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األبطحي1 الموّحد باقر محّمد الســّید المحّقق المؤّلف : العّالمة
قمالمقّدسة (عّشآلمحّمد:) المهدي7، اإلمام التحقیق : مؤّسسة

المیمون المیالد علی عامًا ١٢٨٨ مرور بمناسبة
الرضا7 موسی بن علّي االمام الحجج لثامن

کتاب الکرام للقراء نقدم
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اإلهداء
النفوس أنیس شمسالشموس، إلی
الرؤوف اإلمام بأرضطوس المدفون

الرضا7 موسی بن علّي
العمل هذا متواضعین نهدي

المزجاة البضاعة هذه قبول نرجوا

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



�ة ا�ؤسسة

٥

کلمة المؤّسسةکلمة المؤّسسة
سّیما  الطاهرین  وآله  محّمد  ونبّینا  سّیدنا  علی  الّله  وصّلی  العالمین  رّب  لّله  الحمد 
الدائم  والّلعن  الشریف  فرجه  تعالی  الّله  المهدي المنتظر عّجل  موالنا  األرضین  في  بقّیةالّله 

الدین. یوم  إلی  أعدائهم  علی 
... أّما بعد:

فإّن القرآن الکریم آخر الکتب السماوّیة، والدستور الحیوي الکامل والجامع لسعادة 
البشرّیة اّلذي  بّلغ به خاتم النبّیین الرسول األعظم9 أهل العالم وقرأه علیهم، کتاب 
)(١) وبّین  ن حکمي خب  لتّ ّ  تهاب ُاحکمت آ)  :عظیم قال الّله تعالی في شأنه

 
ّ

إال   إن   * اهلوی  عن  طق  (وما  شأنه:  بیان  في  تعالی  الّله  قال  اّلذي  األکرم9  الرسول 
وٖىح ىح)(٢) ـ في آخر وصایاه علی نقل الفریقین في حدیث الثقلین التاریخي الخالد ـ 
«إّني تارك فیکم الثقلین ما إن تمّسکتم بهما لن تضّلوا کتاب الّله وعترتي أهل بیتي وإّنهما 
لن یفترقا حّتی یردا علّي الحوض»(٣) أّن طریق صالح المّلة وفالح اُالّمة التمّسك  بهذین 

الثقلین واّتباعهما وعدم الفصل بین هاتین الودیعتین الثمینتین والمحافظة علیهما.
إقبال  هو  والمشاکل  والفتن  الشدائد  من  الخروج  رمز  أّن  أیضًا  آخر  أمر  في  وبّین 
المجتمع علی القرآن الکریم معجزته الخالدة بقوله: «فإذا التبست علیکم الفتن کقطع 

بالقرآن».(٤) فعلیکم  المظلم  الّلیل 
أن  هذا  یومنا  إلی  األعظم  الرسول  رحیل  بعد  التاریخ،  بشهادة  وتوّصلنا  أدرکنا  وقد 

(١)  هود: ١.
(٢) النجم: ٣و٤.

(٣) إرشاد المفید: ٢٣٣/١.
(٤) الکافي: ٥٩٨/٢ ـ ٥٩٩ ح٢، تفسیر العّیاشي: ٧٤/١ ح١.
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سعادة وموّفقّیة المجتمع کانت والتزال بالعمل بهذا الدستور اإللهي النّیر، وأّن کّل من 
المقصود. هدفه  وینال  الغایة  إلی  یصل  سوف  الطریق  بهذا  یسیر 

المتمادیة  القرون  خالل  هّمهم  کّل  الکبار  المسلمین  علماء  جعل  الجهة  هذه  ومن 
في اإلستفادة من هذا المنبع الزالل الصافي والغني بالفیوضات اإللهّیة في إطار تفسیر، 
عرفانّیة،  علمّیة،  أدبّیة،  مختلفة،  وأنظار  بأسالیب  و...  ترجمة  توضیح،  تأویل،  تبیین، 
فلسفّیة وروائّیة و... واستطاعوا اإلستفادة من معارف وحقائق هذا البحر العمیق والمحیط 
زّینت  اّلتي  الثمینة  وذخائرهم  القّیمة  آثارهم  نجد  حیث  ووسعه،  هّمته  بقدر  کّل  األنیق 
المکتبات الکبیرة في ذلك الزمان مصدرًا وموردًا لإلستفادة منه إلی وقتنا الحاضر لکّل 
بذلوا  اّلذین  المعروفین  والمحّققین  الکبار  العلماء  جملة  ومن  والمحّققین.  الباحثین 
جهدًا واسعًا وعملوا بجّدّیة وتوّفقوا لخدمة هذا الثقل اإللهي األکبر، العّالمة ذوالفنون، 
السّید  العظمی  الّله  آیة  سماحة  والمنقول  المعقول  جامع  الفقیه،  المحّدث  المحّقق 

محّمد باقر الموّحد األبطحي أعلی الّله مقامه الشریف.
ویعّد هذا العالم الجلیل أّول مبتکر ومؤّلف للتفسیر الموضوعي في عصرنا الحاضر 
الموضوعي  تفسیره  من  األّول  المجلد  طباعة  وبعد  الفّن.  هذا  في  العلماء  کبار  بشهادة 
المکّون من عشرة أجزاء قبل ٥٠ سنة في الحوزة العلمّیة المقّدسة في النجف األشرف 
جازم  وعزم  مستنیر  بفکر  وضع  المبارکة،  الحوزة  أعاظم  وتقریظ  استحسان  نالت  اّلتي 

الجامع. الشیعي  الروائي  التفسیر  حول  واسعة  لفکرة  األساس  الیلین 
المعصومین  بألطاف  والتوّسل  وقّوته  الّله  بحول  باإلستعانة  الکبیر  المفّسر  هذا  جمع 
اإلمام  مؤّسسة  في  وتالمذته  األفکار  ذوي  مع  بالتعاون  محّمد9  وآل  محّمد 
المهدي7 ـ التي تعتبر من آثار هذا الرجل العظیم في الحوزة العلمّیة المبارکة بقم ـ
طوال هذه السنوات العدیدة بجّد وجهد وعزم وهّمة وصبر علی مواجهة المشاکل، موسوعة 
عظیمة في التفسیر الروائي للقرآن المجید في ١٤ جزء وهّیأها، وتّم طبع ثالثة أجزاء من 
وآیاته القرآن  سور  فضائل   .٢ القرآن  فضائل   .١ عنوان:  تحت  المجموعة  هذه  مقّدمات 
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٣. خصائص القرآن في عام ١٤١٤ هـ ق ، بعنوان جامع األخبار واآلثار عن النبّي واألئّمة 
األطهار: بعد ترتیبها وتنظیمها، لّله دّره وعلیه أجره.

وتحت  المحترمین  محّققیها  بهّمة  المهدي7  اإلمام  مؤّسسة  أن  بالذکر  والجدیر 
واستدراکات  تحقیق  في  القرآنی  العمل  ضمن  في  وّفقت  قد  الکبیر  العالم  هذا  إشراف 
تفسیر اإلمام الحسن العسکرّي7 وتّم طبعه مّرتین في ربیع األّول سنة ١٤٠٩ وربیع 
أجزاء  ثالثة  في  مّرة  ألّول  القّمي أیضًا  إبراهیم  علّي بن  وتفسیر  هـ ق،  األّول سنة ١٤٣٣ 
وطبع بعد إجراء األعمال الفنّیة والعلمّیة الّالزمة في جمادی األولی سنة ١٤٣٥ هـ ق.
حّتی  هذا  والهّمة  والوالیة  العلم  رجل  یمهل  لم  الزمان  فإّن  والحسرة  لألسف  ولکن 
یتّم جمیع طموحاته وآماله في مسیرته الملیئة باألعمال الصعبة ویری نتاج عمله المبارك  

الخالد في المجاالت المختلفة وخاّصة التفسیر وتحّققها قبل رحیله.
وبعد ارتحال هذا العالم الکبیر أخذ تالمذته الذین رّباهم علی یده علی عاتقهم أعباء 

إدامة طریقه العلمي والتحقیقي بهّمة عالیة.
العصمة  بیت  بأهل  وبالتوّسل  الّله  فضل  علی  التوّکل  وبعد  المجال  هذا  وفي 
استطاعوا  الفداء  مقدمه  لتراب  أرواحنا  األعظم  الّله  بقّیة  موالنا  وخاّصة  والطهارة: 
هذا  ومنها  المختلفة  المجاالت  في  أعمالهم  في  ونجحوا  وبتوفیقاته  المتعال  بحمدالّله 

الکرام. القّراء  یدي  بین  یقّدمونه  اّلذي  الکتاب 
وتوّصلت لجنة التحقیق في مؤّسسة اإلمام المهدّي7 في ضمن حاصل مجموع آرائها 
إلی تدوین موسوعة تفسیرّیة عظیمة بهذا  الخصوص تضّم الروایات التفسیرّیة الصادرة 
عن کّل من المعصومین: في مجّلد مستقّل أو روایات عدد من  المعصومین: في 
مجّلد واحد ـ علی غرار موسوعة أدعیة المعصومین: التي جمعت في حیاة المرحوم 

الراحل مؤّسس المؤّسسة المبّجل المطبوعة بطراز نفیس رائع وجّذاب.
وعلی هذا األساس وبیمن وجود المضجع المنّور الشریف إلمامنا وموالنا علّي بن 
موسی الرضا علیه وعلی آبائه وأجداده آالف التحّیة والثناء في هذه المعمورة صّممنا أن 
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یکون أّول هذه المجموعة الثمینة الموسومة باسم جامع األخبار واآلثار عن النبّي واألئّمة 
األطهار: ـ  کتاب القرآن هو تفسیر موالنا ثامن الحجج علّي بن  موسی الرضا7 

وتقدیم طباعته علی بقّیة أجزاء المجموعة.

منهج تحقیق الکتابمنهج تحقیق الکتاب
جمعنا في هذا الکتاب الروایات التفسیرّیة المروّیة عن اإلمام الرضا7ما قاله7 
ورّتبناها  بها  المرتبطة  اآلیة  ذیل  في  روایة  کّل  ذکرنا  آبائه:  عن  رواه  ما  أو  نفسه  عن  

الکریم. القرآن  سور  ترتیب  حسب 
قابلناها مع المصادر والجوامع الثبات نّص صحیح سلیم للکتاب مشیرین في الهامش 

إلی االختالفات اللفظّیة الضرورّیة وأشرنا في نهایة کّل حدیث إلی مصادره واّتحاداته.
شرحنا بعض األلفاظ اللغویة الصعبة شرحًا موجزًا.

أثبتنا ترجمة موجزة لبعض األعالم الواردة في الکتاب.
اذا کان في الروایات أکثر من آیة واحدة وترتبط بسور مختلفة أوردنا الحدیث کامًال 

في ذیل أّول آیة مفّسرة وفي سائر المواضع اکتفینا باالشارة إلی موضع الحاجة.

ومن هنا تقّدم مدیرّیة المؤّسسة بکّل تواضع شکرها الجزیل وتقدیرها الجمیل لمساعي
اإلخوة األعّزاء والزمالء األکارم المبذولة في هذه المؤّسسة في حفظ وتحقیق ونشر تراث 
اإلسالم  حجة  المحترم  للمحّقق  خاّصة  شکرنا  نقّدم  أن  الّالزم  ومن  أهل البیت:، 
والمسلمین الشیخ محّمد ظریف دام عّزه اّلذي أخذ علی عاتقه مراجعة الکتاب وتحقیقه 

بجّده ووسعه، وکان الّله شاکرًا علیمًا.
قم المقّدسة

حرم أهل البیت وعّش آل محّمد:
ّیة مؤّسسة اإلمام المهدي7 مدیر

لمؤّسسها الّراحل العالمة السّید محّمد باقر الموحد األبطحی1
ذي القعدة الحرام ١٤٣٦هـ ق
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المقّدمةالمقّدمة
بسم الّله الرحمن الرحیم، الحمد لّله الواحد األحد الفرد الصمد، اّلذي أرسل إلینا 
للمسلمین،  وبشری  ورحمة  وهدی  شيء  لکّل  تبیانًا  بالحّق،  الکتاب  إلیه  وأنزل  الرسول 
فظاهره  وبطن،  ظهر  وله  بالهزل،  لیس  الفصل  هو  و  سبیل،  خیر  علی  یدّل  الدلیل  وهو 

عمیق. وباطنه  أنیق  ظاهره  علم،  وباطنه  حکمة 
للناس  لیبّین  قلبه  علی  القرآن  هذا  نزل  ومن  ورسوله  عبده  علی  والسالم  الصالة  ثّم 
أورثهم  ثّم  عباده،  من  الّله  اصطفاهم  اّلذین  الطاهرین  الطّیبین  آله  وعلی  إلیهم،  نزل  ما 

(١)(  اد   نا  فا   ّا الکتاب  أورا   ّ) وقال:  الکتاب 
... أّما بعد، فإّن القرآن کما یقول موالنا اإلمام علّي بن موسی الرضا7: 

هو حبل الّله المتین وعروته الوثقی وطریقته المثلی، المؤّدي إلی الجّنة والمنجي من 
النار، ال یخلق علی األزمنة وال یغّث علی األلسنة، ألّنه لم یجعل لزمان دون زمان، بل 

  ز فه  یدیه وال  ب  اطله ا جعل دلیل البرهان والحّجة علی کّل إنسان  (ال یأ
حکمي محید)(٢).(٣) 

وقال7: فیه تبیان کّل شيء، بّین فیه الحالل والحرام والحدود واألحکام وجمیع ما 
یحتاج  إلیه الناس َکَمًال، فقال عّزوجّل: (ما فّرطنا ٖىف الکتاب  ٖىشء)(٤).(٥) 

وقال7: عند ما سأله الرّیان بن الصلت عن القرآن: کالم الّله ال تتجاوزوه، والتطلبوا 
الهدی في غیره فتضّلوا.(٦)

(١)  فاطر: ٣٢.
(٢) فّصلت: ٤٢.

(٣) عیون أخبار الرضا7: ١٣٠/٢.
(٤) األنعام: ٣٨.

(٥)  عیون أخبار الرضا7: ١٧١/١ ح١.
(٦)  عیون أخبار الرضا7: ٥٧/٢ ح٢٠٩.
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تارك  وإّني  فأجبت،  دعیت  قد  کأّني  الّله9:  رسول  قال  قال:  آبائه:  عن  وروی 
فیکم الثقلین، أحدهما أکبر من اآلخر: کتاب الّله  تعالی حبل ممدود من السماء إلی 

فیهما.(١) تخلفوني  کیف  فانظروا  بیتي،  أهل  وعترتي  األرض 
وقال9 في خطبته الغّراء والخالدة في الغدیر: 

معاشر الناس، تدّبروا القرآن وافهموا آیاته، وانظروا إلی محکماته والتتبعوا متشابهه، 
فو الّله لن یبّین لکم زواجره والیوضح  لکم تفسیره إّال اّلذي أنا آخذ بیده...

األکبر،  الثقل  والقرآن  األصغر  الثقل  هم  ولدي  من  والطّیبین  علّیًا  إّن  الناس،  معاشر 
فکّل واحد منبئ عن  صاحبه وموافق له، لن یفترقا حّتی یردا علّي الحوض.(٢)

وقال9: علیکم بالقرآن، فإّنه الشفاء النافع والدواء المبارك وعصمة لمن تمّسك به 
... ثّم قال9: أتدرون من المتمّسك اّلذي بتمّسکه ینال هذا الشرف العظیم؟ هو اّلذي 
أخذ القرآن وتأویله عّنا أهل البیت، أو عن وسائطنا السفراء عّنا إلی شیعتنا، ال عن آراء 

المجادلین وقیاس القائسین.(٣) 
موسی  بن  علّي  اإلمام  عن  وتفسیره  تأویله  وأخذنا  العظیم  بالقرآن  تمّسکنا  ونحن 
الرضا9 اّلذي قال أبوه7 لبنیه: هذا أخوکم علّي بن موسی الرضا عالم آل محّمد 
غیر  محّمد9  بن  جعفر  أبي  سمعت  فإّني  لکم،  یقول  ما  واحفظوا  أدیانکم  عن  َفَسلوه 
أمیرالمؤمنین  سمّي  فاّنه  أدرکته،  ولیتني  صلبك  لفي  محّمد  آل  عالم  إّن  لي:  یقول  مّرة 

 (٤).7 علّي
وجدیر بالذکر اّن هذا الکتاب القّیم بین یدي القارئ المحترم جزء من أجزاء موسوعة 

عظیمة وسیتلوه سائر األجزاء عن سائر األئّمة الطاهرین: بعون الّله الملك الدّیان.

(١)  عیون أخبار الرضا7: ٣١/٢ ح٤٠.
(٢) االحتجاج: ٦٠/١.

(٣) تفسیر اإلمام العسکري7: ص٢٨.
(٤) اعالم الوری: ٣٢٨ الفصل الرابع.
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سورة الفاتحة

ِحِمي ِن الرَّ ْمحٰ ِ الرَّ ِبْسِم اهللاَّ
یِن  * ِم الدِّ ْ َ ِحِمي  *  َماِلِك  ِن الرَّ ْمحٰ ِ َربِّ اْلَعاَملَِني  * الرَّ َْمُد ِهللاَّ ْ (ا

َراَط اْملُْسَتِقَمي  * َْسَتِعُني  * اْھِدَنا الصِّ اَك  اَك َنْعُبُد َو ِإیَّ ِإیَّ
الَِّني  ) ْ َو َال الضَّ ِ

ْ ْ َغْريِ اْملَْغُضوِب َعَل ِ
ْ ِذیَن َأْنَعْمَت َعَل ِصَراَط الَّ

١ـ  الفقیه: فیما ذکر الفضل ـ یعني ابن شاذان ـ عن الرضا7: أّنه قال: 
ُامر الناس بالقراءة في الصالة لئّال یکون القرآن مهجورًا مضّیعًا، ولیکون(١) محفوظًا 

والیجهل.  فال یضمحّل  مدروسًا، 
وإّنما ُبدئ بالحمد دون سائر السور ألّنه لیس شيء من القرآن والکالم جمع فیه من 

جوامع الخیر والحکمة ما جمع في سورة الحمد، وذلك أّن قوله عّزوجّل: 
(احلمدّهللا) إّنما هو أداء لما أوجب الّله عّزوجّل علی خلقه من الشکر، وشکر(٢) لما 

وّفق عبده من الخیر.
) توحید له وتحمید، وإقرار بأّنه هو الخالق المالك الغیره. ارّب ا)

(اّمحن اّحمي) استعطاف وذکر آلالئه ونعمائه علی جمیع خلقه.
له  اآلخرة  ملك  وإیجاب  والمجازاة،  والحساب  بالبعث  له  إقرار  اّين)  يوم   ما)

کإیجاب ملك الدنیا.
(إّياك بد) رغبة وتقّرب إلی الّله تعالی ذکره، وإخالص له بالعمل دون غیره.

(١) «بل یکون» علل.
(٢) «وشکره» العیون.
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) استزادة من توفیقه وعبادته، واستدامة لما أنعم الّله علیه ونصره. تع وإّياك)
لرّبه  المعرفة  في  واستزادة  بحبله،  واعتصام  لدینه،  استرشاد  اسمي)  ااط   ا)

عّزوجّل [ولعظمته وکبریائه] (١).
نعمه  من  تقّدم  قد  لما  وذکر  والرغبة،  السؤال  في  َتوکید  م)  أمت  اّين  (رصاط 

علی أولیائه، ورغبة في مثل تلك النعم.
 اوب م) استعاذة من أن یکون من المعاندین الکافرین المستخّفین به  غ)

وبأمره ونهیه.
 اعتصام من أن یکون من اّلذین ضّلوا عن سبیله من غیر معرفة (و ( اّلوال ا)
يبون أّهنم ينون صنعًا)(٢) فقد اجتمع فیه من جوامع الخیر والحکمة من أمر اآلخرة 

والدنیا ما الیجمعه شيء من األشیاء.
قال:  العّطار،  النیسابوري  عبدوس  بن  محّمد  بن  عبدالواحد  حّدثني  الشرائع:  علل 
حّدثني أبو الحسن علّي بن محّمد بن قتیبة النیسابوري، قال: قال أبو محّمد الفضل بن 

شاذان (مثله).(٣) 
(بسم اّهللا الّرمحن الّرحمي)

٢ـ التوحید، وعیون أخبار الرضا7: حّدثنا محّمد بن علّي ماجیلویه2، قال: 
عن  الهمداني،  المختار  بن  محّمد  بن  المختار  عن  هاشم،  بن  إبراهیم  بن  علّي  حّدثنا 
الفتح بن یزید الجرجاني، عن أبي الحسن7 قال: سمعته یقول في الّله عّزوجّل(۴): هو 
هو  والیشبه  شيء،  الیشبهه  الصمد ...،  األحد  الواحد  البصیر،  السمیع  الخبیر  اللطیف 

شیئًا. قلت: أجل جعلني الّله فداك، لکّنك قلت: األحد الصمد، وقلت:

(١) «برّبه وبعظمته وکبریائه» بحاراالنوار.
(٢) الکهف: ١٠٤.

وج٥٣/٨٥  ح١،  ضمن   ٦٨/٦ البحار:   ،١٩ ح   ١١٣/١ والبرهان:  ح٧٢٤٧،   ٨٥٣/٨ الوافي:  عنه  ح٩٢٦،   ٣١٠/١  (٣)
العیون. عن  ح٣   ٧٣٣/٤ الشیعة:  وسائل   ،٢٦٠/١ والعلل:  ح٩٢٦،   ١٠٧/٢ العیون:  عن  ح٤٦، 

(٤) أي في صفات الّله.
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الیشبه هو شیئًا(١)، والّله واحد واإلنسان واحد، ألیس قد تشابهت الوحدانّیة؟
فهي  األسماء  في  فأّما  المعاني(٣)،  في  التشبیه  إّنما  الّله،  ثّبتك  أحلت(٢)  یا فتح،  قال: 

واحدة، وهي داللة علی المسّمی.(٤) 
عبدالّله،  بن  محّمد  عن  عبدالّله،  بن  الحسین  عن  إدریس،  بن  أحمد  الکافي:  ـ   ٣
وموسی بن عمر، والحسن بن علّي بن عثمان، عن ابن سنان قال: سألت أبا الحسن7 

عن االسم ما هو؟ قال: صفة لموصوف.
بن  أحمد  حّدثنا  قال:  أبي2،  الرضا:  أخبار  وعیون  والتوحید،  األخبار،  معاني 
إدریس، عن الحسین بن عبدالّله(٥)، عن محّمد بن عبدالّله، وموسی بن عمر(٦)، والحسن 

ابن علّي بن أبي عثمان، عن ابن سنان (مثله).(٧) 
٤ ـ معاني األخبار، والتوحید: باإلسناد المتقّدم، عن الرضا7ـ في حدیٍث ـ قال: 

اختار لنفسه أسماًء لغیره یدعوه بها، ألّنه إذا لم ُیدَع باسمه لم یعرف.(٨) 
٥ ـ معاني األخبار: حّدثنا محّمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقاني2، قال: أخبرنا 
أحمد بن محّمد بن سعید مولی بني هاشم، عن علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال، عن 

أبیه، قال: سألت الرضا علّي بن موسی7 عن «م اهللا» فقال:
معنی قول القائل: «بسم الّله» أي أسم علی نفسي سمة من سمات الّله عّزوجّل وهي 

العبادة. قال: فقلت له: وما السمة؟ قال: العالمة.(٩) 

(١) «الیشبهه شيء» خ.
(٢) أي أتیت بمحال، اذ جعلت وحدة اإلنسان وحدة حقیقّیة کوحدة الواحد األحد الفرد الصمد وأّنی له ذلك.

(٣) أي التشبیه الممنوع منه.
(٤) ١٨٥ ح١، عیون أخبار الرضا 7: ١٢٧/١ ح٢٣، عنهما البحار: ١٧٣/٤ ح٢، نور الثقلین: ٢٥/١ ح٣٩.

(٥) «عبیدالله» التوحید.
(٦) «عمرو» التوحید.

(٧) ١١٣/١ ح٣، عنه نور الثقلین: ٢٥/١ ح٤٠، معاني األخبار: ٢ ح١، عنه البرهان: ١٠٢/١ ح٥، التوحید:  ١٩٢ح٥، 
عیون أخبار الرضا: ١٢٩ ح٢٥، البحار: ١٥٩/٤ ح٣، عن المعاني والتوحید والعیون.

(٨) ٢ ح٢، التوحید: ١٩١ ح٤، عنه البحار: ٨٨/٤ ح٢٦ و١٧٥ ح٣.
(٩) ٣ ح١، عنه البرهان: ١٠٣/١ ح٧، التوحید: ٢٢٩ ح١، العیون: ٢٦٠/١ ح١٩، عنه نور الثقلین: ١ / ٢٥ ح٤١.
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عن  العّطار،  یحیی  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  أبي2،  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ٦ـ 
محّمد بن أحمد بن یحیی بن عمران األشعري، قال: حّدثني أبو سعید األدمي، عن أحمد 
ابن موسی بن سعد، عن أبي الحسن الرضا7 ـ في حدیث  ـ أّنه قال في دعائه: یا الّله... 

یا رحمان الّدنیا واآلخرة ورحیمهما، صّل علی محّمد وآل محّمد...(١) 

مدّهللا ...) «۱» (ا
الخطبة:  هذه  الرضا7  خطب  قال:  حکیم  بن  معاویة  عن  باسناده  الکافي:  ٧ـ  
الحمدلّله اّلذي حمد في الکتاب نفسه، وافتتح بالحمد کتابه، وجعل الحمد أّول جزاء 

محّل نعمته، وآخر دعوی أهل جّنته.(٢) 
قال:  المفّسر2،  األسترابادي  القاسم  بن  محّمد  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٨
حّدثنا یوسف بن محّمد بن زیاد، وعلّي بن محّمد بن سّیار، عن أبویهما، عن الحسن بن 
علّي بن محّمد بن علّي بن موسی بن جعفر بن محّمد بن علّي بن الحسین بن علّي بن 

أبي طالب: عن أبیه، عن جّده: قال: 
عّزوجّل:  الّله  قول  عن  أخبرني  الّله،  رسول  یابن  له:  فقال  الرضا7  إلی  رجل  جاء 
عن  الباقر،  عن  جّدي،  عن  أبي،  حّدثني  لقد  فقال:  تفسیره؟  ما   ( اا رب  ّهللا  (احلمد 
زین العابدین، عن أبیه: أّن رجًال جاء إلی أمیرالمؤمنین7 فقال: أخبرني عن قول 

) ما تفسیره؟ االّله عّزوجّل: (احلمد ّهللا رّب ا
علی  یقدرون  ال  إذ  جمًال،  علیهم  نعمه  بعض  عباده  عّرف  أن  هو  ّهللا)  (احلمد  فقال: 

معرفة جمیعها بالتفصیل، ألّنها أکثر من أن تحصی أو تعرف. 
فقال لهم: قولوا: الحمد لّله علی ما أنعم به علینا رّب العالمین ـ إلی أن قال7:  ـ  

(١) ١٦/٢ ح٣٧، عنه البحار: ١٩٥/٩٩ ضمن ح٤، ووسائل الشیعة: ٤١٧/٩ ضمن ح٧، ونور الثقلین: ٢٩/١ ح٥٥، 
د۱۵. ص۲۴  الرضوّیة:  الصحیفة  ح٨،   ١٤٦ األعظم:  اإلسم 

مسند  ح٤،   ٢٦٤/١٠٣ والبحار:  ح١٥،   ٢١١/١٤ المستدرك:  عنه  ح١٥،   ٤٤٩/١ األخالق:  مکارم  ح٧،   ٣٧٣/٥  (٢)
.١٥/١ البصائر:  تفسیر  عنه  ح١٧،   ٢٥٩/٢ الرضا7:  اإلمام 
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حیث  ومن  یعلمون  حیث  من  إلیهم  أرزاقهم  وسائق  وخالقهم  مالکهم   « اا «رّب 
الحمدلّله  قولوا:  جالله:  جّل  الّله  فقال  آدم ...  ابن  یأتي  وهو  مقسوٌم  فالرزق  الیعلمون، 
علی ما أنعم به علینا، وذّکرنا به من خیٍر في کتب األّولین، قبل أن نکون، ففي هذا إیجاب 

علی محّمٍد وآل محّمٍد9، وعلی شیعتهم أن یشکروه بما فّضلهم. 
وفي آخره، قال7: «فلّما بعث الّله عّزوجّل نبّینا محّمدًا9 قال: یا محّمد، 

ا  اور  إذ  ديا)(١)  ُاّمتك بهذه الکرامة. ثّم قال عّزوجّل لمحّمد9:    وما كنت)
) علی ما اختّصني به من هذه الفضیلة، وقال ُالّمته:  اقل: (احلمد ّهللا رّب ا

) علی ما اختّصنا به من هذه الفضائل».(٢)  اقولوا أنتم: (احلمدّهللا رّب ا
٩ـ الفقیه: تقّدم بإسناده عن الرضا7 ـ في حدیث ـ أّنه قال: وذلك أّن قوله عّزوجّل: 
(احلمدّهللا) إّنما هو أداء لما أوجب الّله عّز وجّل علی خلقه من الشکر، وشکر لما وّفق 

عبده من الخیر. 
) توحید له وتحمید وإقرار بأّنه الخالق المالك الغیره.(٣)  ارّب ا)

١٠ـ التوحید: حّدثنا علّي بن محّمد بن عمر الدّقاق2، قال: حّدثنا محّمد بن أبي 
عبدالّله الکوفي، قال: حّدثنا محّمد بن إسماعیل البرمکي، قال: حّدثني علّي بن العّباس، 
قال: حّدثني جعفر بن محّمد األشعري، عن فتح بن یزید الجرجاني، قال: کتبت إلی أبي 

الحسن الرضا7 أسأله عن شيء من التوحید فکتب إلّي بخّطه:
معرفة  علی  وفاطرهم  الحمد  عباده  الملهم  الحمدلّله  الرحیم،  الّرحمن  الّله  بسم 

ربوبّیته  ـ إلی أن قال ـ : ورّب إذ المربوب.(٤) 

(١) القصص: ٤٦ .
(٢) ٢٨٢/١ ح٣٠، عنه کنز الدقائق: ٤٧/١، تفسیر االمام العسکري7: ٤٥ ح١١، عنه البحار: ٢٤٥/٩٢ ضمن ح٤٨، 
وج٢٧٤/٢٦ ح١٧، بشارة المصطفی: ٣٢٩، الفقیه: ٣٢٧/٢ ح٢٥٨٦، تأویل اآلیات: ٣١/١ ح٥، وص٤١٨ح١٢، علل 
الشرائع: ٤١٦ ح٣، نورالثقلین: ٣٢/١ ح٧٣ وج٣٣٤/٥ ح٧٧ (قطعة) عن العیون، البرهان: ١١١/١ح١٨ عن عیون األخبار.

(٣) تقّدم ص١١ ح١.
(٤) ٥٧ ضمن ح١٤، عنه نور الثقلین: ٣١/١ ح٦٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٦

١١ـ بصائر الدرجات: بإسناده عن أبي الحسن الرضا7 قال: سمعته یقول: 
إّن لّله خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء، فمن خضرتها اخضّرت السماء، قال:

عدد  من  أکثر  عالٍم  ألف  سبعون  ذلك  وراء  ولّله  الحجاب،  قال:  النطاق؟  وما  قلت: 
اإلنس والجّن، وکّلهم یلعن فالنًا وفالنًا.(١) 

َْسَتِعُني*  اَك  اَك َنْعُبُد َوِإیَّ یِن* ِإیَّ ِم الدِّ ْ َ (َمـِلِك 
َراَط املُسَتِقَمي) «٤ ـ  ٦» اھِدَنا الصِّ

١٢ـ  الفقیه: تقّدم بإسناده عن الرضا7 أّنه قال:
له  اآلخرة  ملك  وإیجاب  والمجازاة،  والحساب  بالبعث  له  إقرار  اين)  يوم    ما)

کإیجاب ملك الدنیا.
(إّياك بد) رغبة وتقّرب إلی الّله تعالی ذکره، وإخالص له بالعمل دون غیره. 

) استزادة من توفیقه وعبادته، واستدامة لما أنعم الّله علیه ونصره.(٢)  تع وإّياك)
ُاّم  في  طالب7  أبي  بن  علّي  ذکر  أین  سئل  عنه7أّنه  روي  اآلیات:  تأویل  ـ   ١٣
الکتاب؟ فقال: في قوله سبحانه: (ا ااط اسمي) وهو علّي بن أبي طالب7.(٣) 
١٤ ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا أبي2 قال: حّدثنا علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن 

أبي حّیون مولی الرضا، [عن الرضا]7 قال: 
من رّد متشابه القرآن إلی محکمه فقد ُهدي إلی صراٍط مستقیم.(٤) 

الَِّني ) «٧» ْ َو َال الضَّ ِ
ْ ْ َغْريِ اْملَْغُضوِب َعَل ِ

ْ ِذیَن َأْنَعْمَت َعَل (ِصَراَط الَّ
١٥ ـ الفقیه: تقّدم بإسناده عن الرضا7 أّنه قال: (رصاط اّين أمت م) توکید 

في السؤال والرغبة. وذکر لما تقّدم من نعمه علی أولیائه، ورغبة في مثل تلك النعم.

(١) ٨٧٧/٢ ح٧، عنه البحار: ٣٣٠/٥٧ ح١٥ وح٩١/٥٨ ح١٠، البرهان: ١٠٨/١ ح٩، عن مختصر البصائر:  ٧١ح٤٢.
(٢) تقّدم ص١١ ح١.

(٣) ٥٨٠/٢ ح٣، عنه البحار: ٢١١/٢٣ ح١٨، والبرهان: ٨٤٦/٤ ح٤.
(٤) ٢٩٠ ح٣٩، عنه البحار: ٣٧٧/٩٢ ح٩، ووسائل الشیعة: ٨٢/١٨ ح٢٢.
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سورة الفاتـحة  «٧»

١٧

 اوب م) استعاذة من أن یکون من المعاندین الکافرین المستخّفین به  غ)
وبأمره ونهیه.

معرفة  غیر  من  سبیله  عن  ضّلوا  اّلذین  من  یکون  أن  من  اعتصام   ( اّلا (وال 
(و يبون أّهنم ينون صنعًا)(١).(٢) 

١٦ ـ تفسیر اإلمام7: قال اإلمام7: قال أمیرالمؤمنین7: 
والصّدیقون،  النبّیون  وهم  علیهم،  المنعم  طریق  یسألوه  أن  عباده  وجّل  عّز  الّله  أمر 
والشهداء، والصالحون.وأن یستعیذوا به من طریق المغضوب علیهم. وهم الیهود اّلذین 

قال الّله تعالی فیهم:
ئمك  ٍّ ذ وبة داهللا   نه اهللا وب یه).(٣)  ّقل ھل ُا)

أھل  يا  (قل  فیهم:  تعالی  الّله  قال  اّلذین  وهم  الضاّلین،  طریق  من  به  یستعیذوا  وأن 
وضّا  ًا   كث وأضّا   ل     ضّا  م  أاء  ّبعوا  وال  احلّق     غ ديمك  ىف  الا  الكتاب 
فهو  بالّله  کفر  من  کّل  أمیرالمؤمنین7:  قال  ثّم  النصاری،  وهم  ابیل)(٤)   سواء  عن 

مغضوب علیه، وضاّل عن سبیل الّله عّزوجّل.
وقال الرضا7 کذلك، وزاد فیه، فقال: ومن تجاوز بأمیرالمؤمنین7 العبودّیة فهو 

من المغضوب علیهم ومن الضاّلین.
تأویل اآلیات: عنه7 (مثله) إلی قوله: وهم النصاری.(٥) 

(١) الکهف: ١٠٤.
(٢) تقّدم ص١١ ح١.

(٣) المائدة: ٦٠ .

(٤) المائدة: ٧٧ .
البحار:  وعنه  ح٣٩،   ١١٧/١ والبرهان:  ح٤٨  ذ   ٢٥٦/٩٢ والبحار:  ح١٥،   ٣٦/١ اآلیات:  تأویل  عنه  ح٢٣،   ٦٢  (٥)

. (قطعة)   ٢٣٣/٢ اإلحتجاج:  وعن  ح٢٠،  ضمن   ٢٧٣/٢٥
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٨

سورة البقرة

(اْمل) «١»
موسی  بن  علّي  إلی  مسندًا  تفسیره  في  الثعلبي  إسحاق  أبو  وروی  البیان:  مجمع  ١ـ 
الرضا7قال: سئل جعفر بن محّمد الصادق7 عن قوله: (ا) فقال: في االلف سّت 
صفات من صفات الّله عّز وجّل: «االبتداء» فإّن الّله عّز وجّل ابتدأ جمیع الخلق، واأللف 
ابتداء الحروف و«االستواء» فهو عادل غیر جائر، وااللف مستٍو في ذاته، و«االنفراد» فالّله 
فرد واأللف فرد و«اّتصال الخلق بالّله» والّله الیّتصل بالخلق، وکّلهم یحتاجون إلیه والّله 
غنّي عنهم، واأللف کذلك الیّتصل بالحروف، والحروف مّتصلة به وهو منقطع عن غیره، 
وجّل  عّز  الّله  أّن  فکما  االلفة»  ومعناه «من  خلقه،  من  صفاته  بجمیع  باین  تعالی  والّله 

سبب الفة الخلق فکذلك االلف، علیه تألفت الحروف وهو سبب الفتها.(١) 

ِعِھْم) «٧» َ َمسْ َ ْ َو ِ َ ُقُلو َ (َخَمتَ اّهللاُ 
٢ ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا محّمد بن أحمد السناني2، قال: حّدثنا محّمد بن 
أبي عبدالّله الکوفي، عن سهل بن زیاد اآلدمي، عن عبد العظیم بن عبدالّله الحسني2، 

عن إبراهیم بن أبي محمود، عن أبي الحسن الرضا7قال:
سألته عن قول الّله عّز وجّل: (خمت اهللا  قهبم و مسم) قال: الختم هو الطبع 

 ا بك طبع اهللا ) :علی قلوب الکّفار عقوبة علی کفرهم، کما قال الّله عّز وجّل
 قًال )(٢).(٣) 

ّ
فال يؤون إال

(١) ٣٢/١ عنه نور الثقلین: ٤٨/١ ح٩، تفسیر الثعلبي: ١٤٠/١، کنز الدقائق: ١٠٢/١.
(٢) النساء: ٤.

(٣) ١٢٣/١ ح١٦، عنه البحار: ١١/٥ ح١٧، والبرهان: ١٣٣/١ ح١، ونور الثقلین: ٥٠/١ ح١٦، یأتي النساء، ص١١١ ح٧١.
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١٩

سورة البقرة  «١٥ ـ ٢١»

«١٥» ( ْ
ِ ِ َْسَتْھِزٸ 

(اّهللاُ 
٣ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الحسن بن علّي بن فّضال، عن أبیه، قال: سألت 
الرضا7 ... عن قوله تعالی: (س اهللا م)(١) وعن قوله: (اهللا زٸ هبم)(٢) وعن 
الّله  «إّن  فقال:  دم)(٤)   و اهللا  ادن  ) قوله:  وعن  اهللا)(٣)  ومکر  (ومکروا  قوله: 
السخرّیة،  جزاء  یجازیهم  تعالی  ولکّنه  والیخادع،  والیمکر  والیستهزء  الیسخر  تعالی 
وجزاء االستهزاء، وجزاء المکر والخدیعة، تعالی الّله عّما یقول الظالمون علّوًا  کبیرًا  .(٥) 

ِصُروَن) «١٧» ْ َکُھْم ِيف ُظُلَماٍت الَّ ُ َ َ (َو
٤ ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا محّمد بن أحمد السناني2، قال: حّدثنا محّمد بن 
أبي عبدالّله الکوفي، عن سهل بن زیاد اآلدمي، عن عبدالعظیم بن عبدالّله الحسني2، 
تعالی:  الّله  قول  عن  الرضا7،  الحسن  أبا  سألت  قال:  محمود  أبي  بن  إبراهیم  عن 
ون) فقال: «إّن الّله تبارك وتعالی الیوصف بالترك کما یوصف  ات اليم ىف ظوتر)
واللطف،  المعاونة  منعهم  والضالل  الکفر  عن  الیرجعون  أّنهم  علم  متی  ولکّنه  خلقه، 

وخّلی بینهم وبین إختیارهم».(٦) 

ِذیَن ِمْن َقْبِلُکْم  مُکُ الَِّذي َخَلَقُکْم َوالَّ اُس اْعُبُدوْا َربَّ ا النَّ َ ُّ (َیا َأ
ُقوَن)«٢١» ُکْم َتتَّ َلَعلَّ

عن  آبائه:،  عن  الرضا،  عن  الثالثة،  باألسانید  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٥

(١) التوبة: ٧٩.
(٢) البقرة: ١٥.

(٣) آل عمران: ٥٤.
(٤) النساء: ١٤٢.

(٥) ١٢٥ ح١٩، التوحید: ١٥٩ ح١، المعاني: ١٣ ح٣، عنها البحار: ٣١٨/٣ ح١٥، وج٥١/٦ ح١، ونور الثقلین: ٥٣/١ 
ح٢٣، والبرهان: ١٤٦/١ ح٥، کنز الدقائق: ١٣٨/١.

(٦) ١٢٣/١ ح١٦، عنه البحار: ١١/٥ح١٧، ونور الثقلین: ٥٤/١ ح٢٦، والبرهان: ١٤٩/١ ح٤، مسند الرضا7: ٣١٨/١ 
ح٣٥.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٠

أمیرالمؤمنین7، قال: لیس في القرآن (ياأّيھا اّين آوا) إّال وهي في التوراة: «یاأّیها 
المساکین».(١)  «یاأّیها  آخر  خبر  وفي  الناس» 

٦ـ عیون أخبار الرضا7: فیما ذکره الفضل بن شاذان من العلل عن الرضا7 أّنه 
قال: فإن قال: فلم یعبدوه؟(٢) قیل: لئّالّ یکونوا ناسین لذکره وال تارکین ألدبه، وال الهین 
األمد  علیهم  لطال  تعّبد  بغیر  ترکوا  فلو  وقوامهم،  صالحهم  فیه  کان  إذا  ونهیه،  أمره  عن 

فقست قلوبهم.(٣) 
٧ ـ الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن معّمر بن خّالد 
قال: سمعت أبا الحسن الرضا7 یقول: لیس العبادة کثرة الصالة والصوم، إّنما العبادة 

التفّکر في أمر الّله عّز وجّل.(٤) 
٨ ـ التوحید: بإسناده عن محّمد بن یحیی قال: سمعت أباالحسن الرضا7 یتکّلم 

بهذا الکالم عند المأمون في التوحید: ... ثّم قال: أّول عبادة الّله معرفته. الحدیث.(٥) 
٩ـ العیون: بإسناده عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن علي بن موسی الرضا7 
قال: النظر إلی ذّریتنا عبادة، فقیل له: یابن رسول الّله، النظر إلی األئّمة منکم عبادة أو 
النظر إلی جمیع ذّرّیة النبّي9؟ قال: بل النظر إلی جمیع ذّرّیة النبّي7 عبادة ما لم 

یفارقوا منهاجه، ولم یتلّوثوا بالمعاصي.(٦) 

ْثِلِه)«۲۳» ْن مِّ ْا ِبُسوَرٍة مِّ ُ َ َعْبِدَنا َفْأ َ ْلَنا  ا َنزَّ َّ (َوِإْن ُکنُمتْ ِيف َرْیٍب ممِّ
١٠ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا جعفر بن محّمد بن مسرور2 قال: حّدثنا الحسین 
ابن محّمد بن عامر قال: حّدثنا أبو عبدالّله السّیاري، عن أبي یعقوب البغدادي، قال: قال 

(١) ٣٨/٢ ح١١٩، عنه البحار: ٣٤٥/١٣ ح٢٨ وج١٤٢/٩٣ ح١.
(٢) هکذا ولکن في المصدر: «فلم تعّبدهم» وهو األنسب.

(٣) ١٠٣/٢، عنه البحار: ٦٣/٦، والفصول المهّمة: ٤٤٤/١، ونورالثقلین: ٥٧/١ ح٣٩، علل الشرایع: ٢٥٦/١.
(٤) ٥٥/٢ ح٤، عنه البحار: ٣٢٢/٧١ ح٤، ونور الثقلین: ٥٨/١ ح٤٣، والبرهان: ٥٤/٢ ح٤.

(٥) ٣٤، عنه نور الثقلین: ٥٧/١ ح٤٠، عیون أخبار الرضا: ١٥٠/١ (قطعة).
(٦) ٥١/٢ ح١٩٦، عنه البحار: ٢١٨/٩٦ ح٣، والوسائل: ٣١١/١٢ ح٣١١٢، ونور الثقلین: ٥٩/١ ح٤٨، أمالي الصدوق: 

٢٩٤، عنه البحار: ٢١٨/٩٦ ح٢، روضة الواعظین: ٥١/٢.
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سورة البقرة «٣٠»

٢١

ابن السّکیت ألبي الحسن الرضا7. لما ذا بعث الّله تعالی موسی بن عمران بیده البیضاء 
والعصاء وآلة السحر، وبعث عیسی بالطّب، وبعث محّمدًا9بالکالم والخطب؟

فقال له أبو الحسن7: إّن الّله تعالی لّما بعث موسی7 کان األغلب علی أهل 
عصره السحر فأتاهم من عند الّله تعالی بما لم یکن [من] عند القوم وفي وسعهم مثله، 

وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحّجة علیهم.
إلی  الناس  واحتاج  الزمانات  فیه  ظهرت  وقت  في  عیسی7  بعث  تعالی  الّله  وأّن 
الطّب فأتاهم من عند الّله بما لم یکن عندهم مثله، وبما أحیا لهم الموتی وأبرء األکمه 

واألبرص بإذن الّله، وأثبت به الحّجة علیهم.
عصره  أهل  علی  األغلب  کان  وقت  في  محّمدًا6  بعث  وتعالی  تبارك  الّله  وأّن 
الخطب والکالم وأظّنه قال: والشعر، فأتاهم من کتاب الّله عّز وجّل ومواعظه وأحکامه 

ما أبطل به قولهم، وأثبت به الحّجة علیهم.(١) 

ْرِض َخِلیَفًة...) «٣٠» َك لِلَْمَالِئَکِة ِإينِّ َجاِعٌل ِيف اْالَ (َوِإْذ َقاَل َربُّ
١١ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا أبوالحسن محّمد بن إبراهیم بن إسحاق قال: حّدثنا 
أبوسعید النسوي قال: حّدثني إبراهیم بن محّمد بن هارون قال: حّدثنا أحمد بن الفضل 
البلخي قال: حّدثني خالي یحیی بن سعید البلخي، عن علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، 
عن آبائه، عن علّي: قال: بینما أنا أمشي مع النبي9 في بعض طرقات المدینة إذ 
لقینا شیخ طوال کّث اللحیة بعید ما بین المنکبین، فسّلم علی النبي9 ورّحب به ثّم 
التفت إلّي فقال: السالم علیك یا رابع الخلفاء ورحمة الّله وبرکاته، ألیس کذلك هو یا 

رسول الّله؟ فقال له رسول الّله9: بلی ثّم مضی.
فقلت: یا رسول الّله، ما هذا اّلذي قال لي هذا الشیخ وتصدیقك له؟

األرض  ىف  عل  (إّىن  کتابه:  في  قال  وجّل  عّز  الّله  إّن  لّله،  والحمد  کذلك  أنت  قال: 
ة)والخلیفة المجعول فیها آدم7.

(١) ٧٩/٢ ح١٢، عنه البحار: ١٠٥/١ ملحق ح٢ و٧٠/١١ ح١، ونور الثقلین: ٦١/١ ح٥٧، علل الشرائع:  ١٢١ح٦.
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 ااس حلّق)(١)  فهو الثاني.  حمك ب ة ٖىف األرض اك  ّوقال عّزوجّل: (يا داود إ
وقال عّز وجّل حکایة عن موسی حین قال لهارون7: (افٖىن ٖىف ىم وأصلح)(٢)  فهو 

هارون إذ استخلفه موسی7في قومه وهو الثالث. 
المبّلغ  أنت  وکنت    (٣)( ك األ   احلّج  يوم   ااس  إىل    ورسو اهللا      (وأذان  وجّل:  عّز  وقال 
عن الّله عّز وجّل وعن رسوله، وأنت وصّیي ووزیري وقاضي دیني والمؤّدي عّني، وأنت 
علیك  سّلم  کما  الخلفاء  رابع  فأنت  بعدي،  النبّي  أّنه  إّال  موسی  من  هارون  بمنزلة  مّني 

الشیخ،أو ال تدري من هو؟
قلت: ال، قال: ذاك أخوك الخضر7 فاعلم.(٤) 

١٢ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده عن أحمد بن محّمد بن خالد، عن أبیه، عن محّمد 
ابن سنان، إّن علّي بن موسی الرضا7 کتب إلیه في جواب مسائله: ... وعّلة الطواف 

بالبیت أّن الّله عّز وجّل قال للمالئکة:
عل فا  يفسد فا و يفك اماء)  ا أ  ة عل ىف األرض  ٖإّىن)

فرّدوا علی الّله عّز وجّل هذا الجواب فندموا، فالذوا بالعرش فاستغفروا، فأحّب الّله 
عّز وجّل أن یتعّبد بمثل ذلك العباد، فوضع في السماء الرابعة بیتًا بحذاء العرش یسّمی 
هذا  وضع  ثّم  الضراح،  بحذاء  المعمور  یسّمی  بیتًا  الدنیا  السماء  في  وضع  ثّم  الضراح، 
البیت بحذاء البیت المعمور، ثّم أمر آدم7 فطاف به، فتاب الّله عّز وجّل علیه فجری 

ذلك في ولده إلی یوم القیامة.(٥) 
١٣ـ ومنه: بإسناده إلی الحسین بن بّشار، عن أبي الحسن الرضا7 قال:

(١) ص: ٢٦.
(٢) األعراف: ١٤٢.

(٣) التوبة: ٣.
(٤) ٩/٢ ح٢٣، عنه البحار: ٤١٧/٣٦ ح٢، ونور الثقلین: ٦٨/١ ح ٧٣، والبرهان: ١٠٣/٢ ح ٣٣.

(٥) ٨٩/٢، عنه نور الثقلین: ٦٨/١ ح ٧٤، والبحار: ٥٨/٥٨ ح٥ وج ٣٧٤/١٨ ح ٧٩ عن العلل: ٤٠٦ ح٧، الوسائل: 
٣٨٨/٩ ح١٢.
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سألته أیعلم الّله الشيء اّلذي لم یکن أن لوکان کیف کان یکون، أو الیعلم إّال مایکون؟ 
فقال: إّن الّله هو العالم باألشیاء قبل کون األشیاء، قال عّز وجّل:

ه  هنوا  ا  ادوا  رّدوا   و) النار:  ألهل  وقال  من)(١)   ماكنمت  تنسخ  كـّنا   ّإ)
وإّهنم لكاذن)(٢)  فقد علم الّله عّزوجّل أّنه لو رّد هم لعادوا لما نهوا عنه،

مدك   ّبح  ون  اماء  ويفك  فا  يفسد    فا  عل  أ) قالت:  لّما  للمالئکة  وقال 
وّدس  ل إّىنٖ أم ما الون) فلم یزل الّله عّز وجّل علمه سابقًا لألشیاء قدیمًا قبل 
أن یخلقها، فتبارك الّله رّبنا وتعالی علّوًا کبیرًا، خلق األشیاء کما شاء وعلمه بها سابق لها 

کما شاء، کذلك رّبنا لم یزل [رّبنا] عالمًا سمیعًا بصیرًا.(٣) 

ُدوْا ِإالَّ ِإْبِلیَس...) «٣٤» َ َ ُدوْا آلَدَم َف ُ ْ ( َوِإْذ ُقْلَنا لِلَْمَالِئَکِة ا
تبارك  الّله  إّن  قال:  ـ  طویل  حدیث  في  ـ  الرضا7  عن  الرضا:  أخبار  عیون  ١٤ـ 

وتعالی خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر المالئکة بالسجود له تعظیمًا لنا وإکرامًا،
وکان سجودهم لّله تعالی عبودّیة، وآلدم إکرامًا وطاعة لکوننا في صلبه،

فکیف ال نکون أفضل من المالئکة وقد سجدوا آلدم کّلهم أجمعون؟(٤) 
حّدثنا  قال:  العلوي2،  المظّفر  بن  جعفر  بن  المظّفر  حّدثنا  األخبار:  معاني  ١٥ـ 
جعفر بن محّمد بن مسعود العّیاشي، عن أبیه، قال: حّدثني علّي بن الحسن بن علّي بن 
فّضال، قال: حّدثنا محّمد بن الولید، عن العّباس بن هالل، عن أبي الحسن الرضا7أّنه 
ذکر: «إّن اسم إبلیس (الحارث) وإّنما قول الّله عّز وجّل: (يا إبس)(٥) یا عاصي، وسّمي 

إبلیس ألّنه أبلس من رحمة الّله».(٦) 

(١) الجاثیة: ٢٩.

(٢) األنعام: ٢٨.
(٣) ٩٦/١ ح٨، عنه نور الثقلین: ٧٣/١ ح ٨٤، والبرهان: ٣١/٥ ح١، التوحید: ١٣٢ ح٨، عنه البحار: ٤/ ٧٨ ح١.

(٤) ٢٦٢/١ ح٢٢، عنه نور الثقلین: ٧٧/١ ح١٠١.
(٥) الحجر: ٣٢.

(٦) ١٣٨ ح١، عنه البحار: ٢٤١/٦٣ ح٨٩، والبرهان: ١٧٦/١ ح١٢.
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َرَبا  ْ َ َ َوَال  ُ َة َوُکَال ِمْنَھا َرَغدًا َحْیُث ِشْئ نَّ َ ْ (اْسُکْن َأنَت َوَزْوُجَك ا
اِملَِني) «٣٥» َرَة َفَتُکوَنا ِمَن اْلظَّ َ َّ َھـِذِه ال

قال:  القرشي2،  تمیم  بن  عبدالّله  بن  تمیم  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ١٦ـ 
حّدثني أبي، عن حمدان بن سلیمان، عن علّي بن محّمد بن الجهم، قال:

حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علّي بن موسی8، فقال له المأمون: 
یابن رسول الّله، ألیس من قولك أّن األنبیاء معصومون؟ فقال: بلی، قال: فما معنی 

قول الّله تعالی: (وىص آدم  رّبه  وى)(١) 
قال7: إّن الّله تعالی قال آلدم:(اسكن أ وزوجك اجلّنة وكال ا رًا ث تام 
لهما:  یقل  ولم   ( اا    كو ـ  الحنطة  شجرة  إلی  وأشارلهما  ـ  اة   ه   روال
التأکال من هذه الشجرة، وال مّما کان من جنسها. فلم یقربا تلك الشجرة ولم یأکال منها، 

وإّنما أکال من غیرها لّما أن وسوس الشیطان إلیهما وقال:
األکل  غیرها، ولم ینهکما عن  أن تقربا  وإّنما ینهاکما  اة ـ  رّبكام عن ه  هناكام  (ما 
آدم  یکن  ولم  ـ    اا ن  لكام  إّنې   وسام  اخلاين *     تكو أو    ملك  تكو أن   

ّ
إال ـ  منها 

بیمینه  ثقة  منها  فأکال  رور)(٢)  مها 
ّ

ال ـ  کاذبا  بالّله  یحلف  من  ذلك  قبل  شاهدا  وحّواء 
بالّله، وکان ذلك من آدم قبل النبّوة ولم یکن ذلك بذنب کبیر استحّق به دخول النار، وإّنما 
کان من الصغائر الموهوبة اّلتي تجوز علی األنبیاء قبل نزول الوحي علیهم، فلّما اجتباه 

الّله تعالی وجعله نبّیًا کان معصومًا ال یذنب صغیرة والکبیرة وقال الّله عّزوجّل: (وىص 
آدم رّبه وى * ّ اجتباه رّبه اب یه وى) وقال عّز وجّل:

 (٤). (٣)«( اا  ران وآل إبراھمي وآل ًىف آدم وإّن اهللا ا)

(١) طه: ١٢١.
(٢) األعراف: ٢٠ ـ ٢٢.

(٣) آل عمران: ٣٣.
التوحید:   ح١٢،   ١٨٥/١ والبرهان:  ح١١٠،   ٧٩/١ الثقلین:  ونور  ح٨،  و١٦٤  ح٨   ٧٨/١١ البحار:  عنه  ح١،   ١٩٥/١  (٤)

٧٤ح٢٨، مسند الرضا7: ١٢٤/٢ ح١٢. 
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قال:  العّطار2،  النیسابوري  عبدوس  بن  محّمد  بن  عبدالواحد  حّدثنا  ومنه:  ١٧ـ 
صالح  بن  عبدالسالم  عن  سلیمان،  بن  حمدان  عن  قتیبة،  بن  محّمد  بن  علّي  حّدثنا 
الهروي، قال: قلت للرضا7: یابن رسول الّله، أخبرني عن الشجرة اّلتي أکل منها آدم 
وحّوا، ما کانت؟ فقد اختلف الناس فیها؛ فمنهم من یروي أّنها الحنطة، ومنهم من یروي 
أّنها العنب، ومنهم من یروي أّنها شجرة الحسد. فقال: «کّل ذلك حق». قلت: فما معنی 

هذه الوجوه علی اختالفها؟
فقال: «یابن الصلت، إّن شجرة الجّنة تحمل أنواعًا وکانت شجرة الحنطة وفیها عنب، 
ولیست کشجر الدنیا، واّن آدم لّما أکرمه الّله تعالی ذکره بإسجاد مالئکته له، وبإدخاله 

الجّنة، قال في نفسه: هل خلق الّله بشرًا أفضل مّني؟
فعلم الّله عّز وجّل ما وقع في نفسه فناداه: ارفع رأسكـ  یا آدمـ  فانظر إلی ساق عرشي؛ 
بًا: «ال إله إّال الّله، محّمد رسول الّله، علّي بن  فنظر إلی ساق العرش، فوجد علیه مکتو
أبي طالب أمیر المؤمنین، وزوجته فاطمة سّیدة نساء العالمین، والحسن والحسین سّیدا 

شباب أهل الجّنة». فقال آدم7: یا رّب، من هؤالء؟
فقال عّز وجّل: یا آدم، هؤالء من ذّرّیـتك، وهم خیر منك ومن جمیع خلقي، ولوالهم 
بعین  إلیهم  تنظر  أن  فإّیاك  األرض،  وال  السماء،  وال  النار،  وال  الجّنة،  وال  خلقتك،  ما 
علیه  فتسّلط  منزلتهم،  وتمّنی  الحسد،  بعین  إلیهم  فنظر  جواري.  عن  فُاخرجك  الحسد 
الشیطان حّتی أکل من الشجرة اّلتي نهي عنها، وتسّلط علی حّواء لنظرها إلی فاطمة بعین 
الحسد حّتی أکلت من الشجرة کما أکل آدم، فأخرجهما الّله تعالی من جّنـته وأهبطهما 

من جواره إلی األرض».(١) 
١٨ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الرضا7 قال: إّن الّله تبارك وتعالی لّما أهبط 
آدم7من الجّنة أهبط علی أبي قبیس، فشکا إلی رّبه عّز وجّل الوحشة، وأّنه الیسمع ما 
کان یسمع في الجّنة، فأهبط الّله عّزوجّل إلیه یاقوتة حمراء، فوضعها في موضع البیت، 

(١) ٣٠٦/١ ح٦٧، عنه نور الثقلین: ٨٠/١ ح١١٢، والبرهان: ١٨٦/١ ح١٣، معاني األخبار: ١٢٤ ح١، قصص الراوندي: 
٤٣ ح٩، عنه البحار: ١٦٤/١١ ح٩ و٣٦٢/١٦ ح٦٢، وکنز الدقائق: ٢٣٤/١.
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فکان یطوف بها آدم7 وکان ضوؤها یبلغ موضع االعالم، فعّلمت االعالم علی ضوئها 
فجعله الّله عّز وجّل حرمًا.

وبإسناده إلی صفوان بن یحیی، عن أبي الحسن7 (مثله).(١) 

اَکَة...) «٤٣» ْا الزَّ ُ َالَة َوآ (َوَأِقیُموْا الصَّ
١٩ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده إلی أبي الحسن الرضا7 قال: إّن الّله عّزوجّل 
أمر بثالثة مقرون بها ثالثة ُاخری: أمر بالصالة والزکاة، فمن صّلی ولم یزّك لم تقبل منه 

صالته ...(٢) 
د بن سنان فیما کتب إلیه من  ٢٠ـ الفقیه: کتب الرضا علّي بن موسی7 إلی محمَّ
الّله  ألّن  األغنیاء،  أموال  وتحصین  الفقراء  قوت  أجل  من  الزکاة  ة  علَّ إّن  مسائله:  جواب 

ِىف  نَّ  َُْب َِ) الّله:  قال  کما  والبلوی،  الزمانة  أهل  بشأن  القیام  ة  الصحَّ أهل  کلَّف  عّزوجّل 
) (٣) في أموالکم إخراج الزکاة، وفي أنفسکم توطین النفس علی الصبر  ُِسُمكْ

َ
ْمواِلُمكْ َوأ

َ
أ

، والطمع في الزیادة مع ما فیه من الزیادة  مع ما في ذلك من أداء شکر نعم الّله عزَّ وجلَّ
والرأفة والرحمة ألهل الضعف، والعطف علی أهل المسکنة، والحّث لهم علی المواساة، 

ین وتقویة الفقراء والمعونة لهم علی أمر الدِّ
وهو عظٌة ألهل الغنی وعبرة لهم لیستدّلوا علی فقراء اآلخرة بهم، وما لهم من الحّث 
في ذلك علی الشکر لّله تبارك وتعالی لما خّولهم وأعطاهم، والدعاء والتضّرع والخوف 
من أن یصیروا مثلهم في ُامور کثیرة، في أداء الزکاة والصدقات، وصلة األرحام واصطناع 

المعروف.(٤) 
(١) ٢٨٤/١ ح٣١، عنه البحار: ٢١٣/١١ ح٢٣ وج٧٢/٩٩ ح٢، ونور الثقلین: ٨٣/١ ح١٢٥، مسند الرضا7: ٢١٤/٢ 

ح١.
(٢) ٢٥٨/١ ح١٣، عنه نور الثقلین: ٩٥/١ ح١٦٩، مسند الرضا7: ٢٦٨/١ ح٤٨، الخصال: ١٥٦/١ ح١٩٦، عنهما 

الوسائل: ٢٥/٩ ح١٠، والبحار: ٦٨/٧٤ ح٤٠، وج١٢/٩٦ ح١٧، کشف الغّمة: ٢٩٣/٢.
(٣) آل عمران: ١٨٦.

الرضا7:  مسند  ح١،  ضمن   ٨٩/٢ الرضا7:  أخبار  عیون  ح١٦٨،   ٩٤/١ الثقلین:  نور  عنه  ح١٥٨٠،   ٨/٢  (٤)
٢٠٥/٢ ح٥.
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سورة البقرة  «٤٤»

٢٧

یکثر  أن  قبل  للفطرة  زکاة  فرضها  وتعالی  تبارك  الّله  أّن  واعلم  الرضا7:  فقه  ٢١ـ 
األموال، فقال: (وأموا االة وآا اة).(١) 

٢٢ـ عیون أخبار الرضا: في العلل اّلتي ذکرها الفضل بن شاذان، عن الرضا7 قال: 
فإن قال قائل: فِلَم ُامروا بالصالة؟ قیل: ألّن في الصالة اإلقرار بالربوبّیة وهو صالح عام، 
واإلعتراف،  والخضوع  واألستکانة،  بالذّل  الجّبار  یدي  بین  والقیام  األنداد  خلع  فیه  ألّن 
ویکون  ولیلة،  یوم  کّل  األرض  علی  الجبهة  ووضع  الذنوب،  سالف  من  اإلقالة  وطلب 
الزیادة  في  راغبًا  طالبًا  متذّلًال  وجًال  خاشعًا  ویکون  له،  ناس  غیر  تعالی  لّله  ذاکرًا  العبد 
للدین والدنیا، مع ما فیه من اإلنزجار عن الفساد، وصار ذلك علیه في کّل یوم ولیلة لئّال 
ینسی العبد مدّبره وخالقه فیبطر(٢)  ویطغی، ولیکون في ذکر خالقه والقیام بین یدي رّبه 

زاجرًا له عن المعاصي وحاجزًا ومانعًا عن أنواع الفساد.(٣) 

َسُکْم..) «٤٤» ُ اَس ِباْلِربِّ َوَتنَسْوَن َأ (َأَتْأُمُروَن النَّ
٢٣ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام الموّدب وعلّي 
ابن عبد الّله الوّراق و أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانّي رضي الّله عنهم قالوا: حّدثنا علّي بن 
إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محّمد بن سنان قال: کنت عند موالي الرضا7بخراسان 
وکان المأمون یقعده علی یمینه إذا قعد للناس یوم االثنین ویوم الخمیس فرفع إلی المأمون 
أّن رجًال من الصوفّیة سرق فأمر بإحضاره ـ إلی أن قال: ـ فقال المأمون: ویلك ومن أین 
صرُت عبدًا لك؟ قال: ألّن ُاّمك اشتریت من مال المسلمین فأنت عبد لمن في المشرق 
آل  أعطیت  فال  ذلك  وبعد  الخمس  بلعت  ثّم  أعتقك،  لم  وأنا  یعتقوك  حّتی  والمغرب 

الرسول حّقًا وال أعطیتني ونظرائي حّقنا
 واُالخری أّن الخبیث ال یطّهر خبیثًا مثله، إّنما یطّهره طاهر ومن في جنبه الحّد الیقیم 

(١) ٢٠٩ ح١١، عنه البحار: ١٠٧/٩٦ ح١١.
(٢) َبِطَر َبَطرًا: طغی بالنعمة وما قام بحّقها.

(٣) ١٠٢/٢ ح١، عنه البحار: ٢٦١/٨٢ ح١٠، ونور الثقلین: ٩٤/١ ح١٦٧، علل الشرائع: ٣١٧ ح٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٨

  ِّ ِْلِ اَس  َّا وَن  ُُ
ْ
َتأ

َ
(أ یقول:  تعالی  الّله  سمعت  أما  بنفسه،  یبدأ  حّتی  غیره  علی  الحدود 

الرضا7فقال:  إلی  المأمون  فالتفت  َِْقَُن)  فَال 
َ
أ الِكتاَب  ََُْن  ْنُمتْ 

َ
َوأ َُسُمكْ  

َ
أ َوََْسْوَن 

ُة)(١)  وهي  َِٰ َُْة   ا ُجَّ
ْ
ماتری في أمره؟ فقال7: إّن الّله تعالی قال لمحّمد9: (ُقْل فَلّ  احل

اّلتي لم تبلغ الجاهل فیعلمها علی جهله کما یعلمها العالم بعلمه، والدنیا واآلخرة قائمتان 
بالحّجة وقد احتّج الرجل، فأمر المأمون عند ذلك بإطالق الصوفي واحتجب عن الناس 
واشتغل بالرضا7 حّتی سّمه فقتله، وقد کان قتل الفضل بن سهل وجماعة من الشیعة.

قال مصّنف هذا الکتاب؛ روي هذا الحدیث کما حکیته وأنا بريٌء من عهدة صّحته.(٢) 

ْا ِإَىل َباِرِئُکْم ) «٥٤» ُ َل َفُتو ْ ِ اِذمُکُ اْل َ ِّ َسُکْم ِبا ُ ُکْم َظَلْمُمتْ َأ (ِإنَّ
بن  موسی  أبي  حّدثنا  الرضا7قال:  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢٤ـ 
جعفر8 قال: حّدثنا أبي ... عن أمیر المؤمنین7 ـ في حدیث طویل ـ قال: وسأله 

عن الثور ما باله غاض طرفه ال یرفع رأسه إلی السماء؟
قال: حیاء من الّله تعالی لّما عبد قوم موسی العجل نکس رأسه.(٣) 

ِمَن َلَك َحىتَّ َنَری اَهللا َجْھَرًة) «٥٥» ْ ُّ َ َلن  (َوِإْذ ُقْلُمتْ َیا ُمو
٢٥ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي2 قال: حّدثني 
أبي، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، عن علّي بن محّمد بن الجهم، قال: حضرت 
الّله،  رسول  یابن  المأمون:  له  موسی8فقال  بن  علّي  الرضا  وعنده  المأمون  مجلس 
ألیس من قولك: إّن األنبیاء معصومون؟ فقال: بلی، فسأله عن آیات من القرآن، فکان فیما 

سأله أن قال له: فما معنی قوله عّزوجّل: (وّا ء موىس اا وكّه رّبه ل رّب أرنٖی أر 
إك ل لن تراٖىن)  اآلیة(٤)، کیف یجوز أن یکون کلیم الّله موسی بن عمران الیعلم أّن الّله 

(١) األنعام: ١٤٩.
(٢) ٢٣٧/٢، علل الشرایع: ٢٤٠/١ ح٢، عنهما البحار: ٢٨٩/٤٩ ح١، جامع أحادیث الشیعة: ٣١٧/٣٠ ح٤.

(٣) ١٨٩/١، علل الشرائع: ٤٩٤/٢ و٥٩٣، عنهما البحار: ٢٠٨/١٣ ح٢.
(٤) األعراف: ١٤٣.
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سورة البقرة  «٥٥»

٢٩

ـ تعالی ذکره ـ الیجوز علیه الرؤیة حّتی یسأله هذا السؤال؟ فقال الرضا7: «إّن کلیم 
الّله موسی بن عمران علم أّن الّله عّز وجّل أجّل عن أن ُیری باألبصار، ولکّنه لّما کّلمه الّله 

عّز وجّل وقّربه نجّیا رجع إلی قومه فأخبرهم أّن الّله کّلمه وقّربه وناجاه
ألف،  سبعمائة  القوم  وکان  سمعت،  کما  کالمه  نسمع  حّتی   (   (لن  فقالوا: 
فاختار منهم سبعین ألفًا، ثّم اختار منهم سبعة آالف، ثّم اختار منهم سبعمائة، ثّم اختار 
منهم سبعین رجًال لمیقات رّبه، فخرج بهم إلی طور سیناء، فأقامهم في سفح الجبل(١)، 
فکّلمه  کالمه،  یکّلمهم ویسمعهم  أن  وتعالی  تبارك  الّله  فسأل  الطور  إلی  موسی  وصعد 
الّله تعالی ذکره وسمعوا کالمه من فوق وأسفل ویمین وشمال ووراء وأمام، ألّن الّله عّز 

وجّل أحدثه في الشجرة، ثّم جعله منبعثًا منها حّتی سمعوه من جمیع الوجوه.
رة) فلّما قالوا   بأّن هذا اّلذي سمعناه کالم الّله (حّىت نرى اهللا (  لن) :فقالوا
هذا القول العظیم، واستکبروا وعتوا، بعث الّله علیهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. 
بهم  ذهبت  إّنك  وقالوا:  إلیهم،  رجعت  إذا  إسرائیل  لبني  أقول  ما  رّب،  یا  موسی:  فقال 
فقتلتهم، ألّنك لم تکن صادقا فیما اّدعیت من مناجات الّله عّز وجّل إّیاك، فأحیاهم الّله 
وبعثهم بعد، فقالوا: إّنك لو سألت الّله أن یریك تنظر إلیه ألجابك، وکنت تخبرنا کیف 

هو، فنعرفه حّق معرفته.
وُیعلم  بآیاته  ُیعرف  وإّنما  له،  کیفّیة  وال  باألبصار  الُیری  الّله  إّن  قوم،  یا  موسی:  فقال 
بني  مقالة  سمعت  إّنك  رّب  یا  موسی:  فقال  تسأله  حّتی  لك  نؤمن  لن  فقالوا:  بأعالمه، 

إسرائیل وأنت أعلم بصالحهم،
فعند  بجهلهم.  أخذك  فلن  سألوك  عّما  سلني  موسی،  یا  إلیه:  وجّل  عّز  الّله  فأوحی 
مكانه)وهو  ّا ن  اجلبل  إىل  ار  ولكن  تراٖىن  لن  ل  إك  أر  أرنٖی  (رّب  موسی:  قال  ذلك 
 دًّ وخّر موىس قًا فّا أق ل ) جبل) بآیة من آیاته ّىل رّبه  اّوف ترانٖی ف) یهوي
 ( ؤأّول ا ك)(٢)  یقول: رجعت إلی معرفتي بك عن جهل قومي (وأت إ  نك  

(١) أي أسفله.
(٢) األعراف: ١٤٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٠

منهم بأّنك ال ُتری.فقال المأمون: لّله دّرك یاأبا الحسن! (١) 
٢٦ـ االحتجاج والتوحید وعیون أخبار الرضا: عن الحسن بن محّمد النوفلي في 

احتجاج الرضا7 علی أرباب الملل قال7:
إّن موسی7 وأصحابه السبعین اّلذین اختارهم صاروا معه إلی الجبل فقالوا له: إّنك 

قد رأیت الّله سبحانه وتعالی فأرناه کما رأیته. فقال لهم: إّني لم أره، فقالوا:
رة) فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن آخرهم وبقي موسی   حّىت نرى اهللا   لن)
فکیف  وأرجع  بهم  فجئت  إسرائیل  بني  من  رجًال  سبعین  اخترت  رّب،  یا  فقال:  وحیدًا. 
یصّدقني قومي بما ُاخبرهم به؟ فلو شئت أهلکتهم من قبل وإّیاي أتهلکنا بما فعل السفهاء 

مّنا، فأحیاهم الّله عّز وجّل من بعد موتهم.(٢) 

ْلَوی) «٥٧» (َوَأنَزْلَنا َعَلْیُکُم اْملَنَّ َوالسَّ
البغدادي،  یوسف  بن  الحسین  بن  أحمد  بن  محّمد  عن  الرضا:  أخبار  عیون  ٢٧ـ 
بن  علّي  حّدثنا  قال:  قبیصة،  بن  دارم  حّدثنا  قال:  َعْنَبسة،  بن  محّمد  بن  علّي  حّدثنا  قال 
موسی الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن علّي بن أبي طالب: قال: قال رسول الّله9: 

الکمأة(٣) من المّن اّلذي نزل علی بني إسرائیل، وهي شفاء للعین.(٤) 

ٌة...) «٥٨» دًا َوُقوُلوْا ِحطَّ َّ ُ (َواْدُخُلوْا اْلَباَب 
٢٨ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الحسین بن خالد، عن الرضا علّي بن موسی، 

عن أبیه، عن آبائه، عن أمیرالمؤمنین علّي بن أبي طالب: قال:

(١) ٢٠٠/١ ح١، التوحید: ١١٧ ح٢٤، عنه البحار: ٧٨/١١ ح٨، وج٦٣/١٢ ح١٠، وج٢١٧/١٣ ح١١، والبرهان: ٢٢٠/٤ 
ح٢، ونورالثقلین: ٣٣/١ ح١٠٨٨، وج٤٩٨/٢ ح٢٤٨، االحتجاج: ٢١٥/٢، مسند الرضا7: ١٢٤/٢ ح١٢.

(٢) ٢٠٥، ٤٢٤، ١٢٦، عنه البحار: ٢٢٦/١٣ ح٢٢، والبرهان: ٢١٩/١ ح١.
(٣) الکمأة: شيء أبیض مثل اللحم ینبت من األرض یقال له: شحم األرض ولیس هو المنزل علی بني إسرائیل،فإّنه 

کان شيء یسقط علیهم ـ مجمع.
(٤) ٧٤/٢ ح٣٤٩، عنه البحار: ١٢٧/٦٦ ح٦، وص٢٣١ ح١، وسائل الشیعة: ١٣٢/١٧ ح٥، والمستدرك: ٤٢٣/١٦ 

ح٢٠٤٢٤، والبرهان: ٢٢٣/١ ح٢، الفصول المهّمة: ١١١/٣ ح٢٦٨٧.
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سورة البقرة  «٦٢»

٣١

قال رسول الّله9: لکّل ُاّمة صّدیق وفاروق، وصّدیق هذه اُالّمة وفاروقها علّي بن 
أبي طالب، إّن علّیًا سفینة نجاتها وباب حّطتها.(٥) 

اِبِئَني َمْن آَمَن ِباِهللا  َصاَری َوالصَّ ِذیَن َھاُدوْا َوالنَّ ِذیَن آَمُنوْا َوالَّ (ِإنَّ الَّ
َواْلَیْوِم اْآلِخِر...) «٦٢»

٢٩ـ علل الشرائع: حّدثنا أبو العّباس محّمد بن ابراهیم بن إسحاق الطالقاني، قال: 
حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید الکوفي، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال، 

عن أبیه، قال: قلت للرضا7: ... ِلَم سّمي النصاری نصاری؟
بعد  وعیسی  مریم  نزلتها  الشام،  بالد  من  ناصرة(٦)  اسمها  قریة  من  کانوا  ألّنهم  قال: 

رجوعهما من مصر.(٧) 
ْا ِقَرَدًة َخاِسِئَني) «٦٥» ُ ْم ُکو (َفُقْلَنا َهلُ

٣٠ ـ عیون أخبار الرضا: عن محّمد بن سنان، عن الرضا7 ـ في حدیث طویل  ـ 
قال: کذلك حّرم القردة، ألّنه مسخ مثل الخنزیر، وجعل عظة وعبرة للخلق، دلیًال علی ما 
مسخ علی خلقه وصورته، وجعل فیه شبه من اإلنسان لیدّل علی أّنه من الخلق المغضوب 

علیهم.(٨) 
اِھِلَني... َ ْ ُذَنا ُھُزوًا َقاَل َأُعوُذ ِباّهللاِ َأْن َأُکوَن ِمَن ا ِ

َّ (َقاُلوْا َأَت
َعُلوَن) «٦٧ ـ ٧١» ْ َ ُوَھا َوَما اَکُدوْا  َ َقِّ َفَذ ْ  َقاُلوْا اآلَن ِجْئَت ِبا

جعفر  بن  موسی  بن  علّي  حّدثنا  قال:  أبي2،  حّدثني  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٣١
(٥) ١٢/٢ ح٣٠، عنه البحار: ١١٢/٣٨ ح٤٧، ونور الثقلین: ١٠٥/١ ح٢٠٨.

البلدان:  مریم7«معجم  بن  عیسی  المسیح  مولد  کان  فیها  میًال،  عشر  ثالثة  طبرّیة  وبین  بینها  قریة  الناصرة:   (٦)
.«٢٥١/٥

(٧) ٨٠/١ ح١، عیون االخبار: ٧٩/٢ ح١٠، عنه البحار: ٢٧٢/١٤ ح٢، ونور الثقلین: ١٠٨/١ ح٢٢٣، والبرهان: ٢٣٠/١ 
ح١٠.

(٨) ٩٤/٢، عنه البحار: ١٦٥/٦٥ ح٣، ونور الثقلین: ١١٠/١ ح٢٣٣، علل الشرائع: ٤٨٤/١ ح٤، عنه الوسائل: ٣١١/٦ 
ح٣.
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٣٢

ابن أبي جعفر الکمنداني ومحّمد بن یحیی العّطار، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن 
أحمد بن محّمد بن أبي نصر البزنطي، قال: سمعت الرضا7 یقول:

إّن رجًال من بني إسرائیل قتل قرابة له، ثّم أخذه وطرحه علی طریق أفضل سبط من 
قتلوا  لموسی7: إّن سبط آل فالن  فقالوا  جاء یطلب بدمه،  إسرائیل(١)، ثّم  أسباط بني 
( اجلاھل  هللا أن أكون ذل أ ھزوًا خذّا أ) فالنًا فأخبرنا من قتله؟ قال: ایتوني ببقرة
 ا  ّ    ّا ر ا ادع) ولو أّنهم عمدوا إلی بقرة أجزأتهم ولکن شّددوا فشّدد الّله علیهم
أّنهم   ذ )ولو  ان ب ـ ما ىه ل إّنه  یل إّهنا  رة ال رض  وال بکر    ـ یعني الصغیرة والکبیرة   

عمدوا إلی بقرة اجزأتهم ولکن شّددوا فشّدد الله علیهم. 
 ا ما هنا ل إّنه يل إّهنا رة راء قع هنا تّرس ااظرين) ولو  ّ ا رّبك ي ا  ادع)

أّنهم عمدوا إلی بقرة ألجزأتهم ولکن شّددوا فشّدد الّله علیهم.(٢) 
٣٢ ـ قصص األنبیاء: باإلسناد إلی الصدوق، عن أبیه، عن سعد، عن ابن عیسی، عن 

علّي بن سیف، عن محّمد بن عبیدة، عن الرضا7 قال:
إّن بني إسرائیل شّددوا فشّدد الّله علیهم، قال لهم موسی7: اذبحوا بقرة قالوا: ما 

لونها؟ فلم یزالوا یشّددوا حّتی ذبحوا بقرة بملء جلدها ذهبًا.(٣) 

(َوِإْذ َأَخْذَنا ِمیَثاَق َبِين ِإْسَراِئیَل َال َتْعُبُدوَن ِإالَّ اّهللاَ َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا) «٨٣»
أن  أحدکم  یکره  أما  الرضا8:  موسی  بن  علّي  قال  العسکري7:  تفسیر  ـ   ٣٣
ینفی عن أبیه وُاّمه اّلذین ولداه؟ قالوا: بلی والّله. قال: فلیجتهد أن الینفی عن أبیه وُاّمه 

اّلذین هما أبواه أفضل من أبوي نفسه.(٤) 
٣٤ ـ ومنه: قیل للرضا7: أال نخبرك بالخاسر المتخّلف؟ قال: من هو؟

(١) األسباط من بني اسرائیل کالقبائل من العرب.
(٢) ١٣/٢ ح٣١، عنه نور الثقلین: ١١/١ ح٢٣٨، والبرهان: ٢٤٢/١ صدر ح٢، العّیاشي: ٤٦/١ ح٥٧، عنه االیقاظ من 

الهجعة: ١١٣، البحار: ٢٦٢/١٣ ح٢، عن مجمع البیان: ١٣٤/١، عنه کنز الدقائق: ٢٦٨/١.
(٣) ١١٩ ح١٥، عنه البحار: ٢٦٦/١٣ ح٥.

(٤) ٣٠٠ ح١٩٨، عنه البحار: ٢٦٠/٢٣ ضمن ح٨ .
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سورة البقرة  «٨٧»

٣٣

قالوا: فالن باع دنانیره بدراهم أخذها، فرّد ماله من عشرة آالف دینار إلی عشرة آالف 
درهم.

قال7: بدرة(١) باعها بألف درهم، ألم یکن أعظم تخّلفًا وحسرًة؟ قالوا: بلی.
نّبئکم بأعظم من هذا تخّلفًا وحسرًة؟ قالوا: بلی.

ُ
قال: أال أ

قال: أرأیتم لو کان له ألف جبل من ذهب باعها بألف َحّبة من زیف، ألم یکن أعظم 
تخّلفًا وأعظم من هذا حسرة ؟ قالوا: بلی.

قال: أفال ُانّبئکم بمن هو أشّد من هذا تخّلفًا، وأعظم من هذا حسرًة؟ قالوا: بلی.
محّمد  دینه:  أبوي  قرابة  علی  نسبه]  أبوي  [قرابة  والمعروف  البّر  في  آثر  من  قال: 
وعلّي8ألّن فضل قرابات محّمد وعلّي أبوي دینه علی قرابات [أبوي] نسبه أفضل من 

فضل ألف جبل [من] ذهب علی ألف حّبة زائف.(٢) 

ْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس) «٨٧» َناِت َوَأیَّ ِّ َنا ِعیَىس اْبَن َمْرَميَ اْلَب ْ َ (َوآ
الحسن،  بن  محّمد  حّدثني  قال:  الدّقاق،  محّمد  بن  علّي  حّدثنا  األثر:  کفایة  ـ   ٣٥
عن عبدالّله بن جعفر الحمیري، عن محّمد بن أحمد بن أبي قتادة، عن المحمود، عن 

إسحاق بن إسماعیل، عن إبراهیم بن أبي محمود، قال:
من  بعض  له  فقال  بطوس،  موسی7  بن  علّي  الحسن  أبي  رأس  علی  واقفًا  کنت 
کان عنده: إن حدث حدث فإلی من؟ قال: إلی ابني محّمد. وکأّن السائل استصغر بسّن 
أبي جعفر، فقال له أبو الحسن7: إّن الّله تعالی بعث عیسی بن مریم7ثابتًا باقامة 

شریعته في دون السّن اّلذي أقیم فیه أبو جعفر ثابتًا علی شریعته.(٣) 

(١) البدرة: عشرة آالف درهم.
(٢) ٣٠٤ ح٢٠٩، عنه البحار: ٢٦٣/٢٣ ضمن ح٨ ، والمستدرك: ٣٨٠/١٢ ح١٦.

(٣) ٢٧٣، عنه البحار: ٥٠/٣٤ ح٢٠، إثبات الوصّیة: ٢١٣، حلیة األبرار: ٤٣٢/٢ وص٤٠٠، دالئل اإلمامة: ٣٨٨ ح٣، 
مدینة المعاجز: ٢٧٧/٧ ح١١، وص٢٨٥ ح٢٠،إرشاد المفید: ٣٥٨ ح٢٠، الکافي: ٣٢٢/١ ح١٣ وص٣٨٤ ح٦، 

إثبات الهداة: ١٦٠/٦ ح١٥.
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ُقوَن ِبِه َبْنيَ اْملَْرِء َوَزْوِجِه  رِّ َ ُ ُموَن ِمْنُھَما َما  ُْن ِفْتَنٌة َفَال َتْکُفْر َفَیَتَعلَّ َ ا  َ (ِإمنَّ
«١٠٢» ( یَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن اّهللاِ ْ ِبَضآرِّ ُ َوَما 

قال:  القرشي2،  تمیم  بن  عبدالّله  بن  تمیم  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ٣٦ـ 
حّدثني أبي، عن أحمد بن علّي األنصاري، عن علّي بن محّمد بن الجهم قال: سمعت 
المأمون یسأل الرضا علّي بن موسی8عّما یرویه الناس من أمر الزهرة، وأّنها کانت 
بالیمن.  عّشارًا  کان  وأّنه  سهیل،  أمر  من  یروونه  وما  وماروت،  هاروت  بها  فتن  امراة 
فغلط  البحر،  دواّب  من  داّبتین  کانتا  وإّنما  کوکبان،  إّنهما  قولهم  في  فقال7:«کذبوا 
الناس وظّنوا أّنهما کوکبان وما کان الّله تعالی لیمسخ أعداءه أنوارًا مضیئة، ثّم یبقیهما ما 
ثالثة أّیام حّتی تموت(١)، وما  المسوخ لم تبق أکثر من  السماوات واألرض، وإّن  بقیت 
تناسل منها شيء، وما علی وجه األرض الیوم مسخ، وإّن اّلتي وقع علیها اسم المسوخّیة 
قومًا  صورها  علی  الّله  مسخ  ما  مثل  هي  إّنما  وأشباهها،  والدّب  والخنزیر  القردة  مثل 
غضب الّله علیهم ولعنهم بانکارهم توحید الّله، وتکذیبهم رسله، وأّما هاروت وماروت 
فکانا مَلَکین عّلما الناس السحر، لیحترزوا به من سحر السحرة، ویبطلوا به کیدهم، وما 
لما  باستعمالهم  قوم  فکفر   (تك فال  نة  ن  (إّمنا  له:  قاال  إّال  شیئًا  ذلك  من  أحدًا  عّلما 
تعالی:  الّله  قال  وزوجه،  المرء  بین  یعّلمونه(٢)  بما  یفّرقون  وجعلوا  منه،  باالحتراز  ُامروا 

 بإذن اهللا)یعني بعلمه».(٣) 
ّ

ارّين به  أ إال   وما)

ْن َخْريٍ  َل َعَلْیُکْم مِّ ِذیَن َکَفُروْا ِمْن َأْھِل اْلِکَتاِب َوَال اْملُْشِرِکَني َأْن ُیَنزَّ دُّ الَّ َ َ ا  (مَّ
ََشاء َواُهللا ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظِمي) «١٠٥» ِتِه َمْن  َتصُّ ِبَرْمحَ ْ َ مُکْ َواُهللا  ن رَّ بِّ مِّ

الّله  إّن  الرضا8:  موسی  بن  علّي  قال  اإلمام7:  قال  العسکري:  تفسیر  ـ   ٣٧
(١) في المصدر «ماتت».

(٢) في المصدر «بما تعّلموه» ، وفي البحار «بما یعرفونه».
١٣٧ح٢٩٧   /١ الثقلین:  ونور  ح٢،   ٢٩٦/١ والبرهان:  ح،  وج١١٥/٦١  ح٣   ٣٢٣/٥٩ البحار:  عنه  ح٢،   ٢٧١/١  (٣)

ح٥.  ١٠٧/١٣ الوسائل:  عنه  ح٤٤٠،   ٢٩٠/١ الکافي:   ،٢٩٤ الخصال:  عن  ح٢٩٩،  وص١٣٧ 
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أھل    كوا  اّين  يوّد  (ما  فقال:  والنواصب  والمشرکین  [والنصاری]  الیهود  ذّم  تعالی 
نواصب،  هم  اّلذین  المشرکین  والمن   ( رشكا (وال  والنصاری  الیهود  الكتاب) 

یغتاظون لذکر الّله وذکر محّمد وفضائل علّي، وإبانته عن شریف فضله ومحّله (أن يّزل 
  رّبمك) من اآلیات الزائدات في شرف محّمد  خ ) یمك)الیوّدون أن ینّزل علیکم
محّمد  عن  یبّین  السماء  من  معجز  دلیل  ینّزل  أن  والَیَوّدون  الطّیبین:،  وآلهما  وعلّي 
وعلّي وآلِهِما، فهم ألجل ذلك یمنعون عن أهل دینهم من أن یحاّجوك، مخافة أن تبهرهم 
فلذلك  رؤسائهم،  علی  یضطربون  أو  عواّمهم  بك  فیؤمن  معجزتك  وتفحمهم  حّجتك 
یصّدون من یرید لقاَءك ـ یا محّمد ـ لیعرف أمرك بأّنه لطیف خّالق ساحر اللسان، التراه 
والیراك خیر لك، وأسلم لدینك ودنیاك، فهم بمثل هذا یصّدون العواّم عنك. ثّم قال الّله 

 )8وعلّي محّمد  ومواالة  اإلسالم  لدین  وتوفیقه  برمحته)   ّيخ (واهللا  وجّل:  عّز 
ياء واهللا ذو الل المي) علی من یوّفقه لدینه، ویهدیه لمواالتك ومواالة أخیك علّي 

ابن أبي طالب7.
قال: فلّما قرعهم(١) بهذا رسول الّله9حضره منهم جماعة فعاندوه، وقالوا: یا محّمد 
إّنك تّدعي علی قلوبنا خالف ما فیها، ما نکره أن تنزل علیك حّجة تلزم االنقیاد لها فننقاد.
نطق  إذا  العالمین  رّب  فستعاندون  محّمدًا،  هاهنا  عاندتم  لئن  الّله9:  رسول  فقال 
ذلك  فعند  نفعل،  لم  ما  علینا  وکتبوا  الحفظة،  ظلمتنا  وتقولون:  بأعمالکم،  صحائفکم 

یستشهد جوارحکم، فتشهد علیکم.
أنفسنا  في  أرنا  بعد،  القیامة  وبین  بیننا  الکّذابین،  فعل  فإّنه  شاهدك،  الیبعد  فقالوا: 

ماتّدعي لنعلم صدقك، ولن تفعله ألّنك من الکّذابین.
فقال رسول الّله9 لعلّي7: استشهد جوارحهم. فاستشهدها علّي7 فشهدت 
کّلها علیهم أّنهم الیوّدون أن ینزل علی ُاّمة محّمد، علی لسان محّمد خیر من عند رّبکم 
به  ویؤمن  حّجته  تبهرهم  أن  مخافة  علّي7  أخیه  وإمامة  لنبّوته  معجزة  وحّجة  بّینة  آیة 

(١) قّرعهم: عّنفهم.
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اّلتي  الشهادة  هذه  نسمع  لسنا  یامحّمد،  فقالوا:  منهم.  کثیر  علیه  ویضطرب  عواّمهم، 
تّدعي أّن جوارحنا تشهد بها.

فقال: یا علّي، هؤالء من اّلذین قال الّله: (إّن اّين ّت م كت رّبك اليؤون * 
و ءهتم ّ آية)(١)  ادع علیهم بالهالك، فدعا علیهم علّي7 بالهالك، فکّل جارحة 

نطقت بالشهادة علی صاحبها انفتقت(٢) حّتی مات مکانه.
فقال قوم آخرون حضروا من الیهود: ما أقساك ـ یامحّمد ـ قتلتهم أجمعین!

فقال رسول الّله9: ما کنت أللین علی من اشتّد علیه غضب الّله، أما أّنهم لوسألوا 
الّله بمحّمد وعلّي وآله الطّیبین أن یمهلهم ویقیلهم لفعل بهم کما کان فعل بمن کان من 
علی  لهم  الّله  وقال  الطّیبین،  وآلهما  وعلّي  بمحّمد  الّله  سألوا  لّما  العجل  عبدة  من  قبل 
لسان موسی: لو کان دعا بذلك علی من قد قتل ألعفاه الّله من القتل کرامة لمحّمد وعلّي 

وآلهما الطّیبین».(٣) 
أبي  عن  بإسناده  رواه،  عّمن  الدیلمي،  الحسن  أبي  بن  الحسن  اآلیات:  تأویل  ـ   ٣٨
محّمد:  بن  جعفر  جّده  عن  أبیه،  عن  الرضا،  عن  عثمان،  بن  حّماد  عن  صالح، 
الّله  نبّي  بالرحمة  المختّص(٤)  قال:  ياء)    برمحته   ّيخ (واهللا  تعالی:  قوله  في 
مذخورة  عنده  رحمة  وتسعون  تسعة  رحمة،  مائة  خلق  تعالی  الّله  إّن  وعترتهما،  ووصّیه 

لمحّمد9وعلّي7وعترتهما، ورحمة واحدة مبسوطة علی سائر الموجودین.(٥) 

اَکَة...) «١١٠» ْا الزَّ ُ َالَة َوآ (َوَأِقیُموْا الصَّ
تکثر  أن  قبل  الفطرة  زکاة  فرض  وتعالی  تبارك  الّله  أّن  واعلم  الرضا7:  فقه  ـ   ٣٩
والفقیر  الغنّي  علی  واجب  الفطرة  وإخراج  َة)  َّا َوآُا  الَة  َّا (أُموا  فقال:  األموال، 

(١) یونس: ٩٦ و٩٧.
(٢) وفي المصدر «انفّتت» فّت الشيء: دّقه.

(٣) ٤٣٣ ح١١، عنه البحار: ٣٣٣/٩ ح١٩، والبرهان: ٢٩٩/١ ح١، ویأتي یونس ص١٩٩ ح١٣ (قطعة).
(٤) «المختّصون» خ.

(٥) ٨٢/١ ح٥٥، عنه البحار: ٦١/٢٤ ح٤٤، والبرهان: ٣٠٠/١ ح٢٠.
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سورة البقرة  «١١٥»

٣٧

والعبد والحّر وعلی الذکران واالناث والصغیر والکبیر والمنافق والمخالف.(١) 

وْا  َفَثـمَّ  َوْجُه اِهللا) «١١٥» لُّ َ ُ   َ َ (َفَأْی
٤٠ ـ المناقب البن شهر آشوب: أبو المضا، عن الرضا7 في قوله تعالی: (يام 

ّا فّمن و اهللا)قال: علّي7.(٢) 

ْرِض) «١١٧» َماَواِت َواْالَ (َبِدیُع السَّ
٤١ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده عن الرضا7 قال لسلیمان المروزي:

  اهق ّان أما أنکرت من البداء یا سلیمان، والّله عّز وجّل یقول: (أو ال يذكر اإل
دؤا اخللق ّ يعیده)(٤)  ویقول: (بديع  ي يّا ئًا)(٣)  ویقول عّز وجّل: (و  يك ل و

ااموات واألرض) الحدیث.(٥) 

اِملَِني) «١٢٤» ِي َقاَل َال َیَناُل َعْھِدي الظَّ َّ اِس ِإَماًما  َقاَل َوِمْن ُذرِّ (َقاَل ِإينِّ َجاِعُلَك ِللنَّ
إسحاق  بن  إبراهیم  بن  محّمد  العّباس  أبو  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٤٢
حّدثنا  قال:  الهاروني،  علّي  بن  محّمد  بن  القاسم  أحمد  أبو  حّدثنا  قال:  الطالقاني، 
أبوحامد عمران بن موسی بن إبراهیم، عن الحسن بن القاسم الرّقام، قال: حّدثني القاسم 

ابن مسلم، عن أخیه عبدالعزیز بن مسلم، قال:
الجمعة  یوم  الجامع(٦)  في  فاجتمعنا  بمرو،  الرضا7  موسی  بن  علّي  أّیام  في  کّنا 
فدخلت  فیها،  الّناس  اختالف  کثرة  وذکروا  اإلمامة  أمر  الناس  فأدار  مقدمنا  بدء  في 

(١) ٢٠٩، عنه المستدرك: ١٣٩/٧ ح٤، وجامع أحادیث الشیعة: ٣٥٧/٩ ح١١، وص ٣٦١ ح١١ الهدایة: ٥١، البحار: 
١٠٧/٩٦ ح١١.

(٢) ٦٣/٣، عنه نور الثقلین: ١٤٦/١ ح٣٢٥.
(٣) مریم: ٦٧.
(٤) الروم: ٢٧.

(٥) ١٨٠/١ ح١، عنه البحار: ٩٥/٤  صدر ح٢.
(٦) «في مسجد جامعها» خ.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٨

یا  قال:  ثّم  فتبّسم7  فیه،  الناس  خاض  ما  فأعلمته  الرضا7  وموالي  سّیدي  علی 
عبدالعزیز، جهلوا القوم وخدعوا عن أدیانهم ـ إلی أن قال7: ـ إّن اإلمامة خّص الله 
بها إبراهیم الخلیل7 بعد النبّوة والخّلة مرتبة ثالثة، وفضیلة شّرفه بها، وأشاد بها ذکره، 
قال  ذّرّيىت)   و) بها:  مسرورًا  الخلیل  فقال  إمامًا) (١)  اس   ع (إّىن  عّزوجّل:  فقال 
)(٢) فأبطلت هذه اآلیة إمامة کّل ظالم إلی یوم  ادي ا الالّله تبارك وتعالی: (ال ي

القیامة، الحدیث.(٣) 
٤٣ ـ إثبات الوصیة: وروی عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أحمد بن محّمد بن 
أبي نصر، قال: دخلت وصفوان بن یحیی علی الرضا7 وأبوجعفر7 عنده نائم(٤) له 
ثالث سنین، فقلنا له: جعلنا الّله فداك إن حدث بك حادث فمن یکون؟ قال: ابني هذا 
ـ  وأومأ بیده إلیه ـ ، فقلت: وهو في هذا السّن؟ فقال: إّن الّله تعالی احتّج بعیسی بن مریم 

وهو ابن السنتین، وإّن اإلمامة تجري مجری النبّوة.
کفایه األثر: حّدثنا علّي بن محّمد، عن محّمد بن الحسن، عن عبد الّله بن جعفر، 

عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر (مثله).(٥) 
٤٤ ـ علل الشرائع: أبي2 قال: حّدثنا سعد بن عبدالّله، عن إبراهیم بن مهزیار، 
عن أخیه علّي بإسناده قال: قال أبو الحسن7في الطائف: أتدري لم سّمي الطائف؟ 
قطعة  لهم  فقطع  الثمرات،  کّل  من  أهله  یرزق  أن  رّبه  إبراهیم7دعا  إّن  قال:  ال،  قلت: 
ردن، فأقبلت حّتی طافت بالبیت سبعًا، ثّم أقّرها الّله عّز وجّل في موضعها، فإّنما 

ُ
من األ

سّمیت الطائف للطواف بالبیت.

(١) البقرة: ١٢٤.
(٢) أي ال یکون بعهدي إمام ظالم (البحار: ٦٠/١٢ ح٤) .

العقول:  تحف  ح٦،   ٢١٦ النعماني:  غیبة  ح٣٤٠،   ١٥٠/١ الثقلین:  ونور  ح٥،   ٣٢٢/١ البرهان:  عنه  ح١،   ٢١٦/١  (٣)
٢٢٦/٢،الکافي:  االحتجاج:  ح١،   ٥٣٦ الصدوق:  أمالي  ح٣١،   ٦٧٥ الدین:  إکمال  ح٢،   ٩٦ المعاني:   ،٤٣٦

.٣٩٨/١ الطوسي:  أمالي  ح١،   ١٩٨/١
(٤) لیس في المصدر، وفي إثبات الهداة «ماتّم».

(٥) ٢٥٣، عنه إثبات الهداة: ١٦٦/٦ ح٢٥، کفایة األثر: ٢٧٥، عنه البحار: ٢٥٧/١٤ ح٥٤ و٣٥/٥٠ ح٢٣.
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سورة البقرة «١٤٨»

٣٩

بن  أحمد  عن   ، معًا  سلیمان  بن  وعلّي  جعفر،  بن  محّمد  عن  حاتم،  بن  علّي  ومنه: 
محّمد، قال: قال الرضا7 (مثله). 

العّیاشي: عن أحمد بن محّمد، عنه7، قال (مثله).
الکافي: العّدة، عن سهل، عن أحمد (مثله). (١)

یًعا) «١٤٨» ْا َیْأِت ِبمُکُ اّهللاُ َجخِ ُ (َأْیَن َما َتُکو
٤٥ ـ العّیاشي: عن أبي سمینة، عن مولی ألبي الحسن7 قال:

«وذلك قال:  جخیعًا)  اهللا  بمك  يأت  تكوا  ما  (أين  قوله:  عن  الحسن7  أبا  سألت 
ـ والّله ـ أن لو قد قام قائمنا یجمع الّله إلیه شیعتنا من جمیع البلدان».

مجمع البیان: قال الرضا7: (مثله).(٢) 

َالِة) «١٥٣» ْربِ َوالصَّ ِذیَن آَمُنوْا اْسَتِعیُنوْا ِبالصَّ ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
في  آوا)إّال  اّين  أّيھا  (يا  آیة  القرآن  في  «لیس  الرضا7:  اإلمام  صحیفة  ـ   ٤٦

حّقنا».(٣) 
َھاِر َواْلُفْلِك  ْیِل َوالنَّ ْرِض َواْخِتَالِف اللَّ َماَواِت َواْالَ (ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّ

َقْوٍم َیْعِقُلوَن)«١٦٤» ِْر … آلَیاٍت لِّ َ ِري ِيف اْل ْ َ الَِّتي 
قال:  ـ  طویل  حدیث  في  ـ  الرضا7  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٤٧
إّني لّما نظرت إلی جسدي فلم یمکنني فیه زیادة والنقصان في العرض والطول، ودفع 
المکاره عنه، وجّر المنفعة إلیه، علمت أّن لهذا البنیان بانیًا فأقررت به، مع ما أری من 
والقمر  الشمس  ومجری  الریاح،  وتصریف  السحاب  وإنشاء  بقدرته،  الفلك  دوران 
(١) ٤٤٢ ح١ و٢، عنه نور الثقلین: ١٥٤/١ ح٣٥٨ و٣٥٧، والبحار: ١٠٩/١٢ ح٣١ و٨٠/٩٩ ح٢٢، والبرهان: ١٥٥/١ 

ح٨، قرب اإلسناد: ١٥٩، تفسیر العّیاشي: ١٥٦/١ ح١٠١، الکافي: ٤٢٨/٤ ح٧، عنه الوافي: ١٩٤/١٢ ح٤.
(٢) ١٦٦/١ ح١٢٢، عنه البرهان: ٣٥٣/١ ح١١، مجمع البیان: ١١٣/١ ح٤، اثبات الهداة: ١٤٥/٥.

(٣) أخرجه ابن شهرآشوب في مناقبه: ٥٣/٣، عن صحیفة اإلمام الرضا7: ٢٣٥ ح٣٦، عنه غایة المرام: ٣٤٩/٤، 
والبحار: ٣٣٣/٣٧ ضمن ح ٧٣، والبرهان: ٣٥٧/١ ح٣، وج٢١٦/٢ ح٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٠

والنجوم، وغیر ذلك من اآلیات العجیبات المتقنات، علمت أّن لهذا مقّدرا ومنشئا.(١) 

نِزیِر َوَما ُأِھلَّ ِبِه ِلَغْريِ اّهللا)«١٧٣» ِ
ْ َْم ا َ َم َو َم َعَلْیُکُم اْملَْیَتَة َوالدَّ ا َحرَّ َ (ِإمنَّ

٤٨ـ  عیون أخبار الرضا7: في باب ذکر ما کتب به الرضا7 إلی محّمد بن سنان 
في جواب مسائله في العلل: وحّرمت المیتة لما فیها من فساد األبدان واآلفة، ولّما أراد 

الّله عّز وجّل أن یجعل التسمیة(٢) سببًا للتحلیل، وفرقًا بین الحالل والحرام.
الماء  یورث  وألّنه  األبدان،  فساد  من  فیه  لما  المیتة  کتحریم  الدم  تعالی  الّله  وحّرم 
الرأفة  وقّلة  للقلب،  القسوة  ویورث  الخلق  ویسيء  الریح،  وینتن  الفم  ویبخر  األصفر، 

والرحمة، حّتی ال یؤمن أن یقتل ولده ووالده وصاحبه.
وحّرم الخنزیر ألّنه مشّوه جعله الّله تعالی عظة للخلق وعبرة وتخویفًا ودلیًال علی ما 
مسخ علی خلقته. وألّن غذاءه أقذر األقذار مع علل کثیره، وکذلك حرّم القرد، ألّنه مسخ 
مثل الخنزیر وجعل عظة وعبرة للخلق ودلیًال علی ما مسخ علی خلقته وصورته، وجعل 

فیه شبهًا من اإلنسان لیدّل علی أّنه من الخلق المغضوب علیهم.
وحّرم ما ُاهّل به لغیر الّله لّلذي أوجب الّله عّز وجّل علی خلقه من اإلقرار به، وذکر 

اسمه علی الذبائح المحّللة.
ولئّال یسّوي بین ما تقّرب به إلیه وبین ما جعل عبادة للشیاطین واألوثان ألّن في تسمیة 
الّله عّز وجّل اإلقرار بربوبّیته وتوحیده، وما في االهالل لغیر الّله من الشرك به والتقّرب 
به إلی غیره لیکون ذکر الّله تعالی وتسمیته علی الذبیحة فرقًا بین ما أحّل الّله وبین ما 

حّرم الّله.(٣) 
أکًال  یبح  لم  وتعالی  تبارك  الّله  أّن  الّله  یرحمك  اعلم  قال7:  الرضا:  فقه  ـ   ٤٩

الدقائق:  وکنز  ح٤٨٣،   ١٨٤/١ الثقلین:  ونور  ح١٢،   ٣٧/٣ البحار:  عنهما  ذح٣،   ٢٥٠ التوحید:  ح٢٨،   ١٠٨/١  (١)
٣٩٥/١، الکافي: ٧٨/١ ح٣.

(٢) «تسمیته».
 ،٤٨١  /٢ الشرائع:  علل  ح٢٧،  وج٣٢٣  ح٣،   ١٦٥/٦٥ والبحار:  ح٤٩٦،   ١٨٨/١ الثقلین،  نور  عنه   ،٩٤/٢  (٣)

کنزالدقائق: ٤٠٤/١، والوسائل: ٣٨٧/١٦ ح٢.
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سورة البقرة «١٧٧»

٤١

والفساد،  والتلف  الضرر  فیه  ما  إّال  یحّرم  ولم  والصالح،  المنفعة  من  فیه  ما  إّال  والشربًا 
فکّل نافع مقّو للجسم فیه قّوة للبدن فحالل، وکّل مضّر یذهب بالقّوة أو قاتل فحرام مثل 

الّسموم و (ایتة وام وحلم اخلير) ...، الحدیث.(١) 

اء)«١٧٧» رَّ اِبِریَن ِيف اْلَبْأَساء والضَّ (َوَلـِکنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن ِباّهللاِ َو... َوالصَّ
الرضا7  مولی  الدلهاث  بن  الحارث  إلی  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٥٠
قال: سمعت أبا الحسن7یقول: الیکون المؤمن مؤمنًا حّتی یکون فیه ثالث خصال: 
سّنة من رّبه وسّنة من نبّیه وسّنة من ولّیه، فالسّنة من رّبه کتمان سّره، قال الّله عّزوجّل: 

  ارىض  رسول)
ّ

( ا فال يــر  به أا إال
وأّما السّنة من نبّیه فمداراة الّناس، فإّن الّله عّزوجّل أمر نبّیه بمدارة الّناس فقال:

( رف وأعرض عن اجلاھل وأ خذ ا)
وأّما السّنة من ولّیه فالصبر علی البأساء والضّراء، فإّن الّله عّز وجّل یقول: (واابرين  

ىف اأساء واّاء).(٢)

ُلوَنُه) «١٨١» دِّ َ ِذیَن ُ َ الَّ َ ا ِإْمثُُه  َ (َفِإمنَّ
ماردة  أوصت  قال:  شبیب  بن  الرّیان  عن  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  علّي  الکافي:  ـ   ٥١
لقوم نصاری فّراشین بوصّیة، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنین من أصحابك، 
فسألت الرضا7 فقلت: إّن ُاختي أوصت بوصّیة لقوم نصاری وأردت أن اصرف ذلك 

إلی قوم من أصحابنا المسلمین، فقال:
ّدنه).(٣)  ين يّا  امض الوصّیة علی ما أوصت به، قال الّله تعالی:(فإّمنا إمثه

(١) ٣٤، عنه البحار: ١٦٦/٦٥ ح٤، والمستدرك: ٧١/٣ ح٥.
(٢) ٢٥٦/١ ح٩، عنه البحار: ٢٨١/٦٧ ح٥، وج٦٨/٧٥ ح٢، ونور الثقلین: ١٩٢/١ ح٥١١، روضة الواعظین: ٤٨٩، 
وسائل الشیعة: ١٥١/١١ ح٣٠، الخصال:٨٢ ح٧، معاني األخبار: ١٨٤ ح١، أمالي الصدوق: ٢٧٠ ح٢، البحار: 

٤١٨/٧٥ ح٧١ وص٦٩ ح٢، فرائد السمطین: ١٢٢/٢ ح٤٩٩.
٤٢١/١،التهذیب:  الدقائق:  وکنز  ح٥٣٧،   ١٩٧/١ الثقلین:  ونور  ح١،   ٤١٥/١٣ الشیعة:  وسائل  عنه  ح٢،   ١٦/٧  (٣)

٢٠٢/٩ ح٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٢

ِذیَن ِمْن َقْبِلُکْم  َ الَّ َ َیاُم َکَما ُکِتَب  (ُکِتَب َعَلْیُکُم الصِّ
ُقوَن)«١٨٣» ُکْم َتتَّ َلَعلَّ

٥٢ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب العلل اّلتي ذکر الفضل بن شاذان في آخرها 
أّنه سمعها من الرضا7. فإن قال: فلَم أمر بالصوم؟

الصائم  ولیکون  اآلخرة،  فقر  علی  فیستدّلوا  والعطش  الجوع  ألم  یعرفوا  لکي  قیل: 
والعطش،  الجوع  من  أصابه  لما  صابرًا  عارفًا  محتسبًا  مأجورًا  مستکینًا  ذلیًال  خاشعًا 
في  لهم  واعظًا  ذلك  ولیکون  الشهوات،  عن  االنکسار  من  فیه  ما  مع  الثواب  فیستوجب 
العاجل، ورائضا لهم علی أداء ما کّلفهم ودلیًال لهم في اآلجل، ولیعرفوا شّدة مبلغ ذلك 
علی أهل الفقر والمسکنة في الدنیا، فیؤّدوا إلیهم ما افترض الّله تعالی لهم في أموالهم. 

فإن قال: فلَم جعل الصوم في شهر رمضان دون سائر الشهور؟
قیل: ألّن شهر رمضان هو الشهر اّلذي أنزل الّله تعالی فیه القرآن هدی للناس وبّینات 

من الهدی والفرقان، وفیه نّبئ محّمد9، 
وفیه لیلة القدر اّلتي هي خیر من ألف شهر 

خیر  من  السنة  في  یکون  ما  فیها  یقّدر  السنة  رأس  وفیه  حكمي)(١)   أ  ّ يق  و(فا 
أوشّر أو مضّرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سّمیت القدر.

فإن قال: فلم ُامروا بصوم شهر رمضان ال اقّل من ذلك وال أکثر؟ قیل: ألّنه قّوة العباد 
األشیاء  أغلب  علی  الفرائض  تعالی  الّله  أوجب  وإّنما  والضعیف،  القوي  فیه  یعّم  اّلذي 

وأعّم القوی.
ثّم رّخص ألهل الضعف ورّغب أهل القّوة في الفضل، ولو کانوا یصلحون علی أقّل 

کثر من ذلك لزادهم.(٢)  من ذلك لنقصهم، ولو احتاجوا إلی أ

(١) الدخان: ٤.
(٢) ١١٦/٢، عنه وسائل الشیعة: ٤/٧ ح٥، ونور الثقلین: ٢٠٠/١ ح٥٥٠، وکنز الدقائق: ٤٢٥/١.
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سورة البقرة  «١٨٥»

٤٣

ِذَی ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ...  ُیِریُد اّهللاُ ِبمُکُ الُیْسَر َوَال ُیِریُد ِبمُکُ اْلُعْسَر  (َشْھُر َرَمَضاَن الَّ
َْشُکُروَن) «۱۸۵» ُکْم  َ َما َھَدامُکْ َوَلَعلَّ َ وْا اّهللاَ  ُ َ َوِلُتَکربِّ َّ َوِلُتْکِمُلوْا اْلِع

٥٣ ـ القّمي: قال: روي عن العالم7 أّنه قال: «نزلت صحف إبراهیم7 أّول شهر 
رمضان، ونزلت التوراة لسّت خلون من شهر رمضان، ونزل اإلنجیل لثالث عشرة لیلة 

خلت من شهر رمضان، ونزل القرآن ألربع عشرة لیلة خلت من شهر رمضان».(١)
محّمد  عن  مسرور،  ابن  الصدوق:  أمالي  الرضا،  أخبار  عیون  التوحید،  ـ   ٥٤
الحمیري، عن أبیه، عن ابن هاشم، عن الرّیان قال: قلت للرضا7: ما تقول في القرآن؟ 

فقال: کالم الّله ال تتجاوزوه وال تطلبوا الهدی في غیره فتضّلوا.(٢) 
٥٥ ـ العّیاشي: عن فضیل بن یسار قال: سألت الرضا7 عن القرآن، فقال: هو کالم 

الّله.(٣) 
٥٦ ـ التوحید: الهمداني، عن علّي، عن أبیه، عن ابن معبد، عن ابن خالد قال: قلت 

للرضا7: یابن رسول الّله، أخبرني عن القرآن أخالق أم مخلوق؟
فقال: لیس بخالق وال مخلوق ولکّنه کالم الّله عز وجّل.(٤) 

المشرقّي  هشام  عن  عیسی،  بن  محّمد  عن  معًا،  وإبراهیم  حمدویه  الکّشي:  ـ   ٥٧
الکالم  عن  سألوه(٥)  البصرة  أهل  إّن  فقال:  الخراساني7  الحسن  أبي  علی  دخل  أّنه 
فقالوا: إّن یونس یقول: إّن الکالم لیس بمخلوق، فقلت لهم: صدق یونس إّن الکالم لیس 
مخلوق؟  أم  هو  أخالق  القرآن:  عن  سئل  جعفر7حین  أبي  قول  بلغکم  أما  بمخلوق، 

فقال لهم: لیس بخالق وال مخلوق إّنما هو کالم الخالق... الخبر(٦) 

(١) عنه البحار: ٣٩٢/١ ح١٣، والبرهان: ٣٩٢/١ ح٨٦٠ .
(٢) ٢١٨ ح٢، ٥٦/٢ ح٢٠٩، ٤٣٨ ح١٣، عنها البحار: ١١٧/٩٢ ح٢.

(٣) ٧٨/١ ح٩، عنه البحار: ١٢٠/٩٢ ح٧، والبرهان: ١٦/١ ح٩.
(٤) ٢١٨ ح١، أمالي الصدوق: ٣٢٦ ح٢، عنهما البحار: ١١٧/٩٢ ح١.

(٥) وفي البحار: ١١٥/٨٧ ح٨ هکذا: «عن هشام المشرقي، عن الرضا7 قال: اّن أهل البصرة سألوني...».
(٦) ٤٩٠ ح٩٣٤، عنه البحار: ١٢١/٩٢ ح١١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٤

٥٨ ـ العّیاشي: عن یاسر الخادم، عن الرضا7 أّنه سئل عن القرآن فقال: لعن الّله 
(١) ولعن الّله أبا حنیفة، إّنه کالم الّله غیر مخلوق حیث ما تکّلمت به وحیث ما 

المرجئة 
قرأت ونطقت فهو کالم وخبر وقصص.(٢) 

٥٩ ـ عیون أخبار الرضا7: في العلل اّلتي ذکر الفضل بن شاذان أّنه سمعها من 
الرضا7، قال: فإن قال (قائل).

فلم إذا لم یکن للعصر وقت مشهور مثل تلك األوقات أوجبها بین الظهر والمغرب 
الناس  علی  وقت  لیس  ألّنه  قیل:  والظهر؟  الغداة  وبین  والغداة  العتمة  بین  یوجبها  ولم 

أخّف وال أیسر وال أحری أن یعّم فیه الضعیف والقّوي بهذه الّصالة من هذا الوقت.
والذهاب  والمعامالت  بالتجارات  الّنهار  أّول  في  یشتغلون  عاّمتهم  الناس  أّن  وذلك 
دنیاهم،  ومصلحة  معاشهم  طلب  عن  الیشغلهم  أن  فأراد  األسواق.  واقامة  الحوائج،  في 
ولیس یقدر الخلق کّلهم علی قیام اللیل والیشعرون به، والینتبهون لوقته لوکان واجبا، 
والیمکنهم ذلك، فخّفف الّله عنهم ولم یجعلها في أشّد االوقات علیهم، ولکن جعلها 
في أخّف األوقات علیهم، کما قال الّله عّز وجّل: (يريد اهللا بمك ارس واليريد  بمك ارس).(٣) 
 (٤)

النیسابوري2  شاذان  بن  الفضل  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ٦٠ـ 
ـ في  حدیث طویل ـ قال: فإن قال: فِلَم جعل یوم الفطر العید ـ إلی أن قال: ـ

فإن قال: فِلَم جعل التکبیر فیها أکثر منه في غیرها من الصلوات، قیل: ألّن التکبیر إّنما 
هو تعظیم لّله وتمجید علی ما هدی وعافی، کما قال عّز وجّل:

وا اهللا  ماا وّلمك كرون).(٥)  ّ كو)

(١) وهم اّلذین قالوا: الیضّر مع اإلیمان معصیة، کما الینفع مع الکفر طاعة، وقالوا: االیمان قول بالعمل...
(٢) ٨١/١ ح١٦، عنه البحار: ١٢٠/٩٢ ح١٠، والبرهان: ١٨/١ ح١٦.

علل  عن  ح٥٨٢،   ٢٠٧/١ الثقلین:  نور  ح١١،   ١١٨/٣ الشیعة:  ووسائل  ذح٢٢،   ٣٤٧/٨٢ البحار:  عنه   ،١١٠/٢  (٣)
.٢٦٤ الشرائع: 

(٤) ویذکر أّنه سمعها من الرضا7.
(٥) ١١٥/٢ علل الشرائع: ٢٦٩، عنهما البحار: ٧٩/٦، وج٣٦٢/٩٠ ح١٤، الفقیه: ٥٢٢/١ ح١٤٨٥، عنه نورالثقلین: ٢٠٩/١ 

.٤٣٦/١ الدقائق:  وکنز  ح٥٨٨، 
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سورة البقرة «١٨٦»

٤٥

اِع ِإَذا َدَعاِن) «١٨٦» (َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعينِّ َفِإينِّ َقِریٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الدَّ
بن  أحمد  عن  عیسی،  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  یحیی،  بن  محّمد  عن  الکافي:  ٦١ـ 
محّمد بن أبي نصر، قال: قلت ألبي الحسن7: جعلت فداك، أّني قد سألت الّله حاجة 

منذ کذا وکذا سنة، وقد دخل قلبي من ابطائها شيء.
فقال: «یا أحمد، إّیاك والشیطان أن یکون له علیك سبیل حّتی یقّنطك،

عنه  فیوّخر  حاجة،  وجّل  عّز  الّله  یسأل  لّما  المؤمن  إّن  یقول:  کان  جعفر7  أبا  إّن 
عن  وجّل  عّز  الّله  أّخر  ما  قال: «والّله،  ثّم  نحیبه،  واستماع  لصوته  حّبًا  اجابتها،  تعجیل 

المؤمنین ما یطلبون من هذه الدنیا، خیر لهم مّما عّجل لهم فیها، وأّی شيء الدنیا!
 إّن أبا جعفر7 کان یقول: ینبغي للمؤمن أن یکون دعاؤه في الرخاء نحوًا من دعائه 
الّله عّز وجّل بمکان، وعلیك  الدعاء، فإّنه من  الشّدة، لیس إذا ُاعطي فتر، فال تمّل  في 
بالصبر، وطلب الحالل وصلة الرحم، واّیاك ومکاشفة الّناس، فإّنا أهل البیت نصل من 

قطعنا ونحسن إلی من أساء إلینا، فنری والّله في ذلك العاقبة الحسنة.
إّن صاحب النعمة في الدنیا إذا سأل فُاعطي طلب غیر اّلذي سأل وصغرت النعمة في 
عینه، فال یشبع من شيء، وإذا(١) کثرت النعم کان المسلم من ذلك علی خطر للحقوق 
اّلتي تجب علیه، وما یخاف من الفتنة فیها، أخبرني عنك لو أّني قلت لك قوالً أکنت تثق 

به مّني؟» فقلت له:
جعلت فداك، إذا لم أثق بقولك فبمن أثق، وأنت حّجة الّله علی خلقه؟

قال: «فکن بالّله أوثق، فإّنك علی موعد من الّله عّز وجّل، ألیس الّله عّز وجّل یقول: 
(وإذا سأ ادي عّىن فإّىن قري ُاج دة ااع إذا دن)وقال: (الطوا  رمحة اهللا)(٢)  
وقال: (واهللا يعد ة ه وًال)(٣)  فکن بالّله عّز وجّل أوثق منك بغیره والتجعلوا 

(١) «وإن» خ.
(٢) الزمر: ٥٣.

(٣) البقرة: ٢٦٨.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٦

في أنفسکم إّال خیرًا فإّنه مغفور لکم.(١) 

ا) «١٨٩» َ ِ ا َ ْ ْا اْلـُبُیوَت ِمْن َأ ُ (َوْأ
٦٢ـ ینابیع الموّدة: عن ابن المغازلي بسنده، عن محّمد بن عبدالّله، قال: حّدثنا علّي 

ابن موسی الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن إمام المّتقین علّي رضي الّله عنهم قال:
قال رسول الّله6: یا علّي، أنا مدینة العلم وأنت بابها، کذب من زعم اّنه یدخل 

المدینة بغیر الباب. قال الّله عّز وجّل: (وأا ایوت  أاهبا)
وقال علّي7: عّلمني رسول الّله6 ألف باب من العلم، فانفتح من کّل واحد 

منها ألف باب.(٢) 

اِتُلوَنُکْم َوَال َتْعَتُدوْا) «١٩٠» َ ُ ِذیَن  (َوَقاِتُلوْا ِيف َسِبیِل اِهللا الَّ
الهمداني2قال:  جعفر  بن  زیاد  بن  أحمد  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ٦٣ـ 

حّدثنا علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبدالسالم بن صالح الهروي قال:
قلت ألبي الحسن علّي بن موسی الرضا8: یابن رسول الّله، ما تقول في حدیث 

روي عن الصادق7 أّنه قال:
کذلك  هو  فقال7:  آبائها؟  بفعال  الحسین7  قتلة  ذراري  قتل  القائم7  قام  إذا 

قلت: فقول الّله عّز وجّل: (وال تزر    وازرة     وزر  ُاخرى)(٣)  ما معناه؟
آبائهم  أفعال  یرضون  الحسین  قتلة  ذراري  لکن  أقواله،  جمیع  في  الّله  صدق  فقال: 

ویفتخرون بها، ومن رضي شیئًا کان کمن أتاه.
ولو أّن رجًال قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لکان الراضي عندالّله 

عّزوجّل شریك القاتل، واّنما یقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم.(٤) 

(١) ٤٨٨/٢ ح١، عنه وسائل الشیعة: ١١٠٧/٤ ح١١، والبرهان: ٣٩٥/١ ح٢، ونور الثقلین: ٢٠٩/١ ح٥٨٩، وکنز الدقائق: ٤٣٧/١.
(٢) ٧٣، عنه إحقاق الحّق: ٦٠٠/٧.

(٣) فاطر: ١٨.
(٤) ٢٧٣/١ ح٥،علل الشرائع: ٢٢٩ ح١، عنهما البرهان١:/٤١٠ح٥، إثبات الهداة: ٣٨٠/٦ ح٨٢، یأتي فاطر، ص٣٦٩.
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سورة البقرة  «١٩٥»

٤٧

ْھُلَکِة) «١٩٥» (َوَال ُتْلُقوْا ِبَأْیِدیمُکْ ِإَىل الـتَّ
٦٤ـ عیون أخبار الرضا7: ـ في حدیث طویل ـ قال له المأمون بعد أن أبی من 
قبول العهد: فبالّله ُاقسم لئن قبلت والیة العهد وإّال أجبرتك علی ذلك، فإن فعلت وإّال 

ضربت عنقك.
فقال الرضا7: قد نهاني الّله عّز وجّل أن ُالقي بیدي إلی التهلکة، فإن کان األمر 
وّلي أحدًا وال أعزل أحدًا والأنقض رسمًا 

ُ
علی هذا فافعل ما بدا لك، فأنا أقبل علی أن ال أ

وال سّنة، وأکون في األمر من بعید مشیرًا، فرضي منه بذلك، وجعله ولّي عهده علی کراهة 
منه7 لذلك.(١) 

سنة  عشرین  المأمون  عبدالّله  ملك   : الرضا7ـ  مولد  ذکر  باب  في  ـ  ومنه:  ٦٥ـ 
وثالثة وعشرین یومًا، فأخذ البیعة في ملکه لعلّي بن موسی الرضا8 بعهد المسلمین 
من غیر رضاه، وذلك بعد أن هّدده(٢) بالقتل وألّح علیه مّرة بعد ُاخری في کّلها یأبی علیه، 

حّتی أشرف من تأ ّبیه علی الهالك. فقال7:
ْکِرْهُت َو اْضُطِرْرُت َکَما 

ُ
ْهُلَکِة َو َقْد أ ْلَقاِء ِبَیِدي  ِإَلی التَّ َك َقْد َنَهْیَتِنیي َعِن اْإلِ ُهمَّ ِإنَّ «اللَّ

َو  ْکِرْهُت 
ُ
أ َقْد  َو  َعْهِدهِ   َوَالَیَة  ْقَبْل 

َ
أ َلْم  َمَتی  اْلَقْتِل  َعَلی  اْلَمْأُموِن  ِه  اللَّ َعْبِد  ِقَبِل  ِمْن  ْشَرْفُت 

َ
أ

َطاِغَیِة  ِمْن  اْلِوَالَیَة  ِمْنُهَما  َواِحٍد  ُکلُّ  َقِبَل  َداِنَیاُل8ِإْذ  َو  ُیوُسُف  اْضُطرَّ  َکَما  اْضُطِرْرُت 
َقاَمِة ِدیِنَك َو ِإْحَیاِء  ْقِني ِإلِ ُهمَّ الَعْهَد ِإالَّ َعْهُدَك َو َال َوَالَیَة ِلي ِإالَّ ِمْن ِقَبِلَك َفَوفِّ َزَماِنِه. اللَّ
ِصیر». ْنَت  َو ِنْعَم النَّ

َ
ِصیُر َو ِنْعَم اْلَمْولی  أ ْنَت النَّ

َ
ْنَت اْلَمْوَلی َو أ

َ
َك أ ٍد9 َفِإنَّ َك ُمَحمَّ ِة َنِبیِّ ُسنَّ

ثّم قبل والیة العهد من المأمون وهو باك حزین علی أن ال یوّلي أحدًا وال یعزل أحدًا 
وال یغّیر رسمًا وال سّنة، وأن یکون في األمر مشیرًا من بعید.(٣) 

عن  عبدالحمید،  بن  محّمد  عن  زیاد،  بن  سهل  عن  محّمد،  بن  علّي  الکافي:  ٦٦ـ 
الحسن بن الجهم، قال: قلت للرضا7: إّن أمیر المؤمنین7 قد عرف قاتله، والّلیلة 

(١) ١٣٩/٢ ذح٣، عنه نور الثقلین: ٢٢٠/١ ح٦٣٤، وکنز الدقائق: ٤٥٧/١.
(٢) «تهّدده، یهّدده» خ.

(٣) ١٠١/١ ذح١، عنه البحار: ١٣١/٤٩ ذح٧، ونور الثقلین: ٢٢٠/١ ح٦٣٣، وکنز الدقائق: ٤٥٧/١.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
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٤٨

اّلتي یقتل فیها، والموضع اّلذي یقتل فیه، وقوله لّما سمع صیاح اال ّوز(١) في الدار: صوایح 
بالّناس  یصّلي  غیرك  وأمرت  الّدار  داخل  اللیلة  صّلیت  لو  کلثوم:  ُاّم  وقول  نوایح،  تتبعها 
فأبی علیها، وکثر دخوله وخروجه تلك اللیلة بال سالح، وقد عرف7 أّن ابن ملجم لعنه 

الّله قاتله بالّسیف کان هذا مّما ال یحسن(٢) تعّرضه؟!
فقال: ذلك کان ولکّنه خّیر في تلك اللیلة لتمضي مقادیر الّله عّز وجّل.(٣) 

«١٩٦» ( َّ َواْلـُعْمَرَة ّهللاِ َ ْ وْا ا ُّ (َوَأمتِ
اإلسالم  محض  من  للمأمون  الرضا7  کتبه  ما  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ٦٧ـ 
وشرائع الدین: الیجوز الحّج إّال تمّتعًا، والیجوز القران واإلفراد اّلذي یستعمله العاّمة إّال 

ألهل مّکة وحاضریها، والیجوز اإلحرام دون المیقات، قال الّله عّز وجّل: (وأّمتوا   احلّج   
وامرة  ّهللا).(٤) 

٦٨ـ تحف العقول: عن الرضا7 في کتابه إلی المأمون، قال: وال یجوز الحّج إّال 
الّله  قال  الیجوز،  المیقات  دون  واإلحرام  العاّمة،  تعمله  اّلذي  اإلفراد  والیجوز  متمّتعًا، 

تعالی: (وأّمتوا   احلّج   وامرة   ّهللا).(٥) 

ْدِی) «١٩٦» (َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْهلَ
من  سمعها  أّنه  الفضل  ذکر  اّلتي  العلل  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٦٩
الرضا7 قال: فإن قال: فلم ُامروا بحّجة واحدة ال أکثر من ذلك؟ قیل: ألّن الّله عّزوجّل 
اهلدي) یعني شاة لیسع    ایرس  وضع الفرائض علی أدنی القوم قّوة، کما قال: (ا 
له القوّي والضعیف، وکذلك سائر الفرائض إّنما وضعت علی أدنی القوم قّوًة، وکان من 

(١) اال ّوز: البط.
(٢) «لم یجز» خ.

(٣) ٢٥٩/١ ح٤، عنه البحار: ٢٤٦/٤٢ ح٤٧، ونور الثقلین: ٢٢١/١ ح٦٣٧، وکنز الدقائق: ٤٥٨/١.
الشیعة:  ووسائل  (قطعة)،  ح١١  و١٢٨  ح١٤،  وج٩٢/٩٩  ح٢،  ضمن   ٣٥٥/١٠ البحار:   عنه  ذح١،   ١٢٤/٢  (٤)

١٨٨/٨ح٨، ونور الثقلین: ٢٢٢/١ ح٦٤١، وکنز الدقائق: ٤٥٩/١.
(٥) ٤١٩، عنه وسائل الشیعة: ١٧٠/٨ ح٣٦.
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٤٩

تلك الفرائض الحّج المفروض واحدًا، ثّم رّغب بعد أهل القّوة بقدر طاعتهم.(١) 
للمعلول،  الوقت  آخر  جعل  وإّنما  أفضلها،  الوقت  وأّول  قال7:  الرضا:  فقه  ـ   ٧٠
فصار آخر الوقت رخصة للضعیف، لحال عّلته ونفسه وماله، وهي رحمة للقوّي الفارغ 
لعّلة الضعیف والمعلول، وذلك أّن الّله فرض الفرائض علی أضعف القوم قّوة لیستوي 

فیها الضعیف والقوّي، کما قال الّله تبارك وتعالی: (ا ایرس  اهلدي) وقال: (ّتا 
اّلذي  والقوّي  شاة،  من  أکثر  علی  یقدر  ال  اّلذي  الضعیف  فاستوی  اسعمت)(٢)   ما  اهللا 
الفرائض  التختلف  ألن  وذلك  الفرائض،  في  القدرة  أکثر  إلی  شاة،  من  أکثر  علی  یقدر 

والتقام علی حّد.(٣) 

ْن ِصَیاٍم َأْو َصَدَقٍة) «١٩٦» (َفِفْدَیٌة مِّ
عن  سمعها  أّنه  الفضل  ذکر  اّلتي  العلل  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٧١
الرضا7 قال: ... کّلما غلب الّله علیه مثل المغمی علیه اّلذي یغمی علیه یومًا ولیلة 
فالیجب علیه قضاء الصلوات کما قال الصادق7: کّلما غلب الّله علیه العبد فهو أعذر 
له، ألّنه دخل الشهر وهو مریض فلم یجب علیه الصوم في شهره والسنته للمرض اّلذي 
کان فیه، ووجب علیه الفداء ألّنه بمنزلة من وجب علیه الصوم فلم یستطع أداءه فوجب 

  ل أن يامّسا ن  يع  تا رين یام) :علیه الفداء، کما قال الّله عّز وجّل
 كًا)(٤) ّ امفإ

وکما قال: (دية  صیام أو صدقة) فأقام الّصدقة مقام الصیام إذا عسر علیه.(٥) 
٧٢ـ علل الشرائع: في العلل اّلتي ذکر الفضل بن شاذان أّنه سمعها من الرضا7فإن 

(١) ١٢٠/٢، عنه البحار: ٤١/٩٩ ح٢٤، وکنز الدقائق: ٤٦٥/١، علل الشرایع: ٢٧٣/١.
(٢) التغابن: ١٦.

(٣) ٧٥، عنه البحار: ٣٢/٨٣، ومستدرك الوسائل: ١١٠/٣.
(٤) المجادلة: ٤.

(٥) ٢٧/١١٦/٢، علل الشرائع: ٢٧١ ح٩، عنهما البحار: ٣٣٠/٩٦ ذح١، ووسائل الشیعة: ٣٥٢/٥ ح٧، یأتي المجادلة، 
ح١. ص٤٥٤ 
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قال: فلم ُامروا بالتمّتع في الحّج؟ قیل: ذلك تخفیف من رّبکم ورحمة، ألن یسلم الّناس 
والعمرة  الحّج  یکون  وأن  الفساد،  علیهم  فیدخل  علیهم  ذلك  یطول  وال  إحرامهم،  من 
ویکون  العمرة  من  مفردًا  الحّج  یکون  وألن  تبطل،  وال  العمرة  تعّطل  فال  جمیعا  واجبین 
بینهما فصل وتمییز، وأن الیکون الطواف بالبیت محظورًا، ألّن المحرم إذا طاف بالبیت 
قد أحّل إّال لعّلة.فلوال التمّتع لم یکن للحاج أن یطوف، ألّنه إذا طاف أحّل وأفسد إحرامه 
ویخرج منه قبل اداء الحّج، وألن یجب علی الّناس الهدي والکّفارة فیذبحون وینحرون 

ویتقّربون إلی الّله جّل جالله، فالتبطل هراقة الّدماء والّصدقة علی المساکین(١).(٢) 
عبدالّله  بن  محّمد  عن  الحسین،  بن  محّمد  عن  أصحابنا،  بعض  الکافي:  ٧٣ـ 
الکرخي، قال: قلت للرضا7: المتمّتع یقدم ولیس معه هدي أیصوم ما لم یجب علیه؟ 

قال: یصبر إلی یوم النحر، فإن لم یصب فهو مّمن لم یجده.(٣) 
٧٤ـ ومنه: علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا7، 
ویشتري  ثیابه  من  یبیع  له،  ثیاب  عیبته  في  احلّج)  إىل  مرة  (متّتع  رجل  له:  قلت  قال: 

هدیه؟ قال: ال، هذا یتزّین به المؤمن، یصوم وال یأخذ شیئًا من ثیابه.(٤) 
بالعمرة  للحّج، ومتمّتع  ومفرد  قارن،  أوجه:  ثالثة  علی  الحاّج  فقه الرضا7:  ٧٥ـ 
أو  القران  إّال  لهما  ولیس  الحّج  إلی  التمّتع  وحاضریها  مّکة  ألهل  والیجوز  الحّج،  إلی 
قال  ثّم  اهلدى)    اایرس  احلّج  اىل  مرة  متّتع  (ن  وتعالی:  تبارك  الّله  لقول  اإلفراد، 
عّزوجّل: (ذ ن  يكن أھ رضى اس احلرام) مّکة ومن حولها علی ثمانیة وأربعین 
میًال. ومن کان خارجًا من هذا الحّد فال یحّج إّال متمّتعًا بالعمرة إلی الحّج وال یقبل الّله 

غیره منه.(٥) 

(١) «المسلمین» خ ل.
(٢) ٢٧٤/١، عنه البحار: ٤٢/٩٩ ملحق حدیث ٢٤، ونور الثقلین: ٢٢٩/١ ح٦٦٨، وسائل الشیعة:١٦٥/٨ ح٢٧.

(٣) ٥١٠/٤ ح١٦، عنه نور الثقلین: ٢٣١/١ ح٦٧٥، ووسائل الشیعة: ١٥٦/١ ح٦، و١٦٩ ح٢، وکنز الدقائق: ٤٧٣/١.
(٤) ٥٠٨/٤ ح٥، عنه وسائل الشیعة: ١٧١/١٠ ح٢، ونور الثقلین: ٢٣١/١ ح٦٨٠، وکنز الدقائق: ٤٧٣/١.

(٥) ٢١٥، عنه جامع أحادیث الشیعة: ٤٤٥/١٢ ح٢٦، وص ٤٥٨ ح٤، الفقیه: ٢٠٣/٢ ح٩٢٦ المستدرك: ٨٩/٨ ح٥، 
البحار: ٨٧/٩٩ ح٣.
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٥١

اِر) «٢٠١» ْنَیا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ ـَنا آِتَنا ِيف الدُّ (َربَّ
٧٦ـ فقه الرضا7: وادخل المسجد من باب بني شیبة فقل: بسم الّله وبالّله وعلی 
مّلة رسول الّله9 ثّم تطوف بالبیت وتبدأ برکن الحجر األسود ... ـ إلی أن قال: ـ وتقول 

ا نًة وٖىف اآلخرة نة  وا  ا ٖىف اا آّبین الرکن الیماني وبین رکن الحجر األسود: (ر
اب اار)(١) 

٧٧ـ ومنه: فإذا صّلیت علی جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه وارفع یدیك 
ا نًة  ّا الخامسة وتقول: (رّا آا ٖىف  بالتکبیر األّول وکّبر... ـ إلی أن قال: ـ ثّم تکّبر 
وٖىف اآلخرة نًة وا اب اار) وال تسّلم والتبرح من مکانك حّتی تری الجنازة علی 

أیدي الرجال.(٢) 

ْعُدوَداٍت) «۲۰۳» اٍم مَّ وْا اَهللا ِيف َأیَّ (َواْذرُکُ
الّله  وقول  قال:  ...  أّنه  الصادق7  عن  أبیه،  عن  الرضوي7:  نسخ  بعض  ـ    ٧٨
عّزوجّل (واذكروا   اهللا   ٖىف أّيام دودات)(٣)  هي أّیام التشریق، وکانوا إذا قدموا منی تفاخروا 

فقال الّله تعالی: (فإذا  أُمت  عرت) اآلیة.(٤) 

َسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت اِهللا) «٢٠٧» ْ َ َْشِري  اِس َمْن  (َوِمَن النَّ
سمعت  قال:  الرضا7  مولی  الدیلمي  علّي  بن  الحسن  عن  الخصال:  ٧٩ـ 
وجّل  عّز  الّله  من  نفسه  اشتری  فقد  المؤمنین  من  نفر  بثالثة  حّج  من  الرضا7یقول: 

بالثمن، ولم یسأله من أین کسب(٥) ماله من حرام أو حالل.(٦) 

(١) ٢١٨، عنه جامع أحادیث الشیعة: ٤٨٤/١٣ ح١٣ وح١٤.
(٢) ١٧٧، عنه جامع أحادیث الشیعة: ٤٠٨/٣ ح٤، والمستدرك: ٢٤٧/٢ ح١، والبحار: ٣٥٢/٨١ ح٢٣.

(٣) وفي جامع أحادیث الشیعة «معلومات» وهو غلط مطبعي والصحیح «معدودات» أو (ویذکروا اسم الله في أّیام 
معلوماٍت) الحّج ٢٨.

(٤)  عنه المستدرك: ١٥٧/١٠ ذ ح٦، وجامع أحادیث الشیعة: ٤٣٩/١٤ ح٨، والبحار: ٣٥١/٩٩.
(٥) «اکتسب» خ.

(٦) ١١٨ ح١٠٣، عنه نورالثقلین: ٢٤٨/١ ح٧٥٦، وکنز الدقائق: ٥٠١/١، وسائل الشیعة: ٣٧٠/٩ ح٤، عن الفقیه: ٢١٦/٢.
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َن اْلَغَماِم ُ اّهللاُ ِيف ُظَلٍل مِّ ُ َ (َھْل َینُظُروَن ِإالَّ َأْن َیْأِت
ْمُر) «٢١٠» َواْملَالِئَکُة َوُقِضَي اْالَ

یونس  بن  أحمد  بن  إبراهیم  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٨٠
المعادي(١)، قال: حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید الکوفي الهمداني، قال: حّدثنا علّي 
ابن الحسن بن علّي بن فّضال، عن أبیه، قال: سألت الرضا علّي بن موسی8 عن قول 
 أن يأتم اهللا ٖىف ظلل  اامم واالئكة وٖی األ) قال: 

ّ
الّله عّز وجّل: (ھل يظرون إال

یقول: هل ینظرون إّال أن یأتیهم الّله بالمالئکة في ظلل من الغمام وهکذا نزلت.(٢) 
سمعت  قال:  الصلت  بن  الرّیان  عن  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  علّي  الکافي:  ـ   ٨١

الرضا7یقول: ما بعث الّله نبّیًا إّال بتحریم الخمر وأن یقّر لّله بالبداء.(٣) 

َْسَأُلوَنَك َماَذا ُینِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو) «٢١٩» (َو
یقول:  الّله  فإّن  قصدًا،  وعیالك  نفسك  علی  نفقتك  ولیکن  الرضا7:  فقه  ـ   ٨٢

  أا    إذا  (واّين  تعالی:  الّله  وقال  الوسط  والعفو   (ا قل  يفن  ماذا  (يأنك 
 ذ امًا)(٤).(٥)  ن بروا ويق ا ويرس

«٢٢١» ( ِمنَّ ْ ُ ُوْا اْملُْشِراَکِت َحىتَّ  ِ (َوَال َتن
٨٣ ـ الکافي: عن محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن حسن 

ابن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا7:

(١) وفي المصدر «محّمد بن أحمد بن إبراهیم المعاذي» وهما مّتحدان، راجع معجم رجال الحدیث: ٢١٩/١٤.
(٢) ١٢٥/١ ح١٩، عنه البرهان: ٤٤٧/١ ح١، ونور الثقلین: ٢٥١/١ ح٧٧٧، وکنز الدقائق: ٥٠٦/١، التوحید:١٦٢ ح١، 

معاني األخبار: ١٣ ح٣، عنهما البحار: ٣١٩/٣ ح١٥.
ح٢٥،   ١٠٨/٤ البحار:  عنه  ح٦،   ٣٣٣ التوحید:  في  الصدوق2  ورواه  ح٧،   ٥١١/١ الوافي:  عنه  ح١٥،   ١٤٨/١  (٣)
وج١٣٥/٩٧ ح٢٨، عیون أخبار الرضا7: ١٤/٢ ح٣٣، عنه البحار: ٩٧/٤ ح٣، وج٤٤٣/٦٦ ح٤، وج١٣٤/٧٩ ح٢٦، 

ح٧. ضمن   ٩٩/٤٦ البحار:  عنه  الرضا7 (مثله)،  عن  یاسر،  عن  ح٣)،  تفسیره (٢٨٣/١  في  القّمي2  ورواه 
(٤) الفرقان: ٦٧.

(٥) ٢٥٥، عنه جامع أحادیث الشیعة: ١٤٣/٢٢ ح٢٠، والمستدرك: ٣٧/١٣ ح١٤.
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سورة البقرة  «٢٢٣»

٥٣

یا أبا محّمد، ما تقول في رجل یتّزوج نصرانّیة علی مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما 
قولي بین یدیك؟! قال: لتقولّن فإّن ذلك یعلم به قولي، قلت: الیجوز تزویح نصرانّیة علی 

مسلمة والعلی غیر مسلمة، قال: ولَم؟
هذه  في  تقول  فما  قال:   (ّيؤ حّىت  ارشت  (والكا  وجّل:  عّز  الّله  لقول  قلت: 
قلت:  لمك)؟    الكتاب  ُاوا  اّين    وانات  اؤات    (وانات  اآلیة: 

فقوله: (والكا ارشت)نسخت هذه اآلیة، فتبّسم ثّم سکت.(١) 
٨٤ـ  الفقیه: سأل الحسن التفلیسي الرضا7 یتّمتع الرجل من الیهودّیة والنصرانّیة؟ 

قال أبوالحسن الرضا7: یتمّتع من الحّرة المؤمنة، وهي أعظم حرمة منهما.(٢) 

«٢٢٣» ( ْا َحْرَثُکْم َأىنَّ ِشْئُمتْ ُ َسآُومُکْ َحْرٌث لَُّکْم َفْأ ِ)
شيء  أّي  الحسن7:  أبو  قال  قال:  خّالد،  بن  معّمر  عن  بإسناده  التهذیب:  ـ   ٨٥
یقولون في إتیان النساء في أعجازهّن؟ قلت: أّنه بلغني أّن أهل المدینة الیرون به بأسا؟ 

فقال: إّن الیهود کانت تقول إذا أتی الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول.
فأنزل الّله عّز وجّل: (اؤ حرث لمك فأا حرثمك أّىن مت)(٣) من خلف أو قّدام  

خالفًا لقول الیهود ولم یعن في أدبارهّن.
العّیاشي: عن معّمر بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 (مثله).(٤) 

٨٦ ـ العّیاشي: عن الفتح بن یزید الجرجاني قال:

(١) ٣٥٧/٥ ح٦، عنه الوافي: ١٤٣/٢١ ح٢٠٩٤٢، البحار: ٢٧٩/٢ ح٢٨، والبرهان: ٤٦١/١ ح١، وج٢٥٢/٢ ح٢٩٥٣، 
ونور الثقلین: ٢٥٩/١ ح٨٠٦، وکنز الدقائق: ٥٢٥/١، التهذیب: ٢٩٧/٧ ح١، عنه وسائل الشیعة: ٤١٠/١٤ وص٤٥٢ 

ح٣، االستبصار: ١٧٨/٣ ح١.
(٢) ٤٦٠/٣ ح٤٥٨٩، التهذیب: ٢٥٦/٧ ح٣٤، عنهما الوسائل: ٤٥٢/١٤ ح٣، وکنز الدقائق: ٥٢٥/١.

(٣) وفي تفسیر البیضاوي: ٢٣٨/١ روي أّن الیهود کانوا یقولون: من جامع امرأته من دبرها في قبلها کان ولدها أحول 
فذکرذلك لرسول الله9 فنزلت، وفي تفسیر القّمي: ١١٢/١، أي متی شئتم، وتأّولت العامة في قوله: (أّنی شئتم) 

أي حیث شئتم في القبل والدبر، عنه نور الثقلین:٢٦٣/١ ح٨٢٣ .
(٤) ٤١٥/٧ ح٣٢، عنه البرهان: ٤٦٢/١ ح٥، نور الثقلین: ٢٦٤/١ ح٨٢٧، عن العّیاشي: ٢٢٤/١ ح٣٣٦، عنه البحار: 

٢٩/١٠٤ ح٤، ومستدرك الوسائل: ٢٣١/١٤ ح٢، وکنز الدقائق: ٥٣٣/١، االستبصار: ٢٤٤/٣ ح١١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٥٤

کتبت إلی الرضا7 في مثله، فورد منه الجواب: سألت عّمن أتی جاریته في دبرها، 
والمرأة لعبة الرجل فال تؤذی، وهي حرث کما قال الّله.(١) 

اِنُکْم) «٢٢٤» َعُلوْا اّهللاَ ُعْرَضًة ِالَ ْميَ ْ َ (َوَال 
٨٧ ـ الکافي: عن عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد بن خالد، عن یحیی بن 

إبراهیم، عن أبیه، عن أبي سالم المتعّبد، أّنه سمع أبا عبدالّله7 یقول لسدیر:
عّزوجّل  الّله  إّن  أثم،  صادقًا  بالّله  حلف  ومن  کفر،  کاذبًا  بالّله  حلف  من  سدیر،  یا   

عا اهللا عرضة أليامنمك).  یقول: (وال
االختصاص: بإسناده، عن الرضا7 قال: (مثله).(٢) 

ُص َأْرَبَعِة َأْشُھٍر) «٢٢٦» ْم َتَر بُّ ِ ِ َسآ
ِّ ُلوَن ِمْن  ْ ُ ِذیَن  ـلَّ (لِّ

٨٨ ـ العّیاشي: عن العّباس بن هالل، عن الرضا7 قال: ُذکر لنا: «أّن أجل اإلیالء 
أربعة أشهر بعد ما یأتیان السلطان، فإذا مضت األربعة األشهر، فإن شاء أمسك، وإن شاء 

طّلق، واإلمساك المسیس».(٣) 
٨٩ ـ علل الشرائع: بإسناده إلی أبي خالد الهیثم قال: سألت أبا الحسن الثاني7 
کیف صارت عّدة المطّلقة ثالث حیض أو ثالثة أشهر، وعّدة المتوّفی عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرة أّیام؟ قال: أّما عّدة المطّلقة ثالث حیض أو ثالثة أشهر فالستبراء الّرحم من 
ُهّن(٤) فیه،  الولد، وأّما المتوّفی عنها زوجها فإّن الّله عّز وجّل شرط للنساء شرطًا فلم َیُحلَّ
وفیما شرط علیهّن بل شرط علیهّن مثل ما شرط لهّن، فأّما ما شرط لهّن فإّنه جعل لهّن 

ح٨٣٠،   ٢٦٤/١ الثقلین:  ونور  ح١٠،   ١٠٢/١٤ الشیعة:  وسائل  و  ح٨،   ٢٩/١٠٤ البحار:  عنه  ح٣٣٩،   ٢٢٥/١  (١)
.٥٣٣/١ الدقائق:  وکنز  ح١٩،   ٤٦٦/١ والبرهان: 

(٢) ٤٣٤/٧ ح٤، عنه البرهان: ٢١٦/١ ح٣، ونور الثقلین: ٢٦٥/١ ح٨٣٤، وکنز الدقائق: ٥٣٥/١، و وسائل الشیعة: ١١٦/١٦ 
ح٦، االختصاص: ٢٠، عنه البحار: ٢٨٣/١٠٤ ح٢١، ومستدرك الوسائل: ٣٥/١٦ ح٢،الفقیه: ٣٧٣/٣ ح٤٣١١، 

.٢٥٥/١ الصافي:  و٢٧،  ح٢٠   ٢٨٢/٨ التهذیب: 
(٣) ٢٢٧/١ ح٣٤٩، عنه البحار: ١٧١/١٠٤ ح١١، والبرهان: ٤٧١/١ ح١٤، کتاب محّمد بن مثّنی الحضرمي: ٨٥.

(٤) «یحابهّن» المحاسن والتهذیب.
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سورة البقرة  «٢٢٩»

٥٥

في اإلیالء أربعة أشهر، ألّنه علم أّن ذلك غایة صبر النساء، فقال عّز وجّل: (ذين يؤن 
ّ أرة أر) ، الحدیث.(١) م ترا 

ٌ ِبِإْحَساٍن) «٢٢٩» َْسِر ْعُروٍف َأْو  َتاِن َفِإْمَساٌك ِمبَ َالُق َمرَّ (الطَّ
قال:  أبیه  عن  فّضال،  بن  علّي  بن  الحسن  بن  علّي  عن  بإسناده  الشرائع:  علل  ٩٠ـ 
سألت الرضا7 عن العّلة اّلتي من أجلها ال تحّل المطّلقة للعّدة لزوجها حّتی تنکح 
عّزوجّل:  فقال  مّرتین،  الطالق  في  أذن  إّنما  وتعالی  تبارك  الّله  إّن  فقال:  غیره؟  زوجًا 

(االق ّن فإاك مبعروف أو ترسيح بإان)یعني في التطلیقة الثالثة...(٢) 
٩١ـ  العّیاشي: عن أبي القاسم الفارسي، قال: قلت للرضا7: جعلت فداك، إّن الّله 
یقول في کتابه: (فإاك مبعروف أو ترسيح بإان) ما یعني بذلك؟ قال: «أّما اإلمساك 
به  نزل  ما  علی  فالطالق  بإحسان  التسریح  وأّما  النفقة،  وإجباء  األذی  فکّف  بالمعروف 

الکتاب».(٣) 
ُه) «٢٣٠» َ َزْوًجا َغْريَ ِ َ َتن لُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحىتَّ ِ

َ َقَھا َفَال  (َفِإْن َطلَّ
٩٢ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما کتبه الرضا7 للمأمون من محض اإلسالم وشرائع 

الدین: وإذا طّلقت المرأة للعّدة ثالث مّرات لم تحّل لزوجها حّتی تنکح زوجا غیره.(٤) 

ِسِھنَّ  ُ ْصَن ِبَأ بَّ ْوَن ِمنُکْم َوَیَذُروَن َأْزَواًجا َیَرتَ َوفَّ َ ُ ِذیَن  (َوالَّ
َأْرَبَعَة َأْشُھٍر َوَعْشًرا) «٢٣٤»

في  ـ  الثاني7  الحسن  أبي  عن  الهیثم،  خالد  أبي  إلی  بإسناده  الشرائع:  علل  ٩٣ـ 

البحار:  عنه  ح١١،   ١١/٣ المحاسن:  ح١١،   ١٨٤/١٠٤ والبحار:  ذح٢،   ٤٥٢/١٥ الوسائل:  عنه  ح١،   ٥٠٧/٢  (١)
١٨٥/١٠٤ ح١٢، ورواه الشیخ2 في التهذیب: ١٤٣/٨ ح٩٤، والکلیني2 في الکافي: ١١٣/٦ ح١ بإسنادهما 

عن أبي جعفر الثاني7 (مثله).
 ٥٠٢/٣ الفقیه:   ،٥٤٤/١ الدقائق:  کنز  ح٨٦٠،   ٢٧١/١ الثقلین:  ونور  ح٤٨،   ١٥١/١٠٤ البحار:  عنه  ح٢،   ٥٠٧  (٢)

ح٤٧٦٤، عنه البرهان: ٤٧٦/١ ضمن  ح٣، و وسائل الشیعة: ٣٥٩/١٥ ذح٧، عیون أخبار الرضا: ٨٣/٢ ح٢٧.
(٣) ٢٣٢/١ ح٣٦٧، عنه البحار: ١٥٥/١٠٤ ح٦٧، والبرهان: ٤٧٧/١ ح٩، ووسائل الشیعة: ٢٢٦/١٥ ح١٣.
(٤) ١٢٣/٢، عنه البحار: ١٥٠/١٠٤ ح٤٢، و وسائل الشیعة: ٣١٧/١٥ ح٢٤، ونور الثقلین: ٢٧٤/١ ح٨٧٤.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٥٦

حدیث ـ قال: وأّما ماشرط علیهّن فقال:(ّهتّن أرة أر وعرشًا) یعني إذا توّفي عنها 
زوجها فأوجب علیها إذا ُاصیبت بزوجها وتوّفي عنها مثل ما أوجب لها في حیاته إذا آلی 
منها، وعلم إّن غایة صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثّم أوجب علیها ولها.(١) 

َ اْملُوِسِع َقَدُرُه) «٢٣٦» َ ُعوُھنَّ  (َوَمتِّ
٩٤ـ فقه الرضا7: وکّل من طّلق امرأته من قبل أن یدخل بها فال عّدة علیها منه، 
فإن کان سّمی لها صداقًا فلها نصف الصداق، فإن لم یکن سّمی لها صداقًا فال صداق 
لها، ولکن یمّتعها بشيء قّل أو کثر علی قدر یساره، فالموسع یمّتع بخادم أو داّبة، والوسط 

 ره و وسعا  عوھّنّبثوب، والفقیر بدرهم أو خاتم کما قال الّله تبارك وتعالی: (و
اقر ره ا ًعروف).(٢) 

٩٥ـ الفقیه: في روایة البزنطي: إّن متعة المطّلقة فریضة.(٣) 

َنُکْم) «٢٣٧» (َوَال َتنَسُوْا اْلَفْضَل یَبْ
الحسین  عن  آبائه،  عن  الرضا،  عن  الثالثة،  باألسانید  الرضا7:  أخبار  عیون  ٩٦ـ 
ابن علّي: أّنه قال: خطبنا أمیر المؤمنین7 فقال: سیأتي علی الناس زمان عضوض 

نمك   لسوا ال یعّض المؤمن علی ما في یده ولم یؤمر(٤) بذلك، قال الّله تعالی: (وال
 (٥).(   نم إّن اهللا مبا

ِرُض اّهللاَ َقْرًضا َحَسًنا َفُیَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا   َکـِثَريًة) «٢٤٥» ْ ُ (َمْن َذا الَِّذي 
٩٧ ـ العّیاشي: عن محّمد بن عیسی بن زیاد، قال: کنت في دیوان ابن عّباد، فرأیت 
(١) ٥٠٧ ح٢، عنه البحار: ١٨٤/١٠٤ ذح١١، ونور الثقلین: ٢٧٨/١ ح٨٩٣، الصافي: ٢٦٣/١، بحر العرفان: ٢٥٧/٢ 

ح٣، تقّدم ص٥٤ ح٨٩ .
(٢) ٣٢، عنه البحار: ٣٥٦/١٠٣ ح٤٥، وج١٤٢/١٠٤ ضمن ح٢١، ومستدرك الوسائل: ٩٠/١٥ ح٥.

(٣) ٥٠٦/٣ ح٤٧٧٥، عنه وسائل الشیعة: ٥٦/١٥ ح٩، ونور الثقلین: ٢٨٣/١ ح٩١٥، وکنز الدقائق: ٥٦٣/١.
(٤) «ولم یؤمن» م.

(٥) ٤٥/٢ ح١٦٨، عنه البحار: ٣٠٤/٧٣ ح١٩، ونور الثقلین: ٢٨٦/١ ح٩٣٣، وکنز الدقائق: ٥٦٧/١، وإثبات الهداة: 
٥٦٧/١، صحیفة الرضا 7: ٢٧٠ ح٢، التهذیب: ١٨/٧ ح٨٠ (قطعة)، بحر العرفان: ٢٨٣/٢ ح٩.
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سورة البقرة  «٢٤٧»

٥٧

أن  فسألتهم  خراسان،  ابنه8من  إلی  الرضا  کتاب  فقالوا:  عنه،  فسألت  ُینسخ،  کتابًا 
یدفعوه إلّي فدفعوه إلّي، فإذا فیه:

بسم الّله الرحمن الرحیم، أبقاك الّله طویًال، وأعاذك من عدّوك یاولدي، فداك أبوك، 
قد فّسرت لك ما لي وأنا حّي سوّي، رجاء أن یمّنك(١) الّله بالصلة لقرابتك، ولموالي موسی 
في  والصواب  النحل،  في  الجزم  قوّیة  إمرأة  فإّنها  سعیدة(٢)  فأّما  عنهما،  الّله  رضي  وجعفر 

  اه   ف نًا  قرضًا  اهللا  يض  اّي  ذا   ) الّله:  قال  کذلك،  ذلك  ولیس  الفطر(٣)  رّقة 
ة) وقال: (ق ذو ة  ته وُ ر یه رزقه  فق ّمما آه اهللا)(٤)  وقد  کــــــــــــــث  ًاأ

أوسع الّله علیك کثیرًا ... .(٥) 

«٢٤٧» ( (ِإنَّ اّهللاَ اْصَطَفاُه َعَلْیُکْم َوَزاَدُه بَْسَطًة ِيف اْلِعْملِ
اإلمامة  وصف  في  الرضا7  عن  جاء  ما  باب  في  ـ  الرضا7:  أخبار  عیون  ٩٨ـ 
واإلمام ـ قال7: إّن األنبیاء واألئّمة یوّفقهم الّله، ویؤتیهم من مخزون علمه وحکمه ما 

الیؤتیه غیرهم، فیکون علمهم فوق کّل علم أهل زمانهم في قوله عّزوجّل: (أن يھدي إىل 
 أن ُيھدى ا لمك كیف   كمون)(٦)  وقوله عّزوجّل: (و ت 

ّ
احلّق أحّق أن ُيّبع أّ اليھّدي إال

ًا) وقوله  عّز وجّل في طالوت: (إّن اهللا  افاه یمك وزاده ة ٖىف  ًا           کــــــــــث د ُاوٖىت خ احلکمة
م واهللا يؤٖىت ملكه  اء واهللا واسع مي).(٧) وال ا

«٢٤٨» (
َ ك آُل ُمو َ َ ا  َّ ٌة ممِّ یَّ ِ َ مُکْ َو بِّ ْن رَّ (ِفیِه َسِکیَنٌة مِّ

أحمد،  بن  ومحّمد  أسباط،  ابن  عن  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  علّي  الکافي:  ٩٩ـ 
(١) «ینمیك» خ.

(٢) موالة جعفر7 کانت من أهل الفضل، کانت تعّلم کلمات سمعتها من أبي عبدالله7. رجال الکشي: ٣٦٦.
(٣) «دّقة النظر» خ.

(٤) الطالق: ٧.
(٥) ٢٤٩/١ ح٤٣٩، عنه البحار: ١٠٣/٥٠ ح١٨، والبرهان: ٥٠٤/١ ح٥.

(٦) یونس: ٣٥.
السابع  المجلس   ٦٧٩ الصدوق:  أمالي   ،٥٨٦/١ الدقائق:  وکنز  ح٩٧٤،   ٢٩٧/١ الثقلین:  نور  عنه  ح٢،   ٢٢١/١  (٧)

والتسعون، تحف العقول: ٤٤١، کمال الدین: ٦٨٠/٢، المعاني: ١٠٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٥٨

في ـ  الرضا7  الحسن  أبي  عن  أسباط،  بن  علّي  عن  البجلي،  القاسم  بن  موسی  عن 
صورة  لها  الجّنة،  من  تخرج  ریح  قال:  السکینة؟  ما  الّله،  أصلحك  قلنا:  قال:  ـ  حدیث 
حول  تدور  فأقبلت  إبراهیم7،  علی  نزلت  اّلتي  وهي  طّیبة،  ورائحة  االنسان،  کصورة 

أرکان البیت(١)، وهو یضع األساطین.
ة ّمما ترك آل موىس وآل  ّ  رّبمك و  ةه سك) :قیل له: هي من اّلتي قال الّله عّز وجّل

ھارون م االئكة).
وکان  األنبیاء،  قلوب  فیها  تغسل  طشت  فیه  وکانت  التابوت،  في  السکینة  تلك  قال: 
قلنا:  تابوتکم؟  ما  فقال:  علینا،  أقبل  ثّم  األنبیاء:  مع  إسرائیل  بني  في  یدور  التابوت 

السالح، قال: صدقتم، هو تابوتکم.(٢) 
١٠٠ـ العّیاشي: عن الّعباس بن هالل، عن أبي الحسن الرضا7 قال:سمعته وهو 

. (٣)(رسو  تهفأنزل اهللا سك) :یقول للحسن: أّي شيء السکینة عندکم؟ وقرأ
فقال له الحسن: جعلت فداك، ال أدري فأّي شيء هي؟

قال: ریح تخرج من الجّنة طّیبة لها صورة کصورة وجه االنسان قال: فتکون مع األنبیاء. 
فقال له علّي بن أسباط: تنزل علی األنبیاء واألوصیاء؟

فقال: تنزل علی األنبیاء. قال: وهي اّلتي نزلت علی إبراهیم حیث بنی الکعبة فجعلت 
تأخذ کذا وکذا، وبنی األساس علیها.

فقال له محّمد بن علّي: قول الّله تعالی: (ه  سكة   رّبمك). (٤)
قال: هي من هذا.ثّم أقبل علی الحسن فقال: أّي شيء التابوت فیکم؟

فقال: السالح، فقال7: نعم، هو تابوتکم.
فقال: فأّي شيء [في] التابوت اّلذي کان في بني إسرائیل؟ 

(١) «الکعبة» البرهان.
(٢) ٤٧١/٣ ح٥، عنه نور الثقلین: ٣٠٣/١ ح٩٩٤، والبرهان: ٥٠٨/١ ح٦.

(٣) الفتح: ٢٦.
المسلمین،  وبین  العدو  یدي  بین  یوضع  کان  التابوت  فإّن  قال:  رّبکم)  من  سکینة  (فیه  ١٢٤/١ «وقوله:  القمي:   (٤)

ح٣.  ٥٠٦/١ والبرهان:  ح٤،   ٤٤٠/١٣ البحار:  عنه  اإلنسان،  کوجه  وجه  لها  طیبة  ریح  منه  فیخرج 
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سورة البقرة  «٢٤٩»

٥٩

قال: کان فیه ألواح موسی اّلتي تکّسرت والطست اّلتي تغسل فیها قلوب األنبیاء.(١) 

َھٍر) «٢٤٩» (ِإنَّ اّهللاَ ُمْبَتِلیُکْم نِبَ
أّنه   7 الرضا  عن  خالد،  بن  الحسین(٢)   عن  أبي،  حّدثني  القّمي:  تفسیر  ـ   ١٠١
یدي  بین  التابوت  وضع  إذا  فکان  اإلنسان،  کوجه  وجه  لها  الجّنة  من  ریح  قال:السکینة: 
المسلمین والکّفار، فإن تقّدم التابوت َرُجل الیرجع حّتی ُیقتل أو یغلب! ومن رجع عن 

التابوت کفر، وقتله اإلمام !
فأوحی الّله إلی نبّیهم، أّن جالوت یقتله من تستوي علیه درع موسی7، وهو رجل 
من ولد الوي بن یعقوب7 اسمه «داود بن آسي» وکان آسي راعیًا، وکان له عشرة بنین 
أصغرهم داود، فلّما بعث طالوت إلی بني إسرائیل وجمعهم لحرب جالوت، بعث إلی 
آسي أن [احضر و] أحضر ولدك. فلّما حضروا، دعا واحدًا واحدًا من ولده فألبسه الدرع، 
درع موسی7، فمنهم من طالت علیه، ومنهم من قصرت عنه، فقال آلسي: هل خّلفت 
من ولدك أحدًا؟ قال: نعم، أصغرهم، ترکته في الغنم یرعاها. فبعث إلی ابنه، فجاء به،

[فلّما دعي أقبل] ومعه مقالع(٣) .
مخالته،  في  فأخذها  ُخذنا.  داود!  یا  فقالت:  طریقه،  في  صخرات  ثالث  فنادته  قال: 
موسی،  درع  ألبسه  طالوت  إلی  جاء  فلّما  شجاعًا.  بدنه،  في  ّیًا  قو البطش،  شدید  وکان 

فاستوت علیه، ففصل طالوت بالجنود. 
شرب  فمن  المفازة  هذه  في  بر)  تمك      اهللا  (إّن  إسرائیل  بني  یا  نبّیهم:  لهم  وقال 
غرفة  اغترف  من  إّال  الله،  حزب  من  فإّنه  منه  یشرب  لم  ومن  الله،  حزب  من  فلیس  منه 

(١) ٢٥٢/١ ح٤٤٥، عنه البحار: ٤٥٠/١٣ ح١٤، ونور الثقلین: ٢٩٩/١ ح٩٧٩، والبرهان: ٥١٠/١ ح١٦، وکنزالدقائق: 
٥٨٨/١، ویأتي الفتح، ص٤٢٧ ح٨.

(٢) قال السّید الخوئي: وعن بعض نسخ الرجال الحسن بن خالد بدل الحسین بن خالد، وقال أیضًا: إذا صّحت نسخة 
المؤّیدة  الحسین  نسخة  صّحت  وإذا  المتقّدم.  محّمد  بن  خالد  بن  الحسن  أّنه  فالظاهر  الشیخ  رجال  في  الحسن 
بالروایات فهو مرّدد بین الخّفاف والصیرفي وظاهر المیرزا والقبهائي وغیرهما اتحاده مع الحسین بن خالد الصیرفي 

والله العالم. ُانظر معجم رجال الحدیث: ٣١٧/٤، وج٢٢٧/٥.
(٣) مقالع: اّلذي ُیرمی به الحجر. «الصحاح: ١٢٧١/٣».
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٦٠

ُه  ِْ اُ َرشِ
بیده . فلّما وردوا النهر، أطلق الله لهم أن یغترف کل واحد منهم غرفة بیده، (فَ

ْم) فاّلذین شربوا منه کانوا سّتین ألفًا، وهذا امتحان امُتِحنوا به کما قال الّله  ُ ْ ِّ    ًالِِإالَّ   َق
تعالی .(١)

«٢٥٤» ( ا َرَزْقَنامُکْ ُقوْا ِممَّ ِ ِذیَن آَمُنوْا َأ ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
١٠٢ـ أمالي الطوسي: بإسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن الباقر: أّنه 
قال في قوله تعالی: (أا ّمما رزا) قال: مّما رزقکم الّله علی ما فرض الّله علیکم 
فیما ملکت أیمانکم، واّتقوا الّله في الضعیفین ـ یعني النساء والیتیم ـ فإّنما هم عورة.(٢) 

ُه ... ٌم لَّ ْ َ وُم َال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال  َیُّ اْلَقیُّ ْ (اّهللاُ َال ِإَلـَه ِإالَّ ُھَو ا
ْ ِفیَھا َخاِلُدوَن) «٢٥٥ـ ٢٥٧» ُ  

الرضا7:  أبوالحسن  قرأ  أّنه  خالد،  بن  الحسین  عن  أبي،  حّدثني  القّمي:  ـ   ١٠٣
وم ال تأخذه ٌة ـ أي نعاٌس ـ وال ٌم ّ ما ٖىف اّاموات وما ٖىف االرض ّ ا ّٖال  إّال اهللا ال إ)
ـ وما بینهما وما تحت الثری عالم الغیب والشهادة الرحمن الرحیمـ   ذا اّي يفع ده 

 أيدي وما م). ما ب إّال بإذنه يع
 أيدي ـ فأمور األنبیاء وما کان ـ وما م) أي ما لم یکن بعد. قال: (ما ب

قوله: (إّال مبا شاء ـ أي بما یوحي إلیهم ـ وال يؤوده حام) أي الیثقل علیه حفظ ما 
في السماوات وما في األرض.(٣) 

وقوله: (ال إکراه ٖىف اّين) أي الیکره أحد علی دینه، إّال بعد أن قد تبّین له(٤)  الرشد من 
الغّي.(٥) 

(١) عنه البرهان: ٥٠٦/١ ح٤، ونورالثقلین: ٢٩٩/١ ح٩٨١، والبحار: ٤٤٠/١٣ ذح٤، مسند اإلمام الرضا7: ٣١٤/١ 
ح٢٤ (قطعة).

(٢) ٣٧٠ ح٤٥، عنه البحار: ٢٢٦/١٠٣ ح١٤.
(٣) عنه البرهان: ٥١٦/١ ح١، والبحار: ٢٦٣/٩٢ صدر ح٦، ونورالثقلین: ٣١٤/١ ح١٠٤٣ وص٣١٥ صدر ح١٠٤٥.

(٤) «إّال بعد أن یتبّین له» خ .
(٥) عنه البحار: ٢٦٣/٩٢ ضمن ح٦، والبرهان: ٥٢٢/١ ح١، ونور الثقلین: ٣١٥/١ ضمن ح١٠٤٥.
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سورة البقرة  «٢٥٥ـ ٢٥٧»

٦١

(ن يكّ ات) وهم اّلذین غصبوا آل محّمد حّقهم. وقوله :
له.  انقطاع  ال  حبل  أي   ( هلا  انام  ال  ـ  الوالیة  یعني  ـ  اثىق   روة  اك  (د 

یعني أمیرالمؤمنین واألئّمة بعده:.
(اهللا وٖىلّ اّين آوا) وهم اّلذین اّتبعوا آل محّمد:.

م  اّات إىل اّور واّين كوا ) هم الظالمون آل محّمد. ي)
(أواؤ اّات) وهم اّلذین اّتبعوا من غصبهم .

(يجوهنم  اّور إىل اّات أوك أاب اّار  فا ون)
والحمد لّله رّب العالمین، هکذا ُانزلت.(١)

١٠٤ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثني أبي، قال: حّدثنا أحمد بن إدریس، عن حسین 
ابن عبد الّله، عن محّمد بن عبید الّله، وموسی بن عمر والحسن بن علّي بن أبي عثمان، 

عن محّمد بن سنان، قال:  
سألت أبا الحسن الرضا7 هل  کان  الّله  عّزوجّل عارفًا بنفسه قبل أن یخلق الخلق، 
یسألها  یکن  لم  ألّنه  ذلك  إلی  محتاجًا  کان  ما  قال  یسمعها.  و  یراها  قلت:  نعم.  قال: 
والیطلب منها هو نفسه ونفسه هو قدرته نافذة فلیس یحتاج إلی أن یسّمي نفسه ولکّنه 
اختار  ما  فأّول  یتعرف(٢)  لم  باسمه  یدع  لم  إذا  ألّنه  بها  یدعوه  لغیره  أسماًء  لنفسه  اختار 
لنفسه (اّىلٖ  المي) ألّنه أعلی األشیاء کّلها فمعناه  الّله واسمه (اّىلٖ  المي) هو أّول 

أسمائه ألّنه علّي علی کّل شيء.(٣) 
١٠٥ ـ أمالي الصدوق: حمزة العلوّي، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن علّي بن 
معبد، عن الحسین بن خالد، عن الرضا، عن آبائه:، قال: قال رسول الّله9: من 

الدقائق:  وکنز  ذح١٠٤٥،   ٣١٥/١ الثقلین:  ونور  ذح٦،  وج٢٦٣/٩٢  ٢٣/٦٧ (قطعة)،  البحار:  عنه  ح٤٣،   ١٢٧/١  (١)
.٦١٩/١

(٢) «لم یعرف» خ.
(٣) عیون أخبار الرضا7: ١٢٩/١، معاني األخبار: ٢، التوحید: ١٩١، الکافي: ١١٣/١، اإلحتجاج: ٤١١/٢، الوافي: 

٤٦٦/١، بحاراألنوار: ٨٨/٤ و١٧٥، وج١٦٤/٥٤، والبرهان: ٥٢٠/١ ح١٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٦٢

المتین  الّله  بحبل  ویعتصم  اثىق)  (روة  ویستمسك  النجاة  سفینة  یرکب  أن  أحّب 
فلیوال علّیًا بعدي ولیعاد عدّوه ولیأتّم بالهداة فإّنهم خلفائي وأوصیائي وحجج الّله علی 
الّله  حزب  وحزبي  حزبي  حزبهم  الجّنة،  إلی  األتقیاء  وقادة  ُاّمتي  وسادة  بعدي  الخلق 

عّزوجّل وحزب أعدائهم حزب الشیطان.(١)

ِْیـي اْملَْوىتََٰىتٰ َقاَل َأَوَملْ ُتْؤِمْن َقاَل َبَلی ُ (َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھُمي َربِّ َأِرِين َکْیَف 
ْريِ َفُصْرُھنَّ ِإَلْیَك 

َن الطَّ ُْذ َأْرَبَعًة مِّ َ َیْطَمِئنَّ َقْلِيب َقاَل   َوَلـِکن لِّ
ْنُھنَّ ُجْزًءا) «٢٦٠» َ ُکلِّ َجَبٍل مِّ َ ُمثَّ اْجَعْل 

١٠٦ـ فقه الرضا7: وإذا أوصی رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة، 
ل ّ  جبل ّن جزءًا) وکانت الجبال عشرة.(٢)  ا ّ) :لقول الّله تعالی

١٠٧ـ المحاسن: عن محّمد بن عبدالحمید، عن صفوان بن یحیی، قال:
 ّم ل ولكن  بىل  ل   تؤ  أو) إلبراهیم:  الّله  قول  عن  الرضا7  الحسن  أبا  سألت 

قلٖىب) أکان في قلبه شك؟
قال: ال، کان علی یقین، ولکّنه أراد من الّله الزیادة في یقینه.

تعالی:  الّله  قول  عن  سئل  الرضا7  الحسن  أبا  أّن  أسباط،  بن  علّي  عن  العّیاشي: 
م قلٖىب)  ... الحدیث (مثله).(٣)  ل بىل ولکن ل)

١٠٨ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي، قال: حّدثني 
أبي، عن حمدان بن سلیمان النیشابوري، عن علّي بن محّمد بن الجهم، قال: حضرت 
الّله،  رسول  یابن  المأمون:  له  فقال  موسی7  بن  علّي  الرضا  وعنده  المأمون  مجلس 

عنه  ح٤٣،   ٢٩٢/١ الرضا7:  أخبار  عیون  ح٥،   ٩٢/٣٨ البحار:  عنه  الخامس،  المجلس   ١٩ الصدوق:  أمالي   (١)
.٤٢٤/٢ القلوب:  ارشاد   ،٢٩٥/٢ الغّمة:  کشف  ح١٧٧،   ١٦٨/١ التنزیل:  شواهد  ح١٠٠،   ١٤٤/٢٣ البحار: 

(٢) ٢٩٩، عنه البحار: ٢١١/١٠٣ ح١٧، والمستدرك: ١٣٠/١٤ ح٦.
والبرهان:  ح١٠٩٢،  وص٣٣٣  ح١٠٨٧،   ٣٣٠/١ الثقلین:  نور  عنهما  ح٤٧٥،   ٢٦٦/١ العّیاشي:  ح٢٥٣،   ٣٨٥/١  (٣)
ح١٠.  ٤٤٦/١٣ الشیعة:  ووسائل   ،٦٣٤/١ الدقائق:  وکنز  ح٣٤،  وج١٧٦/٧٠  ح٢١،   ٧٣/١٢ والبحار:  ح٦،   ٥٣٧/١
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سورة البقرة  «٢٦٤»

٦٣

ألیس من قولك أّن االنبیاء معصومون؟ قال: بلی، فسأله عن آیات من القرآن، فکان فیما 
ولكن  بىل  ل   تؤ  أو ل  اوٰىت  ٖىي  كیف  أرٖىن  (رّب  الّله:  قول  عن  أخبرني  له:  قال  أن  سأله 

مّ قلٖىب)  ل
من  مّتخذ  إّني  إبراهیم7:  إلی  أوحی  کان  وتعالی  تبارك  الّله  إّن  الرضا7:  قال 
ذلك  إبراهیم7أّنه  نفس  في  فوقع  أجبته،  الموتی  احیاء  سألني  إن  خلیًال،  عبادي 
مّ قلٖىب)علی الخّلة  ل بىل ولكن ل تؤ ل أو وٰىتٖىي ا الخلیل، فقال: (رّب أرٖىن كیف

یًا  نك  يأ ادّن   ّ جزءًا  ّن  جبل   ّ   ل  ا  ّ إك  ھّن    ا   أرة  ذ  (ل 
وام أّن اهللا عزيز حكمي)

فأخذ إبراهیم نسرًا وبّطًا وطاووسًا ودیکًا فقّطعهّن وخلطهّن، ثّم جعل علی کّل جبل 
من الجبال اّلتي کانت حوله ـ وکانت عشرة ـ منهّن جزءًا وجعل مناقیرهّن بین أصابعه، 
ثّم دعاهّن بأسمائهّن، ووضع عنده حّبـًا وماًء، فتطایرت تلك األجزاء بعضها إلی بعض 

حّتی استوت األبدان، وجاء کّل بدن حّتی انضّم إلی رقبته ورأسه ...(١) 

(َال ُتْبِطُلوْا َصَدَقاِتُکْم ِباْملَنِّ َواألَذی) «٢٦٤»
١٠٩ ـ قرب اإلسناد: ابن عیسی، عن البزنطي، عن الرضا7 قال:

قال أبو عبد الّله7: صل رحمك ولو بشربة ماء، وأفضل ما توصل به الرحم کّف 
األذی عنها.(٢) 

ْنُه َوَفْضًال) «٢٦٨» ْغِفَرًة مِّ (َواّهللاُ َیِعُدمُک مَّ
١١٠ ـ قرب اإلسناد: ابن أبي الخّطاب، عن البزنطي، عن الرضا7 ـ في حدیث ـ 

 ٦٣/١٢ والبحار:  ح١٠٨٨،   ٣٣٠/١ الثقلین:  ونور   ،٦٣٥/١ الدقائق:  وکنز  ح٢،   ٥٣٥/١ البرهان:  عنه  ح١،   ١٥٥/١  (١)
.٢١٧/٢ االحتجاج:  ح١٤،  وص١٣٢  ح٢٤   ١٢١ التوحید:  وعن  عنه  ح١٠، 

(٢) ٣٥٥ ح١٢٧٢، عنه البحار: ٨٨/٧٤ ح١، وص١٠٣ ح٦٢ عن اإلمامة والتبصرة باختالف السند (مثله)، ومستدرك 
الکافي:   ،٤٤٥ العقول:  تحف  عبدالّله7(مثله)،  أبي  عن  ح٩   ٣٧٢/١ المشکاة:  عن  ح٣،   ٢٥٥  /١٥ الوسائل: 

١٥١/٢ ح٩، عنه البحار: ١١٧/٧٤ ح٧٨، الوافي: ٥٠٦/٥ ح١١، مرآة العقول: ٣٦٨/٨ ح٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٦٤

قال: أخبرنی عنك لو أّني قلت قوًال کنت تثق به مّني؟ قلت له: جعلت فداك، وإذا لم أثق 
بقولك فبمن أثق وأنت حجة الّله تبارك وتعالی علی خلقه؟ قال: فکن بالّله أوثق، فإّنك 
 (... ادي عّىنٖ فإّىن قر علی موعد من الّله، ألیس الّله تبارك وتعالی یقول: (وإذا سأ

وقال: (والطوا  رمحة اهللا)(١) 
فقال: (واهللا يعد ًة ه وًال) فکن بالّله عّز وجّل أوثق منك بغیره، والتجعلوا 

في أنفسکم إّال خیرًا، فإّنکم مغفور لکم.(٢) 

َھاِر) «۲۷۴» ْیِل َوالنَّ ْم ِباللَّ ِذیَن ُینِفُقوَن َأْمَواَهلُ (الَّ
١١١ـ  عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن الرضا، عن آبائه:، عن رسول الّله9 

ة) في علّي7.(٣)  ار ّرسًا وعالل والّ ن أمواهلمفين يّقال: نزلت هذه اآلیة: (ا

ْ ِفیَھا َخاِلُدوَن) «٢٧٥» ُ اِر  (َفُأْوَلـِئَك َأَْاَْاُب النَّ
١١٢ ـ أمالي الطوسي: بإسناده عن أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن علّي7 
عن النبّي9 أّنه تال هذه اآلیة (فأوك أاب اّار  فا ون) قیل: یا رسول الّله، 
من أصحاب النار؟ قال: من قاتل علّیًا بعدي، فأولئك هم أصحاب النار مع الکّفار، فقد 
کفروا بالحّق لّما جاءهم، أال وإّن علّیًا مّني، فمن حاربه فقد حاربني وأسخط رّبي، ثّم 
دعا علّیًا7 فقال: یا علّي، حربك حربي، وسلمك سلمي، وأنت العلم فیما بیني وبین 

ُاّمتي بعدي.(٤)

(َوِإْن اَکَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَىل َمْیَسَرٍة…) «٢٨٠»
سلیمان،  بن  محّمد  عن  الحسین،  بن  محّمد  عن  یحیی،  بن  محّمد  الکافي:  ١١٣ـ 

(١) الزمر: ٥٣.
(٢) ٣٨٦ ذح ١٣٥٨، عنه البحار: ٣٦٨/٩٣ ذح١، ویأتي الزمر ، ص٣٨٩ ح٤.

(٣) ٦٢/٢ ح٢٥٥، عنه البحار: ٣٥/٤١ ح٨، والبرهان: ٥٥١/١ ح٢.
(٤) ٣٦٤ ح١٤، عنه البرهان: ٢٦١/١ ح٥٢١، وص٥٥٥ ح١٥٣٠، والبحار: ٢٠٣/٢٧ ح٣، وج١١٧/٤١ ح٥٨.
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سورة البقرة  «٢٨٢»

٦٥

عن رجل من أهل الجزیرة یکّنی أبا محّمد، قال: سأل الرضا7 رجل وأنا أسمع فقال له: 
جعلت فداك، إّن الّله تبارك وتعالی یقول: (وإن ن ذو عرسة فرة إىل مرسة).

فأخبرني عن هذه النظرة اّلتي ذکرها الّله، لها حّد یعرف إذا صار هذا المعسر البّد له 
ادراکها،  ینتظر  غّلة  له  ولیس  عیاله،  علی  وأنفقه  الرجل  هذا  مال  أخذ  وقد  ینظر،  أن  من 
والدین ینتظر محّله، والمال غائب ینتظر قدومه؟ قال: نعم، ینتظر بقدر ما ینتهي خبره إلی 
اإلمام، فیقضي عنه ما علیه من سهم الغارمین، إذا کان أنفقه في طاعة الّله، فإن کان أنفقه 
في معصیة الّله فال شيء له علی اإلمام، قلت: فما لهذا الرجل اّلذي ائتمنه وهو الیعلم 

فیما أنفقه في طاعة الّله أم في معصیة الّله؟ قال: یسعی له في ما له فیرّده وهو صاغر.
العّیاشي: عن عمر بن سلیمان، عن رجل من أهل الجزیرة (مثله).(١) 

١١٤ ـ فقه الرضا7: وارفق بمن لك علیه حّتی تأخذه منه في عفاف وکفاف، فإن 
کان غریمك معسرًا وکان أنفق ما أخذ منك في طاعة الّله فانظره إلی میسرة، وهي أن یبلغ 

خبره اإلمام فیقضي عنه أو یجد الرجل طوًال فیقضی دینه 
هذه  أهل  من  هو  فلیس  بحّقك،  فطالبه  الّله  معصیة  في  منك  أخذه  ما  أنفق  کان  وان 

اآلیة(٢).(٣) 

َھَداء ِإَذا َما ُدُعوْا) «٢٨٢» (َوَال َیْأَب الشُّ
من  یمتنع  أن  له  فلیس  رجل  علی  لیشهد  رجل  دعي  وإذا  الرضا7:  فقه  ـ   ١١٥

الشهادة علیه، من قوله تعالی: (واليأب الداء إذا ما دا).(٤)

(١) ٩٣/٥ ح٥، عنه نور الثقلین: ٣٥٤/١ ح١١٨٣، وکنز الدقائق: ٦٧٣/١، البرهان: ٥٥٨/١ ح٢، وص ٥٦٠ح١١، عن 
العّیاشي: ٢٨٢/١ ح٥٢٤، عنه البحار: ١٥٢/١٠٣ ح١٨.

(٢) المراد باآلیة، قوله تعالی: (وإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة).
(٣) ٢٦٨، عنه جامع أحادیث الشیعة: ٣٦٨/٢٣ ح١٧، المقنع: ١٢٦، (نحوه)، عنه جامع أحادیث الشیعة: ٣٧٠/٢٣ 

ح٢.
(٤) ٢٦١، عنه مستدرك الوسائل: ٤١٠/١٧ ح٥.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٦٦

ًسا ِإالَّ ُوْسَعَھا) «٢٨٦» ْ َ ُف اّهللاُ  (َال ُیَکلِّ
١١٦ـ  عیون أخبار الرضا7: حّدثنا محّمد بن إبراهیم بن إسحاق المؤّدب2، قال: 

حّدثنا أحمد بن علّي األنصاري، عن عبدالسالم بن صالح الهروي، قال:
سمعت أبا الحسن علّي بن موسی بن جعفر:، یقول:

من قال بالجبر فال تعطوه من الزکاة وال تقبلوا له شهادة، إّن الّله تبارك وتعالی «الیکّلف 
نفسًا إّال وسعها» والیحّملها فوق طاقتها.(١)  

(١) ١٤٣/١، کشف الغّمة: ٢٨٩/٢، التوحید: ٣٦٢، بحاراألنوار: ١٦/٥ ح٢١، وج٦٤/٩٦ ح٢٥، وج٣١٥/١٠٤ ح٩، 
البرهان: ٢٧/١، المسائل السروّیة: ٦٩ المسألة السابعة، روضة الواعظین: ٣٩/١، هدایة اُالّمة: ٦٧/٤ ح١٢.
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سورة آل �ران  «٧»

٦٧

سورة آل عمران

َْکَماٌت ُھنَّ ُأمُّ اْلِکَتاِب ُّ ِذَی َأنَزَل َعَلْیَك اْلِکَتاَب ِمْنُه آَیاٌت  (ُھَو الَّ
ََشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة ِبُعوَن َما  َّ ْ َزْیٌغ َفَی ِ ِ ِذیَن يف ُقُلو ا الَّ اٌت َفَأمَّ َ ِ  َوُأَخُر ُمَتَشا

«٧» ( وَن ِيف اْلِعْملِ ُ ِ ا  َواْبِتَغاء َتْأِویِلِه َوَما َیْعَملُ َتْأِویَلُه ِإالَّ اّهللاُ َوالرَّ
عن  هاشم،  بن  إبرهیم  بن  علّي  حّدثنا  أبي2قال:  حّدثني  الرضا:  أخبار  عیون  ١ـ 

أبیه، عن أبي حّیون مولی الرضا، عنه7 قال: 
من رّد متشابه القرآن إلی محکمه هدي إلی صراط مستقیم. 

ثّم قال7: إّن في أخبارنا متشابهًا کمتشابه القرآن، ومحکمًا کمحکم القرآن، فرّدوا 
متشابهها إلی محکمها، والتّتبعوا متشابهها دون محکمها فتضّلوا. (١) 

٢ ـ التوحید: بإسناده إلی الرّیان بن الصلت، عن علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن 
آبائه، عن علّي: قال: قال رسول الّله9:

قال الّله جّل جالله: ما آمن بي من فسّر برأیه کالمي....(٢) 
محّمد  بن  القاسم  عن  إبراهیم،  بن  علّي  عن  الهمداني،  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٣

البرمکي، عن الهروي قال: قال الرضا7 لعلّي بن الجهم:
الّله  کتاب  والتتأّول  الفواحش،  الّله  أولیاء  إلی  تنسب  وال  الّله،  اّتق  علّي،  یا  ویحك 

 اهللا وااسن ٖىف ا) الحدیث.(٣) 
ّ

برأیك، فإّن الّله عّز وجّل یقول: (وما يع تأوي إال

(١) ٢٩٠/١ ح٣٩، عنه البحار: ١٨٥/٢ ح٩، وج٣٧٧/٩٢ ح٩، ووسائل الشیعة: ٨٢/١٨ ح٢٢، کشف الغّمة: ٢٩٤/٢، 
االحتجاج: ١٩٢/٢، نور الثقلین: ٣٨٠/١ ح٤٤.

(٢) ٦٨ ح٢٣، عیون أخبار الرضا: ١١٦ ح٤، االحتجاج: ١٩١/٢، عنها البحار: ٢٩٧/٢ ح١٧، و٢٩١/٣ ح٩ و١٠٧/٩٢ 
ح١،  ووسائل الشیعة: ٢٨/١٨ ح٢٢، ونور الثقلین: ٣٧٩/١ ح٣٩، وکنز الدقائق: ٢٥/٢.

(٣) ١٩١/١ ح١، أمالي الصدوق: ١٥٠ ح٣، عنه البحار: ١٠٨/٩٢ ح٣، ونور الثقلین: ٣٧٩/١ ح٤٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٦٨

َحـاِر) «١٧» ْ (َواْملُْسَتْغِفِر یَن ِباْالَ
٤ ـ مجمع البیان: في قوله تعالی:(واستغين ألسر) قال: المصّلین في وقت 

السحر، رواه الرضا، عن أبیه، عن أبي عبدالّله:.(١) 

ُه َال ِإَلـَه ِإالَّ ُھَو َواْملََالِئَکُة َوُأْوُلوْا اْلِعْملِ قآِئَمًا ِباْلِقْسِط) «١٨» (َشِھَد اّهللاُ َأنَّ
٥ ـ العّیاشي: عن مرزبان القّمي، قال: سألت أبا الحسن7 عن قول الّله: (د اهللا 

  واالئكة وُاوا ا ئًام   (٢) ) قال: هو اإلمام.(٣) 
ّ

أّنه ال إ إال
٦ـ التوحید: مسندًا عن فتح بن یزید الجرجاني، عن أبي الحسن7 قال: قلت له: 
یعلم القدیم الشيء اّلذي لم یکن أن لو کان کیف کان یکون؟ قال: ویحك إّن مسائلك(٤) 

 .(٥)(سد اهللا 
ّ

لصعبة، أما سمعت الّله یقول: ( ن فام آهلة إال
وقوله: و(وال بم  ب) (٦) وقال ـ یحکي قول أهل النار ـ : (أخرا مل 
 اّي كـّنا مل)(٧)  وقال: (و رّدوا ادوا ا هنوا ه)(٨)  فقد علم الشيء اّلذي  صاحلًا غ

لم یکن أن لو کان کیف کان یکون، الخبر.(٩) 

َ اْلَعاَملَِني) «٣٣» َ ًحا َوآَل ِإْبَراِھَمي َوآَل ِعْمَراَن  ُ (ِإنَّ اّهللاَ اْصَطَىف آَدَم َو
٧ ـ أمالي الصدوق: حّدثنا أحمد بن زیاد2 قال: حّدثنا علّي بن إبراهیم بن هاشٍم 

قال: حّدثنا القاسم بن محّمد البرمکّي قال: حّدثنا أبو الّصلت الهروّي قال:

(١) ٤١٩/٢، عنه البحار: ١٢٠/٨٧، ونور الثقلین: ٣٨٣/١ ح٦٠.
(٢) وفي المناقب: ٢٨٤/١، روي في قوله: (أولوا العلم قائمًا بالقسط) هم األئّمة إمامًا بعد إمام.

(٣) ٢٩٦ ح٢٠، عنه  البحار: ٢٠٤/٢٣ ح٥٣، وکنز الدقائق: ٣٦/٢، اللوامع: ٤٥، والبرهان: ٦٠٤/١ ح٣، ونورالثقلین: 
٣٨٥/١ ح٦٧، وص٣٨٦ ح٦٩.

(٤) «مسألتك» خ.
(٥) األنبیاء: ٢٢.

(٦) المؤمنون: ٩١.
(٧) فاطر: ٣٧.

(٨) األنعام: ٢٨.
(٩) ٦٤ ضمن ح١٨، عنه البحار: ٨٢/٤ ح١٠.
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٦٩

اإلسالم   أهل   من   المقاالت   أهل   الّرضا7  موسی  بن  لعلّي  المأمون  جمع  لّما 
والّدیانات من الیهود والّنصاری والمجوس والّصابئین وسائر أهل المقاالت فلم یقم أحٌد 
إّال وقد ألزمه حّجته کأّنه قد ألقم حجرًا فقام إلیه علّي بن محّمد بن الجهم فقال له: یابن 

رسول الّله أتقول بعصمة األنبیاء؟ قال: بلی. قال: فما تعمل في قول الّله عّزوجّل: (وىص  
في  وقوله  یه)   در  لن  أن  ّن  اضبًا   ذ إذ  اّون  (وذا  عّزوجّل:  وقوله  وى)   رّبه   آدم 
یوسف:  (ود ّمهت به وّ هبا) وقوله عّزوجّل في داود: (وظّن داود أّمنا ّناه)  وقوله في 
نبّیه محّمٍد9: (وىف ٖىف سك ما اهللا ديه وىش اّاس واهللا أحّق أن شاه)  فقال موالنا 
کتاب  والتتأّول  الفواحش  الّله  أنبیاء  إلی  والتنسب  الّله  اّتق  علّي  یا  ویحك  الّرضا7: 
 اهللا واّاسن ٖىف ا)  أّما 

ّ
الّله عّزوجّل برأیك فإّن الّله عّزوجّل یقول:  (وما يع تأوي إال

في  حّجًة  آدم  خلق  عّزوجّل  الّله  فإّن  وى)   رّبه  آدم  (وىص   آدم7:  في  عّزوجّل  قوله 
أرضه و خلیفة في بالده لم یخلقه للجّنة وکانت المعصیة من آدم في الجّنة الفي األرض 
بقوله  عصم  وخلیفة  حّجة  وجعل  األرض  إلی  أهبط  فلّما  عّزوجّل،  الّله  أمر  مقادیر  لتتّم 

(١). ( اا  ران و آل إبراھمي و آل ً ىف  آدم وعّزوجّل: (إّن اهللا ا
قال:  القرشي2،  تمیم  بن  الّله  عبد  بن  تمیم  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٨
قال:  الجهم  بن  محمد  بن  علّی  عن  النیسابوري،  سلیمان  بن  حمدان  عن  أبي،  حّدثني 
ألیس  من   الله  رسول  المأمون: یابن  له  الرضا7فقال  وعنده  المأمون  مجلس  حضرت 

قولك : ان  األنبیاء معصومون ؟ قال: بلی، قال فما معنی قول الّله عّزوجّل  (وىص  آدم رّبه 
رًا  ا  وكال  اجلّنة  زوجك  و   أ (اسكن  آلدم7:  قال  تعالی  الّله  إّن  قال7:  وى) 
)  ولم  اّا  كو) ة) وأشار لهما الی شجرة الحنطةّه ا ر تام وال ث
إّنما  و  الشجرة  تلك  یقربا  فلم  جنسهما  من  کان  والمّما  الشجرة  هذه  من  والتأکال  یقل 
أکال من غیرها لّما أن وسوس الشیطان إلیهما (و ل  ما هناكام رّبكام عن ه اّة) واّنما 

 أو تكو  اخلاين  ملك أن تكو 
ّ

ینهاکما أن تقربا غیرها ولم ینهکما عن األکل منها (إال

(١) ٩٠ المجلس ٢٠ ح٣، عیون أخبار الرضا7: ١٩١/١، الوافي: ٢٩١/٢، بحاراألنوار: ٧٢/١١، نورالثقلین: ٣٢٨/١، 
البرهان: ٤٧١/٤.
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بالّله  یحلف  من  ذلك  قبل  شاهدا  وحوا  آدم  یکن  ولم    ( اّا ن  لكام  إّىنٖ  سام  و   *
کاذبًا (المها رور) فأکال منها ثقة بیمینه بالّله وکان ذلك من آدم قبل الّنبّوة، ولم یکن 
ذلك بذنب کبیر استحّق به دخول النار، وإّنما کان من الّصغائر الموهوبة اّلتي تجوز علی 
األنبیاء قبل نزول الوحي علیهم، فلّما اجتباه الّله تعالی وجعله نبّیًا کان معصومًا الیذنب 
صغیرة والکبیرة، قال الّله عّزوجّل: (وىص  آدم رّبه وى * ّ اجتباه رّبه اب یه و ى)

(١).( اا  ران و آل إبراھمي و آل ً ىف  آدم ووقال الّله عّزوجّل: (إّن اهللا ا
٩ ـ أمالي الصدوق: بإسناده عن الهروي قال: قال الرضا7 ـ في حدیث ـ لعلّي بن 
محّمد بن الجهم ... فلّما ُاهبط إلی األرض وُجعل حّجة وخلیفة عصم بقوله عّزوجّل: 

(٢) .( اا  ران وآل إبراھمي وآل ًىف آدم وإّن اهللا ا)
١٠ ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن علّي بن محّمد بن الجهم قال: حضرت 
مجلس المأمون وعنده الرضا علّي بن موسی8فقال له المأمون: یابن رسول الّله ألیس 

من قولك: أّن األنبیاء معصومون؟ قال: بلی، قال: فما معنی قول الّله عّزوجّل: (فىص 
بذنب کبیر  وی) فقال7:  ... وکان ذلك من آدم قبل النبّوة، ولم یکن ذلك  رّبه  آدم 
استحّق به دخول النار، وإّنما کان من الصغائر الموهوبة اّلتي تجوز علی األنبیاء قبل نزول 
الوحي علیهم، فلّما اجتباه الّله تعالی وجعله نبّیًا کان معصومًا الیذنب صغیرة وال کبیرة، 

قال الّله عّزوجّل: (وىص آدم رّبه وى ّ اجتباه رّبه اب یه دى). وقال عّزوجّل: (إّن 
 (٣).( اا  ران وآل إبراھمي وآل ًىف آدم واهللا ا

(١) ١٩٥/١، اإلحتجاج: ٤٢٦/٢، قصص األنبیاء: ١٤، بحاراألنوار: ٧٨/١١ و١٦٤، نورالثقلین: ٥٩/١ و٢٧٥.
طه،  سورة  یأتي  ح١٢،   ٢١٢ العرفان:  بحر  ح١،   ٧٢/١١ والبحار:  ح٣١،   ١٣٨/١٨ الشیعة:  وسائل  عنه  ح٣،   ١٥٠  (٢)

ص٢٨٨ ح٨.
(٣) ١٩٥/١ ضمن ح١، عنه نورالثقلین: ٣٩٢/١ ح٩٨، وفي تفسیر الصافي: ١/ ٣٢٨ (إّن الله اصطفی آدم ونوحًا وآل 
إبراهیم وآل عمران علی العالمین) بالرسالة والخصائص الروحانیة والفضائل الجسمانیة ولذلك قووا علي مالم یقو 
علیه غیرهم لما أوجب طاعة الرسل وبّین أّنها الجالبة لمحّبة الّله، عقب ذلك ببیان مناقبهم تحریصًا علیها وبه استّدل 
علی فضلهم علی المالئکة، وآل إبراهیم إسماعیل وإسحاق وأوالدهما وآل عمران: موسی وهارون ابنا عمران ابن 
یصهر ابن فاهث ابن الوي بن یعقوب وعیسی وُاّمه مریم3 بنت عمران بن ماثان وماثان ینتهي بسبعة وعشرین ابًا 
إلی یهود بن یعقوب،وبین العمرانین ألف وثمانمائة سنة کذا قیل.أقول: وقد دخل في آل إبراهیم نبّینا وأهل بیته:.
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٧١

ًة َبْعُضَھا ِمْن َبْعٍض) «٣٤» یَّ (ُذرِّ
بن  وجعفر  المؤدب  شاذویه  بن  الحسین  بن  علّي  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ١١
محّمد بن مسرور قاال: حّدثنا محّمد بن عبدالّله بن جعفر الحمیري، عن أبیه، عن الرّیان 
ابن الصلت، قال: حضر الرضا7مجلس المأمون، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من 

علماء أهل العراق وخراسان ـ وذکر الحدیث إلی أن قال: ـ 
قال المأمون: هل فّضل الّله العترة علی سائر الناس؟

فقال أبو الحسن7: إّن الّله عّز وجّل أبان فضل العترة علی سائر الناس في محکم 
کتابه. فقال المأمون: وأین ذلك من کتاب الّله؟ 

  ران وآل إبراھمي وآل ًىف آدم وفقال له الرضا7 في قوله عّز وجّل: (إّن اهللا ا
.(ب  اذّرّية ب *  اا

بشارة المصطفی: عن محّمد بن عبدالّله (مثله).(١) 
١٢ـ العّیاشي: عن أحمد بن محّمد، عن الرضا7، عن أبي جعفر7 قال:

یشاء،  ما  یرید  خلقه  في  لّله  المشّیة  ألّن  کذب،  فقد  األمر  من  فرغ  قد  أّنه  زعم  من 
ویفعل ما یرید، قال الّله: (ذّرّية با  ب واهللا مسیع مي) آخرها من أّولها، وأّولها 
من آخرها، فإذا ُاخبرتم بشيء منها بعینه أّنه کائن وکان في غیره منه، فقد وقع الخبر علی 

ما ُاخبرتم عنه.(٢) 
َبًة...) «٣٨» ًة َطیِّ یَّ ُدْنَك ُذرِّ (... َربِّ َھْب ِيل ِمْن لَّ

بن  علّي  حّدثنا  قال:  ماجیلویه،  علّي  بن  محّمد  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ١٣ـ 
من  یوم  أّول  في  الرضا7  علی  دخلت  قال:  شبیب،  بن  الرّیان  عن  أبیه،  عن  إبراهیم، 

بشارة المصطفی: ٣٤٩  الدقائق: ٦١/٢،  البرهان: ٦١٢/١ ح٤، ونور الثقلین: ٣٩٣/١ ح٩٩، وکنز  (١) ٢٣٠ ح١، عنه 
.٤٧ اللوامع:  ح٣،   ٢٧١/٣ المرام:  غایة  العقول: ٤٢٥،  الصدوق: ٦١٥ ح١، تحف  أمالي  ح٤٣، 

(٢) ٣٠٠/١ ح٣٣، عنه البرهان: ٦١٥/١ ح١١، ونور الثقلین: ٣٩٥/١ ح١٠٨، وکنز الدقائق: ٦٤/٢، قرب االسناد: ٣٥٢ 
ذح١٢٦٠، عنه البحار: ٢٦٧/٤٩ ح٨ (قطعة).
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المحّرم فقال لي: یابن شبیب، أصائم أنت؟ فقلت: ال، فقال: إّن هذا الیوم هو الیوم اّلذي 
دعا فیه زکرّیا7 رّبه عّز وجّل فقال: 

(رّب  ٖىل  نك ذّرّية طّیبة إّنك مسیع اء) فاستجاب الّله له وأمر المالئکة فنادت 
الّله  دعا  ثّم  الیوم  هذا  صام  فمن  حٰىي)   ّرشك  ي اهللا  أّن  ااب  ٖىف  يصّىلٖ     و) زکرّیا 

عّزوجّل استجاب له کما استجاب لزکرّیا7.(١) 

ََشاء) «٤٠» َعُل َما  ْ َ (اّهللاُ 
الرضا7  سمعت  قال:  الصلت  بن  الرّیان  إلی  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ١٤ـ 
یقول: ما بعث الّله عّز وجّل نبّیًا إّال بتحریم الخمر؛ وأن یقّر له بأّن (اهللا يفعل ما ياء)؛ 

وأن یکون من تراثه الکندر.(٢) 

ا ِبِإْذِن اّهللاِ  ُخ ِفیِه َفَیُکوُن َطْريً ُ ْريِ َفَأ
ِني َکَھْیَئِة الطَّ َن الطِّ (َأينِّ َأْخُلُق َلُکم مِّ

«٤٩»( ْبَرَص َوُأْحِیـي اْملَْوىتََىت ِبِإْذِن اّهللاِ َوُأْبِریُء االْکَمَه واْالَ
قال  المقاالت:  وأصحاب  األدیان  أهل  مع  الرضا7  مجلس  في  التوحید:  ١٥ـ 
موتاهم  لهم  یحیي  أن  فسألوه  الّله6  رسول  الی  قریش  اجتمعت  لقد  الرضا7: 
فوّجه معهم علّي بن أبي طالب7. فقال له: إذهب إلی الجّبانة(٣)  فناد بأسماء هوالء 
محّمد  لکم  یقول  ویافالن،  فالن  ویا  فالن  یا  صوتك:  بأعلی  عنهم  یسألوه  اّلذین  الرهط 
رسول الّله9: قوموا بإذن الّله عّز وجّل، فقاموا ینفضون التراب عن رؤوسهم، فأقبلت 
قریش تسألهم عن ُامورهم ثّم أخبروهم أّن محّمدًا قد بعث نبّیًا، وقالوا: وددنا(٤)  أّنا أدرکناه 

(١) ٢٩٩/١ ح٥٨، عنه البحار: ١٦٤/١٤ ح٢ وج ٢٨٥/٤٤ ح٢٣، وج١٠٢/١٠١ ح٣، ووسائل الشیعة:٣٢٤/١٠ ح١٨ 
و٣٩٣ ح٥ (قطعة) وج٣٤٧/٧ ح٢، وإثبات الهداة: ١٧٨/٥ ح٦، وج٣٨١/٦ ح٨٥، ونورالثقلین: ٣٩٩/١ ح١٢٠، 

والبرهان: ٦١٨/١ ح٣، وکنز الدقائق: ٧٥/٢، أمالي الصدوق: ١٩٢ ح٥، إقبال األعمال: ٢٩/٣.
(٢) ١٥/٢ ح١٣٣، عنه البحار: ٩٧/٤ ح٣.

(٣) الجبانة: المقابر.
(٤) کذا في النسخة والظاهر: (لوددنا) .
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فنؤمن به، ولقد أبرء األکمه واألبرص والمجانین، وکّلمه البهائم والطیر والجّن والشیاطین 
ولم نّتخذه رّبًا من دون الّله عّزوجّل.(١) 

السّکیت  ابن  قال  قال:  البغدادي،  یعقوب  أبي  إلی  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ١٦ـ 
ألبي الحسن الرضا7: لماذا بعث الّله عّزوجّل موسی بن عمران بیده البیضاء والعصا 
له  فقال  والخطب:  بالکالم  محّمدًا9  وبعث  بالطّب،  عیسی  وبعث  السحر،  وآلة 

أبوالحسن7: إّن الّله تعالی لّما بعث موسی ـ إلی أن قال: ـ 
إلی  الناس  واحتاج  الزمانات  فیه  ظهرت  وقت  في  عیسی7  بعث  تعالی  الّله  وإّن 
الطّب فأتاهم من عند الّله تعالی بما لم یکن عندهم مثله وبما(٢) أحیی لهم الموتی وأبرأ 

األکمه واألبرص بإذن الّله تعالی، وأثبت به الحّجة(٣)  علیهم.(٤) 

«٥٢» ( اُر اّهللاِ َ ُْن َأ َ َن  ُّ ََواِر ْ (َقاَل ا
الطالقاني،  إسحاق  بن  إبراهیم  بن  محّمد  أبوالعّباس  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ١٧ـ 
قال: حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید الکوفي، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن علّي بن 
الحوارّیین؟  الحوارّیون  سّمي  لم  الرضا7:  الحسن  البي  قلت  قال:  أبیه،  عن  فّضال، 
صون الثیاب من الوسخ  قال: أّما عند الناس فإّنهم سّموا حوارّیین ألّنهم کانوا قّصارین یخلِّ
بالَغسل، وهو اسم مشتّق من الخبز الحوار، وأّما عندنا فسّمي الحوارّیون الحوارّیین ألّنهم 

کانوا مخلصین في أنفسهم ومخلصین لغیرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذکیر.(٥) 

(١) ٤١١، عنه نور الثقلین: ٤٠٩/١ ح١٤٨، وکنز الدقائق: ٩٨/٢، عیون أخبار الرضا7: ١٦٠/١.
(٢) «واّنما» کنز الدقائق.

(٣) العّیاشي (٣٠٨/١ ح٤٩) : عن الهذلي، عن رجل قال: مکث عیسی7 حّتی بلغ سبع سنین أو ثمان سنین، فجعل 
کلون وما یّدخرون في بیوتهم، فأقام بین أظهرهم یحیي الموتی ویبرئ األکمه واألبرص، ویعّلمهم  یخبرهم بما یأ

التوراة. وأنزل الّله علیه اإلنجیل لما أراد الّله علیهم حّجة. «عنه البحار:٢٢٣/١٤ ح١، والبرهان: ٦٢٦/١ ح٥».
(٤) ٧٩/٢ ح١٢، عنه البحار: ٧٠/١١ ح١، ونور الثقلین: ٤٠٨/١ ح١٤٥، وکنز الدقائق: ٩٢/٢، علل الشرائع:١٢١ ح٦، 

الکافي: ٢٤/١ ح٢٠، إثبات الهداة: ٨٠/١ ح٥ وص ١٨٣ح٨٦،یأتي سورة المائدة، ص١٢٩ ح٤٣.
الشرائع:  علل  ح١،   ٦٢٧/١ البرهان:  و  ح٥،   ٤٠٤/١١ الشیعة:  ووسائل  ح٢،   ٢٧٢/١٤ البحار:  عنه  ح١٠،   ٧٩/٢  (٥)

مرسًال. ٥٠ (نحوه)  األخبار:  معاني  ح١،   ٨٠/١
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یَن) «٥٤» (َوَمَکُروْا َوَمَکَر اّهللاُ َواّهللاُ َخْريُ اْلـَمارِکِ
أبیه،  عن  فّضال،  بن  علّي  بن  الحسن  بن  علّي  عن  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ١٨ـ 
عن الرضا علّي بن موسی7 قال: سألته عن قول الّله عّزوجّل (س اهللا م)(١)  وعن 
عّزوجّل:  قوله  وعن  اهللا)  ومكر  (ومكروا  تعالی:  قوله  وعن  هبم)(٢)   يزئ  (اهللا  قوله 
(يدن اهللا و دم)(٣) فقال7: إّن الّله عّز وجّل الیستهزئ والیسخر والیمکر 
المکر  وجزاء  اإلستهزاء  وجزاء  السخرّیة  جزاء  یجازیهم  عّزوجّل  ولکّنه  والیخادع، 

والخدیعة(٤)، تعالی الّله عّما یقول الظالمون علّوًا کبیرًا.(٥) 

ُرَك...) «٥٥» یَك َوَراِفُعَك ِإَىلَّ َوُمَطھِّ (ِإْذ َقاَل اّهللاُ َیا ِعیَىس ِإينِّ ُمَتَوفِّ
الطالقاني2،  إسحاق  بن  إبراهیم  بن  محّمد  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ١٩ـ 
قال: أخبرنا أحمد بن محّمد بن سعید بن عقدة الکوفي، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن 
علّي بن فّضال، عن أبیه، عن أبي الحسن علّي بن موسی8قال: إّنه ما ُشّبه أمر أحد 
من أنبیاء الّله وحججه للناس إّال أمر عیسی7وحده، ألّنه رفع من األرض حّیًا وقبض 

روحه بین السماء واألرض، ثّم رفع إلی السماء ورّد علیه روحه، وذلك قوله عّز وجّل: (إذ 
عیسی7  لقول  حکایة  تعالی  الّله  وّرك)وقال  إّىلٖ  وراك  وّك  إّىنٖ  ىس  يا  اهللا  ل 

 ّ  م وأ قّا تىن كنت أّ اّم فیدًا ما دمت ف م یوم القیامة: (وكنت
ٖىشء ید).(٦) 

(١) التوبة: ٧٩.
(٢) البقرة: ١٥.

(٣) النساء: ١٤٢.
(٤) «العرب تسّمي الجزاء علی الفعل باسمه کما قال عمرو بن کلثوم:«أال الیجهلن أحد علینا ـ فنجهل فوق جهل 
الجاهلینا» وقال الطبرسي؛ وإّنما أضاف الّله المکر إلی نفسه علی من اوجه الکالم کما قال: (فمن اعتدی علیکم 
کالمجانسة  البالغة  وجوه  أحد  وهذا  جزاء،  هو  وإنما  باعتداء  لیس  والثاني  علیکم)  اعتدی  ما  بمثل  علیه  فاعتدوا 

والمقابلة. والمطابقة 
(٥) ١٢٦/١ ذح١٩، عنه البحار: ٥١/٦ ح١، ونور الثقلین: ٤١١/١ ح١٥٣، التوحید: ١٦٣ ح١، کنز الدقائق:١٠١/٢.

(٦) ٢١٥/١ ضمن ح٢، عنه البحار: ٣٣٨/٢٤ ح١١، والبرهان: ٦٢٨/١ ح٣.
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َك ِفیِه ِمْن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْملِ  (َفَمْن َحآجَّ
اءمُکْ  ...) «٦١» اءَنا َوَأنْبَ َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأنْبَ

٢٠ ـ الفصول المختارة: قال: وحّدثني الشیخ(١) أدام الّله عّزه أیضًا قال: قال المأمون 
کبر فضیلة ألمیر المؤمنین7 یدّل علیها القرآن، قال: فقال  یومًا للرضا7: أخبرني بأ

  ءك دما  ه ّجك ن) :له الرضا7: فضیلة في المباهلة، قال الّله جّل جالله
نة  جعل  ل    ّ وأسمك  وأسنا   اءو  اءو  اءوأ  اءأ ندع  اا  ل   ا
) فدعا رسول الّله9الحسن والحسین: فکانا ابنیه، ودعا فاطمة3  الكاذب  اهللا
فکانت في هذا الموضع نساؤه، ودعا أمیر المؤمنین7 فکان نفسه بحکم الّله عّز وجّل، 
فقد ثبت أّنه لیس أحد من خلق الّله تعالی أجّل من رسول الّله9 وأفضل، فوجب أن 
المأمون:  له  فقال  قال:  تعالی؛  الّله  الّله9بحکم  رسول  نفس  من  أفضل  أحد  الیکون 

ألیس قد ذکر الّله تعالی األبناء بلفظ الجمع وإّنما دعا رسول الّله9 ابنیه خاّصة؟ 
جاز  فأّال(٢)  وحدها؟  ابنته  الّله9  رسول  دعا  وإّنما  الجمع  بلفظ  النساء  وذکر 
یکون  فال  غیره  دون  الحقیقة  في  نفسه  المراد  ویکون  نفسه،  هو  لمن  الدعاء  یذکر  أن 

ألمیرالمؤمنین7 ما ذکرت من الفضل؟ 
قال: فقال له الرضا7: لیس یصّح ما ذکرت یا أمیر المؤمنین، وذلك أّن الداعي إّنما 
یکون داعیًا لغیره، کما أّن اآلمر آمر لغیره، وال یصّح أن یکون داعیًا لنفسه في الحقیقة، 

کما ال یکون آمرًا لها في الحقیقة،
وإذا لم یدع رسول الّله9 رجًال في المباهلة إّال أمیر المؤمنین7، فقد ثبت أّنه 
نفسه اّلتي عناها الّله سبحانه في کتابه، وجعل حکمه ذلك في تنزیله. قال: فقال المأمون: 

إذا ورد الجواب سقط السوال.(٣) 

(١) أي شیخه المفید2.
(٢) «َفِلَم ال» خ.

(٣) ١٦/١، عنه البحار: ٣٥٠/١٠ ح١٠ وج ٢٥٧/٣٥.
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مجلس  ذکر  حدیث  في  الصلت  بن  الرّیان  عن  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٢١
الرضا7مع المأمون في الفرق بین العترة واُالّمة، وفیه: قالت العلماء: فأخبرنا هل فّسر 
سوی  الظاهر  في  االصطفاء  فّسر  الرضا7:  فقال  الکتاب.  من  االصطفاء  تعالی  الّله 

الباطن، في إثني عشر موطنًا وذکر المواضع من القرآن ـ إلی أن قال: ـ
في  بهم  بالمباهلة  نبّیه6  فأمر  خلقه،  من  الطاهرین  الّله  مّیز  فحین  الثالثة:  وأّما 

آیة اإلبتهال، فقال عّز وجّل: یا محّمد(ن ّجك ه  د ما ءك  ا ل اا ندع 
 (١)( الكاذب  نة اهللا جعل ل  ّ سمكسنا وأوأ اءو اءو اءوأ اءأ

إلی  ودعاهم  نجران  نصاری  إلی  الّله9  رسول  أرسل  اآلیة  نزلت  ولّما   ٥٢/٢ القرآن:  إعجاز  في  األقران  معترك   (١)
وأعطوا  الباطل،  علی  أّنهم  لعلمهم  المباهلة  علی  یقدروا  فلم  والحسین،  والحسن  وفاطمة  بعلّي  ودعا  المباهلة، 
الجزیة علی البقاء في دینهم، مرآة الجنان: ١٠٩/١. قصة کبیرة في تاریخ السیرة: ٣٣٧، روی حدیث المباهلة وفیه: 
وقالوا:  فامتنعوا  للمباهلة  نجران  نصاری  ودعا  والحسین:  والحسن  وعلّي  فاطمة  ومعه  الّله9  رسول  فخرج 
هذه وجوه لو اقسمت علی الله أن یزیل الجبال ألزالها. عنه إحقاق الحّق: ٨٦/٩، تاریخ اإلسالم: ١٩٤/٣، ولّما 
نزلت هذه اآلیة: (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم) دعاه ـ أي علّیًا ـ رسول الّله9 وفاطمة وحسنًا وحسینًا فقال: 
الّلهّم هؤالء أهلي. السیرة الحلبیة: ٢١٣/٣، بعین ما في تاریخ اإلسالم وزاد فیه: وعند ذلك قال لهم األسقف: إّني 
ألری وجوهًا لوسألوا الّله أن یزیل لهم جبًال ألزاله، فال تباهلوا فتهلکوا وال یبقی علی وجه األرض نصرانّي، فقالوا: 
النباهلك. فتوح البلدان: ٧٥، روی حدیث المباهلة وزاد فقال أحدهما (أي الصهیب واألسقف) لصاحبه: اصعد 
الجبل والتباهله فإّنك إن باهلته بؤت بالّلعنة. عنه إحقاق الحّق: ٨٦/٩.السمرقندي في تفسیر القرآن: فلّما کان ذلك 
الیوم خرج النبّي9 وأخذ بید الحسن والحسین وخرج معه علّي بن أبي طالب وفاطمة3، فلّما اجتمعوا في 
الموضع اّلذي واعدهم طلب منهم المالعنة، فقالوا: نعوذ بالّله. عنه إحقاق الحّق: ٨٩/٩.شرح المقاصد: ٢١٩/٢، 
روی خروج النبّي9 للمباهلة مع علّي وفاطمة والحسنین: وأّنه یقول لهم: إذا أنا دعوت فأّمنوا.تاریخ حضر 
موت: ٢٤٤/٢، روی خروج النبّي9 مع علّي وفاطمة والحسنین للمباهلة. إمتاع األسماع: ٥٠٢، روی خروج 
النبّي9 ومعه فاطمة وعلّي والحسن والحسین: للمباهلة، وقول النصاری: هذه وجوه لو أقسمت علی الّله 
أن یزیل الجبال ألزالها. عنه إحقاق الحّق: ٨٧/٩.الجوزي في کتابه: ١٧٨/٥، قال: وقد أنزل الّله عّز وجّل: (فقل 
الحسن  علی  مشتمًال  أقبل  الخبر  أخبرهم  ما  بعد  الغد  الّله9  رسول  أصبح  فلّما  وأبناءکم)  أبناءنا  ندع  تعالوا 
والحسین: في خمیل له وفاطمة3 تمشي عند ظهره للمباهلة له.ینابیع الموّدة: ٤٣٢/١ ح١٩٢، قال في آیة: 
وعلّي  خلفه  تمشي  وفاطمة  الحسن  بید  وأخذ  الحسین  محتضنًا  غدا9  فقد  وأبناءکم)،  أبناءنا  ندع  تعالوا  (قل 

خلفها وهؤالء هم أهل الکساء.
في  نزلت  اآلیة  أبناءنا...)  ندع  (تعالوا  قوله  البیت::  أهل  في  القرآن  من  نزل  ما   ،٥٦١ األدب:  روضة    
علی  والدعاء  وحسین،  حسن  وأبناءکم)  (وابناءنا  فاطمة  ونساءکم)  (ونساءنا  نفسه  رسول الله9وعلّي7 

الکاذبین العاقب والسیدوعبد المسیح وأصحابهم. عنه إحقاق الحّق: ٨٩/٩.
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سورة آل �ران  «٦٨»

٧٧

فأبرز النبّي9 علّیًا والحسن والحسین وفاطمة: وقرن أنفسهم بنفسه،
فهل تدرون ما معنی قوله: وأنفسنا وأنفسکم؟ 

قالت العلماء: عنی به نفسه.
فقال أبو الحسن7: َغِلطُتم، إّنما عنی بها علّي بن أبي طالب7، 

ومّما یدّل علی ذلك قول النبّي: حین قال: «لینتهیّن بنوولیعة أو ألبعثّن إلیهم رجًال 
کنفسي» یعني علّي بن أبي طالب7، وعنی باألبناء الحسن والحسین، وعنی بالنساء 
فاطمة3، فهذه خصوصّیة ال یتقّدمهم فیها أحد، وفضل ال یلحقهم فیه بشر، وشرف 

الیسبقهم إلیه خلق، وإذ جعل نفس علّي9کنفسه، فهذه الثالثة.(١) 

َبُعوُه) «٦٨» اِس ِبِإْبَراِھَمي لَلَِّذیَن اتَّ (ِإنَّ َأْوَىل النَّ
کالمه  في  ـ  الرضا7  موسی  بن  علّي  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٢٢
فقرنًا،  قرنًا  بعض،  عن  بعض  یرثها  ذّرّیته  في  یزل  فلم  قال:  ـ  واإلمامة  اإلمام  وصف  في 

اّىبٖ  وا  عوه  ّا ّذين  بإبراھمي  اّاس  أوىل  (إّن  عّزوجّل:  الّله  فقال  النبّي9  ورثها  حّتی 
وجّل  عّز  الّله  بأمر  علّیًا  فقّلدها9  خاّصة  له  فکانت   ( ؤا وٖىلّ  واهللا  آوا  واّين 
علی رسم ما فرضها الّله عّز وجّل، فصارت في ذّرّیته األصفیاء، اّلذین آتاهم الّله العلم 
واإلیمان بقوله عّزوجّل: (اّين أوا ا واإليامن د ثمت ٖىف كتاب اهللا إىل يوم اعث) فهي 
في ولد علّي7 خاّصة إلی یوم القیامة، أذ ال نبّي بعد محّمد9، فمن أین یختار هوالء 

الجّهال؟(٢) 
ًنا َقِلیًال) «٧٧» ْ َمثَ ِ ِ ا وَن ِبَعْھِد اِهللا َوَأْميَ َْشَرتُ ِذیَن  (ِإنَّ الَّ

٢٣ ـ عیون أخبار الرضا: عن الرضا7 ـ في حدیث طویل في تعداد الکبائر وبیانها 

(١) ٢٢٨/١ ح١، عنه نور الثقلین: ٤١٦/١ ح١٦٣، بشارة المصطفی: ٣٥٢ ضمن ح٤٣، أمالي الصدوق: ٦١٥ ح١، عنه 
البحار: ٢٢٣/٢٥ ح٢٠، البرهان: ٦٣٥/١ ح٧.

والبرهان:  ح١،   ٤٨١/٣ الوافي:  عنه  ح١،  ضمن   ٢٠٠/١ الکافي:  ح٤،   ١٢٢/٢٥ البحار:  عنه  ح١،  ضمن   ٢١٧/١  (٢)
ح١. ضمن   ٦٧٦ الصدوق:  أمالی  ح٢،   ٢٨٣/٤
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٧٨

من کتاب الّله قال: یقول الصادق7:والیمین الغموس(١)  أّن الّله تعالی یقول: (إّن اّين 
يون بد  اهللا وأيامهنم مثنًا قًال ُاوك ال خالق هلم ٖىف اآلخرة).(٢) 

ْم ِيف اْآلِخَرِة) «۷۷» (ُأْوَلـِئَك َال َخَالَق َهلُ
أبي  حّدثني  قال:  الرضا7،  موسی  بن  علّي  عن  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ٢٤ـ 
موسی بن جعفر، قال: حّدثني أبي جعفر بن محّمد، قال: حّدثني أبي محّمد بن علّي، 
قال: حّدثني أبي علّي بن الحسین، قال: حّدثني أبي الحسین بن علّي، قال: حّدثني أبي 
علّي بن أبي طالب7. قال: قال رسول  الّله9: حّرمت الجّنة علی من ظلم أهل بیتي، 

اآلخرة  ٖىف  هلم  الخالق  (أوك  سّبهم  من  وعلی  علیهم،  المعین  وعلی  قاتلهم  من  وعلی 
امة وال يزكم وهلم اب إلمي). م يوم اظر إلم اهللا وال يواليكّل

٢٥ـ صحیفة الرضا7: عن أبي علّي الفضل بن الحسن الطبرسي، عن عبدالّله ابن 
عبدالکریم بن هوازن، عن علّي بن محّمد بن علّي الحاتمي،  عن أحمد بن محّمد بن 
هارون الزوزني، عن محّمد بن عبدالّله بن محّمد، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، 

عن أبیه، عن علّي بن موسی الرضا7 (مثله).
تیسیر المطالب: عن یحیی بن الحسین بن محّمد، عن علّي بن محّمد بن مهرویه 

(مثله).(٣) 
ُْکم ... ْ ُه اّهللاُ اْلِکَتاَب َوا َ (َما اَکَن ِلَبَشٍر َأْن ُیْؤِ

ْسِلُموَن) «٧٩، ٨٠»  َبْعَد ِإْذ َأنُمت مُّ
٢٦ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7 في وجه دالئل األئّمة:والرّد 

(١) الیمین الغموس: الکاذبة اّلتي یتعمّدها صاحبها عالمًا بأّن األمر بخالفه.
(٢) ٢٨٥ و٢٨٧ ضمن ح٣٣، عنه نور الثقلین: ٤٢٣/١ ح١٩٥.

(٣) ٣٤/٢ ح٦٥، عنه البحار: ٢٢٢/٢٧ ح١٠، نور الثقلین: ٤٢٤/١ ح١٩٦، أمالي الطوسي: ١٦٤/١ ح٢٤، عنه البحار: 
٢٠٢/٢٧ ح١، کشف الغّمة: ٣٨٩/١، ذخائر العقبی: ٢٠، صحیفة الرضا: ٩٩ ح٣، تیسیر المطالب: ١٢١، روضة 

الواعظین: ٣٢٣، رشفة الصادي: ٦، أرجح المطالب: ٣٣٤.
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سورة آل �ران  «٧٩، ٨٠»

٧٩

علی الغالة والمفّوضة  لعنهم الّله(١) ـ حدیث طویل وفیه: ـ  فقال المأمون: یا أبا الحسن، 
بلغني أّن قومًا یغلون فیکم ویتجاوزون فیکم الحّد؟ فقال الرضا7: حّدثني أبي موسی 
ابن جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد، عن أبیه محّمد بن علّي، عن أبیه علّي بن الحسین، 
الّله9:  رسول  قال  قال:  طالب:  أبي  بن  علّي  أبیه  عن  علّي،  بن  الحسین  أبیه  عن 
الترفعوني فوق حّقي، فإّن الّله اّتخذني عبدًا قبل أن یّتخذني نبّیًا، قال الّله تبارك وتعالی: 

ولكن  اهللا  دون    ٖىل  ادًا  كوا  ّاس  يل   ّ وابّوة  واحلمك  الكتاب  اهللا  ه  يؤ أن  رش  ن  (ما 
  بّیوا االئكة   ّخذوا  أن   يأ وال   * تدرسون  كنمت  ومبا  الكتاب  ّون  كنمت  مبا     ّ ّر كوا 

أرً أيأ لك د إذ أنمت ون). الحدیث.(٢) 
األنصاري،  علّي  بن  أحمد  عن  أبیه،  عن  القرشي،  تمیم  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٢٧
عن یزید بن عمیر بن معاویة الشامي قال: دخلُت علی علّي بن موسی الرضا: بمرو 
فقلت له: یابن رسول الّله روي لنا عن الصادق جعفر بن محّمد7 أّنه قال: «الجبر وال 

تفویض(٣)  بل أمر بین أمرین» فما معناه؟ فقال: 

(١) االعتقادات: ٩٩، اعتقادنا في الغالة والمفّوضة أّنهم کّفار بالله جّل جالله وأّنهم شّر من الیهود والنصاری والمجوس 
والقدرّیة والحرورّیة ومن جمیع أهل البدع واألهواء المضّلة، وأّنه ما صّغر الله جّل جالله تصغیرهم شيء؛ وقال جّل 
جالله: (ما کان لبشر أن یؤتیه الّله الکتاب والحکم والنبّوة ثّم یقول للّناس کونوا عبادًا لي من دون الله ولکن کونوا 
رّبانّیین بما کنتم تعّلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون وال یأمرکم أن تّتخذوا المالئکة والنبّیین أربابًا أیأمرکم بالکفر 
بعد إذ أنتم مسلمون) وقال الّله عّز وجّل: (ال تغلوا في دینکم وال تقولوا علی الّله إّال الحّق) «النساء:  ١٧١» عنه 

البحار: ٣٤٢/٢٥ ح٢٥، اثبات الهداة: ٣٨٤/٥ ح٤٠.
(٢) ٢٠١/٢ ضمن ح١، عنه البحار: ١٣٤/٢٥، ونور الثقلین: ٤٢٦/١ ح٢٠٩، وکنز الدقائق: ١٢٩/٢، بحرالعرفان: ٢٩٦.

(٣) قال المجلسي: ... وأّما التفویض فیطلق علی معان بعضها منفّي عنهم: وبعضها مثبت لهم، فاألول التفویض 
فهم  أمرالخلق  إلیهم  وفّوض  خلقهم  تعالی  الله  إّن  قالوا:  قومًا  فإّن  واإلحیاء،  واإلماتة  والتربیة  والرزق  الخلق  في 
ذلك  جمیع  یفعلون  إّنهم  یقال:  أن  أحدهما:  وجهین:  یحتمل  الکالم  وهذا  ویحیون،  ویمیتون  ویرزقون  یخلقون 
بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقیقة، وهذا کفر صریح دّلت علی إستحالته األدّلة العقلّیة والنقلّیة، وال یستریب 
وقلب  الموتی  وإحیاء  القمر  کشّق  إلرادتهم  مقارنًا  ذلك  یفعل  تعالی  الّله  أّن  وثانیهما:  به  قال  من  کفر  في  عاقل 
العصا حّیة وغیر ذلك من المعجزات، فإّن جمیع ذلك إّنما یحصل بقدرته تعالی مقارنًا الرادتهم لظهور صدقهم، 
شيء  کّل  خلق  ثّم  العالم،  نظام  في  یصلح  ما  وألهمهم  وأکملهم  خلقهم  تعالی  الله  یکون  أن  عن  العقل  یأبی  فال 
مقارنًا إلرادتهم ومشّیتهم. وهذا وإن کان العقل الیعارضه کفاحًا لکن األخبار السالفة تمنع من القول به فیما عدا 
  .المعجزات ظاهرًا بل صراحًا، مع أّن القول به قول بما الیعلم إذ لم یرد ذلك في األخبار المعتبرة فیما نعلم
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٨٠

من زعم أّن الّله یفعل أفعالنا ثّم یعّذبنا علیها فقد قال بالجبر؛
قال  فقد  حججه:  إلی  والرزق  الخلق  أمر  فّوض  وجّل  عّز  الّله  أّن  زعم  ومن 

بالتفویض، فالقائل بالجبر کافر والقائل بالتفویض مشرك.
فقلت له: یابن رسول الّله فما أمر بین أمرین؟ فقال: وجود السبیل إلی إتیان ما ُامروا به 
وترك ما نهوا عنه؛ فقلت له: فهل لّله عّز وجّل مشّیة وإرادة في ذلك؟ فقال: أّما الطاعات 
فإرادة الّله ومشّیته فیها األمر بها، والرضا لها والمعاونة علیها،وإرادته  ومشّیته في المعاصي 

النهي عنها، والسخط لها، والخذالن علیها. قلت: فهل لّله عّز وجّل فیها القضاء؟
قال: نعم، ما من فعل یفعله العباد من خیر أوشّر إّال ولّله فیه قضاء.

من  أفعالهم  علی  یستحّقونه  بما  علیهم  الحکم  قال:  القضاء؟  هذا  معنی  فما  قلت: 
الثواب والعقاب في الدنیا واآلخرة.(١) 

الحسن  أبا  أّن  العسکري7:  الحسن  محّمد  أبي  عن  مسندًا  االحتجاج:  ـ   ٢٨
علیهم  المغضوب  من  فهو  المؤمنین7العبودّیة  بأمیر  تجاوز  من  إّن  قال:  الرضا7 

ومن الضاّلین.
وقال أمیر المؤمنین7: ال تتجاوزوا بنا العبودیة، ثّم قولوا فینا ما شئتم ولن تبلغوا، 

وإّیاکم والغلّو کغلّو النصاری، فإّني بريء من الغالین.
فقام إلیه رجل فقال: یابن رسول الّله صف لنا رّبك! فإّن من قبلنا قد اختلفوا علینا.

فوصفه الرضا7 أحسن وصف، ومّجده ونّزهه عّما ال یلیق به تعالی.

   وما ورد من األخبار الداّلة علی ذلك کخطبة البیان وأمثالها فلم یوجد إّال في کتب الغالة وأشباههم، مع أّنه یحتمل 
والسماوات،  األرضین  في  مطاعین  جعلهم  تعالی  وإّنه  المکّونات،  جمیع  إلیجاد  غائیة  عّلة  کونه  المراد  یکون  أن 
ویطیعهم بإذن الّله تعالی کّل شيء حّتی الجمادات، وأّنهم إذا شاؤا أمرًا ال یرّد الّله مشّیتهم، ولکّنهم الیشاؤن إّال أن 
یشاء الّله. وأّما ما ورد من األخبار في نزول المالئکة والّروح لکّل أمر إلیهم وأّنه ال ینزل ملك من السماء ألمر إّال بدأ 
بهم فلیس ذلك لمدخلّیتهم في ذلك، وال االستشارة بهم، بل له الخلق واألمر تعالی شأنه، ولیس ذلك إّال لتشریفهم 

وإکرامهم وإظهار رفعة مقامهم (البحار: ٣٤٧/٢٥).
ح٤،عّدة   ٥٥٧/١٨ الشیعة:  ووسائل   ،١٩٨/٢ االحتجاج:  ح٣،  و٣٢٨/٢٥  ح١٨   ١١/٥ البحار:  عنه  ح١٧،   ١٢٤  (١)

.٣٨/١ الواعظین:  روضة  ح٤٠،   ٣٨١ الداعي: 
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سورة آل �ران  «٩٦»

٨١

فقال الرجل: بأبي أنت وُاّمي یابن رسول الّله! فإّن معي من ینتحل مواالتکم ویزعم أّن 
هذه کّلها من صفات علّي7، وأّنه هو الّله رّب العالمین.

قال: فلّما سمعها الرضا7، ارتعدت فرائصه وتصّبب عرقًا وقال: 
في  کًال  آ کان  علّي  لیس  أو  کبیرًا،  علّوًا  والکافرون  الظالمون  یقول  عّما  الّله  سبحان 
اآلکلین، وشاربًا في الشاربین، وناکحًا في الناکحین، ومحدثًا في المحدثین، وکان مع 
ذلك مصلّیًا خاضعًا بین یدي الّله ذلیًال، وإلیه أّواهًا منیبًا، أفمن هذه صفته یکون إلها؟!! 
فإن کان هذا إلهًا فلیس منکم أحد إّال وهو إله لمشارکته له في هذه الصفات الداّالت علی 

حدوث کّل موصوف بها.
فقال الرجل: یابن رسول الّله، إّنهم یزعمون: أّن علّیًا لّما أظهر من نفسه المعجزات 
اّلتي ال یقدر علیها غیر الّله، دّل علی أّنه إله، ولّما ظهر لهم بصفات المحدثین العاجزین 

لّبس ذلك علیهم، وامتحنهم لیعرفوه، ولیکون إیمانهم اختیارًا من أنفسهم.
فقال الرضا7: أّول ما هاهنا أّنهم ال ینفصلون مّمن قلب هذا علیهم فقال: لّما ظهر 
منه (الفقر والفاقة) دّل علی أّن من هذه صفاته وشارکه فیها الضعفاء المحتاجون ال تکون 
المعجزات فعله، فعلم بهذا أّن اّلذي أظهره من المعجزات إّنما کانت فعل القادر اّلذي ال 
یشبه المخلوقین، ال فعل المحدث المحتاج المشارك للضعفاء في صفات الضعف.(١) 

َة ُمَباَراًک) «٩٦» اِس لَلَِّذي ِبَبکَّ َل یَبٍْت ُوِضَع ِللنَّ (ِإنَّ َأوَّ
٢٩ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما کتبه الرضا7 إلی محّمد بن سنان في جواب 
دحیت  تحته  من  اّلذي  الموضع  أّنه  األرض  وسط  البیت  وضع  وعّلة  العلل:  في  مسائله 
األرض. وکّل ریح تهّب في الدنیا فإّنها تخرج من تحت الرکن الشامي؛ وهي أّول بقعة 
وضعت في األرض، ألّنها الوسط لیکون الفرض ألهل الشرق والغرب في ذلك سواء.(٢) 

(١) ٤٥٣/٢ ح٣١٤، عنه البحار: ٢٧٦/٢٥ ضمن ح٢٠، وإثبات الهداة: ٤٧١/٧ ح٦٣ و٦٤، تفسیر اإلمام: ٥٣ ضمن ح٢٤.
(٢) ٩٠/٢ ضمن ح١، عنه البحار: ٦٤/٥٧ ح٣٩، وج ٥٧/٩٩ ح١١، ونور الثقلین: ٤٣٦/١ ح٢٤٦، ووسائل الشیعة: 

٨/٨ ح١٦، کنز الدقائق: ١٥٤/٢.
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٨٢

ِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیًال) «٩٧» ْ ُّ اْلَب ِ اِس  َ النَّ َ  ِ (َو  ِهللاّ
٣٠ ـ ومنه: فیما کتبه الرضا7 للمأمون: وحّج البیت فریضة علی من استطاع إلیه 

سبیًال، والسبیل الزاد والّراحلة مع الصّحة.(١) 
الحسن  أبو  لي  قال  قال:  المشرقي،  إبراهیم  بن  هشام  عن  بإسناده،  الکّشي:  ـ   ٣١
أبي  یقول  قلت:  ـ   قال:  أن  إلی  ـ  اإلستطاعة؟  في  تقولون  کیف  الخراساني7: 
یًال)   هاع إاس  یتاس حّج اا  عبدالّله7 وسئل عن قول الّله عّز وجّل: (وّهللا
نأخذ،  عبدالّله7  أبي  بقول  فنحن  وماله،  صّحته  عبدالّله7:  أبو  فقال  استطاعته؟  ما 

قال: صدق أبوعبدالّله7 هذا هو الحّق.(٢) 
٣٢ـ  أمالي الطوسي: أخبرنا جماعٌة، عن أبي المفّضل، قال: حّدثنا أبو محّمد الفضل 
ابن محّمد بن المسّیب  الّشعراني  بجرجان ، قال : حّدثنا هارون بن عمرو بن عبد العزیز 
ابن محّمٍد أبو موسی المجاشعّي، قال: حّدثنا محّمد بن جعفر بن محّمٍد، عن أبیه أبي 
عبد الّله7، قال المجاشعّي: وحّدثناه الّرضا علّي بن موسی، عن أبیه موسی، عن أبیه 
سمعت  قال:  المؤمنین7،  أمیر  عن  آبائهما،  عن  جمیعًا  وقاال  محّمد:،  بن  جعفر 
رسول الّله9 یقول: بني اإلسالم علی خمس خصال: علی الّشهادتین و القرینتین. قیل 
له: أّما الّشهادتان فقد عرفناهما، فما القرینتان؟ قال: الّصالة و الّزکاة، فإّنه الیقبل أحدهما 
إّال باُالخری، والّصیام، وحّج البیت  من استطاع إلیه سبیًال، وختم ذلك بالوالیة، فأنزل 

الّله عّزوجّل: (اوم أكملت لمك ديمك و أمتمت یمك مٖىت و رضیت لمك اإلسالم ديًا).(٣)
٣٣ ـ عیون أخبار الرضا: في باب ذکر ما کتبه الرضا7 إلی محّمد بن سنان في 

جواب مسائله في العلل:
اقترف،  ما  کّل  من  والخروج  الزیادة  وطلب  عّزوجّل،  الّله  إلی  الوفادة  الحّج  وعّلة 

وکنزالدقائق:  ح٢٧٧،   ٤٤٢/١ الثقلین:  ونور  ح٦،   ٢٣/٨ الشیعة:  ووسائل  ح٢،   ١٠٧/٩٩ البحار:  عنه   ،١٢٤/٢  (١)
.١٦٤/٢

(٢) ١٤٥ ح٢٢٩، عنه مستدرك الوسائل: ١٩/٨ ح١.
(٣) ٥١٨ ح٤١، عنه وسائل الشیعة: ٢٧/١ ح٥، البرهان: ٢٢٥/٢ ح٦.
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٨٣

وتعب  األموال  استخراج  من  فیه  وما  یستقبل،  لما  مستأنفًا  مضی،  مّما  تائبا  ولیکون 
األبدان، وحظرها عن الشهوات واللذات، والتقّرب بالعبادة إلی الّله عّز وجّل والخضوع 
واإلستکانة والذّل شاخصًا إلیه في الحّر والبرد واألمن والخوف، دائبًا في ذلك دائمًا وما 
قساوة  ترك  ومنه  وجّل  عّز  الّله  إلی  والرهبة  والرغبة  المنافع  من  الخلق  لجمیع  ذلك  في 

القلب وجسارة األنفس ونسیان الذکر وانقطاع الرجاء والعمل،
وغربها،  األرض  شرق  في  من  ومنفعة  الفساد،  عن  النفس  وحظر  الحقوق  وتجدید 
ومن في البّر والبحر مّمن یحّج ومّمن ال یحّج من تاجر وجالب وبایع ومشتري وکاسب 
کذلك  فیها  اإلجتماع  لهم  الممکن  والمواضع  األطراف،  أهل  حوائج  وقضاء  ومسکین، 

لیشهدوا منافع لهم.(١) 
الحسن  أبي  عن  القاري،  سلیمان  بن  داود  إلی  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٣٤
الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین: أّنه قال: الدنیا کّلها جهل إّال مواضع 
العلم، والعلم کّله حّجة إّال ما عمل به، والعمل کّله ریاء إّال ما کان مخلصًا، واإلخالص 

علی خطر حّتی ینظر العبد بما یختم له.(٢) 

ُقوْا) «١٠٣» رَّ َ َ یًعا َوَال  َْبِل اّهللاِ َجخِ ِ (َواْعَتِصُموْا 
بل   موا٣٥ ـ العّیاشي: عن ابن یزید، قال: سألت أبا الحسن7 عن قوله: (واع

اهللا جخیعًا) قال: علّي بن أبي طالب7 حبل الّله المتین.(٣) 
٣٦ ـ شواهد التنزیل: حّدثني أبو الحسن محّمد بن القاسم الفارسي، حّدثنا أبوجعفر 
بن  علّي  عن  إبراهیم،  بن  علّي  عن  العلوي،  محّمد  بن  حمزة  حّدثني  علّي،  بن  محّمد 
معبد، عن الحسین بن خالد، عن علّي بن موسی الرضا، عن آبائه، عن علّي:، قال: 
قال رسول الّله9: من أحّب أن یرکب سفینة النجاة ویستمسك بالعروة الوثقی ویعتصم 
(١) ٩٠/٢ و١١٩، عنه وسائل الشیعة: ٨/٨ ح١٧، ونور الثقلین: ٤٤٢/١ ح٢٧٦، وکنز الدقائق: ١٦٣/٢، علل الشرائع: 

٤٠٤ ح٥، عنهما البحار: ٣٢/٩٩ ح٨.
(٢) ٢٨١/١ ح٢٥، عنه البحار: ٢٩/٢ ح٩، ونور الثقلین: ٤٤٨/١ ح٣٠٠، وکنز الدقائق: ١٧٣/٢، التوحید: ٣٧١ ح١٠.

(٣) ٣٣٣/١ ح١٢٢، عنه البحار: ١٥/٣٦ ح١، ونور الثقلین: ٤٤٨/١ ح٣٠٣.
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بحبل الّله فلیوال علّیًا ولیأتّم بالهداة من ولده.(١) 
٣٧ـ   الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد، عن أبي هّمام، عن أبي الحسن7 
) قال: العمائم؛ اعتّم رسول الّله9فسدلها من بین یدیه  ّوم) :في قول الّله عّزوجّل

ومن خلفه، واعتّم جبرئیل فسدلها من بین یدیه ومن خلفه...(۲)

وْا ِمْن َحْوِلَك  ضُّ َ ا َغِلیَظ اْلَقْلِب َال ْم َوَلْو ُکنَت َفظًّ َن اّهللاِ ِلنَت َهلُ ٍة مِّ َ َرْمحَ ِ (َف
ْمِر) «١٥٩» ْ ِيف اْالَ ُ ْم َوَشاِوْر ْ َواْسَتْغِفْر َهلُ ُ ْ َفاْعُف َع

أبي  الرضا  علی  خالد  بن  لمحّمد  استأذنت  قال:  صفوان  عن  العّیاشي:  ـ   ٣٨
الحسن7وأخبرته أّنه لیس یقول بهذا القول وأّنه قال: والّله ال ُارید بلقائه إّال ألنتهي إلی 
قوله؛فقال: أدخله فدخل، فقال له: جعلت فداك إّنه کان فرط مّني شيء، وأسرفت علی 
نفسي، وکان فیما یزعمون أّنه کان یعیبه(٣)، فقال: وأنا استغفر الّله مّما کان مّني فُاحّب أن 

تقبل عذري وتغفر لي ما کان مّني.
ـ  بیده  إلّي  وأشار  ـ   وأصحابه  هذا  یقول  ما  إبطال  کان  أقبل  لم  إن  أقبل،  نعم،  فقال: 

ومصداق ما یقول اآلخرون ـ یعني المخالفین ـ قال الّله لنبّیه9: (فبام رمحٍة  اهللا ت 
 الب النّوا  حو عف عم واغ هلم وشاور ىف األ) ثّم   ًاّ كنت هلم و

سأله عن أبیه فأخبره أّنه قد مضی، واستغفر له.(٤) 

«١٦٣» ( ْ َدَرَجاٌت ِعنَد اّهللاِ ُ )
٣٩ ـ ومنه: عن أبي الحسن الرضا7 أّنه ذکر قول الّله تعالی: ( درت د اهللا) 

قال: الّدرجة مابین السماء إلی األرض.(٥) 
(١) ١٦٨/١ ح١٧٧، عنه إحقاق الحق: ٥٢١/١٤.

مستدرك   ،٥٥/٥ الشیعة:  وسائل  ح١٣٧،   ١٩٦/١ العّیاشي:  ح٤،   ٢٥٩/١ األخالق:  مکارم   ،٤٦٠/٦ الکافي:   (٢)
.٧٤٣/٢٠ الوافي:   ،٦٨٥/١ البرهان:  وج١٩٥/٨٣،  و٢٩٧،   ٢٨٤/١٩ األنوار:  بحار  ح٣٥٧٠،   ٢٧٦/٣ الوسائل: 

(٣) «بعینه» خ ل.
(٤) ٣٤٥/١ ح١٦٣، عنه البرهان: ٧٠٧/١ ح٣، ونور الثقلین: ٤٨٠/١ ح٤٠٦، وکنز الدقائق: ٢٥٥/٦.

(٥) ٣٥٠/١ ح١٦٨، عنه البحار: ١٧١/٦٩ ح١٣، والبرهان: ٧١١/١ ح٣، ونور الثقلین: ٤٨٤/١ ح٤٢١، وکنزالدقائق: ٢٦١.
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٨٥

ِذیَن ُقِتُلوْا ِيف َسِبیِل اِهللا َأْمَواًتا) «١٦٩» َْسَنبَّ الَّ َ (َوَال 
٤٠ ـ مجمع البیان: علّي بن موسی الرضا7 عن آبائه، عن الحسین بن علّي7، 
قال: بینا أمیر المؤمنین یخطب الناس ویحّضهم علی الجهاد إذ قام إلیه شاّب، فقال: یا 

أمیرالمؤمنین، أخبرني عن فضل الغزاة في سبیل الّله؛
عن  منقلبون  ونحن  العضباء  ناقته  علی  الّله9  رسول  ردیف  کنت  علّي7:  فقال 

غزوة ذات الّسالسل فسألته عّما سألتني عنه.
فقال: إّن الغزاة إذا هّموا بالغزو کتب الّله لهم براءة من النار، فإذا تجّهزوا لغزوهم باهی 
الّله تعالی بهم المالئکة، فإذا وّدعهم أهلوهم بکت علیهم الحیطان والبیوت ویخرجون 
من الذنوب(١) کما تخرج الحّیة من سلخها، ویوّکل الّله عّزوجّل بکّل رجل أربعین ألف 
إّال  حسنة  یعمل  وال  شماله،  وعن  یمینه  وعن  خلفه  ومن  یدیه  بین  من  یحفظونه  ملکًا 
ضعفت له، ویکتب له کّل یوم عبادة ألف رجل یعبدون الّله ألف سنة کّل سنة ثالثمائة 

وستون یومًا، والیوم مثل عمر الدنیا،
وإذا صاروا بحضرة عدّوهم إنقطع علم أهل الدنیا عن ثواب الّله إّیاهم،

فإذا برزوا لعدّوهم وأشرعت األسّنة وفّوقت السهام وتقّدم الّرجل إلی الّرجل حّفتهم 
تحت  الجّنة  مناد:  فینادی  والتثبیت،  بالنصرة  لهم  الّله  ویدعون  بأجنحتها،  المالئکة 
ظالل الّسیوف، فتکون الطعنة والضربة علی الشهید أهون من شرب الماء البارد في الیوم 
الّصائف، وإذا زال الشهید من فرسه بطعنة أو ضربة لم یصل إلی األرض حّتی یبعث الّله 

إلیه زوجته من الحور العین فتبّشره بما أعّد الّله له من الکرامة،
فإذا وصل إلی األرض تقول له األرض: مرحبًا بالّروح الطّیبة اّلتي ُاخرجت من البدن 

الطّیب، أبشر فإّن لك ما العین رأت وال ُاذن سمعت وال خطر علی قلب بشر،
ویقول الّله عّز وجّل: أنا خلیفته في أهله، ومن أرضاهم فقد أرضاني، ومن أسخطهم 
تشاء  حیث  الجّنة  في  تسرح  خضر  طیر  حواصل  في  روحه  الّله  ویجعل  أسخطني،  فقد 

(١) «ذنوبهم» خ.
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تأکل من ثمارها، وتأوي إلی قنادیل من ذهب معّلقة بالعرش.(١) 

ُة اْملَْوِت) «١٨٥» َ
ِ ٍس َذآ ْ َ (ُکلُّ 

جاء  الّله9  رسول  قبض  لّما  قال:  الرضا7،  عن  بإسناده  الدین:  إکمال  ـ   ٤١
الخضر7 فوقف علی باب البیت وفیه علّي وفاطمة والحسن والحسین: ورسول 

الّله9 قد سّجي بثوبه، فقال: السالم علیکم یا أهل بیت محّمد ( ّس ذاة اوت 
مصیبة،  کّل  من  وعزاًء  هالك،  کّل  من  خلفًا  الّله  في  إّن  امة)  ا يوم   ُاجور ّن  وإّمنا 

ودرکًا من کّل فائت، فتوّکلوا علیه وثقوا به، واستغفر الّله لي ولکم، 
فقال أمیر المؤمنین7: هذا أخي الخضر جاء یعّزیکم بنبّیکم.(٢) 

ِسُکْم...) «١٨٦» ُ (َلـُتْبَلُونَّ ِيف َأْمَواِلُکْم َوَأ
٤٢ ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما کتبه الرضا7إلی محّمد بن سنان في جواب 
مسائله في العلل: وعّلة الزکاة من أجل قوت الفقراء، وتحصین أموال األغنیاء، ألّن الّله 
تبارك وتعالی کّلف أهل الصّحة القیام بشان أهل الزمانة والبلوی، کما قال الّله عّزوجّل: 
(بن ىف أموالمك) بإخراج الزکاة (وأسمك) بتوطین األنفس علی الصبر، الحدیث.(٣)

َھاِر  ْیِل َوالنَّ ْرِض َواْخِتَالِف اللَّ َماَواِت َواْالَ (ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّ
وَن اّهللاَ ِقَیاًما َوُقُعوًدا  ِذیَن َیْذرُکُ ْوِيل األْلَباِب* الَّ ُ  آلَیاٍت الِّ

ُروَن)«١٩٠، ١٩١» َفکَّ َ ْ َوَ ِ ِ َ ُجُنو َ َ َو
٤٣ ـ الکافي: عن محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن معّمر بن 

(١) ٥٣٨/٢، عنه نور الثقلین: ٤٨٧/١ ح٤٣٣، صحیفة الرضا7: ٢٦٧ ح١، عنه البحار: ١٢/١٠٠ ح٢٧، مستدرك 
ح١٥.  ١٠/١١ الوسائل: 

(٢) ٣٩١/٢ ح٥، عنه مستدرك الوسائل: ٣٥٥/٢ ح٧.
(٣) ٨٩/٢، عنه البرهان: ٧٢٢/١ ح٢، ونورالثقلین: ٥٠٠/١ ح٤٧٤، وکنز الدقائق: ٢٩٧/٢، علل الشرائع: ٣٦٩/٢ ح٣،  

عنه البحار: ٩٦/٦ ح٢، وج١٨/٩٦ ح٣٨، الفقیه: ٨/٢ ح١٥٨٠، وسائل الشیعة: ٥/٦ ح٧.
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سورة آل �ران «٢٠٠»

٨٧

خّالد قال: سمعت أبا الحسن الرضا7 یقول: لیس العبادة کثرة الّصالة والصوم، أّنما 
العبادة التفّکر في أمر الّله عّز وجّل(١).(٢) 

٤٤ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده عن محّمد بن عبدالّله الخراساني خادم الرضا7 
علیه؟  الدلیل  فما  ـ  قال:  أن  إلی  ـ  الحسن7  أبي  علی  الزنادقة  من  رجل  دخل  قال: 
فقال أبوالحسن7 لّما نظرت إلی جسدي فلم یمکنني فیه زیادة والنقصان في العرض 
والطول، ودفع المکاره عنه وجّر المنفعة إلیه، علمت أّن لهذا البنیان بانیًا، فأقررت به مع ما 
أری من دوران الفلك بقدرته وانشاء السحاب وتصریف الریاح ومجری الشمس والقمر 

والنجوم، وغیر ذلك من اآلیات العجیبات المتقنات، علمت أّن لهذا مقّدرًا ومنشئًا.(٣) 

وْا َوَصاِبُروْا...) «٢٠٠» ِذیَن آَمُنوْا اْصِربُ ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
ّلمك  اهللا  واّتا  وا  ورا وصابروا  وا  اص) تعالی:  قوله  في  روي  الرضا7:  فقه  ـ   ٤٥

وا) علی طاعة الّله وامتحانه، ن)(٤) قال: (اصل
وا) قال: التفارقوا ذلك  (وصابروا) قال: الزموا طاعة الرسول ومن یقوم مقامه (ورا

یعني األمرین، و «لعّل» في کتاب الّله موجبة ومعناها «أّنـکم تفلحون».(٥) 
٤٦ـ  تفسیر القّمي: حّدثني أبي، عن الحسین بن خالد، عن الرضا7 في قوله تعالی: 
وا) قال: إذا کان یوم القیامة ینادي مناد: أین الصابرون، فیقوم فئام  وا وصابروا  ورا اص)
وما  فداك  جعلت  قلت:  الناس،  من  فئام  فیقوم  المتصّبرون؟  وأین  ینادي:  ثّم  الناس،  من 

الصابرون؟ قال: الصابرون علی أداء الفرائض، والمتصّبرون علی اجتناب المحارم.(٦) 

(١) «تعالی» خ.
الدقائق:  وکنز  ح٦،   ٧٢٥/١ والبرهان:  ح٤،   ١٥٣/٨١ الشیعة:  وسائل  ح٤،   ٣٢٢/٧١ البحار:  عنه  ح٤،   ٥٥/٢  (٢)

ح١١.  ٢٦١/٣ البحار:  عنه  ح١،   ٤٧ السرائر:  مستطرفات   ،١٨٣/٢ الخواطر:  تنبیه   ،٣٠٧/٢
(٣) ١٣٢/١ ضمن ح٢٨، عنه البحار: ٣٦/٣ ذح١٢، ونور الثقلین: ٥٠٤/١ ح٤٨٦، وکنز الدقائق: ٣٠٨/٢.

(٤) وفي مقصد الراغب: ١٨، قال بعضهم: اصبروا علی محّبة علّي7 وصابروا في والیته، واّتقوا الّله في عترته.
(٥) ٣٦٨، عنه البحار: ٩٠/٧١ ضمن ح٤٣.

(٦) ١٣٧/١، عنه البحار: ٨٣/٧١ ح٢٥، والبرهان: ٧٣١/١ ح٧، ونور الثقلین: ٥٠٧/١ ح٥٠٠ .
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٨٨

سورة النساءسورة النساء

ْرَحاَم) «١» ََساءُلوَن ِبِه َواْالَ وْا اّهللاَ الَِّذي  ُ (َواَّ
عن  یرفي،  الصَّ الُفَضیل  بن  محّمد  عن  الوّشاء،  عن  یحیی،  بن  محّمد  الکافي:  ـ   ١

الرضا7، قال: «إّن َرِحَم آل محّمد ـ األئّمة ـ لُمعّلقة بالعرش تقول:
الّلهم صل من َوَصَلني، واقَطْع من َقَطَعني، ثّم هي جاِریة في أرحام المؤمنین». 

ثّم تال هذه اآلیة: (واّتا اهللا اّي اءُن به واألرم).(١) 
٢ ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده، إلی الرضا7، قال:

إّن الّله أمر بثالثة مقرون بها ثالثة، ـ إلی قوله: ـ
وأمر باّتقاء الّله وصلة الرحم، فمن لم یصل رحمه لم یّتق الّله عّز وجّل.(٢)

َساء  َن النِّ ُوْا َما َطاَب َلُکم مِّ ِ ِسُطوْا ِيف اْلَیَتاَىمٰ َفان ْ ُ (َوِإْن ِخْفُمتْ َأالَّ 
َمْثَىن َوُثَالَث َوُرَباَع...) «٣»

عبدالّله،  أبي  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  أحمد،  بن  علّي  حّدثنا  قال:  الشرائع:  علل  ـ   ٣
عن محّمد بن اسماعیل، عن علّي بن العّباس، قال: حّدثنا القاسم بن الربیع الصّحاف، 
عن محّمد بن سنان، أّن الرضا7 کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله: «عّلة تزویج 
الرجل أربع نسوة ویحرم أن تتزّوج المرأة أکثر من واحد، ألّن الرُجل إذا تزّوج أرَبع نسوٍة 
بًا إلیه، والمرأة لو کان لها َزْوجان أو أکثر من ذلك، لم ُیعَرف الولد لمن  کان الوَلد منسو

الدقائق: وکنز  ح٢٧،   ١٣/٢ الثقلین:  ونور  ١٤/٢ح٣،  والبرهان:  ح٩٣،   ١٢٩/٧٤ البحار:  عنه  ح٢٦،   ١٥٦/٢  (١)
.٣٣٤/٢

(٢) ٢٥٨/١ ذح١٣، الخصال: ١٥٦/١ ح١٩٦، عنهما البحار: ٦٨/٧٤ ح٤٠، وج ١٢/٩٦ ح١٧، ووسائل الشیعة: ١٣/٦ 
ح١٠، نور الثقلین: ١٤/٢ ح٢٩، وکنز الدقائق: ٣٣٣/٢ عن العیون.
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سورة النساء  «٩»

٨٩

هو، إذ هم مشترکون في ِنکاحها، وفي ذلك فساد األنساب والمواریث والمَعارف.(١) 
٤ـ  عیون أخبار الرضا7: في باب ما کتبه الرضا7 إلی محّمد بن سنان في جواب 
مسائله: وعّلة المهر ووجوبه علی الرجل وال یجب علی النساء أن یعطین أزواجهّن، ألّن 
علی الرجل مؤنة المرأة، ألّن المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري، وال یکون البیع إّال بثمن 
وال الشراء بغیر اعطاء الثمن مع أّن النساء محظورات عن التعامل والمتجر(٢)  مع علل 

کثیرة.(٣) 

ًة ِضَعاًفا) «٩» یَّ ُکوْا ِمْن َخْلِفِھْم ُذرِّ َ َ ِذیَن َلْو  َش الَّ ْ َ (َوْل
أّما  بّینتین،  عقوبتین  الیتیم  مال  في  إّن  قال:  أّنه  الرضا7،  عن  اللئالي:  غوالي  ـ   ٥

 (٤)...(ًا م ذّرّية  تركوا  ينّا و) :إحداهما فعقوبة الدنیا في قوله تعالی
٦ ـ عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا علّي بن أحمد، قال: حّدثنا محّمد بن أبي 
الربیع  بن  القاسم  حّدثنا  قال:  العّباس،  بن  علّي  عن  إسماعیل،  بن  محّمد  عن  عبدالّله، 
الصّحاف، عن محّمد بن سنان، إّن أبا الحسن علّي بن موسی الرضا7 کتب إلیه فیما 
الفساد:  وجوه  کثیرة  من  لعلل  ظلمًا  الیتیم  مال  أکل  حّرم  مسائله:  جواب  من  إلیه  کتب 
أّول ذلك أّنه إذا أکل اإلنسان مال الیتیم ظلمًا فقد أعان علی قتله، إذ الیتیم غیر مستغن 
والمحتمل لنفسه وال قائم(٥) بشأنه، وال له من یقو م علیه ویکفیه کقیام والدیه، فإذا اکل 
ماله فکأّنه قد قتله وصّیره الی الفقر والفاقة ما خّوف الّله تعالی وجعل من العقوبة في قوله 

تعالی: (و اّين  تركوا م ذّرّية ا ًا م فتا اهللا).(٦) 

أخبار  عیون  ١٨/٢ح٥،  والبرهان:  قطعة،  ح٢   ٣٩٨/١٤ الشیعة:  ووسائل  ح٥،   ٣٨٤/١٠٣ البحار:  عنه  ح١،   ٥٠٤  (١)
.٣٤٠/٢ الدقائق:  وکنز  ح٤٠،   ١٦/٢ الثقلین:  نور  عنه   ،٩٥/٢ الرضا7: 

(٢) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر، وروایة علل الشرائع. لکن في االصل والبحار: ١٠٠/٦ «المجيء» مکان «المتجر».
(٣) ٩٤/٢، عنه نور الثقلین: ١٧/٢ ح٤٢، علل الشرائع: ٥٠٠ ح١، عنه البحار: ٣٤٩/١٠٣ ح١٦.

(٤) ١١٩، عنه البحار: ١٣/٧٥ ح٤٥.
(٥) «علیم» خ.

(٦) ٩٢/٢ ضمن ح١، عنه نور الثقلین: ٢٤/٢ ح٧٢، علل الشرائع: ٤٨٠ ح١، عنه البحار: ٢٦٧/٧٩ ح٨، والبرهان: 
٣٠/٢ ح٦، وسائل الشیعة: ١٨١/١٢ ح٥، الفقیه: ٥٦٥/٣ ضمن ح٤٩٣٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٩٠

تحت  الیتیم  مال  کل  آ به  یدخل  ما  أدنی  کم  الرضا7:  وسئل  البیان:  مجمع  ـ   ٧
وقوله:  إلیهم،  الیّرده  أن  نّیته  من  کان  إذا  واحد  وکثیره  قلیله  فقال:  اآلیة؟  هذه  في  الوعید 
افواههم  من  ستلتهب  النار  أّن  «أحدهما»  وجهان:  فیه  قیل  رًا)  وهنم   ىف  يأكـن  (إّمنا 

کلة أموال الیتامی.(١)  وأسماعهم وآنافهم یوم القیامة لیعلم أهل الموقف إّنهم آ
٨ ـ غوالي اللئالي: عن الرضا7 أّنه قال: 

قوله  في  اآلخرة  فعقوبة  الثانیة:  وأّما  ـ   قوله:  إلی  ـ  بّینتین  عقوبتین  الیتیم  مال  في  إّن 
ًا).(٢)   ن رًا وس وهنم  ن ىفًا إّمنا يأكتاىم ظن أموال اين يأكّتعالی: (إّن ا

«١١» ( ََیْنيِ ِّ اْالُ َ (لِلذَّ رَکِ ِمْثُل 
٩ ـ علل الشرائع، عیون أخبار الرضا7: (بإسناده) عن محّمد بن سنان:

إلی  طویل  حدیث  في  ـ  مسائله  جواب  في  إلیه  کتب  الرضا7  موسی  بن  علّي  اّن 
إذا  المرأة  ألّن  المیراث،  من  الرجال  یعطی  ما  نصف  النساء  إعطاء  وعّلة  ـ  قال7:  أن 

تزّوجت أخذت، والرجل یعطي فلذلك وّفر علی الرجال.
إن  الذکر  عیال  في  اُالنثی  ألّن  اُالنثی،  تعطی  ما  مثلي  الذکر  إعطاء  في  ُاخری  وعّلة 
تؤخذ  وال  الرجل،  تعول  أن  المرأة  علی  نفقتها،ولیس  وعلیه  یعولها  أن  وعلیه  احتاجت، 

بنفقته إذا(٣) احتاج، فوّفر الّله تعالی علی الرجال لذلك، وذلك قول الّله عّز وجّل: (ال 
ّامون  اساء مبا ّل اهللا بم  ب ومبا أا  أمواهلم).(٤) 

الشامي خبر  من  الرضا7  عن  جاء  ما  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ١٠
وما سأله عنه أمیر المؤمنین7في جامع الکوفة حدیث طویل وفیه: 

وسأله لم صار المیراث للذکر مثل حّظ األنثیین؟ فقال: من قبل السنبلة، کان علیها 

(١) ١٣/٣، عنه نور الثقلین: ٢٧/٢ ح٨٥ قطعة، وکنز الدقائق: ٣٥٨/٣.
(٢) ١٢٢/٢، عنه البحار: ١٣/٧٥ ضمن ح٤٥.

(٣) «إن» خ.
(٤) ٩٦/٢ ضمن ح١، علل الشرائع: ٥٧٠ ح١، عنهما البحار: ٣٢٦/١٠٤ ح١، ووسائل الشیعة: ٤٣٧/١٧ ح٤.
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سورة النساء  «١١»

٩١

ثالث حّبات، فبادرت إلیها حّواء فأکلت منها حّبة، وأطعمت آدم حّبتین.(١) 
بن  ُیوُنس  عن  ار،  مرَّ بن  إسماعیل  عن  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  علّي  الکافي:  ـ   ١١

عبدالرحمان، عن أبي الحسن الرضا7، قال: قلُت له:
ُجِعلُت فداك، کیف صار الرجل إذا مات ـ وولده من القرابة سواء ـ ترث النساء نصف 
میراث الرجال، وهّن أضعف من الرجال وأقّل حیلة؟ فقال: «ألّن الّله تبارك وتعالی فّضل 

الرجال علی النساء درجة، وألّن النساء یرجعن عیاًال علی الرجال».
التهذیب: (مثله).(٢) 

١٢ـ  عیون أخبار الرضا7: في باب ما کتبه الرضا7 للمأمون من محض اإلسالم 
وشرائع الدین: والفرائض علی ما أنزل الّله تعالی في کتابه وال عول فیها، والیرث مع الولد 
والوالدین أحد إّال الزوج والمرأة، وذو السهم أحّق مّمن ال سهم له، ولیست العصبة من 

دین الّله.(٣) 
١٣ ـ فقه الرضا7: إن ترك خاًال وخالة وعّمًا وعّمة فللخال والخالة الثلث بینهما 
) ومن ترك واحدًا مّمن له سهم  یاأل  ّ ل ذكر) بالسویة وما بقي فللعّم والعّمة
ببطن کان من بقي من درجته أولی بالمیراث من أسفل، وهو أن یترك الرجل أخاه وابن 
أخیه فاألخ أولی من ابن أخیه. وکذلك إذا ترك عّمه وابن خاله. فالعّم أولی، وکذلك لو 
ترك خاًال وابن عّم، فالخال أولی، ألّن ابن العّم قد نزل ببطن إّال أن یترك عّمًا ألب وابن 
عّم ألب وُاّم فإّن المیراث البن العّم لالب واُالّم، ألّن ابن العّم جمع الکاللتین کاللة ألب 

وکاللة ُالّم، فعلی هذا یکون المیراث.(٤) 

الثقلین:٣٠/٢  ونور  ح٦،  وج٣٢٧/١٠٤  ح١٣،   ١٦٧/١١ البحار:  عنهما  ح٥،   ٥٧١ الشرائع:  علل  ذح١،   ٢٤٢/١  (١)
العیون. عن   ٣٦١/٢ الدقائق:  کنز  ح١٠٠، 

(٢) ٨٤/٧ ح١، عنه البرهان: ٣٣/٢ ح٥، ونور الثقلین: ٢٩/٢ ح٩٥، وکنز الدقائق: ٣٦٠/٢، ووسائل الشیعة: ٤٣٦/١٧ 
ح٢، عنه وعن التهذیب: ٢٧٤/٩ ح١.

(٣) ١٢٥/٢ سطر١، عنهما البحار: ٢٦١/٦٨ ح٢٠ (قطعة)، تحف العقول: ٤١٥.
(٤) ٢٨٩، عنه البحار: ٣٤٨/١٠٤ ح١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٩٢

اُتُکْم َوَأَخَواُتُکْم) «٢٣» اُتُکْم َونَبَ َ َّ َمْت َعَلْیُکْم ُأ (ُحرِّ
١٤ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما جاء عن الرضا7 في قول النبّي9: أنا 
ابن الذبیحین ـ حدیث طویل یقول فیه7: ـ  وکانت لعبد  المّطلب خمس من السنن 

أجراها الّله تعالی في اإلسالم: حّرم نساء اآلباء علی األبناء.(١) 
١٥ ـ الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أحمد بن محّمد 
ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن7عن الرجل یتزّوج المرأة متعة أیحّل له أن یتزّوج 

إبنتها؟ قال: ال.(٢) 
١٦ ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا علّي بن الحسین بن شاذویه المؤدب، وجعفر 
ابن محّمد بن مسرور رضی الّله عنهما قاال: حّدثنا محّمد بن عبدالّله بن جعفر الحمیري، 
عن أبیه، عن الرّیان بن الصلت، عن الرضا7 فیما بّین عند المأمون من فضل العترة 

الطاهرة علی اُالّمة ـ قال: أّما العاشرة: فقول الّله عّزوجّل في آیة التحریم: (ُحّرمت یمك 
ُاّاتمك واتمك وأخواتمك) إلی آخرها، فأخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابنتي وما تناسل 
من صلبي لرسول الّله9 أن یتزّوجها لو کان حّیًا؟ قالوا: ال، [فأخبروني هل کانت ابنة 
أحدکم تصُلُح له أن یتزّوجها لو کان حّیًا»؟ قالوا: نعم]. قال: «ففي هذا بیان ألّني أنا(٣) 
من آله ولستم من آله، وإّال لحّرمت علیه بناتکم کما حّرمت علیه بناتي، ألّنا من آله وأنتم 

من ُاّمته».(٤) 
«٢٤» ( (َفَما اْسَتْمَتْعُمت ِبِه ِمْنُھنَّ

واألجل  المّدة  في  یزید  أن  علی  عزم  إذا  عّدة  منه  علیها  ولیس  الرضا7:  فقه  ١٧ـ 
(١) ٢١٠/١ ح١، عنه البحار: ١٢٩/١٥ ضمن ح٦٩، ونور الثقلین: ٤١/٢ ح١٤٥، وکنز الدقائق: ٣٨٦/٢،الخصال: ٥٧ 
ح٧٨، عنه البحار: ١٩٠/٩٦ ح٣و٤ عن العیون، الفقیه: ٣٢٦٥/٤ ح٥٧٦٢، عنه الوسائل: ٩/ ١٤ح١ و١٤٥/١٩ ح١٤.
(٢) ٤٢٢/٥ ح٢،عنه کنز الدقائق: ٣٨٩/٢ و٣٩١، التهذیب: ٢٧٧/٧ ح١١، عنهما وسائل الشیعة: ٣٥٠/١٤ ح١، وعن 

الفقیه: ٤٦٣/٣ ح٤٦٠٤، قرب االسناد١٦١:، نور الثقلین: ٤٥/٢ ح١٥٣ عن الکافي.
(٣) «أّننا» خ.

(٤) ٢٣٩/١ ضمن ح١، أمالي الصدوق: ٤٢٨ ذ ح١،عنهما البحار: ٢٣٢/٢٥ ضمن ح٢٠، وج ٢٤٢/٩٦ ح٦، البرهان: 
٥٠/٢ح٣، ونور الثقلین: ٤٢/٢ ح١٤٨، عن العیون.
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سورة النساء «٢٥»

٩٣

والمهر إّنما العّدة علیها لغیره، إّال أّنه یهب لها ما قد بقی من أجله علیها، وهو قوله تعالی: 
(ا اعمت به ّن فآھّن ُاجورھّن فريضًة وال اح یمك ام تراضیمت به  د اريضة)

وهو زیادة في المهر واألجل.(١) 

«٢٥» ( ُوُھنَّ ِبِإْذِن َأْھِلِھنَّ ِ (َفان
١٨ ـ التهذیب: عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، 

قال: سألت الرضا7: یتمّتع باألَمة بإذن أهلها؟
قال: نعم، إّن الّله عّز وجّل یقول (نكھّن بإذن أھّن)(٢).(٣) 

َئاِتُکْم) «٣١» ْر َعنُکْم َسیِّ ُبوا  َکـَبآِئَر َما ُتْنَھْوَن َعْنُه ُنَکفِّ ِ َت ْ
َ (ِإْن 

١٩ ـ العّیاشي: العّباس بن هالل، عن أبي الحسن الرضا7 أّنه ذکر قول الّله: (إن  
وقتل  الخمر،  وشرب  األوثان،  «عبادة   (٤) ئاتمك)  ِّ مك   َّنك ه  تون  ما  كبائر  توا  
حف، وأکل مال الیتیم».(٥)  فس، وعقوق الوالدین، وقذف المحصنات، والفرار من الزَّ النَّ
٢٠ ـ ومنه: وفي روایة ُاخری، عنه7: «أکل مال الیتیم ظلمًا، وکّل ما أوجب الّله 

علیه النار».(٦) 
٢١ـ  عیون أخبار الرضا7: عبد الواحد بن محّمد، عن علّي بن محّمد، عن الفضل 
ابن شاذان، عن علّي بن موسی الرضا7 في ما کتبه7 للمأمون في محض اإلسالم 

وشرائع الدین ... واجتناب الکبائر وهي قتل النفس، والمحاربة ألولیاء الّله تعالی.(٧) 

(١) ٢٣٣، عنه المستدرك: ٤٦٧/١٤ ح١، والبحار: ٢٩٩/١٠٣ ح١٠.
(٢) النساء: ٢٥.

(٣) ٢٥٧/٧ ح٣٥، عنه البرهان: ٦١/٢ ح٥، وص٦٢ ح٧، عن العّیاشي: ٣٨٦/١ ح٨٩، عنه البحار: ٣٤٠/١٠٣ ح٩، 
والوسائل: ٤٦٤/١٤ ح٣، وعن االستبصار: ١٤٦/٣ ح١، عنه نور الثقلین: ٥١/٢ ح١٨٦.

(٤) النساء: ٣١.
(٥) ٣٩٢/١ ح١٠٨، عنه البرهان: ٦٩/٢ ح٩.

(٦) ٣٩٢/١ ح١٠٩، عنه البحار: ٤١٤/٧٩ ح٢٠، والبرهان: ٦٩/٢ ح١٠.
(٧) ١٢١/٢ ح١،عنه البحار: ٣٥٢/١٠ ح١، وج ١٢/٧٩ ح١٢، ووسائل الشیعة: ٢٦٠/١١ ح٣٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٩٤

توا كبائر   ٢٢ـ العّیاشي: محّمد بن الُفَضیل، عن أبي الحسن7 في قول الّله: (إن
ئاتمك ) قال: «من اجتنب ما وعد الّله علیه النار إذا کان مؤمنًا  ّ مك ّه نك ونما ُت

کّفر الّله عنه سّیئاته».(١) 
٢٣ ـ العّیاشي: عن سلیمان الجعفري، قال: قلت ألبي الحسن الرضا7: ما تقول 
في أعمال الدیوان(٢)؟ فقال: یا سلیمان، الدخول في أعمالهم والعون لهم، والسعي في 

حوائجهم عدیل الکفر، والنظر إلیهم علی العمد من الکبائر اّلتي یستحّق بها الّنار.(٣) 

َن  ُ ْقَر َك اْلَواِلَداِن َواْالَ َ َ ا  (َوِلُکلٍّ َجَعْلَنا َمَواِىلَ ِممَّ
اُنُکْم) «٣٣» ِذیَن َعَقَدْت َأْميَ َوالَّ

٢٤ـ العّیاشي: عن الحسن بن محبوب، قال: کتبت إلی الرضا7 وسألته عن قول 
ا مواىل ّمما ترك ااان واألقرن واّين دت أيامنمك).  الّله تعالی: (ولكّل

قال: «إّنما عنی بذلك األئّمة:، بهم عقد الّله أیمانکم».(٤) 

َ َبْعٍض  َ َل اُهللا َبْعَضُھْم  ا َفضَّ َساء ِمبَ َ النِّ َ اُموَن  َجاُل َقوَّ (الرِّ
«٣٤» ( ُُشوَزُھنَّ َفِعُظوُھنَّ اُفوَن  َ َ ِتي  ْم ... َوالالَّ ُقوْا ِمْن َأْمَواِهلِ َ ا َأ َوِمبَ

بن  محّمد  حّدثنا  قال:  أحمد2،  بن  علّي  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢٥ـ 
بیع  أبي عبدالّله، عن محّمد بن إسماعیل، عن علّي بن العّباس، قال: حّدثنا القاسم بن الرَّ
الصّحاف، عن محّمد بن سنان، أّن أبا الحسن الرضا7کتب فیما کتب إلیه في جواب 

(١) ٣٩٣/١ ح١١٣، عنه البرهان: ٧٠/٢ ح١٤، ثواب األعمال: ١٥٨ ح٢، عنه البحار: ١٣/٧٩ ح١٣، ونورالثقلین: ٥٦/٢ 
ح٢٠٥، وکنز الدقائق: ٤١٦/٢.

(٢) في المصدر«السلطان».
(٣) ٣٩٢/١ ح١١١، عنه البرهان: ٦٩/٢ ح١٢، والبحار: ٣٦٤/١٠٤ ح٤، ورواه الکلیني2 في الکافي: ٢١٦/١ ح١ عن 
محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد، عن الحسن بن محبوب (مثله)، عنه تأویل اآلیات: ١٣٧/١ ح١، والوسائل: 

٥٤٨/١٧ ح٢، والبرهان: ٧٢/٢ ح١.
(٤) ٣٩٥/١ ح١٢١، الکافي: ٢١٦/١ ح١، البرهان: ٧٢/٢ ح٢، ونور الثقلین: ٥٩/٢ ح٢٢٢.
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سورة النساء  «٤٣»

٩٥

مسائله: «عّلة إعطاء الّنساء نصف ما یعطی الرجال من المیراث ...  ولیس علی المرأة 
الّله  قول  وذلك  لذلك،  الرجال  علی  فوّفر  احتاج،  إن  بنفقته  توخذ  وال  جل،  الرَّ تعول  أن 

عّزوجّل: (اّل ّامون  اّساء مبا ّل اهللا بم  ب ومبا أا  أمواهلم).»(١)
٢٦ ـ فقه الّرضا7: فإذا نشزت المرأة کنشوز الّرجل فهو الخلع، اذا کان من المرأة 

وحدها فهو أن ال تطیعه وهو ما قال الّله تبارك وتعالی: (و الّالٖىت ان وزھّن فوھّن 
واھوھّن ٖىف الاجع وارضھّن)(٢).(٣) 

ًبا) «٤٣» ُموْا َصِعیًدا َطیِّ (َفَتَیمَّ
٢٧ ـ التهذیب: أخبرني الشیخ أّیده الّله تعالی، عن أحمد بن محّمد، عن أبیه، عن سعد 
ابن عبدالّله، عن أحمد بن محّمد، عن إسماعیل بن همام الکندي، عن الرضا7قال: 

التیّمم ضربة للوجه وضربة للکّفین.(٤) 
٢٨ ـ کمال الدین: حّدثنا محّمد بن علّي ماجیلویه2 قال: حّدثنا علّي بن إبراهیم، 
عن أبیه، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، عن علّي بن موسی الّرضا، عن أبیه، 
سفینة  یرکب  و  بدیني  یتمّسك   أن   أحّب   من   الّله9:  رسول  قال  قال:  آبائه:،  عن 
الّنجاة بعدي فلیقتد بعلّي بن أبي طالب و لیعاد عدّوه و لیوال ولّیه، فإّنه وصّیي وخلیفتي 
ّمتي في حیاتي وبعد وفاتي، وهو إمام کّل مسلم وأمیر کّل مؤمن بعدي، قوله قولي 

ُ
علی أ

وأمره أمري ونهیه نهیي وتابعه تابعي وناصره ناصري وخاذله خاذلي.
ثّم قال9: من فارق علّیًا بعدي لم یرني ولم أره یوم القیامة، ومن خالف علّیًا حّرم 
الّله علیه الجّنة وجعل مأواه الّنار وبئس المصیر، ومن خذل علّیًا خذله الّله یوم یعرض 

علیه، ومن نصر علّیًا نصره الّله یوم یلقاه ولّقنه حّجته عند المساءلة 
ثّم قال9: الحسن والحسین إماما ُاّمتي بعد أبیهما وسّیدا شباب أهل الجّنة وأّمهما 

(١) تقّدم بتمامه: ص٩٠ ح٩.
(٢) النساء : ٣٤.

(٣) ٢٤٥، عنه المستدرك: ٣٧٩/١٥ ح٣، والبحار: ٥٨/١٠٤ ح٧.
(٤) ٢١٠/١ ح١٢، االستبصار: ١١٧/١ ح٥، الوسائل: ٩٧٨/٢ ح٣، الوافي: ٥٨٢/٦ ح٩، هدایة االّمة: ٣٥٥/١ ح٩٤٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٩٦

سّیدة نساء العالمین وأبوهما سّید الوصّیین، ومن ولد الحسین تسعة أئّمة تاسعهم القائم 
لفضلهم  المنکرین  أشکو  الّله  إلی  معصیتي،  ومعصیتهم  طاعتي  طاعتهم  ولدي،  من 
من  ومنتقمًا  أّمتي  وأئّمة  لعترتي  وناصرًا  وًّا)(١)  هللا  (وكـىف   بعدي   لحرمتهم  والمضیعین 

ع اّين ظوا أّي قلب يقون )(٢).(٣) الجاحدین لحّقهم  (و
٢٩ ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده قال: قال رسول الّله9: 

القیامة  یوم  الیحاسب  فإّنه  بالّله،  أشرك  من  إّال  خلق  کّل  یحاسب  وجّل  عّز  الّله  إّن 
ویؤمر به إلی النار.(٤) 

ُ اُهللا ِمْن َفْضِلِه) «٥٤» ُ َ َما آَتا َ اَس  ُْسُدوَن النَّ َ (َأْم 
عن  مسلم،  بن  عبدالعزیز  عن  رفعه،  المعّلی(٥)،  بن  القاسم  أبي  عن  الکافي:  ـ   ٣٠
الرضا7ـ في حدیث له طویل في صفة اإلمام ـ قال: «وقال عّزوجّل في األئّمة من أهل 

 (٦).«(  اهللا ما آ  اسّدون اأم ي) ::بیت نبّیه9 وعترته وذّریته
بن  وجعفر  المؤّدب،  شاذویه  بن  الحسین  بن  علّي  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٣١
محّمد بن مسرور2، قاال: حّدثنا محّمد بن عبدالّله بن جعفر الحمیري، عن أبیه، عن 
علّي بن الرّیان بن الصلت، قال: حضر الرضا7 مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع إلیه 
في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان ... ـ إلی أن قال: ـ فقال له المأمون: 
هل فّضل الّله العترة علی سائر الناس؟ فقال أبوالحسن7: إّن الّله عّزوجّل أبان فضل 
العترة علی سائر الناس في محکم کتابه. فقال له المأمون: أین ذلك من کتاب الّله؟ قال 

(١) النساء: ٤٥.
(٢) الشعراء: ٢٢٧.

العلوم،  عوالم  و٣٣١،   ٧٨/٢ الهداة:  واثبات  ح٧٠،   ٢٥٤/٣٦ والبحار:  ح٥،   ١٩٥/٤ البرهان:  عنه  ح٦،   ٢٦١/١  (٣)
ص٢٩٠. ج١٥/٣ 

(٤) ٣٤/٢ ح٦٦، صحیفة الرضا: ١٠٠ ح٤٠، عنهما البحار: ٢٦٠/٧ ح٧، ونورالثقلین: ٧٤/٢ ح٢٩٣، وکنزالدقائق: ٤٦٠/٢.
(٥) «أبي القاسم بن العالء» خ ، وهو الصحیح، راجع معجم رجال الحدیث: ٣٥/١٠، وج٣٢/١٤.

(٦) ٢٠٢/١، عنه البرهان: ٩٤/٢ح٨، أمالي الصدوق: ٦١٧ ضمن ح١، عیون أخبار الرضا7: ٢٢١/١ ح١.
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سورة النساء  «٥٥»

٩٧

له الرضا7: في قوله عّزوجّل: (إّن اهللا اىف آدم وً ...)(١) وقال عّزوجّل في موضع 
 نا وآ واحلكمة  الكتاب  إبراھمي  آل  نا  آ د      اهللا   آ ما    ااس  يدون  (أم  آخر: 
ملكًا یًام) ثّم رّد المخاطبة في أثر هذا إلی سائر المؤمنین، فقال: (يا أّيھا اّين آوا 
أطیعوا اهللا وأطیعوا اسول وُاوىل األ مك) یعني اّلذین قرنهم بالکتاب والحکمة وحسدوا 

نا آل إبراھمي الكتاب  د آ   اهللا ما آ  اسدون اعلیهم، فقوله عّزوجّل: (أم ي
هو  هاهنا  فالمـلك  الطاهرین،  للمـصطفین  الطاعة  یًام)یعني  ملكًا  ناه  وآ واحلكمة 

الطاعة لهم».(٢) 

َ َسِعًريا) «٥٥» َّ َھ َ ِ (َوَکَىف 
٣٢ ـ دالئل اإلمامة: وأخبرني أبو الحسین محّمد بن هارون بن موسی، عن أبیه، قال: 
حّدثنا أبو علي محّمد بن همام، قال: حّدثنا أحمد، عن أبیه، عن الحسن بن علّي، عن 
محّمد بن صدقة قال: دخلت علی الرضا7 فقال: لقیت رسول الّله9وعلّیًا وفاطمة 
وهم  هذه  لیلتي  في  وأبي:  وجعفرًا  ومحّمدًا  الحسین  بن  وعلّي  والحسین  والحسن 
یحّدثون الّله عّز وجّل. فقلت: الّله! قال: فأدناني رسول الّله وأقعدني بین أمیر المؤمنین 
وبینه فقال لي: کأّني بالذریة من أزل قد أصاب ألهل السماء وألهل األرض، بّخ بّخ لمن 
عرفوه حّق معرفته. واّلذي فلق الحّبة وبرأ النسمة العارف به خیر من کّل ملك مقّرب وکّل 
نبّي مرسل، وهم والّله یشارکون الرسل في درجاتهم. ثّم قال لي: یا محّمد، بّخ بّخ لمن 

ًا).(٣)   ّ   عرف محّمدًا وعلّیًا، والویل لمن ضّل عنهم (وكـــــــىف

َھا) «٥٦» ْ ُجُلوًدا َغْريَ ُ ْلَنا ْ َبدَّ ُ ْت ُجُلوُد َ ِ َما َن (ُکلَّ
٣٣ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناد یرفعه إلی الرضا7 قال: قال رسول الّله9:

(١) آل عمران: ٣٣.
 ٧٩/٢ الثقلین:  ونور  ح٩،   ٩٤/٢ البرهان:  ح٢٠،   ٢٢٠/٢٥ البحار:  عنهما  ح١،   ٤٢١ الصدوق:  أمالي   ،١٨١/١  (٢)

و٤٨٣.  ٤٧١/٢ الدقائق:  وکنز  ح٣١٠، 

(٣) ٣٧٦، مدینة المعاجز: ١٢٩/٧ ح١٣٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٩٨

إّن قاتل الحسین7 في تابوت من نار، علیه نصف عذاب أهل الدنیا، قد شّدت یداه 
یتعّوذ  ریح  وله  جهّنم،  قعر  في  یقع  ال  حّتی  النار،  في  منّکس  نار،  من  بسالسل  ورجاله 
من  جمیع  مع  األلیم،  العذاب  ذائق  خالد  فیها  وهو  نتنه،  شّدة  من  رّبهم  إلی  النار  أهل 
ھا)لیذوقوا  ودًا غ) بّدل الّله عّز وجّل علیهم (ود جت اّك) شایع علی قتله
عذاب  من  لهم  فالویل  جهّنم،  حمیم  من  ویسقون  ساعة،  عنهم  الیفتّر  األلیم،  العذاب 

الّله في النار.(١) 
٣٤ـ  ومنه: قال الرضا7 في أثناء کالم بینه7 وبین سلیمان، یا سلیمان، هل یعلم 

الّله جمیع ما في الجّنة والنار؟ قال سلیمان: نعم.
قال: أفیکون ما علم الّله عّز وجّل أّنه یکون من ذلك؟قال: نعم،

قال: فإذا کان حّتی ال یبقی منه شيء إّال کان، أیزیدهم أو یطویه عنهم؟
قال سلیمان: بل یزیدهم.

قال: فأراه في قولك قد زادهم مالم یکن في علمه أّنه یکون.
قال: جعلت فداك، فالمرید الغایة له. قال: فلیس یحیط علمه عندکم بما یکون فیهما 
إذا لم یعرف غایة ذلك، وإذا لم یحط علمه بما یکون فیهما لم یعلم ما یکون فیهما قبل 

أن یکون، تعالی الّله عّز وجّل عن ذلك علّوًا کبیرًا.
وصفهما  وجّل  عّز  الّله  ألّن  لهذا،  غایة  ال  الّنه  یعلمه،  ال  قلت:  إّنما  سلیمان:  قال 

بالخلود وکرهنا أن نجعل لهما انقطاعًا.
ثّم  ذلك  یعلم  قد  ألّنه  عنهم،  النقطاعه  بموجب  بذلك  علمه  لیس  الرضا7:  قال 

 ود جت اّیزیدهم، ثّم ال یقطعه عنهم، وکذلك قال الّله عّز وجّل في کتابه: (ك
 ذوذ )(٢) اًء غ) :ذاب): وقال ألهل الجّنةا اذو ھا ودًا غ ابّد

اآلیات:  تأویل   ،٤٧٥/٢ الدقائق:  وکنز  ح٣١٧،   ٨١/٢ الثقلین:  ونور  ح٣،   ٣٠٠/٤٤ البحار:  عنه  ح١٧٨،   ٤٨/٢  (١)
٨١١/٢ ح١٤، صحیفة الرضا7: ١٢٣ ح٨١، مقتل الحسین7: ٨٣/٢، مناقب المغازلي: ٦٦ ح٩٥، وص٤٠٣ 

ح٩٥، نور األبصار: ١٥٢، اسعاف الراغبین: ٢١٠، فرائد السمطین: ٢٦٤/٢ ح٢٦٤.
(٢) هود: ١٠٨.
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سورة النساء  «٥٨»

٩٩

ذلك  یعلم  وعّز  جّل  فهو  ممنوعة)(١)   وال  موعة  ال  ة*  كــــــــــــث (وة  عّزوجّل:  وقال 
والیقطع عنه الزیادة.(٢) 

َماَناِت ِإَىل َأْھِلَھا) «٥٨» وْا اْالَ (ِإنَّ اّهللاَ َیْأُمُرمُکْ َأْن ُتؤدُّ
٣٥ ـ الکافي: الحسین بن محّمد، عن معّلی بن محّمد، عن الحسن بن علّي الوّشاء، 

عن أحمد بن عمر قال: سألت الرضا7 عن قول الّله عّز وجّل: (إّن اهللا يأ أن تؤّدوا 
األمات إىل أھا)(٣) قال: هم األئّمة من آل محّمد9 أن یؤّدي اإلمام األمانة إلی من 

بعده وال یخّص بها غیره وال یزویها(٤) عنه.(٥) 
٣٦ ـ منه: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن محّمد 

تؤّدوا  أن   یأ اهللا  (إّن  عّزوجّل:  الّله  قول  في  الرضا7  الحسن  أبي  عن  الفضیل،  ابن 
بها  والیخّص  بعده،  من  اإلمام  إلی  اإلمام  یؤّدي  األئّمة،  هم  قال:  أھا)  إىل  األمات 

غیره، والیزویها عنه.(٦)

ْمِر ِمنُکْم) «٥٩» ُسوَل َوُأْوِيل اْالَ ِذیَن آَمُنوْا َأِطیُعوْا اّهللاَ َوَأِطیُعوْا الرَّ ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
٣٧ ـ مصباح األنوار: عن أبي الحسن الرضا7 عن آبائه: لّما نزلت: (أطیعوا 

اهللا وأطیعوا  اسول وُاوٖىل األ مك).(٧)
فقال رسول الّله9: هل صّیر رّبي األمر إلی أحد؟

(١) الواقعة: ٣٢، ٣٣.
(٢) ١٤٧/١، عنه نور الثقلین: ٨١/٢ ح٣١٦، وکنز الدقائق: ٤٧٤/٢، اإلحتجاج: ١٨١/٢، التوحید: ٤٤٦ ح١.

(٣) النساء: ٥٨.
(٤) زوی المال عن وارثه: أي أخفاه.

الدرجات:  بصائر  ١٠٠/٢ح٢،  والبرهان:  ح٣١٩،   ٨٢/٢ ونورالثقلین:  ح٢،   ٥٢٥/٣ الوافي:  عنه  ح٢،   ٢٧٦/١  (٥)
ح١٠.  ١٤٣/١ اآلیات:  تأویل    ،٤٧٨/٢ الدقائق:  وکنز  ح١١،   ٨٤٥/٢

مسند  ح٣٢٠،   ٨٢/٢ ونورالثقلین:  ح٣،   ١٠١/٢ والبرهان:  ح٣،   ٥٢٥/٣ الوافي:  عنه  ح٣،   ٢٧٦/١ الکافي:   (٦)
الرضا7: ١٠٩/١ ح٦٦، ورواه العّیاشي2 في تفسیره: ٤٠٧/١ ح١٦٦ (مثله)، بصائر الدرجات: ٨٤٣/٢ ح٥، 

ح٦.  ٢٧٦/٢٣ البحار:  عنه 
(٧) النساء: ٥٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٠٠

قال:(١) نعم، بعدك إلی ولّي األمر والقائم به وهو علّي بن أبي طالب وّاله الّله تعالی 
األمر والفهم والحکم، وزاده في القّوة والجسم وهو أمیر المؤمنین.(٢) 

٣٨ ـ کشف الیقین: بإسناده إلی الرضا، عن أبیه، عن جّده جعفر7 قال: یوم غدیر 
خم یوم شریف عظیم، أخذ الّله المیثاق ألمیر المؤمنین7 وأمر محّمدًا9 أن ینصبه 
للّناس علمًا ـ إلی قوله ـ ثّم هبط جبرئیل، فقال: یا محّمد، إّن الّله یأمرك أن تعلم ُاّمتك 

اهللا  والیة من فرضت طاعته ومن یقوم بأمرهم بعدك وأّکد ذلك في کتابه فقال: (أطیعوا 
وأطیعوا اسول وُاوٖىل األ مك) فقال: أي رّب ومن ولّي أمرهم بعدي؟ فقال: هو من لم 
المؤمنین  أمیر  طالب  أبي  بن  علّي  بزلم(٣)،  أقسم  وال  وثنًا  ولم یعبد  عین  طرفه  بي  یشرك 
المّتقین،  ألزمتها  اّلتي  الکلمة  فهو  المحّجلین،  الغّر  وقائد  المسلمین  وسّید  وإمامهم 

والباب اّلذي ُاوتي منه، من أطاعه أطاعني، ومن عصاه عصاني.(٤) 
أبیه  عن  محّمد،  بن  جعفر  عن  الرضا،  إلی  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٣٩
قال  ثّم  والحسین:  والحسن  علّي  إلی  النبّي9  أوصی  علّي:قال:  بن  محّمد 
قال:  مك)   األ وُاوٖىل  اسول  وأطیعوا  اهللا  أطیعوا  آوا  اّين  أّيھا  (يا  وجّل:  عّز  الّله  قول  في 

األئّمة من ولد علّي وفاطمة إلی أن تقوم الساعة(٥).
٤٠ ـ العّیاشي: عن أبان، أّنه دخل علی أبي الحسن الرضا7 قال: فسألته عن قول 

الّله: (يا أّيھا اّين اوا أطیعوا اهللا وأطیعوا اّسول وُاوٖىل األ مك) 
فقال: ذلك علّي بن أبي طالب7 ثّم سکت، قال: فلّما طال سکوته قلت: ثّم من؟ 
قال: ثّم الحسن ثّم سکت، فلّما طال سکوته قلت: ثّم من؟ قال: ثّم الحسین، قلت: ثّم 
عید المسألة 

ُ
من؟ قال: ثّم علّي بن الحسین وسکت، فلم یزل یسکت عند کّل واحد حّتی أ

(١) الظاهر أّنه جبرئیل.
.(٢) ٤٦٨

(٣) الزلم: السهم الریش علیه وکان العرب یستقسمون باألزالم في الجاهلّیة.
(٤) ١٣١، عنه البحار: ٣٢٤/٣٧ ح٦١.

(٥) ١٣١/٢ ح١٤، عنه البحار: ٢٨٦/٢٣ ح٣، ونورالثقلین: ٩٢/٢ ح٣٤٩.
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١٠١

فیقول، حّتی سّماهم إلی آخرهم صلوات الّله علیهم.(١) 
٤١ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب العلل اّلتي ذکر الفضل بن شاذان أّنه سمعها 
وأمر  األمر  ُاولي  جعل  َفِلَم  قائل:  قال  فإن  شيء،  بعد  وشیئًا  مّرة  بعد  الرضا7مّرة  من 
أن  وُامروا  محدود،  حّد  علی  وقفوا  لّما  الخلق  أّن  منها:  کثیرة،  لعلل  قیل:  بطاعتهم؟ 
الیتعّدوا ذلك الحّد لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلك والیقوم إّال بأن یجعل علیهم 
فیه أمینًا، یأخذهم بالوقف عند ما ُابیح لهم، ویمنعهم من التعّدي والدخول فیما حظر 
علیهم، ألّنه لو لم یکن ذلك کذلك لکان أحد ال یترك لّذته ومنفعته لفساد غیره، فجعل 

علیهم قّیمًا یمنعهم من الفساد، ویقیم فیهم الحدود واألحکام؛
ومنها: أّنا ال نجد فرقة من الفرق وال مّلة من الملل بقوا وعاشوا إّال بقّیم ورئیس لما 
البّد لهم منه في أمر الدین والدنیا، فلم یجز في حکمة الحکیم أن یترك الخلق مّما یعلم 
أّنه البّد لهم منه، والقوام لهم إّال به، فیقاتلون به عدّوهم ویقّسمون به فیئهم، ویقیم لهم 

جمعتهم وجماعتهم، ویمنع ظالمهم من مظلومهم.
وذهب  المّلة  لدرست  مستودعًا  حافظًا  أمینًا  قّیمًا  إمامًا  لهم  یجعل  لم  لو  أّنه  ومنها: 
الدین وغّیرت السنن واألحکام، ولزاد فیه المبتدعون ونقص منه الملحدون، وشّبهوا ذلك 
اختالفهم  مع  کاملین،  غیر  محتاجین  منقوصین  الخلق  وجدنا  قد  ألّنا  المسلمین  علی 
واختالف أهوائهم وتشّتت أنحائهم(٢)، فلو لم یجعل لهم قّیمًا حافظًا لما جاء به الرسول 
لفسدوا علی نحو ما بّیناه، وغّیرت الشرائع والسنن واألحکام واإلیمان وکان في ذلك فساد 

الخلق أجمعین.(٣)
جعفر بن  المؤّدب و  شاذویه  الحسین بن  علّي بن  حّدثنا  أخبار الرضا:  ـ عیون   ٤٢
محّمد بن مسروٍر رضي الّله عنهما قاال: حّدثنا محّمد بن عبد الّله بن جعفٍر الحمیري، عن 
أبیه عن الّرّیان بن الّصلت ، قال: حضر الّرضا7 مجلس المأمون بمرو و قد اجتمع في 

(١) ٤١٠/١ ح١٧٢، عنه البحار: ٢٩٢/٢٣ ح٢٦، والبرهان: ١١٣/٢ ح١٠، ونور الثقلین: ٨٦/٢ ح٣٣٢.
(٢) «حاالتهم» خ.

(٣) ١٠١/٢، علل الشرائع: ٢٥٣/١، عنهما البحار: ٦٠/٦، وج٣٢/٢٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٠٢

آوا  اّين  أّيھا  (يا  عّزوجّل:  وقال   ... خراسان    و  العراق   أهل   علماء  من   جماعٌة  مجلسه 
أطیعوا اهللا و أطیعوا اّسول و أوٖىل األ مك) یعني اّلذي قرنهم بالکتاب و الحکمة وحسدوا 
علیهما ... فما رضیه لنفسه و لرسوله9 رضیه لهم وکذلك «الفي ء» ما رضیه منه لنفسه 
ثّم  جالله،  جّل  بنفسه  فبدأ  الغنیمة  في  أجراهم  کما  القربی»  «لذي  رضیه  لنبّیه9  و 

برسوله، ثّم بهم وقرن سهمهم بسهم الّله وسهم رسوله9.(١)

ُدوْا  ِ
َ ْ ُمثَّ َال  ُ َ َر َبْی َ َ  َ ُموَك ِف َکِّ ُ  َ ِمُنوَن َحىتَّ ْ ُ َك َال  (َفَال َوَربِّ

«٦٥» ( ً َْسِل ُموْا  َُسلِّ ا َقَضْیَت َو َّ ِسِھْم َحَرًجا ممِّ ُ ِيف َأ
فلَم  آخر:  قال  قال:  ـ  حدیث  في  الرضا7ـ  عن  بإسناده  أخبار الرضا:  عیون  ـ   ٤٣
لم یقاتل علّي7 أبابکر وعمر کما قاتل معاویة؟ فقال: المسألة محال، ألّن ِلَم اقتضاء، 
أمر  في  ینظر  أن  یجب  واّنما  لالثبات،  العّلة  اّنما  عّلة،  له  الیکون  والنفي  نفي  یفعل  ولم 
علّي7 أِمن ِقَبل الّله أم من قبل غیره؟ فإن صّح أّنه من قبل الّله عّز وجّل، فالشّك في 

م ّ ال يوا ىف   ام ش ون حّىت يحّكموكتدبیره کفر، لقوله عّز وجّل: (فال ورّبك ال يؤ
عن  قیامه  کان  فإن  ألصله،  تبع  الفاعل  فأفعال  ًام)  ّمما یت ويّوا   ًحر أم 

الّله عّز وجّل فأفعاله عنه، وعلی الّناس الرضاء والتسلیم.(٢) 

«٦٩» ( ِ
ْ ِذیَن َأْنَعَم اّهللاُ َعَل ُسوَل َفُأْوَلـِئَك َمَع الَّ (َوَمْن ُیِطِع اّهللاَ َوالرَّ

٤٤ ـ شواهد التنزیل: بإسناده عن علّي بن موسی الرضا، قال: أخبرني أبي، عن أبیه 
جعفر، عن أبیه محّمد، عن أبیه علّي، عن أبیه الحسین، عن أبیه علّي بن أبي طالب7 
 ( بّی(٣) قال: من (ا( م م اهللاين أك اُاو ) :قال: قال رسول الّله9 في هذه اآلیة

) علّي بن أبي طالب،  ّديقمحّمد، ومن (ا

(١) ٢٣٧/١، األمالي للصدوق: ٥٣١، عنهما البحار: ٢٣٠/٢٥ ح٢٠، وج١٩٦/٩٦، نور الثقلین: ٤٦٧/١، وج١٥٨/٢، 
کنزالدقائق: ٤٤٠/٣.

(٢) ١٩٦/٢ ضمن ح٢، عنه البحار: ٢٠٤/٤٩ ضمن ح٢ وح ١٣٩/٧٢ ح٢٧.
(٣) النساء: ٦٩.
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سورة النساء  «٧٩»

١٠٣

) الحسن و الحسین  احلحمزة، ومن (ا(داءال) ومن
(ون ُاوك رقًا) قال: القائم من آل محّمد9.(١) 

٤٥ـ  العّیاشي: عن عبد الّله بن ُجْنَدب، عن الرضا7 قال: «حّق علی الّله أن یجعل 
ولّینا رفیقًا للّنبیّین، والصّدیقین، والشهداء، والّصالحین، وحسن ُاولئك رفیقًا».(٢) 

ِسَك) «٧٩» ْ َّ َئٍة َفِمن  (َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اِهللا َوَما َأَصاَبَك ِمن َسیِّ
٤٦ـ  الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن 
وبقّوتي  ماتشاء،  لنفسك  تشاء  اّلذي  أنت  کنت  بمشّیتي  آدم،  یابن  الّله:  قال  الرضا7: 

  ّیًا (ما أصابك أّدیت فرائضي. وبنعمتي قّویت علی معصیتي، جعلتك سمیعًا بصیرًا قو
ئة ن سك) وذاك أّني أولی بحسناتك منك، وأنت أولی  ّ  ن اهللا وما أصابك نة

سأل عّما أفعل وهم یسئلون.(٣) 
ُ
بسّیئاتك مّني، وذاك أّني ال أ

٤٧ ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن الحسن بن علّي الوّشاء عن أبي الحسن 
الّرضا7قال: سألته فقلت: الّله فّوض  األمر إلی  العباد؟ فقال: هو أعّز من ذلك. فقلت: 
أجبرهم علی المعاصي؟ قال: الّله أعدل وأحکم من ذلك ثّم قال: قال الّله عّزوجّل: یا 
ابن آدم أنا أولی بحسناتك منك وأنت أولی بسّیئاتك  مّني، عملت المعاصي بقّوتي اّلتي 

جعلتها فیك.(٤)
أولی  وأنت  الرضا7:  عن  الوّشاء،  علّي  بن  الحسن  روایة  وفي  العّیاشي:  ـ   ٤٨

بسّیئاتك مّني، عملت المعاصي بقّوتي اّلتي جعلت فیك.(٥) 

(١) ١٩٧/١ ح٢٠٧، عنه إحقاق الحق: ٣٩١/١٤، القّمي ٢٠٩/١، عنه البحار: ٣١/٢٤ ح١، والبرهان: ١٢٧/٢ ح٩، ونور 
الثقلین: ٢/ ١٠٥ح٣٩٥.

(٢) ٤١٧/١ ح١٩١، عنه البحار: ٣٢/٦٨ ح٦٨، والبرهان: ١٢٧/٢ ح٦، ونور الثقلین: ١٠٣/٢ ح٣٨٩.
(٣) ١٥٢/١ ح٦، عنه نور الثقلین: ١٠٩/٢ ح٤١٥، والوافي: ١١٥/١ ح١١، قرب اإلسناد: ١٥١، عیون أخبار الرضا7: 

١٤٤/١ ح٤٩، التوحید: ٣٣٨ ح٦، عنها البحار: ٥٧/٥ ح١٠٤.
(٤) ١٤٣/١، الجواهر السنّیة: ٦٩٩، کشف الغّمة: ٢٨٩/٢، مرآة العقول: ١٨٤/٢، الکافي: ١٥٧/١ ح٣، الوافي: ٥٤١/١ 

ح٦، البحار: ١٦/٥ ح٢٠، التوحید: ٣٦٣ ح١٠.
(٥) ٤٢٠/١ ح٢٠٢، عنه البرهان: ١٣١/٢ ح٢، وکنز الدقائق: ٥٢٩/٢، والبحار: ٥٦/٥ ح١٠٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٠٤

«٨٠» ( ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اّهللاَ ْن ُیِطِع الرَّ (مَّ
٤٩ ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده إلی عبدالسالم بن صالح الهروي قال: قلت 
أهل  یرویه  اّلذي  الحدیث  في  تقول  ما  الّله،  رسول  یابن  الرضا7:  موسی  بن  لعلّي 

الحدیث أّن المؤمنین یزورون رّبهم من منازلهم في الجّنة.
خلقه  جمیع  علی   9 محّمدًا  نبّیه  فّضل  تعالی  الّله  إّن  الصلت،  أبا  یا  فقال7: 
من النبّیین والمالئکة، وجعل طاعته طاعته، ومبایعته مبایعته، وزیارته في الدنیا واآلخرة 

زیارته، فقال عّز وجّل: و ( يطع اسول د أطاع اهللا)(١)وقال:
ايعون اهللا يد اهللا ق أيدي)(٢) وقال النبّي9:  ايعونك إّمنا ي ين يّإّن ا)

«من زارني في حیاتي أو بعد موتي فقد زار الّله» ودرجة النبّي في الجّنة أرفع الدرجات، 
فمن زاره في درجته في الجّنة من منزله فقد زار الّله تبارك وتعالی.

االحتجاج: عن عبدالسالم بن صالح الهروي (مثله).(٣) 

«٨٣» ( ْ ُ ْ ْمِر ِم ُسوِل َوِإَىل ُأْوِيل اْالَ وُه ِإَىل الرَّ (َوَلْو َردُّ
٥٠ ـ کشف الغّمة: من دالئل الحمیري، عن فتح بن یزید الجرجاني، قال: ضّمني 
وأبا الحسن الطریق حین منصرفي من مّکة إلی خراسان، وهو سائر إلی العراق ـ إلی أن 

قال: ـ  أم کیف یوصف بکنهه من قرن الجلیل طاعتهم بطاعة رسوله حیث قال: (اطیعوا 
وقال:   ( مك   األ وُاوٖىل  اسول  وأطیعوا   اهللا 

(و رّدوه إىل ـ الّله وإلی ـ اسول وإىل أوٖىل األ م) (٤).(٥)

(١) النساء: ٨٠ .
(٢) الفتح: ١٠.

ح٤،  وج٣/٤  ح٤،   ١٣٩/١٠٠ والبحار:   ،٥٣٤/٢ الدقائق:  وکنز  ح٤٢٤،   ١١١/٢ الثقلین:  نور  عنه  ح٣،   ١١٥/١  (٣)
وص٣١ ح٦، عن التوحید: ١١٧ ح٢١، وأمالي الصدوق: ٥٤٥ ح٧، بصائر الدرجات: ٥٣ ح١، االحتجاج: ١٨٩/٢.

(٤) النساء: ٨٣ .
(٥) عنه البحار: ١٧٨/٥٠ ح٥٦، وج٣٦٦/٧٨، یأتي التوبة ص١٨٦ ح٢٠.
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سورة النساء  «٩٢»

١٠٥

٥١ ـ العّیاشي: عن عبدالّله بن جندب، قال: کتب إلّي أبو الحسن الرضا7 وذکر 
علیهم  ولّبس  بالشبهة  هم  اغترَّ الشیطان  لهم  سنح  القوم  هؤالء  «أّن  الکتاب:  آخر  في 
وأرادوا  عالمهم،  علی  وکذبوا  کلمتهم،  واّتفقت  فریتهم،  ظهرت  لّما  وذلك  دینهم،  أمر 
الهدی من تلقاء أنفسهم، فقالوا: ِلَم، ومن، وکیف؟ فأتاهم الهلك من مأمن احتیاطهم، 
وذلك بما کسبت أیدیهم، وما رّبك بّظالم للعبید، ولم یکن ذلك لهم والعلیهم، بل کان 
الفرض علیهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحّیر، ورّد ماجهلوه من ذلك إلی 

عالمه ومستنبطه، ألّن الّله یقول في محکم کتابه، (و رّدوه إىل اّسول وإىل ُاوٖىل األ م 
ونه م)یعني آل محّمد، وهم اّلذین یستنبطون من القرآن، ویعرفون  تن ينّه ا

خلقه».(١)  علی  لّله  الحّجة  وهم  والحرام،  الحالل 
موسی  بن  علّي  عن  کثیر،  بن  فضل  إلی  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٥٢
الّله  لقي  الغنّي  علی  سالمه  خالف  علیه  فسّلم  مسلمًا  فقیرًا  لقي  من  قال:  الرضا7 

عّزوجّل یوم القیامة وهو علیه غضبان.(٢) 

َمٌة ِإَىل َأْھِلِه) «٩٢» َسلَّ ْؤِمَنٍة َوِدَیٌة مُّ ِْریُر َرَقَبٍة مُّ َ (َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًئا َف
٥٣ ـ فقه الرضا7: وأّما کّفارة الدم فعلی من قتل مؤمنًا متعّمدًا أن ُیقاد به، فإن عفي 
عنه وقبلت منه الدیة فعلیه التوبة واإلستغفار. ومن قتل مؤمنًا خطًأ فعلیه عتق رقبة مؤمنة 
أوصوم شهرین متتابعین أوإطعام سّتین مسکینًا ودیة مسّلمة إلی أهله فإن لم یکن له مال 

ُاخذ من عاقلته.(٣) 
٥٤ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب العلل اّلتي ذکر الفضل بن شاذان أّنه سمعها 
من الرضا7: فإن قال: فِلَم وجب في الکّفارة علی من لم یجد تحریر رقبة الصیام دون 

(١) ٤٢٢/١ ح٢٠٨، عنه البحار: ٢٩٥/٢٣ ح٣٦، والبرهان: ١٣٥/٢ح٤، ووسائل الشیعة: ١٢٥/١٨ ح٤٩، ونورالثقلین: 
١١٣/٢ ح٤٢٩، وکنز الدقائق: ٥٣٧/٢.

(٢) ٥٢/٢ ح٢٠٢، عنه نور الثقلین: ١١٦/٢ ح٤٤٦، وسائل الشیعة: ٤٤٢/٨ ح١، عنه وعن أمالي الصدوق: ٣٥٩ ح٥، 
عنه البحار: ٧/٧٦ ح٢٧، وج٣٨/٧٢ ح٣١، وکنز الدقائق: ٥٤٤/٢.

(٣) ٢٧١، عنه البحار: ٣٧٨/١٠٤ ح٣٥، والمستدرك: ٤١٥/١٥ ح١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٠٦

من  لإلنسان  مانعة  الفرایض  وسائر  والحّج  الصالة  ألّن  قیل:  وغیرهما؟  والصالة  الحّج 
التقّلب في أمر دنیاه.

فإن قال: فِلَم وجب علیه صوم شهرین متتابعین دون أن یجب علیه شهر واحد أو ثالثة 
أشهر؟ قیل: ألّن الفرض اّلذي فرضه الّله عّز وجّل علی الخلق هو شهر واحد فضوعف 

في هذا الشهر في الکّفارة(١) توکیدًا وتغلیظًا علیه.
فإن قال: فلم جعلت متتابعین؟ قیل لئّال یهون علیه األداء فیستخّف به إذا قضاه، ألّنه 

إذا قضاه متفّرقًا هان علیه القضاء.(٢) 
٥٥ ـ الخصال: حّدثنا المظّفر بن جعفر بن المظّفر العلوّي الّسمرقندّي قال: حّدثنا 
فّضال  بن  علّي  بن  الحسن  بن  علّي  حّدثنا  قال:  أبیه  عن  مسعود،  بن  محّمد  بن  جعفر 
بن  علّي  الحسن  أبا  سمعت  قال:  هالل  بن  العّباس  عن  الولید،  بن  محّمد  حّدثنا  قال: 
الجّنة  دخل  الّله  ثواب  ابتغاء  واحدًا  یومًا  شعبان   من   صام   من   یقول :  الّرضا7  موسی 
ومن استغفر في کّل یوم من شعبان سبعین مّرًة حشر یوم القیامة في زمرة رسول الّله9 
ووجبت له من الّله الکرامة، ومن تصّدق في شعبان بصدقٍة ولو بشّق تمرة حّرم الّله جسده 
علی الّنار، ومن صام ثالثة أّیاٍم من شعبان ووصلها من صیام شهر رمضان کتب الّله له 

(٤).(٣)(  تا رين)  صوم
٥٦ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب العلل اّلتي ذکر الفضل بن شاذان أّنه سمعها 

من الرضا7: فإن قال: فلم قصرت الصالة في السفر؟
فیما  زیدت  إّنما  والسبع  رکعات،  عشر  هي  إّنما  أّوًال  المفروضة  الصالة  ألّن  قیل: 
بعد، فخّفف الّله عنه تلك الزیادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه 
وإقامته، لئّال یشتغل عّما البّد له من معیشته رحمة من الّله تعالی، وتعّطفًا علیه إّال صالة 

(١) «کّفارته» م.
(٢) ١١٩/٢، عنه البرهان: ٤٠٣/١ ح٧، وکنز الدقائق: ٥٦٢/٢، ونور الثقلین: ١٢٥/٢ ح٤٨٨، علل الشرائع: ٢٧٢ضمن 

ح٩، عنها البحار: ٨٢/٦ ضمن ح١، وج٣٣٥/٩٦ ح٣، ووسائل الشیعة: ٢٧٠/٧ ح١.
(٣) النساء: ٩٢، المجادلة: ٤.

(٤) ٥٨٢/٢، عیون أخبار الرضا7: ٢٥٥/١، عنه البحار: ٧٢/٩٧ ح١٦، کشف الغّمة: ٢٩٢/٢.
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سورة النساء  «١١٥»

١٠٧

المغرب فإّنها لم تقصر ألّنها صالة مقّصرة في األصل. فإن قال: فلَم وجب التقصیر في 
ثمانیة فراسخ ال أقّل من ذلك وال أکثر؟ قیل: ألّن ثمانیة فراسخ مسیرة یوم للعامة والقوافل 
واألثقال فوجب التقصیر في مسیرة یوم، فإن قال: فلَم وجب التقصیر في مسیرة یوم؟ قیل: 
ألّنه لو لم یجب في مسیرة یوم لما وجب في مسیرة سنة، وذلك أّن کّل یوم یکون بعد هذا 
الیوم فإّنما هو نظیر هذا الیوم فلو لم یجب في هذا الیوم لما وجب في نظیره إذا کان نظیره 

مثله ال فرق بینهما.(١) 

«١١٥» (
ىلَّ َ َ ِه َما  لِّ َ ُ ِبْع َغْريَ َسِبیِل اْلـُمْؤِمِنَني  (َوَیتَّ

٥٧ ـ کنز الکراجکي: بإسناده عن أبان بن محّمد، قال: کتبت إلی اإلمام الرضا علّي 
ابن موسی7: جعلت فداك، قد شککت في إیمان أبي طالب، قال: 

ّ  ما ّىل) إّنك إن  ؤیل ا   بع غّفکتب: بسم الّله الرحمن الرحیم، ومن (ي
لم تقّر بإیمان أبي طالب کان مصیرك إلی النار.(٢) 

٥٨ ـ إیمان أبي طالب: روی الشیخ أبو جعفر محّمد بن علّي بن بابویه، بإسناد له أّن 
أبي  إلی  مریضًا، یکتب  کان  بالري،  المدفون  الحسني،  العلوي  الّله  عبد  بن  عبد العظیم 
الحسن الرضا7: عّرفني یابن رسول الّله عن الخبر المروّي أّن أبا طالب في ضحضاح 
من نار یغلي منه دماغه،فکتب إلیه الرضا7: بسم الّله الرحمن الرحیم: أّما بعد فإّنك 

إن شککت في إیمان أبي طالب کان مصیرك إلی النار.(٣) 

َز ِبِه  ْ ُ ُکْم َوال َأَماِينِّ َأْھِل اْلِکَتاِب َمْن َیْعَمْل ُسوًءا  (َلْیَس ِبَأَماِنیِّ
ًريا) «١٢٣» ِ َ ا َوَال  ْد َلُه ِمْن ُدوِن اّهللاِ َوِلـیًّ ِ

َ َوَال 
سمعت  قال:  الهروي  الصلت  أبي  إلی  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٥٩

(١) ١١٢/٢، عنه نور الثقلین: ١٣٦/٢ ح٥٢٨،، وکنز الدقائق: ٥٩٠/٢، علل الشرائع: ٢٦٦ ذح٥٩، عنه البحار: ٥٦/٨٩ 
ضمن ح٢١، وعن العیون، وأورده في الفقیه: ٤٥٤/١ ح١٣١٨.

(٢) ٨٠، عنه البحار: ١١٠/٣٥ ح٤٠، الغدیر: ٣٩٥/٧.
(٣) ٧٥، عنه البحار: ١١٠/٣٥ ح٤١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٠٨

الرضا7 یحّدث عن أبیه أّن إسماعیل قال للصادق7. یا أبتاه، ما تقول في المذنب مّنا 
مك وال أماّىن أھل الكتاب  يعمل سوءًا يجز به).(١)  ّس بأما) :7ومن غیرنا؟ فقال

َة ِإْبَراِھَمي َحِنیًفا) «١٢٥» َبَع ِملَّ (واتَّ
إبراھمي   ّم ع  ّ (وا  لنبیه9:  تعالی  الّله  قال  اّلتي  الحنیفّیة  الرضا7:  فقه  ـ   ٦٠
الرأس:  في  اّلتي  فأّما  الجسد،  في  وخمس  الرأس،  في  خمس  سنن:  عشر  )فهي  حفًا  
فالفرق، والمضمضة، واالستنشاق، وقّص الشارب، والسواك. وأّما اّلتي في الجسد فنتف 

والختان. واإلستنجاء،  العانة،  وحلق  األظافر،  االبط، وتقلیم 
٦١ـ علل الشرائع: قال: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، قال: حّدثنا علّي 
ابن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن 
الرضا7 قال: سمعت أبي یحّدث عن أبیه7 أّنه قال: إّنما اّتخذ الّله عّزوجّل إبراهیم 

خلیًال ألّنه لم یرّد أحدًا ولم یسأل أحدًا قّط غیر الّله عّز وجّل.(٢) 

ُُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا) «١٢٨» (َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِلَھا 
عن هاشم،  بن  الحسین  عن  سماعة،  ابن  عن  زیاد،  بن  حمید  عن  الکافي:  ٦٢ـ 
ا    فت  اأة  (وإن  وجّل:  عّز  الّله  قول  عن  عبدالّله7سألته  أبي  عن  بصیر،  أبي 
وزًا أو إعراضًا) قال: «هذا تکون عنده المرأة ال تعجبُه فیرید طالقها، فتقول له: أمسکني 
حّللك من یومي ولیلتي، فقد 

ُ
والتطّلقني وادع لك ما علی ظهرك، وُاعطیك من مالي، وأ

طاب له ذلك کّله».
العّیاشي: عن أحمد بن محّمد، عن أبي الحسن الرضا7 (مثله).(٣) 

(١) ٥٣٦/٢ ح٥، عنه البحار: ٢٢١/٩٦ ح١٣، ونور الثقلین: ١٤٩/٢ ح٥٧٧، وکنز الدقائق: ٦٢٠/٢.
(٢) ٣٤ ح٢، عنه البحار: ١٥٠/٩٦ ح٣، والبرهان: ١٧٧/٢ ح٣، وفي البحار: ٤/١٢ ح٥، والوسائل: ٣٠٨/٦ ح٩، عن 

العلل والعیون: ٧٥/٢ ح٥٤، عنه نور الثقلین: ١٥١/٢ ح٥٨٣، وکنز الدقائق: ٦٢٤/٢.
(٣) ١٤٥/٦ ح٣، عنه نور الثقلین: ١٥٥/٢ ح٦٠٠، وکنز الدقائق: ٦٣٣/٢ و٦٣٤، عن العّیاشي: ٤٤٦/١ ح٢٨٤،عنه 

البحار: ٥٢/١٠٤ ح٧، ونور الثقلین: ١٥٥/٢ ح٥٩٧، والبرهان: ١٨١/٢ ح٣ و٤، التهذیب: ١٠٣/٨ ح٢٨.
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سورة النساء  «١٣٠»

١٠٩

ْن َسَعِتِه) «١٣٠» َقا ُیْغِن اّهللاُ ُکالًّ مِّ َفرَّ َ َ (َوِإْن 
٦٣ـ فقه الرضا7: إن خطب إلیك رجل رضیت دینه وخلقه فزّوجه وال یمنعك فقره 

وفاقته، قال الّله تعالی: (وإن يّ يغن اهللا كّالً  ته).(١) 

ا  َ ِ ْعُمتْ آَیاِت اّهللاِ ُیْکَفُر  َل َعَلْیُکْم ِيف اْلِکَتاِب َأْن ِإَذا َمسِ (َوَقْد َنزَّ
َ املُؤِمِنَني َسِبیًال) «١٤٠ ـ ١٤١» َ َعَل اّهللاُ لِلْکاِفریَن  ْ َ ـ إلی قوله ـ َوَلْن 

الّله:  قول  في  الرضا7،  الحسن  أبي  عن  الفضیل،  بن  محّمد  عن  العّیاشي:  ٦٤ـ 
(و نّزل یمك ٖىف الكتاب أن إذا مسعمت آيات اهللا ـ إلی قوله ـ  إّنمك إذًا م)قال: «إذا سمعت 

الرجل یجحد الحّق ویکّذب به ویقع في أهله فقم من عنده وال تقاعده».(٢) 
عاصم،  بن  محّمد  عن  المروزّي،  طلحة  بن  الحسن  عن  خلف،  عن  الکّشي:  ـ   ٦٥
قال: سمعت الرضا7یقول: «یا محّمد بن عاصم، بلغني أّنك تجالس الواقفة؟ قلت: 
وجّل  عّز  الّله  فإّن  قال: «التجالسهم،  لهم،  مخالف  وأنا  ُاجالسهم  فداك،  جعلت  نعم، 

مم  عدوا  فال  هبا  زأ    و   هبا   يك اهللا  آيات  مسعمت  إذا  أن  الكتاب  ٖىف  یمك  نّزل   و) یقول: 
ه إّنمك إذًا م) غ ي ا ٖىفحّىت ي

یعني باآلیات األوصیاء، واّلذین کفروا یعني الواقفة.(٣) 
٦٦ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي، قال: حّدثني 

لت الهروّي، قال: [أبي عن] أحمد بن علّي األنصاري، عن أبي الصَّ
النبّي9  أّن  یزعمون  قومًا  الکوفة  سواد  في  إّن  الّله،  رسول  یابن  للرضا7:  قلت 
اّلذي  الّله  هو  الیسهو  اّلذي  إّن  الّله،  لعنهم  کذبوا  فقال:  صالته؟  في  السهو  علیه  لم یقع 

(١) ٢٣٧، عنه البحار: ٣٧٢/١٠٣ ح٧، والمستدرك: ١٨٨/١٤ ح٣.
(٢) ٤٥١/١ ح٢٩٣، عنه البحار: ٩٦/١٠٠ ح١، والبرهان: ١/٩٠/٢ ح٥، وکنز الدقائق: ٦٤٩/٢، مجمع البیان:١٢٧/٣، 

عنه نور الثفلین: ١٦٣/٢ ح٦٢٩.
ابن  مناقب  ح١٩،   ٤٩٣/٢١ العلوم:  عوالم  ح٤،و   ١٩٠/٢ والبرهان:  ح٢٢،   ٢٦٤/٤٨ البحار:  عنه  ح٨٦٤،   ٤٥٧  (٣)

.٤٤٤/٣ شهرآشوب: 
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١١٠

ال إله إّال هو. قال: قلت للرضا7: یابن رسول الّله وفیهم قوم یزعمون أّن الحسین بن 
علّي8لم یقتل وأّنه ُالقي شبهه علی حنظلة بن أسعد الشامي، وأّنه رفع إلی السماء 

  ؤا   كافرين  اهللا  يجعل  (ولن  اآلیة:  بهذه  ویحتّجون  مریم7  بن  عیسی  رفع  کما 
في  الّله9  لنبّي  بتکذیبهم  وکفروا  ولعنته،  الّله  غضب  علیهم  کذبوا  فقال:  یًال)  
إخباره بأّن الحسین7 سیقتل، والّله لقد قتل الحسین وقتل من کان خیرًا من الحسین 
أمیرالمؤمنین والحسن بن علّي:، وما مّنا إّال مقتول، وإّني والّله لمقتول بالسم باغتیال 
من یغتالني أعرف ذلك بعهد معهود إلّي من رسول الّله9 أخبره به جبرئیل7 عن 
یًال)     ؤا   كافرين  اهللا  يجعل  (ولن  عّزوجّل:  قوله  وأّما  عّزوجّل،  العالمین  رّب 

فإّنه یقول: لن یجعل الّله لهم علی أنبیائه: سبیًال  من طریق الحّجة.(١) 

اِدُعوَن اّهللاَ َوُھَو َخاِدُعُھْم) «١٤٢» َ ُ (ِإنَّ اْملَُناِفِقَني 
قال:  المعاذي،  یونس  بن  أحمد  بن  إبراهیم  بن  محّمد  حّدثنا  األخبار:  معاني  ـ   ٦٧
حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید الکوفّي الهمدانّي، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن علّي 
عّزوجّل:  الّله  قول  وعن  الرضا7...  موسی  بن  علّي  سألت  قال:  أبیه،  عن  فّضال،  ابن 
جزاء  یجازیهم  ولکّنه  الیخادع،  وتعالی  تبارك  الّله  فقال:  دم)   و اهللا  (يدن 

الخدیعة، تعالی الّله عّما یقول الظالمون علّوًا کبیرًا.(٢) 

(ُمَذْبَذِبَني َبْنيَ َذِلَك َال ِإَىل َھُؤَالء َوَال ِإَىل َھُؤَالء) «١٤٣»
المبارك،  بن  یحیی  عن  المروزي،  طلحة  بن  الحسن  أخبرني  الکّشي:  رجال  ٦٨ـ 
قال: کتبت إلی الرضا7 بمسائل فأجابني، وذکرت في آخر الکتاب قول الّله عّزوجّل: 

(١) ٢٠٣/٢ ح٥، عنه البحار: ١٠٥/١٧ ح١٤، وج٣٥٠/٢٥ ح١، وج٢٧١/٤٤ ح٤، وعوالم العلوم: ٥١٨/١٧ ح٢ ب١٩، 
والبرهان: ١٩١/٢ ح٢، ونور الثقلین: ١٦٣/٢ ح٦٣٠، إثبات الهداة: ٤٩٩/١ ح١٠٧، وج٤٥٠/٧ ح٢٩، وکنزالدقائق: 

٦٥٢/٢، المیزان: ١٢٦/٥.
(٢) ١٣ ح٣، االحتجاج: ١٩٤/٢، التوحید: ١٦٣ح١، عنها البحار: ٣١٨/٣ ح١٥، وج٥١/٦ ح١، وعن العیون:١٢٦/١ 

ذح١٩، عنه البرهان: ١٩٢/٢ ح٥، ونور الثقلین: ١٦٤/٢ ح٦٣٢، تقّدم آل عمران، ص٧٤،ویأتي التوبة، ص١٨٧.
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سورة النساء «١٥٥»

١١١

 ذ ال إىل ھؤالء وال إىل ھؤالء...) فقال: نزلت في الواقفة، ووجدت الجواب  ب  مذبذب)
کّله بخّطه: لیس هم من المؤمنین والمن المسلمین، هم مّمن کّذب بآیات الّله، ونحن 
أشهر معلومات فال جدال فینا وال رفث وال فسوق فینا. انصب لهم یا یحیی من العداوة 

ما استطعت.(١) 
عن  مهزیار،  بن  علّي  عن  إسحاق،  بن  الحسین  عن  یحیی،  بن  محّمد  الکافي:  ٦٩ـ 
محّمد ابن عبد الحمید والحسین بن سعید جمیعًا، عن محّمد بن الفضیل، قال: کتبت إلی 

 يدن اهللا و دم وإذا    ناأبي الحسن7 أسأله عن مسألة فکتب7 إلّي: (إّن ا
ھؤالء  إىل  ال   ذ   ب    مذبذب  * قًال   

ّ
إال اهللا  يذكرون  وال  اَّاس  يراؤن  كساىل  موا  الة  َّا إىل  موا  

المؤمنین،  من  ولیسوا  الکافرین،  من  لیسوا  یًال)      ت فلن  اهللا  يضلل   و ھؤالء  إىل  وال 
کذیب، لعنهم الّله.(٢)  ولیسوا من المسلمین، یظهرون اإلیمان ویصیرون إلی الکفر والتَّ

٧٠ ـ العّیاشي: عن محّمد بن الفضیل، عن أبي الحسن الرضا7، قال: 
 ن اهللا ودي  ناکتبت إلیه أسأله عن مسألة، فکتب إلّي: أّن الّله یقول: (إّن ا
یًال ) لیسوا من عترة [رسول الّله] ولیسوا من المؤمنین ولیسوا من   م   ـ إلی قوله ـد

المسلمین ُیظِهرون اإلیمان وُیِسّرون الکفر والتکذیب، لعنهم الّله. 
الزهد: عن محّمد بن الفضیل، عن أبي الحسن الرضا7، قال: (مثله).(٣) 

ِمُنوَن ِإالَّ َقِلیًال) «١٥٥» ْ ُ ْ َفَال  ِ (َبْل َطَبَع اّهللاُ َعَلْیَھا ِبُکْفِر
٧١ ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا محّمد بن أحمدالسناني، قال: حّدثنا محّمد بن 
أبي عبدالّله الکوفي، عن سهل بن زیاد اآلدمي، عن عبدالعظیم بن عبدالّله الحسني، عن 
إبراهیم بن أبي محمود، عن أبي الحسن الرضا7، قال: سألته عن قول الّله عّزوجّل: 
(خمت اهللا  قهبم  و مسم)(٤) قال: الختم هو الطبع علی قلوب الکّفار عقوبة علی 

(١) ٢٨٧ ح٨٨٠، عنه البحار: ٢٦٨/٤٨.
(٢) ٣٩٥/٢ ح٢، عنه البرهان: ١٩٢/٢ ح٢، ونور الثقلین: ١٦٤/٢ ح٦٣١، العّیاشي: ٤٥٣/١ ح٢٩٧.

(٣) ٤٥٣/١ ح٢٩٧، عنه البرهان: ١٩٣/٢ ح٨ ، والبحار: ١٧٥/٧٢ ح١.
(٤) البقرة: ٧.
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 قًال).
ّ

کفرهم کما قال الّله عّز وجّل: ( طبع اهللا ا بك فال يؤون إال
قال:  محمود،  أبي  بن  إبراهیم  عن  الحسنّي،  عبدالّله  بن  عبدالعظیم  عن  االحتجاج: 

سألت أبا الحسن الرضا7 (مثله).(١) 

«١٦٤» ( ً َ َتْکِل َ اّهللاُ ُمو (َوَکملَّ
٧٢ ـ التوحید: بإسناده إلی محّمد بن الجهم عن أبي الحسن7 حدیث طویل وفیه 
یقول7حاکیًا عن موسی7 في قومه: فخرج بهم إلی طور سیناء، فأقامهم في سفح 
الجبل وصعد موسی7 إلی الطور وسأل الّله تبارك وتعالی أن یکّلمه وُیسمعهم کالمه، 
فکّلمه الّله تعالی ذکره، وسمعوا کالمه من فوق وأسفل ویمین وشمال ووراء وأمام، ألّن 

الّله عّزوجّل أحدثه في الشجرة، ثّم جعله منبعثًا منها حتی سمعوه من جمیع الوجوه.
االحتجاج: عن الرضا7 في باب إحتجاجاته مع أهل المقاالت، قال: (مثله).(٢) 

٧٣ ـ اال حتجاج: روي عن صفوان بن یحیی قال: سألني أبوقّرة المحّدث صاحب 
شبرمة أن ُادخله علی أبي الحسن الرضا7 فاستأذنته، فأذن له فدخل، فسأله عن أشیاء 
من الحالل والحرام حّتی بلغ سؤاله إلی التوحید، فقال له: أخبرني جعلني الّله فداك عن 
کالم الّله لموسی7؟ فقال: الّله أعلم ورسوله بأّي لسان کّلمه، بالسریانّیة أم بالعبرانّیة، 
سبحان  الحسن7:  أبو  فقال  اللسان،  هذا  عن  أسألك  إّنما  فقال:  بلسانه  قّرة  أبو  فأخذ 
الّله عّما تقول، ومعاذ الّله أن یشبه خلقه أو یتکّلم بمثل ما هم به متکّلمون، ولکّنه تبارك 
الخالق  کالم  قال:  ذلك؟  کیف  قال:  فاعل.  وال  قائل  کمثله  وال  شي  کمثله  لیس  وتعالی 
له:  یقول  ولکن  ولسان،  فم  بشق  یلفظ  وال  لمخلوق،  المخلوق  ککالم  لیس  لمخلوق 

«کن» فکان بمشّیته ما خاطب موسی من األمر والنهي من غیر ترّدد في نفس.(٣) 

الدقائق:  وکنز  ح٦٥٠،   ١٦٨/٢ الثقلین:  ونور  ح٤،   ١٩٦/٢ والبرهان:  ح٢٦،   ٢٠١/٥ البحار:  عنه  ح١٦،   ١٢٣/١  (١)
ح٢. ص١٨  البقرة،  تقّدم   ،١٩٧/٢ االحتجاج:   ،٦٦٤/٢

٨١/١١،اإلحتجاج:  البحار:  عنه   ،١٥٩/١ الرضا7:  أخبار  عیون  ح٦٧٦،   ١٧٥/٢ الثقلین:  نور  عنه  ح٢٤،   ١١٧  (٢)
.٢٢٠/٢

(٣) ٣٧٣/٢، عنه البحار: ٣٤٣/١٠ح٥، وج٣٦/٥٧ح٨، ونور الثقلین: ١٧٦/٢ ح٦٨١، وکنز الدقائق: ٦٧٧/٢.
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١١٣

سورة المائدة

ِذیَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد ) «١» ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
١ـ صحیفة الرضا7: قال: لیس في القرآن (يا أّيھا اّين آوا) إّال في حّقنا.(١) 

٢ـ العّیاشي: عن الحسن بن علّي الوّشاء، عن أبي الحسن الرضا7 قال:
سمعته یقول: المترّدیة والنطیحة وما أکل السبع إذا أدرکت ذکاته فکله.

٣ ـ الکافي: الحسین بن محّمد، عن معّلی بن محّمد، عن الوّشاء قال: سمعت أبا 
الحسن7 (مثله).(٢) 

ْمُت َعَلْیُکْم ِنْعَمِتي  (اْلَیْوَم َأْکَمْلُت َلُکْم ِدیَنُکْم َوَأْمتَ
َوَرِضیُت َلُکُم اِإلْسَالَم ِدیًنا) «٣»

٤ ـ الکافي: أبو محّمد القاسم بن العالء2 ـ رفعه ـ عن عبدالعزیز بن مسلم قال: 
أمر  فأداروا  مقدمنا،  بدء  في  الجمعة  یوم  الجامع  في  فاجتمعنا  الرضا7بمرو،  مع  کّنا 
خوض  فأعلمته  سّیدي7  علی  فدخلت  فیها،  الناس  اختالف  کثرة  وذکروا  اإلمامة 
الّله  إّن  آرائهم،  عن  وخدعوا  القوم  جهل  عبدالعزیز،  یا  قال:  ثّم  فتبّسم7  فیه،  الناس 
عّزوجّل لم یقبض نبّیه9حّتی أکمل له الدین وأنزل علیه القرآن، فیه تبیان کّل شيء، 
فقال  کمًال،  الناس  إلیه  مایحتاج  وجمیع  واألحکام،  والحدود  والحرام،  الحالل  فیه  بّین 

عّزوجّل: (مافّرطناٖىف الكتاب  ىشء)(٣)  وأنزل في حّجة الوداع وهي آخرعمره: (اوم 
أكملت لمك ديمك وأمتمت یمك مٖىت ورضیت لمك اإلسالم ديًا)

وأمر اإلمامة من تمام الّدین، ولم یمض9حّتی بّین ُالّمته معالم دینهم وأوضح لهم 
(١) ٢٣٥ ح١٣٦ باختالف، عنه البرهان: ٢١٦/٢ ح٦، والمناقب البن شهر آشوب: ٥٣/٣.

(٢) ٨/٢ ح١٧، عنه البحار: ٣٢٤/٦٥ ح٢٩، البرهان ٢٢٣/٢ ح٧، وکنز الدقائق: ١٢/٣.
(٣) األنعام: ٣٨.
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سبیلهم، وترکهم علی قصد سبیل الحّق، وأقام لهم علّیًا7 علمًا وإمامًا وما ترك [لهم] 
شیئًا یحتاج إلیه اُالّمة إّال بّینه، فمن زعم أّن الّله عّزوجّل لم ُیکمل دینه فقد رّد کتاب الّله، 

ومن رّد کتاب الّله فهو کافر به، انتهی.(١)

ِبَني) «٤» َواِرِح ُمَکلِّ َ ْ َن ا ْمُمت مِّ َباُت َوَما َعلَّ یِّ (ُأِحلَّ َلُکُم الطَّ
٥ ـ الکافي: أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن زکرّیا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن 
الرضا7، عن الکلب والفهد یرسالن فیقتل، قال: فقال لي: هما مّما قال الّله تعالی: 

کله.(٢)  ) فال بأس بأ ّمک)

ْا اْلِکَتاَب ِمن َقْبِلُکْم) «٥» ُ ِذیَن ُأو َْصَناُت ِمَن الَّ (َواْحملُ
الحسن  عن  فّضال،  ابن  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  یحیی،  بن  محّمد  الکافي:  ـ   ٦
ابن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا7: «یا أبا محّمد، ما تقول في رجل تزّوج 
فإّن  قال: «لتقولّن،  یدیك؟  بین  قولي  وما  فداك،  جعلت  قلت:  مسلمة؟»  علی  نصرانّیة 
ذلك ُیعلم به قولي»؟ قلت: الیجوز تزویج النصرانّیة علی مسلمة، والغیر مسلمة، قال: 
تقول  «فما  قال:   (٣)( َّيؤ حّىت  ارشت  (والكا  عّزوجّل:  الّله  لقول  قلت:  «َوِلَم»؟ 

(والكا  فقوله:  قلت:  لمك)؟    الكتاب  ُاوا  اّين    (وانات  اآلیة:  هذه  في 
ارشت)نسخت هذه اآلیة فتبّسم، ثّم سکت.(٤) 

(١) ١٩٨/١ ح١، عنه البرهان: ٢٢٤/٢ ذح٢، وسائل الشیعة: ٥٦٧/١٨ ح٤٦، وإثبات الهداة: ١٥٧/١ ح٣٤، عیون أخبار 
الرضا7: ٢١٦/١ ح١، عنه کنز الدقائق: ٢٠/٣ (قطعة)، معاني األخبار: ٩٦ ح٢، إکمال الدین: ٦٧٥ ح٣١، أمالي 
الصدوق: ٧٢٣ ح١، تحف العقول: ٤٣٦، غیبة النعماني: ٢٢٥ ح٦، اإلحتجاج: ٢٢٦/٢، عنهما البحار: ١٢٠/٢٥ 

ح٤، یأتي األنعام، ص١٣٦ ح٨ .
للصدوق:  األمالي   ،٦٧٥/٢ الدین:  کمال   ،٢١٦/١ الرضا7:  أخبار  عیون   ،٢١٦ للنعماني:  الغیبة   ،١٩٨/١  (٢)
الوافي: ٤٨٠/٣، البرهان: ٣٢٣/١، وج٢٢٤/٢، وج٢٨٢/٤،  ٦٧٤، االحتجاج: ٤٣٣/٢، بحار األنوار: ١٢١/٢٥، 

نورالثقلین: ٥٨٩/١، کنز الدقائق: ٣٥/٤.
(٣) البقرة: ٢٢١.

ح٣،والبرهان:   ٤١١/١٤ الشیعة:  وسائل  ح١٢٤٣،   ٢٩٧/٧ والتهذیب:   ،٢٢٧/٣ الدقائق:  کنز  عنه  ح٦،   ٣٥٧/٥  (٤)
ح٥٥ .  ١٩٨/٢ الثقلین:  ونور   ، ح٨   ٢٥٢/٢
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١١٥

َساء  ُوْا ِبُرُؤِسمُکْ َوَأْرُجَلُکْم ِإَىل اْلَکْعَبِني ... َأْو َالَمْسُمتُ النِّ َ (َواْم
ًبا) «٦» ُموْا َصِعیًدا َطـیِّ ُدوْا َماء َفَتـَیمَّ ِ

َ َفَملْ 
٧ ـ العّیاشي: عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا7 عن قول الّله: (اا 

،( مك إىل الكعبا برؤسمك وأررافق واوجوھمك وأيديمك إىل ا
سورة  ـ  أوکفتك  ـ  سیکفیك  فقال:  ذلك،  عن  الحسن7  أبا  رجل  سأل  قد  فقال: 

المائدة «یعني المسح علی الرأس والرجلین».
قلت: فإّنه قال: (ا ... أيديمك إىل ارافق) فکیف الَغسل؟ قال: «هکذا، أن یأخذ 
الماء بیده الیمنی فیصّبه في الیسری، ثم یفیضه علی المرفق، ثّم یمسح إلی الکّف. قلت 

له: مّرة واحدة؟ فقال: کان یفعل ذلك مّرتین.
قلت: یرّد الشعر(١) ؟ قال: إذا کان عنده آخر(٢) فعل، وإّال فال.(٣) 

أبي  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  أصحابنا،  من  عّدة  الکافي:  ـ   ٨
نصر، عن أبي الحسن الرضا7. قال: سألته عن المسح علی القدمین، کیف هو؟

فوضع کّفه علی األصابع فمسحها إلی الکعبین إلی ظاهر القدم. قلت: جعلت فداك، 
لو أّن رجًال قال بإصبعین من أصابعه هکذا؟ فقال: ال، إّال بکّفه(٤).
قرب اإلسناد: بإسناده عن البزنطي، عن الرضا7 (مثله).(٥) 

٩ـ  الکافي: عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن محّمد بن إسماعیل قال: 
سألت الرضا7 عن الّرجل یجامع المرأة قریبًا من الفرج فال ینزالن متی یجب الغسل؟ فقال: 

إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفة؟ قال: نعم.(٦) 

(١) رّد الشعر: الغسل منکوسًا أي یصّب الماء منکوسًا.
(٢) أي مّمن یّتقیه من المخالفین.

(٣) ١٩/٢ ح٥٥، عنه البحار: ٢٨٣/٨٠ ح٣٢، البرهان: ٢٦٠/٢ ح١٧.
(٤) في اإلستبصار هکذا «باصبعین من أصابعه أال یکفیه؟ فقال: ال، ال یکفیه».

(٥) ٣٠/٣ ح٦، عنه نور الثقلین: ٢٠٤/٢ ح٧٧، قرب اإلسناد: ١٦٢، التهذیب: ٩١/١ ح٩٢، االستبصار: ٦٢/١ ح٣، 
عنهما وسائل الشیعة: ٢٩٣/١ ح٤.

(٦) ٤٦/٣ ح٢، عنه نور الثقلین: ٢٠٥/٢ ح٨١، وکنز الدقائق: ٤٢/٣.
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١٠ـ فقه الّرضا7: قال الّله تبارك وتعالی (یّمموا یدًا طّیبًا) والصعید الموضع 
المرتفع عن األرض والطّیب اّلذي ینحدر عنه الماء.(١) 

ُسِل  َن الرُّ ٍة مِّ َ َفْرتَ َ ُ َلُکْم  نيِّ َ (َیا َأْھَل اْلِکَتاِب َقْد َجاءمُکْ َرُسوُلَنا ُ
وُلوْا َما َجاءَنا ِمْن بَِشٍري َوَال َنِذیٍر َفَقْد َجاءمُک بَِشٌري َوَنِذیٌر) «١٩» ُ َ َأْن 

بن  عبدالعظیم  عن  خالد،  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  أصحابنا،  من  عّدة  الکافي:  ١١ـ 
عبدالّله قال: سمعت أبا الحسن7 یخطب بهذه الخطبة:

الحمد لّله العالم بما هو کائنـ  إلی أن قال7:ـ  وأّن محّمدًا عبده ورسوله المصطفی 
الملل  من  واختالف  الرسل  من  فترة  حین  علی  أرسله  بالهدی  وبعثه  المرتضی  وولّیه 

وانقطاع من السبل ودروس من الحکمة، وطموس من أعالم الهدی والبینات.(٢) 
١٢ ـ التوحید: في باب مجلس الرضا7 مع أصحاب الملل والمقاالت:

قال الرضا7 لرأس الجالوت: وقد قال داود في زبوره وأنت تقرأ:
غیر  الفترة  بعد  السّنة  أقام  نبّیًا  تعرف  فهل  الَفتَرة»  بعد  السّنة  مقیم  ابعث  «الّلهم   
محّمد9؟ قال رأس الجالوت: هذا قول داود نعرفه والننکره ولکن عنی بذلك عیسی، 

وأّیامه هي الفترة. قال الرضا7: جهلت ... (الحدیث).(٣) 

َسَة الَِّتي َکـَتَب اُهللا َلُکْم) «٢١» ْرَض املَُقدَّ (َیا َقْوِم اْدُخُلوا اْالَ
قلت  قال:  طلحة  أبي  بن  محّمد  بن  الحسن  عن  بإسناده،  األنبیاء:  قصص  ـ   ١٣
للرضا7 أ یأتي الرسل عن الّله بشيء ثّم تأتي بخالفه؟ قال: نعم، إن شئت حّدثتك وإن 

شئت أتیتك من کتاب الّله تعالی؟ قال الّله تعالی جّلت عظمته: (ادوا األرض اقّدسة 
اّلٖىت كتب اهللا لمك ...) اآلیة، فما دخلوها ودخل أبناء أبنائهم.(٤) 

(١) ٩٠، عنه المستدرك: ٥٢٨/٢ ح٢.
(٢) ٣٧٢/٥ ح٦، عنه نور الثقلین: ٢٠٩/٢ ح٩٤.

ح٣٣،   ٤٢/١٤ البحار:  عنه   ،٤١٦/٢ اإلحتجاج:   ،٦٠/٣ الدقائق:  وکنز  ح٩٣،   ٢٠٨/٢ الثقلین:  نور  عنه   ،٤١٦  (٣)
وج٩٠/١٦ ح٢١، عن عیون أخبار الرضا7: ١٦٦/١.

(٤) ١٨٤ ح٥، عنه البحار: ٢٠٣/١٤ ح١٦ (قطعة) وج٢٢٥/٢٦ ح٥.
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سورة ا�ائدة «٢١»

١١٧

١٤ـ العّیاشي: عن علّي بن أسباط، عن الرضا7، قال:
قلت: إّن أهل مصر یزعمون أّن بالدهم مقّدسة، قال: وکیف ذلك؟

بغیر  الجّنة  یدخلون  ألفًا  سبعون  جبلهم  في  یحشر  أّنه  یزعمون  فداك،  جعلت  قلت: 
أدخلهم  إّال  إسرائیل  بني  علی  الّله  غضب  وما  کذلك،  ماذاك  لعمري  ال  فقال:  حساب، 

مصرًا، والرضي عنهم إّال أخرجهم منها إلی غیرها.
من  علی  موسی  فاستدّل  منها،  یوسف  عظام  یخرج  أن  موسی  إلی  الّله  أوحی  ولقد 
إّال  فأبت  علیه،  ه  َتُدلَّ أن  موسی  فسألها  زمنة،  عمیاء  امرأة  علی  فُدّل  القبر،  موضع  یعرف 
علی خصلتین: یدعو الّله فیذهب بزمانتها، ویصّیرها معه في الجّنة في الدرجة اّلتي هو 
ماسألت،  أعطها  هذا؟  من  علیك  ومایعظم  إلیه:  الّله  فأوحی  موسی،  ذلك  فأعظم  فیها، 
ففعل فوعدته طلوع القمر فحبس الّله طلوع القمر حّتی جاء موسی لموعده فأخرجته من 

النیل في سفط من طین(١)، فحمله موسی،
رؤوسکم  والتغسلوا  فخارها،  في  کلوا  التأ قال:  الّله6  رسول  إّن  قال:  ثّم  قال: 

ة ویذهب بالغیرة. بطینها، فإّنه یورث الذلَّ
قرب اإلسناد: عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، قال: 

سمعت الرضا7(مثله).
تفسیر القّمي: عن علّي بن أسباط، عن الرضا7(مثله).(٢) 

عن  الّله،  عبد  بن  سعد  حّدثنا  قال:  أبي2،  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ١٥ـ 
أحمد بن محّمد بن عیسی، عن الحسن بن علّي بن فضال، عن أبي الحسن7 أّنه قال: 
عظام  أخرج  أن  موسی7  إلی  جالله  جّل  الّله  فأوحی  إسرائیل  بني  عن  القمر  احتبس 
یوسف7 من مصر، ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه، فسأل موسی7 عّمن یعلم 
عجوز تعلم علمه، فبعث إلیها، فُاتي بعجوز مقعدة عمیاء،  هاهنا  موضعه، فقیل له: إّن 

(١) «َمرَمر» م.
(٢) ٢٦/٢ ح٧٤، عنه البرهان: ٢٦٨/٢ ح٨، قرب االسناد: ١٦٥، عنه نور الثقلین: ٢١٥/٢ ح١١٥، وکنز الدقائق: ٧٠/٣، 

القّمي: ١٧٢/١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١١٨

حّتی  ال،  به،فقالت:  فأخبریني  قال:  نعم،  قالت:  یوسف؟  قبر  موضع  أتعرفین  لها:  فقال 
تعطیني أربع خصال: تطلق لي رجلي، وتعید إلّي شبابي، وتعید إلّي بصري، وتجعلني 

معك في الجّنة، قال: فکبر ذلك علی موسی7
فأوحی الّله جّل جالله إلیه: یا موسی، أعطها ماسألت فإّنك إّنما تعطي علّي، ففعل 
فدّلته علیه فاستخرجه من شاطئ النیل في صندوق مرمر، فلّما أخرجه طلع القمر فحمله 

إلی الشام فلذلك یحمل أهل الکتاب موتاهم إلی الشام.(١) 

«٢٧» ( َقِّ ْ ْ َنَبَأ اْبَىنْ آَدَم ِبا ِ
ْ (َواْتُل َعَل

البصري  عبدالّله  بن  علّي  بن  عمرو  بن  محّمد  أبوالحسن  حّدثنا  الشرائع:  علل  ١٦ـ 
بإیالق، قال: حّدثنا أبو عبدالّله محّمد بن عبدالّله بن أحمد بن جبلة الواعظ، قال: حّدثنا 
أبو القاسم عبدالّله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حّدثنا علّي بن موسی الرضا7قال: 
أبي  حّدثنا  قال:  محّمد،  بن  جعفر  أبي  حّدثنا  قال:  جعفر8،  بن  موسی  أبي  حّدثنا 
محّمد بن علّي، قال: حّدثنا أبي علّي بن الحسین، قال: حّدثنا أبي الحسین بن علّي:، 
الشام،  أهل  من  رجل  إلیه  قام  إذ  الجامع  في  بالکوفة  طالب7  أبي  بن  علّي  کان  قال: 

فقال: یاأمیر المؤمنین إّني أسئلك عن أشیاء فقال:
سل تفّقهًا والتسأل تعّنتًا، فأحدق الناس أبصارهمـ  وذکر الحدیث إلی أن قال:ـ  وسأله 

کم کان عمر آدم7فقال: تسعمائة سنة وثالثون سنة.
وسأله عن أّول من قال الشعر، فقال: آدم. قال: وما کان شعره؟ قال:

لّما ُانزل إلی األرض من السماء فرأی تربتها وسعتها وهوائها وقتل قابیل هابیل
فقال آدم7:

تغّیــرت البــالد و مــن علیـــها
تغّیــر کّل ذي لــون و طعــم

فوجــه األرض مـغـــبر  قبیــح
وقــّل بشاشــة الوجــه الملیــح

(١) ٢٥٩/١ ح١٨، الخصال: ٢٠٥/١ ح٢١، علل الشرائع: ٢٩٦/١ ح١، عنها البحار: ١٢٦/١٣ ح٢٥.
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سورة ا�ائدة «٣٣»

١١٩

فأجابه ابلیس لعنه الّله:
َتنـــحَّ عـــن الـبـــالد و سـاکـنـیها
و کنـــت بـــها و زوجـك فـــي قرار
فلــم َتـنـــَفكَّ عن کیــدي ومکري
فـلـــوال رحـمـــة الـجـــّبار اضحت

فبــي فــي الخلد ضاق بك الفســیح
و قلـبـــك مـــن أذی الدنیـا مـریـح
إلـــی أن فـاتـــك الـثـمـــن الـربـیح
بـکـّفـــك مـن جـنان الـــخلد ریـح

ثّم قام إلیه رجل فقال:
یا أمیرالمؤمنین، أخبرني عن یوم األربعاء وتطّیرنا منه، وثقله، وأّي أربعاء هو؟

قال: آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق، وفیه قتل قابیل هابیل أخاه.
الدّر المنثور: عن ابن جریر، عن علّي بن أبي طالب7(مثله).(١) 

َن اّهللاَ َوَرُسوَلُه) «٣٣» ُ ِذیَن ُيَحـاُيَحـاِر ا َجَزاء الَّ َ (ِإمنَّ
دخل  إذ  الحسن7  أبي  عند  کنت  قال:  المدائني،  إسحاق  أبي  عن  العّیاشي:  ١٧ـ 

علیه رجل فقال: جعلت فداك، إّن الّله یقول: (إّمنا جزاء اّين يرن اهللا ورسو ... أو يا 
 األرض) فقال: هکذا قال الّله تعالی.

فقال له: جعلت فداك، فأّي شيء اّلذي إذا فعله استحّق واحدة من هذه األربع؟
قال: فقال له أبو الحسن7: «أربع، فخذ أربعًا بأربع: إذا حارب الّله ورسوله وسعی 
في األرض فسادًا َفَقَتَل ُقِتَل، وإن َقَتل وأخذ المال ُقِتَل وُصِلَب، وإن أخذ المال ولم َیقُتل 
عت یده ورجله من خالف، وإن حارب الّله ورسوله وسعی في األرض فسادًا ولم َیقُتل  ُقطِّ

ولم َیأُخذ المال، ُنفَي من األرض»،
فقال له الرجل: جعلت فداك، وماحّد نفیه؟

قال: «ینفی من المصر اّلذي فعل فیه ما فعل إلی غیره، ثّم ُیکتب إلی أهل ذلك المصر، 
أن ینادی علیه: بأّنه منفّي فال ُتؤاکلوه، والُتشاربوه، والتناکحوه، فإذا خرج من ذلك المصر 
إلی غیره ُکتب إلیهم بمثل ذلك، فیفعل به ذلك سنة، فإّنه سیتوب من السنة وهو صاغر» 

(١) ٥٩٣/٢ ح٤٤، عنه البرهان: ٢٧٥/٢ ح٦، ونور الثقلین: ٢١٨/٢ ح١٢٦، عیون أخبار الرضا7: ٢٤٢/١ و٢٤٧. 
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٢٠

فقال له الرجل: جعلت فداك، فإن أتی أرض الشرك فدخلها؟ قال: «ُیضَرب عنقه إن أراد 
الدخول في أرض الشرك».

المدائني،  إسحاق  بن  الّله  عبید  عن  عثمان،  بن  عمرو  عن  أبیه،  عن  علّي،  الکافي: 
عن أبي الحسن الرضا7، قال: سئل عن قول الّله عّزوجّل: (إّمنا جزاء اّين يرن اهللا 

ورسو ويعون ٖىف األرض ادًا أن يقا) اآلیة،
فما اّلذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه األربع؟ فقال: (مثله).

ومنه: علّي، عن محّمد بن عیسی، عن یونس، عن محّمد بن سلیمان، عن عبدالّله بن 
إسحاق، عن أبي الحسن7 (مثله) إّال أّنه قال في آخره: یفعل به ذلك سنة فإّنه سیتوب قبل 

ذلك وهو صاغر قال: فقلت: فإن أّم أرض الشرك یدخلها؟ قال: یقتل.
بن  جعفر  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  محبوب،  بن  علّي  بن  محّمد  عن  االستبصار: 
أبي  عن  المدائني،  عبیدالّله  عن  الدیلمي،  سلیمان  بن  محّمد  عن  عبیدالّله،  بن  محّمد 

عبدالّله7 (مثله).(١) 

(َواْبَتُغوْا ِإَلیِه اْلَوِسیَلَة) «٣٥»
١٨ ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا محّمد بن عمر بن محّمد بن سلم بن البراء الجعابي، 
التمیمي، الرازي  العّباس  بن  محّمد  بن  عبدالّله  بن  الحسن  أبومحّمد  حّدثني  قال: 
قال: حّدثني سّیدي علّي بن موسی الرضا، عن آبائه، عن علّي بن أبي طالب: قال: 

قال رسول الّله9: 
األئّمة من ولد الحسین7 من أطاعهم فقد أطاع الّله، ومن عصاهم فقد عصی الّله، 

هم العروة الوثقی وهم الوسیلة إلی الّله تعالی.(٢) 

(١) ٤٢/٢ ح٩٩، عنه البحار: ٢٠١/٧٩ ح١٩، ومستدرك الوسائل: ١٥٧/١٨ ح٧، وکنز الدقائق: ٩٢/٣، الکافي: ٢٤٧/٧ 
 ٢٣١/٢ نورالثقلین:  ح٢١،   ٢٩٠/٢ والبرهان:  ح١،   ٢٥٦/٤ االستبصار:  ح٤،   ٥٣٩/١٨ الشیعة:  وسائل  عنه  ح٩، 

ح١٦٦، والبرهان: ٢٨٦/٢ ح٧.
(٢) ٥٨/٢ ح٢١٧، عنه البحار: ٢٤٤/٣٦ ح٥٤، وکنز الدقائق: ٩٥/٣.
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سورة ا�ائدة  «٣٨»

١٢١

َن اّهللاِ  ا َکَسَبا َنَکاًال مِّ َما َجَزاء ِمبَ ُ َ اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْیِد اِرُق َوالسَّ (َوالسَّ
َواّهللاُ َعِزیٌز َحِکٌمي) «٣٨»

١٩ـ عیون أخبار الرضا: في باب ماکتب به الرضا7 إلی محّمد بن سنان في جواب 
ولما  مباحة  کانت  لو  األنفس  وقتل  األموال  فساد  من  فیه  لما  السرقة  الّله  وحّرم  مسائله: 
یأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد، وما یدعو إلی ترك التجارات والصناعات 
في المکاسب، وإقتناء األموال إذا کان الشيء المقتنی الیکون أحد أحّق به من أحد وعّلة 
قطع الیمین من السارق ألّنه یباشر األشیاء بیمینه وهي أفضل أعضائه وانفعها له، فجعل 
مایباشر  کثر  أ وألّنه  حّلها،  غیر  من  األموال  أخذ  یبتغوا  لئّال  للخلق  وعبرة  نکاال  قطعها 

السرقة بیمینه.(١) 

«٤٢» (... ْ ُ َ ِْت َفِإْن َجآُووك َفاْحمُکْ َبْی ُّ ـاُلوَن لِل اُعوَن لِلَْکِذِب َأکَّ (َمسَّ
٢٠ـ صحیفة الرضا: عن الفقیه المروزي، عن أبي بکر النیسابوري، عن الطائي، عن 

عّزوجّل:(أكّـان  الّله  قول  طالب8 في  أبي  علّي بن  آبائه، عن  الرضا، عن  أبیه، عن 
سحت)قال: هو الرجل یقضي ألخیه الحاجة ثّم یقبل هدّیته.

عیون أخبار الرضا: بإسناده، عن علّي بن أبي طالب7 (مثله).(٢) 
٢١ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الحسن بن علّي الوّشاء، قال: 
سئل أبوالحسن الرضا7 عن شراء المغّنیة، فقال: «قد تکون للرجل الجاریة تلهیه، وما 

ثمنها إّال ثمن الکلب، وثمن الکلب سحت، والسحت في النار».(٣) 
٢٢ـ العّیاشي:  عن الحسن بن علّي الوّشاء، عن الرضا7 قال: سمعته یقول: ثمن 

الکلب سحت، والسحت في النار. (٤)

(١) ٩٧/٢، عنه البحار: ١٠٢/٦ ح٢، وسائل الشیعة: ٤٨١/١٨ ح٢، ونور الثقلین: ٢٣٦/٢ ح١٨٣، وکنز الدقائق:١٠٣/٣.
(٢) ٢٥٦ ح١٨٣، عیون األخبار: ٢٨/٢ ح١٦، عنه البحار: ٢٧٣/١٠٤ ح٥، وسائل الشیعة: ٦٤/١٢ ح١١، نورالثقلین: 

٢٤٢/٢ ح١٩٨، وکنز الدقائق: ١١١/٣، والبرهان: ٣٠٢/٢ ح١.
(٣) ١٢٠/٥ ح٤، عنه البرهان: ٣٠٤/٢ ح١٣،التهذیب: ٣٥٧/٦ ح١٤٠، اإلستبصار: ٦١/٣ ح٢، وسائل الشیعة: ٨٨/١٢.

(٤) ٤٩/٢ ح١١٢، عنه البرهان: ٣٠٥/٢ ح١٥، والبحار: ٥٣/١٠٣ ح١٨.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٢٢

َالَة  یُموَن الصَّ ِ ُ ِذیَن  ِذیَن آَمُنوْا الَّ ُکُم اّهللاُ َوَرُسوُلُه َوالَّ ا َوِلـیُّ َ (ِإمنَّ
ْ َراِکُعوَن) «٥٥» ُ َن الزَّ اَکَة َو ُ َوُیْؤ

٢٣ ـ عیون أخبار الرضا7: القّطان، عن ابن زکرّیا، عن ابن حبیب، عن ابن بهلول 
قال: حّدثني عبدالّله بن أبي الهذیل: وسألته7 عن اإلمامة فیمن تجب وما عالمة من 
تجب له اإلمامة؟ فقال: إّن الدلیل علی ذلك والحّجة علی المؤمنین والقائم بُامور المسلمین 
والناطق بالقرآن والعالم باألحکام أخو نبّي الّله، وخلیفته علی ُاّمته، ووصّیه علیهم، وولّیه 

(ياأّيھا  عّزوجّل:  الّله  بقول  الطاعة  المفروض  موسی،  من  هارون  بمنزلة  منه  کان  اّلذي 
اّين آوا أطیعوا اهللا وأطیعوا اسول وأوٖىل األ مك)(١) 

مون االة ويؤن  ين يقّوا اين آّوا مك اهللا ورسوّالموصوف بقوله عّزوجّل: (إّمنا و
اة و راكعون) المدعّو إلیه بالوالیة...(٢) 

الفرق  في  المأمون  مع  الرضا7  مجلس  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢٤ـ 
لنفسه  رضیه  فما  القربی:  ذي  شأن  في  یقول7  وفیه  طویل،  حدیث  واُالّمة  العترة  بین 
ولرسوله9 رضیه لهم، وکذلك الفيء ما رضیه منه لنفسه ولنبّیه9 رضیه لذي القربی 
کما أجراهم(٣) في الغنیمة، فبدأ بنفسه جّل جالله ثّم برسوله ثّم بهم، وقرن سهمهم بسهم 

وأطیعوا  اهللا  اطیعوا  آوا  اّين  أّيھا  (يا  قال:  الطاعة،  في  وکذلك  رسوله9  وسهم  الّله 
(إّمنا  الوالیة:  آیة  وکذلك  بیته،  بأهل  ثّم  برسوله  ثّم  بنفسه  فبدأ  مك)   األ وأوىل  اّسول 
طاعتهم  راكعون)فجعل   و اة  ويؤن  االة  مون  يق اّين  آوا  واّين   ورسو اهللا  وّمك 
مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته، کذلك والیتهم مع والیة الرسول مقرونة بطاعته، کما 
وتعالی  الّله  فتبارك  والفيء،  الغنیمة  في  بسهمه  مقرونًا  الرسول  سهم  مع  سهمهم  جعل 

ما أعظم نعمته علی أهل هذا البیت:.(٤) 
(١) النساء: ٥٩.

(٢) ٥٤/١ ح٢٠، عنه البحار: ٣٩٦/٣٦ ح٢، الخصال ٤٧٨/٢ ح٤٦، کمال الدین: ٣٣٦/٢ ح٩.
(٣) «جازلهم» خ.

العقول:  تحف   ،١٤٤/٣ الدقائق:  وکنز  ح٢٠،   ٢٣١/٢٥ البحار:  عنهما  ح٢،   ٦٢٤ الصدوق:  أمالي  ح١،   ٢٣٨/١  (٤)
ح٦. ص١٧٥  األنفال،  یأتي   ،٤٣٤
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سورة ا�ائدة «٦٤»

١٢٣

ا َقاُلوْا  ْ َوُلِعُنوْا ِمبَ ِ ْت َأْیِد (َوَقاَلِت اْلَیُھوُد َیُد اّهللاِ َمْغُلوَلٌة ُغلَّ
ََشاء) «٦٤» َبْل َیَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُینِفُق َکـْیَف 

٢٥ـ عیون أخبار الرضا: في باب مجلس الرضا7 مع سلیمان المروزي بعد کالم 
طویل له7في اثبات البدا وقد کان سلیمان ینکر، ثّم التفت إلی سلیمان فقال: أحسبك 

ضاهیت الیهود في هذا الباب. قال: أعوذ بالّله من ذلك، وما قالت الیهود؟
شیئًا،  یحدث  فلیس  األمر  من  فرغ  قد  الّله  أّن  یعنون   ( اهللا  يد  الود   ) قال: 

فقال الّله عّزوجّل: (ّت أيدي ونوا مبا ا).(١) 
٢٦ـ معاني األخبار: حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید2، عن محّمد بن 

الحسن الصّفار، عن محّمد بن عیسی، عن المشرقي، عن أبي الحسن الرضا7 قال:
یدیه،  إلی  بیدّي  وأَشرُت  هکذا؟  یدان  له:  فقلت  سوطتان)  يداه   ) یقول:  سمعته 

فقال: ال، لو کان هکذا کان مخلوقًا.
التوحید: بإسناده إلی عبدالّله بن قیس، عن أبي الحسن الرضا7 قال: (مثله).

کما  الّله  قال: «إّن  الخراساني7  الحسن  أبي  عن  المشرقي،  هشام  عن  العّیاشي: 
وصف نفسه أحد صمد نور» ثّم قال: ( يداه سوطتان)، الحدیث (مثله).(٢) 

٢٧ـ رجال الکّشي: أبو صالح خلف بن حّماد الکّشي، عن الحسن بن طلحة، عن 
بکر بن صالح قال: سمعت الرضا7 یقول:

ما تقول الناس في هذه اآلیة؟ قلت: جعلت فداك، وأّي آیة؟ قال: قول الّله عّزوجّل: 
ياء).  كیف  يفق  سوطتان  يداه    ا  مبا  ونوا    أيدي ّت    اهللا  يد  الود   و)

قلت: اختلفوا فیها.
قال أبو الحسن7: ولکّني أقول: نزلت في الواقفة، إّنهم قالوا: ال إمام بعد موسی،

(١) ١٨٢/١، عنه نور الثقلین: ٢٦٢/٢ ح٢٧٨، وکنز الدقائق: ١٥٨/٣، التوحید: ٤٣١ ح١.
(٢) ١٨ ح١٦، العّیاشي: ٦٠/٢ ح١٤٦، عنه البحار: ٢٩١/٣ ح٧، والبرهان: ٣٣١/٢ ح٤ وص٣٣٠ ح٢، عن التوحید: 

١٦٧ ح١، عنه نور الثقلین: ٢٦٢/٢ ح٢٨٠، وکنز الدقائق: ١٥٩/٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٢٤

عنی  وإّنما  الکتاب،  باطن  في  اإلمام  هو  والید  سوطتان)  يداه   ) علیهم  الّله  فرّد 
بقولهم ال إمام بعد موسی بن جعفر7.(١) 

٢٨ ـ کشف الیقین: عن أبي الحسین محّمد بن معمر الکوفي قال: حّدثنا أبوجعفر 
أحمد(٢) بن المعافی قال: حّدثني علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن جّده جعفر: 
قال: یوم غدیرخم یوم شریف عظیم أخذ الّله المیثاق ألمیر المؤمنین7 أمر محّمدًا9 

أن ینصبه للناس علما ـ وشرح الحال وقال ما هذا لفظه: ـ ثّم هبط جبرئیل7 فقال:
ّمتك والیة من فرضت طاعته ومن یقوم بأمرهم من 

ُ
یا محّمد، إّن الّله یأمرك أن تعلم أ

بعدك وأّکد ذلك في کتابه فقال:
(أطیعوا  اهللا واطیعوا   اسول وُاوٖىل األ مك)(٣)  فقال: أي رّب ومن ولّي أمرهم بعدي؟ 
فقال: من هو لم یشرك بي طرفة عین ولم یعبد وثنًا وال اقسم بزلم(٤) علّي بن أبي طالب 
الزمتها  اّلتي  أمیرالمؤمنین وإمامهم وسّید المسلمین وقائد الغّر المحّجلین، فهو الکلمة 

المّتقین، والباب اّلذي ُاوتي منه، من أطاعه أطاعني، ومن عصاه عصاني
 ققال رسول الّله9: أي رّب إّني أخاف قریشًا والناس علی نفسي وعلی علّي، فأنزل 

  رّبك  ـ في علّي ـ   وإن  كنزل إ
ُ
الّله تبارك وتعالی وعیدًا وتهدیدًا: (يا أّيھا اسول بّلغ ماأ

عل ا بّت رساه واهللا يمك  ااس)
ثّم ذکر صورة ماجری بغدیر خم من والیة علّي7.(٥) 

قال:  البیهقي،  أحمد  بن  الحسین  علّي  أبو  الحاکم  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢٩ـ 
حّدثنا محّمد بن یحیي الصولي قال: حّدثني سهل بن القاسم النوشجاني، قال: قال رجل 
للرضا7: یابن رسول الّله، إّنه یروی عن عروة بن الزبیر أّنه قال: توّفي رسول  الّله9وهو 

نزل إك  رّبك وإن  عل ا 
ُ
في تقّیة، فقال: أّما بعد قول الّله تعالی:(يا أّيھا اسول بّلغ ما أ

(١) ٤٥٦ ح٨٦٤، عنه البحار: ٢٦٤/٤٨ ح٢١.
(٢) والصحیح «حمدان».

(٣) النساء: ٥٩.
(٤) الزلم: السهم الریش علیه، وکان العرب یستقسمون باألزالم في الجاهلّیة.

(٥) ١٣١، عنه البحار: ٣٢٤/٣٧ ح٦١.
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سورة ا�ائدة «٧٥ ـ ٧٧» 

١٢٥

بّت رساه واهللا يمك  ااس) فإّنه أزال کّل تقّیة بضمان الّله عّزوجّل وبّین أمر الّله 
تعالی، ولکن قریشًا فعلت ما اشتهت بعده، وأّمأ قبل نزول هذه اآلیة فلعّله.(١) 

ٌة  َ ُه ِصدِّ ُسُل َوُأمُّ ُ اْبُن َمْرَميَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ (َما اْملَِس
ُم اْآلَیاِت ُمثَّ انُظْر َأىنَّ ُیْؤَفُکوَن* ُ َهلُ َعاَم ُانُظْر َکْیَف ُنَبنيِّ اَکَنا َیْأُکَالِن الطَّ

ِبیِل) «٧٥ ـ ٧٧»  وْا َعْن َسَواء السَّ وْا  َکِثًريا َوَضلُّ  ـ إلی قوله ـ َوَأَضلُّ

٣٠ ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي2، قال: حّدثني 
موسی  بن  علّي  عن  الجهم،  بن  حسن  عن  األنصاري،  علّي  بن  أحمد  حّدثنا  قال:  أبي، 
الرضا7 قال: حّدثني أبي موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد، عن أبیه محّمد 
ابن علّي، عن أبیه علّي بن الحسین7، عن أبیه الحسین بن علّي، عن أبیه علّي بن أبي 

ّمه 
ُ
وأ اسل      ت    رسول   

ّ
إال يم    ا اسیح  (ما  تعالی:  الّله  قال  قال:  طالب: 
صّديقة    يأ    كالن اّعام(٢)) ومعناه أّنهما کانا یتغّوطان.

العّیاشي: عن أحمد بن محّمد بن خالد، عن أبیه رفعه (مثله).(٣) 
٣١ـ تفسیر العسکري: «قال أمیر المؤمنین7: أمر الّله عباده ... وأن یستعیذوا به 

  مك غا ىف ديمن طریق الضاّلین، وهم اّلذین قال الّله تعالی فیهم: (ياأھل الكتاب ال
ًا وضّا عن سواء ابیل) ا كثّل وأض  اّض  م اءبعوا أّاحلّق وال

وهم النصاری، ثّم قال أمیر المؤمنین7: کّل من کفر بالّله فهو مغضوب علیه وضاّل 
عن سبیل الّله». 

وقال الرضا7 کذلك.(٤)

(١) ١٣٠/٢ ح١٠، عنه البحار: ٢٢١/١٦ ح١٦، وج١٢٢/٣٧ ح١٦، ونور الثقلین: ٢٦٦/٢ ح٢٩٤، وکنز الدقائق: ١٩٠/٣.
(٢) القّمي: ٢٥٧/١، قال: کانا یحدثان فکنی عن الحدث، وکل من أکل الطعام یحدث، وکنز الدقائق: ١٩٩/٣.

(٣) ٢٠١/٢ ح١، عنه البرهان: ٣٤١/٢ ح١ وص٣٤٢ ح٢، ونور الثقلین: ٢٧٤/٢ ح٣٠٧، والبحار: ١٤/ ٢٣٤ح٥.
(٤) ٦٢ ح٢٣، االحتجاج: ٢٣٣/٢، عنهما البحار: ٢٧٤/٢٥ ح٢٠، وج٢٥٦/٩٢ ذح٤٨.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٢٦

ْزَالُم  اُب َواْالَ َ ْمُر َواْملَـْیِسُر َواْالَ َ ْ ا   ا َ ِذیَن آَمُنوْا ِإمنَّ ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
ُبوُه)«٩٠» ِ ْیَطاِن َفاْجَت ْن َعَمِل الشَّ ِرْجٌس مِّ

محض  من  للمأمون  الرضا7  کتبه  ما  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٣٢
کّلهم  الجور  وقادة  الضالل  أئّمة  واألزالم  األنصاب  من  البراءة  الّدین:  وشرائع  االسالم 

أّولهم وآخرهم واجبة.(١) 
٣٣ـ  عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الّریان بن الصلت، قال: سمعت الرضا7 یقول:

 ما بعث الّله عّز وجل نبّیًا إّال بتحریم الخمر. (٢) 
الحسین  بن  علّي  حّدثنا  قال:  المتوکل،  بن  موسی  بن  محّمد  حّدثنا  ومنه:  ٣٤ـ 
السعدآبادي، قال: حّدثنا أحمد بن محّمد بن خالد، عن أبیه، عن محّمد بن سنان، قال: 

سمعت أبا الحسن علّي بن موسی الرضا7یقول:
علی  اّیاها  وحملها  شاربیها  عقول  تغییرها  ومن  الفساد  من  لمافیها  الخمر  الّله  حّرم 
والقتل  الفساد  من  منهم  مایکون  وسایر  رسله  وعلی  علیه  والفریة  عّزوجل  الّله  انکار 

والقذف والزنا وقّلة اإلحتجاز(٣) من شيء من الحرام ... الخ.(٤) 
جمیع  عن  نهی  قد  وتعالی  تبارك  الّله  أّن  الّله،  یرحمك  اعلم  الرضا7:  فقه  ـ   ٣٥
ان جتوه) ل ا   القمار وأمر العباد باالجتناب منها وسّماها رجسًا فقال: (ر

مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغیرهما من القمار.(٥) 
٣٦ ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الوّشاء، عن أبي الحسن7 

قال: سمعته یقول: المیسر من القمار.(٦) 

(١) ١٢٦/٢ ح١، کنزالدقائق: ٢١٩/٣، نور الثقلین: ٢٨٦/٢ ح٣٥٠، الخصال: ٦٠٧/٢.
(٢) ١٥/٢ ح٣٣ باب ٣٠، عنه نورالثقلین: ٢٨٥/٢ ح٣٤٧.

(٣) اإلحتجاز: االمتناع.
(٤) ٩٨/٢ ح٢، عنه البحار: ١٠٧/٦ ح٣، وج٤٨٣/٦٦ ح٦، وج١٦٩/٧٩ ح٧، وکنز الدقائق: ٢١٩/٣.

(٥) ٣٨، عنه البحار: ٢٣٣/٧٩ ح٩، ومستدرك الوسائل: ١١٨/١٣ ح١.
(٦) ١٢٤/٥ ح٩، عنه البرهان: ٣٥٢/٢ ح٢، ووسائل الشیعة: ٢٤٢/١٢ ح١.
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سورة ا�ائدة «١٠١»

١٢٧

٣٧ـ ومنه: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد، عن معمر بن خّالد، عن أبي الحسن 
الرضا7، قال: سمعته یقول: إّن الشطرنج والنرد وأربعة عشر(١) وکّل ما قومر علیه منها 

فهو میسر.(٢) 
٣٨ ـ العّیاشي: عن یاسر الخادم، عن الرضا7، قال: سألته عن الَمیِسر؟

قال: الثفل(٣) من کّل شيء 
 : والثفل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم وغیره.(٥) 

قال الحسین(٤)

«١٠١» ( َُسْؤمُکْ َْسَألُوْا َعْن َأْشَیاء ِإْن ُتْبَد َلُکْم  ِذیَن آَمُنوْا َال  ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
٣٩ ـ العّیاشي: عن أحمد بن محّمد، قال: کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 وکتب 
في آخره: أولم تنتهوا(٦) عن کثرة المسائل؟ فأبیتم أن تنتهوا، إّیاکم وذاك، فإّنما هلك من 

کان قبلکم بکثرة سؤالهم، فقال الّله تبارك وتعالی:
اء ـ إلی قوله ـ كـافرين).(٧)  ا عن أأوا الين آّيا أّيھا ا)

ِة ِنُکْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدمُکُ اْملَْوُت ِحَني اْلَوِصیَّ ِذیَن آَمُنوْا َشَھاَدُة یَبْ ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
«١٠٦» ( مُکْ نُکْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْريِ اِن َذَوا َعْدٍل مِّ َ ْ ا

٤٠ ـ العّیاشي: عن ابن الفضیل، عن أبي الحسن7 قال: سألته عن قول الّله: (إذا 
( غ  مك أو آخران ل ان ذواصّیة إا  وت حا أ 

قال: الّلذان منکم مسلمان، والّلذان من غیرکم من أهل الکتاب، فإن لم تجدوا من 

َقر، یوضع فیها شيء یلعب به، في کّل صفٍّ سبع ُنَقٍر محفورة. (مجمع البحرین ـ عشر). (١) أي صّفان من النُّ
(٢) ٤٣٥/٦ ح١، العّیاشي: ٧٥/٢ ح١٨٩، عنه البحار: ٢٣٥/٧٩ ح١٦، والبرهان: ٣٥٣/٢ ح٥ .

(٣) «الثقل» خ، والثفل: ماسفل من کّل شيء، وُاطلق هنا مجازًا علی مایخرج بین المتراهنین.
(٤) الظاهر أّن الحسین من رواة الخبر، أو من مشایخ العّیاشي، والیعرف سبب اسقاط االسناد.

(٥) ٧٥/٢ ح١٨٩، عنه وسائل الشیعة: ١٢١/١٢ ح١٢ و٢٤٣ ح١٠، والبرهان: ٣٥٥/٢ ح١١.
(٦) «ُتنَهوا» خ.

(٧) ٨٢/٢ ح٢١٦، عنه البحار: ٢٢١/١ ح٢، وج١٨٤/٢٣ ح٤٥، والبرهان:٣٧١/٢ ح٣، ونور الثقلین: ٢٩٨/٢ ح٤٠٤، 
کنز الدقائق:٢٤٥/٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٢٨

ة أهل الکتاب وذلك  أهل الکتاب فمن المجوس، ألّن رسول الّله9 قال: ُسّنوا بهم ُسنَّ
إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة [فطلب رجلین مسلمین یشهدهما علی وصّیة] فلم 

یجد مسلمین ُیشهدهما فرجلین من أهل الکتاب،
 قال حمران: قال أبوعبدالّله7: والّلذان من غیرکم من أهل الکتاب، وإّنما ذلك إذا 
مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلین مسلمین ُیشهدهما علی وصّیته فلم 

یجد مسلمین، فلُیشِهد رجلین ذمّیین من أهل الکتاب، مرضّیین عند أصحابهما.(١) 
٤١ ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما کتبه الرضا7 إلی محّمد بن سنان في جواب 
الرؤیة،  عن  لضعفهّن  والهالل  الطالق  في  النساء  شهادة  ترك  عّلة  العلل:  في  مسائله 
مثل  ضرورة  موضع  في  إّال  شهادتهّن  التجوز  فلذلك  الطالق،  في  النساء  ومحاباتهّن 
شهادة القابلة، وما الیجوز للرجال أن ینظروا إلیه کضرورة تجویز شهادة أهل الکتاب إذا 

  مسلمین (أو آخران (مك ل ان ذواإ) :لم یوجد غیرهم، وفي کتاب الّله عّزوجّل
) کافرین.(٢)  غ

وأصحاب  األدیان  أهل  مع  الرضا7  مجلس  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٤٢
المقاالت في التوحید، قال الرضا7: یا نصراني، أسألك عن مسئلة.

قال: سل، فإن کان عندي علمها أجبتك.
قال الرضا7: ما أنکرت أّن عیسی کان یحیي الموتی بإذن الّله عّزوجّل؟

قال الجاثلیق: أنکرُت ذلك من ِقَبل أّن من أحیا الموتی وأبرء األکمه واألبرص فهو رّب 
مستحق ألن یعبد. قال الرضا7: فإّن الیسع قد صنع مثل ما صنع عیسی7، مشی 
علی الماء وأحیا الموتی وأبرء األکمه واألبرص فلم تّتخذه ُاّمته رّبًا ولم یعبده أحد من 
دون الّله تعالی، ولقد صنع حزقیل النبّي9مثل ماصنع عیسی بن مریم وأحیا خمسة 

وثالثین ألف رجل من بعد موتهم بستین سنة.

(١) ٨٤/٢ ح٢٢٤، عنه البحار: ٣١٩/١٠٤ ح٢٩، والبرهان: ٣٧٧/٢ ح٩.
(٢) ٩٥/٢ ح٣٩، عنه وسائل الشیعة: ٢٦٨/١٨ ح٥٠، علل الشرائع: ٥٠٨/٢ ح١، عنه البحار: ١٠١/٦ ح٢، وج٣٠٢/١٠٤ 

ح٥، ونور الثقلین: ٣٠٤/٢ ح٤١٧.
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سورة ا�ائدة  «١٠٦»

١٢٩

شباب  في  هؤالء  أتجد  الجالوت،  یارأس  له:  فقال  الجالوت.  رأس  إلی  التفت  ثّم 
ر من سبي بني إسرائیل حین غزا بیت الَمقِدس،  بني إسرائیل في التوراة؟ اختارهم بخت نصَّ
ثّم انصرف بهم إلی باِبل، فأرسله الّله عّزوجّل إلیهم فأحیاهم؟ هذا في التوراة الیدفعه 

إّال کافر منکم.
قال رأس الجالوت: قد سمعنا به وعرفناه. قال: صدقت. ثّم قال: یایهودي، خذ علی 
لقراءته  یترّجح  الیهودي  فأقبل  آیات،  التوراة  من  علینا  فتال7  التوراة،  من  السفر  هذا 
ویتعّجب. ثّم أقبل علی النصراني، فقال: یا نصراني، أفهوالء کانوا قبل عیسی أم عیسی 

کان قبلهم؟ قال: بل کانوا قبله.
قال الرضا7: لقد اجتمعت قریش إلی رسول الّله9 فسألوه أن ُیحیَي لهم موتاهم 

فوّجه معهم علّي بن أبي طالب7. فقال له:
یا  صوتك:  بأعلی  عنهم  یسألون  اّلذین  الرهط  هوالء  بأسماء  فناد  الجّبانة  إلی  إذهب 
فالن ویا فالن ویا فالن یقول لکم رسول الّله محّمد9: قوموا بإذن الّله عّزوجّل، فقاموا 
ینفضون التراب عن رؤسهم، فأقبلت قریش یسألهم عن ُامورهم ثّم أخبروهم أّن محّمدًا 
والمجانین  واألبرص  األکمه  أبرء  وقد  به،  فنؤمن  أدرکناه  أّنا  أردنا(١)  فقالوا:  نبّیًا،  بعث  قد 
ننکر  ولم  تعالی،  الّله  دون  من  رّبًا  نّتخذه  ولم  والشیاطین،  والجّن  والطیر  البهائم  وکّلمه 

ألحد من هؤالء فضلهم. والحدیث طویل.(٢) 
٤٣ ـ ومنه: حّدثنا جعفر بن محّمد بن مسرور2، قال: حّدثنا الحسین بن محّمد 

ابن عامر، قال: حّدثنا أبو عبدالّله السیاري، عن أبي یعقوب البغدادي، قال:
قال ابن السکیت ألبي الحسن الرضا7:

وبعث  السحر،  وآلة  والعصا  البیضاء  بیده  عمران  بن  موسی  تعالی  الّله  بعث  لماذا 
عیسی بالطّب، وبعث محّمدًا9بالکالم والخطب؟

فقال أبو الحسن7: إّن الّله تعالی لّما بعث موسی7 کان األغلب علی أهل عصره 
(١) «َوددنا» خ.

(٢) ١٥٩/١، عنه البحار: ٣٨٦/١٣ ح٨ و٤٠١ ح٨ (قطعة)، ونور الثقلین: ٣٠٧/٢ ح٤٢٨، التوحید: ٤٢٢ ح١.
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١٣٠

السحر فأتاهم من عند الّله تعالی بما لم یکن عند القوم وفي وسعهم مثله، وبما أبطل به 
سحرهم وأثبت به الحّجة علیهم.

إلی  الناس  واحتاج  الزمانات(١)،  فیه  ظهرت  وقت  في  عیسی  بعث  تعالی  الّله  وإّن 
الطّب فأتاهم من عند الّله تعالی بما لم یکن عندهم مثله، وبما أحیا لهم الموتی، وأبرأ 

لهم األکمه واألبرص، بإذن الّله عّزوجّل وأثبت به الحّجة علیهم،
عصره  أهل  علی  األغلب  کان  وقت  في  محّمدًا9  بعث  وتعالی  تبارك  الّله  وإّن 
الخطب والکالم ـ وأظّنه قال: والشعر ـ فأتاهم من کتاب الّله ومواعظه وأحکامه بما أبطل 

به قولهم، وأثبت به الحّجة علیهم.
الیوم؟  الخلق  علی  الحّجة  فما  قّط،  الیوم  مثلك  رأیت  ما  تالّله  السّکیت:  ابن  قال 

فقال7: العقل یعرف به الصادق علی الّله فیصّدقه والکاذب علی الّله فیکّذبه.
فقال ابن السّکیت(٢): هذا والّله هو الجواب.(٣) 

إسحاق  بن  إبراهیم  بن  محّمد  العّباس  أبو  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٤٤
الطالقاني، قال: حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید الکوفي، قال: حّدثنا علّي بن الحسن 

ابن علّي بن فّضال، عن أبیه، قال: قلت ألبي الحسن الرضا7: 
ألّنهم  الحوارّیین  سّموا  فإّنهم  الناس  عند  أّما  قال:  الحوارّیین؟  الحوارّیون  سّمي  لَم 
کانوا قّصارین یخلصون الثیاب من الوسخ بالغسل، وهو اسم مشتّق من الخبز الحوار، 
ومخلصین  أنفسهم،  في  مخلصین  کانوا  ألّنهم  الحوارّیین  الحوارّیون  فسّموا  عندنا  وأّما 

لغیرهم من أوساخ الذنوب، بالوعظ والتذکیر،
قال: فقلت له: فلَم سّمي النصاری نصاری؟ قال: ألّنهم کانوا من قریة اسمها ناصرة 

(١)  اآلفات الواردة علی بعض األعضاء فیمنعه عن الحرکة کالفالج واللقوة، ویطلق المزمن علی من طال زمان مرضه.
االمامین  خواص  من  ویعّد  الشیعة  عظماء  من  واألدب،  اللغة  أئّمة  أحد  إسحاق،  بن  یعقوب  أبویوسف  هو   (٢)

التقّیین8قتله المتوّکل في خامس شهر رجب سنة ٢٤٤، رحمة الّله علیه.
(٣) ٧٩/٢ ح١٢، علل الشرائع: ١٢١/١ ح٦، عنه البرهان: ٣٧٩/٢ ح١، تقّدم ص٢٠ ح١٠، وص٧٣ ح١٦.
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١٣١

من بالد الشام، نزلتها مریم ونزلها عیسی بعد رجوعهما من مصر.(١) 
واألدیان.قال  المقاالت  أصحاب  مع  الرضا7  مجلس  باب  في  التوحید:  ـ   ٤٥
بن  عیسی  حواري  عن  أخبرني  الجاثلیق:  قال  لك.  بدا  عّما  سل  للجاثلیق:  الرضا7 

مریم کم کان عّدتهم؟ وعن علماء اإلنجیل کم کانوا؟
وکان  رجًال،  عشر  اثني  فکانوا  الحوارّیون  أّما  سقطت،  الخبیر  علی  الرضا7:  قال 
بأج  األکبر  یوحّنا  رجال:  ثالثة  فکانوا  النصاری  علماء  وأّما   ، ألوقا(٢)  وأعلمهم  أفضلهم 
ویوحّنا بَقرقیسیا ویوحّنا الدیلمي بزجار(٣) وعنده کان ذکر النبّي9 وذکر أهل بیته وُاّمته 

ّمة عیسی وبني إسرائیل به.(٤) 
ُ
وهو اّلذي بّشر أ

ـ  قال:  أن  إلی  ـ  الفیل مسخ  قال:  الرضا7  الحسن  أبي  عن  بإسناده،  الکافي:  ـ   ٤٦
والجّریث، والضّب فرقة من بني إسرائیل لم یؤمنوا حیث نزلت المائدة علی عیسی بن 
مریم3 فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البّر، والفأرة فهي الفویسقة، والعقرب 

ُب والوزغ والزنبور، کانت لّحامًا یسرق في المیزان. کان نّمامًا، والدُّ
التهذیب: عن أحمد بن محّمد (مثله).(٥) 

٤٧ ـ العّیاشي: عن الفضیل بن یسار، عن أبي الحسن7 قال: إّن الخنازیر من قوم 
عیسی، سألوا نزول المائدة فلم یؤمنوا بها، فمسخهم الّله خنازیر.(٦) 

(١) ٧٩/٢ ح١٠، عنه البحار: ٢٧٣/١٤ ح٢، ونور الثقلین: ٣٠٩/٢ ح٤٣٥، ووسائل الشیعة: ٤٠٤/١١ ح١٥، معاني 
االخبار: ٥٠ ح١، علل الشرائع: ٨٠/١ ح١، عنه البرهان: ٣٨٠/٢ ح١.

(٢) في اإلنجیل الموجود الیوم: لوقا بدون األلف في أ ّوله.
(٣) «بزجان» م.

١٥٧/١،اإلحتجاج:   :٧ الرضا  أخبار  عیون  ح٤٣٤،   ٣٠٩/٢ الثقلین:  ونور  ح١٢،   ٢٧٩/١٤ البحار:  عنه   ،٤٢١  (٤)
.٢٠٣/٢

(٥) ٢٤٦/٦ ح١٤، وسائل الشیعة: ٢٤٠/١٧ ح١٢، والبرهان: ٣٨٣/٢ ح٢، کنز الدقائق: ٢٦٤/٣، عن التهذیب: ٣٩/٩ 
ح١٦٦، عنه نور الثقلین: ٣١٠/٢ ح٤٤٠، القّمي: ١٩٧/١، علل الشرائع: ٤٨٥/٢ ح١، عنه البحار:٦٥ /٢٢١ ح٢، 

وج٦٦/٨٠ ح٢. 
(٦) ٨٦/٢ ح٢٣١، عنه البحار: ٢٣٦/١٤ ح١٠، والبرهان: ٣٨٢/٢ ح٥، ونور الثقلین: ٣٠٨/٢ ح٤٣٢ و٤٣٣، وکنز 

.٢٦٤/٣ الدقائق: 
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١٣٢

کانت  یقول:  الحسن7  أبا  سمعت  قال:  بندار،  بن  عبدالصمد  عن  ومنه:  ـ   ٤٨
الخنازیر قوم من القّصارین، کّذبوا بالمائدة فمسخوا خنازیر.(١) 

َي ِإَلـَھْنيِ  ُذوِين َوُأمِّ ِ
َّ اِس ا (َوِإْذ َقاَل اّهللاُ َیا ِعیَىس اْبَن َمْرَميَ َأَأنَت ُقلَت ِللنَّ

َ ُکلِّ َشْيٍء َشِھیٌد) «١١٦، ١١٧» َ ... َوَأنَت  ِمْن ُدوِن اّهللاِ
٤٩ ـ عیون أخبار الرضا: في باب ماجاء عن الرضا7 في وجه دالئل األئّمة: 

والرّد علی الغالة والمفّوضة لعنهم الّله حدیث طویل وفیه قال7:
تعالی  الّله  إلی  لنبرأ  وإّنا  مفّرط،  ومبغض  مفرط  محّب  لي:  والذنب  اثنان  فّي  یهلك 
مّمن یغلوفینا، فیرفعنا فوق حّدنا کبراءة عیسی بن مریم7من النصاری، قال الّله جّل 

نك   ل  اهللا  دون      إهل ّىمٖ 
ُ
وأ اّذوٖىن  اس  قلت   ءأ يم    ا ياىس  اهللا  ل  (وإذ  ثناوه: 

ّق إن كنت قه د ه  ما ٖىف ٖىس وال أم ما ٖىف سك إّنك   س ٖىلل مامايكون ٖىل أن أ
مادمت  یدًا  م  وكنت  ورّبمك  رّىبٖ  اهللا  ادوا  أن  به  ماأتٖىن   

ّ
إال هلم  ماقلت  ایوب  عّالم   أ

فم فّا ّتٖىن كنت أ اق م وأّ   ٖىشء ید) (٢).(٣) 

(١) ٨٦/٢ ح٢٣٢، عنه البحار: ٢٣٥/١٤ ح١١، ونور الثقلین: ٣٠٩/٢ ح٤٣٣، وج٢٢٤/٣، وسائل الشیعة:٣١٨/١٦ 
.٢٦٤/٣ الدقائق:  وکنز  ح١٨، 

أّن  وذلك  وسیقوله،  بعد،  یقله  ولم  مستقبل،  ومعناه  ماض  اآلیة  فلفظ  اآلیة:  ذکر  بعد  قال   ٢٧٨/١ القّمي:  تفسیر   (٢)
النصاری زعموا أّن عیسی قال لهم: اّتخذوني وأّمي إلهین من دون الّله فإذا کان یوم القیامة یجمع الّله بین النصاری 
وبین عیسی بـن مریم فیقول له: ءأنت قلت لهـم ما یّدعون علیك؟ (اّتخذوني وُامي إلـهین ـ فـیقول عیسی7 ـ 
سبحانك ما یکون لي أن أقول مالیس لي بحّق إن کنت قلته فقد علمته تعلم مافي نفسي وال أعلم ما في نفسك إّنك 
أنت عّالم الغیوب ـ إلی قوله ـ وأنت علی کّل شيء شهید) والدلیل علی أّن عیسی لم یقل لهم ذلك قوله: (هذا یوم 
ینفع الصادقین صدقهم): عنه البرهان:٣٨٣/٢ ح١، والبحار: ٢٨٣/١٤ ح١، وکنز الدقائق: ٢٦٥/٣، بحرالعرفان: 

٨١/٦ ح٢.
(٣) ٢٠١، عنه البحار: ١٣٥/٢٥ ح٦ (قطعة) و٢٧٢ ح١٧، ونور الثقلین: ٣١١/٢ ح٤٤٢، حلیة األبرار:٣٠٠/٢، إثبات 

الهداة: ٤٨/٧ ح٢٥ (قطعة)، قرب االسناد: ١٤٦.
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نعام «١٢»  (
سورة ا

١٣٣

سورة األنعام

(١) «١٢» ( ِ ْرِض ُقل ِهللاّ َماَواِت َواْالَ ا ِيف السَّ َن مَّ (ُقل ملِّ
ِبُري) «١٨» َ ْ َِکُمي ا ْ (َوُھَو اْلَقاِھُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُھَو ا

في ـ  الرضا7  الحسن  أبي  عن  خالد،  بن  الحسین  عن  بإسناده  التوحید:  ـ   ١
حدیث  ـ إّنه قال: 

وأّما القاهر فإّنه لیس علی معنی عالج ونصب واحتیال ومداراة ومکر، کما یقهر العباد 
الّله  من  ذلك  ولکن  مقهورًا،  یعود  والقاهر  قاهرًا،  یعود  منهم  فالمقهور  بعضًا،  بعضهم 
تبارك وتعالی علی أّن جمیع ما خلق ملتبس به الذّل لفاعله وقّلة اإلمتناع لما أراد به، لم 
یخرج منه طرفة عین، غیر أّنه یقول له: کن فیکون، والقاهر مّنا علی ماذکرته ووصفت فقد 

جمعنا اإلسم واختلف المعنی.
الکافي: علّي بن محّمد مرسًال عن أبي الحسن الرضا7 قال: (مثله).(٢) 

٢ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الحسین بن خالد قال: سمعت الرضا7 یقول: 
لم یزل الّله عّزوجّل علیمًا قادرًا حّیًا قدیمًا سمیعًا بصیرًا. فقلت له: یابن رسول الّله، إّن 

(١) عیون أخبار الرضا7: في باب ذکر ما یتقّرب به المأمون إلی الرضا7: ـ إلی أن قال: ـ  وخّبروني عن قول 
ما  أفلیس  قال:  صدق،  قالوا:  کذب؟  أم  هذا  أصدق  لّله)  قل  واألرض  السماوات  في  ما  لمن  (قل  عّزوجّل  الّله 

نعم. قالوا:  ومالکه؟  محدثه  کان  إذ  لّله  الّله  سوی 
وأنتم  الّله9  رسول  خلیفة  وتسّمونه  طاعته  تفترضون  خلیفة  أختیارکم  من  أوجبتم  ما  بطالن  هذا  ففي  قال:   
ویلکم  االعتزال،  أبی  إذا  مقتول  وهو  محّبتکم،  بخالف  وعمل  علیه،  غضبتم  إذا  عنکم  معزول  وهو  استخلفتموه 
الّله9  رسول  علی  وردتم  وإذا  وجّل  عّز  الّله  یدي  بین  قمتم  إذا  غدًا  ذلك  وبال  فتلقوا  کذبًا،  الّله  علی  التفتروا 

ح٢».  ضمن   ٢٠٧/٤٩ البحار:  عنه   ،١٩٩/٢» العیون:  الحدیث.  متعّمدین،  علیه  کذبتم  وقد 
(٢) ١٨٤ ح٢، عنه نور الثقلین: ٣٢٦/٢ ح٢٨، والبحار: ١٧٩/٤ ذح٥، وکنز الدقائق: ٢٩٨/٣، العیون: ١٤٩/١ ذح٥٠، 

الکافي: ١٢٢/١ ذح٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٣٤

وقادرًا بقدرة، وحّیًا بحیاة، وقدیمًا بقدم، وسمیعًا  عالمًا بعلم،  الّله  قومًا یقولون: لم یزل 
خری، 

ُ
أ آلهة  الّله  مع  اّتخذ  فقد  به  ودان  ذلك  قال  من  فقال7:  ببصر؟  وبصیرًا  بسمع، 

قدیمًا  حّیًا  قادرًا  علیمًا  وجّل  عّز  الّله  یزل  لم  قال7:  ثّم  شيء،  علی  والیتنا  من  ولیس 
سمیعًا بصیرًا لذاته، تعالی عّما یقول المشرکون والمشّبهون علّوًا کبیرًا.

االحتجاج: مرسًال (مثله).(١) 

َنُکْم) «١٩» (ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْکَربُ َشَھادًة ُقِل اّهللاِ َشِھیٌد ِبْیِين َویَبْ
بن  محّمد  حّدثنا  قال:  مسرور2،  بن  محّمد  بن  جعفر  حّدثنا  قال:  التوحید:  ـ   ٣
جعفر بن ُبّطة قال: حّدثني عّدة من أصحابنا، عن محّمد بن عیسی بن عبید قال: قال لي 
قال:  شيء؟  ال  أم  هو  أشيء  وجّل  عّز  الّله  عن  أخبرني  لك:  قیل  إذا  تقول  ما  أبوالحسن: 

اهللا  قل  ادة    أكـ ٖىشء  أّي  (قل  یقول:  حیث  شیئًا  نفسه  وجّل  عّز  الّله  أثبت  قد  له:  فقلت 
نمك)فأقول: إّنه شيء ال کاألشیاء، إذ في نفي الشیئّیة عنه نفیه وإبطاله، قال  ٖىن و  ید

لي: صدقت وأصبت.
ثّم قال لي الرضا7: للّناس في التوحید ثالثة مذاهب: نفي، وتشبیه، وإثبات بغیر 
الیشبهه  وتعالی  تبارك  الّله  ألّن  الیجوز  التشبیه  ومذهب  الیجوز  النفي  فمذهب  تشبیه، 

شيء، والسبیل في الطریقة الثالثة إثبات بال تشبیه.
العّیاشي: عن هشام المشرقي، عنه7 (مثله) وزاد في آخره: وهو کما وصف نفسه 

أحد صمد نور.(٢) 
٤ ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا الحسین بن أحمد بن ادریس2، عن أبیه قال: 
حّدثنا محّمد بن بندار، عن محّمد بن علّي الکوفي، عن محّمد بن علّي الخراساني خادم 

الرضا7 قال: قال بعض الزنادقة ألبي الحسن7: 

ح٣،   ١٣٥ التوحید:   ،١٩٢/٢ االحتجاج:   ،٣٠١/٣ الدقائق:  وکنز  ح٣٤،   ٣٢٧/٢ الثقلین:  نور  عنه  ح١٠،   ١١٩/١  (١)
ح١.  ٦٢/٤ البحار:  عنها  ح٥،   ٣٥٢ الصدوق:  أمالي 

الدقائق:  وکنز  و٣،  ح٢   ٤٠٤/٢ والبرهان:  ح٢٩،   ٣٢٦/٢ الثقلین:  ونور  ح١٩،   ٢٦٢/٣ البحار:  عنه  ح٨،   ١٠٧  (٢)
ح١١.  ٩٢/٢ العیاشي:  عن   ،٢٩٩/٣
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نعام «٢٨» (
سورة ا

١٣٥

أّي  (قل  فقال:  کتابه،  في  بذلك  نفسه  سّمی  وقد  نعم،  فقال:  شيء؟  أّنه  لّله  یقال  هل 
نمك) فهو شيء لیس کمثله شيء.(١)  ٖىن و  ید ادة قل اهللا  ٖىشء أكـ

٥ـ  التوحید: بإسناده إلی الفضل بن شاذان قال: سأل رجل من الثنوّیة أبا الحسن علّي 
ابن موسی الرضا7 وأنا حاضر، فقال له: إّني أقول: إّن صانع العالم إثنان، فما الدلیل 
علی أّنه واحد؟ فقال: قولك: إّنه إثنان دلیل علی أّنه واحد، ألّنك لم تّدع الثاني إّال بعد 

إثباتك الواحد، فالواحد مجمع علیه، واألکثر من واحد مختلف فیه.(٢) 

وْا َعْنُه  ُ ُ وْا َلَعاُدوْا ِلـَما  ُفوَن ِمْن َقْبُل َوَلْو ُردُّ ْ ُ ْا  ُ ا اَک ْم مَّ (َبْل َبَدا َهلُ
َن) «٢٨» ُ ْ َلَکاِذ ُ َّ َوِإ

٦ـ  التوحید: بإسناده إلی الفتح بن یزید الجرجاني، عن أبي الحسن7ـ  في حدیث 
القدیم  یعلم  قلت:  أبوك،  لّله  هات  قال:  مسألة  بقیت  قد  فداك  جعلت  قلت:   ... طویل 
الشيء اّلذي لم یکن أن لو کان کیف کان یکون؟ قال: ویحك أّن مسائلك لصعبة، أما 
  (٤)(ب  مال بو) :(٣) وقوله(سد اهللا 

ّ
سمعت الّله یقول: ( ن فام آهلة إال

 اّي كـّنا مل)(٥)  وقال: (و رّدوا  مل صاحلًا غ اوقال یحکي قول أهل الّنار: (أخر
ادوا ا هنوا ه) فقد علم الشيء اّلذي لم یکن أن لو کان کیف کان یکون.(٦) 

٧ ـ ومنه: بإسناده إلی الحسین بن بّشار، عن أبي الحسن علّي بن موسی الرضا7 
اّال  یعلم  أوال  یکون؟  کان  کیف  کان  لو  أن  یکن  لم  اّلذي  الشيء  الّله  أیعلم  سألته  قال: 
عّزوجّل:  الّله  قال  األشیاء،  کون  قبل  باألشیاء  العالم  هو  تعالی  الّله  إّن  فقال:  مایکون؟ 

(١) ١٣٤/١ ح٣١، عنه البحار: ٢٥٩/٣ ح٥.
(٢) ٢٦٣ ح٦، عنه البحار: ٢٢٨/٣ ح١٨، ونور الثقلین: ٣٢٨/٢ ح٣٥، وکنز الدقائق: ٣٠١/٣.

(٣) األنبیاء: ٢٢.
(٤) المؤمنون: ٩١.

(٥) فاطر: ٣٧.
عمران،  آل  في  تقّدم   ،٣١٠/٣ الدقائق:  وکنز  ح٤٧،   ٣٣١/٢ الثقلین:  ونور  ح١٠،   ٨٢/٤ البحار:  عنه  ح١٨،   ٦٦  (٦)

ح٦. ص٦٨ 
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وإّهنم   ه  هنوا  ا  ادوا  رّدوا   و) الّنار:  ألهل  وقال  من)(١)  كنمت  ما  تنسخ  كـّنا   ّا)
لكاذن) فقد علم الّله عّزوجّل أّنه لورّدهم لعادوا لما نهوا عنه.(٢) 

َناَحْیِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُکم  َ ِ ْرِض َوَال َطاِئٍر َیِطُري  ٍة ِيف اْالَ (َوَما ِمْن َدآبَّ
َْشُروَن) «٣٨» ُ  ْ ِ

ٍء ُمثَّ ِإَىل َرِّ ْ َ ْطَنا ِيف الِکَتاِب ِمْن  ا َفرَّ مَّ
٨ـ  عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی عبد العزیز بن مسلم، عن أبي الحسن الرضا7 

قال: یا عبدالعزیز، جهل القوم وخدعوا عن أدیانهم،
القرآن  علیه  وأنزل  الّدین؛  له  أکمل  نبّیه9حّتی  یقبض  لم  وتعالی  تبارك  الّله  إّن 
فیه تفصیل کّل شيء بّین فیه الحالل والحرام والحدود واألحکام وجمیع ما یحتاج إلیه 

 (٤).( کمًال(٣)  فقال عّز وجّل: (ما فّرطنا ٖىف الكتاب  ىشءٖ
قد  إّنه  الرضا7  الحسن  أبي  عن  خالد،  بن  الحسن  عن  أبي،  حّدثني  القّمي:  ـ   ٩
أعطی بلعم بن باعور االسم األعظم وکان یدعو به فیستجیب له، فمال إلی فرعون، فلّما 
وأصحابه  موسی  علی  الّله  ادع  لبلعم:  فرعون  قال  وأصحابه  موسی  طلب  في  فرعون  مّر 
لیجسه عّنا. فرکب حمارته لیمّر في طلب موسی وأصحابه، فامتنعت علیه حمارته فأقبل 
یضربها، فأنطقها الّله عّز وجّل فقالت: ویلك علی ماذا تضربني؟ أترید أن أجيء معك 
االسم  وانسلخ  قتلها،  حّتی  یضربها  یزل  فلم  مؤمنین؟  وقوم  الّله  نبّي  موسی  علی  لتدعو 

ناه  نا   و ااوين    فكان  ان  ا عه   ا  (لخ  قوله:  وهو  لسانه  من  األعظم 
يث)(٥)   ركه  أو  یث  یه  مل  إن  الكلب  كل   ث اه  ع  وأ األرض  اىل  أد  ولكّنه  هبا 

(١) الجاثیة: ٢٩.
وکنزالدقائق:  ح٤٦،   ٣٣١/٢ الثقلین:  ونور  ح١،   ٧٨/٤ البحار:  عنه  ح٨،   ١١٨/١ الرضا:  أخبار  عیون  ح٨،   ١٣٦  (٢)

ح٢. ص٤١٨  الجاثیة،  سورة  ویأتي  ح١٣،  ص٢٢  البقرة،  سورة  تقّدم   ،٣٠٩/٣
(٣) «کماًال» خ، قوله کمًال علی زنة ُصرد أي تاّما کامًال.

معاني  الصدوق: ٧٧٣ ح١،  أمالي  الدقائق: ٣٣١/٣ ح١،  وکنز  الثقلین: ٣٣٧/٢ ح٦٧،  نور  عنه  (٤) ٢١٦/١ ضمن ح١، 
األخبار: ٩٦ ح٢، إکمال الدین: ٦٧٥ ح٣١، عنها البحار: ١٢٠/٢٥ ح٤،  غیبة النعماني: ٢٢٥ ح٦، تقّدم ص١١٣ ح٤.

(٥) االعراف: ١٧٥ـ ١٧٦.
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نعام «٥٠» (
سورة ا

١٣٧

وهو مثل ضربه الّله، فقال الرضا7: فال یدخل الجّنة من البهائم إّال ثالثة: حمارة بلعم، 
وکلب أصحاب الکهف، والذئب، وکان سبب الذئب أّنه بعث ملك ظالم رجًال شرطّیًا 
فحزن  ابنه  فأکل  ذئب  فجاء  یحّبه  إبن  للشرطي  وکان  ویعّذبهم،  مؤمنین  قومًا  لیحشر 

الشرطي علیه فأدخل الّله ذلك الذئب الجّنة لما أحزن الشرطي.(١) 

«٥٠» ( َحی ِإَىلَّ ُ ِبُع ِإالَّ َما  (ِإْن َأتَّ
الرضا7  سأل  أّنه  المیثمي  بن  أحمد  إلی  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ١٠ـ 
یومًا وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد کانوا یتنازعون في الحدیثین المختلفین عن 

رسول الّله9 في الشيء الواحد، فقال7:
إّن الّله عّز وجّل حّرم حرامًا وأحّل حالًال وفرض فرائض فما جاء في تحلیل ما حّرم  الّله 
أو تحریم ما أحّل الّله أو دفع فریضة في کتاب الّله رسمها بّین قائم بال ناسخ نسخ ذلك 
ل  فذلك شيء ال یسع األخذ به، ألّن رسول الّله9لم یکن لیحّرم ما أحّل الّله وال لیحلِّ
مسّلمًا  کّله مّتبعًا  ذلك  في  وکان  وأحکامه،  الّله  فرائض  لیغّیر  وال  وجّل،  عّز  الّله  حّرم  ما 

 ما يوىح)
ّ

ع إال ّ مؤّدیًا عن الّله عّز وجّل، وذلك قول الّله عّز وجّل: (إن أ
فکان7 مّتبعًا لّله مؤّدیًا عن الّله ما أمر به من تبلیغ الرسالة.(٢)

ْرِض  ٍة ِيف ُظُلَماِت اْالَ َْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َیْعَلُمَھا َوَال َحبَّ (َوَما 
ِبٍني) «٥٩» َوَال َرْطٍب َوَال َیاِبٍس ِإالَّ ِيف ِکـَتاٍب مُّ

الّله قول  عن  الحسن7  أبا  سألت  قال:   خالد،  بن  الحسین  عن  العّیاشي:  ـ   ١١
 (  كتاب  ىف   

ّ
إال يابس  وال  رطب  وال  األرض  ظات  ىف  حّبة  وال  يعلا   

ّ
إال ورقة      (ما 

ّمه من قبل أن ُیهلَّ الولد، قال: فقلت: وقوله: (والحّبة) 
ُ
فقال: الورقة السقط یسقط من بطن أ

ّمه ، إذا أهلَّ ویسقط من قبل الوالدة، قال: قلت قوله: (والرطب) 
ُ
قال: یعني  الولد في  بطن  أ

(١) ٢٤٩/١، عنه نور الثقلین: ٣٣٨/٢ ح٧٣، وکنز الدقائق: ٣٢٣/٣، یأتي األعراف، ص٢٨٦.
(٢) ٢٠/٢ ح٤٥، عنه البحار: ٢٣٣/٢ ح١٥، ووسائل الشیعة: ٨١/١٨ ح٢١، ونور الثقلین: ٣٤٣/٢ ح٩١، کنزالدقائق: 

٣٣٥/٣ عن التوحید (لم نجده).
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٣٨

قال: یعني المضغة إذا أسکنت في الرحم قبل أن یتّم خلقها قبل  أن ینتقل، قال قلت: قوله: 
) قال: في إمام مبین .(١)  (واليابس) قال: الولد التام، قال: قلت: (ٖىف كتاب

ا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلَني * ْیُل َرَأی َکْوَکًبا َقاَل َھـَذا َريبِّ َفَلمَّ ا َجنَّ َعَلْیِه اللَّ (َفَلمَّ
ِدِين َريبِّ  ْ َ  ْ ا َأَفَل َقاَل َلِئن ملَّ ا َرَأی اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َھـَذا َريبِّ َفَلمَّ َفَلمَّ

ْمَس َباِزَغًة َقاَل َھـَذا َريبِّ  ا َرَأی الشَّ الَِّني * َفَلمَّ َأل ُکوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ
ْھُت َوْجِھَی  ُْشِرُکوَن * ِإينِّ َوجَّ ا  َّ ا َأَفَلْت َقاَل َیا َقْوِم ِإينِّ َبِريٌء ممِّ َھـَذآ َأْکَربُ َفَلمَّ

ْرَض َحِنیًفا َوَما َأَنْا ِمَن اْملُْشِرِکَني) «٧٦ ـ ٧٩» َماَواِت َواْالَ لِلَِّذي َفَطَر السَّ
قال:  القرشي2،  تمیم  بن  عبدالّله  بن  تمیم  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ١٢
قال:  الجهم،  بن  محّمد  بن  علّي  عن  النیسابوري،  سلیمان  بن  حمدان  عن  أبي،  حّدثنا 
یابن  المأمون:  له  فقال  موسی7  بن  علّي  الرضا  وعنده  المأمون  مجلس  حضرت 

رسول الّله، ألیس من قولك أّن األنبیاء معصومون؟ قال: بلی.
قال: فسأله عن آیات من القرآن في األنبیاء، فکان فیما سأله أن قال له: أخبرني عن 
قول الّله عّز وجّل في إبراهیم: (فّا جّن یه اّل رأى كوكبًا ل ا رّىب) فقال الرضا7: 
إّن إبراهیم وقع إلی ثالثة أصناف: صنف یعبد الزهرة، وصنف یعبد القمر، وصنف یعبد 
الشمس، وذلك حین خرج من السرب اّلذي ُاخفي فیه، فلّما جّن علیه اللیل رأی الزهرة 
ألّن  اآلفلین  ُاحّب  ال  قال:  الکوکب  أفل  فلّما  واإلستخبار،  اإلنکار  علی  رّبي  هذا  قال: 

اُالفول من صفات المحدث المن صفات القدیم
(فّا رأى امر ز ًل ا رّىب) علی اإلنکار واالستخبار،

) یقول: لولم یهدني رّبي لکنت من  اّلّم اال  ّيھدٖىن رّىبٖ ألكو  ل ل ا أفلّف)
القوم الضاّلین. فلّما أصبح رأی الشمس بازغة قال: هذا ربّي هذا أکبر من الزهرة والقمر 
علی االنکار واالستخبار، ال علی اإلخبار واإلقرار، (فّا أفلت ل)لالصناف الثالثة من 

(١)  العّیاشي: ٩٩/٢ ح٢٩، عنه البرهان: ٤٢٦/٢ ح٥، والبحار: ٩٠/٤ ح٣٦، مسند اإلمام الرضا7: ٣٣٠/١ ح٦٥.
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نعام … (
سورة ا

١٣٩

ر  ّذي   ٖوج ت  ّو إّىنٖ    * كون  ّمما  بريء  إّىنٖ  م  (يا  والشمس  والقمر  الزهرة  عبدة 
( رشكا  فًا وما أاموات واألرض حّا

وإّنما أراد إبراهیم بما قال أن ُیبّین لهم بطالن دیَنهم وُیثِبت عندهم أّن العبادة التحّق 
السماوات  وخالق  لخالقها  العبادة  تحّق  وإّنما  والشمس،  والقمر  الزهرة  بصفة  کان  لما 
وجّل:  عّز  قال  کما  وآتاه  وجّل  عّز  الّله  ألهمه  مّما  قومه  علی  به  احتّج  ما  وکان  واألرض، 

ناھا إبراھمي  مه)فقال المأمون: لّله دّرك یابن رسول الّله.(١)  حّجتنا آ وت)

َتُدوَن * َوِتْلَك ْ ُّ  ُ ْمُن َو ُم اْالَ ُ ِبُظْملٍ ُأْوَلـِئَك َهلُ َ ِذیَن آَمُنوْا َوَملْ َیْلِبُسوْا ِإَميا (الَّ
ََّشاء…) «٨٢، ٨٣» ْن  َ َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّ َ َناَھا ِإْبَراِھَمي  ْ َ ُتَنا آ َّ ُ

١٣ ـ فقه الرضا7: من شّك في الّله بعد ما ولد علی الفطرة لم یتب أبدًا،
وأروي: ال ینفع مع الشّك والجحود عمل،

وأروي: من شّك أو ظّن، فأقام علی أحدهما حبط عمله،
 (٢)( ا أك د وإن و  ألك وأروي في قول الّله عّزوجّل: (وما و

قال: نزلت في الشّکاك، 
اآلخرة  في  الشاّك  الشّك،  قال:   (  آوا و يسوا إيامهنم  (اّين  قوله:  في  وأروي 

ولی.(٣) 
ُ
مثل الشاّك في األ

١٤ـ الهدایة الکبری: عن علّي بن موسی، عن أبیه موسی بن جعفر بن محّمد: قال: 
دخلت علی أبي «الصادق7» طائفة من شیعته بالکوفة. فقالوا: یابن رسول الّله9 
کّلکم عبیدالّله(٤) ، فکیف سّمي جّدك علّي بن الحسین8سّید(٥) العابدین؟ فقال لهم 

(١) ١٩٥/١ ح١، عنه البرهان: ٤٣٢/٢ ح١، ونور الثقلین: ٣٦١/٢ ح١٤٦، وکنز الدقائق: ٣٧٦/٣.
(٢) األعراف: ١٠٢.

(٣) ٣٨٨، عنه البحار: ١٢٤/٧٢ ح١، والمستدرك: ١٧٩/١٨ ح٢١.
(٤) «األنبیاء کّلهم عابدون لّله» خ.

(٥) «زین» خ.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٤٠

 ) :(١)  ویقول(اء   تنرفع در) :الصادق7: ویحکم أما سمعتم الّله عّزوجّل یقول
  ب)(٣) فقالوا: بلی یابن رسول الّله. ّبیا ا بّ دد اهللا)(٢)  (و تدر

قال7: فماذا أنکرتم؟ قالوا: أحببنا أن نعلم ماسألناك عنه، قال7: (الحدیث).(٤) 

«٩٠» ( ْ ِ ُ اْقَت ُ ِذیَن َھَدی اُهللا َفِبُھَدا (ُأْوَلـِئَك الَّ
بن  عبدالّله  أتی  رجًال  أّن  الرضا7:  عن  هالل،  بن  العّباس  عن  العّیاشي:  ـ   ١٥
باَلة(٦) فسأله عن الحّج، فقال له: هذاك جعفر بن محّمد قد نصب  الحسن(٥)، وهو بالسَّ
علی  واقفًا  رأیتك  قد  له:  فقال  فسأله،  جعفر7  إلی  الرجل  فأقبل  فاسأله،  لهذا  نفسه 

عبدالّله بن الحسن، فما قال لك؟
قال: سألته فأمرني أن آتیك وقال: هذاك جعفر بن محّمد، قد نصب نفسه لهذا.

 داى اهللا ف ينّك افقال جعفر7: نعم، أنا من اّلذین قال الّله في کتابه: (ُاو 
اده) سل عّما شئت فسأله الرجل فأنبأه عن جمیع ما سأله.(٧) 

ْیَل َسَکًنا) «٩٦» (َفاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّ
١٦ـ   ومنه: عن الحسن بن علّي بن بنت الیاس قال: سمعت أبا الحسن الرضا7 یقول: 
إّن الّله جعل اللیل سکنًا وجعل النساء سکنًا، ومن السّنة التزویج بالّلیل واطعام الطعام.(٨) 
١٧ ـ الکافي: الحسین بن محّمد، عن معّلی بن محّمد، عن الحسن بن علّي الوّشاء، 

عن أبي الحسن الرضا7قال: سمعته یقول في التزویج قال:

(١) األنعام: ٨٣، یوسف: ٧٦.
(٢) آل عمران: ١٦٣.

(٣) اإلسراء: ٥٥.
(٤) ٢١٤ ب٦، عنه حلیة اإلبرار: ٢٣٥/٣ ح١.

(٥) هو عبدالّله بن الحسن السبط7.
(٦) سبال: موضع بین البصرة والمدینة (مراصد اإلطالع: ٦٨٨/٢).

(٧) ١٠٧/٢ ح٥٥، عنه البحار: ١٤٥/٢٤ ح١٦، والبرهان: ٤٤٩/٢ ح١٠، ونور الثقلین: ٣٧٢/٢ ح١٧٣، وکنز الدقائق: 
.٣٩٤/٣

(٨) ١١٠/٢ ح٦٧، عنه البحار: ٢٧٨/١٠٣ ح٤٨، والبرهان: ٤٥٧/٢ ح٩، والوسائل: ٥٢/١٢ ح١.
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نعام  «٩٧» (
سورة ا

١٤١

من السّنة التزویج باللیل ألّن الّله جعل اللیل سکنًا، والنساء إّنما هّن سکن.
التهذیب، والمناقب البن شهر آشوب: نقًال عن الکافي (مثله).

الرضا7  الحسن  أبي  عن  الوّشاء،  علّي  بن  الحسن  عن  روي  اللئالي:  عوالي 
(مثله).(١) 

ا) «٩٧» َ ِ وَم ِلَتْھَتُدوْا  ُ ُّ (َوُھَو الَِّذي َجَعَل َلُکُم ال
١٨ـ  المناقب البن شهرآشوب: أبو المضا، عن الرضا7 قال النبّي9 لعلّي7: 

أنت نجم بني هاشم.(٢) 

ٍ َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع) «٩٨»
َ ٍس َواِح ْ َّ ْن  َشَأُکـْم مِّ ِذَي َأ (َوُھَو الَّ

في  الثاني7  الحسن  أبو  علّي  وقف  قال:  محّمد،  بن  أحمد  عن  العّیاشي:  ـ   ١٩
بني زریق، فقال لي ـ وهو رافع صوته ـ : یا أحمد، قلت: لبیك، قال:

إّنه لّما قبض رسول الّله9 جهد الناس علی إطفاء نور الّله، فأبی الّله إّال أن یتّم نوره 
علی  وأصحابه  حمزة(٣)  أبي  ابن  جهد  الحسن7،  أبو  توّفي  فلّما  بأمیرالمؤمنین7. 
وا به واذا  اطفاء نور الّله، فأبی الّله إّال أن یتّم نوره، وإّن أهل الحّق إذا دخل فیهم داخل ُسرُّ
خرج منهم خارج لم یجزعوا علیه، وذلك أّنهم علی یقین من أمرهم، وإّن أهل الباطل إذا 

وا به، وإذا خرج منهم خارج جزعوا علیه. دخل فیهم داخل ُسرُّ
قال  ثّم  قال:  وتودع)  (سّر  یقول:  الّله  إّن  أمرهم،  من  شّك  علی  أّنهم  وذلك 

أبوعبدالّله7 المستقّر: الثابت، والمستودع: المعار.(٤) 

(١) ٣٦٦/٥ ح١، عنه نور الثقلین: ٣٧٨/٢ ح٢٠٠، وکنز الدقائق: ٤٠٧/٣، والوسائل: ٦٢/١٤ ح٣، التهذیب:٧ /٤١٨ 
ح٤٧، المناقب إلبن شهر آشوب: ٣٥٣/٤، عوالي اللئالي: ٣٠٣/٣ ح١٠٣.

(٢) ١٧٨/٤، عنه نور الثقلین: ٥٤/٤ ح٤٢، والبحار: ٨٢/٢٤ ح٣٠.
الحسن  أبي  بإمامة  یقل  ولم  شهادته7  بعد  الکاظم7  اإلمام  علی  وقف  البطائني،  حمزة  أبي  بن  علّي  هو   (٣)

بحوزته. کانت  اّلتي  الکثیرة  باألموال  طمعًا  الرضا7 
الدقائق:٤١١/٣،  وکنز  ح١٠،   ٤٥٩/٢ والبرهان:  ح١٤،   ٢٢٣/٦٩ وج  ح٣،   ١٥٩/٤٨ البحار:  عنه  ح٧٥،   ١١٢/٢  (٤)

ح٨. ص١٨١  التوبة:  سورة  یأتي  ح٨٣٧،   ٤٤٥ الکّشي:  رجال 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٤٢

٢٠ ـ قرب اإلسناد: معاویة بن حکیم، عن البزنطي قال: وعدنا ابوالحسن الرضا7 
لیلة إلی مسجد دار معاویة فجاء فسّلم7، فقال7:

رسوله9  وتعالی  تبارك  الّله  قبض  حین  الّله  نور  إطفاء  علی  جهدوا  قد  الناس  اّن 
وأبی الّله إّال أن یتّم نوره. وقد جهد علّي بن أبي حمزة علی إطفاء نور الّله حین مضی أبو 
الحسن7 فأبی الّله إّال أن یتّم نوره، وقد هداکم الّله ألمر جهله الناس، فاحمدوا الّله 

علی مامّن علیکم به، إّن جعفرًا7 کان یقول: (سّر وتودع)
فالمستقّر: ما ثبت من اإلیمان، والمستودع: المعار، وقد هداکم الّله ألمر جهله الناس 

فاحمدوا الّله علی ما مّن به علیکم.(١) 
٢١ ـ قرب اإلسناد: عن ابن أبي الخطاب، عن البزنطّي، عن الرضا7، قال: إّن الّله 
ومستودع  مستقّر  هو  إّنما  یقول:  عبدالّله7  أبو  کان  وقد  لکم،  ونّور  هداکم  قد  عّزوجّل 

فالمستقّر: اإلیمان الثابت، والمستودع: المعار، أتستطیع أن تهدي من أضّل الّله.(٢) 

ُه َصاِحَبٌة  ْرِض َأىنَّ َیُکوُن َلُه َوَلٌد َوَملْ َتُکن لَّ َماَواِت َواْالَ (َبِدیُع السَّ
َوَخَلَق ُکلَّ َشْيٍء وُھَو ِبُکلِّ َشْيٍء َعِلٌمي) «١٠١»

٢٢ـ  عیون أخبار الرضا7: في باب مجلس الرضا7 مع سلیمان المروزي یقول 
فیه المأمون بعد کالم طویل: یا عمران هذا سلیمان المروزي متکّلم خراسان، 

قال عمران: یا أمیرالمؤمنین، إّنه یزعم أّنه واحد خراسان في النظر وینکر البداء؟ قال: 
قال  کنتم؟  شيء  أّي  في  فقال:  الرضا7  فدخل  إلیه،  ذاك  عمران:  قال  التناظره.  فلم 
الحسن  بأبي  أترضی  سلیمان:  له  فقال  المروزي.  سلیمان  هذا  الّله،  رسول  یابن  عمران: 
وبقوله فیه؟ فقال عمران: قد رضیت بقول أبي الحسن في البداء علی أن یأتیني فیه بحّجة 

أحتّج بها علی نظرائي من أهل النظر.
قال المأمون: یا أبا الحسن، ما تقول فیما تشاجرا فیه؟

(١) ٣٤٧ ح١٢٥٥، عنه البحار: ٢٦٢/٤٩ ح٥، وج٢٢٢/٦٩ ح٦ (قطعة).
(٢) ٣٨٢ ح١٣٤٥، عنه البحار: ٢٢٢/٦٩ ح٧.
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نعام «١٠١» (
سورة ا

١٤٣

 ّأ اإلان  یذکر  (أوال  یقول:  وجّل  عّز  والّله  سلیمان،  یا  البداء  من  أنکرت  وما  قال: 
دؤا اخللق ّ يعیده)(٢) ویقول:  ي يّا ئًا)(١) ویقول عّزوجّل: (و  يك ل و  اهق
(بديع ااموات واألرض)(٣)  ویقول عّزوجّل: (يزيد ىف اخللق ما ياء)(٤) ویقول عّزوجّل: 

) ویقول عّزوجّل: (وآخرون جون أل اهللا إّما يعّذهبم وإّما يوب  ط  انق اإل وبدأ)
م)(٥)   ویقول عّزوجّل: (وما يعّمر  ّمر وال ي  ره إالّ ىف كتاب)(٦)  الحدیث.(٧) 
موسی  بن  علّي  المأمون  سأل  قال:  شاذان،  بن  الفضل  عن  بإسناده  ومنه:  ـ   ٢٣

الرضا8أن یکتب له محض اإلسالم علی سبیل اإلیجاز واإلختصار،
فکتب7 له ـ إلی أن قال: ـ  وإّن أفعال العباد مخلوقة لّله تعالی خلق تقدیر الخلق 
تکوین، والّله خالق کّل شيء وال نقول بالجبر والتفویض، وال یأخذ الّله البريء بالسقیم، 

وال یعّذب الّله تعالی األطفال بذنوب اآلباء.(٨) 
عن  أسأله  الرضا7  إلی  کتبت  قال:  سلیمان  بن  حمدان  إلی  وبإسناده  ومنه:  ـ   ٢٤
َرة في علم الّله  أفعال العباد أمخلوقة هي أم غیر مخلوقة؟ فکتب7: أفعال العباد مقدَّ

قبل خلق العباد بألفي عام.(٩) 
٢٥ـ  ومنه: بإسناده إلی عبدالسالم بن صالح الهروي قال: سمعت أبا الحسن علّي بن 
موسی الرضا7یقول: أفعال العباد مخلوقة، قلت له: یابن رسول الّله ما معنی مخلوقة؟ 

قال: مقّدرة.(١٠)

(١) مریم: ٦٧.
(٢) الروم: ٢٧.

(٣) البقرة: ١١٧ ، األنعام: ١٠١.
(٤) فاطر: ١.

(٥) فاطر: ١١.
(٦) التوبة: ١٠٦.

(٧) ١٨٠/١، عنه البحار: ٣٢٩/١٠ ح٢، وج١٧٨/٤٩ ح١٣، یأتي في السجدة، ص٣٥٢ ح١.
(٨) ١٢١/٢ ح١، عنه البحار: ٢٣٩/٧١، ونور الثقلین: ٣٨١/٢ ح٢١٢ و٢١٤، عن الخصال: ٦٠٨/٢،عنه کنزالدقائق: ٤١٦/٣.

(٩) ١٣٦/١ ح٣٤، عنه البحار: ٢٩/٥ ح٣٥، ونور الثقلین: ٣٨١/٢ ح٢١٣، التوحید: ٤١٦ ح١٦.
(١٠) ٣١٥/١ باب ٢٨، معاني األخبار: ٣٩٦، عنهما البحار: ٣٠/٥ ح٣٧.
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١٤٤

٢٦ ـ ومنه: بإسناده إلی الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7: أّنه قال: اعلم 
عّلمك الّله الخیر أّن الّله تبارك وتعالی قدیم، والقدم صفة دّلت العاقل علی أّنه ال شيء 
قبله، وال شيء معه في دیمومته، فقد بان لنا باقرار العاّمة مع معجزة الصفة أّنه ال شيء 

قبل الّله وال شيء مع الّله في بقائه، وبطل قول من زعم أّنه کان قبله أو کان معه شيء.
معه،  یزل  لم  ألّنه  له،  خالقًا  یکون  أن  یجز  لم  بقائه  في  شيء  معه  کان  لو  أّنه  وذلك 
فکیف یکون خالقًا لمن لم یزل معه؟ ولو کان قبله شيء کان األ ّول ذلك الشيء الهذا، 

وکان األ ّول أولی بأن یکون خالقًا للثاني.(١) 

ِبُري) «١٠٣» َ ْ ْبَصاُر َوُھَو ُیْدِرُك اَألْبَصاَر َوُھَو اللَِّطیُف ا (َال ُتْدِرُکُه اْالَ
٢٧ ـ فقه الرضا7: أروي أّنه قرئ بین یدي العالم7 قوله تعالی:

األوهام  وهي  القلوب  أبصار  عنی  إّنما  فقال:  ار)  األ يدرك   و ار  األ تدركه  (ال 
فقال: التدرك األوهام کیفّیته وهو یدرك کّل وهم، وأّما عیون البشر فال تلحقه، ألّنه تعالی 

الیحّد فال یوصف، هذا ما نحن علیه کّلنا.(٢) 
٢٨ ـ الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد، عن أبي هاشم الجعفري، عن 
أبي الحسن الرضا7، قال: سألته عن الّله هل یوصف؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ قلت: 
قال:  بلی،  قلت:  ار)؟  األ يدرك   و ار  األ تدركه  (ال  تعالی:  قوله  تقرأ  أما  قال:  بلی. 
تعرفون األبصار؟ قلت: بلی. قال: ما هي؟ قلت: أبصار العیون. فقال: إّن أوهام القلوب 

أکبر من أبصار العیون، فهو ال تدرکه األوهام وهو یدرك األوهام.
التوحید: حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید قال: حّدثنا محّمد بن الحسن 
الحسن  أبي  عن  الجعفرّي،  هاشم  أبي  عن  محّمد،  بن  أحمد  حّدثنا  قال:  الصّفار، 

الّرضا7 (مثله).(٣) 
(١) ١٤٥ ح٥٠، عنه نور الثقلین: ٣٨٠/٢ ح٢١١، وکنز الدقائق: ٤١٦/٣، والبحار: ١٧٦/٤ ح٥، عن التوحید: ١٨١ ح٢، 

البحار: ٧٤/٥٧ ح٤٩، الکافي: ١٢٠/١ ح٢.
(٢) ٣٨٤، عنه البحار: ٢٦٢/٣ ح١٧، ومستدرك الوسائل: ٢٤٩/١٢ ح٩.

(٣) ٩٨/١ ح١٠، عنه البرهان: ٤٦٢/٢ ح٢، التوحید: ١٠٩ ح١١، عنه البحار: ٣٩/٤ ح١٦، ونور الثقلین: ٢/ ٣٨٢ح٢١٧.
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١٤٥

الحسن  ألبي  قلت  ذوالریاستین:  قال  قال:  حاتم  بن  األشعث  عن  العّیاشي:  ـ   ٢٩
بعضهم:  فقال  الرؤیة؟  من  الناس  فیه  اختلف  عّما  أخبرني  فداك،  جعلت  الرضا7: 
الیری!! فقال: یا أبا العّباس، من وصف الّله بخالف ما وصف به نفسه فقد عظم الفریة 
) هذه األبصار  یف اخلبال ار و يدرك اال ار و علی الّله، قال الّله: (ال تدركه األ
لیست هي األعین، إّنما هي األبصار اّلتي في القلوب، الیقع علیه األوهام والیدرك کیف 

هو.(١) 
٣٠ ـ أمالي الصدوق: حّدثنا الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المؤدب، قال: 
حّدثنا أبو الحسین محّمد بن جعفر األسدي، عن محّمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: قال 

ار و يدرك  أبو الحسن علّي بن موسی الرضا7، في قول الّله عّز وجّل: (ال تدركه األ
ار) قال: ال تدرکه أوهام القلوب فکیف تدرکه أبصار العیون؟.(٢)  األ

٣١ـ  الکافي: أحمد بن إدریس، عن محّمد بن عبدالجّبار، عن صفوان بن یحیی، قال: 
سألني أبو قّرة المحّدث أن ُادخله علی أبي الحسن الرضا7 فاستأذنته في ذلك فأذن 
لي، فدخل علیه فسأله عن الحالل والحرام واألحکام حّتی بلغ سؤاله إلی التوحید؛ فقال 
أبو قّرة: إّنا روینا أّن الّله قّسم الرؤیة والکالم بین نبّیین، فقّسم الکالم لموسی، ولمحّمد 

الرؤیة.
تدركه   (ال  واإلنس:  الجّن  من  الثقلین  إلی  الّله  عن  المبّلغ  فمن  أبوالحسن7:  فقال 
قال:  محّمد9؟  ألیس  ىشء)(٤)    ك و(س  ًام)(٣)   به  ون  يح (وال  ار)،  األ
بلی، قال: کیف یجيء رجل إلی الخلق جمیعًا فیخبرهم أّنه جاء من عند الّله وأّنه یدعوهم 

 ك (وس  ًام)،  به  ون  يح (وال  ار)،  اال تدركه  (ال  فیقول:  الّله  بأمر  الّله  إلی 

والبرهان: ٤٦٦/٢ ح٩، وکنز الدقائق: ٤٢٠/٣، مجمع البیان: ٣٤٤/٤،  (١) ١١٣/٢ ح٧٩، عنه البحار: ٥٣/٤ ح٣١، 
 .١٠٦ الواقیة:  الجّنة 

(٢) ٣٣٤ ح٢، عنه البحار: ٢٩/٤ ح٤، والبرهان: ٤٦٥/٢ ح٦، ونور الثقلین: ٣٨٣/٢ ح٢١٩، وکنز الدقائق: ٤١٩/٣، 
روضة الواعظین: ٤٣.

(٣) طه: ١١٠.
(٤) الشوری: ١١.
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١٤٦

ىشء). ثّم یقول: أنا رأیته بعیني وأحطت به علمًا وهو علی صورة البشر، أما تستحیون؟ 
ما قدرت الزنادقة أن ترمیه بهذا أن یکون یأتي من عند الّله بشيء. ثّم یأتي بخالفه من 

وجه آخر.
قال أبو قّرة: فإّنه یقول: (ود رآه نز ُاخرى)(١) .

فقال أبوالحسن7: إّن بعد هذه اآلیة ما یدّل علی ما رأی، حیث قال: (ما كذب اؤاد   
ما رأى)(٢)  یقول: ما کذب فؤاد محّمد ما رأته عیناه ثّم أخبر بما رأی 

(وال  الّله:  قال  وقد  الّله،  غیر  الّله  فآیات  ى)(٣)   الك رّبه  آيات    رأى  (د  فقال: 
ون  به  ًام) فإذا رأته األبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة. يح

مخالفة  الروایات  کانت  إذا  الحسن7:  أبو  فقال  بالروایات؟  فتکّذب  قّرة:  أبو  فقال 
للقرآن کّذبتها. وما أجمع المسلمون علیه أّنه ال یحاط به علمًا، وال تدرکه األبصار، ولیس 

کمثله شيء.(٤) 
بن سیف،  علّي  عن  عیسی،  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  إدریس،  بن  أحمد  ٣٢ـ ومنه: 
عن محّمد بن عبید قال: کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 أسأله عن الرؤیة وما ترویه 
بینهم  التمانع  الجمیع  اّتفق  بخّطه:  فکتب  ذلك؛  لي  یشرح  أن  وسألته  والخاّصة  العاّمة 
أّن المعرفة من جهة الرؤیة ضرورة، فإذا جاز أن یری الّله عّزوجّل بالعین وقعت المعرفة 
ضرورة، ثّم لم تخل تلك المعرفة من أن تکون إیمانًا أو لیست بإیمان، فإن کانت تلك 
لیست  االکتساب  جهة  من  الدنیا  دار  في  اّلتي  فالمعرفة  إیمانًا  الرؤیة  جهة  من  المعرفة 
بإیمان ألّنها ضّده، فال یکون في الدنیا مؤمن(٥) ألّنهم لم یروا الّله عّز ذکره، وإن لم تکن 
تلك المعرفة اّلتي من جهة الرؤیة إیمانًا لم تخل هذه المعرفة اّلتي من جهة اإلکتساب 

(١) النجم: ١٣.

(٢) النجم: ١١.
(٣) النجم: ١٨.

(٤) ٩٥/١ ح٢، عنه البرهان: ٤٦٢/٢ ح٤، ونور الثقلین: ٣٨١/٢ ح٢١٥، وکنز الدقائق: ٤١٧/٣، عن التوحید:١٠٧ ح٩، 
عنه البحار: ٣٦/٤ ح١٤، یأتي طه، ص٢٨٥ ح٤، والشوری، ص٤٠١ ح٤، والنجم، ص٤٣٩ ح٣.

(٥) «أحد مؤمنًا» خ.
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أن تزول والتزول في المعاد، فهذا دلیل علی أّن الّله عّز ذکره الیری بالعین، إذ العین تؤّدي 
إلی ما وصفناه.(١) 

٣٣ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما جاء عن الرضا7 من األخبار في التوحید 
حدیث طویل عنه7وفیه:

قال السائل: رحمك الّله فأوجدني کیف هو وأین هو؟
قال: ویلك، إّن اّلذي ذهبت إلیه غلط، وهو أّین األین وکان وال أین، وهو کّیف الکیف 
وکان وال کیف، فال یعرف بکیفوفّیة وال بأینونّیة، وال بحاّسة، وال یقاس بشيء، قال الرجل: 
فإذا أّنه ال شيء إذا لم یدرك بحاّسة من الحواس؟ فقال أبو الحسن7: ویلك لّما عجزت 
حواّسك عن إدراکه أنکرت ربوبّیته، ونحن إذا عجزت حواّسنا عن إدراکه أیقّنا أّنه رّبنا، وأّنه 

شيء بخالف األشیاء ... قال الرجل: فلم احتجب؟
فقال أبو الحسن7: إّن الحجاب عن الخلق لکثرة ذنوبهم، فأّما هو فال تخفی علیه 

خافیة في آناء اللیل والنهار، قال: فلم ال تدرکه حاّسة البصر.
قال: للفرق بینه وبین خلقه اّلذین تدرکهم حاّسة األبصار منهم ومن غیرهم، ثّم هو 

أجّل من أن یدرکه بصر أو یحیط به وهم أو یضبطه عقل.(٢) 
حدیث  في  ـ  الرضا7  الحسن  أبي  عن  مرسًال،  محّمد  بن  علّي  الکافي:  ـ   ٣٤
في النفاذ  علی  ذلك  ولکن  وِصَغر،  وَقضافة  قّلة  علی  فلیس  الّلطیف  وأّما  قال:  ـ  طویل 
 األشیاء، واالمتناع من أن یدرك، کقولك للرجل: لطف عّني هذا األمر ولطف فالن في 
مذهبه، وقوله یخبرك أّنه غمض فیه(٣) العقل، وفات الطلب وعاد متعّمقًا متلّطفًا الیدرکه 
الوهم، فکذلك لطف الّله تبارك وتعالی، عن أن یدرك بحٍدّ أو ُیحّد بوصف، والّلطافة مّنا 

الصغر والقّلة، فقد جمعنا اإلسم واختلف المعنی،
(١) ٩٦/١ ح٣، عنه نور الثقلین: ٣٨٤/٢ ح٢٢٧، وکنز الدقائق: ٤٢١/٣، التوحید: ١٠٩ ح٨، عنه البحار: ٥٦/٤ ح٣٥، 

وج٣٥/٥٧ ح٧.
 ٣٨٤/٢ الثقلین:  ونور   ،٤٢٠/٣ الدقائق:  وکنز  ح٧،   ٣٥/٥٧ البحار:  عنهما  ح٣،   ٢٤٥ التوحید:  ح٢٨،   ١٣١/١  (٢)

ح٣٦.  ١٨٥/١ األنوار:  مصباح  ح٣،   ٧٨/١ الکافي:  ح١٢،   ٣٦/٣ والبحار:  ح٢٢٦، 
(٣) «فبهر» خ.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٤٨

وأّما الخبیر فهو اّلذي ال یعزب عنه شيء وال یفوته شيء، لیس للتجربة وال لألعتبار 
ولوال هما ما علم ألّن کّل من کان کذلك کان  باألشیاء فیفیده التجربة واإلعتبار علمًا، 
عن  المستخبر  الناس  من  والخبیر  یخلق،  ومالم  یخلق  بما  خبیرًا  یزل  لم  والّله  جاهًال، 

جهل المتعّلم، وقد جمعنا االسم واختلف المعنی،
وتسّنم  علیها  وقعود  فوقها  برکوب  األشیاء  علی  ظهر  أّنه  أجل  من  فلیس  الظاهر  وأّما 
لذراها، ولکن ذلك لقهره وغلبته األشیاء وقدرته علیها کقول الرجل: ظهرت علی أعدائي 

وأظهرني الّله علی خصمي، یخبر عن الَفَلج والغلبة وکهذا ظهور الّله علی األشیاء، 
ووجه آخر أّنه الظاهر لمن اراده وال یخفی علیه شيء وإّنه مدّبر لکّل ما برئ فأّي ظاهر 
أظهر وأوضح من الّله تبارك وتعالی؟ ألّنك ال تعدم صنعته(١) حیثما توّجهت وفیك من 
آثاره ما یغنیك، والظاهر مّنا البارز بنفسه، والمعلوم بحّده، فقد جمعنا اإلسم ولم یجمعنا 

المعنی، الحدیث.
عیون أخبار الرضا، التوحید: حّدثنا علّي بن أحمد بن محّمد بن عمران الدقاق2: 
قال: حّدثنا محّمد بن یعقوب الکلیني، قال: حّدثنا علّي بن محّمد، عن محّمد بن عیسی، 

عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 (مثله).(٢) 
أحمد  بن  الحسین(٣)  حّدثنا  قال:  أبي2  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٣٥
المالکي، عن أبیه، عن إبراهیم بن أبي محمود، عن علّي بن موسی الرضا، عن أبیه موسی 
ابن جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد، عن أبیه محّمد بن علّي، عن أبیه علّي بن الحسین، 

عن أبیه الحسین بن علّي: قال: قال رسول الّله9:
لمن  وطوبی  علیك،  واعتدی  ظلمك  لمن  فویل  بعدي،  من  المظلوم  أنت  علّي،  یا 

تبعك ولم یختر علیك.

(١) «صنعه» خ.
(٢) ١٢٢/١ ضمن ح٢، عنه البرهان: ٤٦٣/٢ ضمن ح٥، ونور الثقلین: ٣٨٥/٢ ح٣٢٩، وص٦٢٦ ح٢٣٢، وکنزالدقائق: 

٤٢٣/٣ و٤٢٤، عیون أخبار الرضا: ١٤٥/١ ح٥٠، التوحید: ١٨٦ ح٢.
(٣) «الحسن» خ.
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نعام «١٠٣» (
سورة ا

١٤٩

یا علّي، أنت المقاتل بعدي، فویل لمن قاتلك وطوبی لمن قاتل معك
یا علّي، أنت اّلذي تنطق بکالمي وتتکّلم بلساني بعدي، فویل لمن رّد علیك وطوبی 

لمن قبل کالمك
یا علّي، أنت سّید هذه اُالّمة بعدي وأنت إمامها وخلیفتي علیها، من فارقك فارقني 

یوم القیامة، ومن کان معك کان معي یوم القیامة.
یا علّي، أنت أّول من آمن بي وصّدق بي وأنت أّول من أعانني علی أمري وجاهد معي 

عدّوي، وأنت أّول من صّلی معي والناس یومئذ في غفلة الجهالة.
یا علّي، أنت أّول من یبعث معي، وأنت أّول من یجوز الصراط معي، وإّن رّبي عّزوجّل 
أقسم بعّزته أّنه ال یجوز عقبة الصراط إّال من معه براءة بوالیتك ووالیة األئّمة من ولدك، 
وأنت أّول من یرد حوضي، تسقي منه أولیاَءك وتذود عنه أعداَءك، وأنت صاحبي إذا قمت 

المقام المحمود تشفع لمحّبینا فتشفع فیهم،
وأنت أّول من یدخل الجّنة وبیدك لوائي وهو لواء الحمد، وهو سبعون شّقة، الشّقة 
دارك  في  أصلها  الجّنة،  في  طوبی  شجرة  صاحب  وأنت  والقمر،  الشمس  من  أوسع  منه 

وأغصانها في دور شیعتك ومحّبیك.
قال إبراهیم بن أبي محمود: فقلت للرضا: یابن رسول الّله، إّن عندنا أخبارًا في فضائل 
مثلها  نعرف  وال  مخالفیکم  روایة  من  وهي  البیت،  أهل  وفضلکم  المؤمنین7  أمیر 
عندکم، أفندین بها؟ فقال: یابن أبي محمود، لقد أخبرني أبي، عن أبیه، عن جّده7 أّن 
رسول الّله9 قال: من أصغی إلی ناطق فقد عبده، فإن کان الناطق عن الّله عّزوجّل فقد 

عبدالّله وإن کان الناطق عن إبلیس فقد عبد إبلیس.
ثّم قال الرضا7: یابن أبي محمود، إّن مخالفینا وضعوا أخبارًا في فضائلنا وجعلوها 
علی ثالثة أقسام: أحدها الغلّو وثانیها التقصیر في أمرنا، وثالثها التصریح بمثالب أعدائنا، 
فإذا سمع الناس الغلّو فینا کّفروا شیعتنا ونسبوهم إلی القول بربوبّیتنا واذا سمعوا التقصیر 
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٥٠

عّزوجّل  الّله  قال  وقد  بأسمائنا  ثلبونا  بأسمائهم  أعدائنا  مثالب  سمعوا  واذا  فینا،  اعتقدوه 
 م)  وًا سّبوا اهللا دون اهللا  نين يدّّبوا ا وال)

یابن أبي محمود، إذا أخذ الناس یمینًا وشماًال فألزم طریقتنا، فإّنه من لزمنا لزمناه ومن 
فارقنا فارقناه، إّن أدنی ما یخرج به الرجل من االیمان أن یقول للحصاة: هذه نواة ثّم یدین 

بذلك ویبرء مّمن خالفه.
یابن أبي محمود، احفظ ما حّدثتك به، فقد جمعت لك خیر الدنیا واآلخرة. 

بشارة المصطفی: (مثله).(١) 

ُفوَن) «١١٣» ْقَرتِ ْ مُّ ُ ُفوْا َما  (َوِلَیْقَرتِ
٣٦ ـ رجال الکّشي: بإسناده عن أحمد بن محّمد قال: کتب الحسین بن مهران إلی 

أبي الحسن الرضا7: کتابًا  ... فأجابه أبوالحسن بجواب، وفیه: 
من یهدي الّله فال مضلَّ له، ومن یضلله فال هادي له، ولن تجد له مرشدًا، فقلت: 

د إيامهنم   هللا مواوَاعمُل في أمرهم وأحتلُّ فیه! وکیف لك الحیلة، والّله یقول: (وأ
یل وارآن)(٣) وراة واإلًا   )(٢)، (ٖىف اّ یه ًايموت بىلو  عث اهللا ال ي

کان  وقد  وأسلموا،  استقاموا  عنه  سألوا  فیما  ُتجیبهم  فلو  رن)    ما  (وقرا 
مّني ما أنکرت وأنکروا من بعدي ومّد لي بقائي وما کان ذلك مّني إّال رجاء اإلصالح، 
لقول أمیر المؤمنین صلوات الّله علیه: اقتربوا اقتربوا وسلوا وسلوا فإّن العلیم(٤) یفیض فیضا، 
بّر  في  نزلت  آیة  ما  والّله  علمًا،  مألته  ولکن  طعام  ملئ  ما  ویقول:  بطنه  یمسح  وجعل 

والبحر والسهل والجبل إّال أنا أعلمها وأعلم فیمن نزلت. الحدیث.(٥) 

(١) ٣٠٣/١ ح٦٣، عنه البحار: ٢١١/٣٩ ح٢، ونور الثقلین: ٦٢٧/١ ح٢٤٠، وکنز الدقائق: ٤٢٩/٣، وإثبات الهداة: 
بشارة المصطفی: ٣٣٩. الشیعة: ٩٢/١٨ ح١٣،  ٤٩٥/١ ح٩٥، وسائل 

(٢) النحل: ٣٨.

(٣) التوبة: ١١١.
(٤) «العلم» م.

(٥) ٦٠٠، عنه البحار: ٣٥٠/٧٨ ضمن ح٨ ، یأتي التوبة، ص١٩٠ ح٢٩، والنحل، ص٢٤٣ ح٩.
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نعام «١٢٥» (
سورة ا

١٥١

ُه  لَّ ِ ُ َْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسَالِم َوَمْن ُیِرْد َأْن  ِدَیُه  ْ َ (َفَمن ُیِرِد اّهللاُ َأْن 
ْجَس  َعُل اّهللاُ الرِّ ْ َ َماء َکَذِلَك  ُد ِيف السَّ عَّ ـَما َيصَّ ًقا َحَرًجا َکَأ نَّ َعْل َصْدَرُه َضیِّ ْ َ

ِمُنوَن) «١٢٥» ْ ُ ِذیَن َال  َ الَّ َ
٣٧ ـ عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا عبدالواحد بن محّمد بن عبدوس العّطار 
النیسابوري،  سلیمان  بن  حمدان  عن  قتیبة،  بن  محّمد  بن  علّي  حّدثني  قال:  بنیسابور، 

قال: سألت أبا الحسن الرضا7 عن قول الّله عّز وجّل: (ن يرد اهللا أن يھديه يرشح صدره 
لإلسالم) قال: من یرد الّله أن یهدیه بإیمانه في الدنیا وإلی جّنته ودار کرامته في اآلخرة 
یشرح صدره للتسلیم لّله والثقة به والسکون إلی ما وعده من ثوابه، حّتی یطمئّن إلیه، ومن 
یجعل  الدنیا،  في  له  وعصیانه  به،  لکفره  اآلخرة  في  کرامته  ودار  جّنته،  عن  یضّله  أن  یرد 

صدره ضّیقًا حرجًا حّتی یشّك في کفره ویضطرب من إعتقاده حّتی یصیر (كأّمنا يّصّعد ىف 
  اّين ال يؤون). ّيجعل اهللا ا امء كذّا

االحتجاج: عن إبراهیم بن محمود (مثله).(١) 
٣٨ ـ غیبة الطوسي: بإسناده عن جعفر بن محّمد بن مالك، عن محّمد بن الحسین 
ابن أبي الخّطاب، عن محّمد بن أبي عمیر، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر وهو من 
آل مهران وکانوا یقولون بالوقف وکان علی رأیهم، فکاتب أبا الحسن الرضا7 وتعّنت 
في المسائل فقال: کتبت إلیه کتابًا وأضمرت في نفسي أّني متی دخلت علیه أسأله عن 
ثالث مسائل من القرآن، وهي قوله تعالی: (أفأ مع اّم أو هتدي ا)(٢)  وقوله: 

(ن يرد اهللا أن يھديه يرشح صدره لإلسالم) وقوله: (إّنك ال هتدي  أحب ولكّن اهللا يھدي 
في  أضمرتها  اّلتي  اآلیات  آخره  في  وکتب  کتابي  عن  فأجابني  أحمد:  قال  ياء)(٣)   

٤٥٢/٣،االحتجاج:  الدقائق:  وکنز  ح٤،   ٣٩٧/٢ الثقلین:  ونور  ح٤،   ٤٧٧/٢ البرهان:  عنه  ب١١،  ح٢٧   ١٣١/١  (١)
ح٤.  ٢٤٢ التوحید:  ح٢،   ١٤٥ االخبار:  معاني   ،١٩٤/٢

(٢) الزخرف: ٤٠.
(٣) القصص: ٥٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٥٢

کنت  ما  أنسیت  الجواب  وصل  فلّما  إلیه،  کتابي  في  اذکرها  ولم  عنها  أساله  أن  نفسي 
أضمرته فقلت: أّي شيء هذا من جوابي، ثم ذکرت أّنه ما أضمرته.(١) 

بعض  جواب  في  الرضا7  إلیه  کتب  البزنطي،  عن  بإسناده  اإلسناد:  قرب  ـ   ٣٩
المسائل: بسم الّله الّرحمن الّرحیم قد وصل کتابك إلّي وفهمت ما ذکرت فیه من حّبك 
وزعمت  عّني  قوم  بها  جاء  أشیاء  في  ُاشافهك  أن  علیك  ویجب  فیه،  ترجو  وما  لقائي، 
أّنهم یحتّجون بحجج علیکم، ویزعمون أّني أجبتهم بخالف ما جاء عن آبائي، ولعمري 

 و لإلسالم  صدره  يرشح  يھديه  أن  اهللا  يرد  (ن  الّله  إّال  العمي  یهدي  وال  الصّم  یسمع  ما 
اّين      ّا اهللا  يجعل   كذ اّامء  ٖىف  يّصعد  كـــأّمنا    ًحر ضًّا  صدره  يجعل   ّيض أن  يرد 

اليؤون)، (إّنك ال هتدي  أحب ولكّن اهللا يھدي  ياء و أم لتدين).(٢) 

نُکْم...) «١٣٠» نِّ َواِإلنِس َأَملْ َیْأِتُکْم ُرُسٌل مِّ ِ
ْ (َیا َمْعَشَر ا

الشامي،  خبر  من  الرضا7  عن  جاء  ما  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٤٠
وما سأل عنه أمیر المؤمنین7 في جامع الکوفة حدیث طویل وفیه: وسألته هل بعث 
الّله تعالی نبّیًا إلی الجّن؟ فقال: نعم، بعث إلیهم نبّیًا یقال له: یوسف، فدعاهم إلی الّله 

عّزوجّل فقتلوه.(٣) 

َم َحَصاِدِه) «١٤١» ْ َ ُه  ْا َحقَّ ُ َر َوآ ِرِه ِإَذا َأْمثَ (ُکُلوْا ِمْن َمثَ
وعّز  جّل  لقوله  الّشفاء  ففیها  أدرکت  إذا  الّثمار  أّن  ونروي  الّرضا7:  فقه  ـ   ٤١

و (كا  مثره إذا أمثر).(٤) 
٤٢ ـ القّمي: عن أحمد بن إدریس، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا7 
یأتي   ،٣٣٦/٤ آشوب:  شهر  إبن  مناقب  ح١١٨،   ١١٧/٦ الهداة:  وإثبات  ح٤٦،   ٤٨/٤٩ البحار:  عنه  ح٧٦،   ٧١  (١)

ح٩. ص٣٣٨  القصص، 
(٢) ٣٤٨ ح١٢٦٠ (قطعة)، عنه البحار: ٢٦٥/٤٩ ح٨، تقّدم سورة المائدة، ص١٢٧، ویأتي القصص، ص٣٣٩ ح١٠.

عنهما  ح٤٤،  ضمن   ٥٩٣/٢ الشرائع:  علل   ،٤٥٥/٣ الدقائق:  وکنز  ح٢٩٠،   ٤٠٠/٢ الثقلین:  نور  عنه   ،٢٤٢/١  (٣)
ح٣٣.  ٧٨/٦٣ البحار: 

(٤) ٣٤٧، عنه المستدرك: ٤٦٦/١٦ ذح٢٦.
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نعام «١٤١» (
سورة ا

١٥٣

قال: قلت: إن لم یحضر المساکین وهو یحصد کیف یصنع؟ قال: لیس علیه شيء.(١) 
٤٣ ـ العّیاشي: عن الحسن بن علّي، عن الرضا7، قال:

واالثنین،  الضغث(٢)  قال7:  اده)  يوم  ّه  (وآا  عّزوجّل  الّله  قول  عن  سألته 
تعطي من حضرك، وقال: نهی رسول الّله9عن الحصاد بالّلیل.(٣) 

اده) يوم  ّه  (وآا  ٤٤ ـ التنزیل والتحریف: عن الرضا7 في قوله عّز وجّل: 
ـ بفتح الحاء ـ وآتوهّن الضغث من الزرع، والقبضة من التمر، تعطیه من یحضرك من 

المساکین.(٤) 
ـ الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن   ٤٥
قال:  ترسا)  وال  اده  يوم  ّه  (وآا  وجّل:  عّز  الّله  قول  عن  سألته  قال:  الرضا7، 
جمیعًا،  بکّفیه  الرجل  یتصّدق(٥)  أن  والجذاذ  الحصاد  في  اإلسراف  من  یقول:  أبي  کان 
وکان أبي إذا حضر شیئًا من هذا فرأی أحدًا من غلمانه یتصّدق بکّفیه، صاح به: أعط بید 

واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل.(٦) 
٤٦ـ   قرب اإلسناد: عـن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، قال: سألـتهـ  یعني الرضا7ـ 

عن قول الّله عّز وجّل: (وآا ّه يوم اده وال ترسا) أّي شيء اإلسراف؟ 
قال: هکذا یقرأها من کان قبلکم؟ قلت: نعم. قال: إفتح الفم بالحاء قلت: حصاده، 

وکان أبي یقول: 
من اإلسراف في الحصاد والجذاذ ـ إلی آخر ما نقلناه عن الکافي سواء.(٧) 

(١) ٢٢٥/١، عنه کنز الدقائق: ٤٦٦/٣، والبرهان: ٤٨٢/٢ ح٣، ونور الثقلین: ٤٠٥/٢ ح٣١٠.
(٢) الضغث: کّل ما ُجمع وقبض علیه بجمع الکّف.

(٣) ١١٩/٢ ح٩٧، عنه البرهان: ٤٨٤/٢ ح١٢.
(٤) عنه المستدرك: ٩٣/٧ ح٤.

(٥) «یّصّدق» البرهان.
(٦) ٥٦٦/٣ ح٦، عنه نور الثقلین: ٤٠٤/٢ ح٣٠٤، وکنز الدقائق: ٥٦٥/٣، ووسائل الشیعة: ١٣٩/٦ ح١، وحلیة األبرار: 

٩٩/٤ ح٥، والبرهان: ٤٨٤/٢ ح٨، وص٤٨٦ ح٢٠، عن العیاشي: ١٢١/٢ ح١٠٦.
(٧) ٣٦٨، عنه البحار: ٩٤/٩٦ ح٦، والبرهان: ٤٨٤/٢ ح١١، ونور الثقلین: ٤٠٤/٢ ح٣٠٧، وکنز الدقائق: ٤٦٦/٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٥٤

َما) «١٤٦» ُ َ ُو ُ  ْ ِ
ْ ْمَنا َعَل ِ َحرَّ

َ ْمَنا ُکلَّ ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغ (َحرَّ
٤٧ ـ عیون أخبار الرضا: عن الرضا7 ـ في حدیث طویل ـ قال: قال أبي7: کّل 
ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطیر حرام، وفیه أیضًا: وحّرم األرنب ألّنها بمنزلة 

السنور ولها مخالیب کمخالیب السنور وسباع الوحش.(١) 
٤٨ ـ ومنه: في باب ما کتبه الرضا7 للمأمون من محض اإلسالم وشرائع الدین: 

وتحریم کّل ذي ناب من السباع وکّل ذي مخلب من الطیر.
تحف العقول: (مثله).(٢) 

ِعَني) «١٤٩» َدامُکْ َأْجخَ ُة اْلَباِلَغُة َفَلْو َشاء َهلَ َّ ُ ْ (ُقْل َفِلّلِه ا
الرضا7  موالي  عند  کنت  قال:  بن سنان،  محّمد  عن  بإسناده  ـ علل الشرائع:   ٤٩
أبي  إلی  المأمون  فالتفت  ـ  قال:  أن  إلی  ـ  یمینه  علی  یقعده  المأمون  وکان  بخراسان، 
 الحسن7فقال: ما تری في أمره(٣)؟ فقال7: (قل فلّ  احلجة  ااة) وهي اّلتي تبلغ 
الجاهل فیعلمها بجهله کما یعلمها العالم بعلمه، والدنیا واآلخرة قائمتان بالحّجة، وقد 
احتّج الرجل بالقرآن، فأمر المأمون عند ذلك باطالق الصوفي واحتجب عن الناس.(٤) 

َك َأْو َیْأِيتَ َبْعُض آَیاِت  ُ اْملَالِئَکُة َأْو َیْأِيتَ َربُّ ُ (َھْل َینُظُروَن ِإالَّ َأْن َتْأِت
ا َملْ َتُکْن آَمَنْت َ ُ ًسا ِإَميا ْ َ َك َال َینَفُع  َم َیْأِتي َبْعُض آَیاِت َربِّ ْ َ َك  َربِّ

ا ُمنَتِظُروَن) «١٥٨» ا ُقِل انَتِظُروْا ِإنَّ ا َخْريً َ ِ  ِمْن َقْبُل َأْو َکَسَبْت ِيف ِإَميا
٥٠ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما جاء عن الرضا7 من العلل بإسناده إلی 

 ١٧١/٦٥ البحار:  عنه  ح١،   ٤٨٢ الشرائع:  علل   ،٤٧٥/٣ الدقائق:  وکنز  ح٣٢٢،   ١٤٩/٢ الثقلین:  نور  عنه   ،٩٣/٢  (١)
ح٧.  ٣٢١/١٦ الشیعة:  ووسائل  ح٣، 

(٢) ١٢٥/٢، عنه البحار: ٣٥٩/١٠ ضمن ح١، وج١٧٦/٦٥ ح٩، ونور الثقلین: ٤٠٩/٢ ح٣٢٣، وکنز الدقائق: ٤٧٥/٣، 
ووسائل الشیعة: ٣٢١/١٦ ح٨، تحف العقول: ٤٢٢.

(٣) قّصته طویلة، راجع إلی المصدر.
(٤) ٢٤٠ ح٢، عیون أخبار الرضا 7: ٢٣٨/٢، عنهما البحار: ٢٨٩/٤٩ ضمن ح١، وحلیة األبرار: ٤٥٣/٤ ذح١.
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نعام «١٦٠» (
سورة ا

١٥٥

أبي إبراهیم بن محّمد الهمداني قال: قلت ألبي الحسن الرضا7: ألّي عّلة أغرق الّله 
تعالی فرعون وقد آمن به وأقّر بتوحیده؟

قال: ألّنه آمن عند رؤیة البأس، واإلیمان عند رؤیة البأس غیر مقبول، وذلك حکم الّله 
 ه  وكهللا و اّا آ اا رأوا بأّتعالی ذکره في السلف والخلف، قال الّله تعالی: (ف
 يأىت ب وقال عّزوجّل: (يوم  رأوا بأا)(١)     *  ف يك يفم إيامهنم ّا  مرشك مبا كـّنا به  

ًا).(٢)  ىف إيامهنا خ ل أو كس  تكن آم  سًا إيامهنا فعآيات رّبك ال ي

ا) «١٦٠» ََسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِهلَ ْ (َمْن َجاء ِبا
ة؟ ٥١ ـ علل الشرائع: عن الرضا7: ... فإن قال: فلم جعل صوم الُسنَّ

قیل: لیکمل به صوم الفرض، فإن قیل: فلم جعل في کّل شهر ثالثة أّیام في کّل عشرة 
أّیام یومًا؟ قیل: ألّن الّله تعالی یقول: ( ء لنة ف عرش أاهلا) فمن صام في کّل 

عشرة یومًا واحدًا فکأّنما صام الدهر کّله.
کما قال سلمان الفارسي2: صوم ثالثة أّیام في الشهر صوم الدهر کّله، فمن وجد 

شیئًا غیر الدهر فلیصمه.(٣) 

(َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَری) «١٦٤»
حّدثنا  قال:  الهمداني،  جعفر  بن  زیاد  بن  أحمد  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٥٢
الحسن  ألبي  قلت  قال:  الهروي  صالح  بن  السالم  عبد  عن  هاشم،  بن  إبراهیم  بن  علّي 
ذراري  قتل  القائم  خرج  إذا  أّنه  الصادق7  عن  یروی  حدیث  في  تقول  ما  الرضا7: 

قتلة الحسین7 بفعال آبائهم؟ فقال7: هو کذلك.
فقلت: وقول الّله: (والتزر وازرة وزر أخرى) ما معناه؟

(١) غافر: ٨٤ و٨٥.
(٢) ٧٦/٢ ح٧، عنه البرهان: ٥٠/٣ ح٣، وج ٧٧٢/٤ ح١، ونور الثقلین: ٤١٥/٢ ح٣٥١، علل الشرائع: ٥٩ ح٢، عنهما 

البحار: ٢٣/٦ ح٢٥، وج١٣٠/١٣ ح٣٤، ووسائل الشیعة: ٣٧٢/١١ ح٩.
(٣) ٢٧٢ ذح٩، عیون األخبار: ١١٨/٢، عنهما البحار: ٩٢/٩٧ ح١، ووسائل الشیعة: ٣٠٦/٧ ح٨، المقنعة: ٥٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٥٦

قال: صدق الّله تعالی في جمیع أقواله، ولکن ذراري قتلة الحسین7 یرضون بفعال 
آبائهم ویفتخرون بها، ومن رضي شیئًا کان کمن أتاه، ولو أّن رجًال قتل بالمشرق فرضي 
بقتله رجل في المغرب لکان الّراضي عند الّله شریك القاتل، واّنما یقتلهم القائم7 إذا 

خرج لرضاهم بفعل آبائهم.
قال: فقلت له: بأّي شيء یبدأ القائم منکم؟

قال: یبدأ ببني شیبة، ویقطع أیدیهم ألّنهم سّراق بیت الّله عّز وجّل.(١) 
٥٣ ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما کتبه الرضا7 للمأمون من محض اإلسالم 
وشرائع الدین: وال یأخذ الّله تعالی البريء بالسقیم، وال یعّذب الّله تعالی األطفال بذنوب 

خرى).(٢) 
ُ
اآلباء (والتزر وازرة وزر أ

قال:  المؤّدب2  إسحاق  بن  إبراهیم  بن  محّمد  حّدثنا  والعیون:  التوحید  ـ   ٥٤
أبا   سمعت  قال:  الهروي  صالح  بن  السالم  عبد  عن  األنصاري،  علّي  بن  أحمد  حّدثنا 
الحسن علّي بن موسی بن جعفر8 یقول: من قال بالجبر فال تعطوه من الزکاة شیئًا، 
وال تقبلوا له شهادة أبدًا، إّن الّله تبارك وتعالی«ال یکّلف نفسًا إّال وسعها» والیحملها فوق 

 ا وال تزر وازرٌة وزر ُاخرى).(٣) 
ّ

طاقتها (وال تكسب  ّس اال

البحار:  عنهما  ح١،   ٢٢٩ الشرائع:  علل   ،٥٠٩/٣ الدقائق:  وکنز  ح٣٨٣،   ٤٢٣/٢ الثقلین:  نور  عنه  ح٥،   ٢٧٣/١  (١)
٢٩٥/٤٥ ح١، وج٣١٣/٥٢ ح٦، وج٢٣٩/٧١، والوسائل: ٤٠٩/١١ ح٤، والبرهان: ٥٠٨/٢ ح١٠، وإثبات الهداة: 

ح٨٣.  ٣٨٠/٦
(٢) ١٢٥/٢، عنه نور الثقلین: ٤٢٣/٢ ح٣٨٤، وکنز الدقائق: ٥٠٩/٣.

(٣) ٣٦٢ ح٩، العیون: ١٤٣/١ ح٤٧، عنهما الوسائل: ١٥٤/٦ ح١١، والبحار: ١٦/٥ ح٢١، و٣١٥/١٠٤ ح٩.
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عراف «٢٠، ٢١» (
سورة ا

١٥٧

سورة األعراف

َرِة ِإالَّ َأْن َتُکوَنا َمَلَکْنيِ َأْو  َ َّ ُکَما َعْن َھـِذِه ال اُکَما َربُّ َ َ (َوَقاَل َما 
َني) «٢٠، ٢١» ِ ِ ا َن النَّ ُھَما ِإينِّ َلُکَما َملِ اِلِدیَن * َوَقاَمسَ َ ْ َتُکوَنا ِمَن ا

١ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي، قال: حّدثني أبي، 
عن حمدان بن سلمان، عن علّي بن محّمد بن الجهم: حضرت مجلس المأمون وعنده 
معصومون؟  األنبیاء  أّن  قولك  من  ألیس  الّله،  رسول  یابن  المأمون:  له  فقال  الرضا7 
الّله  إّن  قال7:  وی)  رّبه  آدم  (وىص  عّزوجّل:  الّله  قول  معنی  فما  قال:  بلی،  قال: 

ه   ر وال  تام  ث  رًا  ا  وكال  اجلّنة  وزوجك   أ (اسكن  آلدم:  قال  وتعالی  تبارك 
التأکال  لهما:  یقل  )ولم  اا    كو) الحنطة  شجرة  إلی  لهما  وأشار  اة)(١)  
من هذه الشجرة، وال مّما کان من جنسها، فلم یقربا تلك الشجرة، وإّنما أکال من غیرها 
لّما أن وسوس الشیطان إلیهما وقال: (ما هناكام رّبكام عن ه اة) وإّنما ینهاکما(٢) أن 

 أو تكو  اخلاين وسام  ملك أن تكو 
ّ

تقربا غیرها، ولم ینهکما عن األکل منها (إال
کاذبًا  بالّله  یحلف  من  ذلك  قبل  شاهدا  وحّواء  آدم  یکن  ولم    (٣)( اا ن  لكام  إّىن 
مها رور)(٤) فأکال منها ثقة بیمینه بالّله، وکان ذلك من آدم قبل النبّوة، ولم یکن 

ّ
(ال

تجوز  اّلتي  الموهوبة  الصغائر  من  کان  وإّنما  الّنار،  دخول  به  استحّق  کبیر  بذنب  ذلك 
معصومًا  کان  نبّیًا  وجعله  تعالی  الّله  اجتباه  فلّما  علیهم،  الوحي  نزول  قبل  األنبیاء  علی 

الیذنب صغیرًة وال کبیرًة، قال الّله عّز وجّل: (وىص آدم رّبه وى * ّ اجتباه رّبه اب یه 

(١) البقرة: ٣٥.
(٢) «نهاکما» خ.
(٣) األعراف: ٢١.
(٤) األعراف: ٢٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٥٨

 (٣).(٢)( اا  ران وآل إبراھمي وآل ًىف آدم وى)(١)  وقال عّز وجّل: (إن اهللا او

َم  ٍد  ـ إلی قوله تعالی ـ  ُقْل َمْن َحرَّ ِ
ْ ََتُکْم ِعنَد ُکلِّ َم (َیا َبِين آَدَم ُخُذوْا ِز

ْزِق) «٣١ ـ ٣٢» َباِت ِمَن الرِّ یِّ ِىتَ َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّ ِزیَنَة اّهللاِ الَّ
٢ ـ من الیحضره الفقیه: سئل أبو الحسن الرضا7 عن قول الّله عّز وجّل (خذوا 

زيتمك د  ّ) قال: من ذلك التمّشط عند کّل صالة.(٤) 
الّله  قول  في  الرضا7،  الحسن  أبي  عن  الفضل،  بن  محّمد  عن  العّیاشي:  ـ   ٣

عّزوجّل: (خذوا زيتمك د  ّ) قال: هي الثیاب.(٥) 
٤ ـ عیون أخبار الرضا7: قال: قال رسول الّله9: لیس شيء أبغض إلی الّله من 

بطن َمآلن.(٦) 
٥ ـ الکافي: حمید بن زیاد(٧)، عن محّمد بن عیسی، عن العّباس بن هالل الشامي 
مولی أبي الحسن7، عنه قال: قلت له: جعلت فداك،ما أعجب إلی الناس من یأکل 

الجشب(٨) ویلبس الخشن ویتخّشع؟
مزرورة  الدیباج  أقبیة  یلبس  کان  نبّي  ابن  یوسف7نبّي  أّن  علمت  أما  فقال: 
واّنما  لباسه،  إلی  الناس  یحتج  فلم  یحکم  فرعون  آل  مجالس  في  ویجلس  بالذهب، 
أنجز، وعد  وإذا  صدق  قال  إذا  أن  في  اإلمام  من  یحتاج  وإّنما  قسطه،  إلی  احتاجوا 
وإذا حکم عدل، إّن الّله الیحّرم طعامًا والشرابًا من حالل، وإّنما حّرم الحرام قّل أو کثر، 

(١) طه: ١٢١ و١٢٢.
(٢) آل عمران: ٣٣.

(٣) ١٩٥/١ ح١، عنه البحار: ٧٨/١١ ضمن ح٨، ونورالثقلین: ٤٣٦/٢ ح٣٤، وکنز الدقائق: ٥٣٩/٣.
(٤) ١٢٨/١ ح٣١٨، عنه البحار: ١٦٩/٨٣، ووسائل الشیعة: ٤٢٦/١ ح٣، والبرهان: ٥٣٠/٢ ح٦، ونور الثقلین: ٤٤٤/٢ 

ح٦٢، وکنز الدقائق: ٥٥٥/٣.
(٥) ١٤٢/٢ ح٢١، عنه البحار: ١٦٨/٨٣ و٢٢٢ ح٦، والبرهان: ٥٣١/٢ ح٨، وکنز الدقائق: ٥٥٥/٣.

(٦) ٣٦/٢ ح٨٩، عنه نور الثقلین: ٤٤٦/٢ ح٧١، وکنز الدقائق: ٥٥٧/٣.
(٧) «سهل بن زیاد» خ.

(٨) الجشب من الطعام: هو الغلیظ الخشن من الطعام، وقیل: غیر المأدوم.
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عراف «٣١ ـ ٣٢» (
سورة ا

١٥٩

وقد قال الّله عّزوجّل: (قل  حّرم زية اهللا اّلىت أخرج باده واّیبات  ازق).
العّیاشي: عن العّباس بن هالل الشامي، عن أبي الحسن الرضا7 قال: (مثله).(١) 

٦ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الحسن بن علّي الوّشاء، عن أبي 
الحسن الرضا7 قال: سمعته یقول:

والقلنسوة  الخّز  والمطرف  الخّز  الجّبة  الشتاء  في  الحسین8یلبس  بن  علّي  کان 
الخّز فیشتو فیه، ویبیع المطرف في الصیف و یتصّدق بثمنه، ثّم یقول: (قل  حّرم زية 

اهللا اّلىت أخرج باده واّیبات  ازق).(٢) 
٧ـ  العّیاشي: عن الوّشاء، عن الرضا7 قال کان علّي بن الحسین8یلبس الجّبة 

والمطرف من الخّز والقلنسوة ویبیع المطرف ویتصّدق بثمنه ویقول:
(قل  حّرم  زية  اهللا اّلىت أخرج باده واّیبات  ازق).(٣) 

نصر،  أبي  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  عیسی،  بن  محّمد  بن  أحمد  اإلسناد:  قرب  ـ   ٨
عن الرضا7 قال: قال لي: ما تقول في الّلباس الخشن؟ فقلت: بلغني أّن الحسن کان 

یلبس، وأّن جعفر بن محّمد کان یأخذ الثوب الجدید فیأمر به فیغمس في الماء
بخمسمائة  الخّز  الجّبة  یلبس  کان  الحسین  بن  علّي  فإّن  وتجّمل،  ألبس  لي:  فقال   
بثمنه،  وتصّدق  باعه  الشتاء  خرج  فإذا  فیه،  فیشتو  دینار  بخمسین  الخّز  والمطرف  درهم 

وتال هذه اآلیة: (قل  حّرم زية اهللا اّلىت أخرج باده واّیبات  ازق).(٤) 
٩ـ الدّرة الباهرة: قال للرضا7 الصوفّیة: إّن المأمون قد رّد إلیك هذا األمر وأنت 
أحّق الناس به إّال أّنه تحتاج أن تلبس الصوف وما یحسن لبسه. فقال7: ویحکم إّنما 

(١) ٤٥٣/٦ ح٥، عنه نور الثقلین: ٤٤٧/٢ ح٧٦، العّیاشي: ١٤٥/٢ ح٣٣، عنهما البحار: ٢٩٧/١٢ ح٨٣، وج٣٠٥/٧٩ 
ح١٩، ووسائل الشیعة: ٣٤٩/٣ ح٨، والبرهان: ٥٣٨/٢ ح١٤، وص٥٣٥ ح٥، وکنز الدقائق: ٥٦١/٣.

(٢) ٤٥١/٦ ح٤، عنه عوالم العلوم: ١٣٨/١٨ ح٤، ووسائل الشیعة: ٢٦٤/٣ ح٦، العیاشي: ١٤٤/٢ ح٣١، عنه البحار: 
٣٦٠/٧٩ ح٢٢ وج ١٠٦/٤٦ ح٩٨، حلیة األبرار: ٢٩/٢، البرهان: ٥٣٥/٢ ح٧ عن الکافي.

(٣) ١٤٤/٢ ح٣١ و١٦ ح٣٤، عنه البحار: ٣٠٦/٧٩ ح٢٢، والمستدرك: ٢٠٢/٣ ح١، والبرهان: ٥٣٨/٢ ح١٢، وکنز 
الدقائق: ٥٦٢، وعن الکافي: ٤٥١/٦ ح٤.

(٤) ١٥٧، عنه البحار: ٢٩٨/٧٩ ح٢ و٢٣١/٨٣ ح٢٤، وسائل الشیعة: ٣٤١/٣ ح٨، و البرهان: ٥٣٦/٢ ح٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٦٠

الّله  قال  أنجز،  وعد  وإذا  عدل،  حکم  وإذا  صدق،  قال  إذا  وعدله،  قسطه  اإلمام  من  یراد 
لبس  یوسف7  إّن  ازق).    واّیبات  باده  أخرج  اّلىت  اهللا  زية  حّرم    (قل  وجّل:  عّز 

الدیباج المنسوج بالذهب، وجلس علی مّتکآت آل فرعون.(١) 
١٠ـ کشف الغّمة: قال اآلبي في کتاب نثر الدّر: ودخل علی الرضا7 بخراسان قوم 
کم أهل البیت  من الصوفّیة فقالوا له: إّن المأمون نظر فیما وّاله الّله تعالی من األمر فرآ
أولی الناس بأن تأّموا الناس، ونظر فیکم أهل البیت فرآك أولی الناس بالناس، فرأی أن 
یرّد هذا األمر إلیك، واُالّمة تحتاج إلی من یأکل الجشب ویلبس الخشن ویرکب الحمار 
نبّیًا  یوسف  کان  قال:  ثّم  جالسًا  فاستوی  مّتکئًا  الرضا7  وکان  قال:  المریض،  ویعود 
إّنما  ویحکم،  فرعون  آل  مّتکئات  علی  ویجلس  بالذهب؛  المزرورة  الدیباج  أقبیة  یلبس 
یراد من اإلمام قسطه وعدله، إذا قال صدق، وإذا حکم عدل، وإذا وعد أنجز، إّن الّله لم 

یحّرم لبوسًا وال مطعمًا وتال: (قل  حّرم زية اهللا اّلىت أخرج باده واّیبات  ازق).
شرح نهج البالغة: عن الرضا7 (مثله).(٢) 

َ اّهللاِ َما َال َتْعَلُموَن) «٣٣» َ وُلوْا  ُ َ (َوَأْن 
موسی  بن  علّي  عن  الفّراء،  سلیمان  بن  داود  عن  الرضا7:  أخبار  عیون  ١١ـ 
قال:  محّمد  بن  جعفر  أبي  حّدثني  قال:  جعفر  بن  موسی  أبي  حّدثني  قال:  الّرضا7، 
حّدثني أبي محّمد بن علّي قال: حّدثني أبي علّي بن الحسین قال: حّدثني أبي الحسین بن 
علّي قال: حّدثني أبي علّي بن أبي طالب7، عن رسول الّله9 قال: من أفتی الناس 

بغیر علم لعنته مالئکة السماء واألرض.
تحف العقول: مرسًال (مثله).

صحیفة الرضا7: (مثله).(٣) 
(١) ٣٨، عنه البحار: ٣٥١/١٠ ح١١ و١١٨/٧٠ ح٧.

(٢) ٣١٠/٢، عنه البحار: ٢٧٥/٤٩ ح٢٦، شرح نهج البالغة: ٣٤/١١.
المحاسن:  عن  ح١٢،   ١١٥/٢ والبحار:   ،٥٦٧/٣ الدقائق:  وکنز  ح٩٤،   ٤٥٢/٢ الثقلین:  نور  عنه  ح١٧٣،   ٤٦/٢  (٣)

ح٧.  ٨٣ الرضا7:  صحیفة  ح٤٢،   ٤١ العقول:  تحف  ح٥٩،   ٢٠٥/١
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عراف «٤٤» (
سورة ا

١٦١

ِلِمَني) «٤٤» ٰلظَّ َ ا َ ْعَنُة اّهللاِ  ْ َأن لَّ ُ َ ُن  َبْی َن ُمَؤذِّ (َفاذَّ
١٢ـ العّیاشي: عن محّمد بن الفضیل، عن أبي الحسن الرضا7 في قوله: (فأّذن 

) قال: المؤّذن أمیر المؤمنین7. اا  نة اهللا م أن  موّذن
تأویل اآلیات: مرسًال عن الرضا7 (مثله).(١) 

َقْوٍم ُیْؤِمُنوَن) «٥٢» ًة لِّ َ ِعْملٍ ُھًدی َوَرْمحَ َ ْلَناُه  ْ ِبِکَتاٍب َفصَّ ُ (َوَلَقْد ِجْئَنا
١٣ـ التوحید: بإسناده عن عبد العزیز بن مسلم، قال: سألت الرضا7 عن قول الّله 
عّز وجّل: (وا اهللا سم)(٢)  فقال: إّن الّله تبارك وتعالی الینسی والیسهو واّنما ینسی 
ویسهو المخلوق المحَدث أال تسمع قوله(٣) عّز وجّل یقول: (وما ن رّبك ّیًا)(٤)  وإّنما 

یجازي من نسیه ونسی لقاء یومه بأن ینسیهم أنفسهم کما قال الّله عّزوجّل: (وال تكوا 
كام   سا (وم  عّزوجّل:  وقوله  ااسن)(٥)     وك 

ُ
أ أم   افأ اهللا  وا  ّين 

وا اء يوم ا) أي نترکهم کما ترکوا االستعداد للقاء یومهم هذا.(٦) 

اٍم) «٥٤» ِة َأیَّ ْرَض ِيف ِستَّ َماَواِت َواْالَ مُکُ اّهللاُ الَِّذي َخَلَق السَّ (ِإنَّ َربَّ
علی  قادرًا  وکان  قال:  ـ  حدیث  في  ـ  الرضا7  عن  الرضا7:  أخبار  عیون  ١٤ـ 
أن یخلقها في طرفة عین، ولکّنه عّز وجّل خلقها في سّتة أّیام لیظهر علی المالئکة(٧) ما 

یخلقه منها شیئًا بعد شيء، فیستدّل بحدوث ما یحدث علی الّله تعالی مّرة بعد مّرة.(٨) 

(١) ١٤٧/٢ ح٤١، عنه البرهان: ٥٤٦/٢ ح٤، تأویل اآلیات: ١٨٦/١ ح٧، القّمي: ٢٣٥/١، الکافي: ١/ ٤٢٦ح٧٠، عنه 
کنز الدقائق: ٥٨١/٣، البحار: ٢٦٩/٢٤، وج٣٣٦/٨ ح٦، معاني األخبار: ٩ ضمن ح٩، اللوامع: ١١٨ .

(٢) التوبة: ٦٧.
(٣) «أال تسمعه» م.

(٤) مریم: ٦٤.
(٥) الحشر: ١٩.

(٦) ١٥٩ ذح٥، عنه البرهان: ٥٥٨/٢ ح٣، ونور الثقلین: ٤٦٦/٢ ح١٤٧، عن العیون: ١٢٥ ح١٨، عنه کنز الدقائق: 
ح٦. ص٤٥٧  والحشر،  ح١٢،  ص٢٨٠  ومریم،  ح١٨،  ص١٨٥  التوبة،  یأتي   ،٥٩٤/٣

(٧) «للمالئکة» خ.
(٨) ١٣٤/١ ح٣٣، عنه کنز الدقائق: ٥٩٧/٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٦٢

َن اْملُنَتِظِریَن) «٧١» (َفانَتِظُروْا ِإينِّ َمَعمُک مِّ
١٥ ـ العّیاشي: عن أحمد بن محّمد، عن أبي الحسن الرضا7 قال: سمعته یقول: 

  مك  إّىن  (ظروا  الصالح:  العبد  قول  سمعت  أما  الفرج،  وانتظار  الصبر  أحسن  ما 
انرين).(١) 

ا  َ ِ َن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُکْم  ُ (َوُلوًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َأَتْأ
ْن اْلَعاَملَِني) «٨٠» ِمْن َأَحٍد مِّ

١٦ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما 
سأل عنه أمیرالمؤمنین7 في جامع الکوفة ـ حدیث طویل وفیه ـ: وسأله عن أّول من 

عمل عمل قوم لوط؟ قال: إبلیس، فإّنه أمکن من نفسه.(٢) 
في  مسائله  جواب  في  سنان  بن  محّمد  إلی  الرضا7  کتبه  ما  باب  في  ومنه:  ـ   ١٧
العلل وعّلة تحریم الذکران للذکران واإلناث لإلناث لما رکب في اإلناث وما طبع علیه 
الذکران، ولما في إتیان الذکران الذکران واإلناث اإلناث من انقطاع النسل وفساد التدبیر 

وخراب الدنیا.(٣) 

ْ َلَفاِسِقَني) «١٠٢» ُ َ َ ْن َعْھٍد َوِإْن َوَجْدَنا َأْک ْ مِّ ِ ِ
َ (َوَما َوَجْدَنا َألْک

وإن  ٍد     ألك  و (وما  وجّل  عّز  الّله  قول  في  وأروي  الرضا7:  فقه  ـ   ١٨
) قال: نزلت في الّشکاك. ا أك و

في  والّشاك  الّشك،  قال   (  إيامهنم  يسوا   و آوا  (اّين  تعالی:  قوله  في  وأروي 
اآلخرة مثل الّشاك في اُالولی.(٤) 

الدقائق:  وکنز  ح١٧٩،   ٤٧٤/٢ الثقلین:  نور  ح١،   ٥٦١/٢ والبرهان:  ح١٧،   ١١٠/٥٢ البحار:  عنه  ح٥٢،   ١٥/٢  (١)
٦٣١/٣، یأتي ص١٩٥ عّدة روایات، فراجع.

(٢) ١٩٢/١، عنه نور الثقلین: ٤٨٠/٢ ح١٩١، وکنز الدقائق: ٦٣٦/٣، تفسیر الصافي: ٢١٧/٢.
(٣) ٩٨، عنه نورالثقلین: ٤٨٥٠/٢ ح٩٢، وکنز الدقائق: ٦٣٦/٣.

(٤) ٣٨٨، البحار: ١٢٤/٧٢ ح١، المستدرك: ١٧٩/١٨ ح٢١، تقّدم األنعام، ص١٣٩ ح١٣.
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عراف «١٠٧» (
سورة ا

١٦٣

ِبٌني) «١٠٧» (َفَأْلَىق َعَصاُه َفِإَذا ِھَی ُثْعَباٌن مُّ
السکیت  ابن  قال  قال:  البغدادي  یعقوب  أبي  إلی  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ١٩
ألبي الحسن الرضا7: لماذا بعث الّله تعالی موسی بن عمران بیده البیضاء والعصا وآلة 

السحر، وبعث عیسی7 بالطّب، وبعث محّمدًا9 بالکالم والخطب؟
فقال له أبو الحسن7: لّما بعث موسی7 کان األغلب علی أهل عصره السحر 
فأتاهم من عند الّله بما لم یکن من عند القوم وفي وسعهم مثله، وبما أبطل به سحرهم، 

وأثبت به الحّجة علیهم، الحدیث.(١) 
الشامي وما  الرضا7 من خبر  ٢٠ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما جاء عن 
سأل عنه أمیر المؤمنین7 في جامع الکوفة حدیث طویل، وفیه: وسأله عن شيء شرب 
شجرة  أّول  عن  أخبرنا  فقال:  وفیه:  موسی.  عصا  تلك  فقال:  مّیت؟  وهو  وأکل  حّي  وهو 

غرست في األرض فقال: العوسجة ومنها عصا موسی.(٢) 
٢١ ـ الکافي: أحمد بن مهران2 عن محّمد بن علّي، عن الحسن بن منصور، عن 
أخیه قال: دخلت علی الرضا7 في بیت داخل في جوف بیت لیًال، فرفع یده7 فکانت 

کأّن في البیت عشرة مصابیح، واستأذن علیه رجل فخّلی یده، ثّم أذن له.
ثاقب المناقب: عن حسن بن منصور، عن أخیه (مثله).(٣) 

ْجَز َلنُْؤِمَننَّ َلَك) «١٣٤» ا الرِّ (َلِئن َکَشْفَت َعنَّ
٢٢ ـ العّیاشي: [عن محّمد بن علّي، عن أبي عبد الّله أنبأني]، عن سلیمان(٤)، عن 

(١) ٧٨/٢ ح١٢، عنه نور الثقلین: ٤٨٦/٢ ح٢١٢، علل الشرائع: ١٢١/١ ح٦، وکنز الدقائق: ٦٥٥/٣، تقّدم البقرة، ص٢٣.
(٢) ٢٤٥ و٢٤٤ ضمن ح١، عنه نور الثقلین: ٤٨٧/٢ ح٢١٣، وکنز الدقائق: ٦٥٥/٣، الکافي: ٢٤/١ ح٢٠، وج٢١٠/٧ 

ح١٥، عنه إثبات الهداة: ١٨٣/١ ح٨٦، واإلیقاظ من الهجعة: ١٢٢ ح٧، اإلحتجاج: ٢٢٥/٢.
(٣) ٤٨٧/١ ح٣، عنه البحار: ٦٠/٤٩ ح٧٦، إثبات الهداة: ٣٧/٦ ح١٣، المناقب: ٣٤٨/٤، ثاقب المناقب: ٩٨ ح٥ .

محّمد  أبوعبدالّله  عنه  روی  واّلذي  الجعفري  جعفر  بن  سلیمان  الرضا7هو  عن  روی  اّلذي  بسلیمان  المراد   (٤)
رجال  راجع  محبوب،  ابن  هو  علّي،  بن  بمحّمد  والمراد   ،٢٣٩/٨ الحدیث:  رجال  معجم  راجع  البرقي،  خالد  ابن 

.٦٣/١٦ الحدیث: 
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٦٤

الرضا7: (ل كشفت ّا اجز وم ّ) قال: الرجز هو الثلج، ثّم قال: خراسان بالد 
رجز.(١) 

 ْ َ َألِخیِه َھاُروَن اْخُلْفِين ِيف َقْوِمي َوَأْصِ (َوَقاَل ُمو
ِبْع َسِبیَل اْملُْفِسِدیَن ) «١٤٢» َّ َ َوَال 

٢٣ ـ عیون أخبار الرضا7: یحیی بن سعید البلخي، عن علّي بن موسی الرضا، 
طرقات  بعض  في  النبّي9  مع  أمشي  أنا  بینما  قال:  علّي:  عن  آبائه،  عن  أبیه،  عن 
المدینة إذ لقینا شیخ طوال کّث اللحیة بعید ما بین المنکبین فسّلم علی النبي9 ورّحب 
کذلك  ألیس  وبرکاته  الّله  ورحمة  الخلفاء  رابع  یا  علیك  السالم  وقال:  إلّي  التفت  ثّم  به 
وقال ـ  قال9:  أن  إلی  ـ  مضی  ثّم  بلی،  الّله9:  رسول  له  فقال  الّله؟  رسول  یا  هو 
عّزوجّل حکایة عن موسی حین قال لهارون7: (افٖىن ٖىف ٖىم وأصلح) فهو هارون إذ 

استخلفه موسی7 في قومه وهو الثالث، الحدیث .(٢)

ُه َقاَل َربِّ َأِرِين َأنُظْر ِإَلْیَك) «١٤٣» َمُه َربُّ یَقاِتَنا َوَکلَّ َ ِملِ ا َجاء ُمو (َوَلـمَّ
٢٤ ـ التوحید: حّدثنا تمیم بن عبد الّله بن تمیم القرشي2 قال: حّدثني أبي، عن 
علّي بن محّمد بن الجهم، قال: حضرت مجلس  النیشابوري، عن  حمدان بن سلیمان 
المأمون وعنده الرضا7 فقال له المأمون: یابن رسول الّله ألیس من قولك اّن األنبیاء 
قال أن  سأله  فیما  فکان  األنبیاء،  في  القرآن  من  آیات  عن  فسأله  بلی،  قال:  معصومون؟ 

أر  أرىن(٣)  رّب  ل  رّبه  وكّه  اا  موىس  ء  (وّا  وجّل:  عّز  الّله  قول  معنی  فما  [له]: 

وکنزالدقائق:  ح٢٢٧،   ٤٩٣/٢ الثقلین:  نور  ح٤،  والبرهان:٥٧٣/٢  ح٥٣،   ١٣٨/١٣ البحار:  عنه  ح٦٨،   ١٥٧/٢  (١)
.٢٣٠/٢ الصافي:   ،٦٦٨/٣

(٢) تقّدم البقرة، ص٢١ ح١١، ویأتي التوبة، ص١٧٨ ح٢.
(٣) تفسیر المیزان: وقد روی الصدوق في العیون فیما سأله المأمون عن الرضا7أّنه أجاب عن سؤال الرؤیة في اآلیة، 
أّن موسی إّنما سأل ذلك عن لسان قومه ال لنفسه، فإّنهم لّما قالوا: أرنا الّله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثّم أحیاهم الّله 
سألوا موسی أن یسأله لنفسه فرّد علیهم باإلستحالة فأصّروا علیه فقال: (رّب أرني) أي علی ما یقترحه علّي قومي. 

«المیزان: ٢٧٠/٨، عیون أخبار الرضا: ٢٠٠/١».
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عراف  «١٤٣» (
سورة ا

١٦٥

عمران  بن  موسی  الّله  کلیم  یکون  أن  یجوز  کیف  اجلبل)  إىل  ار  ولكن  تراىن  لن  ل  إك 
الیعلم أّن الّله تعالی ذکره الیجوز علیه الرؤیة حّتی یسأله عن هذا السؤال؟ فقال7: 
إّن کلیم الّله علم أّن الّله منّزه عن أن یری باألبصار، ولکّنه لّما کّلمه الّله عّزوجّل وقّربه 
نجّیًا رجع إلی قومه فأخبرهم أّن الّله کّلمة وقّربه وناجاه، فقالوا: لن نؤمن لك حّتی نسمع 
کالمه کما سمعت، وکان القوم سبعمائة ألف فاختار منهم سبعین ألفًا، ثّم اختار منهم 
سبعة آالف، ثّم اختار منهم سبعمائة، ثّم اختار منهم سبعین رجًال لمیقات رّبه، فخرج 
الّله  وسأل  الطور  موسی7إلی  وصعد  الجبل،  سفح  في  فأقامهم  سیناء  طور  إلی  بهم 
عّز وجّل أن یکّلمه ویسمعهم کالمه، وکّلمه الّله وسمعوا کالمه من فوق وأسفل ویمین 
وشمال ووراء وأمام، ألّن الّله أحدثه في الشجرة، ثّم جعله منبعثًا منها حّتی سمعوه من 
جهرة،  الّله  نری  حّتی  الّله  کالم  سمعناه  اّلذي  هذا  بأّن  نؤمن  لن  فقالوا:  الوجوه،  جمیع 
فلّما قالوا هذا القول العظیم واستکبروا وعتوا بعث الّله عّز وجّل علیهم صاعقة، فأخذتهم 

الصاعقه بظلمهم فماتوا.
فقال موسی: یا رّب، ما أقول لبني إسرائیل إذا رجعت إلیهم وقالوا: إّنك ذهبت بهم 
الّله  فأحیاهم  إّیاك؟  تعالی  الّله  مناجاة  من  اّدعیت  فیما  صادقًا  تکن  لم  ألّنك  وقتلتهم، 
وبعثهم معه، فقالوا: إّنك لوسألت الّله عّز وجّل أن یریك تنظر إلیه ألجابك، فتخبرنا کیف 

هو ونعرفه حّق معرفته؟
ویعلم  بآیاته  یعرف  وإّنما  له،  کیفّیة  وال  باألبصار  الیری  الّله  إّن  قوم،  یا  موسی:  فقال 

بأعالمه، فقالوا: لن نؤمن لك حّتی تسأله؛
فقال موسی: یارّب إّنك قد سمعت مقالة بني إسرائیل وأنت أعلم بصالحهم فأوحی 

الّله إلیه: یا موسی سلني ماسألوك فلن ُاؤاخذك بجهلهم، فعند ذلك قال موسی: (رّب 
فّا  تراىن  وف  ـ  یهوی  وهو  ـ  مكانه    ّا فإن  اجلبل  إىل  ار  ولكن  تراىن  لن  ل  إك  أر  أرىن 
ت إك   نك ـ إّني ـ  ل قا أّقًا ف وخّر موىس ًّد    جبل ـ بآیة من آیاته ـ ّىل رّبه 

)منهم بأّنك التری. ؤأّول ا ـ یقول: رجعت إلی معرفتي بك عن جهل قومي ـ وأ 
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٦٦

فقال المأمون: لّله دّرك یا أبا الحسن.(١) 

ُه ُخَواٌر) «١٤٨» ًال َجَسًدا لَّ ْ ِ  ْ ِ
ِّ ِ ِمْن ُحِل ِ َ ِمْن َبْع َذ َقْوُم ُمو َ َّ (َوا

٢٥ ـ علل الشرائع: عبد الّله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حّدثنا أبي قال: حّدثنا 
علّي بن موسی الرضا7، عن أبیه، عن آبائه، عن علّي بن أبي طالب: أّنه سئل رجل 
من أهل الشام عن مسائل، فکان فیما سأله عن الثور، ما باله غاّض طرفه، الیرفع رأسه 

إلی السماء؟ 
قال: حیاء من الّله عّز وجّل لّما عبد قوم موسی العجل نکس رأسه، الحدیث.(٢) 

یَقاِتَنا) «١٥٥» ِ
َ َقْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال ملِّ (َواْخَتاَر ُمو

٢٦ـ  التوحید: في باب مجلس الرضا7 مع أصحاب المقاالت واألدیان، قال7: 
فمتی اّتخذتم عیسی7 رّبًا جاز لکم أن تّتخذوا الیسع وحزقیل، ألّنهما قد صنعا مثل 
ما صنع عیسی7 ـ إلی أن قال: ـ ثّم موسی بن عمران7 وأصحابه السبعون اّلذین 

اختارهم وصاروا معه إلی الجبل، فقالوا له:
نؤمن  لن  فقالوا:  أره،  لم  إّني  لهم:  فقال  رأیته!  کما  سبحانه  فأرناه  الّله  رأیت  قد  إّنك 
وحیدًا  موسی  وبقي  آخرهم  عن  واحترقوا  الصاعقة  فأخذتهم  جهرة،  الّله  نری  حّتی  لك 
فقال: یا رّب، اخترت سبعین رجًال من بني إسرائیل، فجئت بهم وارجع وحدي فکیف 

یصّدقني قومي بما أخبرهم به؟ فـ ( ت أھلكم  ل وإّياي أهتلكنا مبا ل ااء 
ّا) فأحیاهم الّله عّز وجّل من بعد موتهم.(٣) 

٢٧ ـ التوحید، وعیون أخبار الرضا: في باب مجلس الرضا7 مع أصحاب الملل 
والمقاالت قال الرضا7 لرأس الجالوت: تسألني أو أسألك؟ قال: بل أسألك، ولست 

عنه  ح١،   ١٩٥/١ الرضا7:  أخبار  عیون  ح٢٤٨،   ٤٩٨/٢ الثقلین:  ونور  ح١،   ٥٨٠/٢ البرهان:  عنه  ح٢٤،   ١٢١  (١)
.٦٨١/٣ الدقائق:  کنز  عنه   ،٢١٩/٢ اإلحتجاج:  ح١١،   ٢١٧/١٣ البحار: 

(٢) ٤٩٤/١ ح١، عنه البحار: ١٤١/٦٤ ضمن ح٤٥.
(٣) ٤٢٣، عنه نور الثقلین: ٥١٠/٢ ح٢٨٢، وکنز الدقائق: ٧٠٥/٣، وعن عیون أخبار الرضا: ١٦٠/١.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



عراف «١٥٥» (
سورة ا

١٦٧

أقبل منك حّجة إّال من التوراة أو من اإلنجیل أو من زبور داود، أو بما في صحف إبراهیم 
وموسی7 قال الرضا7: التقبل مّني حّجة إّال ما نطق به التوراة علی لسان موسی بن 

عمران7، واإلنجیل علی لسان عیسی بن مریم7، والزبور علی لسان داود7.
فقال رأس الجالوت: من أین ثبت نبّوة محّمد9؟

قال الرضا7: شهد بنبّوته موسی بن عمران وعیسی بن مریم8 وداود7خلیفة 
الّله في األرض، فقال له: أثبت قول موسی بن عمران7،

قال الرضا7: هل تعلم یا یهودي، إّن موسی7 أوصی بني إسرائیل فقال لهم:
لبني  أّن  تعلم  فهل  فاسمعوا،  ومنه  فصّدقوا،  فیه(١)  إخوانکم  من  هو  نبّي  سیأتیکم  أّنه 
إسرائیل إخوة غیر ولد إسماعیل إن کنت تعرف قرابة إسرائیل من إسماعیل و النسب(٢) 

اّلذي بینهما من قبل إبراهیم7؟
من  جاءکم  هل  الرضا7:  له  فقال  الندفعه؛  موسی  قول  هذا  الجالوت:  رأس  فقال 
هذا  صّح  قد  أولیس  الرضا7:  قال  ال،  قال:  محّمد9؟  غیر  نبّي  إسرائیل  بني  إخوة 

عندکم؟ قال: نعم ولکّني ُاحّب أن تصّححه لي من التوراة.
سیناء،  طور  جبل  من  النور  جاءکم  تقول:  التوراة  أّن  تنکر  هل  الرضا7:  له  فقال 

وأضاء لنا من جبل ساعیر واستعلن علینا من جبل فاران؟
قال رأس الجالوت: أعرف هذه الکلمات وما أعلم تفسیرها،

قال الرضا7: أنا ُاخبرك به، أّما قوله: جاء النور من جبل طور سیناء، فذلك وحي 
الّله تبارك وتعالی اّلذي أنزله علی موسی7 علی جبل طور سیناء.

وأّما قوله: وأضاء لنا من جبل ساعیر، فهو الجبل اّلذي أوحی الّله تعالی إلی عیسی 
ابن مریم7 وهو علیه.

وبینها  بینه  مّکة،  جبال  من  جبل  فذلك  فاران؛  جبل  من  علینا  واستعلن  قوله:  وأّما 

(١) هکذا في النسخ واستظهر في هامش العیون أّنه بالباء الموّحدة أي «فبه» یعني ان أدرکتم صحبته فبه أي فبما معه 
فصدقوا.

(٢) «والسبب» خ.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٦٨

یوم، وقال شعیا النبّي7فیما تقول أنت وأصحابك في التوراة: رأیت راکبین أضاء لهما 
األرض، أحدهما علی حمار واآلخر علی جمل، فَمن راکب الحمار ومن راکب الجمل؟ 
قال رأس الجالوت: ال أعرفهما، فخّبرني بهما، قال: أّما راکب الحمار فعیسی، وأّما راکب 

الجمل فمحّمد9 أتنکر هذا من التوراة؟ قال: ال، ما ُانکره.
ثّم قال الرضا7: هل تعرف حیقوق النبّي؟ قال: نعم إّني به لعارف، قال7: فإّنه 
قال وکتابکم ینطق به: جاء الّله بالبیان(١) من جبل فاران، وامتألت السماوات من تسبیح 
أحمد وُاّمته، یحمل خیله في البحر کما یحمل في البّر، یأتینا بکتاب جدید بعد خراب 

بیت المقدس، یعني بالکتاب: القرآن، أتعرف هذا وتؤمن به؟
قال رأس الجالوت: قد قال ذلك حیقوق وال ننکر قوله؛

قال الرضا7: وقد قال داود في زبوره وأنت تقرأ: الّلهم ابعث مقیم السّنة بعد الفترة، 
فهل تعرف نبّیًا أقام السّنة بعد الفترة غیر محّمد9؟ 

قال رأس الجالوت: هذا قول داود نعرفه وال ننکره، ولکن عني بذلك عیسی7 وأّیامه 
هي الفترة، 

قال الرضا7: جهلت، إّن عیسی لم یخالف السّنة وقد کان موافقًا لسّنة التوراة حّتی 
رفعه الّله إلیه، وفي اإلنجیل مکتوب: اّن ابن البّرة ذاهب والفار قلیطا جاء من بعده، وهو 
جئتکم  أنا  له،  شهدت  کما  لي  ویشهد  شيء،  کّل  لکم  ویفّسر  اآلصار(٢)  یخفف  اّلذي 

باألمثال، وهو یأتیکم بالتأویل، أتؤمن بهذا في اإلنجیل؟ قال: نعم ال أنکره.(٣) 
٢٨ ـ الخرائج والجرائح: عن الرضا7 ـ في حدیث طویل ـ قال:

مّما تکره  شيء  مّنا  الیبدؤك  ألّنه  رسوله،  وذّمة  الّله  ذّمة  في  آمن  جاثلیق  یا  أنت 
وهذا  محّمد9،  اسمه  اّلذي  النبّي  هذا  فإّن  أمنتني  قد  اذا  أّما  فقال:  وتحذره،  تخافه 
السبطان  وهذان  فاطمة3،  اسمها  اّلتي  البنت  وهذه  علّي7  اسمه  اّلذي  الوصّي 

(١) «بالبّینات» خ.
(٢) «األثقال واألوزار».

(٣) ٤٢٧، عیون األخبار: ١٦٤/١ ح١، عنهما نور الثقلین: ٥١٥/٢ ح٢٩٦، وکنز الدقائق: ٧١٣/٣.
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عراف «١٥٥» (
سورة ا

١٦٩

الّلذان اسمهما الحسن والحسین8 في التوراة واإلنجیل والزبور.(١) 
الحسن  بن  جعفر  بن  الحسن  بن  عبدالّله  بن  عبیدالّله  عن  بإسناده  الخصال:  ـ   ٢٩
في  یقول  جعفر8عّما  بن  موسی  بن  علّي  سألت  قال:  علّي:  بن  الحسن  ابن 
بن  إسحاق  بن  یعقوب  وهو  إسرائیل  بني  من  أخرج  عّزوجّل  الّله  إّن  فقال:  األفطس  بني 
إبراهیم: اثني عشر سبطًا، وجعل فیهم النبّوة والکتاب، ونشر من الحسن والحسین 
ابني أمیر المؤمنین7، من فاطمة بنت رسول الّله9 اثني عشر سبطًا، ثّم عّد االثني 
عشر من ولد إسرائیل فقال: روبیل بن یعقوب، وشمعون بن یعقوب، ویهود بن یعقوب، 
یعقوب  بن  وبنیامین  یعقوب،  بن  ویوسف  یعقوب،  بن  وزیلون(٢)  یعقوب،  بن  ویشاجر 
عّد  ثّم  منهم،  ثالثة  النّسابة  الحسن  عن  وسقط  یعقوب،  بن  ودان  یعقوب،  بن  ونفتالی 
االثني عشر من ولد الحسن والحسین8 فقال: أّما الحسن فانتشر منه سّتة أبطن، بنو 
الحسن بن زید بن الحسن بن علّي، وبنوعبدالّله بن الحسن بن الحسن بن علّي، وبنو 
إبراهیم بن الحسن بن الحسن بن علّي، وبنو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علّي، وبنو 
داود بن الحسن بن الحسن بن علّي، وبنو جعفر بن الحسن بن الحسن بن علّي فعقب 
الحسن بن علي7 من هذه الستة األبطن، ثّم عّد بني الحسین7فقال: بنو محّمد بن 
علّي الباقر بن علّي بن الحسین بن علّي:، وبنو عبدالّله الباهر بن علّي، وبنو زید بن 
علّي بن الحسین بن علّي، وبنو الحسین بن علّي بن الحسین بن علّي، وبنو عمر بن علّي 
ابن الحسین بن علّي، وبنو علّي بن علّي بن الحسین بن علّي؛ فهؤالء السّتة االبطن نشر 

الّله عّزوجّل من الحسین بن علّي(٣)8.(٤)
٣٠ ـ العّیاشي: عن سلیمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن الرضا7 في  قول 

 ٣٨٦/١ الهداة:  وإثبات  ح٢٩٥،   ٥١٥/٢ الثقلین:  ونور  ح١،  ضمن   ٧٧/٤٩ البحار:  عنه  ح٢٥،  ضمن   ٣٤٦/١  (١)
ح١٠٤، وکنز الدقائق: ٧١٣/٣، ثاقب المناقب: ١٥١ مرسًال (مثله)، الصراط المستقیم: ١٩٥/٢ مرسًال.

(٢) «زیولون» خ.
(٣) «نشر الّله منهم ولد الحسین بن علّي8» نورالثقلین.

(٤) ٤٦٥/٢ ح٥، عنه نور الثقلین: ٥١٣/٢ ح٣١٣، وکنز الدقائق: ٧٢٥/٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٧٠

الّله: (و ا  ّة    لمك  ايا) قال: فقال أبو جعفر7: نحن باب حّطتکم.(١) 
بن  ومحّمد  المختار،  بن  محّمد  بن  المختار  عن  إبراهیم،  بن  علّي  الکافي:  ـ   ٣١
عن  الجرجاني،  یزید  بن  الفتح  عن  جمیعًا  العلوّي  الحسن  بن  عبدالّله  عن  الحسن، 
أبي الحسن7 قال: یا فتح ... إّن الخالق ال یوصف إّال بما وصف به نفسه، وأّنی یوصف 
عن  واألبصار  تحّده،  أن  والخطرات  تناله،  أن  واألوهام  تدرکه،  أن  الحواّس  تعجز  اّلذي 

اإلحاطة به، جّل عّما وصفه الواصفون، وتعالی عّما ینعته الّناعتون، الحدیث.(٢) 

ا) «١٨٠» َ ِ ُْسَىن َفاْدُعوُه  ْ اء ا ِ اَألْمسَ (َو ِهللاّ
قال:  یحیی  بن  صفوان  عن  الجّبار،  بن  محّمد  عن  إدریس،  بن  أحمد  ومنه:  ـ   ٣٢
سألني أبو قّرة المحدث أن أدخله علی أبي الحسن الرضا7، فاستأذنته فأذن لي، فدخل 
فسأله عن الحالل و الحرام، ثّم قال له: أفتقّر أّن الّله محمول؟ فقال أبو الحسن7: کّل 
محمول مفعول به، مضاٍف إلی غیره محتاج، والمحمول إسم نقص في الّلفظ، والحامل 
قال  وقد  وأسفل،  وأعلی  وتحت  فوق  القائل:  قول  وکذلك  مدحة،  اللفظ  في  وهو  فاعل، 
إّنه  قال:  بل  المحمول،  إّنه  کتبه:  في  یقل  ولم  هبا)  ده  الىن  األمساء  (وّهللا  الّله: 
سوی  ما  والمحمول  تزوال،  أن  واألرض  الّسماوات  والممسك  والبحر  البّر  في  الحامل 

الّله، ولم یسمع أحد آمن بالّله وعظمته قّط قال في دعائه: یا محمول.(٣) 
٣٣ ـ العّیاشي: عن محّمد بن أبي زید الّرازي، عّمن ذکره، عن الّرضا7 قال: «إذا 

الىن  األمساء  (وّهللا  الّله:  قول  وهو  وجّل»  عّز  الّله  علی  بنا  فاستعینوا  شّدٌة  بکم  نزلت 
ده هبا) قال: قال أبو عبدالّله7: نحُن والّله األسماء الحسنی اّلتي الیقبل من أحٍد 

إّال بمعرفتنا».(٤) 
الّله  علی  بنا  فاستعینوا  شدیدة  بکم  نزلت  الرضا7إذا  قال  اإلختصاص:  ـ   ٣٤

(١) ١٣٥/١ ح٤٧، عنه البحار: ١٢٢/٢٣ ح٤٦.
(٢) ١٣٧/١ ح٣ و١١٨ ح١، عنه نور الثقلین: ٥٤١/٢ ح٣٧٤، وکنز الدقائق: ٧٧١/٣، التوحید: ٦١ ح١٨.

(٣) ١٣٠/١ ح٢١، عنه البحار: ١٤/٥٨ ح٩، ونور الثقلین: ٥٤٠/٢ ح٣٧٣، وکنز الدقائق: ٧٧٠/٣.
(٤) ١٧٦/٢ ح١٢٠، عنه البرهان: ٦١٧/٢ ح٣، وکنز الدقائق: ٧٦٩/٣.
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عراف «١٨٤» (
سورة ا

١٧١

عّزوجّل وهو قوله: (وّهللا األمساء الىن ده هبا).(١) 

ِبٌني) «١٨٤» ٍة ِإْن ُھَو ِإالَّ َنِذیٌر مُّ ْن ِجنَّ ُروْا َما ِبَصاِحِبِھم مِّ َفکَّ َ َ (َأَوَملْ 
٣٥ ـ الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن معمر بن خّالد، 
قال: سمعت أبا الحسن الرضا7 یقول: لیس العبادة کثرة الصالة والصوم، إّنما العبادة 

التفّکر في أمر الّله عّزوجّل.(٢) 

یَھا ِلَوْقِتَھا  لِّ َ ُ ا ِعْلُمَھا ِعنَد َريبِّ َال  َ اَن ُمْرَساَھا ُقْل ِإمنَّ اَعِة َأیَّ َْسَأُلوَنَك َعِن السَّ
)

ْرِض) «١٨٧» َماَواِت َواْالَ َلْت ِيف السَّ ُ َ ِإالَّ ُھَو 
٣٦ـ  عیون أخبار الرضا: عن الرضا7 قال: ولقد حّدثني أبي، عن أبیه، عن آبائه، عن 
علّي:أّن النبّي9 قیل له: یا رسول الّله، متی یخرج القائم من ذّرّیتك؟ فقال: مثله 
 تة) الحدیث.(٣) 

ّ
مك إال اموات واألرض ال تألت ٖىف ا  

ّ
مثل الساعة (ال يجّلا قا إال

ا َصاَصاِحلًاِحلًا  ا آَتاُمهَ یَن * َفَلمَّ ارِکِ َنُکوَننَّ ِمَن الشَّ َتَنا َصاَصاِحلًاِحلًا لَّ ْ َ (... َلِئْن آ
ُْشِرُکوَن) «١٨٩، ١٩٠» ا  ا َفَتَعاَىل اّهللاُ َعمَّ َ آَتاُمهَ َجَعَال َلُه ُشَراَکء ِف

٣٧ ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي قال: حّدثني 
مجلس  حضرت  قال:  الجهم  بن  محّمد  بن  علّي  عن  سلیمان،  بن  حمدان  عن  أبي، 
المأمون وعنده الرضا7، فقال له المأمون: یابن رسول الّله، ألیس من قولك: اّن األنبیاء 

ال  رشء   مها صاحلًاا آّمعصومون؟ قال: بلی، قال: فما معنی قول الّله عّزوجّل: (ف
ذکرًا  بطن  کّل  في  بطن،  خمسمائة  آلدم  ولدت  حّواء  إّن  الرضا7:  له  قال  آمها)  ام 

تنا صاحلًا كو ّ اّاكرين  آ وُانثی، وإّن آدم وحّواء عاهدا الّله تعالی ودعواه وقاال: (ل
* فّا آمها صاحلًا   ) من النسل خلقًا سویًا بریئًا من الزمانة والعاهة کان ما آتاهما صنفین: 

(١) ٢٤٦، عنه البحار: ٢٢/٩٤ ح١٧، والبرهان: ٥٢/٢ ح٤، والمستدرك: ٢٢٨/٥ ح٥٧٥٨.
(٢) ٥٥/٢ ح٤، عنه البرهان: ٦٢٢/٢ ح٤، والبحار: ٣٢٢/٧١ ح٤.

(٣) ٢٧٠/٢، عنه البحار: ٢٣٨/٤٩ ضمن ح٦، ونور الثقلین: ٥٤٥/٢ ح٣٩٤، وکنز الدقائق: ٧٨٠/٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٧٢

صنفًا ذکرانًا وصنفًا ُاناثًا، فجعل الصنفان لّله تعالی ذکره (رشء ام آمها) ولم یشکراه 
کشکر أبویهما له عّزوجّل، قال الّله تعالی: (عاىل اهللا ّا يرشكون)

فقال المأمون: أشهد أّنك ابن رسول الّله حّقًا.(١) 

اِھِلَني) «١٩٩» َ ْ (ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن ا
٣٨  ـ معاني األخبار: حّدثنا علّي بن أحمد بن محّمد2، قال: حّدثنا محّمد بن 
علّي  عن  الرضا7،  مولی  مبارك  عن  األدمي،  زیاد  بن  سهل  عن  الکوفي،  عبدالّله  أبي 
ابن موسی8، قال: الیکون المؤمن مؤمنًا حّتی یکون فیه ثالث خصال: سّنة من رّبه، 

 ) :وسّنة من نبّیه، وسّنة من ولّیه، فأّما السّنة من رّبه فکتمان السّر، قال الّله عّزوجّل
  ارىض  رسول)(٢) 

ّ
ا فال يـــــــــــــــــر  به أًا  * إال

وأّما السّنة من نبّیه فمداراة الناس، إّن الّله عّز وجّل أمر نبّیه بمداراة الناس فقال: (خذ 
) وأّما السّنة من ولّیه فالصبر علی البأساء والضّراء،  رف وأعرض عن اجلاھل وأ ا

وك اّين صدا وُاوك 
ُ
 اأس  أ اء وحّأساء واابرين ٖىف اّیقول الّله جّل جالله: (وا

 اّتن)(٣) .
الخصال: حّدثني أبي، قال: حّدثنا أحمد بن إدریس، قال: حّدثني محّمد ابن أحمد، 
قال: حّدثني سهل بن زیاد، عن الحارث بن الدلهاث(٤) مولی الرضا7 قال: سمعت أبا 

الحسن7 (مثله). 
عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن الحارث بن الدمهاث مولی الرضا7 (مثله).(٥)

(١) ١٩١/١ ح١، عنه نور الثقلین: ٥٤٥/٢ ح٣٩٧، والبرهان: ٦٢٤/٢ ح١، وکنز الدقائق: ٧٨٣/٣، والبحار: ١٧٩/٤٩ 
ح١٤، وج٧٨/١١ ح٨ ، وص٢٥٢ ح٢، عن اإلحتجاج: ٢١٦/٢، تفسیر الصافي: ٢٥٩/٢.

(٢) الجن: ٢٦، ٢٧.
(٣) البقرة: ١٧٧.

(٤) الدلهاث، علی زنة دحراج: األسد.
(٥) ١٨٤ ح١، الخصال: ٨٢ ح٧، عیون أخبار الرضا7: ٢٥٦/١ ح٩، عنه کنز الدقائق: ٧٨٦/٣، ونورالثقلین: ٥٥٠/٢ 

ح٦، أمالي الصدوق: ١٩٨، الکافي: ٢/ ٢٤١ح٣٩، عنها البحار: ٢٨٠/٦٧ ح٥،  یأتي سورة الجن، ص٤٨٣ ح٤.
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نفال  «١٥» (
سورة ا

١٧٣

سورة األنفال

ِذیَن َکَفُروْا َزْحًفا  ِذیَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقیُمتُ الَّ ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
ُ اَألْدَباَر) «١٥» ُ و لُّ َ ُ َفَال 

جواب  في  سنان  بن  محّمد  إلی  الرضا7  ماکتبه  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ١ـ 
الّدین  في  الوهن  من  فیه  لما  الزحف  من  الفرار  تعالی  الّله  وحّرم  العلل:  في  مسائله 
لهم  والعقوبة  األعداء،  علی  نصرتهم  وترك  العادلة:،  واألئّمة  بالرسل  واالستخفاف 
علی انکارما دعوا إلیه من االقرار بالربوبّیة وإظهار العدل وترك الجور وإماتة الفساد، ولما 
في ذلك من جرأة العدّو علی المسلمین وما یکون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دین 

الّله عّزوجّل وغیره من الفساد.(١) 

ِدَیًة) «٣٥» ْ َ ِت ِإالَّ ُمَکاء َو ْ ْ ِعنَد اْلَب ُ (َوَما اَکَن َصَالُ
٢ـ علل الشرائع: حّدثنا علّي بن أحمد، قال: حّدثنا محّمد بن أبي عبدالّله الکوفي، 
الربیع  بن  القاسم  حّدثنا  قال:  العّباس،  بن  علّي  عن  البرمکي،  إسماعیل  بن  محّمد  عن 
الصّحاف، عن محّمد بن سنان، أّن أبا الحسن الرضا7 کتب إلیه فیما کتب من جواب 
مسائله: سّمیت مّکة مّکة ألّن الناس کانوا َیمکون فیها، وکان یقال لمن قصد مّکة قدمکا، 
 مكاء ودية)فالمکاء التصفیر، 

ّ
وذلك قول الّله عّزوجّل: (وما ن صالهتم د ایت إال

والتصدیة صفق الیدین.(٢) 

العلل:  وعن  عنه   ،٤٢/٤ الدقائق:  وکنز  ح٢،   ٦٥/١١ والوسائل:  ح٣٦،   ٢٦/٣ الثقلین:  نور  عنه  ح١،  ضمن   ٩٢/٢  (١)
ح١٠.  ٩/٧٩ البحار:  عنه  ح١،   ٤٨١/٢

(٢) ٣٩٧ ح١، عیون أخبار الرضا7: ٩٠/٢ ضمن ح١، عنه البحار: ٩٧/٦ ضمن ح٢ (قطعة)، والبرهان: ٦٨٤/٢ح٤، 
ونور الثقلین: ٤٣/٣ ح٩١، وکنز الدقائق: ٧٨/٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٧٤

َسُه ِ ُمخُ ٍء َفَأنَّ ِهللاّ ْ َ ْن  ا َغِنْمُمتْ مِّ َ (َواْعَلُموْا َأمنَّ
ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب) «٤١» َولِلرَّ

٣ ـ فقه الرضا7: وقیل للعالم7: ماأیسر ما یدخل به العبد الّنار؟
قال: أن یأکل من مال الیتیم درهما، ونحن الیتیم. وقال جّل وعال: (واموا أّمنا غنممت 
منه  امتنانًا  بذلك  علینا  فتطّول  اآلیة،  آخر  ارىب)إلی  وي  وّرسول  مخسه  ّهللا  فأّن  ٖىشء   
في  ما  وکان  الحقیقّي  الملك  األشیاء  وسائر  واألموال  للّنفوس  المالك  کان  إذ  ورحمة، 

أیدي الّناس عواري، وإّنهم مالکین مجازًا الحقیقة له.
وکّل ما أفاده الناس فهو غنیمة الفرق بین الکنوز والمعادن والغوص ومال الفيء اّلذي 
لم یختلف فیه، وهو ما اّدعي فیه الّرخصة، وهو ربح التجارة وغّلة الّصنیعة وسائر الفوائد 
من المکاسب والصناعات والمواریث وغیرها، ألّن الجمیع غنیمة وفائدة، ورزق الّله جّل 

وعّز، فإّنه روي أّن الخمس علی الخّیاط من أبرته والّصانع من صناعته.
فعلی کّل من غنم من هذه الوجوه ماًال فعلیه الخمس، فإن أخرجه فقد أّدی حّق الّله 
ما علیه، وتعّرض للمزید، وحّل له الباقي ماله وطاب، وکان الّله أقدر علی إنجاز ماوعد 
العباد من المزید، والتطهیر من البخل، علی أن یغني نفسه مّما في یدیه من الحرام اّلذي 

بخل فیه، بل قد خسر الدنیا واآلخرة، وذلك هو الخسران المبین.(١)  
٤ـ الکافي: أحمد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن الّرضا7 قال: سئل عن 
قول الّله عّزوجّل: (واموا أّمنا غنممت  ىشء فأّن ّهللا مخسه وّرسول وي ارىب) فقیل له: 
له:  فقیل  لإلمام  فهو  الّله  لرسول  کان  الّله9وما  لرسول  فقال:  هو؟  فلمن  لّله  کان  فما 
أفرأیت إن کان صنف من األصناف أکثر وصنف أقّل، مایصنع به؟ قال: ذاك إلی اإلمام، 
أرأیت رسول الّله9 کیف یصنع؟ ألیس إّنما کان یعطي علی مایری؟ کذلك اإلمام.(٢) 

(١) ٢٩٣ باب ٤٩، عنه البحار: ١٩١/٩٦ ح٩، والمستدرك: ٢٧٩/٧ ح٧.
(٢) ٥٤٤/١ ح٧، عنه نور الثقلین: ٤٦/٣ ح١٠٠، وکنز الدقائق: ٨٦/٤، والبرهان: ٦٩٠/٢ ح٣، وص٦٩٦ ح٣٥، عن 

التهذیب: ١٢٦/٤ ح٣٦٣.
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نفال «٤١» (
سورة ا

١٧٥

عن  سألته  قال:  الرضا7  الحسن  أبي  عن  الفضیل،  بن  محّمد  عن  العّیاشي:  ـ   ٥
الخمس  قال:  ارىب)  وي  ورسول  مخسه  ّهللا  فإّن  ٖىشء    غنممت  أّمنا  (واموا  تعالی:  قوله 

لّله وللّرسول، وهو لنا.(١) 
٦ـ عیون أخبار الرضا7: في باب مجلس الرضا مع المأمون في الفرق بین العترة 
في  االصطفاء  تعالی  الّله  فّسر  هل  فأخبرنا  العلماء:  قالت  وفیه:  طویل  حدیث  واُالّمة، 
الکتاب؟ فقال الرضا7: فّسر االصطفاء في الظاهر سوی الباطن في اثني عشر موطنًا 

وموضعًا.
فأّول ذلك قوله عّز وجّل ... ـ إلی أن قال: ـ وأّما الثامنة فقول الّله عّز وجّل: (واموا 
سهمه،  مع  القربی  ذي  سهم  فقرن  ارىب)  وي  وّرسول  مخسه  ّهللا  ّن  ٖىشٍء    غنممت  اّمنا 
في  جعلهم  تعالی  الّله  ألّن  واُالّمة،  اآلل  بین  أیضًا  فصل  فهذا  الّله9  رسول  وبسهم 
حّیز، وجعل الناس في حّیز دون ذلك ورضي لهم ما رضي لنفسه، واصطفاهم فیه، فبدأ 
بنفسه، ثّم ثّنی برسوله، ثّم بذي القربی في کّل ما کان من الفيء والغنیمة وغیر ذلك مّما 

ّهللا  ّن  ٖىشٍء    غنممت  اّمنا  (واموا  الحّق:  وقوله  فقال  لهم،  فرضیه  لنفسه  وجّل  عّز  رضیه 
کید مؤّکد وأثر قائم(٢) لهم إلی یوم القیامة في کتاب  مخسه وّرسول وي ارىب) فهذا تأ

 يديه وال  فه زيل  حكٍمي محیٍد)(٣) . ب  اطله ا الّله الناطق اّلذي (ال يأ
ولم  الغنائم  من  خرج  یتمه  انقطع  إذا  الیتیم  فإّن   ( ساكوا (واتاىم  قوله:  وأّما 
من  نصیب  له  یکن  لم  مسکنته  انقطعت  إذا  المسکین  وکذلك  نصیب،  فیها  له  یکن 
والفقیر  للغني  فیهم  قائم  القیامة  یوم  إلی  القربی  ذي  وسهم  أخذه،  له  یحّل  وال  المغنم، 
الّله عّزوجّل وال من رسوله9 فجعل لنفسه منها سهمًا،  منهم، ألّنه ال أحد أغنی من 
ولرسوله9 سهمًا، فما رضیه لنفسه ولرسوله9 رضیه لهم، وکذلك الفيء ما رضیه 

(١) ٢٠٠/٢ ح٥٦، عنه البحار: ٢٠١/٩٦ ح١٥، ووسائل الشیعة: ٣٦١/٦ ح٨، والبرهان: ٦٩٩/٢ ح٤٧، ونورالثقلین: 
٥٠/٣ ح١١٤، وکنز الدقائق: ٩٢/٤.

(٢) «باق» خ ل، وفي تحف العقول «وأمر دائم».
(٣) فّصلت: ٤٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٧٦

منه لنفسه ولنبّیه9 رضیه لذي القربی کما أجراهم في الغنیمة، فبدأ بنفسه جّل جالله، 
قال:  الطاعة،  في  وکذلك  رسوله9  وسهم  بسهمه  سهمهم  وقرن  بهم،  ثّم  برسوله،  ثّم 
برسوله، ثّم  بنفسه،  فبدأ  مك)(١)    األ وأوىل  اّسول  وأطیعوا  اهللا  أطیعوا  آوا  اّين  أّيھا  (يا 

ثّم بأهل بیته، وکذلك آیة الوالیة:
راكعون)(٢)    و اة  ويؤن  االة  مون  يق اّين  آوا  واّين   ورسو اهللا  وّمك  (إّمنا 
فجعل طاعتهم مع طاعة الرسول، مقرونة بطاعته، کذلك والیتهم مع والیة الرسول مقرونة 
فتبارك  والفيء،  الغنیمة  في  بسهمه  مقرونًا  الرسول  سهم  مع  سهمهم  جعل  کما  بطاعته، 
نفسه  نّزه  الصدقة  قّصة  جاءت  فلّما  البیت؟!  هذا  أهل  علی  نعمته  أعظم  ما  وتعالی  الّله 

واؤّة  ا    املوا   ساكوا فاء  ادت  (إّمنا  فقال:  بیته،  أهل  ونّزه  ورسوله 
شيٍء  في  تجد  فهل  اهللا)(٣)     فريضًة  اّبیل    وا اهللا  یل   وٖىف    ارموا اّب  وٖىف  قهبم 
من ذلك أّنه عّزوجّل سّمی لنفسه أو لرسوله أو لذي القربی، ألّنه لّما نّزه نفسه عن الصدقة 
نّزه رسوله ونّزه أهل بیته، البل حّرم علیهم، ألّن الصدقة محّرمة علی محّمد9 وآله، 
روا من کّل دنس ووسخ، فلّما طّهرهم  وهي أوساخ أیدي الناس، ال یحّل لهم، ألّنهم ُطهِّ
وجّل،  عّز  لنفسه  کره  ما  لهم  وکره  لنفسه،  رضي  ما  لهم  رضي  واصطفاهم  عّزوجّل  الّله 

فهذه الثامنه.(٤) 

ِتُکْم  ْ ُ ا  َن اَألْسَری ِإْن َیْعَملِ اُهللا ِيف ُقُلوِبمُکْ َخْريً َن ِيف َأْیِدیمُکْ مِّ ِىبُّ ُقل ملِّ ا النَّ َ ُّ (َیا َأ
ِحٌمي) «٧٠» ا ُأِخَذ ِمنُکْم َوَیْغِفْر َلُکْم َواُهللا َغُفوٌر رَّ َّ ا ممِّ َخْريً

٧ـ  العّیاشي: عن علّي بن أسباط سمع أبا الحسن الرضا7 یقول: قال أبوعبدالّله7: 
فبسط  قال:  طرفًا،  المال  هذا  من  فخذ  رداءك  ابسط  للعّباس:  فقال  النبّي9بمال  أتی 

(١) النساء: ٥٩.
(٢) المائدة: ٥٥.

(٣) التوبة: ٦٠.
(٤) ٢٣٧/١ ح١، عنه نورالثقلین: ٤٨/٣ ح١١٠، وکنزالدقائق: ٨٩/٤، تقّدم النساء، ص١٠١ ح٤٢، والمائدة، ص١٢٢ 

ح٢٤.
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نفال «٧٥» (
سورة ا

١٧٧

رداءه فأخذ طرفًا من ذلك المال، قال: ثّم قال رسول الّله9: هذا مّما قال الّله: (ياأّيھا 
لمك   ويغ مك  ُاخذ  ّمما  ًا  خ يؤتمك  ًا  خ قبمك  ٖىف  اهللا   يع إن  األرسى    أيديمك  ٖىف  ن  قل  اّىب 

واهللا غر رحمي).(١) 

«٧٥» ( (َوُأْوُلوْا اَألْرَحاِم َبْعُضُھْم َأْوَىل ِبَبْعٍض ِيف ِکـَتاِب اّهللاِ
مقدور  بقدر  الفرائض  قّسم  تعالی  الّله  أّن  الّله  یرحمك  اعلم  الرضا7:  فقه  ـ   ٨

وحساب محسوب، وبّین في کتابه ما بّین من القسمة ثّم قال عّز وجّل: (وأوا األرم 
وقسمة  مشروحة  قسمة  ضربین:  علی  اإلرث  فجعل  اهللا)  كتاب  ٖىف   ٍ  أوىل  بم 
والینقص  الیزید  الّربع،  الولد  ومع  الّنصف،  ولد  له  یکن  لم  إذا  للّزوج  وجعل  مجملة 
هذا  علی  الولد،  مع  والّثمن  ولد،  لها  یکن  لم  إذا  الّربع  للّزوجة  وجعل  الورثة  باقي  مع 
الّسبیل وجعل لألبوین مع الولد والّشرکاء الّسدسین، الینقصان من ذلك شیئًا ولهما في 
مواضع زیادة علی الّسدسین، ثّم سّمی لألوالد واإلخوة واألخوات والقربات سهامًا في 
القرآن وسهامًا بأّنها ذوي األرحام وجعل األموال بعد الّزوج والّزوجة واألبوین لألقرب 
فاألقرب، للّذکر مثل حّظ اُالنثیین، وإذا تساوت القرابة من جهة األب واُالّم یقّسمة بفصل 

الکتاب فإذا تقاربت فبآیة ذوي األرحام.(٢) 

(١) ٢٠٨/٢ ح٨٠، عنه البحار: ٢٨٦/١٩ ح٢٩، وج٢٨٤/٢٢ ح٤٨، والبرهان: ٧١٣/٢ ح٤.
(٢) ٢٨٦، المقنع: ١٧٠، الهدایة: ٨٣، المستدرك: ١٥٩/١٧ ح٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٧٨

سورة التوبة

َٰعـَھد متُّ ِمَن اْملُْشِرِکَني  ) «١» ِذیَن  ِ َو َرُسوِلِه ِإَىل الَّ َن اهللاَّ (َبَراٌة  مِّ
١ـ القّمي: حّدثني أبي، عن محّمد بن الفضیل، عن أبي الحسن الرضا7 قال: قال 
أمیرالمؤمنین7: إّن رسول الّله أمرني أن ُابّلغ عن الّله تعالی أن ال یطوف بالبیت عریان، 

وال یقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام، وقرأ علیهم: (براءة  اهللا ورسو إىل اّين 
 * یا ٖىف األرض أرة أر) فأّجل الّله المشرکین اّلذین حّجوا تلك  رشكا  

السنة أربعة أشهر، حّتی یرجعوا إلی مأمنهم، ثّم یقتلون حیث وجدوا.(١) 

ِ ِزي اهللاَّ ِ
ْ ُکْم َغْريُ ُم ُوْا ِيف اْألَْرِض َأْرَبَعَة َأْشُھٍر  َو اْعَلُموْا أنَّ (َفِس

ِ ِیَن ) «٢» ِزي اْلَکِفرٰ ْ ُ  َ َو َأنَّ اهللاَّ
موسی  بن  علّي  عن  البلخي،  سعید  بن  یحیی  عن  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ٢ـ 
الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن علّي بن أبي طالب:قال: بینما أنا أمشي مع النبّي في 
بعض طرقات المدینة، إذ لقینا شیخ طویل کّث اللحیة بعید ما بین المنکبین، فسّلم علی 
النبّي ورّحب به ثّم التفت إلّي فقال: السالم علیك یا رابع الخلفاء ورحمة الّله وبرکاته، 

ألیس هو کذلك یا رسول الّله؟ فقال له رسول الّله9: بلی ثّم مضی.
فقلت: یا رسول الّله، ما هذا اّلذي قال لي هذا الشیخ وتصدیقك له؟ قال: أنت کذلك 
 ( اس يوم احلّج األكإىل ا اهللا ورسو  والحمد لّلهـ  إلی أن قال:ـ  وقال الّله تعالی: (وأذان
فکنت الموّذن عن الّله تعالی، وعن رسوله، وأنت وصّیي ووزیري وقاضي دیني، والمؤّدي 
عّني وأنت مّني بمنزلة هارون من موسی، إّال أّنه النبّي بعدي، فأنت رابع الخلفاء کما سّلم 

علیك الشیخ، أو التدري من هو؟ قلت: ال، قال: ذلك الخضر7فاعلم.(٢)

(١) ٤٠٣/٢، عنه البحار: ٢٩٢/٣٥ ضمن ح٧، والبرهان: ٧٢٩/٢ ح٢، ووسائل الشیعة: ٤٦٣/٩ ح٢.
(٢) ٩/٢ ح٢٣،عنه البحار: ٤١٧/٣٦ ح٢، والبرهان: ٧٣٥/٢ ح٣٤، تقّدم البقرة، ص٢١، واألعراف، ص١٦٤.
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سورة التوبة «١٦»

١٧٩

ِذیَن َجاَھُدوْا ِمنُکْم) «١٦» ا َیْعَملِ اّهللاُ الَّ ُکوْا َوَلـمَّ (َأْم َحِسْبُمتْ َأْن ُتْرتَ
بن  الفضل  عن  قتیبة،  بن  محّمد  بن  علّي  عن  إدریس،  بن  أحمد  الطوسي:  غیبة  ٣ـ 
الیکون  والّله  أما  الحسن7:  أبو  قال  قال:  نصر،  أبي  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  شاذان، 
اّلذي تمّدون إلیه أعینکم، حّتی تمّیزوا  [أ]و تمّحصوا، حّتی الیبقی منکم إّال األندر، ثّم 

تال: (أم بمت أن ركوا وّا يع اهللا اّين وا مك)(١) ویعلم الصابرین.
کشف الغّمة: وعن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا7(مثله).

منتخب األنوار المضیئة: عن الرضا7 (مثله).(٢)
٤ـ  الکافي: علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن علّي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا7
ـ في حدیث ـ قال: قال علّي بن أسباط: وسألته فقلت: جعلت فداك ما السکینة؟ قال: 
ریح من الجّنة لها وجه کوجه اإلنسان أطیب ریحها من المسك، وهي اّلتي أنزلها الّله 

علی رسوله9 بحنین فهزم المشرکین(٣).(٤)
موسی  بن  علّي  الحسن  أبو  قال  قال:  فّضال،  بن  علّي  بن  الحسن  عن  العّیاشي:  ـ   ٥
الرضا7 للحسن بن أحمد: أّي شيء السکینة عندکم؟ قال: ال أدري جعلت فداك أّي 

(١) التوبة: ١٦.
اإلسالم: ١٦٠،إرشاد  بشارة  الغّمة: ٤٦١/٢،  البحار: ١١٣/٥٢ ح٢٤، وص١١٤ ح٣٠، کشف  (٢) ٣٣٦ ح٢٨٣، عنه 

.١٦٢ اإلسناد:  قرب   ،٣٨ المضیئة:  األنوار  منتخب   ،٣٧٥/٢ المفید: 
(٣) ٣٧٨/٨ ح٥٧١، عنه نور الثقلین: ٢٠١/٢ح٩٤وح٩٣، وکنز الدقائق: ١٦٠/٤، عن العّیاشي: ٧٤/٢ح٣٩.

المأمون  أمرني  قال:  القاضي  أکثم  بن  یحیی  سمعنا  قال:  زید،  بن  حّماد  بن  إسحاق  عن  بإسناده  األخبار:  عیون   (٤)
قوله  عن  وخّبرني  المأمون:  قال   : ـ  قال  أن  إلی  ـ  الکالم،  أهل  من  وجماعة  الحدیث،  أهل  من  جماعة  بإحضار 
عّزوجّل: (فأنزل الّله سکینته علیه) علی من؟ قال إسحاق: فقلت: علی أبي بکر، ألّن النبّي9 کان مستغنیًا عن 
علیکم  وضاقت  شیئًا  عنکم  تغن  فلم  کثرتکم  أعجبتکم  إذ  حنین  (ویوم  وجّل:  عّز  قوله  عن  فخّبرني  قال:  السکینة 
األرض بما رحبت ثّم وّلیتم ُمدبرین * ثّم أنزل الّله سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین) أتدري من المؤمنون اّلذین 
إّال  النبّي9  مع  یبق  فلم  حنین،  یوم  انهزموا  الناس  إّن  قال:  ال،  قلت:  قال:  الموضع؟  هذا  في  عّزوجّل  الّله  أراد 
سبعة من بني هاشم، علّي7 یضرب بسیفه، والعّباس أخذ بلجام بغلة النبّي9، والخمسة محدقون بالنبّي9 
خوفًا من أن یناله سالح الکّفار، حّتی أعطی الّله تبارك وتعالی رسوله9 الظفر، عنی بالمؤمنین في هذا الموضع 
علّیًا7 ومن حضر من بني هاشم، فمن کان أفضل، أّمن کان مع النبّي9 ونزلت السکینة علی النبّي9 وعلیه، 

أم من کان في الغار مع النبّي9 ولم یکن أهًال لنزولها علیه؟ ... (الحدیث). 
«١٩١/٢، عنه البحار: ١٩٩/٤٩ ضمن ح٢، وج١٤٤/٧٢ ح٢٧».  
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٨٠

مع  فتکون  اإلنسان،  وجه  کصورة  صورة  لها  طیبٌة،  تخرج  الّله  من  ریح  فقال:  هو؟  شيء 
األنبیاء، وهي اّلتي نزلت علی ابراهیم خلیل الرحمان حیث بنی الکعبة، فجعلت تأخذ 

کذا وکذا، فبنی األساس علیها.
بن  محّمد  بن  أحمد  عن  عبدالّله،  بن  سعد  حّدثنا  قال:  أبي،  حّدثنا  األخبار:  معاني 
عیسی، قال: حّدثنا أبو همام إسماعیل بن همام، عن الرضا7 أّنه قال لرجل:أّي شيء 
السکینة عندکم؟ فلم یدر القوم ما هي، فقالوا: جعلنا الّله فداك ما هي؟ قال: (مثله).(١) 

 «٣٠» ( ُ اْبُن اّهللاِ َصاَری اْملَِس (َوَقاَلِت اْلَیُھوُد ُعَزْیٌر اْبُن اّهللاِ َوَقاَلْت النَّ
بن  الحسین  عن  آبائه،  عن  أبیه،  عن  الرضا،  إلی  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٦
علّي:، قال: إّن یهودّیًا سأل علّي بن أبي طالب7 قال: أخبرني عّما لیس لّله، وعّما 
لیس عند الّله، وعّما ال یعلمه الّله؟ فقال علّي7: أّما ما الیعلمه الّله، فذاك قولکم یا 
 اهللا)والّله ال یعلم له ولدًا، وأّما قولك: ما لیس عند الّله، فلیس  معشر الیهود: (إّن عزيرًا ا

عند الّله ظلم للعباد، وأّما قولك: ما لیس لّله، فلیس لّله شریك،
فقال الیهودي: أشهد أن ال إله إّال الّله، وأشهد أّن محّمدًا رسول الّله.(٢) 

ِ ِبَأفَوِھِھْم) «٣٢»  َر اهللاَّ ُ (ُیِریُدوَن َأن ُیْطِفُئوا 
٧ ـ غیبة الطوسي: روی محّمد بن أحمد بن یحیی، عن بعض أصحابنا، عن محّمد 
ابن عیسی بن عبید، عن محّمد بن سنان قال: ذکر علّي بن أبي حمزة (٣) عند الرضا7 
فلعنه، ثّم قال: إّن علّي بن أبي حمزة أراد أن الیعبد الّله في سمائه وأرضه، فأبی الّله إّال 
أن یتّم نوره ولو کره المشرکون، ولو کره اللعین المشرك. قلت: المشرك؟! قال: نعم، والّله 

عن  ح٨،  و٧٥٦  ح٥٢   ٧٥٣/٢ والبرهان:  ح٩٣،   ٩٧/٣ الثقلین:  ونور   ،١٨٨/٤ الدقائق:  کنز  عنه  ح٣٩،   ٢٢٧/٢  (١)
معاني األخبار: ٢٨٥ ح٣.

(٢) ١٤١/١ ح٤٠، عنه نور الثقلین: ١٠٤/٣ ح١٠٥، وکنز الدقائق: ١٧١/٤، والبحار: ١١/١٠ ح٥، وعن صحیفةالرضا: 
٢٥٩ ح١٩٣، التوحید: ٤٧٧ ح٢٣، أمالي الطوسي: ٢٨٢/١.

(٣)  هو علّي بن أبي حمزة سالم البطائني من أصحاب الکاظم7 ثّم وقف بعد وفاته وهو أحد عمد الواقفة، ذکر ترجمته 
وما ورد في ذّمه من الروایات الکثیرة وما یمکن أن یدفع به عنها وغیر ذلك في تنقیح المقال: ٢٦٠/٢. فراجع.
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سورة التوبة «٤٠»

١٨١

وإن رغم أنفه کذلك هو في کتاب الّله: (يريدون أن يطفؤا ر اهللا بأام)وقد جرت فیه 
وفي أمثاله أّنه أراد أن یطفئ نور الّله.(١) 

٨ـ   العّیاشي: عن أحمد بن محّمد قال: وقف علّي أبو الحسن الثاني7 في بني زریق.
فقال لي وهو رافع صوته: یا أحمد! قلت: لّبیك، قال: إّنه لّما قبض رسول الّله9جهد الناس 
علی إطفاء نور الّله فأبی الّله إّال أن یتّم نوره بأمیر المؤمنین7 فلّما توّفي أبوالحسن7 

جهد ابن أبي حمزة وأصحابه علی اطفاء نور الّله، فأبی الّله اّال أن یتّم نوره.(٢) 
٩ ـ قرب اإلسناد: معاویة بن حکیم، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، قال: وعدنا 
م، فقال: إّن الناس قد جهدوا  أبوالحسن الرضا7 لیلة إلی مسجد دار معاویة فجاء فسلَّ
علی اطفاء نور الّله حین قبض الّله تبارك وتعالی رسوله9 وأبی الّله إّال أن یتّم نوره، 
وقد جهد علّي بن أبي حمزة علی إطفاء نور الّله حین قبض أبو الحسن األّول7 فأبی الّله 

إّال أن یتّم نوره، وقد هداکم الّله ألمر جهله الناس فاحمدوا الّله علی ما مّن علیکم به...(٣) 

ا ِيف ْنيِ ِإْذ ُمهَ َ ْ ِذیَن َکَفُروْا َثاِينَ ا َرُه اُهللا ِإْذ َأْخَرَجُه الَّ َ َ (ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد 
َْزْن ِإنَّ اّهللاَ َمَعَنا) «٤٠» َ وُل ِلَصاِحِبِه َال  ُ َ  اْلَغاِر ِإْذ 

  ته١٠ـ  الکافي: محّمد، عن أحمد، عن ابن فّضال، عن الرضا7 (فأنزل اهللا سك
نود  تروھا) قلت: هکذا؟ قال: هکذا نقرؤها وهکذا تنزیلها.(٤)     وأّيده رسو

١١ ـ العّیاشي: قال زرارة: قال أبو جعفر7: (فأنزل اهللا سكته  رسو) أال تری أّن 
ل كة اّين كوا اّفىل) فقال: هو الکالم اّلذي  السکینة إّنما نزلت علی رسوله؟ (و

تکّلم به عتیق. رواه الحلبي عنه7.(٥) 

(١) ٧٠ ح٧٥، عنه البحار: ٢٥٧/٤٨ ضمن ح١١، وعوالم العلوم: ٤٩٠/٢١ ح١١، و٥٠٣ ح٦، ونور الثقلین: ١٠٧/٣ 
ح١١٨، وکنز الدقائق: ٢٠٨/٤، تقّدم األنعام، ص ١٤٢ ح٢٠.

(٢) ١١٢/٢ ح٧٥، عنه نور الثقلین: ١٠٨/٣ ح١٢٠، وکتز الدقائق: ٢٠٨/٤، تقّدم األنعام، ص١٤١ ح١٩.
(٣) ٣٤٧ ح١٢٥٥، عنه البحار: ٢٦٢/٤٩ ح٥، ونور الثقلین: ١٠٨/٣ ح١٢١، وکنز الدقائق: ٢٠٩/٤.

(٤) ٣٧٨/٨ ح٥٧١، عنه الوافي: ٤٢٣/٢٦، والبحار: ٥٩/٩٢، البرهان: ٧٨٤/٢ ح١١، ونور الثقلین: ١١٨/٣ ح١٥٨.
(٥) ٢٣٣/٢ ح٥٩، عنه البرهان: ٧٨٤/٢ ح١٣، ونور الثقلین: ١١٨/٣ ح١٦١، وکنز الدقائق: ٢٣٣/٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٨٢

١٢ـ ومنه: عن عبدالّله بن محّمد الحّجال قال: کنت عند أبي الحسن الثاني7 ومعي 
  ٖىن ا) :الحسن بن الجهم، فقال له الحسن: إّنهم یحتّجون علینا بقول الّله تبارك وتعالی
 (رسو  تهفأنزل اهللا سك) :ار) قال: وما لهم في ذلك؟ فوالّله لقد قال الّلهإذ مها ىف ا
وما ذکره فیها بخیر، قال: قلت له أنا: جعلت فداك، وهکذا تقرؤنها، قال: هکذا قرأتها(١).(٢)

ْم) «٤٣» (َعَفا اّهللاُ َعنَك ِملَ َأِذنَت َهلُ
١٣ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي2 قال: حّدثني 
أبي، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، عن علّي بن محّمد بن الجهم، قال: حضرت 

مجلس المأمون وعنده الرضا علّي بن موسی صلوات الّله علیه، فقال له:
یابن رسول الّله، ألیس من قولك: أّن األنبیاء معصومون؟ قال: بلی،

  ك ا اهللا) :فقال له المأمون فیما سأله: یا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الّله تعالی
أذ هلم) قال الرضا7: هذا مّما نزل باّیاك أعني واسمعي یا جارة، خاطب الّله تعالی 

(١) ٢٣٢/٢ ح٥٨، عنه البرهان: ٧٨٤/٢ح١٢، ونور الثقلین: ١١٨/٣ ح١٦٠، وکنز الدقائق: ٢٣٠/٤.
(٢) عیون أخبار الرضا: بإسناده عن إسحاق بن حّماد بن زید ـ في حدیث ـ  قال: قلت: یا أمیرالمؤمنین، إّن الّله تعالی 
یقول في أبي بکر: (ثاني إثنین إذ هما في الغار اذ یقول لصاحبه ال تحزن إّن الّله معنا) فنسبه الّله عّزوجّل إلی صحبة 
نبّیه9، فقال المأمون: سبحان الّله ما اقّل علمك باللغة والکتاب! أما یکون الکافر صاحبًا للمؤمن؟ فأّي فضیلة في 
هذه، أما سمعت قول الّله تعالی: (قال له صاحبه وهو یحاوره أکفرت باّلذي خلقك من تراب ثّم من نطفة ثّم سّواك 

رجًال)«الکهف: ٣٧» فقد جعله له صاحبًا 
وقال الهذلي شعرًا:  

ولقد غدوت وصـاحبي وحشّیة                تحت الرداء بصـیرة بالمـشرق    
وقال األزدي شعرًا:  

ولقد ذعرت الوحش فیه وصاحبي            محض القوایم من هجان هیکل    
فصّیر فرسه صاحبه، وأّما قوله (إّن الّله معنا) فإّن الّله تبارك وتعالی مع الَبّر والفاجر، أما سمعت قوله تعالی: (ما   
کـثر إّال هو معهم أینما کانوا)  یکون من نجوی ثالثة إّال هو رابعهم وال خمسة إّال هو سادسهم وال أدنی من ذلك وال أ
طاعة،  أّنه  زعمت  فإن  معصیة؟  أو  طاعة  أکان  بکر  أبي  حزن  من  فأخبرني  (التـحزن)  قوله:  وأّما   «٧ «المجادلة: 
فقد جعلت النبّي9 ینهی عن الطاعة، وهذه خالف صفة الحکیم، وإن زعمت أّنه معصیة فأّي فضیلة للعاصي.
وخّبرني عن قوله تعالی: (فأنزل الّله سکینته علیه) علی من؟ قال إسحاق: فقلت: علی أبي بکر ألّن النبّي9کان 

مستغنیًا عن السکینة، الحدیث.  «١٩٢/٢ ح١، عنه البحار: ١٩٨/٤٩ ضمن ح٢».
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سورة التوبة «٦٠»

١٨٣

   ّكوو   ّن  ح أرشكت   ل) وجّل:  عّز  قوله  وکذلك  ُاّمته،  به  وأراد  نبّیه،  بذلك 
ئًا قًال)(٢)   مد كدت تركن إل تناك ّ  ال  أن اخلارسين)(١) وقوله تعالی (و

قال: صدقت یا بن رسول الّله، الحدیث.(٣) 

ُفَقَراء َواْملََساِکِني) «٦٠» َدَقاُت لِلْ ا الصَّ َ (ِإمنَّ
العترة  بین  الفرق  في  طویل  حدیث  في  ـ  الرضا7  عن  الرضا:  أخبار  عیون  ١٤ـ 
واُالّمةـ  یقول7: فیه في شأن ذي القربی: وما رضیه لنفسه ولرسوله رضیه لهم، قاله7 
الفيء، وکذلك  قال7:  ثّم  اآلیة،  غنممت)  أّمنا  (واموا  عّزوجّل:  قوله  ذکر  أن  بعد 
جّل  بنفسه  فبدأ  الغنیمة،  في  أجراهم  کما  القربی  لذي  رضیه  ولنبّیه  لنفسه  منه  رضیه  ما 
جالله، ثّم برسوله، ثّم بهم وقرن سهمهم بسهمه وسهم رسوله، وکذلك في الطاعة قال: 
ثّم  برسوله  ثّم  بنفسه  فبدأ  مك)   األ وُاوىل  اسول  وأطیعوا  اهللا  أطیعوا  آوا  اّين  أّيھا  (يا 
مع  طاعتهم  فجعل  آوا...)  واّين   ورسو اهللا  وّمك  (إّمنا  الوالیة:  آیة  وکذلك  بیته،  بأهل 
طاعة الرسول مقرونة بطاعته، وکذلك والیتهم مع والیة الرسول مقرونة بطاعته کما جعل 
سهمهم مع سهم الرسول مقرونًا بسهمه في الغنیمة والفيء، فتبارك الّله وتعالی ما أعظم 
بیته  أهل  ونّزه  ورسوله  نفسه  نّزه  الصدقة  قّصة  جاءت  فلّما  البیت،  هذا  أهل  علی  نعمته 

  ارمب واا واؤّة قهبم وىف   ا  املوا   ساكوا اّدت فاء  فقال: (إّمنا 
سّمی  وجّل  عّز  أّنه  ذلك  من  شيء  في  تجد  فهل  اهللا)    فريضة  ابیل    وا اهللا  یل   وىف 
لنفسه أو لرسوله أو لذي القربی؟ ألّنه لّما نّزه نفسه عن الصدقة ونّزه رسوله نّزه أهل بیته، 
الناس، أیدي  أوساخ  وهي  وآله،  محّمد  علی  محّرمة  الصدقة  ألّن  علیهم،  حّرم  البل 

واصطفاهم  عّزوجّل  الّله  طّهرهم  فلّما  ووسخ،  دنس  کّل  من  طّهروا  ألّنهم  لهم،  التحّل 
رضي لهم ما رضی لنفسه، وکره لهم ما کره لنفسه.

(١) الزمر: ٦٥.
(٢) اإلسراء: ٧٤.

(٣) ١٩٥/١ ح١، عنه البرهان: ٧٨٧/٢ح١، ونور الثقلین: ١٢٢/٣ ح١٧٠، وکنز الدقائق: ٢٣٧/٤، والبحار: ٨٣/١١ ضمن 
ح٨، وعن اإلحتجاج: ٢١٥/٢، یأتي الزمر، ص٣٩٠ ح٨، ویأتي االسراء، ص٢٦١ ح٣٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٨٤

تحف العقول: لّما حضر علّي بن موسی7 في مجلس المأمون (مثله).
بشارة المصطفی: عن الرضا7 (مثله).

ینابیع الموّدة: عن صاحب جواهر العقدین (مثله).(١) 
١٥ـ العّیاشي: عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن7 قال:

سألته عن رجل أوصی بسهم من ماله، ولیس یدری أّي شيء هو؟
فاء  اّدت  (إّمنا  تال  ثّم  الّله9  رسول  قّسمها  وکذلك  ثمانیة،  السهام  قال: 

) إلی آخر اآلیة ثّم قال: إّن(٢) السهم واحد من ثمانیة.(٣)  ساكوا
١٦ـ معاني األخبار: حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قال: حّدثنا محّمد 
ابن الحسن الصّفار، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أبیه، عن صفوان بن یحیی قال: 
سألت الرضا7 عن رجل أوصی بسهم من ماله وال ندري(٤) السهم أّي شيء هو؟ فقال: 
لیس عندکم فیما بلغکم عن جعفر وأبي جعفر8فیها شيء؟ قلت له: جعلت فداك 
ثمانیة،  من  واحد  السهم  قال:  آبائك:  عن  هذا  في  شیئًا  یذکرون  أصحابنا  سمعنا  ما 
وجّل؟  عّز  الّله  کتاب  تقرأ  أما  فقال:  ثمانیة؟  من  واحدًا  صار  کیف  فداك  جعلت  فقلت: 
وجّل:  عّز  الّله  قول  فقال:  موضعه؟  أین  أدري  ال  ولکن  ألقرأه  إّني  فداك  جعلت  فقلت: 

وٖىف    ارموا اب  وىف  قهبم  واؤّة  ا    املوا   ساكوا فاء  اّدت  (إّمنا 
علی  الّله6  رسول  قّسمها  وکذلك  قال:  ثمانیة،  بیده  عقد  ثّم  ابیل)    وا اهللا  یل  

ثمانیة أسهم والسهم واحد من ثمانیة.
بن  الرضا7؛ومحّمد  سألت  قال:  صفوان  عن  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  علّي  الکافي: 
سألنا  قاال:  نصر  أبي  بن  محّمد  بن  وأحمد  صفوان؛  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  یحیی، 

أبا الحسن الرضا7 (مثله) .
(١) ٢٣٨/١ ح١، أمالي الطوسي: ٤٢٧ ح١، عنهما البحار: ٢٣١/٢٥ ضمن ح٢٠، وج٧٢/٩٦ ح١، والمستدرك: ١١٧/١٧ 

ح١، تحف العقول: ٤٣٤، بشارة المصطفی: ٢٣٣، ینابیع الموّدة: ١٤٣/١، فضائل الخمسة: ١٩٦/٣.
(٢) «إّنما» خ.

(٣) ٢٣٥/٢ ح٦٧، عنه وسائل الشیعة: ٤٤٨/١٣ ح١و٢، والبرهان: ٧٩٩/٢ ح١٨.
(٤) «وال یدری» خ.
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سورة التوبة «٦٧»

١٨٥

التهذیب: علّي، عن أبیه، عن صفوان قال: سألت الرضا7 (مثله).(١) 
١٧ ـ التهذیب: محّمد بن یحیی، عن محّمد بن الحسین، عن محّمد بن سلیمان، 
عن رجل من أهل الجزیرة یکّنی أبامحّمد، قال: سأل الرضا7 رجل وأنا أسمع فقال له: 
جعلت فداك، إّن الّله تبارك وتعالی یقول: (وإن ن ذو عرسة فرة إىل مرسة)(٢)  أخبرني 
عن هذه النظرة اّلتي ذکرها الّله عّز وجّل في کتابه لها حٌد یعرف إذا صار هذا المعسر البّد 
له من أن ینتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه علی عیاله، ولیس له غلة ینتظر إدراکها، 

وال َدین ینتظر محّله، وال مال غائب ینتظر قدومه!؟
قال: نعم ینتظر بقدر ما ینتهي خبره إلی االمام فیقضي عنه ما علیه من سهم الغارمین 
إذا کان أنفقه في طاعة الّله عّز وجّل، فإن کان أنفقه في معصیة الّله عّزوجّل فالشيء له 
علی اإلمام، قلت: فما لهذا الرجل اّلذي إئتمنه وهو الیعلم فیما أنفقه، في طاعة الّله أم 

في معصیته؟ قال: یسعی له في ماله فیرده علیه وهو صاغر.(٣) 

«٦٧» ( ْ ُ َ (َُسوْا اّهللاَ َفَنِس
حّدثنا  قال:  الکلیني،  عصام  بن  محّمد  بن  محّمد  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ١٨ـ 
محّمد بن یعقوب الکلیني، قال: حّدثنا علّي بن محّمد المعروف بعّالن، قال: حّدثنا أبو 
حامد عمران بن موسی بن إبراهیم، عن الحسن بن القاسم الرّقام، عن القاسم بن مسلم، 

عن أخیه عبد العزیز بن مسلم، قال: سألت الرضا7 عن قول الّله عّز وجّل: (وا اهللا 
سم)فقال: إّن الّله تبارك وتعالی ال ینسی وال یسهو، وإّنما ینسی المخلوق المحدث، 
أال تسمعه عّز وجّل یقول: (وما ن رّبك یًا  )(٤)  واّنما یجازي من نسیه ونسي لقاء یومه 

(١) ٢١٦ ح٢، عنه نور الثقلین: ١٣٤/٣ ح٢١٢، والبحار: ٢٠٩/١٠٣ ح٦ و٧، عن العّیاشي: ٢٣٥/٢ ح٦٧، الکافي: 
٤١/٧ ح٢، التهذیب: ٢١٠/٩ ح١٠، الفقیه: ٢٠٤/٤ ح٥٤٧٤، عنهما الوسائل: ٤٤٨/١٣ ح٢.

(٢) البقرة: ٢٨٠.
ح٣،   ٩٢١/١٣ الوسائل:  عنه  ح٥،   ٩٣/٥ الکافي:  ح٢٠٤،  ضمن   ١٣٢/٣ الثقلین:  نور  عنه  ح١٠،   ١٨٥/٦  (٣)

وکنزالدقائق: ٢٥٧/٤.
(٤) مریم: ٦٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٨٦

  ُاوك  أم   افأ اهللا  وا  ّين  تكوا  (وال  عّزوجّل:  قال  کما  أنفسهم  ینسیهم  بأن 
کما  نترکهم  أي  ا)(٢)   يوم  اء  وا   كام   سا وم) عّزوجّل:  وقال  ااسن)(١)  

ترکوا االستعداد للقاء یومهم هذا.
االحتجاج: مرسًال (مثله).(٣) 

سبحانه  الّله  طاعة  رأس  أّن  اعلموا  قال:  العالم7  عن  روي  الرضا7:  فقه  ١٩ـ 
الّله  امتحن  وإّنما  علیهم،  الرّد  المعاصي  رأس  فإّن  نعقله،  لم  وما  عقلناه  لما  التسلیم 

عّزوجّل الناس بطاعته لما عقلوه وما لم یعقلوه، إیجابًا للحّجة وقطعًا للشبهة، و (اّتا 
ري  ا األهنار واكن    ت اهللا وا ًال سديدًا   *  يصلح لمك أالمك)(٤)  (ويدمك اّ
طْیبة  ٖىف ّات ن)(٥)  والیفوتّنـکم خیر الدنیا، فإّن اآلخرة ال تلحق وال ُتنال إّال بالدنیا.(٦) 

ُ اّهللاُ َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضِلِه) «٧٤» ُ ُموْا ِإالَّ َأْن َأْغَنا َ َ (َوَما 
قال: ضّمني  الجرجاني،  دالئل الحمیري، عن فتح بن یزید  کشف الغّمة: من  ٢٠ـ 
وأبا الحسن الطریق حین منصرفي من مّکة إلی خراسان، وهو سائر إلی العراق، فسمعته 
بما  إّال  الیوصف  الخالق  وإّن  یطاع...  الّله  أطاع  ومن  یّتقی،  الّله  اّتقی  من  یقول:  وهو 
وصف به نفسه ـ إلی أن قال7: ـ هو الواحد األحد الّصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن 
له کفوًا أحد، فجّل جالله، أم کیف یوصف بکنهه. محّمد9، وقد قرنه الجلیل باسمه، 

اهللا   أغنا أن   
ّ

إال موا  (وما  یقول:  إذ  طاعته  جزاء  أطاعه  لمن  وأوجب  عطائه،  في  وشرکه 
ورسو  ) وقال ـ یحکي قول من ترك طاعته وهو یعّذبه بین أطباق نیرانها وسرابیل 

(١) الحشر: ١٩.
(٢) األعراف: ٥١.

(٣) ١٠٢/١ ح١٨، عنه نور الثقلین: ١٣٩/٣ ح٢٢٧، وکنز الدقائق: ٢٦٧/٤، والبحار: ٦٣/٤ ح٤، التوحید: ١٥٩ ح١، 
عنه البرهان: ٨١٣/٢ ح١، اإلحتجاج: ١٩٤/٢، تقّدم األعراف، ص١٦١، ویأتي مریم، ص٢٨٠، والحشر، ص٤٥٧.

(٤) األحزاب: ٧٠ و٧١، وزاد بعدها في المصدر «ویغفرلکم ذنوبکم».
(٥) الصف: ١٢.

(٦) ٣٣٩، عنه البحار: ٣٤٨/٧٨ ذح٤، یأتي األحزاب، ص٣٦١ ح١٥، والصف، ص٤٦٣ ح٦.
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سورة التوبة «٧٩، ٨٠»

١٨٧

الجلیل  قرن  من  بکنهه  یوصف  کیف  أم  اّسوال)(١)   وأنا  اهللا  أنا  (ياتنا  ـ  قطرانها: 
طاعتهم بطاعة رسوله حیث قال: 

(أطیعوا اهللا وأطیعوا اّسول وُاوىل األ مك)(٢) 
وقال: (و رّدوه إىل ـ الّله وإلی ـ  اسول وإىل ُاوىل األ م) (٣) 

وقال: (إّن اهللا يأ أن تؤّدوا األمات إىل أھا) (٤) 
وقال: (ئا أھل اّكر إن كنمت ال ون)(٥)  الحدیث.(٦) 

ُدوَن ِ
َ ِذیَن َال  َدَقاِت َوالَّ ِعَني ِمَن اْملُْوِمِنَني ِيف الصَّ وِّ ِذیَن َیْلِمُزوَن اْملُطَّ (الَّ

ْم َأْو  ْم َعَذاٌب َأِلٌمي * اْسَتْغِفْر َهلُ ْ َوَهلُ ُ ْ َر اّهللاُ ِم ِ
َ  ْ ُ ْ ُروَن ِم َ ْ ْ َفَی ُ  ِإالَّ ُجْھَد

ْم) «٧٩، ٨٠» ًة َفَلن َیْغِفَر اّهللاُ َهلُ ْم َسْبِعَني َمرَّ َْسَتْغِفْر َهلُ ْم ِإْن  َْسَتْغِفْر َهلُ َال 
٢١ـ عیون أخبار الرضا: باسناده إلی الحسن بن علّي بن فّضال، عن الرضا7 أّنه 
قال في کالم طویل: إّن الّله تعالی الیسخر وال یستهزأ وال یمکر وال یخادع، ولکّنه تعالی 
یجازیهم جزاء السخرّیة وجزاء اإلستهزاء والمکر والخدیعة، تعالی عّما یقول الظالمون 

علّوًا کبیرًا.(٧) 
الّله  إّن  قال:  الرضا7،  الحسن  أبي  عن  هالل،  بن  العّباس  عن  العّیاشي:  ٢٢ـ 
ّ ة فلن يغ اهللا هلم) فاستغفر لهم مائة مّرة  ع  هلم تغ تعالی قال لمحّمد9: (إن
لیغفر لهم فأنزل الّله: (سواء م أغت هلم أم  تغ هلم لن يغ اهللا هلم)(٨) وقال: 

(١) األحزاب: ٢٢.
(٢) النساء: ٥٩.
(٣) النساء: ٨٣.
(٤) النساء: ٥٨.

(٥) األنبیاء: ٧، النحل: ٤٣.
(٦) ٣٨٦/٢، عنه البحار: ٣٦٦/٧٨ ضمن ح٢، تقّدم النساء، ص١٠٤ ح٥٠.

(٧) ١٢٦ ح١٩، عنه نور الثقلین: ١٤٨/٢ ح٢٥٥، وکنز الدقائق: ٢٨٢/٤، والبحار: ٥١/٦ ح١ وعن المعاني: ١٣ ح٣، 
وعن التوحید ١٦٣ ح١، وعن االحتجاج: ١٩٤/٢، تقّدم آل عمران، ص٧٤ ح١٨، والنساء، ص١١٠ ح٦٧.

(٨) المنافقون: ٦.
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١٨٨

یقم  ولم  ذلك،  بعد  لهم  یستغفر  فلم  ه)(١)  ق   م  وال  أبدًا  مات  م   أ   (والّل 
علی قبر أحد منهم.(٢) 

ی اّهللاُ َعَمَلُکْم َوَرُسوُلُه َواْملُْوِمُنوَن) «١٠٥» (َوُقِل اْعَمُلوْا  َفَسَريَ
وابن  أنا  کنت  قال:  عبید،  بن  عیسی  بن  محّمد  عن  إبراهیم،  بن  علّي  الکافي:  ٢٣ـ 
له:  فقلت  الرضا7،  الحسن  أبي  علی  دخلت  فقال:  یونس  أقبل  إذ  جلوسًا،  فّضال 

جعلت فداك، قد أکثر الناس في العمود، قال:
فقال لي: یا یونس ما تراه؟ أتراه عمودًا من حدید یرفع لصاحبك؟

قال: قلت: ما أدري، قال: لکّنه ملك موّکل بکّل بلدة، یرفع الّله به أعمال تلك البلدة. 
قال: فقام ابن فّضال فقّبل رأسه، فقال: رحمك الّله یا أبا محّمد، التزال تجيء بالحدیث 

الحّق اّلذي یفّرج الّله به عّنا.(٣) 
ومنه: عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الوّشاء، قال: سمعت الرضا7 

یقول: إّن األعمال تعرض علی رسول الّله9 أبرارها وفّجارها.(٤) 
٢٤ـ بصائر الدرجات: الهیثم النهدي، عن أبیه، عن عبدالّله بن أبان، قال:

 قلت للرضا7 ـ وکان بیني وبینه شيء ـ ادع الّله لي ولموالیك.
فقال: والّله إّن أعمالکم لتعرض علّي في کّل خمیس.(٥) 

قلت  قال:  أبان،  بن  الّله  عبد  عن  الزیات،  سعید  بن  علّي  بن  محّمد  حّدثنا  ومنه: 
للرضا7: إّن قومًا من موالیك سألوني أن تدُعَو الّله لهم.

(١) التوبة: ٨٤ .
(٢) ٢٤٧/٢ ح٩٣، عنه البحار: ٣٩٠/٧٥ ح٨، والبرهان: ٨٢٢/٢ ح٣، ونورالثقلین: ١٤٨/٣ ح٢٥٧، یأتي المنافقون، 

ص٤٦٥ ح١.
(٣) ٣٨٨/١ ح٧، عنه الوافي: ٦٨٩/٣ ح٥، والبرهان: ٨٤٠/٢ ح٩.

(٤) ٢٢٠/١ ح٦، عنه البحار: ١٣١/١٧ ح٤، ووسائل الشیعة: ٣٨٦/١١ ح٢، وکنز الدقائق: ٣١٧/٤، والبرهان: ٨٣٩/٢ 
ح٦.

(٥) ٧٧٥/٢ ح٨، عنه البحار: ٣٤٨/٢٣ ح٥٣، ووسائل الشیعة: ٣٩٣/١١ ح٢٤، والبرهان: ٨٤٢/٢ ح٢٠.
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١٨٩

فقال: والّله إّني لتعرض علّي في کّل یوم أعمالهم.(١) 
٢٥ـ بصائر الدرجات: حّدثنا أحمد بن محّمد، عّمن رواه، عن صالح بن النضر، عن 
الخمیس  یوم  ذکر  حین  األّیام  في  یقول  سمعته  قال:  الرضا7  الحسن  أبي  عن  یونس، 

فقال: هو یوم تعرض فیه األعمال علی الّله وعلی رسوله وعلی األئّمة:.(٢)
٢٦ـ الکافي: عن علّي، عن أبیه، عن القاسم بن محّمد الزیات، عن عبد الّله بن أبان 
بیتي،  وألهل  لي  الّله  ادع  للرضا7:  قلت  قال:  الرضا7ـ  عند  مکینًا  وکان  ـ  الزیات 

فقال: أولست أفعل؟ والّله إّن أعمالکم لتعرض علّي في کّل یوم ولیلة،
ى اهللا   اقال: فاستعظمت ذلك، فقال لي: أما تقرأ کتاب الّله عّز وجّل: (وقل ا

لمك ورسو واؤون) قال: هو والّله علّي بن أبي طالب7.
تأویل اآلیات: (مثله).

بصائر الدرجات: حّدثنا إبراهیم بن هاشم، عن القاسم بن محّمد الزّیات، عن عبدالّله 
ابن أبان الزّیات ـ وکان مکینًا عند الرضا7 ـ قال: قلت للرضا7 ... (مثله).(٣) 

بن  أحمد  عن  الوّشاء،  علّي  بن  الحسن  عن  یزید،  بن  یعقوب  حّدثنا  ومنه:  ٢٧ـ 
اهللا  ى   اا  (قل  تعالی:  قوله  عن  سئل  الرضا7قال:  الحسن  أبي  عن  محّمد(٤)، 
لمك ورسو واؤون) قال: إّن األعمال تعرض علی رسول الّله9 کّل صباح أبرارها 

وفّجارها، فاحذروا.
العّیاشي: عن محّمد بن الفضیل، عن أبي الحسن الرضا7 قال: (مثله).(٥) 

وقد  الرضا7  مع  کنت  قال:  سّیار،  بن  موسی  عن  آشوب:  شهر  ابن  مناقب  ٢٨ـ 

(١) ٧٧٥/٢ ح٩، عنه البحار: ٣٤٨/٢٣ ح٥٢، وص٣٤٩ ح٥٦، ووسائل الشیعة: ٣٩٢/١١ ح٢٥، والبرهان: ٨٤٢/٢ 
ح٢١.

(٢) ٧٧١/٢ ح٩، عنه البحار: ٣٤٦/٢٣ ح٤٥.
(٣) ٢١٩/١ ح٤، عنه وسائل الشیعة: ٣٨٧/١١ ح٥، والبرهان: ٨٣٩/٢ ح٤، ونورالثقلین: ١٦٧/٣ ح٣٢٨، وکنزالدقائق: 

٣١٧/٤، تأویل اآلیات: ٢٢٠/١ ح١٦، بصائر الدرجات: ٧٧٢/٢ ح٢، عنه البحار: ٣٤٧/٢٣ ح٤٧.
(٤) «عمیر» خ ، مصّحف.

(٥) ٧٦٥/٢ ح٢، العّیاشي: ٢٥٩/٢ ح١٢٤، عنه البحار: ٣٤٣/٢٣ ح٣٠، ووسائل الشیعة: ٣٩٠/١١ ح١٧، والبرهان: 
٨٤٠/٢ ح١١، ونور الثقلین: ١٦٧/٣ ح٣٣٠، وکنز الدقائق: ٣١٧/٤.
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بها  بصرت  فلّما  بجنازة،  نحن  فاذا  فاّتبعتها  واعیة،  وسمعت  طوس  حیطان  علی  أشرف 
رأیت سّیدي وقد ثنی رجله عن فرسه، ثّم أقبل نحو الجنازة فرفعها، ثّم أقبل یلوذ بها کما 

تلوذ السخلة بُاّمها، ثّم أقبل علّي وقال:
«یاموسی بن سّیار، من شّیع جنازة ولّي من أولیائنا خرج من ذنوبه کیوم ولدته ُاّمه، 
الذنب علیه» حّتی إذا وضع الرجل علی شفیر قبره، رأیت سّیدي قد أقبل فأفرج الناس عن 
الجنازة حّتی بدا له المّیت، فوضع یده علی صدره ثّم قال: یا فالن بن فالن، أبشر بالجّنة 
اّنها  فوالّله  الرجل؟  تعرف  هل  فداك  جعلت  فقلت:  الساعة،  هذه  بعد  علیك  خوف  فال 
بقعة لم تطأها قبل یومك هذا، فقال لي: یا موسی بن سّیار، أما علمت إّنا معاشر األئّمة 
تعرض علینا أعمال شیعتنا صباحًا ومساء، فما کان من التقصیر في أعمالهم سألنا الّله 

تعالی الصفح لصاحبه، وماکان من العلّو سألنا الّله الشکر لصاحبه.(١) 

یِل َواْلُقْرآِن) «١١١» ِ ْوَراِة َواِإل ا ِيف التَّ (َوْعًدا َعَلْیِه َحقًّ
٢٩ـ رجال الکّشي: بإسناده عن أحمد بن محّمد قال: کتب الحسین بن مهران إلی 
أبي الحسن الرضا7کتابًا  ... فأجابه أبوالحسن بجواب، وفیه: من یهدي الّله فال مضّل 
فیه!  وأحتّل  أمرهم  في  واعمل  فقلت:  مرشدًا،  له  تجد  ولن  له  هادي  فال  یضلله  ومن  له 

یل وارآن)(٢)  وراة واإلًا ىف اّ یه ًاوکیف لك الحیلة، والّله یقول: ... (و

َ َلُه  ا َتَبنيَّ اُه َفَلمَّ ٍ َوَعَدَھا ِإیَّ
َ ْوِع ِبیِه ِإالَّ َعْن مَّ (َوَما اَکَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِھَمي ِالَ

اٌه َحِلٌمي * َوَما اَکَن اّهللاُ ِلُیِضلَّ َقْوًما  َأ ِمْنُه ِإنَّ ِإْبَراِھَمي ألوَّ ِ َتَربَّ ُه َعُدوٌّ ِهللاّ َأنَّ
ُقوَن) «١١٤، ١١٥» َّ َ ا  َ َهلُم مَّ نيِّ َ ْ َحىتَّ ُ ُ َبْعَد ِإْذ َھَدا

٣٠ ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد بن خالد، عن محّمد بن عیسی 
ابن عبید، عن محّمد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا7، قال:

(١) ٣٤١/٤، عنه البحار: ٩٨/٤٩ ح١٣، والمستدرك: ١٦٤/١٢ ح٩.
(٢) تقّدم األنعام، ص١٥٠ ح٣٦.
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١٩١

قیل ألبي عبد الّله7: کیف أدعو للیهودّي والنصراني؟
قال: تقول له: بارك الّله لك في دنیاك.(١) 

أبي نصر،  أحمد بن محّمد بن  عیسی، عن  أحمد بن محّمد بن  اإلسناد:  ٣١ ـ قرب 
وأنا  شيء،  عن  أسألك  أن  ُارید  إّني  فداك  جعلت  له:  فقلت  بالقادسیة  علیه  دخلت  قال: 
أجّلك والخطب فیه جلیل، وإّنما ُارید فکاك رقبتي من النار، فرآني وقد زمعت(٢) فقال: 

ال تدع شیئًا ترید أن تسألني عنه إّال سألتني عنه،
من  خلیفته  عن  ـ  الموضع  هذا  في  نازل  وهو  ـ  أباك  سألت  انّي  فداك،  جعلت  قلت: 
بعده، فدّلني علیك، وقد سألتك مّرة منذ سنین ـ ولیس لك ولد ـ عن اإلمامة فیمن تکون 
[اّلتي]   بمنزلتك  عندك  فأّیهما  ابنین،  لك  الّله  وهب  وقد  ولدي،  في  فقلت:  بعدك؟  من 
جعلت  له:  فقلت  وقته(٣).  هذا  لیس  عنه  سألت  اّلذي  هذا  لي:  فقال  أبیك؟  عند  کانت 
فداك، قد رأیت ما ابتلینا به في أبیك، ولست آمن من األحداث، فقال: کّال إن شاء الّله، 
ولو کان اّلذي تخاف کان مّني في ذلك حّجة احتّج بها علیك وعلی غیرك، أما علمت أّن 
اإلمام الفرض علیه والواجب من الّله اذا خاف الفوت علی نفسه أن یحتّج في االمام من 

ّل مًا  ن اهللا ل بعده بالحّجة(٤) معروفة مبینة، إّن الّله تبارك وتعالی یقول في کتابه: (وما
یجيء  األمر  فاّن  أصحابك،  نفس  وطّیب  نفسًا  يّن)فطب  ما  هلم    ّ ي حّىت   ي إذ  د 

علی غیر ما تحذرون إن شاء الّله.(٥) 

َبُعوُه) «١١٧» ِذیَن اتَّ اِر الَّ َ ِىبِّ َواْملَُھاِجِریَن َواَأل َ النَّ َ اَب اهللا  (َلَقد تَّ
ـ  علی  بالنبّي  ـ  اهللا  ب  (د  قرأ  أّنه  الرضا7  عن  روي  وقد  البیان:  مجمع  ـ   ٣٢

المحّجة   ،٣٤٤/٤ الدقائق:  وکنز  ح٢،   ٤٥٧/٨ الشیعة:  ووسائل  ح٣٧٩،   ١٨٠/٣ الثقلین:  نور  عنه  ٦٥٠/٢ح٩،   (١)
.٣٨٦/٣ البیضاء: 

(٢) زمع: دهش.
(٣) أي لیس بموجود وسیولد.

(٤) «وبحّجة» خ.
(٥) ٣٧٦ ح١٣٣١، عنه البحار: ٦٧/٢٣ ح١، ونور الثقلین: ١٨١/٣ ح٣٨٣، وکنز الدقائق: ٣٤٦/٤.
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وهي  ارسة)  ساعة  (ىف  تبوك  إلی  معه  الخروج  في  عوه)  ّا اّين  واألار  الاجرين 
صعوبة األمر.(١) 

اِدِقَني) «١١٩» ْا َمَع الصَّ ُ وْا اّهللاَ َوُکو ُ ِذیَن آَمُنوْا اَّ ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
عن  نصر،  أبي  ابن  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  یحیی،  بن  محّمد  الکافي:  ـ   ٣٣

أبي الحسن الرضا7 قال: سألته عن قول الّله عّز وجّل: (يا أّيھا اّين آوا اّتا اهللا وكوا 
) قال: الصادقون هم األئّمة والصّدیقون بطاعتهم. ادقّا 

عن  الحسن،  عن  محّمد،  بن  معّلی  عن  محّمد،  بن  الحسین  عن  الدرجات:  بصائر 
أحمد ابن محّمد، عن الرضا7 (مثله).(٢) 

ُھوْا  َیَتَفقَّ ٌة لِّ َ
ِ ْ َطآ ُ ْ َر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة مِّ َ َ ًة َفَلْوَال  (َوَما اَکَن اْملُْوِمُنوَن ِلَینِفُروْا کـآ فَّ

َْذُروَن) «١٢٢» َ ُھْم  ْ َلَعلَّ ِ
ْ ْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَل ُ َ یِن َوِلُینِذُروْا َقْو ِيف الدِّ

٣٤ ـ قرب اإلسناد: ابن عیسی، عن البزنطي فیما کتب إلیه الرضا7:
قال الّله تبارك وتعالی: (سأا أھل اكر إن كنمت ال ون)(٣) 

اين  ٖىف  ّقا  طاة  م  فرقة   ّ   ر  فال  فّة  روا  اؤون  ن  (وما  تعالی  وقال 
وا إلم ّم يحذرون). م إذا ر نذرواو

فقد فرضت علیکم المسألة والرّد إلینا، ولم یفرض علینا الجواب.
إلی  کتبت  قال:  نصر  أبي  بن  أحمد  عن  محّمد،  بن  أحمد  حّدثنا  الدرجات:  بصائر 

الرضا7 کتابًا، فکان في بعض ما کتب إلیه، قال الّله عّزوجّل: (أا أھل اکر إن مت 
الون ) ... (الحدیث) مثله.(٤) 

(١) ٧٩/٥، عنه البحار: ٢٠٤/٢١، والبرهان: ٨٦١/٢ صدر ح١، االحتجاج: ٧٦/١، عنه کنز الدقائق: ٣٤٨/٤.
 ١٨٥/٣ ونورالثقلین:  ح٢،   ٨٦٣/٢ البرهان:   ،٢٣٩/١ الرضا7:  ومسند  ح٦،   ١٠٧/٢ الوافي:  عنه  ح٢،   ٢٠٨/١  (٢)
ح٢٥.  ٢٢٥/١ اآلیات:  تأویل  ح٥،   ٣١/٢٤ البحار:  ح٢،عنه   ٧٦/١ الدرجات:  بصائر   ،٣٠٨ الدقائق:  وکنز  ح٣٩٤، 

(٣) األنبیاء: ٧، النحل: ٤٣.
الدرجات:  بصائر   ،٢١٢/١ الکافي:  ح٨،  ضمن  وج٢٦٦/٤٩  ح٤،   ١٧٤/٢٣ البحار:  عنه  ح١٢٦٠،  ضمن   ٣٥٠  (٤)

٨٨/١ ح٣، یأتي النحل، ص٢٤٤ ح١٢.
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سورة التوبة «١٢٢»

١٩٣

٣٥ ـ العّیاشي: عن أحمد بن محّمد، عن أبي الحسن الرضا7 قال: کتب إلّي: إّنما 
شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا، فإذا خفنا خاف، وإذا أمّنا أمن، قال الّله: (ا أھل اّكر 
المسألة  علیکم  فرضت  فقد  اآلیة،  طاة)،  م  فرقة   ّ   ر  ،(فال  الون)  كنمت  إن 

والرّد إلینا، ولم یفرض علینا الجواب. (١)
٣٦ـ عیون أخبار الرضا: في باب العلل اّلتي ذکر الفضل بن شاذان اّنه سمعها من 
إلی أن قال: ـ  الزیادة ـ  وطلب  الوفادة  الرضا7: فإن قال: فلم أمر بالحج؟ قیل: لعّلة 
مع ما فیه من النفقه ونقل أخبار األئّمة: إلی کّل صقع وناحیة کما قال الّله عّزوجّل: 

ّم  إلم  وا  ر إذا  م  ونذروا  اّين  ٖىف  قا  طاة  م  فرقة   ّ   ر  (فال 
يحذرون)، (ودوا افع هلم)(٢) .(٣) 

٣٧ـ  الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد بن عیسی ومحّمد بن إسماعیل، 
الحسن  أبي  عن  یحیی،  بن  صفوان  عن  جمیعًا،  النیسابوري  شاذان  بن  الفضل  عن 

الرضا7 قال: إّن من عالمات الفقه الحلم والصمت.
االختصاص: (مثله).(٤) 

(١) ٢٧٠/٢ ح١٦٢، وج١٢/٣ ح٣٢، عنه البرهان: ٨٧٠/٢ ح٤٨١١، وج٤٢٨/٣ ح٦٠٤٨، والبحار: ١٨٣/٢٣ ح٤٤.
(٢) الحج: ٢٨.

(٣) ١١٨/٢ ح١، عنه البحار: ٤٠/٩٩ صدر ح٢٤، ونور الثقلین: ١٨٨/٣ ح٤٠٧، وکنز الدقائق: ٣٦١/٤، علل الشرائع: 
٤٠٤ ح٥، عنه وسائل الشیعة: ٦٩/١٨ ح٦٥، عن العیون، یأتي الحج، ص٣٠٠ ح٦.

(٤) ٣٦/١ ح٤، عنه الوسائل: ٥٢٧/٨ ح٢، وکنز الدقائق: ٣٦٤/٤، ونور الثقلین: ١٩٠/٣ ح٤١٨، االختصاص: ٢٣٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٩٤

سورة یونس

ُر اَألْمَر) «٣» َ اْلَعْرِش ُیَدبِّ َ (ُمثَّ اْسَتَوی 
١ـ التوحید: بإسناده عن محّمد بن یحیی قال: سمعت أبا الحسن الرضا7 یتکّلم 

ٌر البحرکة. بهذا الکالم عند المأمون في التوحید ـ إلی أن قال: ـ مدبِّ
أمالي الطوسي والمفید: بأسانیدهما، عن الرضا7 (مثله).(١) 

«١٥» (... َحی ِإَىلَّ ُ ِبُع ِإالَّ َما  ِسي ِإْن َأتَّ ْ َ َلُه ِمْن ِتْلَقاء  (َما َیُکوُن ِيل َأْن ُأَبدِّ
٢ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا أبي ومحّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید2 قاال: 
حّدثنا سعد بن عبدالّله، قال: حّدثني محّمد بن عبدالّله المسمعي، قال: حّدثني أحمد 
وقد  أصحابه،  من  قوم  عنده  اجتمع  وقد  یومًا،  الرضا7  سأل  أّنه  المیثمّي  الحسن  ابن 

کانوا یتنازعون في الحدیثین المختلفین عن رسول الّله9 في الشيء الواحد.
في  جاء  فما  فرائض،  وفرض  حالًال  وأحّل  حرامًا  حّرم  عّزوجّل  الّله  إّن  فقال7: 
تحلیل ماحّرم الّله، أوتحریم ما أحّل الّله، أودفع فریضة في کتاب الّله رسمها بّین قائم 
بال ناسٍخ نسخ ذلك، فذلك مّما الیسع األخذ به، ألّن رسول الّله9 لم یکن لیحّرم ما 
أحّل الّله، وال لیحّلل ماحّرم الّله، وال لیغّیر فرائض الّله وأحکامه، وکان في ذلك کّله مّتبعًا 

مسّلمًا موّدیًا عن الّله.
 مايوىح إٖىلّ ) فکان9 متّبعًا لّله، مؤّدیًا عن الّله 

ّ
ُع إال ّوذلك قول الّله عّزوجّل: (إن أ

ما أمره به من تبلیغ الرسالة... الحدیث.(٢) 

أمالي   ،٣٨٠/٤ الدقائق:  وکنز  ح١٤،   ٢٠٠/٣ الثقلین:  ونور  ح٣،  ضمن   ٢٩٩/٤ البحار:  عنه  ح٢،  ضمن   ٣٨  (١)
الطوسي: ٢٢/١ ح٢٨٢، وأمالي المفید: ٢٥٥.

(٢) ٢٠/٢ ح٤٥، عنه البحار: ٢٣٣/٢ ح١٥، ووسائل الشیعة: ٨١/١٨ ح٢١.
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سورة يونس «٢٠»

١٩٥

َن اْملُنَتِظِریَن) «٢٠» (َفاْنَتِظُروْا ِإينِّ َمَعمُکْ مِّ
٣ـ إکمال الدین: بإسناده عن محّمد بن مسعود، قال: حّدثني أبو صالح خلف ابن 
حّماد الکّشي، قال: حّدثنا سهل بن زیاد، قال: حّدثني محّمد بن الحسین، عن أحمد بن 

محّمد بن أبي نصر، قال: قال الرضا7: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج: 
  مك  إّىنٖ  (ظروا   (١)(رق مك  إّىنٖ  وا  وار) عّزوجّل:  الّله  قول  سمعت  أما 
انرين)؟ فعلیکم بالصبر فإّنه إّنما یجيء الفرج علی الیأس، فقد کان اّلذین من قبلکم 

منکم.(٢)  أصبر 
٤ ـ العّیاشي: عن أحمد بن محّمد، عن أبي الحسن الرضا7 قال: 

سمعته یقول: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج، أما سمعت قول العبد الصالح: 
«انتظروا إّني معکم من المنتظرین»؟!

بن  محّمد  بن  جعفر  حّدثنا  قال:  السمرقندي  العلوي  المظّفر  حّدثنا  الدین:  إکمال 
مسعود، عن محّمد بن مسعود، قال: حّدثني خلف بن حّماد الکّشي، قال: حّدثنا سهل 

ابن زیاد، قال: حّدثني محّمد بن الحسین، عن أحمد بن محّمد (مثله).(٣)
عن  سألته  قال:  الرضا7  الحسن  أبي  عن  الفضیل،  بن  محّمد  عن  العّیاشي:  ـ   ٥

الفرج؟! من  الفرج  أنتظار  أّن  تعلم  أولیس  فقال:  الفرج،  في(٤)  شيء 
إّن الّله یقول: (ظروا إّىنٖ مك  انرين)

إکمال الّدین: بإسناده، عن محّمد بن عبدالحمید، عن محّمد بن الفضیل (نحوه).(٥) 

(١) هود: ٩٣.
ح٤،  وص١٣٠  ح٢،   ٢١/٣ البرهان:  في  ح٢٣،   ١٢٩/٥٢ البحار:  عنهما  ح٥٢،   ١٥٠/٢ العّیاشي:  ح٥،   ٦٤٥  (٢)
 ١١٠/٥٢ البحار:  عنه  ح١٣٤٣،  ضمن   ٣٨٠ اإلسناد:  قرب   ،٣٩٦/٤ الدقائق:  وکنز  ح٣٤،   ٢٠٦/٣ ونورالثقلین: 

ح٢٤. ص٢١٢  هود،  یأتي   ،٤٤١/٢ الوافي:  ح١٧، 
(٣) ١٥٠/٢ ح٥٢، إکمال الدین: ٦٤٥ ح٥، عنهما البحار: ١٢٩/٥٢ ح٢٣، یأتي هود، ص٢١٢ ذح٢٤.

(٤) «من» کمال الدین.
ونورالثقلین:  ح٣،   ٢١/٣ والبرهان:  ح٢٢،   ١٢٨/٥٢ البحار:  عنهما  ح٤،   ٦٤٥/١ الّدین:  إکمال  ح٥٠،   ٢٩٧/٢  (٥)

.٣٩٥/٤ الدقائق:  وکنز  ح٣٣،   ٢٠٦/٣
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٩٦

ُ اْملَْوُج ِمْن ُکلِّ َمَکاٍن) «٢٢» ُ (َوَجاء
٦ـ الکافي: علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أسباط، ومحّمد بن أحمد، عن موسی 
ابن القاسم العجلي، عن أبي الحسن7 ـ في حدیث طویل ـ قال: فإن اضطربت بك 
بإذن  واهدأ  الّله،  بوقار  وقّر  الّله،  بسکینة  اسکن  وقل:  األیمن،  جانبك  علی  فاتك  البحر 

الّله، وال حول و ال قّوة إّال بالّله.(١) 

َی) «٣٥» دِّ ِ َ  
ْن الَّ َبَع َأمَّ َقِّ َأَحقُّ َأْن ُیتَّ ْ ِدي ِإَىل ا ْ َ (َأَفَمن 

٧ـ  الکافي: أبومحّمد القاسم بن العالء رفعه عن عبدالعزیز بن مسلم، عن الرضا7 
ـ في حدیث ـ قال: إّن األنبیاء واألئّمة صلوات الّله علیهم یوّفقهم الّله ویؤتیهم من مخزون 
تعالی:  قوله  في  الزمان  أهل  علم  فوق  علمهم  فیکون  غیرهم،  الیؤتیه  ما  وِحَکِمه  علمه 

کمون). ف  لمك  ا  دی  أن    
ّ

إال ي  الدِّ  ّأ ّبع  أن  أحّق  احلّق  إىل  دي  (أن 
العالء  بن  القاسم  محّمد  أبو  حّدثنا  قال:  یعقوب،  بن  محّمد  أخبرنا  النعماني:  غیبة 

(مثله). مسلم  بن  عبدالعزیز  عن  رفعه  الهمداني 
إکمال الّدین: حّدثنا محّمد بن موسی بن المتوّکل، قال: حّدثنا محّمد بن یعقوب، 
أخیه  عن  مسلم،  بن  القاسم  حّدثني  قال:  العالء،  بن  القاسم  محّمد  أبو  حّدثنا  قال: 

(مثله). مسلم  بن  عبدالعزیز 
معاني األخبار: الطالقاني، قال: حّدثنا أبو أحمد القاسم بن محّمد بن علّي الهاروني، 
قال: حّدثني أبو حامد عمران بن موسی بن إبراهیم، عن الحسن بن القاسم الرّقام، قال: 

حّدثني القاسم بن مسلم، عن أخیه عبدالعزیز بن مسلم (مثله).(٢) 

(١) ٤٧١/٣ ح٥، عنه نور الثقلین: ٢٠٧/٣ ح٣٥، وکنز الدقائق: ٣٩٧/٤.
(٢) ٢٠٢/١ ح١، عنه البرهان: ٢٨/٣ ح٢، وإثبات الهداة: ١٥٩/١ ح٣٣، غیبة النعماني: ٢٢٩ ح٦، إکمال الدین: ٦٨٠ 
ح٣١، معاني األخبار: ١٠٠ ح٢، االحتجاج: ٢٢٩/٢، تحف العقول: ٤٤١، عیون أخبار الرضا: ٢٢١/١ ح١،  عنه 
نور الثقلین: ٢١٤/٣ ح٦٠، وکنز الدقائق: ٤١٢/٤، أمالي الصدوق: ٥٤٠ ح١، عنهما البحار: ١٢٧/٢٥ ضمن ح٤، 

یأتي في سورة القصص، ص٣٣٩ ح١١، تقّدم النساء، ص٩٦ ح٣٠.
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سورة يونس «٥٨»

١٩٧

َمُعوَن) «٥٨» ْ َ ا  َّ ِتِه َفِبَذِلَك َفْلَیْفَرُحوْا ُھَو َخْريٌ ممِّ ْضِل اّهللاِ َوِبَرْمحَ َ
ِ (ُقْل 

عن  عبدالعزیز،  بن  عمر  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  أصحابنا،  من  عّدة  الکافي:  ـ   ٨
قال: الرضا7  عن  الفضیل،  بن  محّمد 

محّمٍد  بوالیة  قال:  يجمعون).  ّمما    خ   فحوا   فبذ وبرمحته  اهللا  بل  (قل  قلت: 
وآل محّمٍد: هو خیر مّما یجمع هوالء من دنیاهم.(١) 

ْنَیا َوِيف اآلِخَرِة) «٦٣، ٦٤» َیاِة الدُّ ْ ُقوَن *  َهلُُم اْلُبْشَری ِيف ا َّ َ ْا  ُ ِذیَن آَمُنوْا َواَک (الَّ
عن  خّالد،  بن  معمر  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  یحیی،  بن  محّمد  الکافي:  ـ   ٩
الرضا7 قال: إّن رسول الّله9 کان إذا أصبح قال ألصحابه: هل من مبّشرات یعني 

الرؤیا.(٢)  به 
الموّدب،  شاذویه  بن  الحسین  بن  علّي  حّدثنا  قال:  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ١٠
عن  الحمیري،  جعفر  بن  عبدالّله  بن  محّمد  حّدثنا  قاال:  مسرور،  بن  محّمد  بن  وجعفر 
أبیه، عن الرّیان بن الصلت، قال: حضر الرضا7 مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع في 
مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسانـ  إلی أن قال:ـ  قالت العلماء: فأخبرنا هل 
فّسر الّله تعالی االصطفاء في الکتاب؟ فقال الرضا7: فّسر االصطفاء في الظاهر سوی 
الباطن في اثني عشر موطنًا وموضعًا ... وأّما الرابعة فإخراجه9 الناس من مسجده ما 
خال العترة، حّتی تکّلم الناس في ذلك، وتکّلم العّباس فقال: یا رسول الّله، لَم ترکت علّیًا 

وأخرجتنا؟ 
فقال رسول الّله9: ما أنا ترکته وأخرجتکم، ولکّن الّله عّزوجّل ترکه وأخرجکم.

وفي هذا تبیان قوله9 لعلّي7: أنت مّني بمنزلة هارون من موسی، قالت العلماء: 
وأین هذا من القرآن؟

(١) ٤٢٣/١ ح٥٥، عنه الوافي: ٨٩٤/٣ ح٣٧، والبحار: ٦١/٢٤ ح٤٠، والبرهان: ٣٥/٣ ح٥، ونور الثقلین: ٢٢٠/٣ 
ح٧.  ٢٢٨/١ اآلیات:  تأویل   ،٤٣٠/٤ الدقائق:  وکنز  ح٨٥، 

(٢) ٩٠/٨ ح٥٩، عنه البحار: ١٧٧/٦١ ح٣٩، ونور الثقلین: ٢٢٥/٣ ح١٠٢، وکنز الدقائق: ٤٤١/٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

١٩٨

الّله  قول  قال:  هاِت،  قالوا:  علیکم؟  وأقرأه  قرآنا  ذلك  في  أوجدکم  الرضا7:  قال 
ففي   ( وتمك   ا  وا  ًو   مب لمكام  ّوءا   أن  وأخیه  موىس  إىل  (وأونا  عّزوجّل: 
وهذا  الّله9  رسول  علّي7من  منزلة  أیضا  وفیها  موسی،  من  هارون  منزلة  اآلیة  هذه 
إّال  لجنٍب  الیحّل  المسجد  هذا  إّن  أال  قال:  الّله9حین  رسول  قول  في  ظاهر  دلیل 
عندکم  إّال  الیوجد  البیان  وهذا  الشرح  هذا  الحسن،  أبا  یا  العلماء:  قالت  وآله.  لمحّمٍد 
معشر أهل بیت رسول الّله9. قال7: ومن ینکر لنا ذلك ورسول الّله یقول: أنا مدینة 
العلم وعلّي بابها، فمن أراد المدینة فلیأتها من بابها؟! وفیما أوضحنا وشرحنا من الفضل 

عّزوجّل.(١)  لّله  معاند  إّال  الینکره  ما  والطهارة  واالصطفاء  والتقدمة  والشرف 

یَك ِبَبَدِنَك ِلَتُکوَن  ِّ َ (َحىتَّ ِإَذا َأْدَرَکُه اْلَغَرُق َقاَل آَمنُت ... َفاْلَیْوَم ُن
ِملَْن َخْلَفَك آَیًة) «٩٠ ـ ٩٢»

١١ـ عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا عبدالواحد بن عبدوس النیسابوري العّطار، 
قال: حّدثنا علّي بن محّمد بن قتیبة النیسابوري، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، قال: 
حّدثنا إبراهیم بن محّمد الهمداني، قال: قلت ألبي الحسن الرضا7: ألّي عّلٍة أغرق 
الّله فرعون وقد آمن به وأقّر بتوحیده؟ قال: ألّنه آمن عند رؤیة البأس، واإلیمان عند رؤیة 

البأس غیر مقبول، وذلك حکم الّله تعالی في السلف والخلف. قال الّله تعالی: (فّا رأوا 
  * ف يك يفم إيامُهنم ّا رأوا بأا)(٢)، مبا كّنا به مرشك ه وكهللا و اّا آ ابأ

 ل أوكس    تكن  آم    سًا  إيامُهنا  فعآياِت رّبك الي وقال عّز وجّل: (يوم يأىت  ب
به   آم اّي   

ّ
إال  الإ أّنه   آم) قال:   الغرق  أدرکه  لّما  فرعون  وهکذا  ًا)(٣)،  خ إيامهنا  ٖىف 

(١) ٢٢٨/١ ح١، عنه کنز الدقائق: ٤٥٣/٤، أمالي الصدوق: ٤٢٣، عنهما البحار: ٢٢٠/٢٥ ح٢٠، وج٢٠/٣٩ ح٦، 
وج٤٨/٨١ ح١٩ قطعة، الوسائل: ٤٨٦/١ ح١١ قطعة، وفي نور الثقلین: ٢٢٨/٣ ح١١٢، والبرهان: ٤٥/٣ ح٣، تأویل 

اآلیات: ٢٣٣/١ ح١٤.
(٢) غافر: ٨٤ ، ٨٥.

(٣) األنعام: ١٥٨ .
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سورة يونس «٩٦ـ ٩٨»

١٩٩

وم   * افسدين    وكنت  ل  یت   و اآلن   ) له:  فقیل   ( سا    وأ ل  إرسا و 
وقد  الحدید  في  قدمه  إلی  قرنه  من  فرعون  کان  آية)،وقد  فك  ن  كون  دنك   ّجیك 
لبسه علی بدنه، فلّما غرق ألقاه الّله علی نجوٍة من األرض ببدنه لیکون لمن بعده عالمًة، 
والیرتفع،  یرسب  أن  الثقیل  وسبیل  األرض،  من  مرتفٍع  علی  بالحدید  تثّقله  مع  فیرونه 
فکان ذلك آیًة وعالمة. ولعّلة ُاخری أغرق الّله فرعون، وهي أّنه استغاث بموسی لّما أدرکه 
لم  ألّنك  فرعون،  ُتغث  لم  یاموسی،  إلیه:  تعالی  الّله  فأوحی  بالّله،  یستغث  ولم  الغرق، 

ألغثته.(١)  بي  استغاث  ولو  تخلقه 
١٢ـ االختصاص: عن عبدالّله بن جندب، عن أبي الحسن الرضا7، قال: کان علی 
مقّدمة فرعون سّتمائة ألٍف ومائتا ألف، وعلی ساقته ألف ألف، قال: لّما صار موسی7 
في البحر أتبعه فرعون وجنوده قال: فتهیَّب فرس فرعون أن یدخل البحر، فتمّثل جبرئیل 
علی مادیانة، فلّما رأی فرس فرعون المادیانة أتبعها فدخل البحر هو وأصحابه فغرقوا.(٢) 

ْ ُکلُّ آَیٍة َحىتَّ َیَرُوْا  ُ َك َال ُیْؤِمُنوَن * َوَلْو َجاءْ ْ َکِلَمُت َربِّ ِ
ْ ْت َعَل ِذیَن َحقَّ (ِإنَّ الَّ

ُنَس)«٩٦ـ ٩٨» ُ ا ِإالَّ َقْوَم  َ ُ اْلَعَذاَب اَألِلَمي * َفَلْوَال  اَکَنْت َقْرَیٌة آَمَنْت َفَنَفَعَھا ِإَميا
الیهود  ذّم  تعالی  الّله  إّن  الرضا8:  موسی  بن  علّي  قال  العسکري:  تفسیر  ١٣ـ 
الیهود  ـ  الکتاب  أھل    کوا    ا ّد  (ما  فقال:  والنواصب  والمشرکین  [والنصاری] 
اّلذین  من  هؤالء  علّي،  یا  لعلّي7:  الّله9  رسول  قال   ...  ( رشکا وال  ـ  والنصاری 

قال الّله تعالی: (إّن اّين ّت م كت رّبك ال يؤون * و ءهتم ّ آية) ادع علیهم 
صاحبها  علی  بالشهادة  نطقت  جارحة  فکّل  علّي7بالهالك،  علیهم  فدعا  بالهالك، 

مکانه.(٤)  مات  حّتی  انفتقت(٣) 

الثقلین:  ونور  ح٣،   ٥٠/٣ والبرهان:  ح٩،   ٣٧٢/١١ الشیعة:  ووسائل  ح٣٤،   ١٣٠/١٣ البحار:  عنه  ح٧،   ٧٦/٢  (١)
ح٩. ص٣٩٥  غافر،  ویأتي  ح٥٠،  ص١٥٤  األنعام،  تقّدم   ،٤٥٩/٤ وکنزالدقائق:  ح١١٩،   ٢٣٠/٣

(٢) ٢٦٦، عنه البحار: ١٣٤/١٣ ح٤١، والبرهان: ٥٢/٣ ح٧.
(٣) «انفّتت» خ. الشيء یسقط فیتقّطع ویتفّتت.

(٤)  ٤٣٤ ضمن ح٣١١، عنه البحار: ٣٣٣/٩ ح١٩، والبرهان: ٣٠٠/١ ضمن ح١٩، تقّدم البقرة، ص٣٤ ح٣٧.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٠٠

الّله  أمره  لّما  یونس  إّن  الرضا7:  الحسن  أبو  قال  قال:  معّمر  عن  العّیاشي:  ١٤ـ 
عّزوجّل بما أمره، فأعلم قومه فأظّلهم العذاب، ففّرقوا بینهم وبین أوالدهم وبین البهائم 
مغاضبًا  یونس  فذهب  عنهم،  العذاب  الّله  فکّف  وضّجوا،  الّله  إلی  عّجوا  ثّم  وأوالدها، 
قال:  الحوت؟  بطن  في  بقي  کم  له:  فقلت  البحر،  في  سبعة  به  فطاف  الحوت،  فالتقمه 
ثالثة أّیام، ثّم لفظه الحوت وقد ذهب جلده وشعره، فأنبت الّله علیه شجرًة من یقطین 
فأظّلته. فلّما قوي أخذت في الیبس، فقال: یارّب،شجرة أظّلتني یبست، فأوحی الّله إلیه: 

العذاب.(١)  من  یزیدون  أو  ألٍف  لمائة  تجزع  وال  أظّلتك  لشجرٍة  تجزع  یایونس، 
١٥ـ الفقیه: وفي العلل اّلتي ذکرها الفضل بن شاذان2، عن الرضا7، قال: إّنما 
جعلت للکسوف صالة ألّنه من آیات الّله عّز وجّل الیدری أ لرحمة ظهرت أم لعذاب؟ 
فأحّب النبّي9 أن تفزع ُاّمته إلی خالقها وراحمها عند ذلك لیصرف عنهم شّرها ویقیهم 

مکروهها، کما صرف عن قوم یونس حین تضّرعوا إلی الّله عّزوجّل.(٢) 

«١٠٠» (... (َوَما  اَکَن ِلَنْفٍس َأْن ُتْؤِمَن ِإالَّ ِبِإْذِن اّهللاِ
١٥ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي، قال: حّدثنا 
في  الهروي  صالح  بن  عبدالسالم  الصلت  أبي  عن  األنصاري،  علّي  بن  أحمد  عن  أبي، 
مسائل سألها المأمون أبا الحسن علّي بن موسی الرضا8، فکان فیما سأله أن قال له 

المأمون: فما معنی قول الّله تعالی: (و شاء رّبك آل  ٖىف األرض كّم جخیعًا أفأ تكره 
اهللا)، بإذن   

ّ
إال  تؤ أن  فٍس  ن  وما   *   مؤ يكوا  حّىت  ااس 

قال الرضا7: حّدثني موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد، عن أبیه محّمد 
أبي  بن  علّي  أبیه  عن  علّي،  بن  الحسین  أبیه  عن  الحسین،  بن  علّي  أبیه  عن  علّي،  ابن 

الّله9:  لرسول  قالوا  المسلمین  إّن  قال:  طالب: 

ح١٣٥،وکنزالدقائق:   ٢٤٢/٣ الثقلین:  ونور  ح٩،   ٦٤/٣ والبرهان:  ح١٤،   ٤٠٠/١٤ البحار:  عنه  ح٤٧،   ٢٩٥/٢  (١)
.٤٨٠/٤

(٢) الفقیه: ٥٤١/١ ح١٥، عنه البحار: ٧٨/٦، ونور الثقلین: ٢٤٥/٣ ح١٤٤، وکنز الدقائق: ٤٨٥/٤، ووسائل الشیعة: 
١٤٢/٥ ح٣، علل الشرائع: ٢٦٩/١، العیون: ١٢٥/٢.
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سورة يونس «١٠٢»

٢٠١

لو أکرهت یا رسول الّله َمن َقَدرَت علیه من الناس علی اإلسالم لکثر عددنا وقوینا 
علی عدّونا؟ فقال رسول الّله9: ماکنت أللقی الّله تعالی ببدعٍة لم یحدث إليَّ فیها 

.  (١)( تكّلفا    أ (وما  شیئًا 
فأنزل الّله تبارك وتعالی علیه: یا محّمد، (و شاء رّبك آل  ٖىف األرض كّم جخیعًا)
في  البأس  ورؤیة  المعاینة  عند  یؤمنون  کما  الدنیا،  في  واالضطرار  اإللجاء  سبیل  علی 
یؤمنوا  أن  منهم  ُارید  والمدحًا،ولکّني  ثوابًا  مّني  یستحّقوا  لم  ذلك  َفعلُت  ولو  اآلخرة، 
الخلد  جّنة  في  الخلود  ودوام  والکرامة  الزلفی  مّني  لیستحّقوا  مضطّرین  غیر  مختارین 
ذنه)   

ّ
إال  تؤ أن  فٍس  ن  (وما  تعالی:  قوله  وأّما   ( مؤ يكوا  ّحىت  ااس  تكره   أفأ)

فلیس ذلك علی سبیل تحریم اإلیمان علیها، ولکن علی معنی أّنها، ما کانت لتؤمن إّال 
بإذن الّله وإذنه أمره لها باإلیمان ما کانت مکلفًة متعّبدًة و الجاؤه إّیاها إلی االیمان عند 
زوال التکلیف، والتعّبد عنها، فقال المأمون فرّجت عّني یا ابا الحسن، فّرج الّله عنك، 

الحدیث.(٢) 

َن اْملُنَتِظِریَن) «١٠٢» (َفانَتِظُروْا ِإينِّ َمَعمُک مِّ
تقّدم ص١٩٥ عّدة روایات، فراجع.

(١) سورة ص: ٨٦ .
(٢) ١٣٥/١ ح٣٣، عنه البحار: ٣٤٣/١٠ ضمن ح٤، والبرهان: ٦٥/٣ ح٢، ونور الثقلین: ٢٤٥/٣ ح١٤٥، وکنزالدقائق: 

٤٨٦/٤، یأتي سورة ص، ص٣٨٧ ح٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٠٢

سورة هود

اٍم ِة َأیَّ ْرَض ِيف ِستَّ َماَواِت َواْالَ (َوُھَو الَِّذي َخَلق السَّ
َ اْلـَماء) «٧» َ َواَکَن َعْرُشُه 

١ـ عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي، قال: حّدثنا 
أبي، عن أحمد بن علّي األنصاري، عن أبي الصلت عبدالسالم بن صالح الهروي، قال: 

ق  اّي   و) وجّل  عّز  الّله  قول  عن  موسی8،  بن  علّي  الحسن  أبا  المأمون  سأل 
الّله  إّن  فقال:  ًال)  أن  أّيمك   ب ااء    عرشه  ون  أّيام  ّة  ىف  واألرض  اّاموات 
فکانت(١)  واألرض،  السماوات  خلق  قبل  والمالئکة  والماء  العرش  خلق  وتعالی  تبارك 
المالئکة تستدّل بأنفسها وبالعرش والماء علی الّله عّزوجّل، ثّم جعل عرشه علی الماء 
لیظهر بذلك قدرته للمالئکة فتعلموا (أّنه ّ  ىشٍء یر)ثّم رفع العرش بقدرته ونقله 
فجعله فوق السماوات السبع، وخلق السماوات واألرض في سّتة أّیام وهو مستوٍل علی 
عرشه وکان قادرًا علی أن یخلقها في طرفة عین، ولکّنه عّز وجّل خلقها في سّتة أّیام لیظهر 
للمالئکة ما یخلقه منها شیئًا بعد شيء، فیستدّل(٢) بحدوث ما یحدث علی الّله تعالی 
مّرة بعد مّرة، ولم یخلق الّله عّز وجّل العرش لحاجة به إلیه، ألّنه غنّي عن العرش وعن 
جمیع ما خلق، وال یوصف بالکون علی العرش، ألّنه لیس بجسم تعالی الّله عن صفة 
خلقه علّوًا کبیرًا، وأّما قوله: (ب أّيمك أن ًال ) فإّنه عّزوجّل خلق خلقه لیبلوهم 
بتکلیف طاعته وعبادته، ال علی سبیل اإلمتحان والتجربة، ألّنه لم یزل علیمًا بکّل شيء، 

فقال المأمون: فّرجت عّني یا أبا الحسن، فّرج الّله عنك. الحدیث. (٣)  

(١) «وکانت» خ.
(٢) «وتستدّل» خ.

(٣) ١٣٤/١ ح٣٣، عنه البحار: ٣٤٢/١٠ ح٤، و البرهان: ٨١/٣ ح٥، ونور الثقلین: ٢٥١/٣ ح١٠، التوحید: ٣٢٠.
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سورة هود «١٧»

٢٠٣

ْنُه) «١٧» ُلوُه َشاِھٌد مِّ ْ َ ِه َو بِّ ْن رَّ َنٍة مِّ َ یَبِّ َ (َأَفَمن اَکَن 
النبّي9،  رّبه)    ّنة     ن  (أن  الطبرسي:  علّي  أبو  قال  اآلیات:  تأویل  ٢ـ 
(ويه شا ه) علّي بن أبي طالب7، ألّنه یتلو النبّي9 ویتبعه ویشهد له، وهو 
منه، لقوله9: أنا من علّي، وعلّي مّني. وهو المروّي عن أبي جعفر الباقر7وعلّي بن 

الرضا8. موسی 
ورواه أیضًا الطبرسي بإسناده عن جابر بن عبدالّله، عن علّي7(مثله).(١) 

٣ـ أمالي الطوسي: بإسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین: 
أّنه کان یوم الجمعة علی المنبر یخطب، فقال:

واّلذي فلق الحّبة وبرئ النسمة ما من رجل من قریش جرت علیه المواسي إّال وقد 
أنزلت فیه آیة من کتاب الّله عّز وجّل، أعرفها کما أعرفه.

فقام إلیه رجل، فقال: یا أمیر المؤمنین ما آیتك اّلتي نزلت فیك؟
فقال: إذا سألت فافهم، وال علیك أن ال تسأل عنها غیري،

أقرأت سورة هود؟ قال: نعم یا أمیر المؤمنین، قال:
نة  رّبه ويه شا ه)؟ ّ   ن نأفسمعت الّله عّز وجّل یقول: (أ

قال: نعم، قال: فاّلذي علی بّینة من  رّبه محّمد رسول الّله9، واّلذي یتلوه شاهد منه 
ـ وهو الشاهد وهو منه ـ علّي بن أبي طالب، وأنا الشاهد، وأنا منه9.(٢) 

٤ ـ غیبة النعماني: وحّدثنا محّمد بن هّمام، قال: حّدثنا أحمد بن مابنداذ وعبدالّله 
ابن جعفر الحمیري، قاال: حّدثنا أحمد بن هالل قال: حّدثنا الحسن بن محبوب الزّراد 
قال: قال لي الرضا7: إّنه یا حسن سیکون فتنة(٣) صّماء صیلم یذهب فیها کّل ولیجة 

وبطانٍة ـ وفي روایة یسقط فیها کّل ولیجٍة وبطانٍة ـ

(١) ٢٣٨/١ ح٦، کشف الغمة: ٣٠٧/١، عنه البرهان: ٩٤/٣ ح١١، عن مجمع البیان: ١٥٠/٥، عنه البحار: ٣٩٣/٣٥ 
ذح١٨، ونورالثقلین: ٢٦٣/٣ ح٤٦، وکنز الدقائق: ٥٢٣/٤.

(٢) ٣٧١ ح٥١، عنه البحار: ٣٨٦/٣٥ ح٢، ونور الثقلین: ٢٦٢/٣ ح٤٠، وکنز الدقائق: ٥٢٥/٤.
(٣) وفي غیبة الطوسي وکمال الدین «عن أبي الحسن الرضا7 أّنه قال: البّد من فتنة».
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٠٤

وذلك عند فقدان الشیعة الثالث من ولدي، یحزن لفقده أهل األرض والسماء(١)، کم 
من مؤمن ومؤمنة متأّسف متلّهف حیران حزین لفقده(٢) ـ ثّم أطرق ـ ثّم رفع رأسه،

النور  جیوب  علیه  عمران،  بن  موسی  وشبیه  وشبیهي  جّدي  سمّي  وُاّمي  بأبي  [وقال: 
یتوّقد من شعاع ضیاء القدس] (٣) کأّني به آیس ما کانوا، قد نودوا نداًء یسمعه من بالبعد، 

کما یسمعه من بالقرب، یکون رحمة علی المؤمنین، وعذابًا علی الکافرین(٤)،
فقلت: بأبي وُاّمي أنت وما ذلك النداء؟ قال: ثالثة أصواٍت في رجب:

) (٥) والثاني: (أزفت االزفة)(٦) یا معشر المؤمنین، اا  نة اهللا أّولها: (أال
والثالث: یرون بدنًا بارزًا مع قرن الشمس ینادي:
أال إّن الّله قد بعث فالنًا علی هالك الّظالمین،

فعند ذلك یأتي المؤمنین الفرج، ویشفي الّله صدورهم، ویذهب غیظ قلوبهم».(٧)

«٢٩» ( َ اّهللاِ َ (َوَیا َقْوِم ال َأْسَأُلُکْم َعَلْیِه َماًال ِإْن َأْجِرَی ِإالَّ 
بن  وجعفر  المؤدب،  شاذویه  بن  الحسین  بن  علّي  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٥
محّمد بن مسرور رضي الّله عنهما قاال: حّدثنا محّمد بن عبدالّله بن جعفر الحمیري، عن 
المأمون بمرو، وقد اجتمع  الرضا7 مجلس  أبیه، عن الرّیان بن الصلت، قال: حضر 

(١) في غیبة الطوسي وکمال الدین «یبکي علیه أهل السماء وأهل األرض».
(٢) في غیبة الطوسي «کم من مؤمن متأّسف حّران حزین عند فقد الماء المعین» وفي کمال الدین «وکّل حّری وحّران، 

وکّل حزین ولهفان».
(٣)  بین المعقوفتین لیس في غیبة الطوسي وزاد بعدها في کمال الدین «یحزن لموته أهل األرض والسماء، کم من 

حّری مؤمنة، وکم من مؤمن متأّسف حیران حزین عند فقدان الماء المعین».
(٤) إلی هنا في کمال الدین.

(٥) هود: ١٨.
(٦) النجم: ٥٧، قال في مجمع البحرین: أي قربت القیامة ودنت.

ح٩٧،  وج٩١/٥٣  ح٢٨،   ٢٨٩/٥٢ البحار:  عنه   ،٤٣٩ الطوسي:  غیبة  ح٣،   ٣٧٠/٢ الدین:  اکمال  ح٢٨،   ١٨٦  (٧)
عیون أخبار الرضا7: ٦/٢ ح١٤، عنه البحار: ١٥٢/٥١ ح٢، اثبات الوصّیة: ٢٥٧، دالئل اإلمامة: ٤٦٠ ح٤٥، 
مختصر  ح١٠١،   ٣٥٦ الهجعة:  من  اإلیقاظ  ح١٠٠،   ١٧٣ لألسترآبادي:  الرجعة   ،٦٧ المضیئة:  األنوار  منتخب 

ح١٠٢.  ١١٤ والتبصرة:  اإلمامة  ح٦٥،   ١١٦٨/٣ والجرائح:  الخرائج  ح١٠٨،  ضمن   ١٤١ البصائر: 
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سورة هود «٣٤»

٢٠٥

هل  فأخبرنا  له:  العلماء  قالت  ـ  قال:  أن  إلی  ـ  العراق   أهل  من  جماعة  مجلسه  في  إلیه 
فّسر الّله تعالی االصطفاء في الکتاب؟ فقال الرضا7: فّسر االصطفاء في الظاهر سوی 
واآلیة  ـ  قال:  أن  إلی  ـ  عّزوجّل  قوله  ذلك  فأّول  وموضعًا،  موطنًا  عشر  اثني  في  الباطن 
 اوّدة ىف ارىب)(١)، وهذه خصوصیة 

ّ
السادسة قول الّله عّزوجّل: (قل  ال أسألمك یه أجرًا إال

للنبّي9 إلی یوم القیامة وخصوصّیة لآلل دون غیرهم وذلك أّن الّله عّز وجّل حکی في 
ارد اّين آوا إّهنم   اهللا وما أ  

ّ
ذکر نوح في کتابه: (ويا م ال أسألمك یه ماًال إن أجري إال

یه  أسألمك  (ال  قال:  أّنه  هود  عن  عّزوجّل  وحکی  ن)   مًا   أرا ولكّىنٖ  رّهبم  مالا 
یا  (قل)  محّمد9:  لنبّیه  عّزوجّل  وقال  قن)(٢)  أفال  رٖىن    ّا    

ّ
إال أجري  إن  أجرًا 

 اوّدة ٖىف ارىب) ولم یفترض الّله موّدتهم اّال وقد علم اّنهم 
ّ

محّمد (ال أسألمك  یه أجرًا  إال
أبدًا.(٣)  الضاللة  إلی  والیرجعون  أبدًا  الدین  عن  الیرتدون 

 
َح َلُکْم ِإن اَکَن اُهللا ُیِریُد َأن ُیْغِوَیمُکْ َ ي ِإْن َأَردتُّ َأْن َأ ِ ْ

ُ (َوَال َینَفُعمُکْ   
مُکْ َوِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن) «٣٤» ُھَو َربُّ

بن  علّي  وکان  قال:  الرضا  عن  البزنطي،  عن  محّمد،  بن  أحمد  اإلسناد:  قرب  ٦ـ 
الحسین8إذا ناجی رّبه: قال: «یا رّب قویت علی معصیتك بنعمتك» قال: وسمعته 

اهللا  أراد  واذا  بأم  ما  وا  ّ يغ حّىت  بم  ما    ّ يغ ال  اهللا  (إّن  وتعالی:  تبارك  الّله  قول  في  یقول 
بم سوء فال ّد ) فقال:إّن القدرّیة یحتّجون بأّولها ولیس کما یقولون، أال تری أّن الّله 

 (٤)( ّد  فال  سوًء  بم  اهللا  أراد  (وإذا  یقول:  وتعالی  تبارك 
وقال نوح علی نبّینا وآله وعلیه السالم: (وال يفعمك  إن أردت أن أح لمك إن ن 

اهللا يريد أن يغويمك) قال: األمر إلی الّله یهدي من یشاء.(٥) 
(١) الشوری: ٢٠.

(٢) هود: ٥١.
(٣) ٢٣٣/١، عنه نور الثقلین: ٢٩١/٣ ح١٤٨،  وکنز الدقائق: ٥٧٦/٤، مسند الرضا7: ١١٥/٢، أمالي الصدوق: ٥٢٧.

(٤) الرعد: ١١.
(٥) ٣٥٨ ح١٢٨١ و١٢٨٢، عنه البحار: ٥/٥ ح٤، ونور الثقلین: ٢٦٧/٣ ح٦١ (قطعة)، وکنز الدقائق: ٤/ ٥٣٨ (قطعة).
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٠٦

٧ـ العّیاشي: عن ابن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا7، قال:
أن  يريد  اهللا  ن  إن  لمك  أح  أن  أردّت  إن   ٖ يفعمك  (وال  نوح7:  قوم  في  الّله  قال 

ویضّل.(١)  یهدي  الّله  إلی  األمر  قال:  يغويمك)، 

ْنيِ َوَأْھَلَك َ ْ ْل ِفیَھا ِمْن ُکلٍّ َزْوَجْنيِ ا وُر ُقْلَنا اْمحِ نُّ (َحىتَّ ِإَذا َجاء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّ
 ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْیِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ َقِلیٌل *  َوَقاَل اْرَکُبوْا ِفیَھا 

ِحٌمي) «٤٠، ٤١» َراَھا َوُمْرَساَھا ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر رَّ ْ َ ِبْسِم اّهللاِ 
إبراهیم بن  علّي بن  حّدثنا  قال:  الهمداني،  زیاد  أحمد بن  حّدثنا  ـ علل الشرائع:   ٨

قال: الرضا7،  عن  الهروي،  صالح  بن  السالم  عبد  عن  أبیه،  عن  هاشم، 
قلت له: یابن رسول الّله، ألّي عّلة أغرق الّله عّز وجّل الدنیا کّلها في زمن نوح7 
وجّل  عّز  الّله  ألّن  األطفال،  فیهم  کان  ما  فقال:  له؟  ذنب  ال  من  وفیهم  األطفال،  وفیهم 
طفل  وال  فُاغرقوا  نسلهم،  فانقطع  عامًا  أربعین  نسائهم  وأرحام  نوح،  قوم  أصالب  أعقم 

ذنب له، بعذابه من ال  الّله عّزوجّل لیهلك  وما کان  فیهم، 
برضاهم  ُاغرقوا  وسائرهم  نوحًا،  الّله  نبّي  لتکذیبهم  فُأغرقوا  نوح  قوم  من  الباقون  وأّما 

وأتاه.(٢)  شاهده  کمن  کان  به  فرضي  أمر  عن  غاب  ومن  المکّذبین،  بتکذیب 
٩ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما سئل عنه 

أمیر المؤمنین7 قال:
وسأله عن سفینة نوح7 ما کان عرضها وطولها؟ فقال: کان طولها ثمانمائة ذراع، 

ذراعًا.(٣)  ثمانین  السماء  في  وارتفاعها  ذراع،  خمسمائة  وعرضها 

(١) ٣٠٤/٢ ح١٦، عنه البرهان: ٩٩/٣ ح١، ونور الثقلین: ٢٦٧/٣ ح٦٢.
ح٢،   ٧٥/٢ العیون:  عن  ح٧٥،   ٢٧٣/٣ الثقلین:  ونور   ،٥٦٠/٤ الدقائق:  کنز  ح٤،   ١٠١/٣ البرهان:  عنه   ،٣٠/١  (٢)

.٣٢٨/١ القمي:  عن  ح٧٦،  وص٣٥٥ 
(٣) ٢٤٤/١ ح٦، وکنز الدقائق: ٥٤١/٤، علل الشرائع: ٥٩٥/٢، عنها البحار: ٣١٩/١١ ح٢٣، وفي نور الثقلین: ٢٧٢/٣ 

ح٧١.
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سورة هود «٤٥، ٤٦»

٢٠٧

١٠ـ الخصال: عن الرضا7 قال: اّتخذ نوح في الفلك تسعین بیتًا للبهائم.(١) 
الحسن  أبي  عن  أسباط،  بن  علّي  عن  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  علّي  الکافي:  ١١ـ 

الرضا7قال:  ... وإن رکبت البحر فإذا صرت في السفینة فقل: (م اهللا راھا وساھا 
الحدیث.(٢)  رحمي)  ر  رّىبٖ  اّن 

١٢ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الرضا، عن آبائه: قال: قال رسول الّله9: 
مثل أهل بیتي فیکم مثل سفینة نوح، من رکبها نجا ومن تخّلف عنها زّخ في النار.(٣) 

الحسن  أبي  عن  الصیرفي،  خالد  بن  الحسین  إلی  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ١٣ـ 
خفت  إن  نوح،  یا  إلیه:  وجّل  عّز  الّله  أوحی  السفینة  رکب  لّما  نوحًا  إّن  الرضا7قال: 

معك، آمن  ومن  الغرق  من  ُانجیك  النجاة  سلني  ثّم  ألفًا،  لني  فهلِّ الغرق 
قال: فلّما استوی نوح ومن معه في السفینة ورفع القلس(٤) وعصفت الریح علیهم فلم 
یأمن نوح7 الغرق وأعجلته الریح فلم یدرك له أن ُیهّلل الّله ألف مّرة، فقال بالسریانیة: 
فقال  السفینة،  واستقّرت  القلس  فاستوی  قال:  اتقن  ماریا  یا  ماریا  یا  ألفًا  ألفًا  هیلولیًا 
نوح7: إّن کالمًا نّجاني الّله به من الغرق لحقیق أن الیفارقني، قال: فنقش في خاتمه: 

ال اله اّال الّله ألف مّرة، یا رّب أصلحني.(٥)
َقُّ ْ ُه َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اُبِين ِمْن َأْھِلي َوِإنَّ َوْعَدك ا بَّ ٌح رَّ ُ (َوَناَدی 

ُه َلْیَس ِمْن َأْھِلَك  ُح ِإنَّ ُ َا ِکِمَني *  َقاَل َیا 
ْ

َاحل
ْ

َوَأنَت َأْحمَکُ احل
«٤٥، ٤٦» ( ٍِ ُه َعَمٌل َغْريُ َصا ِإنَّ

عن  عیسی،  ابن  عن  سعد،  عن  أبي،  الرضا7:  أخبار  عیون  الشرائع،  علل  ١٤ـ 

(١) ٥٩٨/٢، عنه کنز الدقائق: ٥٥١/٤.
(٢) ٢٥٦/٥ ح٣، عنه نور الثقلین: ٢٨٠/٣ ح١٠٥، وکنز الدقائق: ٥٥٤/٤.

(٣) ٢٧/٢ ح١٠، صحیفة الرضا: ١١٦ ح٧٧، عنهما البحار: ١٢٢/٢٣ ح٤٥، نور الثقلین: ٢٧٩/٣ ح٩٩.
(٤) القلس: حبل ضخم من لیف أو خوص للسفینة.

(٥) ٥٥/٢ س٦، أمالي الصدوق: ٤٥٧ المجلس السبعون، الخصال: ٣٣٥/١، عنها البحار: ٢٨٥/١١ ح١.
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٢٠٨

الوّشاء، عن الرضا7، قال: سمعته یقول: قال أبي: قال أبو عبدالّله7: إّن الّله عّز وجّل 
قال: (ياح إّنه س  أھ) ألّنه کان مخالفًا له وجعل من اّتبعه من أهله، وقال: وسألني 

کیف یقرؤون هذه اآلیة في ابن نوح؟
َ صالح) فقال:  َل َغ َِ صالح) (وإّنه ُ ٌل َغ ََ فقلت: یقرؤها الناس علی وجهین (إّنه

کذبوا هو ابنه، ولکّن الّله عّز وجّل نفاه عنه حین خالفه في دینه.(١) 
١٥ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا محّمد بن علّي ما جیلویه2 ومحّمد بن موسی 
المتوّکل وأحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني رضي الّله عنهم، قالوا: حّدثنا علّي ابن إبراهیم 
بالمدینة،  أبي الحسن7  أخو  موسی  بن  زید  خرج  أّنه  یاسر،  حّدثني  قال:  هاشم،  بن 
وأحرق وقتل، وکان یسّمی زید النار، فبعث إلیه المأمون، فُأسر وحمل إلی المأمون، فقال 
الحسن  أبو  له  قال  إلیه،  ُادخل  فلّما  یاسر:  قال  الحسن7،  أبي  إلی  به  اذهبوا  المأمون: 
الّله  فحّرم  فرجها  أحصنت  فاطمة  إّن  الکوفة،  أهل  سفلة  قول  أغّرك  زید،  یا  الرضا7: 
تعالی ذّرّیتها علی النار؟ ذلك للحسن والحسین8خاّصة، إن کنت تری أّنك تعصي 
الّله  علی  أکرم  إذًا  فأنت  الجّنة،  ودخل  الّله  أطاع  جعفر  بن  وموسی  الجّنة،  وتدخل  الّله 
تعالی من موسی بن جعفر، والّله ما ینال أحد ما عند الّله إّال بطاعته، وزعمت أّنك تناله 

بمعصیته، فبئس ما زعمت. فقال له زید: أنا أخوك وابن أبیك؟
فقال له أبو الحسن7: أنت أخي ما أطعت الّله عّز وجّل.

.( أحمك احلاكم ك احلّق وأأھٖىل وإّن و  إّن نوحًا7 قال: (إّن ابىن
 صالح) ل غ إّنه أھ  س فقال الّله عّز وجّل: (إّنه

فأخرجه الّله عّز وجّل من أن یکون من أهله بمعصیته.(٢)
١٦ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الحسن بن موسی الوّشاء البغدادي قال: کنت 

(١) ٣٠/١ ح١، ٧٥/٢ ح٣، عنهما البحار: ٣٢٠/١١ ح٢٦، وفي نور الثقلین: ٢٨٨/٣ ح١٣٩ عن العیون، وکنزالدقائق: 
٥٦٩/٤، والبرهان: ١٠٥/٣ ح١٧، وص١١٣ ح٤٧، عن العیاشي: ٣١٢/٢ ح٤٢.

(٢) ٢٣٤/٢ ح٤، عنه البحار: ٢٣١/٤٣ ح٦، وج٢٢٣/٩٦ ح١٨، ونور الثقلین: ٢٨٩/٣ ح١٤٢، وکنز الدقائق: ٥٧١/٤، 
کشف الغّمة: ٣١٠/٢.
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سورة هود «٤٥، ٤٦»

٢٠٩

أقبل  قد  حاضر  موسی  بن  وزید  مجلسه،  في  الرضا7  موسی  بن  علّي  مع  بخراسان 
علی جماعة في المجلس یفتخر علیهم ویقول: نحن ونحن ـ وأبوالحسن7 مقبل علی 
إّن  الکوفة:  بّقالي  قول  أغّرك  زید،  یا  فقال:  إلیه  فالتفت  زید،  مقالة  فسمع  ـ  یحّدثهم  قوم 
فاطمة3احصنت فرجها فحّرم الّله تعالی ذّرّیتها علی النار؟ فوالّله ما ذلك إّال للحسن 
والحسین وولد بطنها خاّصة، فأّما أن یکون موسی بن جعفر8 یطیع الّله ویصوم نهاره 

ویقوم لیله، وتعصیه أنت، ثّم تجیئان یوم القیامة سواء، ألنت أعّز علی الّله عّزوجّل منه.
إّن علّي بن الحسین7 کان یقول: لمحسننا کفالن من األجر، ولمسیئنا ضعفان من 
اآلیة؟  هذه  تقرؤون  کیف  حسن،  یا  فقال:  إليَّ  التفت  ثّم  الوّشاء:  الحسن  قال  العذاب، 

 ُ غ ٌل  (اّنه  یقرأ  من  الناس  من  فقلت:  صالح)    غ ل  إّنه   أھ   س  إّنه   ح  يا  (ل 
َ صالح) فمن قرأ اّنه عمٌل غیر صالح فقد نفاه عن أبیه،  َل غ َِ صالح) ومنهم من یقرأ: (أّنه
فقال7: کّال لقد کان ابنه، ولکن لّما عصی الّله عّز وجّل نفاه الّله عن أبیه، کذا من کان 

مّنا لم یطع الّله عّز وجّل فلیس مّنا وأنت إذا أطعت الّله فأنت مّنا أهل البیت.(١) 
١٧ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ذکر مجلس الّرضا7 مع المأمون في الفرق 

بین العترة واُالّمة حدیث طویل. یقول فیه الرضا7:
أما علمتم أّنه وقعت الوراثة والطهارة علی المصطفین المهتدین دون سائرهم؟

قالوا: ومن أین یا أبا الحسن؟ قال: من قول الّله عّز وجّل: (ود أرسا ً وإبراھمي 
سن). م    وكث تد  م  والكتاب  ابّوة  ذّرّيام  ىف  ا  و

فصارت وراثة النبّوة والکتاب للمهتدین دون الفاسقین،
أما علمتم أّن نوحًا حین سأل ربه عّز وجّل، فقال:

)، وذلك أّن الّله عّز وجّل وعده  أحمك احلاكم ك احلّق وأأھىل وإّن و  رّب إّن ابٖىن)
ألِن  فال  صالح    غ ل  إّنه   أھ   س  إّنه  ح  (يا  وجّل:  عّز  ربه  فقال  وأهله،  ینجیه  أن 

 (٢).( اجلاھل   تكون  أن  أك  إّىنٖ  م  به    ماس 
(١) ٢٣٢/٢ ح١، عنه نور الثقلین: ٢٨٩/٣ ح١٤١، وکنز الدقائق: ٥٧٠/٤، معاني األخبار: ١٠٥ ح١.

(٢) ٢٢٨/١ ح١، عنه نور الثقلین: ٢٨٨/٣ ح١٤٠، وکنز الدقائق: ٥٦٩/٤، یأتي الحدید، ص٤٥٢ ح٤.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢١٠

َ الَِّذي َفَطَرِين) «٥١» َ (َیا َقْوِم ال َأْسَأُلُکْم َعَلْیِه َأْجًرا ِإْن َأْجِرَی ِإالَّ 
بن  علّي  حّدثنا  قال:  الهمداني،  جعفر  بن  زیاد  عن  أبي،  حّدثنا  الشرائع:  علل  ١٨ـ 

قال: الهروي،  صالح  بن  عبدالسالم  عن  أبیه،  عن  هاشم،  بن  إبراهیم 
قال الرضا7: لّما هبط نوح إلی األرض کان نوح وولده ومن تبعه ثمانین نفسًا، فبنی 

حیث نزل قریة، فسّماها قریة الثمانین، ألّنهم کانوا ثمانین.(١) 
١٩ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ذکر مجلس الرضا7 مع المأمون في الفرق 
تعالی  الّله  فّسر  هل  فأخبرنا  له:  العلماء  قالت  وفیه:  طویل  حدیث  واُالّمة،  العترة  بین 
في  الباطن  سوی  الظاهر  في  األصطفاء  فّسر  الرضا7:  فقال  الکتاب؟  في  االصطفاء 

إثني عشر موطنًا ـ إلی أن قال: ـ واآلیة السادسة قول الّله عّز وجّل: (قل ال ألمك یه أجرًا 
 اوّدة ىف ارىب)، وهذه خصوصّیة للنبّي6 إلی یوم القیامة وخصوصّیة لالل دون 

ّ
إال

غیرهم، وذلك أّن الّله تعالی حکی ذکر نوح7 في کتابه:
م  رهبِّ مالا  إّهنم  آوا  اّين  ارد    أ وما  اهللا     

ّ
إال أجري  إن  ماًال  یه  ألمك  ال  م  (يا 

ن).  مًا  أريمك  ولكّىن 
  اّي 

ّ
وحکی عّز وجّل عن هود صلی الّله علیه أّنه قال: (ال ألمك یه أجرًا إن أجري إال

رىن أفال قن) وقال عّز وجّل لنبّیه محّمد9: (قل ـ یا محّمد ـ ال ألمك یه أجرًا 
 اوّدة ىف ارىب)ولم یفترض الّله تعالی موّدتهم إّال وقد علم أّنهم ال یرتّدون عن الدین 

ّ
إال

أبدًا، وال یرجعون إلی الضالل أبدًا.(٢) 

اٍم َذِلَك َوْعٌد َغْريُ َمْکُذوٍب) «٦٥» ُعوْا ِيف َداِرمُکْ َثَالَثَة َأیَّ تَّ (َفَعَقُروَھا َفَقاَل َمتَ
٢٠ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي، وما سئل 
عنه أمیرالمؤمنین7 في جامع الکوفةـ  في حدیث طویلـ   ... وقام إلیه رجل آخر، فقال: 
یا أمیر المؤمنین، أخبرني عن یوم األربعاء وتطّیرنا منه وثقله وأّي أربعاء هو؟ فقال7: آخر 

(١) ٣٠ ح١، البحار: ٣٢٢/١١ ح٣٠، والبرهان: ١٠٥/٣ ح١٦.
(٢) تقّدم ص٢٠٩ ح١٧.
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سورة هود  «٧٨»

٢١١

ویوم  ـ  قال7:  أن  إلی  ـ  أخاه  هابیل  قابیل  قتل  وفیه  المحاق،  وهو  الشهر  في  أربعاء 
الناقة.(١)  عقروا  األربعاء 

اِتي ُھنَّ َأْطَھُر َلُکْم) «٧٨» (َھُؤَالء نَبَ
٢١ـ التهذیب: عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن موسی بن عبدالملك، والحسین 

ابن علّي بن یقطین، وموسی بن عبدالملك، عن رجل، قال:
سألت أبا الحسن الرضا7، عن اتیان الرجل المرأة من خلفها؟

فقال: أحّلتها آیة من کتاب الّله عّز وجّل قول لوط: (ھؤالء اىت ھّن أر لمك)(٢)،     
قد علم أّنهم الیریدون الفرج.

العّیاشي: عن الحسین بن علّي بن یقطین (مثله).(٣) 

ْوِمِنَني) «٨٦» ُة اّهللاِ َخْريٌ لَُّکْم ِإْن ُکنُمت مُّ یَّ ِ َ)
قال:  القرشي2،  تمیم  بن  عبدالّله  بن  تمیم  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢٢ـ 
حّدثني أبي، عن أحمد بن علّي األنصاري، عن علّي بن میثم، عن أبیه، قال: سمعت ُامّي 

تقول: سمعت نجمة ُاّم الرضا7 تقول:
لّما حملت بابني علّي لم أشعر بثقل الحمل، وکنت أسمع في منامي تسبیحًا وتهلیًال 
وتمجیدًا من بطني، فیفزعني ذلك ویهولني فإذا انتبهت لم أسمع شیئًا، فلّما وضعته وقع 

إلی األرض واضعًا یده علی األرض، رافعًا رأسه إلی السماء، یحّرك شفتیه کأّنه یتکلم.

(١) ٢٤٧/١ ح١، عنه نور الثقلین: ٢٩٥/٣ ح١٥٢، وص٣١٥ ح٢٠٤، وکنز الدقائق: ٥٨٣/٤، علل الشرائع: ٥٩٧/٢ 
ح٢٢. البحار: ٣٦٢/١١  ح٧٨، عنهما   ٣٨٨/٢ الخصال:  ح٤٤،  ضمن 

(٢) تفسیر علّي بن إبراهیم: ٣٣٦/١ : حدثني أبي، عن محّمد بن عمرو2، في قول لوط: (هؤالء بناتي هّن أطهر 
ّمته فدعاهم إلی الحالل، ولم یکن یدعوهم إلی الحرام، فقال: 

ُ
لکم) قال: عني به أزواجهم، وذلك أّن النبّي هو أبو أ

أزواجکم هّن أطهر لکم (قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حّق وإّنك لتعلم ما نرید). فقال لوط لّما آیس: (لو 
أّن لي بکم قّوة أو آوي إلی رکن شدید)، عنه البحار: ١٥٧/١٢ ضمن ح٨، وکنز الدقائق:٥٩٤/٤.

(٣) ٤١٤/٧ ح٢٣١، العیاشي: ٣١٩/٢ ح٥٧، عنهما البرهان: ١٢٢/٣ ح٥ و١٢٧ ح٢٢، ونور الثقلین: ٣٠٧/٣ ح١٧٦، 
وکنز الدقائق: ٥٩٥/٤، وفي البحار: ٢٩/١٠٤ ح١١، والمستدرك: ٢٣٢/١٤ ح١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢١٢

فدخل إلیه أبوه موسی بن جعفر8، فقال لي: هنیئًا لك یا نجمة کرامة رّبك، فناولته 
إّیاه في خرقة بیضاء، فأّذن في ُاذنه الیمنی، وأقام في الیسری، ودعا بماء الفرات فحّنکه به، 

ثّم رّده إلّي، وقال: خذیه، فإّنه بقّیة الّله عّز وجّل في أرضه.(١) 

ْلُت َوِإَلْیِه ُأِنیُب) «٨٨» کَّ َ َ ِفیِقي ِإالَّ ِباّهللاِ َعَلْیِه  ْ َ (َوَما 
٢٣ـ فقه الرضا7: أروي أّن رجًال سأل العالم7، فقال: یا بن رسول الّله، ألیس 
أنا مستطیع لما کّلفت؟ فقال له7: ما اإلستطاعة عندك؟ قال: القّوة علی العمل، قال: 
له7: قد ُاعطیت القّوة إن ُاعطیت المعونة، قال له الرجل: فما المعونة؟ قال: التوفیق؛ 
منك  أقوی  الکافر  یکون  وقد  عامًال،  کنت  موّفقًا  کنت  لو  قال:  التوفیق؟  اعط  فلم  قال: 

والیعطی التوفیق فال یکون عامًال.
ثّم قال7: أخبرني عنك من خلق فیك القّوة؟ قال الرجل: الّله تبارك وتعالی، قال 
العالم: هل تستطیع بتلك القّوة دفع الضّر عن نفسك وأخذ النفع إلیها بغیر العون من الّله 

تبارك وتعالی؟ قال: ال، قال: فلم تنتحل ماال تقدر علیه؟!
ثّم قال: أین أنت عن قول العبد الصالح(٢): (وما ىق إّال هللا).(٣) 

ُبوْا ِإينِّ َمَعمُکْ َرِقیٌب) «٩٣» ِ (َواْرَ
٢٤ـ إکمال الدین: بإسناده عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، قال: قال الرضا7: 
 ،(مك رق وا إّىن ما أحسن الصبر وإنتظار الفرج، أما سمعت قول الّله عّز وجّل: (وار

(ظرواإّىن مك  انرين)(٤)  فعلیکم بالصبر 
فإّنه إّنما یجيء الفرج علی الیأس، فقد کان اّلذي من قبلکم أصبر منکم.

الهداة: ١٢/٦  (١) ٢٠/١ ح٢، عنه البحار: ٩/٤٩ ح١٤، ونور الثقلین: ٣١٢/٣ ح١٩٢، وکنز الدقائق: ٦٢٠/٤، إثبات 
ح٤.  ١٣٨/١٥ الشیعة:  وسائل  ح٢٢، 

(٢) أي شعیب7 حیث قال: (ان ارید إّال االصالح ما استطعت وما توفیقي إّال بالّله علیه توکلت) هود: ٨٨.
(٣) ٣٥١، عنه البحار: ٤٢/٥ ح٦٨.

(٤) یونس: ١٠٢.
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سورة هود «٩٤»

٢١٣

قرب اإلسناد: عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر (مثله).
العّیاشي: عن أحمد بن محّمد (مثله).(١) 

٢٥ـ العّیاشي: عن محّمد بن الفضیل، عن الرضا7 قال: سألته عن انتظار الفرج، 
یقول:  وتعالی  تبارك  الّله  إّن  قال:  ثّم  الفرج؟  من  الفرج  إنتظار  أّن  تعلم  أولیس  فقال: 

 (٢).(رق مك  إّىن  وا  وار)

ِذیَن  ا َوَأَخَذِت الَّ نَّ ٍة مَّ ِذیَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْمحَ ْیَنا ُشَعْیًبا َوالَّ َّ َ ا َجاء َأْمُرَنا  (َوَلـمَّ
ْ َجاِمثَِني) «٩٤» ِ ُوْا ِيف ِدَیاِر َ َُة َفَأْص ْیـ َظَلُموْا الصَّ

٢٦ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما سأل عن 
أمیرالمؤمنین7 في جامع الکوفةـ  في حدیث طویلـ   ... وقام إلیه رجل آخر، فقال:

یا أمیر المؤمنین أخبرني عن یوم األربعاء وتطّیرنا منه وثقله وأّي أربعاء هو؟
فقال7: آخر أربعاء في الشهور، وهو المحاق، وفیه قتل قابیل هابیل أخاه ـ إلی أن 

قال: ـ ویوم األربعاء أخذتهم الصیحة.(٣) 

ْرُض َماَواُت َواْالَ ِة َخاِلِدیَن ِفیَھا َما َداَمِت السَّ نَّ َ ْ ِذیَن ُسِعُدوْا َفـِفي ا ا الَّ (َوَأمَّ
ُذوٍذ) «١٠٨» ْ َ َك َعَطاء َغْريَ  ِإالَّ َما َشاء َربُّ

٢٧ـ التوحید وعیون أخبار الرضا: بإسناده، عن الحسن بن محّمد النوفلي قال: قدم 
سلیمان المروزي متکّلم خراسان علی المأمون فأکرمه ووصله ثّم قال له: إّن ابن عّمي 
تصیر  أن  علیك  فال  وأصحابه  الکالم  یحّب  وهو  الحجاز  من  علیه  قدم  موسی  بن  علّي 

والبحار:   ،٦٢٨/٤ الدقائق:  کنز  عنه  ح٢٠٢،   ٣١٥/٣ الثقلین:  ونور  ح٤،   ١٣٠/٣ البرهان:  عنه  ح٥،   ٦٤٥/٢  (١)
تقّدم  ح٥٢،   ١٥٠/٢ العّیاشي:  ح١٣٤٣،   ٣٨ اإلسناد:  قرب  عن  ح١٧،  ضمن  وص١١٠  ح٢٣،  ضمن   ١٢٩/٥٢

ص١٩٥. یونس، 
(٢) ٣٢٢/٢ ح٦٣، عنه البرهان: ١٣٠/٣ ح٣، ونور الثقلین: ٣١٥/٣ ح٢٠١، وکنز الدقائق: ٦٢٨/٤، کمال الدین: ٦٤٥ 

ح٤، البحار: ١٢٩/٥٢ ذح٢٣ عن العّیاشي.
(٣) ٢٤٧، عنه البحار: ٤١/٥٩ ح١، ونور الثقلین: ٣١٥/٣ ح٢٠٤، وکنز الدقائق: ٦٢٩/٤.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢١٤

إلینا یوم الترویة لمناظرته، فقال: یا أمیر المؤمنین إّني أکره أن أسأل مثله في مجلسك في 
جماعة من بني هاشم فینتقص عند القوم إذا کّلمني وال یجوز االستقصاء علیهـ  إلی أن قال 
سلیمان: ـ إّنما قلت الیعلمه ألّنه الغایة لهذا، ألّن الّله عّزوجّل وصفهما بالخلود وکرهنا 
أن نجعل لهما انقطاعًا، قال الرضا7: لیس علمه بذلك بموجب النقطاعه عنهم، ألّنه 

قد یعلم ذلك ثّم یزیدهم ثّم الیقطعه عنهم، وکذلك قال الّله عّزوجّل في کتابه: (كّا 
ھا ذوا اذاب)(١)  وقال عّزوجّل ألهل الجّنة: (اء  ودًا غ ابّد ود جت

ة * ال موعة وال ممنوعة)(٢)  ة كثذوذ) وقال عّز وجّل: (و   غ
فهو جّل وعّز یعلم ذلك وال یقطع عنهم الزیادة، الحدیث...(٣) 

(١) النساء: ٥٦.
(٢) الواقعة: ٣٢ و٣٣.

(٣) ٤٤١ ح١، عیون أخبار الرضا7: ١٧٩/١ ح١، عنهما البحار: ٣٣٣/١٠ ضمن ح٢، االحتجاج: ١٧٨/٢، یأتي سورة 
الواقعة، ص٤٥٠ ح٣، وتقّدم النساء، ص ٩٨ ح٣٤.
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سورة يوسف «٥»

٢١٥

سورة یوسف

َ ِإْخَوِتَك َفَیِکیُدوْا َلَك َکْیًدا  َ ُصْص ُرْؤَیاك  ْ َ (َقاَل َیا ُبَىنَّ َال 
ِبٌني) «٥» َساِن َعُدوٌّ مُّ ْیَطاَن ِلِإل ِإنَّ الشَّ

الرحمان،  عبد  بن  الحسن  عن  العّباس،  بن  علّي  عن  أصحابنا،  بعض  الکافي:  ـ   ١
عن أبي الحسن7، قال: إّن األحالم لم تکن فیما مضی في أّول الخلق وإّنما حدثت، 

فقال: ذلك؟  في  العّلة  وما  فقلت: 
فقالوا:  وطاعته،  الّله  عبادة  إلی  فدعاهم  زمانه  أهل  إلی  رسوًال  بعث  ذکره  عّز  الّله  إّن 
کثرنا ماًال وال بأعّزنا عشیرة، فقال: إن أطعتموني  إن فعلنا ذلك فما لنا؟ فو الّله ما أنت بأ

النار. الّله  أدخلکم  عصیتموني  وإن  الجّنة  الّله  أدخلکم 
فقالوا: وما الجّنة والنار؟ فوصف لهم ذلك، فقالوا: متی نصیر إلی ذلك؟

وبه  تکذیبًا  له  فازدادوا  ورفاتًا،  عظامًا  صاروا  أمواتنا  رأینا  لقد  فقالوا:  مّتم،  إذا  فقال: 
من  أنکروا  وما  رأوا  بما  فأخبروه  فأتوه  األحالم،  فیهم  وجّل  عّز  الّله  فأحدث  استخفافًا، 
ذلك، فقال: إّن الّله عّز ذکره أراد أن یحتّج علیکم بهذا، هکذا تکون أرواحکم إذا مّتم، 

األبدان.(١)  تبعث  حّتی  عقاب  إلی  األرواح  تصیر  أبدانکم  بلیت  وإن 

 َمْعُدوَدٍة) «٢٠»
َ ِ ٍس َدَرا ْ َ

(َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن 
أحمد بن  عیسی، عن  أحمد بن محّمد بن  أحمد بن إدریس، عن  أخبرنا  ٢ـ القّمي: 
س درا دودة) قال:   من محّمد بن أبي نصر، عن الرضا7، في قول الّله: (ورشوه

درهمًا، عشرین  کانت 
ـ والبخس: النقص ـ وهي قیمة کلب الصید إذا قتل کان قیمته عشرین درهمًا.

(١) ٩٠/٨ ح٥٧، عنه البحار: ١٨٩/٦١ ح٥٥، ونور الثقلین: ٣٣٦/٣ ح١٥، وکنز الدقائق: ١٤/٥.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢١٦

العّیاشي: عن الرضا7 (مثله).(١) 
٣ ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما سأل عنه 

أمیرالمؤمنین7 في جامع الکوفة حدیث طویل وفیه:
وسأله عن أّول من وضع سّکة الدنانیر والدراهم؟ فقال: نمرود بن کنعان.(٢) 

ِه) «٢٤» َھاَن َربِّ َأی رُبْ ا َلْوال َأْن رَّ َ ِ  َّ َ ْت ِبِه َو (َوَلَقْد َمهَّ
قال:  القرشي2،  تمیم  بن  الّله  عبد  بن  تمیم  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٤
قال:  الجهم،  بن  محّمد  بن  علّي  عن  النیشابوري،  سلیمان  بن  حمدان  عن  أبي،  حّدثنا 

المأمون: له  فقال  موسی8،  بن  علّي  الرضا  وعنده  المأمون  مجلس  حضرت 
یابن رسول الّله، ألیس من قولك اّن األنبیاء معصومون؟

قال: بلی ـ وذکر الحدیث إلی أن قال: ـ فأخبرني عن قول الّله تعالی: (ود ّمهت به 
رّبه) برھان  رأى  أن  ال  هبا   ّو

فقال الرضا7: لقد هّمت به، ولو ال أن رأی برهان رّبه لهّم بها کما همت به، لکّنه 
کان معصومًا، والمعصوم الیهّم بذنب وال یأتیه، ولقد حّدثني أبي، عن أبیه الصادق:، 

أّنه قال: هّمت بأن تفعل وهّم بأن ال یفعل، فقال المأمون: لّله دّرك یا أبا الحسن.(٣) 
بن  والحسین  الهمداني،  جعفر  بن  زیاد  بن  أحمد  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٥
قالوا:  عنهم،  الّله  رضي  الوّراق  إبراهیم  بن  وعلّي  المکتب،  هشام  بن  أحمد  بن  إبراهیم 
حّدثنا  قال:  البرمکي،  محّمد  بن  القاسم  حّدثنا  قال:  هاشم،  بن  إبراهیم  بن  علّي  حّدثنا 
أبوالصلت الهروي، قال: لّما جمع المأمون لعلّي بن موسی الرضا7 أهل المقاالت: 
من أهل االسالم، ومن الدیانات من الیهود والنصاری والمجوس والصائبین، وسائر أهل 

ح٩٤،   ٣٠٠/١٢ البحار:  عنهما  ح١٦،   ٣٣٨/٢ العّیاشي:  عن  و٣٧،   ٣٦/٥ الدقائق:  کنز  عنه  ح٥،   ٤٨٨/٢  (١)
وج٤٣٠/١٠٤ ح٣ وح١، ونور الثقلین: ٣٤٤/٣، وص٣٤٥ ح٣٩، وسائل الشیعة: ٣٠٦/١٨ ح١، وج١٦٨/١٩ ح٦، 

والبرهان: ١٦٧/٣ ح٣٠ وص١٦٤ ح٢٠، قصص األنبیاء: ٨٠ ح٣.
(٢) ٢٤٦/١، عنه نور الثقلین: ٣٤٤/٣ ح٣٤، وکنز الدقائق: ٣٥/٥.

(٣) ١٩٥/١ ح١، عنه البحار: ٨٢/١١ ضمن ح٨، والبرهان: ١٦٨/٣ ح٣٥، ونور الثقلین: ٣٤٥/٣ ح٤٢، وکنزالدقائق: ٤٥/٥.
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سورة يوسف «٣٣»

٢١٧

المقاالت، فلم یقم أحد إّال وقد ألزمه حّجته کأّنه ألقم حجرًا قام إلیه علّي بن محّمد بن 
الجهم، فقال: یابن رسول الّله تقول بعصمة األنبیاء؟ فقال: نعم، فقال له: فما تقول في 

قوله عّز وجّل في یوسف:
(ود ّمهت به وّ هبا)؟ فقال7 له: أّما قوله تعالی في یوسف7 :

(ود ّمهت به وّ هبا) فإّنها هّمت بالمعصیة، وهّم یوسف بقتلها إن أجبرته، لعظم 
ه  لف   كذ) وجّل:  عّز  قوله  وهو  والفاحشة،  قتلها،  عنه  الّله  فصرف  تداخله،  ما 

الزنا.(١)  والفحشاء:  القتل،  والسوء:  وااء)  اوء 

ِرْف َعينِّ َکْیَدُھنَّ  ْ َ ا َیْدُعوَنِين ِإَلْیِه َوِإالَّ  ُن َأَحبُّ ِإَىلَّ ِممَّ ْ ِّ (َقاَل َربِّ ال
اِھِلَني) «٣٣» َ ْ َن ا َأْصُب ِإَلْیِھنَّ َوَأُکن مِّ

قال:  الرضا7،  الحسن  أبي  عن  هالل،  بن  العّباس  عن  أبي،  وحّدثنی  القّمي:  ٦ـ 
إن  الحّب،  من  إّال  بالء  أصابني  ما  یوسف:  فقال  حّبك، 

ُ
أل إّني  لیوسف:  السّجان  «قال 

کانت عّمتي أحّبتني، سّرقتني، وإّن أبي أحّبني، حسدني إخوتي، وإن کانت امرأة العزیز 
بما  رّب  فقال:  تعالی،  الّله  إلی  السجن  في  یوسف  قال: «وشکی  ثّم  حبستني  أحّبتني، 

ّمما  إّىل  أحّب  اّجن  (رّب  قلت:  حین  اخترته  أنت  إلیه  الّله  فأوحی  السجن؟  استحققت 
إلیه. یدعونني  مّما  إلّي  أحّب  العافیة  قلت:  أال  إه)  يدنىن 

العّیاشي: (مثله). 
مشکاة األنوار: عن الصادق7 (مثله).(٢) 

٧ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7، من خبر الشامي وما سأل عنه 
أخبرني  أمیرالمؤمنین  یا  فقال:  وفیه  طویل،  حدیث  الکوفة  جامع  في  أمیرالمؤمنین7 

(١) ١٩١ ح١، عنه نور الثقلین: ٣٤٥/٣ ح٤١، والبرهان: ١٦٨/٣ ح٣و٤، وکنز الدقائق: ٤٥/٥، أمالي الصدوق: ٥٥، 
عنه البحار: ٧٣/١١ ح١، اإلحتجاج: ٢٢١/٢، تقّدم آل عمران، ص٦٧ ح٣، ویأتي األنبیاء، ص٢٩٧ ح٢٠، وطه، 

ص٢٨٨ ح٨، وص٣٨٥ ح٤، واألحزاب، ص٣٥٨ ح١٢.
(٢) ٣٥٤/١، عنه البحار: ٢٤٧/١٢ ذح١٢، ونور الثقلین: ٣٥١/٣ ح٥٩، وکنز الدقائق: ٥٨/٥، والبرهان: ٢٠٢/٣ ح٣١، 

و١٧٥ ح٨، عن العّیاشي: ٣٤٢/٢ ح٢١، عنه نور الثقلین: ٣٧٥/٣ ح١٣٦، مشکاة األنوار: ٥٦١.
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٢١٨

الشهور  في  أربعاء  آخر  فقال7:  هو؟  أربعاء  وأّي  وثقله،  منه  والتطّیر  األربعاء  یوم  عن 
وهو المحاق، وفیه قتل هابیل قابیل أخاه ـ إلی أن قال: ـ ویوم األربعاء دخل یوسف في 

السجن.(١) 

ُنوَن *  ِ ْ
ُ ا  َّ نَّ ِإالَّ َقِلیًال   ممِّ ْمُمتْ َهلُ (ُمثَّ َیْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َیْأُکْلَن َما َقدَّ

اُس َوِفیِه َیْعِصُروَن) «٤٨، ٤٩» ُمثَّ َیْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفیِه ُیَغاُث النَّ
٨ ـ الکافي: الحسین بن أحمد بن هالل، عن یاسر الخادم، قال: 

قلت ألبي الحسن الرضا7: رأیت في النوم کأّن قفصًا فیه سبعة عشر قارورة إذ وقع 
یملك  بیتي  أهل  من  رجل  یخرج  رؤیاك  صدقت  إن  فقال:  القواریر؟  فتکّسرت  القفص 
سبعة عشر یومًا ثّم یموت، فخرج محّمد بن إبراهیم بالکوفة مع أبي السرایا فمکث سبعة 

عشر یومًا ثّم مات.(٢) 

َمُه  ا َکلَّ ِلْصُه ِلَنْفِسي َفَلمَّ ْ َ (َوَقاَل اْملَِلُك اْئُتوِين ِبِه َأْس
َك اْلَیْوَم َلَدْیَنا ِمِکٌني َأِمٌني) «٥٤» َقاَل ِإنَّ

عن  عیسی،  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  باإلسناد  النبّوة  کتاب  في  البیان:  مجمع  ٩ـ 
یقول: الرضا7  سمعت  قال:  إلیاس،  بنت  بن  علّي  بن  الحسن 

في  فکبسه  المخصبة،  السنین  السبع  في  فجمع  الطعام،  جمع  علی  یوسف  وأقبل 
الخزائن، فلّما مضت تلك السنون، وأقبلت السنون المجدبة، أقبل یوسف7 علی بیع 
الطعام، فباعهم في السنة اُالولی بالدراهم والدنانیر حّتی لم یبق بمصر وما حولها دینار 
حّتی  والجواهر  بالحلّي  الثانیة  السنة  في  وباعهم  یوسف،  ملکّیة  في  صار  إّال  والدرهم 

ملکه، في  صار  إّال  والجوهر  حلّي  حولها  وما  بمصر  لم یبق 

(١) ٢٤٧ ح١، عنه نور الثقلین: ٣٥١/٣ ح٦١، وکنز الدقائق: ٦٢/٥.
(٢) ٢٥٧/٨ ح٣٧٠، عنه نور الثقلین: ٣٥٩/٣ ح٩١، والبحار: ٢٢٣/٤٩ ح١٦، وج١٦٠/٦١ ح٧، عنه وعن المناقب: 

.٤٦٣/٣
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سورة يوسف «٥٥»

٢١٩

دابة  حولها  وما  بمصر  یبق  لم  حّتی  والمواشي  بالدواب  الثالثة  السنة  في  وباعهم 
والماشیة إّالصار في ملکه، وباعهم في السنة الرابعة بالعبید واالماء حّتی لم یبق بمصر 

ملکه، في  صار  إّال  أمة  وال  عبد  حولها  وما 
وباعهم في السنة الخامسة بالدور والعقار حّتی لم یبق بمصر وما حولها دار وال عقار 
إّالصار في ملکه، وباعهم في السنة السادسة بالمزارع واألنهار حّتی لم یبق بمصر وما 
حولها نهر وال مزرعة إّال صار في ملکه، وباعهم في السنة السابعة برقابهم حّتی لم یبق 

بمصر وما حولها عبد وال حّر إّال صار عبد یوسف،
ملك أحرارهم وعبیدهم وأموالهم، وقال الناس: ما رأینا وال سمعنا بملك أعطاه الّله 

من الملك ما أعطی هذا الملك حکمًا وعلمًا وتدبیرًا،
وأهلها  مصر  ملك  من  رّبي  خّولني  فیما  تری  ما  الملك  أّیها  للملك:  یوسف  قال  ثّم 
نجهم من البالء لیکون وباال علیهم، 

ُ
فسدهم، ولم أ

ُ
أشر علینا برأیك، فإّني لم أصلحهم أل

ولکن الّله نّجاهم علی یدي
قد  إّني  الملك  أّیها  وُاشهدك  الّله  ُاشهد  إّني  یوسف:  قال  رأیك،  الرأي  الملك:  قال 
الملك  أّیها  الیك  ورددت  وعبیدهم،  أموالهم  الیهم  ورددت  کّلهم،  مصر  أهل  أعتقت 

بحکمي؛ إّال  تحکم  وال  بسیرتي،  إّال  تسیر  ال  أن  علی  وتاجك  وسریرك  خاتمك 
قال له الملك: إّن ذلك لشرفي(١) وفخري ال أسیر إّال بسیرتك، وال أحکم إّال بحکمك. 
ولوالك ما قویت علیه وال اهتدیت له، ولقد جعلت سلطاني عزیزًا ما یرام(٢)، وأنا أشهد أن 

  ا مكي ومال إله إّال الّله وحده الشریك له، وأّنك رسوله، فأقم علی ماوّلیتك (إّنك ا
 (٣).( أم

ْرِض) «٥٥»  َخَزآِئِن اْالَ
َ َ

(َقاَل اْجَعْلِين 
١٠ـ الخرائج والجرائح: عن محّمد بن زید الرازي، قال: کنت في خدمة الرضا7لّما 

(١) «لزیني» خ.

(٢) «الیرام» خ.
(٣) ٢٤٤/٥، عنه البحار: ١٢/ ٢٩٢ هامش، والبرهان: ١٧٣/٣ ح٥، وکنز الدقائق: ٩٢/٥، قصص األنبیاء: ۱۳۳.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٢٠

قال  وقد  مسمومة،  مدیة(١)   کّمه  في  الخوارج  من  رجل  فأتاه  عهده،  ولّي  المأمون  جعله 
الطاغیة  لهذا  دخل  وقد  الّله9،  رسول  ابن  أّنه  یزعم  اّلذي  هذا  آلتیّن  والّله  ألصحابه: 
فیما دخل؛ فأسأله عن حّجته، فإن کانت له حّجة، وإّال أرحت الناس منه، فأتاه واستأذن 

علیه7، فأذن له، فقال له أبوالحسن7:
ُاجیبك عن مسألتك علی شریطة تفي لي بها، فقال: وما هذه الشریطة؟

فبقي  بها؟  وترمي  کّمك  في  اّلتي  تکسر  وترضاه  یقنعك  بجواب  أجبتك  إن  قال: 
الخارجي متحّیرًا وأخرج المدیة وکسرها، ثّم قال له: أخبرني عن دخولك لهذا الطاغیة 

هذا؟ علی  حملك  ما  الّله  رسول  ابن  وأنت  کّفار؟  عندك  وهم  له،  دخلت  فیما 
فقال أبو الحسن7: أرأیتك هؤالء أکفر عندك أم عزیز مصر وأهل مملکته؟ ألیس 
هؤالء علی حال یزعمون أّنهم موّحدون وأولئك لم یوّحدوا الّله، ولم یعرفوه؟ وإّن یوسف 

ابن یعقوب نبّي ابن نبّي، یسأل العزیز(٢) وهو کافر فقال:
ظ مي)، وکان یجالس الفراعنة، وأنا رجل من ولد   األرض إّىن خزا   ا)
رسول الّله9، أجبرني علی هذا األمر وأکرهني علیه، فما اّلذي أنکرت ونقمت علّي؟ 

فقال: العتب علیك، أشهد أّنك ابن نبّي الّله، وأّنك صادق.(٣) 
١١ـ علل الشرائع: حّدثنا المظّفر بن جعفر بن المظّفر العلوي السمرقندي1، قال: 
حّدثني جعفر بن محّمد بن مسعود العّیاشي، عن أبیه قال: حّدثنا محّمد بن نصیر، عن 
الّله  أصلحك  رجل:  له  قال  أّنه  الرضا7،  عن  أصحابنا  روی  قال:  موسی،  بن  الحسن 

کیف صرت إلی ماصرت إلیه من المأمون فکأّنه أنکر ذلك علیه؟
فقال له أبو الحسن الرضا7: أّیهما أفضل: النبّي أو الوصي؟

فقال: ال، بل النبّي قال: فأّیهما أفضل، مسلم أو مشرك؟ قال: ال، بل مسلم،

(١) أي الشفرة الکبیرة.
(٢) «قال للعزیز» خ.

(٣) ٧٦٦/٢ ح٨٦، عنه البحار: ٥٥/٤٩ ح٦٧، ووسائل الشیعة: ١٤٩/١٢ ح١٠، و کنز الدقائق: ٨٨/٥، وإثبات الهداة: 
١٣٦/٦ ح١٤٩، ونور الثقلین: ٣٦٢/٣ ح١٠١، الصراط المستقیم: ١٩٨/٢ ح٢٠.
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٢٢١

قال: فإّن عزیز مصر کان مشرکًا وکان یوسف7 نبّیًا وإّن المأمون مسلم، وأنا وصّي، 
مي) ظ   إّىن  االرض   خزا     ا) قال:  حّتی  یوّلیه  أن  العزیز  سأل  ویوسف 

حافظ  قال:  مي)،  ظ  ) قوله:  في  وقال7  قال:  فیه،  أنا  ما  علی  أجبرني  والمأمون 
لسان. بکّل  عالم  یدي،  في  ما  علی 

العّیاشي: (مثله).(١) 
١٢ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، قال: حّدثنا علّي 
ابن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن الرّیان بن الصلت، قال: دخلت علی علّي بن موسی 
مع  العهد  والیة  قبلت  اّنك  یقولون:  الناس  إّن  الّله،  رسول  یابن  له:  فقلت  الرضا7، 
اظهارك الزهد في الدنیا؟ قال7: وقد علم الّله کراهتي لذلك، فلّما خّیرت بین قبول 

ذلك وبین القتل، اخترت القبول علی القتل،
توّلي  إلی  الضرورة  دفعته  ولّما  ورسوًال،  نبّیًا  کان  یوسف7  أّن  علموا  أما  ویحهم 
إلی  الضرورة  ظ مي) ودفعتني   األرض إّىن   خزا    له: (ا قال  العزیز،  خزائن 
هذا  علی  دخلت  ما  أّني  علی  الهالك،  علی  االشراف  بعد  وإجبار  إکراه  علی  ذلك  قبول 

المستعان.(٢)  وهو  المشتکی  الّله  فإلی  منه،  خارج  دخول  إّال  األمر 
١٣ـ العّیاشي: قال الحسن بن علّي الوّشاء: سمعت الرضا7 ـ في حدیث ـ قال: 
فلّما فرغ من غدائه قال: ما بلغ من حزنك علی أخیك؟ فقال: ولد لي عشرة أوالد، فکّلهم 
شققت لهم إسمًا من إسمه، قال: فقال له: ما أراك َحِزنت علیه حیث اّتخذت النساء من 
بعده، قال: أّیها العزیز إّن لي أبًا شیخًا کبیرًا صالحًا فقال: یا بنّي تزّوج لعّلك تصیب ولدًا 

یثقل األرض بشهادة أن ال إله إّال الّله.(٣) 

عنهما  ح٤٠،   ٣٤٨/٢ العّیاشي:   ،٨٧/٥ الدقائق:  وکنز  ح٢٩،  و١٧٩  ح٢٦   ١٧٨/٣ البرهان:  عنه  ح٢،   ٢٣٨/١  (١)
ح٤. الشیعة:١٤٦/١٢  وسائل  ح١٠٠،   ٣٦١/٣ الثقلین:  نور  عنه  ح١  ١٣٧/٢و١٣٨  العیون:  ح٣٧،   ٢٦٧/١٢ البحار: 

(٢) ١٣٩/٢ ح٢، عنه نور الثقلین: ٣٦١/٣ ح٩٩، والبرهان: ١٧٩/٣ ح٣٠، وکنز الدقائق: ٨٧/٥، والبحار: ١٣٠/٤٩ 
ح٤، عنه وعن أمالي الصدوق: ٦٨ ح٢.

ح١٢٣،   ٣٧١/٣ الثقلین:  ونور  ح٦،   ١٨٣/٣ والبرهان:  ح١١٥،  ضمن   ٣٠٧/١٢ البحار:  عنه  ح٤٤،   ٣٥١/٢  (٣)
.١٠٧/٥ وکنزالدقائق: 
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٢٢٢

ُه ِمْن َقْبُل) «٧٧» َْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأٌخ لَّ
(ِإْن 

بن  محّمد  بن  جعفر  حّدثنا  قال:  العلوي1،  المظّفر  حّدثنا  الشرائع:  علل  ١٤ـ 
مسعود، عن أبیه، عن عبد الّله بن محّمد بن خالد، قال: حّدثنا الحسن بن علّي الوّشاء، قال: 
سمعت علّي بن موسی الرضا8یقول: کانت الحکومة في بني إسرائیل إذا سرق واحد 
شیئًا استرّق به، وکان یوسف عند عّمته وهو صغیر، وکانت تحّبه، وکانت إلسحاق منطقة 
ألبسها یعقوب، وکانت عند اخته، وإّن یعقوب طلب یوسف لیأخذه من عّمته، فاغتّمت 

رسله إلیك،
ُ
لذلك وقالت له: دعه حّتی أ

فأرسلته، وأخذت المنطقة فشّدتها في وسطه تحت الثیاب،
فلّما أتی یوسف أباه جاَءت، وقالت: قد سرقت المنطقة، ففتشته فوجدتها في وسطه 

    أخ  رسق  د  يرسق  (إن  أخیه:  وعاء  في  الصاع  جعل  حیث  یوسف  اخوة  قال  فلذلك 
السّنة  باجراء  جزاؤه  هو  قالوا:  رحله؟  في  وجدنا  من  جزاء  فما  یوسف:  لهم  فقال  ل)، 
قال  أخیه)ولذلك  وء    ا  ا  ّ أخیه  وء  ل  بأوم  (فبدأ  فیهم  تجري  الّتي 

 سه و یعنون المنطقة (فأرسھا يوسف ىف (ل   د رسق أخ إن يرسق) :اخوة یوسف
هلم). دھا  ي

العّیاشي: عن الحسن بن علّي الوّشاء، عن الرضا7 (مثله).
القّمي: أخبرنا الحسن بن علّي، عن أبیه، عن الحسن بن علّي بن بنت إلیاس وإسماعیل 

ابن حّماد، عن أبي الحسن، قال: (مثله).(١) 
١٥ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا المظّفر بن جعفر العلوي1، قال: حّدثنا جعفر بن 
محّمد بن مسعود، عن أبیه، قال: حّدثنا أحمد بن عبیدالّله العلوي، قال: حّدثني علّي بن 
محّمد العلوي العمري، قال: حّدثنا إسماعیل بن همام، قال: قال الرضا7 في قول الّله 

ح٦،   ٧٦/٢ العیون:  وعن  ح١٥،   ٢٤٩/١٢ البحار:  عنها   ،٣٥٦/١ القمّي:  ح٥٤،   ٣٥٥/٢ العّیاشي:  ح٢،   ٥٠/١  (١)
مستدرك الوسائل: ١٥٠/١٧ ح١٠،البرهان: ١٨٤/٣ ح١٤، وص١٨٩ ح٢٩ و٣٠ عن العّیاشي والعیون والقّمي، ورواه 

في نور الثقلین: ٣٧٦/٣ ح١٣٨، وکنز الدقائق: ١٢٠/٥ عن العیون.
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٢٢٣

دھا هلم)، قال: کانت  ي سه و ل فأّرسھا يوسف ىف   د رسق أخ عّزوجّل: (إن يرسق
إلسحاق النبّي منطقة یتوارثونها(١) األنبیاء األکابر، وکانت عند عّمة یوسف، وکان یوسف 
عندها، وکانت تحّبه، فبعث إلیها أبوه وقال: ابعثیه إلّي وأرّده إلیك، فبعثت إلیه: أن دعه 

رسله إلیك غدوة(٢)،
ُ
عندي اللیلة أشّمه، ثّم أ

قال: فلّما أصبحت أخذت المنطقة فربطتها في حقوه، وألبسته قمیصًا، وبعثت به إلیه، 
إذا  وکان  علیه،  فوجدت  المنطقة،  سرقت  وقالت:  المنطقه  طلبت  عندها  من  خرج  فلّما 

سرق واحد في ذلك الزمان دفع إلی صاحب السرقة فاخذته، فکان عندها(٣).
العّیاشي: عن إسماعیل بن همام، قال: قال الرضا7: (مثله).(٤) 

ا َلَصاِدُقوَن) «٨٢» ا ِفیَھا َواْلِعْريَ الَِّتي َأْقَبْلَنا ِفیَھا َوِإنَّ (َواْسَأِل اْلَقْرَیَة الَِّتي ُکنَّ
١٦ـ تأویل اآلیات: محّمد بن العّباس، عن الحسین بن علّي البصري، عن الهیثم ابن 
جعفر7قال:  أبیه  عن  موسی،  أبي  حّدثني  قال:  موسی،  بن  علّي  حّدثني  قال:  عبدالّله 
دخل علی أبي بعض من یفّسر القرآن ـ في حدیث إلی أن قال: ـ کیف تفّسر هذه اآلیة: 
ُاناسا،  الّله  سّماکم  قد  البیت،  أهل  نحن  ذاك  قال:   ( آ... اری    وب م   ا  و)
فقال  رجال؟  القری  أّن  الّله  کتاب  في  هذا  أوجدت(٥)  فداك  جعلت  قال:  قری،  وسّمانا 
فا)   أا  اّلٖىت    وا فا  كـــــــــّنا  اّلٖىت  ارية  (ول  یقول:  تعالی  الّله  ألیس  عبدالّله7:  أبو 

للناس؟ (الحدیث).(٦) أم  السؤال  والحیطان  فللجدران 
١٧ـ العّیاشي: عن أحمد بن محّمد، عن أبي الحسن الرضا7، قال:

(١) «یتوارثها» خ.
(٢) «غداة» خ.

(٣) هکذا في العّیاشي وفي العیون: دفع إلی صاحب السرقة فکان عبده.
البحار: ٢٦٢/١٢  الرضا7: ٧٦/٢ ح٥، عنها  أخبار  عیون  الشرائع: ٥٠/١ ح١،  علل  العیاشي: ٣٥٥/٢ ح٥٣،    (٤)
ح٢٤، البرهان: ١٨٤/٣ ح١٣، وص١٨٩ ح٢٨ عن العّیاشي والعیون، وفي نور الثقلین: ٣٧٦/٣ ح١٣٧، وکنزالدقائق: 

١١٩/٥ عن العّیاشي.
(٥) «أوجدني» البحار.
(٦) یأتي ص٣٦٥ ح٧.
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ضاعة ة)(١)، قال: المقّل،  سألته عن قوله: (وجئنا
بالد  بالدهم  وکانت  المقّل،  کانت  قال:  ة)(٢)  ضاعة   (وجئنا  الروایة  هذه  وفي 

البضاعة.(٣)  وهي  المقّل، 
١٨ـ الکافي: بإسناده عن سهل بن زیاد، عن محّمد بن عیسی، عن العّباس بن هالل 
الناس  إلی  أعجب  ما  فداك،  جعلت  له:  قلت  قال:  عنه  الحسن7،  أبي  مولی  الشامي 
من یأکل الجشب ویلبس الخشن ویتنخّشع؟ فقال: «أما علمت أّن یوسف7 نبيُّ ابن 
نبّي، کان یلبس أقبیة الدیباج مزرورة بالذهب، ویجلس في مجالس آل فرعون یحکم، 
فلم یحتج الناس إلی لباسه، وإّنما احتاجوا إلی قسطه، وإّنما یحتاج من اإلمام في أن إذا 
قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حکم عدل، ألّن الّله ال یحّرم طعامًا وال شرابًا من حالل، 

باده  أخرج  اّلىت  اهللا  زية  حّرم    (قل  عّزوجّل:  الّله  قال  وقد  کثر  أو  قّل  الحرام  حّرم  وإّنما 
ازق)(٤).(٥)   واّیبات 

کشف الغّمة: دخل علیه بخراسان قوم من الصوفّیة فقالوا له: إّن أمیرالمؤمنین المأمون 
کم أهل البیت أولی الناس بأن تُؤّموا الناس، ونظر  نظر فیما وّاله الّله تعالی من األمر فرآ
فیکم أهل البیت فرآك أولی الناس بالناس، فرأی أن یرّد هذا األمر إلیك، واألئّمة تحتاج إلی 
من یأکل الجشب ویلبس الخشن ویرکب الحمار ویعود المریض، قال: وکان الرضا7 

مّتکئًا فاستوی جالسًا، ثّم قال: کان یوسف نبّیًا یلبس أقبیة الدیباج، الحدیث.(٦)

ْشِرُکوَن) «١٠٦» ُ مُّ ْ ِباّهللاِ ِإالَّ َو ُ ُ َ (َوَما ُیْؤِمُن َأْک
١٩ـ مجمع البیان: اختلف في معناه علی أقوال: أحدها: أّنهم مشرکوا قریش، کانوا 

(١) مزجاة: ردیئة أو قلیلة ترّد وتدفع رغبة عنها، من أزجبیته إذا دفعته.
(٢) «مزجئة» البحار.

(٣) ٣٦٣/٢ ح٦٨، عنه البحار: ٣١٤/١٢ ح١٣١، والبرهان: ١٩٧/٣ ح١٥، ونور الثقلین: ٣٨٩/٣ ح١٧٥، وکنزالدقائق: 
.١٤٤/٥

(٤) األعراف: ٣٢.
(٥) ٤٥٣/٦ ح٥، عنه الوافي: ٧٠١/٢٠ ح١، والبرهان: ٥٣٥/٢، وج ٢٠٩/٣ ح٥٧، العّیاشي: ١٤٤/٢ ح٣٣.

.(٦) ٣١٠/٢
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سورة يوسف  «١٠٨»

٢٢٥

یقّرون بالّله خالقًا ومحییًا وممیتًا، ویعبدون األصنام ویدعونها آلهة، مع أّنهم کانوا یقولون: 
الّله رّبنا وإلهنا یرزقنا وکانوا مشرکین بذلك،

وثانیها: أّنها نزلت في مشرکي العرب إذا سئلوا: من خلق السماوات واألرض وینّزل 
إّال  لك،  شریك  ال  لّبیك  تلبیتهم:  في  یقولون  وکانوا  یشرکون  هم  ثّم  الّله،  قالوا:  القطر؟ 

شریك هو لك تملکه وما ملك،
وثالثها: أّنهم أهل الکتاب آمنوا بالّله والیوم اآلخر والتوراة واإلنجیل ثّم أشرکوا بإنکار 
القرآن وإنکار نبّوة نبّینًا9، وهذا القول مع ما تقّدمه رواه دارم بن قبیصة، عن علّي بن 

موسی الرضا، عن أبیه، عن جّده أبي عبدالّله:.(١) 
٢٠ـ العّیاشي: عن محّمد بن الفضیل، عن الرضا7، قال: شرك الیبلغ به الکفر.(٢) 

َبَعِين) «١٠٨» َ َبِصَريٍة َأَنْا َوَمِن اتَّ َ (ُقْل َھـِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَىل اّهللاِ 
٢١ ـ العّیاشي: عن علّي بن أسباط، عن أبي الحسن الثاني7، قال: قلت: جعلت 
یقول:  تعالی  الّله  إّن  یقولون،  شيء  قال: «لیس(٣)  سّنك؟  حداثة  في  یقولون  إّنهم  فداك، 
عىن) فوالّله ما کان اّتبعه(٤) إّال علّي7وهو  ّا و ة أ    ا إىل اهللایىل أد  ه قل)
ابن تسع(٥) سنین، وما مضَی أبي إّال وأنا ابن تسع سنین، فما عسی أن یقولوا؟! قال: ثّم 
رأس  هو  مختلف،  الظاهر  سواء،  العاقبة  في  الطریقان  أقوام،  وقبلها  فیها،  إمارات  کانت 
م    ش ام  يحّكموك  حّىت  يوون  ال  ورّبك  (فال  کتابه:  في  یقول  تعالی  الّله  إّن  الیقین، 

ـ إلی قوله ـ وّوا ًام).(٦) 

(١) ٢٦٧/٥، عنه البحار: ٣١٧/٥٨، ونور الثقلین: ٤٠٨/٣ ح٢٣٧، وکنز الدقائق: ١٨٤/٥.
(٢) ٣٧٣/٢ ح٩٣، عنه البحار: ٩٩/٧٢ ح٢٣، ونور الثقلین: ٤٠٨/٣ ح٢٣٣، والبرهان: ٢١٢/٣ ح٦، وکنز الدقائق: 

.١٨٣/٥
(٣) «وأّي» خ.
(٤) «تبعه» خ.

(٥) «سبع» خ ، وکذا، بعده.
(٦) ٣٧٤/٢ ح١٠١، والبرهان: ٢١٤/٣ ح٧، عنه البحار: ١٠١/٢٥ ح٢، القمّي: ٥٠٩/٢ ح١٩، الکافي: ٣٨٤/١ ح٨، 

إلزام الناصب: ٥٠/١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٢٦

ُرَنا) «١١٠» ْ َ  ْ ُ ْا َجاء ُ ْ َقْد ُکِذ ُ َّ وْا َأ ُسُل َوَظنُّ (َحىتَّ ِإَذا اْسَتْیَأَس الرُّ
٢٢ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا تمیم بن عبد الّله بن تمیم القرشي، قال: حّدثنی أبي، 

عن همدان بن سلیمان النیشابوري، عن علّي بن محّمد بن الجهم، قال:
فحضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علّي بن موسی8،

فقال له المأمون: یا بن رسول الّله ألیس من قولك: إّن األنبیاء معصومون؟ ـ إلی أن 
ایئس  إذا  (حّىت  تعالی:  الّله  قول  عن  فأخبرني  الحسن7:  ألبي  المأمون  قال  ـ  قال: 

.(  ء كذا    أّهنم  وظّنوا  اسل 
قال الرضا7: «یقول الّله حّتی إذا استیأس الرسل من قومهم، وظّن قومهم أّن الرسل 

قد کذبوا، جاء الرسل نصرنا» قال المأمون لّله دّرك یا أبا الحسن.(١) 

(١) ٢٠٢/١ ح١، عنه البحار: ٨٢/١١ ح٨، والبرهان: ٢١٧/٣ ح٢، ونور الثقلین: ٤١١/٣ ح٢٥١، وکنز الدقائق: ١٩٣/٥، 
اإلحتجاج: ٢٢١/٢.
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سورة الرعد  «٢»

٢٢٧

سورة الرعد

ا) «٢» َ َ َماَواِت ِبَغْريِ َعَمٍد َتَرْو (اّهللاُ الَِّذي َرَفَع السَّ
١ـ القّمي: حّدثني أبي، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7، قال: قلت 

له: أخبرني عن قول الّله عّزوجّل: (واامء ذات احلبك(١))(٢) 
فقال: هي محبوکة إلی األرض ـ وشّبك بین أصابعه ـ فقلت: کیف تکون محبوکة إلی 
 د تروهنا)فقال: سبحان الّله ألیس الّله یقول:   امواتّاألرض، والّله یقول: (رفع ا

تروهنا)؟! د    )
فقلت: بلی، فقال: َثمَّ عمد ولکن الترونها، فقلت: 

کیف ذلك جعلني الّله فداك ؟ قال: فبسط کّفه الیسری ثّم وضع الیمنی علیها
فقال: هذه أرض الدنیا والسماء الدنیا علیها فوقها قّبة، 

واألرض الثانیة فوق سماء الدنیا والسماء الثانیة فوقها قبة، 
واألرض الثالثة فوق السماء الثانیة والسماء الثالثة فوقها قّبة، 

واألرض الرابعة فوق السماء الثالثة، والسماء الرابعة فوقها قّبة، 
واألرض الخامسة فوق السماء الرابعة والسماء الخامسة فوقها قّبة، 

واألرض السادسة فوق السماء الخامسة و السماء السادسة فوقها قّبة، 
واألرض السابعة فوق السماء السادسة، والسماء السابعة فوقها قبة، 

وعرش الرحمان تبارك وتعالی فوق السماء السابعة وهو قوله عّزوجّل:
ّن)(٣) .   ل  األّ ّن ي األرض ع مساوات و  ق يّا)

(١) الحبك: شّد شيء بشيء.
(٢) الذاریات: ٧.
(٣) الطالق: ١٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٢٨

علی  هو  قائم  الّله9  رسول  بعد  والوصّي  الّله9،  رسول  فهو  األمر  صاحب  فأّما 
وجه األرض، فإّنما یتنّزل األمر إلیه من فوق السماء من بین السماوات واألرضین، قلت: 
فما تحتنا إّال أرض واحدة ؟ فقال7: ما تحتنا إّال أرض واحدة وإّن السّت لهّن فوقها(١).

العّیاشي: الحسین بن خالد (مثله).(٢) 

َ ُظْلِمِھْم) «٦» َ اِس  لنَّ َك َلُذو َمْغِفَرٍة لِّ (َوِإنَّ َربَّ
٢ـ التوحید: حّدثنا أبو علّي الحسین بن أحمد البیهقي بنیسابور سنة اثنتین وخمسین 
سمعت  قال:  ذکوان،  ابن  حّدثنا  قال:  الصولي،  یحیی  بن  محّمد  أخبرنا  قال:  وثالثمائة، 
المعتزلة  وقول  الکبائر  فتذاکرنا  الرضا7  مجلس  في  کّنا  یقول:  العّباس  بن  إبراهیم 

فیها إّنها التغفر، 
فقال الرضا7: قال أبو عبدالّله7: قد نزل القرآن بخالف قول المعتزلة، قال الّله 

ظلم).(٣)    اس  ة  و  رّبك  (وإّن  جالله:  جّل 

ِسِھْم َوِإَذا  َأَراَد اّهللاُ  ُ ْ وْا َما ِبَأ ُ ْوٍم َحىتَّ ُیَغريِّ َ
ِ ُ َما  (ِإنَّ اّهللاَ َال ُیَغريِّ

ْوٍم ُسوًءا َفَال َمَردَّ َلُه) «١١» َ
ِ

٣ ـ قرب اإلسناد: أحمد بن محّمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سمعته 
ـ یعني الرضا7 ـ یقول في قول الّله تبارك وتعالی:

«إّن  فقال:   ( ّد  فال  سوءًا  بم  اهللا  أراد  وإذا  مابأم  وا  ّ يغ حّىت  مابم    ّ اليغ اهللا  (إّن 
القدرّیة یحتّجون بأّولها، ولیس کما یقولون، أال ترَی أّن الّله تعالی یقول:

 (إذا أراد اهللا بم سوءًا فال ّد ) وقال نوح: (واليفعمك  إن أردت أن أح لمك إن 

(١) «فوقنا» خ.
 ٢٢٤/٣ البرهان:   ،١٩٩/٥ الدقائق:  وکنز  ح٥،   ٤١٤/٣ الثقلین:  ونور  ح٤،   ٧٩/٦٠ البحار:  عنه  ح٢،   ١٠١٠/٣  (٢)

ح٣.  ٣٧٨/٢ العّیاشي:  عن  ح٢و٣، 
(٣) ٤٠٦ ح٤، عنه وسائل الشیعة: ٢٦٧/١١ ح١٢، والبرهان: ٢٢٦/٣ ح١، ونور الثقلین: ٤١٦/٣ ح١٣، وکنزالدقائق: 

.٢٠٧/٥
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سورة الرعد «١١»

٢٢٩

ن اهللا يريد أن يغويمك)(١)، قال: األمر إلی الّله یهدي من یشاء.(٢) 
(إّن   الّله:  قول  في  الرضا7،  الحسن  أبي  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  العّیاشي:  ٤ـ 
وا ما بأم وإذا أراد اهللا بم سوءًا  فال ّد ) فصار األمر إلی الّله  ّ م حّىت يغماب  ّ اهللا اليغ

تعالی.(٣) 
٥ـ ومنه: عن الحسین بن سعید المکفوف، کتب إلیه7 في کتاب له: جعلت فداك 
یا سّیدي، عّلم موالك ما ال یقبل لقائله دعوة وما ال یؤّخر لفاعله دعوة، وما حّد اإلستغفار 
اّلذي وعد علیه نوح، واإلستغفار اّلذي الیعّذب قائله، وکیف یلفظ بهما؟ ومعنی قوله: 

عن  أعرض   )و اي)  ع  ّا (ن  وقوله:  اهللا)(٥)      ّوي  و) اهللا)(٤)   يّق   و)
وا ما بأم) وکیف تغییر القوم ما بأنفسهم؟  ّ م حّىت يغما ب  ّ ذكري)(٦)  و (إّن اهللا اليغ
فکتب7: کافأکم الّله عّني بتضعیف الثواب والجزاء الحسن الجمیل، وعلیکم جمیعًا 

السالم ورحمة الّله وبرکاته.
  يجعل  اهللا  يّق   و) حسبه»(٧)  فهو  الّله  علی  توّکل  «من  والتوّکل  ألف،  اإلستغفار 
ع اي)(٩)  أي من قال باإلمامة  ّن ا) :ث اليحتسب)(٨) وأّما قوله  ويرزقه * ًر
بأنفسهم  ذلك  یتوّلوا  حّتی  إلیهم  الیسيء  فإّنه  التغّیر  وأّما  طاعتهم،  بحسن  أمرهم  واّتبع 

بخّطه.(١٠)  وکتب  عنه  نهي  ما  وارتکابهم  بخطایاهم 

(١) هود: ٣٤.
(٢) ٣٥٨ ح١٢٨٢، عنه البحار: ٥/٥ ح٤، والبرهان: ٢٣٦/٣ ح٢، ونور الثقلین: ٤٢٢/٣ ح٤٧، وکنز الدقائق: ٢٢١/٥، 

العّیاشي: ٣٨١/٢ ح١٦، تقّدم هود، ص٢٠٥ ح٦.
(٣) ٣٨٢/٢ ح٢٠، عنه البحار: ٥٦/٦ ح٥، والبرهان: ٢٣٧/٣ ح٦، ونور الثقلین: ٤٢٣/٣ ح٤٨، وکنز الدقائق: ٢٢١/٥.

(٤) الطالق: ٢ و٤ و٥.
(٥) األنفال: ٤٩.

(٦) طه: ١٢٤.
(٧) اقتباس من سورة الطالق: ٢.

(٨) الطالق: ٣.
(٩) طه: ١٢٣.

(١٠) ٣٨٢/٢ ح٢١، عنه البحار: ٥٧/٦ ح٦، والبرهان: ٢٣٧/٣ ح٧، وکنز الدقائق: ٢١٨/٥.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٣٠

َق َخْوًفا َوَطَمًعا) «١٢» (ُھَو الَِّذي ُیِریمُکُ اْلَربْ
بن  أحمد  أخبرنا  قال:  إسحاق2  بن  إبراهیم  بن  محّمد  حّدثنا  األخبار:  معاني  ٦ـ 

قال: أبیه،  عن  فّضال،  بن  الحسن  بن  علّي  حّدثنا  قال:  الهمداني  سعید  بن  محّمد 
ق خوً وطمعًا) ي يريمك الّا ) : قال الرضا7: في قول الّله عّزوجّل

قال: خوفًا للمسافر وطمعًا للمقیم.(١) 
وطمعًا  للمسافر،  خوفًا  قال:  وطمعًا)   ًخو) قوله:  في  قال7  الغّمة:  کشف  ـ   ٣

الحدیث.(٢)  للمقیم، 

اُر) «١٦» ٍء َوُھَو اْلَواِحُد اْلَقھَّ ْ َ (ُقِل اّهللاُ َخاِلُق ُکلِّ 
٤ـ عیون أخبار الرضا7: عن ابن عبدوس، عن ابن قتیبة، عن الفضل بن شاذان قال: 
سأل المأمون الرضا7 أن یکتب له محض االسالم علی ایجاز واختصار فکتب7: 
أّن محض االسالم شهادة أن ال إله إال الّله...ـ  إلی أن قال7:ـ  وأّن أفعال العباد مخلوقة 
والتفویض،  بالجبر  والیقول  ىشء)   ّ لق  و(اهللا  تکوین،  الخلق  تقدیر  خلق  تعالی  لّله 

والیأخذ الّله عّزوجّل البري بالسقیم.(٣) 

َصَل) «٢١» ُ ِذیَن َيِصَُنَيِصَُن َما َأَمَر اّهللاُ ِبِه َأْن  (َوالَّ
٥ ـ مجمع البیان: وروی الولید بن أبان، عن أبي الحسن الرضا7 قال:
قلت له: هل علی الرجل في ماله سوی الزکاة؟ قال: نعم أین ما قال الّله:

(واّين يصن ما أ اهللا) اآلیة؟.(٤) 

ونورالثقلین:  ح١٠،   ٢٣٨/٣ البرهان:  عنه  ح٥١،   ٢٩٤/١ العیون:  وعن  ح١٢،   ٣٧٧/٥٩ البحار:  عنه  ح١،   ٣٧٤  (١)
.٢٢/٥ الدقائق:  وکنز  ح٥٢،   ٤٢٣/٣

(٢) ٣٠٩/٢، عنه البحار: ٣٤٩/٧٨ ضمن ح٦.
(٣) ١٢١/٢ ضمن ح١، عنه البحار: ٢٦٢/٦٨ ضمن ح٢٠.

(٤) ٢٨٩/٦، عنه نور الثقلین: ٤٣٢/٣ ح٩١، وکنز الدقائق: ٢٤٤/٥.
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سورة الرعد «٢٩»

٢٣١

ْم َوُحْسُن َمآٍب) «٢٩» اِحلَاِحلَاِت ُطوَىب َهلُ ِذیَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ (الَّ
٦ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده إلی الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن الحسین بن 
علّي: قال: قال رسول الّله9: یا علّي، أنت المظلوم بعدي، وأنت صاحب شجرة 

طوبی في الجّنة، أصلها في دارك وأغصانها في دار شیعتك ومحّبیك.(١) 
٧ـ ومنه: قال رسول الّله9: أتاني ملك فقال: یا محّمد، إّن الّله یقرأ علیك السالم 
ویقول لك: قد زّوجت فاطمة من علّي، فزّوجها منه، وقد أمرت شجرة طوبی أن تحمل 
ولدان  منهما(٢)  وسیولد  بذلك،  فرحوا  قد  السماء  أهل  وإّن  والمرجان،  والیاقوت  الدّر 
األّولین  خیر  فإّنك  محّمد،  یا  فأبشر  الجّنة،  أهل  ن  ُیزیَّ وبهما  الجّنة،  أهل  شباب  سّیدا 

واآلخرین.(٣) 
بن  علّي  الرضا  عن  سلمان،  بن  عامر  بن  أحمد  عن  بإسناده  للخوارزمي:  المناقب 
موسی، قال: حّدثني موسی بن جعفر، حّدثني أبي جعفر بن محّمد، حّدثني أبي محّمد 
ابن علّي، حّدثني أبي علّي بن الحسین، حّدثني أبي الحسین بن علي، حّدثني أبي علّي 

ابن أبي طالُب قال، قال: حّدثني رسول الّله9 (نحوه).(٤) 

ا َکَسَبْت) «٣٣» ٍس ِمبَ ْ َ َ ُکلِّ  َ (َأَفَمْن ُھَو َقآِئٌم 
٨ ـ الکافي: علّي بن محّمد مرسًال عن أبي الحسن الرضا7 قال: قال:

اعلم عّلمك الّله الخیر، إّن الّله تبارك وتعالی قدیم ـ إلی أن قال: ـ وهو قائم لیس علی 
معنی انتصاب، وقیام علی ساق في کبد کما قامت األشیاء، ولکن قائم یخبر أّنه حافظ 

(١) ٣٠٤/١ ح٦٣، عنه نور الثقلین: ٤٤١/٣ ح١٢٦، وکنز الدقائق: ٢٦٤/٥.
(٢) «منها» البحار.

العقبی:  ذخائر   ،١٣٥ المختصر:  ح١٠٨،   ١٧٢ الرضا7:  صحیفة  ح١٧،   ١٠٥/٤٣ البحار:  عنه  ح٢،   ٢٧/٢  (٣)
مقتل   ،٢٩٤ السنّیة:  الجواهر   ،٢٤٧ الخوارزمي:  مناقب  (بأختصار)،   ١٣١ الخمسة:  الفضائل  (باختصار)،   ٣١
الحّق:  إحقاق  عنه   ،٨٦ المآل:  وسیلة  (قطعة)،   ١٩٥ الموّدة:  ینابیع   ،٣٥٣/١ الغّمة:  کشف   ،٦٥/١ الخوارزمي: 

.٣٨٦/١٠
(٤) مناقب الخوارزمي: ٣٤٢ ح٣٦٣، عنه البرهان: ٢٥٨/٣ ح٢٣، وص٢٥٩ ح٢٧.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٣٢

کقول الرجل، القائم بأمرنا فالن، والّله هو القائم ( ّ س مبا كس) والقائم أیضًا في 
کالم الناس: الباقي، والقائم أیضا یخبر عن الکفایة، کقولك للرجل: قم بأمر بني فالن، 

أي اکفهم، والقائم مّنا قائم علی ساق، فقد جمعنا االسم ولم نجمع المعنی.
بن  محّمد  حّدثنا  قال:  الدّقاق  عمران  بن  أحمد  بن  علّي  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون 
یعقوب الکلیني قال: حّدثنا علّي بن محّمد المعروف بعّالن، عن محّمد بن عیسی، عن 
الحسن بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 أّنه قال: اعلم عّلمك الّله الخیر (مثله).(١) 

ُ ُأمُّ اْلِکَتاِب) «٣٩» َ ُت َوِعن ِ ََشاء َوُیْث ُحـو اّهللاُ َما  (َميْ
٩ـ التوحید: في باب مجلس الرضا7 مع سلیمان المروزي قال الرضا7:

لقد أخبرني أبي، عن آبائه، أّن رسول الّله9 قال: إّن الّله عّزوجّل أوحی إلی نبيٍّ من 
أنبیائه: أن أخبر فالن الملك أّني متوّفیه إلی کذا وکذا، فأتاه ذلك النبّي فأخبره، فدعا الّله 
الملك وهو علی سریره حّتی سقط من السریر، فقال: یا رب أّجلني حّتی یشّب طفلي 
وأقضي أمري، فأوحی الّله عّزوجّل إلی ذلك النبّي: أن ائت فالن الملك فأعلمه أني قد 

أنسیت في أجله، وزدت في عمره خمس عشرة سنة،
فقال ذلك النبّي: یا رّب إّنك لتعلم أّني لم أکذب قّط! فأوحی الّله عّز وجل إلیه: إّنما 

أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك، والّله ال ُیسئل عّما یفعل.(٢) 
١٠ـ قرب اإلسناد: أحمد بن محّمد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن 
علّي  بن  والحسین  الحسین،  بن  وعلّي  جعفر  وأبو  عبدالّله،  أبو  قال   ... قال:  الرضا7 
والحسن بن علّي بن أبي طالب:، والّله لوال آیة في کتاب الّله لحّدثناکم بما یکون 

ّم الكتاب).(٣) 
ُ
إلی أن تقوم الساعة: (يما  اهللا ما ياء وي وده أ

والبحار:  و٢٧٥،   ٢٧٤/٥ الدقائق:  وکنز  ح١٤٢،   ٤٤٥/٣ الثقلین:  نور  عنهما  ح٥٠،   ١٤٥ العیون:  ح٢،   ١٢١/١  (١)
ح٢. ضمن   ١٨٨ التوحید:  عن  ح٤٩،   ٧٤/٥٧

الدقائق:  وکنز  ح٥٠،  وج٣٥٥/٤  ح١٩٧،   ٤٥٨/٣ الثقلین:  ونور  ح٢،  ٣٣١/١٠ضمن  البحار:  ح١،  ضمن   ٤٤٣  (٢)
ح١٤. ص٢٥٥  اإلسراء،  یأتي   ،١٤٤/٥

(٣) ٣٥٣ ح١٢٦٦، عنه نور الثقلین: ٤٥٢/٣ ح١٦٧، وکنز الدقائق: ٢٩١/٥، والبحار: ٩٧/٤ ح٥، وص١١٨ ح٥٢.
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سورة الرعد  «٣٩»

٢٣٣

١١ـ غیبة الطوسي: روی سعد بن عبدالّله، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أحمد 
بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا7: قال: [قال] علّي بن الحسین وعلّي بن 
أبي طالب قبله ومحّمد بن علّي وجعفر بن محّمد:: کیف لنا بالحدیث مع هذه اآلیة: 
(يما اهللا ما ياء وي وده ُاّم الكتاب) فأّما من قال بأّن الّله تعالی الیعلم الشيء إّال 

بعد کونه فقد کفر وخرج عن التوحید.(١) 
قال  المروزي،  سلیمان  مع  الرضا7  مجلس  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ١٢ـ 
ارادته  أّن  علی  الدلیل  وما  ذلك؟  قلت  أین  ومن  لسلیمان:  طویل  کالم  بعد  الرضا7 

أونا  ٖی   ّ ذھ نا   ول) تعالی:  قوله  وذلك  أبدًا  یریده  ال  ما  یعلم  وقد  علمه؟ 
أبدًا؟ به  یذهب  وال  به  یذهب  کیف  یعلم  فهو  إك)(٢)  
قال سلیمان: ألّنه قد فرغ من األمر فلیس یزید فیه شیئًا،

قال الرضا7: هذا قول الیهود فکیف قال: (ادٖىن أجب لمك)(٣) 
قال:  فکیف  به؟  الیفي  بما  أفیعد  قال:  علیه،  قادر  أّنه  بذلك  عنی  إّنما  سلیمان:  قال 
(يزيد ٖىف اخللق ما اء)(٤)  وقال عّزوجّل: (يما اهللا ما اء وُي وده ُاّم الكتاب) وقد 
فرغ من األمر، فلم یحر جوابًا؟ وفي هذا المجلس أیضًا سأل الرضا7: یا سلیمان، إّن 

من اُالمور ُامورًا موقوفة عند الّله تعالی، یقّدم منها ما یشاء ویؤّخر ما یشاء،
یا سلیمان، إّن علّیًا7 کان یقول: العلم علمان: فعلم عّلمه الّله مالئکته ورسله فإّنه 
لع علیه أحدًا من  یکون وال یکّذب نفسه وال مالئکته ورسله، وعلم عنده مخزون لم یطَّ

خلقه، یقّدم منه ما یشاء ویوّخر ما یشاء، ویمحو ما یشاء ویثبت ما یشاء.(٥) 

(١) ٤٣٠ ح٤٢٠.
(٢) اإلسراء: ٨٦.

(٣) غافر: ٦٠.
(٤) فاطر: ١.

(٥) ٨٩ ح١، عنه نور الثقلین: ٢٤٢/٤ ح٤٤٠، وج٣٤٨/٦ ح٩٦، وج٤٥٣/٣ ح١٧٣، وکنز الدقائق: ٢٩٤/٥، والبحار: 
ویأتي  ح٣٧،  ص٢٦٣  االسراء،  یأتي  ح٤٣٧،   ٣٧٧ المختصر:   ،٤٥١ التوحید:  وعن  عنه  ح٢٩  ضمن   ٣٣١/١٠

غافر، ص٣٩٤ ح٧.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٣٤

َنُکْم ِذیَن َکَفُروْا َلْسَت ُمْرَسًالُقْل َکَىف ِباّهللاِ َشِھیًدا َبْیِين َویَبْ وُل الَّ ُ َ (َو
ُ ِعْملُ اْلِکَتاِب) «٤٣» َ َوَمْن ِعن

بن  وجابر  الثمالي،  حمزة  وأبي  مسلم  بن  محّمد  عن  شهرآشوب:  ابن  مناقب  ١٣ـ 
الباقر7،  عن  یزید، 

وعلّي بن فّضال، والفضیل بن یسار، و أبي بصیر، عن الصادق7
وأحمد بن عمر الحلبي ومحّمد بن الفضیل، عن الرضا7

وعن  الحنفیة،  بن  محّمد  وعن  علّي،  بن  زید  وعن  جعفر،  بن  موسی  عن  روي  وقد 
سلمان الفارسي، وعن أبي سعید الخدري، وإسماعیل السّدي أّنهم قالوا في قوله تعالی: 
طالب7».(١)  أبي  بن  علّي  «هو  الكتاب):  ُم  دُه   ََو نمك  و ٖىن   یدًا  هللا  كــــــــىف  (ُقل 

بن  أحمد  عن  سعد،  بن  سعد  عن  سلیمان،  بن  عابد  حّدثنا  الدرجات:  بصائر  ١٤ـ 
 َنمك َو ٖىن و  یدًا هللا عمر، عن أبي الحسن الرضا7في قول الّله عّز وجل: (قل كــــــــىف

علّي7.(٢)  قال:  الكتاب)  م  ده 
أبي  عن  الفضیل،  بن  محّمد  عن  األهوازي،  عن  محّمد،  بن  أحمد  ومنه:  ١٥ـ 
الكتاب)  ُم  دُه   ََو نمك  و ٖىن   یدًا  هللا  كــــــــىف  (ُقل  وجّل:  عّز  الّله  قول  في  الحسن7 

طالب7.(٣)  أبي  بن  علّي  هو  قال: 

(١) ٢٩/٢، عنه البحار: ١٤٥/٤٠ ضمن ح٥٥٣، والبرهان: ١٧٦/٣ ح١٩.
(٢) ٢١٤ ح٩، عنه البحار: ٤٣٠/٣٥ ح٥ (ملحق).

(٣) ٢١٥ ح١٣، عنه البحار: ٤٣١/٣٥ صدر ح٨.
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اه3� «٧» سورة ا45

٢٣٥

سورة ابراهیم

ُکْم  مُکْ َلِئن َشَکْرُمتْ َألِزیَدنَّ َن َربُّ (َوِإْذ َتَأذَّ
َوَلِئن َکَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِدیٌد) «٧»

١ـ الکافي: العّدة، عن سهل، عن عبید الّله، عن أحمد بن عمر قال:
له:  فقلت  فاختة  أبي  بن  ثویر  بن  وحسین  أنا  الرضا7  الحسن  أبي  علی  دخلت 
جعلت فداك، إّنا کّنا في سعٍة من الرزق وغضارة من العیش فتغّیرت الحال بعض التغییر، 
أن  أیسّرك  ملوکًا؟  تکونون  تریدون  شيء  أّي  فقال:  إلینا،  ذلك  یرّد  أن  وجل  عّز  الّله  فادع 
تکون مثل طاهر وهرثمة(١) وإّنك علی خالف ما أنت علیه؟ قلت: ال والّله ما یسّرني أّن 
لي الدنیا بما فیها ذهبًا وفّضة وإّني علی خالف ما أنا علیه، قال: فقال: فمن أیسر منکم؟ 

ألزيدّنمك)، الحدیث.(٢)   شكر فلیشکر الّله، إّن الّله عّز وجّل یقول: (ل
٢ـ علل الشرائع: بإسناده إلی علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال، عن أبي الحسن 
الرضا7 قال: السجدة بعد الفریضة شکرًا لّله تعالی ذکره علی ما وّفق العبد من أداء 
ثالث  لّله  شکرًا  لّله  شکرًا  لّله  شکرًا  یقال:  أن  القول  من  فیها  یجزی  ما  وأدنی  فرائضه، 

لّله؟ شکرًا  قوله:  معنی  فما  قلت:  مّرات، 
فرضه،  وأداء  خدمته  من  له  وّفقني  ما  علی  لّله  شکرًا  مّني  السجدة  هذه  یقول  قال: 

السجدة.(٣)  بهذه  تّم  تقصیر  الصالة  في  کان  فإن  للزیادة،  موجب  والشکر 

(١) الطاهر هو أبوطلحة طاهر بن الحسین المعروف بذي الیمینین والي خراسان، کان من أصحاب الرضا7 وکان متشّیعًا 
وینسب التشّیع إلی آل طاهر أیضًا. أّما هرثمة فهو هرثمة بن أعین اّلذي یروي عن الرضا7 کثیرًا وهو أیضًا من قّواد مأمون 
وفي خدمته، وکان مشهورًا بالتشّیع ومحّبًا ألهل البیت:، وهو من أصحاب الرضا7 بل من خواّصه وأصحاب سّره.

(٢) ٣٤٦/٨ ح٥٤٦، عنه نور الثقلین: ٤٦٨/٣ ح١٤ وج١٠٢/٦ ح٣١، وکنز الدقائق: ٣٤١/٥، تحف العقول:  ٤٤٨ 
ح٥. ص٣٦٣  یأتي  ح٤٤،   ٣٤٢/٧٨ البحار:  عنه  ح٤٤، 

٣٤٥/٥،والبحار:  الدقائق:  وکنز  ح٣،   ١٠٧١/٤ الشیعة:  ووسائل  ح٢٧،   ٤٧٠/٣ الثقلین:  نور  عنه  ح١،   ٣٦٠/٢  (٣)
.٢٦ الواقیة:  الجّنة   ،١٧ األمین:  البلد  ح٢٧،   ٢٨١/١ الرضا7:  أخبار  عیون  وعن  عنه  ح٦   ١٩٨/٧٦
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٣٦

ََشاء) «٢٧» َعُل اّهللاُ َما  ْ َ اِملَِني َو لُّ اّهللاُ الظَّ ِ ُ (َو
٣ـ عیون أخبار الرضا7: عن محّمد بن سنان قال: دخلت علی أبي الحسن7 
قبل أن یحمل إلی العراق بسنة، وعلّي إبنه7 بین یدیه، فقال لي: یا محّمد! قلت: لبیك، 
قال: أّنه سیکون في هذه السنة حرکة فال تجزع منها، ثّم أطرق ونکت بیده إلی األرض 
 ويفعل اهللا ما ياء). قلت: وما ذاك جعلت  اّورفع رأسه إلّي وهو یقول: (ويضلُّ اهللا ا
فداك؟ قال: من ظلم إبني هذا حّقه وجحد إمامته من بعدي، کان کمن ظلم علّي بن أبي 

طالب7 حّقه وجحد إمامته من بعد محّمد9، الحدیث.
بن  الّله  وعبید  علّي  بن  محّمد  عن  زیاد،  بن  سهل  عن  الحسن،  بن  محّمد  الکافي: 

(مثله). سنان  ابن  عن  المرزبان، 
إرشاد المفید: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محّمد، عن محّمد بن یعقوب، عن محّمد 

بن الحسن (مثله).
رجال الکّشي: حّدثني حمدویه قال: حّدثني الحسن بن موسی قال: حّدثني محّمد 

ابن سنان (مثله).(١) 
ابن  محّمد  عن  البزنطي،  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  یحیی،  بن  محّمد  الکافي:  ـ   ٤
عبید الّله قال: قال أبو الحسن الرضا7: یکون الرجل یصل رحمه فیکون قد بقي من 

اء).(٢)  ما  اهللا  (ويفعل  سنة  ثالثین  الّله  فیصیرها  سنین  ثالث  عمره 
٥ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الرّیان بن الصلت قال: سمعت الرضا7 یقول: 
ما بعث الّله عّز وجّل نبّیًا إّال بتحریم الخمر؛ وأن یقّر له بأّن الّله یفعل ما یشاء وأن یکون 

من تراثه الکندر.
الکافي: علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن الرّیان بن الصلت قال: (مثله).

التهذیب: محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم (مثله).
(١) ٣٢/١ ح٢٩، عنه نور الثقلین: ٤٨٤/٣ ح٧٦، وکنز الدقائق ٣٨١/٥، والبحار: ٢١/٤٩ ح٢٧ وج١٩/٥٠ ح٤، عن 

غیبة الطوسي: ٣٢ ح٨، الکافي: ٣١٩/١ ح١٦، إرشاد المفید: ٢٤٤، رجال الکّشي: ٥٠٨ ح٨٩٢.
(٢) ١٥٠/٢ ح٣، عنه البحار: ١٠٨/٧٤ ح٧٠، والوافي: ٥٠٩/٥ ح٢٤.
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اه3�  «٣٧» سورة ا45

٢٣٧

غیبة الطوسي: عن محّمد بن جعفر األسدي، عن علّي بن إبراهیم (مثله).
التوحید: حّدثنا حمزة بن محّمد العلوي، عن علّي بن إبراهیم (مثله).(١) 

ثَمَراِت) «٣٧» َن الَّ (َواْرُزْقُھم مِّ
قال:  الرضا7،  الحسن  أبي  عن  نصر،  أبي  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  العّیاشي:  ٦ـ 
فقال:  الحرم  ذّرّیته  أسکن  حین  رّبه  سأل  الرحمان7  خلیل  إبراهیم  إّن  یقول:  سمعته 
حّتی  اُالردن  من  قطعة  وتعالی  تبارك  الّله  فأمر  كرون)  ّم  امرات    (وارزم 
لطوافها  الطائف  فسمّیت  الطائف(٢)  تقول  أن  الّله  أمر  ثّم  سبعًا،  بالبیت  فطافت  جاءت 

بالبیت.(٣) 
٧ ـ علل الشرائع: قال: حّدثنا علّي بن حاتم قال: حّدثني محّمد بن جعفر وعلّي بن 

سلیمان قاال: حّدثنا أحمد بن محّمد قال: قال الرضا7:
 «أتدري لم ُسمّیت الطائف الطائف؟» قلت: ال، قال: «ألّن الّله عّز وجّل لّما دعاه 
إبراهیم أن یرزق أهله من کّل الثمرات أمر قطعة من اُالردن، فسارت بثمارها حّتی طافت 
سّمیت  فلذلك  الطائف  سّمي  اّلذي  الموضع  هذا  إلی  تنصرف  أن  أمرها  ثّم  بالبیت 

الطائف».(٤) 

ح٦،   ٥٧٣/٣ الشیعة:  وسائل  و  ح٢٦،  وج١٣٤/٧٩  ح٤،  وج٤٤٣/٦٦  ح٣،   ٩٧/٤ البحار:  عنه  ح١٣٣،   ١٤/٢  (١)
وج٢٤٠/١٧ ح١٢، ونور الثقلین: ٤٨٤/٣ ح٧٧، وکنز الدقائق: ٣٨١/٥، الکافي: ١٤٨/١ ح١٥، التهذیب: ١٠٢/٩ 

ح٦.  ٣٣٣ التوحید:  ح٤١٩،   ٤٣٠ الطوسي:  غیبة  ح١٨١، 
(٢) استظهر في حاشیة نسخة کون العبارة هکذا «ثّم أمر الّله أن تنصرف وتقوم بالطائف».

(٣) ٤١٦/٢ ح٣٦، عنه البرهان: ٣١٥/٣ ح١٠، بحاراألنوار: ١٠٩/١٢ ح٣١.
(٤) ٤٤٢/١ ح٢، عنه البرهان: ٣١٣/٣ ح٤، والبحار: ١٠٩/١٢ ح٣١، وج٨٠/٩٩ ح٢٢..
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٣٨

سورة الحجر

ْمَع) «١٨» َق السَّ  َمِن اْسَرتَ
(ِإالَّ

١ـ قرب اإلسناد: عن الحسن بن ظریف، عن معمر، عن الرضا، عن أبیه8قال: 
الیهود  من  نفر  علیه  دخل  اذ  ـ  خماسّي  طفل  وأنا  ـ  یوم  ذات  أبي عبدالّله7  عند  کنت 
إلی  قال لهم: نعم ـ  األرض؟  أهل  علی  والحّجة  اُالّمة  أنت ابن محّمد نبّي هذه  فقالوا: 
ینبغي  وکذلك  تلقینًا،  العلم  وُاوتوا  تعلیم  غیر  من  علموا  وأوالدهم  األنبیاء  فإّن  قالوا:  أن 
موسی،  یا  ادن  أبوعبدالّله7:  فقال  ذلك؟  اوتیتم  فهل  وأوصیائهم،  وخلفائهم  ألئّمتهم 
فدنوت فمسح یده علی صدری ثّم قال: الّلهّم أّیده بنصرك بحّق محّمد وآله ثّم قال: سلوه 
عّما بدا لکم ... قالوا: صدقت، فما ُاعطي نبّیکم من اآلیات الالئي نفت الشك عن قلوب 
من ُارسل إلیه قلت: آیات کثیرة ... إّن الجّن کانوا یسترقون السمع قبل مبعثه9، فمنعت 

في أوان رسالته بالرجوم، وإنقضاض النجوم وبطالن الکهنة والسحر.(١) 

اِجِدیَن) «٣٢» (َقاَل َیا ِإْبِلیُس َما َلَك َأالَّ َتُکوَن َمَع السَّ
الّله  قول  وإّنما  الحارث  إبلیس  إسم  إّن  ذکر  إّنه  الرضا7  عن  األخبار:  معاني  ٢ـ 

الّله.(٢)  رحمة  من  أبلس  ألّنه  إبلیس  وسّمي  عاصي  یا  إبلیس  یا  عّزوجّل: 

ِم اْلَوْقِت اْملَْعُلوِم) «٣٨» َ (ِإَىل 
٣ـ  إکمال الدین: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني2، قال: حّدثنا علّي ابن 
إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، قال: قال علّي ابن 
موسی الرضا8: الدین لمن الورع له، وال إیمان لمن التقّیة له، إّن أکرمکم عند الّله 

(١) ١٣٣، عنه البحار: ٧٣/٦٣ ح٢٠، نور الثقلین: ٨/٤ ذح١٥، وکنز الدقائق: ٤٤١/٥.
(٢) ١٣٨، عنه البحار: ٢٤١/٦٣ ح٨٩ .
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سورة ا7جر «٤٤»

٢٣٩

أعملکم بالتقّیة، فقیل له: یابن رسول الّله إلی متی؟ قال: (إىل يوم اقت اعم) وهو یوم 
خروج قائمنا أهل البیت، فمن ترك التقّیة قبل خروج قائمنا7 فلیس مّنا،

ابن  ولدي  من  الرابُع  قال:  البیت؟  أهل  منکم  القائم  ومن  الّله،  رسول  یابن  له:  فقیل 
ظلٍم...(١)  کّل  من  ویقّدسها  جور،  کلِّ  من  األرض  به  الّله  یطّهر  اإلماء،  سّیدة 

ْقُسوٌم) «٤٤» ْ ُجْزٌء مَّ ُ ْ اٍب لُِّکلِّ َباٍب مِّ َ ْ ا َسْبَعُة َأ (َهلَ
بن  أحمد  بن  محّمد  عن  إدریس،  بن  أحمد  حّدثنا  أبي،  حّدثنا  األخبار:  معاني  ٤ـ 
یحیی بن عمران األشعري، قال: حّدثني أبو عبد الّله الرازي، عن أحمد بن محّمد بن أبي 

نصر، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن7، قال:
سألته عن رجل أوصی بجزء من ماله، فقال: ُسُبُع ُثُلثة.(٢) 

٥ ـ التهذیب: محّمد بن علّي بن محبوب، عن أحمد بن محّمد، عن ابن أبي نصر، 
قال: سألت أبا الحسن7 عن رجل أوصی بجزء من ماله؟ فقال: واحد من سبعة، إّن 

سوم).(٣)  جزٌء  م  ٍب  لّكلِّ  أاٍب  عُة   (هلا  یقول:  تعالی  الّله 
قال:  الرضا7،  الحسن  أبي  عن  نصر،  أبي  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  العّیاشي:  ٦ـ 

کتابه: في  یقول  الّله  إنَّ  سبعة،  من  فقال7:  الشيء؟  وجزء  الجزء  عن  رجل  سأله 
عُة أاٍب لّكلِّ ٍب م جزٌء سوم).(٤)   هلا)

أوصی  رجل  في  الرضا7  قال  قال:  الکوفي  همام  بن  إسماعیل  عن  العّیاشي:  ٧ـ 

 ،٤٠٨ الوری:  اعالم   ،٢٧٠ االثر:  کفایة  ح١٣،   ٢٣٥/٥ الثقلین:  ونور  ح٢٩،   ٣٢١/٥٢ البحار:  عنه  ح٥،   ٣٧١/١  (١)
کشف الغّمة: ٣١٤/٣، فرائد السمطین: ٣٣٦/٢ ح٥٩٠، غایة المرام: ٩٠/٧ ح٣٣، ینابیع المودة: ٤٨٩، منتخب 

األثر: ٢٢٠ ح١، یأتي ص٣٢٨ ح١.
ووسائل  ح٥٤٧٧،   ٢٠٥/٤ الفقیه:  وعن  ح١،   ٢٠٨/١٠٣ البحار:  عنه  ح٧،   ٣٠٨/١ األخبار:  عیون  ح٣،   ٢١٨  (٢)

ح١٤.  ٤٤٧/١٣ الشیعة: 
(٣) ٢٠٩/٩ ح٥، عنه نور الثقلین: ٢٣/٤ ح٦٥، وکنز الدقائق: ٤٨١/٥، والوسائل: ٤٧٨/١٣ ح١٢، معاني األخبار: ٢١٧ 

ح١، عنه البحار: ٢١١/١٠٣ ح١١، االستبصار: ١٣٢/٤ ح٥، عوالي اللئالي: ١١٧/٢ ح٣٢٥.
(٤) ٤٣٠/٢ ح٢٠، عنه البحار: ٢١٤/١٣ ح٢٣، وسائل الشیعة: ٢١٤/١٣ ح٢٣ و٤٤٧ ح١٢، البرهان: ٣٧٠/٣ ح٤.
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٢٤٠

ب  لکّل  أاب  عة   (هلا  کتابه:  في  یقول  الّله  إّن  سبعة،  من  جزء  فقال:  ماله،  من  بجزء 
سوم).(١) جزء  م 

عن  الکندي،  همام  بن  إسماعیل  عن  عیسی،  بن  محّمد  بن  أحمد  التهذیب:  ـ   ٨
سبعة، من  واحد  الجزء  قال:  ماله؟  من  بجزء  أوصی  رجل  في  الرضا7، 

عُة أاٍب لّكلِّ ٍب م جزٌء سوم).(٢)   إّن الّله تعالی یقول: (هلا

یٍل) «٧٤» ِّ ِ ْن  اَرًة مِّ َ ِ  ْ ِ
ْ َعْلَنا َعاِلَیَھا َساِفَلَھا َوَأْمَطْرَنا َعَل َ َ

)

 ... المؤمنین7  أمیر  الشامي  سأل  الرضا7:  أخبار  عیون  الشرائع،  علل  ـ   ٩
وسأله7 عن یوم األربعاء والتطّیر منه فقال7: آخر أربعاء من الشهر ـ إلی أن قال: ـ 
أمطر  األربعاء  ویوم  سافا)،  (لا  لوط  قوم  أرض  وجّل  عّز  الّله  جعل  األربعاء  ویوم 

سّجیل).(٣)    (حرة  علیهم 

َني) «٧٥» ِ ُمَتَومسِّ ْ (ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَیاٍت للِّ
١٠ ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا تمیم بن عبد الّله بن تمیم القرشي، قال: حّدثنا 
أبي، قال: حّدثنا أحمد بن علّي األنصاري، عن الحسن بن الجهم، قال: حضرت مجلس 
المأمون یومًا، وعنده علّي بن موسی الرضا8، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الکالم من 

الفرق المختلفة، فسأله بعضهم، فقال له:
یابن رسول الّله، بأّي شيء تصّح اإلمامة لمّدعیها؟ قال: «بالنّص والدلیل»،

قال له: فداللة اإلمام فیما هي؟ قال: «في العلم وإستجابة الدعوة، »
قال: فما وجه إخبارکم بما یکون؟ قال: «ذلك بعهد معهود إلینا من رسول الّله9». 
قال: فما وجه إخبارکم بما في قلوب الناس؟ قال: «أفما بلغك قول رسول الّله9: إّتقوا 

(١) ٤٣٠/٢ ح٢١، العّیاشي: ٤٣٠/٢ ح٢١، عنه البحار: ١٠٣ ح٢١٤ ح٢٤، والبرهان: ٣٧٠/٣ ح٥.
(٢) ٢٠٩/٩ ح٦ وح٥، عنه نور الثقلین: ٢٣/٤ ح٦٦، والوسائل: ٤٤٤/١٣ح٥، وکنز الدقائق: ٤٨١/٥.

(٣) ٥٩٤/٢، العیون: ٢٤٧/١، عنهما البحار: ١٥١/١٢ ح٤.
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سورة ا7جر «٨٥»

٢٤١

فراسة المؤمن فإّنه ینظر بنور الّله؟»، قال: بلی، قال: «وما من مؤمن إّال وله فراسة، ینظر 
بنور الّله علی قدر إیمانه، ومبلغ إستبصاره وعلمه، وقد جمع الّله لألئّمة مّنا ما فّرقه في 
فأّول   ،( توّمس آلياٍت   ذ ٖىف  (إّن  العزیز:  کتابه  في  تعالی  الّله  وقال  المؤمنین،  جمیع 
المتوّسمین رسول الّله9، ثمَّ أمیر المؤمنین7 من بعده، ثّم الحسن والحسین8، 
واألئّمة من ولد الحسین7إلی یوم القیامة» قال: فنظر إلیه المأمون فقال: یا أبا الحسن، 
منه  بروح  أّیدنا  قد  تعالی  الّله  إّن  الرضا7:  فقال  البیت،  أهل  لکم  الّله  جعل  مّما  زدنا 
رة لیست ِبَمَلك، لم تکن مع أحد مّمن مضی إّال مع رسول الّله9 وهي مع  سة مطهَّ مقدَّ

األئّمة مّنا تسّددهم وتوّفقهم، وهو عمود من نور بیننا وبین الّله تعالی.(١) 

ِمیَل) «٨٥» َ ْ ْفَح ا ِ الصَّ
َ (َفاْص

١١ـ معاني األخبار: حّدثنا محّمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقاني، قال: أخبرنا أحمد 
ابن محّمد بن سعید الهمداني، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن فّضال، عن أبیه، قال: قال 

الرضا7: في قول الّله عّزوجّل: (ح افح اجلل) قال: العفو من غیر عتاب.
الدّرة الباهرة: (مثله).(٢) 

 ،٥٠٣/٥ الدقائق:  وکنز  ح٧،   ٣٧٩/٣ والبرهان:  ح٢،  وج٧٩/٣٨  ح١٣،   ١٢٨/٢٤ البحار:  عنه  ح١،   ٢٠٠/٢  (١)
ح٨٩.  ٣٠/٤ ونورالثقلین: 

(٢) معاني االخبار: ٣٧٣ ح١، أمالي الصدوق: ٤١٦ ح١٤، عنهما البحار: ٤٢١/٧١ ح٥٦، والبرهان: ٣٨٥/٣، العیون: 
٢٩٤/١، الدّره الباهرة: ٣٩، عنه البحار: ٤٢٧/٧١ ح٧٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٤٢

سورة النحل

َکُبوَھا َوِزیَنًة  َِمَري ِلَرتْ ْ ْیَل َواْلِبَغاَل َوا َ ْ (َوا
ُلُق َما َال َتْعَلُموَن) «٨» ْ َ َو

١ـ علل الشرائع: بإسناده إلی عبدوس بن أبي عبیدة، قال: سمعت الرضا7 یقول: 
علی  عّزوجّل  الّله  فسّخرها(١)  ترکب؛  ال  وحشیة  وکانت  إسماعیل،  الخیل  رکب  من  أّول 

إسماعیل من جبل منی، وإّنما سمّیت الخیل العراب، ألّن أّول من رکبها إسماعیل.(٢) 

اًرا َوُسُبًال  َ ْ یَد ِبمُکْ َوَأ َ َأْن َمتِ ِ ْرِض َرَوا (َوَأْلَىق ِيف اْالَ
َتُدوَن) «١٥، ١٦» ْ َ  ْ ُ ِم  ْ َّ َتُدوَن* َوَعالَماٍت َوِبال ْ َ ُکْم  َعلَّ لَّ

٢ـ إکمال الدین: بإسناده عن إبراهیم بن أبي محمود، عن الرضا7ـ  في حدیثـ  قال: 
وال تخلو األرض من قائم مّنا ظاهر أو خاف، ولو خلت یومًا بغیر حّجة لماجت بأهلها کما 

یموج البحر بأهله.(٣) 
٣ ـ العّیاشي: عن أبي مخَلد الخّیاط، قال: قلت ألبي جعفر7: (وعالمات وجم 

 يھتدون) قال: «النجم: محّمد9، والعالمات: األوصیاء صلوات الّله علیهم».
المناقب: عن الرضا7 (مثله).(٤) 

٤ ـ العّیاشي: عن محّمد بن الفضیل، عن أبي الحسن7 في قول الّله: (وعالمات 
وجم  يھتدون) قال: نحن العالمات، والنجم رسول الّله9.

(١) «فحشرها» خ.
(٢) ٣٩٣/٢ ح٥، عنه البحار: ١٥٣/٦٤ ح٢، ونور الثقلین: ٥٠/٤ ح٢٠، وکنز الدقائق: ٥٤٧/٥.

(٣) ٢٠٢/١ ح٦، عنه البحار: ٣٥/٢٣ ضمن ح٥٩، وإثبات الهداة: ٢٠٣/١ ح١١٢، ونور الثقلین: ٥٢/٤ ح٣٢، وکنز 
.٥٥٧/٥ الدقائق: 

(٤) ٥/٣ ح٨، عنه البحار: ٨١/٢٤ ح٢٥، والبرهان: ٤٠٩/٣ ح٩، وکنز الدقائق: ٣١٣/٥، عن المناقب: ٥٦٠/٣.
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سورة النحل «٢٦»

٢٤٣

الکافي: الحسین بن محّمد، عن معّلی بن محّمد، عن الوّشاء، قال: سألت الرضا7 
عن قول الّله تعالی: ...(مثله).(١) 

قال:  الرضا7،  الحسن  أبي  عن  خالد،  بن  الحسین  عن  أبي،  حّدثني  القّمي:  ـ   ٥
(واجم وا يان)(٢)  قال: النجم: رسول الّله9، وقد سّماه الّله في غیر موضع، 
فقال: (واجم إذا ى)(٣)، وقال: (وعالمات وجم  يھتدون) فالعالمات: األوصیاء، 

الّله9الحدیث.(٤)  رسول  والنجم: 
٦ـ المناقب: أبو المضا، عن الرضا7 قال النبّي9 لعلّي7: أنت نجم بني هاشم.

٧ـ ومنه: قال9: أنت أحد العالمات.(٥) 

ْقُف ِمْن َفْوِقِھْم) «٢٦» ُ السَّ ِ
ْ رَّ َعَل َ َ َن اْلَقَواِعِد  ُ مِّ َ ََىت اّهللاُ نُبَْیا

(فَأ
٨ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما سأل 
عنه أمیرالمؤمنین7 بإسناده عن عبدالّله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبیه، عن الرضا، 

عن آبائه، عن علّي: ـ في حدیث طویل ـ قال:
یوم األربعاء خّر علیهم السقف من فوقهم.(٦) 

ا) «٣٨» وُت َبَلی َوْعًدا َعَلْیِه َحقًّ َعُث اّهللاُ َمْن َميُ ْ  َالَ 
ْ ِ ِ ا (َوَأْقَسُموْا ِباِهللا َجْھَد َأْميَ

أبي  إلی  مهران  بن  الحسین  کتب  قال:  محّمد  بن  أحمد  عن  بإسناده  الکّشي:  رجال  ٩ـ 
ومن  له  مضلَّ  فال  الّله  یهدي  من  وفیه:  بجواب  فأجاب7  کتابًا،  الرضا7:  الحسن 

(١) ٥/٣ ح٩، عنه البحار: ٩١/١٦ ح٢٤، وکنز الدقائق: ٥٦١/٥، والبرهان: ٤٠٩/٣ ح١٠ وص٤٠٨ ح٢و٣، عن الکافي: 
١٦٠/١ ح١و٢، عنه نور الثقلین: ٥٣/٤ ح٣٩، تأویل اآلیات: ٢٥٣/١ ح٣.

(٢) الرحمن: ٦.
(٣) النجم: ١.

(٤) ٣١١/٢ و٣٢١، عنه البحار: ٨٨/١٦ ح١٤، و٦٨/٢٤ ضمن ح١، ونور الثقلین: ٥٤/٤ ح٤٥، والبرهان:٤٠٨/٣ ح٥، 
وکنز الدقائق: ٥٦١/٥، یأتي النجم، ص٤٣٩ ح١، والرحمن، ص٤٤٤ ح٢.

(٥) ٣١٣/٣، عنه البحار: ٨٢/٢٤ ح٣٠و٣١، نور الثقلین: ٥٤/٤ ح٤٢ و٤٣، وکنز الدقائق: ٥٦٠/٥.
(٦) ٢٤٧/١ ضمن ح١، عنه البرهان: ٤١٧/٣ ح١، ونور الثقلین:  ٥٩/٣ ضمن ح٧٠، وکنز الدقائق: ٥٧٢/٥.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٤٤

یضلله فال هادي له، ولن تجد له مرشدًا، فقلت: واعمل في أمرهم واحتل فیه! فکیف لك 
عث اهللا  يموت بىل وًا یه ًّا)(١) د ايامهنم ال ي  هللا موابالحیلة، والّله یقول: (وأ

وَل َلُه ُکن َفَیُکوُن) «٤٠» ُ َّ
ٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأْن  ا َقْوُلَنا ِلَىشْ َ (ِإمنَّ

١٠ـ عیون أخبار الرضا7: عن الرضا7 ـ في حدیث طویل ـ قال: و «کن» منه 
صنع وما یکون به المصنوع.(٢)  

رْکِ ِإْن ُکنُمتْ َال َتْعَلُموَن) «٤٣»
(َفاْسَأُلوْا َأْھَل الذِّ

الحسن  أبي  عن  الوّشاء،  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  أصحابنا:  من  عّدة  الکافي:  ١١ـ 
ما  الفرض  من  األئّمة  علی  الحسین8:  بن  علّي  قال  یقول:  سمعته  قال:  الرضا7، 
قال:  یسألونا،  أن  وجّل  عّز  الّله  أمرهم  علینا،  لیس  ما  شیعتنا  وعلی  شیعتهم،  علی  لیس 
شئنا  إْن  الجواب،  علینا  ولیس  یسألونا،  أن  فأمرهم  ون)  ال  كنمت  إن  اكر  أھل  (ئا 

أمسکنا.(٣)  شئنا  وإن  أجبنا 
إلی  کتبت  قال:  نصر،  أبي  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  محّمد،  بن  أحمد  ومنه:  ١٢ـ 

كنمت  إن  اكر  أھل  (ا  وجّل:  عّز  الّله  قال  کتبت:  ما  بعض  فکان  کتابًا،  الرضا7 
طاًة  م  فرقٍة     ُِّ   ر  فال  فًّة   روا  اؤون  ن  (وما  وجّل:  عّز  الّله  الون)وقال 
علیهم  ُفِرَضت  فقد  يحذرون)(٤)   ّم   إلم   وا   ر إذا   م   نذروا   و  اين   ٖىف   ّقا  

م    يتجیبوا    (فإن  وجّل:  عّز  الّله  قال  قال:  الجواب؟  علیکم  ُیفَرض  ولم  المسألة 
اهللا)(٥).(٦)    ًُی     اُه  ع  ّا ن  ممَّ أضلَّ   و  اءأ يّبعون  أّمنا 

(١) عنه البحار: ٣٥٠/٧٨ ضمن ح٨، تقّدم األنعام، ص١٥٠ ح٣٦.
(٢) ١٧٤/١ سطر ١، عنه نور الثقلین: ١٤٨/١ ح٣٣٤.

(٣) ٢١٢/١ ح٨، عنه البحار: ١٧٧/٢٣ ح١٧، ووسائل الشیعة: ٤٣/١٨ ح٩، والبرهان: ٤٢٤/٣ ح٦، ونورالثقلین: ٦٧/٤.
(٤) التوبة: ١٢٢.

(٥) القصص: ٥٠.
(٦) ٢١٢/١ ح٩، عنه البرهان: ٤٢٤/٣ ح٧، وکنز الدقائق: ٥٩٤/٥، بصائر الدرجات: ٨٨/١ ح٣، عنه البحار: ١٧٧/٢٣ 

ح١٨، والمستدرك: ٢٧٦/٣ ح٣١، تقّدم التوبة، ص١٩٢ ح٣٤.
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سورة النحل «٤٣»

٢٤٥

الرضا7  الحسن  أبي  عن  یحیی،  بن  صفوان  عن  بإسناده  الدرجات:  بصائر  ١٣ـ 
أن  فعلیهم  ون)  ال  كنمت  (إن  األئّمة  وهم  اكر)  أھل  (ئا  عّزوجّل:  الّله  قال  قال: 

یسألوهم ولیس علیهم أن یجیبوهم، إن شاؤا أجابوا، وإن شاؤا لم یجیبوا.(١) 
تعالی:  الّله  قول  فقلت:  سألته  قال:  االسناد)  (بهذا  وعنه  الدرجات:  بصائر  ١٤ـ 

(ئا أھل اكر إن كنمت ال ون)من هم؟ قال: نحن هم.(٢) 
سألت  قال:  الوّشاء  عن  محّمد،  بن  معّلی  عن  محّمد،  بن  الحسین  الکافي:  ١٥ـ 
الرضا7 فقلت له: جعلت فداك، (ئا أھل اكر إن كنمت ال ون) فقال: نحن أهل 

نعم، قال:  السائلون؟  ونحن  المسؤولون،  فأنتم  قلت:  المسؤولون،  ونحن  الذکر، 
 قلت: حّق علینا أن نسألکم؟ قال: نعم، قلت: حٌق علیکم أن تجیبونا؟ قال: ال، ذاك 

أو   م  اؤ (ا  تعالی:  الّله  قول  تسمع  أما  نفعل،  لم  شئنا  وإن  فعلنا،  شئنا  إن  إلینا، 
اب).(٣)     أك 

الموّدب،  شاذویه  بن  الحسین  بن  علّي  حّدثنا  قال:  الرضا7:  أخبار  عیون  ١٦ـ 
عن  الحمیري،  جعفر  بن  عبدالّله  بن  محّمد  حّدثنا  قاال:  مسرور،  بن  محّمد  بن  وجعفر 
أبیه، عن الرّیان بن الصلت، قال: حضر الرضا7 مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع إلیه 
في مجلسه جماعة من علماء العراق وخراسان ـ وذکر الحدیث إلی أن قال7: ـ «نحن 
أهل الذکر اّلذین قال الّله في کتابه: (ئا أھل اكر إن كنمت الون) فنحن أهل الذکر 

فاسألونا إن کنتم التعلمون».
فقالت العلماء: إّنما عنی الّله بذلك الیهود والنصاری،

فقال أبو الحسن: سبحان الّله، وهل یجوز ذلك؟ إذًا یدعونا إلی دینهم ویقولون: هو 
یا قالوا  ما  بخالف  شرح  ذلك  في  عندك  فهل  المأمون:  فقال  اإلسالم،  دین  من  أفضل 

(١) ٩٤/١ ح٢٠، عنه البحار: ١٧٦/٢٣ح١٣.
(٢) ٩٤/١ ح٢١، عنه البحار: ١٧٦/٢٣ ح١٤.

(٣) ٢١٠/١ ح٣، عنه نور الثقلین: ٦٦/٤ ح٩١، ووسائل الشیعة: ٤٣/١٨ ح٨، وکنز الدقائق: ٥٩١/٥، والبرهان: ٤٢٣/٣ 
ح٣، وص٣٢٦ ح١٢، عن بصائر الدرجات: ٨٧/١ ح٢، ویأتي سورة ص، ص٣٨٦ ح٥.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٤٦

أبا الحسن؟ فقال7: نعم، الذکر رسول الّله ونحن أهله، وذلك بّین في کتاب الّله تعالی 
حیث یقول في سورة الطالق: (ّتا اهللا يا ُاوٖىل األاب اّين آوا  ُانزل  اهللا إمك ذكرًا رسوًال 

* ي یمك آيات اهللا ّات) (١) فالذکر رسول الّله ونحن أهله.(٢) 
١٧ـ العّیاشي: عن أحمد بن محّمد، قال: کتب إلّي أبو الحسن الرضا7: عافانا الّله 
وإّیاك أحسن عافیة، إّنما شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا، وإذا خفنا خاف، وإذا أمّنا أمن، قال 

ٖىف  ّقا  طاة  م  فرقٍة   ُّ   ر  (فال  قال:  ون)  ال  كنمت  إن  اكر  أھل  (ئا  الّله: 
اين ونذروا م) اآلیة. فقد ُفِرَضت علیکم المسألة والرّد إلینا، ولم یفرض علینا الجواب
أو لم تنتهوا عن کثرة المسائل فأبیتم أن تنتهوا؟ إّیاکم وذاك، فإّنه إّنما هلك من کان 

تعالی: الّله  قال  ألنبیائهم،  سوالهم  بکثرة  قبلکم 
. (٣)(ؤ د لمك ُ اء إن ا عن أئ وا الين آّيا أّيھا ا)

قرب اإلسناد: ابن عیسی، عن البزنطي فیما کتب إلیه الرضا7 (مثله).(٤) 

ِْل) «٦٨» َّ َك ِإَىل ال (َوَأْوَحی َربُّ
هاشم  بني  أمیر  علّي  النبّي9:  قال  اآلیة  هذه  في  الرضا7  عن  المناقب:  ١٨ـ 

النحل.(٥)  أمیر  فسّمي 
وما  الشامي  خبر  من  الرضا7  عن  جاء  ما  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ١٩ـ 
سأل عنه أمیر المؤمنین7 في جامع الکوفة حدیث طویل وفیه: وسأله عن شيء أوحی 

إلیه لیس من الجّن والمن اإلنس؟ فقال: أوحی الّله تعالی إلی النحل.(٦) 

(١) الطالق: ١٠، ١١.
الدقائق:  وکنز  ح٩٨،   ٦٨/٤ الثقلین:  نور  ح١٣،   ٤٢٦/٣ البرهان:  و  ح٢،   ١٧٣/٢٣ البحار:  عنه  ح١،   ٢٢٨/١  (٢)

٥٩٦/٥، ینابیع المودة: ٤٦.
(٣) المائدة: ١٠١.

(٤) ١٢/٣ ح٣٢، عنه الوسائل: ٧٠/٤ ح٣٩، ونور الثقلین: ٥٩/٣ ح١٠٣، وکنز الدقائق: ٥٩٨/٥، والبحار:٢٢١/١ ح٢، 
وج١٨٣/٢٣ ح٤٥، وص١٧٤ ح٤، عن قرب االسناد: ١٥٢.

(٥) ١٤٢/٢، عنه البحار: ٥٦/٣٥، والبرهان: ٤٣٥/٣ ح٤.
(٦) ٢٤٤/١ ضمن ح١، عنه نور الثقلین: ٧٦/٤ ح١٣٠، وکنز الدقائق: ٦٢١/٥.
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سورة النحل «٨٩»

٢٤٧

٢٠ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده قال: قال رسول الّله9: ال ترّدوا شربة عسل من 
أتاکم بها. 

صحیفة الرضا: بإسناده، عن آبائه: قال: قال رسول الّله9: (مثله).(١) 
٢١ـ عیون أخبار الرضا: عن الرضا، عن آبائه: قال: قال رسول الّله9: إن یکن 

في شيء شفاء ففي شرطة(٢)  الحّجام أو في شربة عسل.(٣) 
أبي عبدالّله7  عند  قعود  نحن  بینما  قال:  الرّقي  کثیر  بن  داود  عن  الخصال:  ٢٢ـ 
ـ إلی أن قال أبو عبدالّله7: ـ لقد أخبرني أبي، عن جّدي8 إّن رسول الّله9نهی 
فإّنها  النحلة  فأّما  والخّطاف؛  والهدهد  والصرد  والضفدع  والنملة  النحلة  سّتة:  قتل  عن 
والمن  الجّن  من  لیست  إلیها،  عّزوجّل  الّله  أوحی  اّلتي  وهي  طّیبًا  وتضع  طّیبًا  تأکل 

اإلنس، الحدیث.
عیون أخبار الرضا7: عن سلیمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه، عن 

علّي: (مثله).(٤) 

ٍء) «٨٩» ْ َ َیاًنا لُِّکلِّ  ْ ِ ْلَنا َعَلْیَك اْلِکَتاَب  (َوَنزَّ
٢٣ـ عیون أخبار الرضا: في باب مجلس الرضا7 مع أهل األدیان والمقاالت في 
التوحید قال الرضا7 في أثناء المحاورات: وکذلك أمر محّمد9 وما جاء به وأمر کّل 
نبّي بعثه الّله، ومن آیاته: أّنه کان یتیمًا فقیرًا راعیًا أجیرًا لم یتعّلم کتابًا، ولم یختلف إلی 
معّلم، ثّم جاء بالقرآن اّلذي فیه قصص األنبیاء: وأخبارهم حرفًا حرفًا، وأخبار من 

مضی ومن بقي إلی یوم القیامة.(٥) 

(١) ٣٦/٢ ح٨٤، عنه البحار: ٢٩٠/٦٦ ضمن ح٣، ووسائل الشیعة: ١٣/١٧ ح١١، ونور الثقلین: ٧٨/٤ ح١٣٧، وکنز 
الدقائق: ٦٢٤/٥، صحیفة الرضا 7: ١٠٧ ح٦٠.
(٢) شرطة الحّجام: اآللة اّلتي یحجم بها، علی ما قیل.

(٣) ٣٥/٢ ح٨٣، عنه البحار: ٢٩٠/٦٦ ح٣، ووسائل الشیعة: ١٣/١٧ ح١٠، ونور الثقلین: ٧٨/٤ ح١٣٦، وکنزالدقائق: ٦٢٤/٥.
وکنزالدقائق:  ح١٢٩،   ٧٦/٤ الثقلین:  ونور  ح٣،  وج٢٦١/٢٧  قطعة،  ح٢٧   ١١/١١ البحار:  عنه  ح١٨،   ٣٢٦/١  (٤)

ح٣.  ٢٢٤/٦ الکافي  ح١٤،   ٢٧٧/١ الرضا:  أخبار  عیون   ،٥٢٧/٥
(٥) ١٦٧/١ ضمن ح١، التوحید: ٤٢٩ (قطعة)، عنهما البحار: ٣٠٩/١٠ ضمن ح١، نور الثقلین: ٨٨/٤ ح١٧٥.
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تفس�� ا

٢٤٨

ِکیِدَھا  ْ َ اَن َبْعَد  ْ َوَال َتنُقُضوْا اَألْميَ (َوَأْوُفوْا ِبَعْھِد اّهللاِ ِإَذا َعاَھدمتُّ
َعُلوَن) «٩١» ْ َ َوَقْد َجَعْلُمتُ اّهللاَ َعَلْیُکْم َکِفیًال ِإنَّ اّهللاَ َیْعَملُ َما 

فرض  والعهد  قال:  ـ  حدیث  في  ـ  الرضا7  عن  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢٣ـ 
الّله  قال  للقدرة،  موضعًا  وکان  الوفاء  الناس  من  طلب  من  بالوفاء  الناس  وأولی  مسؤول 

ال  كف یمك  اهللا  لمت    و كیدھا  د  األيامن  وا  وال    إذا  اهللا  بد  (وأوا  تعالی: 
عن).(١)  ما   يع اهللا  إّن 

«١٠٥» ( ِمُنوَن ِبآَیاِت اّهللاِ ْ ُ ِذیَن َال  َرتِي اْلَکِذَب الَّ
ْ َ ا  َ (ِإمنَّ

٢٤ـ التوحید: بإسناده إلی داود بن القاسم قال:
سمعت علّي بن موسی الرضا8 یقول: من شّبه الّله بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه 

بالمکان فهو کافر؛ ومن نسب إلیه ما نهی عنه فهو کاذب، ثّم تال هذه اآلیة:
(إّمنا يفري الكذب اّين ال يؤون بآيات اهللا وُاوك  الكاذن).(٢) 

٢٥ـ العّیاشي: عن العّباس بن هالل، عن أبي الحسن الرضا7، إّنه ذکر رجًال کّذابًا 
ثّم قال: قال الّله: (إّمنا يفري الكذب اين ال يؤون).(٣) 

ُف َأْلِسَنُتُکُم اْلَکِذَب َھـَذا  ِ َ وُلوْا ِملَا  ُ َ (َوَال 
َحَالٌل َوَھـَذا َحَراٌم) «١١٦»

٢٦ـ معاني األخبار: بإسناده عن الرضا7 ـ في حدیث ـ  قال:

(١) ١٥٩/٢ ضمن ح٢٣، عنه البحار: ١٦٢/٤٩ ضمن ح١.
(٢) ٦٨ ح٢٥، عنه نور الثقلین: ١٠٣/٤ ح٢٣٧، وکنز الدقائق: ٦٨٥/٥، والبحار: ٢٩٩/٣ ح٢٨، وص٢٩٣ ح١٦، عن 
عیون أخبار الرضا: ١١٤/١ح١، عنه وسائل الشیعة: ٥٥٧/١٨ ح١، وص٥٦٠ ح١٦ عن التوحید، روضة الواعظین: 

٤٦ و٤٩، أعالم الدین: ٣٠٧، نزهة الناظر: ١٢٧ ح٣، الدّرة الباهرة: ٣٧.
ح٢٣٨،   ١٠٣/٤ الثقلین:  ونور  ح١٠،   ٨٥/٩ الوسائل:  ومستدرك  ح٤٤،   ٢٦٢/٧٢ البحار:  عنه  ح٧٠،   ٢٤/٣  (٣)

وکنزالدقائق: ٦٨٥/٥، والبرهان: ٤٥٦/٣ ح١.
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سورة النحل «١٢٧»

٢٤٩

الّله،  دین  عن  ویذّب  الّله،  حدود  ویقیم  الّله،  حرام  ویحّرم  الّله  حالل  یحّلل  اإلمام 
البالغة.(١)  والحّجة  الحسنة  والموعظة  بالحکمة  رّبه  سبیل  إلی  ویدعو 

«١٢٧» ( ك ِإالَّ ِباّهللاِ (َواْصِربْ َوَما َصْربُ
٢٧ـ فقه الرضا7: روي أن رجًال سأل العالم7: أکّلف الّله العباد ما الیطیقون؟ 
فقال: کّلف الّله جمیع الخلق ما ال یطیقون، إن لم ُیعنهم علیه، فإن أعانهم علیه أطاقوه، 

 هللا).(٢) 
ّ

ك إال وما ص  قال الّله عّز وجّل لنبّیه9: (واص

٢١٨ح١،   /١ الرضا:  أخبار  وعیون  ح٣١،   ٦٧٥/٢ الدین:  إکمال  وعن  ح٤،  ١٢٣/٢٥ضمن  البحار:  عنه  ح١،   ٩٨  (١)
.٤٤٠ والتحف:   ،٢٢٦/٢ واالحتجاج:   ،٧٧٥ الصدوق:  وأمالي 

(٢) ٣٤٩، عنه البحار: ٥٤/٥ ح٩٥، والبرهان: ٤٦٧/٣ ح١.
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٢٥٠

سورة اإلسراء

ِ َلْیًال) «١» ِ َنٰ الَِّذي َأْسَرٰی ِبَعْب َ (ُس
موسی  بن  علّي  عن  الهروي،  صالح  بن  السالم  عبد  إلی  بإسناده  الدین:  کمال  ١ـ 
الرضا7، عن آبائه، عن علّي:، عن النبّي9 ـ في حدیث طویل ـ قال: لّما عرج 

تقّدم، قال:  ثّم  مثنی،  مثنی  وأقام  مثنی،  مثنی  جبرئیل  أّذن  السماء  الی  بي 
 فقلت: یا جبرئیل، أتقّدم علیك؟ قال: نعم، ألّن الّله تبارك وتعالی فّضل أنبیاءه علی 
إلی  انتهیت  فلّما  فخر،  وال  بهم  وصّلیت  فتقّدمت  خاّصًة،  وفّضلك  أجمعین،  مالئکته 
حجب النور قال لي جبرئیل: تقّدم یا محّمد وتخّلف عّني، فقلت: یا جبرئیل، في هذا 
الموضع تفارقني؟! قال: یا محّمد، هذا إنتهاء حّدي اّلذي وضعه الّله لي في هذا المکان 
النور  في  زّجة  بي  فزّج  جالله،  جّل  رّبي  حدود  لتعدي  أجنحتي  احترقت  تجاوزته  فان 
حّتی انتهیت إلی حیث ما شاء الّله عّز وجّل من ملکوته، فنودیت: یا محّمد أنت عبدي 
وأنا رّبك فإّیاي فاعبد وعليَّ فتوّکل، فإّنك نوري في عبادي ورسولي إلی خلقي، وحّجتي 
في برّیتي، لمن اّتبعك خلقت جّنتي، ولمن عصاك وخالفك خلقت ناري، وألوصیائك 
یا  فنودیت:  أوصیائی؟  ومن  رّب  یا  فقلت:  ثوابي،  أوجبت  ولشیعتك  کرامتي،  أوجبت 
ساق  إلی  رّبي  یدي  بین  وأنا  فنظرت  العرش،  ساق  علی  المکتوبون  أوصیاؤك  محّمد، 
العرش فرأیت اثنی عشر نورًا في کّل نور سطر أخضر مکتوب علیه إسم کّل وصّي من 
أوصیائي، أّولهم علّي بن أبي طالب وآخرهم مهدّي ُاّمتي، فقلت: یا رّب، أهؤالء أوصیائي 
من بعدي؟ فنودیت: یا محّمد، هؤالئي أولیائي وأحّبائي وأصفیائي وحججي بعدك علی 
برّیتي، وهم أوصیاؤك وخلفاؤك وخیر الخلق بعدك، وعّزتي وجاللي ُالظهرّن بهم دیني، 
األرض  مشارق  وُالمّلکّنه  أعدائي،  من  بآخرهم  األرض  وُالطّهرّن  کلمتي،  بهم  والعلیّن 
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٢٥١

األسباب،  في  وُالرقیّنه  الصعاب،  الرقاب  له  وُالذّللّن  الریاح،  له  وُالسّخرّن  ومغاربها، 
والنصرّنه بجندي والمّدنه بمالئکتي حّتی تعلو دعوتي، ویجمع الخلق علی توحیدي، 

ثّم ُالدیمّن ملکه وُالداولّن األّیام بین أولیائي إلی یوم القیامة.(١) 
لّما  الّله9:  رسول  قال  قال:  الرضا7  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢ـ 
ُاسري بي إلی السماء، أخذ جبرئیل7 بیدي وأقعدني علی درنوك من درانیك الجّنة، ثّم 
ناولني سفرجلة أقلبها اذا انفلقت فخرجت منها جاریة حوراء لم أر أحسن منها، فقالت: 
السالم علیك یا محّمد، قلت: من أنت؟ قالت: أنا الراضیة المرضیة، خلقني الجّبار 
من ثالثة أصناف: أسفلي من المسك، ووسطي من کافور، وأعالئي من عنبر، وعجنني 
من ماء الحیوان، وقال لي الجّبار: کوني، فکنت، خلقني ألخیك وابن عّمك علّي بن أبي 

طالب7.(٢) 
٣ـ ومنه: بإسناده عن الرضا، عن آبائه، عن علّي: قال: قال رسول الّله9: لّما 
ُاسري بي إلی السماء رأیت في السماء الثالثة رجًال قائمًا، رجًال له في المشرق ورجًال 
له في المغرب وبیده لوح ینظر فیه ویحّرك رأسه، فقلت: یا جبرئیل من هذا؟ قال: ملك 

الموت7.(٣) 
٤ـ ومنه: عن عبد السالم بن صالح الهروي قال: قلت له7: یابن رسول الّله فأخبرني 
الجّنة  دخل  قد  الّله9  رسول  وإّن  نعم،  فقال:  مخلوقتان؟  الیوم  أهما  والّنار  الجّنة  عن 
ورأی الّنار لّما عرج به إلی الّسماء، قال: فقلت له: إّن قومًا یقولون: أّنهما الیوم مقدرتان 
غیر مخلوقتین، فقال7: الهم مّنا وال نحن منهم، من أنکر خلق الجّنة والّنار فقد کّذب 
تعالی:  الّله  قال  جهّنم،  نار  في  ویخّلد  شيء،  علی  والیتنا  من  ولیس  وکّذبنا  النبّي9 
عرج  لّما  النبّي9:  آن)وقال  محمي    وب ا   يطون   * امون  هبا  يكّذب  اّلىت   ّ  (ه 

(١) ٢٥٥ ح٤، عنه نور الثقلین: ١٤١/٤ ح٣٤.
(٢) ٢٦/٢ ح٧، عنه نور الثقلین: ١٣٨/٤ ح٢٨، والبحار: ٢٢٩/٣٩ ح٤، وج١٧٨/٦٦ ح٤١، شرح نهج البالغة البن 

أبي الحدید: ٢٨٠/٩، مناقب ابن شهرآشوب: ٢٣٢/٢، جامع األخبار: ١٧٢، صحیفة اإلمام الرضا7: ٤٧ ح٢٩.
(٣) ٣٢/٢ ح٤٨، کنز الدقائق: ٥٤/٦.
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ل  کلته، فتحوَّ بي إلی السماء أخذ بیدي جبرائیل7 فأدخلني الجّنة فناولني من رطبها، فأ
بفاطمة3  فحملت  خدیجة  واقعت  األرض  إلی  هبطت  فلّما  صلبي،  في  نطفة  ذلك 
ففاطمة حوراء انسیة، فکّلما اشتقت إلی رائحة الجّنة شممت رائحة ابنتي فاطمة3.(١)
٥ ـ اإلحتجاج: عن صفوان بن یحیی قال: سألني أبو قّرة المحّدث صاحب شبرمة أن 

ادخله علی أبي الحسن الرضا7 ـ إلی أن قال: ـ  وسأله عن قول الّله:
ن اّي أرسى بده ًال  اس احلرام) )

فقال:  به  أسری  ِلَم  أخبر  ثّم  به،  أسری  أّنه  تعالی  الّله  أخبر  قد  الحسن7:  أبو  فقال 
فقال:  رآه،  وما  ذلك  به  فعل  لم  وبّین  أعذر  لقد  الّله،  غیر  الّله  فآیات  آياا)    (ليه 

يؤون)(٢)  فأخبر أّنه غیر الّله.(٣)  وآياته  اهللا  د   ي (فبأّي 
موسی  بن  علّي  عن  نصر،  أبي  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  أبي،  حّدثني  القّمي:  ٦ـ 
الرضا8قال: قال لي: یا أحمد، ما الخالف بینکم وبین أصحاب هشام بن الحکم في 
التوحید؟ فقلت: جعلت فداك قلنا نحن بالصورة للحدیث اّلذي روي أّن رسول الّله9 

رآی رّبه في صورة شاب، وقال هشام بن الحکم بالنفي للجسم
فقال: یا أحمد، إّن رسول الّله6 لّما ُاسري به إلی السماء وبلغ عند سدرة المنتهی 
خرق له في الحجب مثل سّم األبرة فرأی من نور العظمة ما شاء الّله أن یری، وأردتم أنتم 

التشبیه؟ دع هذا یا أحمد، ال ینفتح علیك منه أمر عظیم.(٤) 

ِمیُع الَبِصُري) «١» ُه ُھَو السَّ (ِإنَّ
٧ ـ التوحید: بإسناده عن الفتح بن یزید الجرجاني، عن الرضا7 ـ في حدیث ـ 
قال: إّنه یسمع بما یبصر، ویری بما یسمع، بصیر البعین مثل عین المخلوقین، وسمیع 
البمثل سمع السامعین، لکن لّما لم یخف علیه خافیة من أثر الذّرة السوداء علی الصخرة 

(١) ١١٦ ضمن ح٣، عنه نور الثقلین: ١٣٧/٤.
(٢) الجاثیة: ٦.

(٣) ١٨٧/٢، یأتي الجاثیة، ص ٤١٨ ح١.
(٤) ٣٢/١، عنه البحار: ٣٠٧/٣ ح٤٥، ونور الثقلین: ١٤٧/٤ ح٤٥، وکنز الدقائق: ٦٤/٦.
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الصّماء في الّلیلة الظلماء تحت الثری والبحار قلنا: بصیر، البمثل عین المخلوق، ولّما 
سمع  المثل  سمیع،  قلنا:  سمع  عن  سمع  یشغله  ولم  الّلغات  ضروب  علیه  یشتبه  لم 

السامعین.(١) 
٨ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده عن الرضا7 ـ في حدیث ـ قال: 

إّنه سمیع ال یخفی علیه أصوات خلقه مابین العرش إلی الثری من الذّرة إلی أکبر منها 
بصیر  إّنه  وقلنا  بُاذن،  ال  سمیع  ذلك  عند  فقلنا  لغاتها؛  علیه  تشتبه  وال  وبحرها،  بّرها  في 
ویری  السوداء،  الصخرة  علی  الظلماء  اللیلة  في  السمحاء  الذّرة  أثر  یری  ّنه  أل  الببصر، 
الدجیة(٢) ویری مضاّرها ومنافعها وأثر سفادها وفراخها ونسلها،  اللیلة  دبیب النمل في 

فقلنا عند ذلك أّنه بصیر ال کبصر خلقه.(٣) 
٩ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الحسین بن خالد قال: سمعت الرضا7 یقول: 
الّله عّز وجّل علیمًا قادرًا جّبارًا قدیمًا سمیعًا بصیرًا، فقلت له: یابن رسول الّله، إّن أقوامًا 
یقولون: لم یزل الّله عالمًا بعلم، وقادرًا بقدرة وحّیًا بحیاة، وسمیعًا بسمع، وبصیرًا ببصر 
علی  والیتنا  من  ولیس  ُاخری،  آلهة  الّله  مع  اّتخذ  فقد  به  ودان  ذلك  قال  من  فقال7: 
شيء. ثّم قال7 لم یزل الّله علیمًا قادرًا حّیًا قدیمًا سمیعًا بصیرًا لذاته، تعالی عّما یقول 

المشرکون والمشّبهون علّوًا کبیرًا.(٤) 
بجزء  ال  سمیعًا  رّبنا  وسّمي  فیه:  یقول  طویل  حدیث  الرضا7  عن  التوحید:  ١٠ـ 
فیه یسمع به الصوت والیبصر به، کما أّن جزءنا اّلذي به نسمع به النقوی علی النظر به، 
ولکّنه أخبر أّنه ال تخفی علیه األصوات لیس علی حّد ما سّمینا نحن، فقد جمعنا اإلسم 
بالسمیع واختلف المعنی، وهکذا البصر ال بجزء به أبصر کما أّنا نبصر بجزء مّنا ال ننتفع 

(١) ٦٥ ذح١٨، عنه البحار: ٢٩٢/٤ ح٢١.
(٢) الدجیة: المظلمة.

(٣) ١٣٣/١ ذح٢٨، عنه نور الثقلین: ١٥٢/٤ ح٦٢، وکنز الدقائق: ٧٥/٦، التوحید: ٢٥٢ ضمن ح٣.
االحتجاج:  ح٥،   ٣٥٢ الصدوق:  أمالي   ،٧٥/٦ الدقائق:  وکنز  ح٦٣،   ١٥٢/٤ الثقلین:  نور  عنه  ح١٠،   ١١٩/١  (٤)

١٩٢/٢، عنهما البحار: ٦٢/٤ ح١.
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واختلف  اإلسم  جمعنا  فقد  إلیه  منظورًا  شخصًا  یجهل  ال  بصیر  الّله  ولکّن  غیره،  في  به 
المعنی.(١) 

َتْنيِ ْرِض َمرَّ (َوَقَضْیَنا ِإَىل َبِين ِإْسَراِئیَل ِيف اْلِکَتاِب َلُتْفِسُدنَّ ِيف اْالَ
ا َکِبًريا) «٤»  َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّ

١١ـ فقه الرضا7: سئل أمیرالمؤمنین7 عن مشّیة الّله وإرادته، فقال7: إّن لّله 
الّله  کتاب  في  أوجه  أربعة  علی  والقضاء  ـ  قوله  إلی  ـ  عزم  مشّیة  و  حتم  مشّیة  مشیتین: 

تعالی الناطق علی لسان سفیره الصادق، منها: قضاء الخلق، وهو قوله تعالی: (ّن 
 (٢). خلقهنَّ معناه   ( يوم ٖىف  مساوات  ع  

م حلّق)(٣)  معناه حکم.  یوالثاني: قضاء الحکم، وهو قوله تعالی: (و
أمر  معناه  إّياه)(٤)    

ّ
إال بدوا   

ّ
أال رّبك  (وی  تعالی:  قوله  وهو  األمر،  قضاء  والثالث: 

رّبك.
ٖىف  فسدّن  الكتب  ٖىف  إرساءيل  بٖىن  إىل  (وا  تعالی:  قوله  وهو  العلم،  قضاء  الرابع: 

إسرائیل.(٥)  بني  من  علمنا  معناه   ( تّ األرض 

ِسُکْم َوِإْن َأَسْأُمتْ َفَلَھا) «٧» ُ (ِإْن َأْحَسنُمتْ َأْحَسنُمتْ ِالَ
بکران  بن  ومحّمد  القّطان،  الحسن  بن  أحمد  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ١٢ـ 
النقاش، ومحّمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقاني1، قالوا: حّدثنا أحمد بن محّمد بن 
سعید الهمداني1، قال: أخبرنا علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال، عن أبیه، قال: قال 
جلس  ومن  العیون،  تبکي  یوم  عینه  تبك  لم  أبکی  أو  فبکی  مصابنا  تذّکر  من  الرضا7 

(١) ١٨٦ ح٢، عنه نور الثقلین: ١٥١/٤ ح٥٨، وکنز الدقائق: ٤٦٧/٥.
(٢) فّصلت: ١٢.

(٣) الزمر: ٦٩ و٧٥.
(٤) اإلسراء: ٢٣.

(٥) ٤١٠، عنه البحار: ١٢٤/٥ ح٧٣.
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في  الرضا7  وقال  قال:  القلوب  فیه  تموت  یوم  قلبه  یمت  لم  أمرنا  فیه  یحیی  مجلسًا 
أنمت  أنمت  (إن  فا)قال7:   اسأ وإن  ألسمك  أنمت  أنمت  (إن  تعالی:  قوله 

الحدیث.(١)  لها،  یغفر  رب  فا)   أسأ وإن  ألسمك 

ْم َأْجًرا َکِبًريا) «٩» اِحلَاِحلَاِت َأنَّ َهلُ ِذیَن َیْعَمُلوَن الصَّ ُر اْملُْؤِمِنَني الَّ شِّ َ (َوُ
الطائي  عامر  بن  أحمد  بن  عبدالّله  القاسم  أبو  إلی  بإسناده  السمطین:  فرائد  ١٣ـ 
ـ  ومأتین  وأربعین  أربع  سنة  ـ  الرضا  موسی  بن  علّي  حّدثنا  قال:  ـ  أبي  حّدثني  بالبصرة 
حّدثني أبي موسی بن جعفر، حّدثني أبي جعفر بن محّمد، حّدثني أبي محّمد بن علّي، 
أبي  بن  علّي  أبي  حّدثني  علّي،  بن  الحسین  أبي  حّدثني  الحسین،  بن  علّي  أبي  حّدثني 
طالب7 قال: قال رسول الّله6: أتاني جبرئیل عن رّبي عّز وجّل وهو  یقول: رّبي 
یقرؤك السالم ویقول لك: بّشر المؤمنین اّلذین یعملون الصالحات ویؤمنون بك وبأهل 

الجّنة.(٢)  وسیدخلون  الحسنی  الجزاء  عندي  فلهم  بالجّنة،  بیتك 
١٤ـ عیون أخبار الرضا: في باب مجلس الرضا7 مع سلیمان المروزي بعد کالم 

 أ قرية   هن أن   أرد (وإذا  وجّل:  عّز  الّله  قول  عن  تخبرني  أال  الرضا7:  قال  طویل 
مفا سا فا) یعني بذلك أّنه یحدث ارادة؟ قال: نعم، قال: فإذا أحدث ارادة، کان 
قولك إّن اإلرادة هي هو أو شيء منه باطًال، ألّنه الیکون أن یحدث نفسه، والیتغّیر عن 
حاله، تعالی الّله عن ذلك؟ قال سلیمان: اّنه لم یکن عنی بذلك اّنه یحدث ارادة، قال: 

فما عنی به؟ قال: عنی فعل الشيء،
د في هذه المسألة وقد أخبرتك أّن االرادة محدثة ألّن  قال الرضا7: ویلك کم ُتردِّ

ِفعَل الشيء ُمحَدث؛ قال: فلیس لها معنی؟
قال الرضا7: قد وصف نفسه عندکم حّتی وصفها باالرادة بما ال معنی له، فإذا لم 

وکنزالدقائق:  ح٨٤،   ١٥٧/٤ الثقلین:  ونور  ح٤،   ٣٩٢/١٠ والوسائل:  ح١،   ٥٠٨/٣ البرهان:  عنه  ح٤٨،   ٢٩٤/١  (١)
ح٤.  ١٣١ الصدوق:  أمالي  و٨٩،   ٨٤/٦

(٢) ٣٠٧/١ ح٢٤٦، إحقاق الحّق: ٣٨٣/٩ ح٨.
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یکن لها معنی قدیم وال حدیث بطل قولکم إّن الّله عّز وجّل لم یزل مریدًا ، قال سلیمان: 
اّنما عنیت اّنها فعل من الّله تعالی لم یزل، قال: أال تعلم أّن ما لم یزل الیکون مفعوال 

وقدیمًا وحدیثًا في حالة واحدة فلم یحر جوابًا.(١) 

ا) «٢٣» َمآ   ُأفٍّ َوَال َتْنَھْرُمهَ ُ ل هلَّ ُ َ (َفَال 
١٥ـ عیون أخبار الرضا7: باألسانید الثالثة، عن الرضا، عن أبیه، عن الصادق7 

قال: أدنی العقوق ُاّف ولو علم الّله عّزوجّل شیئًا أهون من ُاّف، لنهی عنه.(٢) 
١٦ـ مجمع البیان: روي عن علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن جّده أبي عبدالّله:: 

قال: لو علم الّله لفظة أو جز في ترك عقوق الوالدین من ُاّف ألتی بها.(٣) 
١٧ـ الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن معمر بن خالد 

قال: قلت ألبي الحسن الرضا7: أدعو لوالدي إن کانا ال یعرفان الحّق؟
قال: أدع لهما وتصّدق عنهما، وإن کانا حیین ال یعرفان الحّق فدارهما؛

فإّن رسول الّله6 قال: إّن الّله بعثني بالرحمة البالعقوق.(٤) 
١٨ـ عیون أخبار الرضا: في باب ذکر ما کتبه الرضا7 إلی محّمد بن سنان في جواب 
التوقیر(٥)  عن  الخروج  من  فیه  لما  الوالدین  عقوق  تعالی  الّله  وحّرم  العلل:  في  مسائله 
لطاعة الّله تعالی، والتوقیر للوالدین، وتجّنب کفر النعمة وابطال الشکر(٦)، وما یدعو في 
ذلك إلی قّلة النسل وانقطاعه، لما في العقوق من قّلة توقیر الوالدین والعرفان بحّقهما، 

وقطع االرحام والزهد من الوالدین في الولد، وترك التربیة لعّلة ترك الولد بّرهما.(٧) 

وعن  عنه  ح٢،  ضمن   ٣٣٤/١٠ والبحار:   ،١٠٢/٦ الدقائق:  وکنز  ح١١٢،   ١٦٣/٤ الثقلین:  نور  عنه  ح١،   ١٨٥/١  (١)
ح١. ضمن   ٤٤٩ التوحید: 
(٢) عنه البحار: ٧٢/٧٤ ح٥٥.

(٣) ٤٠٩/٦، عنه کنز الدقائق: ١١٨/٦.
(٤) ١٥٩/٢ ح٨، عنه البحار: ٤٧/٧٤ ح٨، ونور الثقلین: ١٧٠/٤ ح١٤٧، وکنز الدقائق: ١١٩/٦.

(٥) «التوفیق» العلل.
(٦) وفي الفقیه «لما فیه من الخروج من التوقیر لّله عّزوجّل والتوقیر للوالدین وکفران النعمة وابطال الشکر».

(٧) ٩١، عنه نور الثقلین: ١٦٨/٤ ح١٣٦، وکنز الدقائق: ١١٦/٦، والبحار: ٧٤/٧٤ ح٦٦ عنه وعن العلل:٤٧٩/٢ ح١.
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١٩ـ ومنه: قال: حّدثنا علّي بن الحسین بن شاذویه المؤدب، وجعفر بن محّمد ابن 
الصلت،  بن  الرّیان  عن  أبیه،  عن  الحمیري،  جعفر  بن  عبدالّله  بن  محّمد  عن  مسرور، 
عن الرضا7 في باب ذکر مجلس الرضا7 مع المأمون في الفرق بین العترة واآلیة، 
حدیث طویل، وفیه قالت العلماء: فأخبرنا هل فّسر الّله تعالی األصطفاء في الکتاب؟ 
فقال الرضا7: فّسر اإلصطفاء في الظاهر سوی الباطن إثني عشر موطنًا وموضعًا  ـ إلی 

أن قال7: ـ واآلیة الخامسة قول الّله تعالی.
 (وآت ذا ارىب ّه) خصوصّیة خّصهم الّله العزیز الجّبار بها واصطفاهم علی اُالّمة 
ـ قال: ـ فلّما نزلت هذه اآلیة علی رسول الّله9 قال: ادعوا لي فاطمة فدعیت له فقال: یا 
فاطمة، قالت: لّبیك یارسول الّله، فقال: هذه فدك وهي مّمالم یوجف علیها بخیل والرکاب 
وهي لي خاّصة دون المسلمین وقد جعلتها لك لما أمرني الّله تعالی به، خذیها لك ولولدك 

فهذه الخامسة.(١) 
ُه  اَکَن َفاِحَشًة َوَساء َسِبیًال) «٣٢» َىن ِإنَّ ْا الزِّ ُ َر ْ َ (َوَال 

٢٠ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ذکر ما کتب به الرضا7 إلی محّمد بن سنان 
وذهاب  األنفس،  قتل  من  الفساد  من  فیه  لما  الزنا  وحّرم  العلل:  في  مسائله  جواب  في 

االنساب وترك التربیة لألطفال وفساد المواریث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.(٢) 

«٣٢» ( (َو َمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِلیِِّه ُسْلَطـًناٰ
٢١ـ رجال الکّشي: عن أبي الصباح الکناني قال: جاءني سدیر فقال لي: إّن زیدًا تبّرأ 

منك، قال: فاخذت علّي ثیابي، قال: وکان أبو الصباح رجل ضاریًا، قال،
فأتیته فدخلت علیه وسّلمت علیه، فقلت له: یا أبا الحسین بلغني اّنك قلت: األئّمة 
أربعة، ثالثة مضوا، والرابع هو القائم! قال زید: هکذا قلت، قال: فقلت لزید: هل تذکر 
قولك لي بالمدینة في حیاة أبي جعفر7 وأنت تقول: إّن الّله تعالی قضی في کتابه: 

(١) ٢٣٣/١ ح١، عنه البرهان: ٥٢١/٣ ح٢، ونور الثقلین: ١٧٢/٤ ح١٥٦، وکنز الدقائق: ١٢٢/٦.
(٢) ٩٢ ضمن ح١، عنه نور الثقلین: ١٨٠/٤ ح١٨٩، وکنز الدقائق: ١٣٥/٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٥٨

ساً)، واّنما األئّمة والة الدم وأهل الباب.(١)  ّه  ا   د  مًا  ل   ) أّن

(َوَأْوُفوْا ِباْلَعْھِد ِإنَّ اْلَعْھَد اَکَن َمْسُؤوًال) «٣٤»
٢٢ـ کشف الغّمة: عن علّي بن موسی8 ـ في حدیث إلی أن قال: ـ وقد جعلت 
وفي  عاّمة  فیهم  العمل  خالفته،  وقّلدني  المسلمین،  أمر  استرعاني  إن  نفسي  علی  لّله 
بني العّباس بن عبد المّطلب خاّصة بطاعته وطاعة رسوله9 وأن ال أسفك دمًا حرامًا 
والأبیح فرجًا وال ماًال إّال ما سفکته حدود الّله، وأباحته فرائضه وأن أتخّیر الکفاة جهدي 

وطاقتي، وجعلت بذلك علی نفسي عهدًا موّکدًا یسألني الّله عنه، فإّنه یقول: (... وأوا 
.( ؤًال   ن  الد  إّن  لد 

الفصول المهّمة ونور األبصار: (مثله).(٢) 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُکلُّ ُأولـِئَك اَکَن َعْنُه َمْسُؤوًال) «٣٦» (ِإنَّ السَّ
٢٣ـ المناقب البن شهرآشوب: مرسًال عن الرضا7 أّن النبّي9 قرأ (إّن امع 
 واؤاد ّ أوك ن ه ؤًال   ) فسئل عن ذلك فأشار إلی الثالثة فقال: هم السمع  وال
طالب ثّم قال: وعّزة  وسیسألون عن وصیّي هذا وأشار إلی علّي بن أبي  والفواد  والبصر 
تعالی  الّله  قول  وذلك  والیته  عن  ومسئولون  القیامة  یوم  لموقوفون  ُاّمتي  جمیع  إّن  رّبي 

اآلیة.(٣)  ؤن)  إّهنم   وو)

ِذیَن َال ُیْؤِمُنوَن  َنَك َوَبْنيَ الَّ (َوِإَذا َقَرْأَت اْلُقرآَن َجَعْلَنا یَبْ
ْسُتوًرا) «٤٥» اًبا مَّ َ ِ ِباْآلِخَرِة 

وما  الشامي  خبر  من  الرضا7  عن  جاء  ما  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢٤ـ 
سأل عنه أمیرالمؤمنین7 في حدیث طویل قال: سأله کم حّج آدم من حّجة؟ فقال له: 

(١) ٣٥٠ ح٦٥٦، عنه البحار: ١٩٤/٤٦ ح٦٧.
(٢) ٣٣٧/٢، عنه البحار: ١٥٢/٤٩ ضمن ح٢٥.

(٣) ١٥٢/٢، عنه البحار: ٢٧١/٢٤ ح٤٧.
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:اء «٥٥» 	
سورة ا

٢٥٩

الماء،  مواضع  یدّله  الصرد  معه  کان  حّجها  حّجة  وأّول  قدمیه،  علی  ماشیًا  حّجة  سبعین 
وخرج معه من الجّنة، وقد نهی عن أکل الصرد(١) والخّطاف(٢)، وسأله: ما باله الیمشي؟ 
قال: ألّنه ناح علی بیت المقدس، فطاف حوله أربعین عامًا یبکي علیه، ولم یزل یبکي 
مع آدم7، فمن هناك سکن البیوت، ومعه تسع آیات من کتاب الّله تعالی مّما کان آدم 
یقرؤها في الجّنة، وهي معه إلی یوم القیامة: ثالث آیات من أّول الکهف، وثالث آیات 

ا  ي أرسى) وهي «إذا قرأت القرآن» وثالث آیات من یس، وهي (وّن ا ) من
سّدًا).(٣)   أيدي   ب  

َ َبْعٍض) «٥٥» َ
َني  یِّ ِ ْلَنا َبْعَض النَّ (َوَلَقْد َفضَّ

٢٥ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده إلی الرضا7 حدیث طویل یقول فیه7:
وقد ذکر نوحًا وإبراهیم وموسی وعیسی ومحّمد صلوات الّله علیهم

فهؤالء الخمسة أولوا العزم، وهم أفضل األنبیاء والرسل:.(٤) 

ِم اْلِقَیاَمِة  ْ َ ِلُکوَھا َقْبَل  ْ ُ ُْن  َ ْن َقْرَیٍة ِإالَّ  (َوِإْن مِّ
َھا َعَذاًبا َشِدیًدا) «٥٨» ُ َأْو ُمَعذِّ

٢٦ـ تأویل اآلیات: محّمد بن العّباس، عن الحسین بن علّي  بن زکریا البصري، عن 
الهیثم بن عبدالّله الرّماني قال: حّدثني علّي بن موسی، قال: حّدثني أبي موسی، عن أبیه 
جعفر7 قال: دخل علی أبي بعض من یفّسر القرآن ـ في حدیث إلی أن قال: ـ وقال 
مة أو ّذھا اً شديدًا) فلمن العذاب،  ل يوم ا لكوھا ن 

ّ
تعالی: (وإن  قرية إال

للرجال أم للجدران والحیطان؟(٥) 

(١) الصرد: طائر ضخم الرأس یصطاد العصافیر.
(٢) الخّطاف: طائر إذا رأی ظّله في الماء أقبل إلیه لیتخّطفه.

(٣) ٢٤٣/١ ح١، عنه نور الثقلین: ١٩٢/٤ ح٢٤١، وکنز الدقائق: ١٦٧/٦.
(٤) ٨٠/٢ ح١٣، عنه البحار: ٣٤/١١ ضمن ح٢٨، وکنز الدقائق: ١٧٨/٦، ونور الثقلین: ١٩٦/٤ ح٢٥٨.

(٥) یأتي سبأ، ص٣٦٥ ح٧.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٦٠

ِْر) «٧٠» َ ْ ِيف اْلَربِّ َواْل ُ ْلَنا ْمَنا  َبِين آَدَم َوَمحَ (َوَلَقْد رَکَّ
٢٧ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الرضا7 قال: قال رسول الّله9:

إّن المؤمن یعرف في السماء کما یعرف الرجل أهله وولده، وأّنه ألکرم علی الّله تعالی 
من ملك مقّرب.(١) 

٢٨ـ علل الشرائع: بإسناده إلی عبد السالم بن صالح الهروي، عن علّي بن موسی 
الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن علّي بن أبي طالب:، عن النبّي9ـ  في حدیثـ  قال: 
فإّن المالئکة لخّدامنا وخّدام محّبینا، یا علّي، اّلذین یحملون العرش ومن حوله یسّبحون 

بحمد رّبهم ویستغفرون لّلذین آمنوا بوالیتنا، 
یا علّي، لوال نحن ما خلق الّله آدم وال حّوا وال الجّنة وال النار وال السماء وال األرض، 
]وتهلیله[  وتسبیحه  رّبنا  معرفة  إلی  سبقناهم  وقد  المالئکة  من  أفضل  نکون  ال  وکیف 
وتقدیسه، إّن الّله تبارك وتعالی خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر المالئکة بالسجود تعظیمًا لنا 

وإکرامًا، وکان سجودهم لّله عّز وجّل عبودیة وآلدم إکرامًا وطاعة لکوننا في صلبه، 
فکیف ال نکون أفضل من المالئکة، وقد سجدوا آلدم کّلهم أجمعون.(٢) 

ْم) «٧١» ِ ِ َم َنْدُعو ُکلَّ ُأَناٍس ِبِإَما ْ َ)
٢٩ـ العّیاشي: عن إسماعیل بن هّمام، قال: قال الرضا7 في قول الّله: (يوم ندا 
ّ ُاس بإمام) قال: إذا کان یوم القیامة قال الّله: ألیس عدل من رّبکم أن توّلوا کّل قوم 

من تَوّلوا؟ قالوا: بلی قال: فیقول: تمّیزوا فیتمّیزون.(٣) 
٣٠ـ عیون أخبار الرضا: عن داود بن سلیمان الفراء، عن علّي بن موسی الرضا قال: 

(١) ٣٣/٢ ح٦٢، عنه البحار: ١٨/٦٨ ح٢٦، وکنز الدقائق: ٢٠٧/٦، ونور الثقلین: ٢١٠/٤ ح٣١٣، صحیفة الرضا7: 
١١٣ ح٧٠.

(٢) ٥ ح١، عنه نور الثقلین: ٢١٠/٤ ح٣١٧، وکنز الدقائق: ٢٠٨/٦، العیون: ٢٦٢/١ ح٢٢، إکمال الدین: ٢٥٤/١ ح٤، 
عنهما البحار: ٣٠٣/٦٠ ح١٦.

وکنزالدقائق:  ح٣٤٥،   ٢١٦/٤ الثقلین:  ونور  ح١٨،   ٥٥٥/٣ والبرهان:  ح١٨،   ١٤/٨ البحار:  عنه  ح١٢٥،   ٣٠٤/٢  (٣)
.٥٧١/٥
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:اء «٧٢» 	
سورة ا

٢٦١

قوله  في  الّله9  رسول  قال  قال:  طالب:  أبي  بن  علّي  عن  آبائه،  عن  أبي،  حّدثني 
تعالی: (يوم ندا ّ ُاس بإمام) قال: یدعی کّل قوم بإمام زمانهم وکتاب رّبهم وسّنة 

نبّیهم.
الدّر المنثور: ابن مردویه، عن علّي7 قال: قال رسول الّله9 (مثله).

مجمع البیان: ما رواه الخاص والعام، عن علّي بن موسی الرضا7 (مثله).
المناقب: روی الخاصة والعامة (مثله).(١) 

(َوَمْن اَکَن ِيف َھـِذِه َأْعَمی َفُھَو ِيف اْآلِخَرِة َأْعَمی َوَأَضلُّ َسِبیًال) «٧٢»
٣١ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده عن الرضا7 أّنه قال لعمران الصابي: ...

في  موجود  تعالی  الّله  إّن  یقولون(٢):  اّلذین  والضالل  العمی  أهل  الجّهال  وقول  إّیاك 
والرجاء، للطاعة  الدنیا  في  بموجود  ولیس  والعقاب،  والثواب  للحساب  اآلخرة 

ولو کان في الوجود لّله عّز وجّل نقص واهتضام لم یوجد في اآلخرة أبدًا، ولکن القوم 
تاهوا وعموا وصّموا عن الحّق من حیث ال یعلمون، وذلك قوله عّز وجّل: (و ن ىف ه 

یًال) یعني أعمی عن الحقائق الموجودة.(٣)   وأضّل ىف اآلخرة أع ف أع

ْ َشْیًئا َقِلیًال) «٧٤» ِ
ْ َکُن ِإَل ْ َ َناك َلَقْد ِکدتَّ  ْ (َوَلْوَال َأْن َثبَّ

٣٢ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي، قال: حّدثني أبي، 
الحسن  أبي  عن  الجهم،  بن  محّمد  بن  علّي  عن  النیسابوري،  سلیمان  بن  حمدان  عن 

 أذ  ك الرضا7مّما سأله المأمون فقال له: أخبرني عن قول الّله عّز وجّل:(عىف اهللا
هلم)(٤) 

(١) ٣٢/٢ ح٦١، عنه البحار: ١٠/٨ ح٢، ونور الثقلین: ١٩٠/٣ ح٣٢٦، وکنز الدقائق: ٥٦٧/٥، والبرهان: ٥٥٢/٣ ح٤، 
وص٥٥٥ ح٢٠، عن المناقب: ٢٦٣/٢، وص٥٥٦ ح٢٤، عن مجمع البیان: ٤٣٠/٦.

(٢) «یزعمون» خ.
(٣) ١٧٥/١ ح١، عنه نور الثقلین: ٢١٧/٤ ح٣٥٠، وکنز الدقائق: ٢٢٣/٦، والبرهان: ٥٥٧/٣ ح٣، وعن التوحید: ٤٣٨.

(٤) التوبة: ٤٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٦٢

قال الرضا7: هذا مّما نزل بإّیاك أعني واسمعي یا جارة، خاطب الّله عّزوجّل بذلك 
وقوله  اخلارسين)(١)     ّكوو  ّن ح ارشكت   ل) قوله:  وکذلك  ُاّمته  به  وأراد  نبّیه 

ئًا قًال) قال: صدقت یابن رسول الّله.(٢)   مد كدّت تركن إل تناك ّ  ال أنتعالی: (و

ِر  ْ َ ْیِل َوُقْرآَن اْل ْمِس ِإَىل َغَسِق اللَّ َالَة ِلُدُلوك الشَّ (َأِقِم الصَّ
ِر اَکَن َمْشُھوًدا) «٧٨» ْ َ ِإنَّ ُقْرآَن اْل

الجمعة  یوم  صالة  العباد  علی  الّله  فرضها  صالة  أّول  قال7:  الرضا:  فقه  ٣٣ـ 
الظهر، فهو قوله تبارك وتعالی: (أقم االه ك امس إىل ق ال وقرآن ا إّن قرآن 

النهار.(٣)  ومالئکة  الّلیل  مالئکة  تشهده  دًا)  ن   ا
بن  علّي  أخیه  عن  جعفر،  بن  موسی  بن  إسماعیل  إلی  بإسناده  الشرائع:  علل  ٣٤ـ 

الحسین8: بن  علّي  سئل  قال:  جّده:  عن  أبیه،  عن  الرضا،  موسی 
ما بال المتهّجدین باللیل من أحسن الناس وجهًا؟

قال: ألّنهم خلوا بالّله فکساهم الّله من نوره.(٤) 

َقُّ َوَزَھَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل اَکَن َزُھوًقا) «٨١» ْ (َوُقْل َجاء ا
٣٥ـ أمالي الطوسي: بإسناده إلی سلیمان بن بالل قال: حّدثنا علّي بن موسی، عن 

ابیه، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن آبائه: قال:
وسّتین  ثالثمائة  وکانت  الکعبة،  حول  واألصنام  مّکة  فتح  یوم  الّله9  رسول  دخل 
ااطل إّن  ااطل  وزھق  احلق  (ء  ویقول:  یده  في  بمخصرة(٥)  یطعنها  فجعل  صنمًا 

(١) الزمر: ٦٥.
(٢) ٢٠٢/١ ح١،عنه البرهان: ٥٦١/٣ ح٤، وکنز الدقائق: ٢٢٨/٦، ونور الثقلین: ٢٢٠/٤ ح٣٦٠، عن الکافي: ٦٣٠/٢ 

ح١٤، تقّدم التوبة، ص١٨٢ ح١٣، ویأتي الزمر، ص٣٩٠ ح٨.
(٣) ٧٢، عنه البحار: ٣٠/٨٣ ح١٢.

(٤) ٣٦٥/٢ ح١، عنه نور الثقلین: ٢٢٧/٤ ح٣٨٨، وکنز الدقائق: ٢٤٦/٦.
(٥) المخصرة: ما یتوّکأ علیه کالعصا.
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:اء «٨٤» 	
سورة ا

٢٦٣

دٸ ااطل وما يعید)(١) فجعلت تنکبُّ لوجهها.(٢)  وما ي) (ًن ز 

ْن ُھَو َأْھَدی َسِبیًال) «٨٤» مُکْ َأْعَملُ ِمبَ َ َشاِکَلِتِه َفَربُّ َ (ُقْل ُکلٌّ َیْعَمُل 
٣٦ـ تفسیر القّمي: حّدثني أبي، عن جعفر بن إبراهیم، عن أبي الحسن الرضا7 
قال: إذا کان یوم القیامه أوقف المؤمن بین یدیه فیکون هو اّلذي یتوّلی حسابه، فیعرض 
فرائصه  وترتعش  لونه  لذلك  فیتغّیر  سّیئاته  یری  ما  فأّول  صحیفته،  في  فینظر  عمله،  علیه 
وتفزع نفسه، ثّم یری حسناته فتقّر عینه، وتسّر نفسه، وتفرح روحه، ثّم ینظر إلی ما أعطاه 
الّله من الثواب فیشتّد فرحه، ثّم یقول الّله للمالئکة: هلّموا الصحف اّلتي فیها األعمال 
شیئًا !  منها  نعمل  لم  إّنا  لتعلم  إّنك  وعّزتك  فیقولون:  فیقرؤنها  قال:  یعملوها،  لم  اّلتي 

علیها.(٣)  یثابون  ثّم  لکم  فکتبناها  نویتموها  صدقتم  فیقول: 

(َوَلِئن ِشْئَنا َلَنْذَھَنبَّ ِبالَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك) «٨٦»
قال  المروزي،  سلیمان  مع  الرضا7  مجلس  ذکر  في  الرضا:  أخبار  عیون  ٣٧ـ 
الرضا7: یا جاهل، فإذا علم الشيء فقد أراده، قال سلیمان: أجل قال: فإذا لم یرده لم 
یعلمه؟ قال سلیمان: أجل، قال: من أین قلت ذاك، وما الدلیل علی أّن ارادته علمه وقد 
ّ ّي أونا إك)فهو یعلم کیف  ذھ نا یعلم ما ال یریده أبدًا؟ وذلك قوله: (ول

یذهب وال یذهب به أبدًا؟
قول  هذا  الرضا7:  قال  شیئًا،  فیه  یزید  فلیس  األمر  من  فرغ  قد  ألّنه  سلیمان:  قال 
الیهود، فکیف قال عّزوجّل: (ادىن اجب لمك)(٤) ؟ قال سلیمان: إّنما عنی بذلك أّنه 
قادر علیه، قال: أفیعد ما الیفي به؟ فکیف قال عّزوجّل: (يزيد ىف اخللق ما ياء)(٥)  وقال 

(١) سبأ: ٤٩.
(٢) ٣٣٦ ح٢٣، عنه البحار: ١١٦/٢١ ح١١، ونور الثقلین: ٢٣٥/٤ ح٤١١، وکنز الدقائق: ٢٦٠/٦.

(٣) ٥٩٤/٢ ح١٨، عنه البحار: ٢٠٤/٧٠ ح١٢، والبرهان: ٥٨١/٣ ح٣، ومستدرك الوسائل: ٩١/١ ح٥، ونور الثقلین: 
٢٣٧/٤ ح٤٢١، وکنز الدقائق: ٢٦٩/٦، یأتي سورة الغاشیة، ص٤٩٧ ح٤.

(٤) غافر: ٦٠.
(٥) فاطر: ١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٦٤

عّزوجّل: (يم اهللا ما اء وي وده ُاّم الكتاب)(١)  وقد فرغ من األمر؟ فلم یحر جوابًا. 
وفي کتاب التوحید (مثله) سواء.(٢) 

٣٨ ـ االحتجاج: في احتجاجه7 علی المروزي، قال: إّن اإلرادة هي القدرة، قال 
الرضا7: وهو عّزوجّل یقدر علی ما الیریده أبدًا، والبّد من ذلك ألّنه قال تبارك وتعالي: 

ّ ّي أونا إك)  ذھ نا ول)
فلو کانت اإلرادة هي القدرة کان قد أراد أن یذهب به لقدرته، 

فانقطع سلیمان وترك الکالم عند هذا اإلنقطاع، ثّم تفّرق القوم.(٣) 

َن ِمبِْثِلِه  ُ ْا ِمبِْثِل َھـَذا اْلُقْرآِن َال َیْأ ُ َ َأْن َیْأ َ نُّ  ِ
ْ ِئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َوا (ُقل لَّ

َوَلْو اَکَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َظِھًريا) «٨٨»
٣٩ـ  عیون أخبار الرضا: بإسناده عن الرضا7 قال: حّدثني أبي، عن أبیه، عن جّده، 
عن أمیرالمؤمنین7 في «أ ب ت ث» قال: األلف آالء الّلهـ  إلی أن قال:ـ  إّن الّله تعالي نزل 

  اجتمعت اإلنس واجلّن هذا القرآن بهذه الحروف اّلتي یتداولها جمیع العرب، ثّم قال: (قل ل
ًا).(٤)    من بو ن مبثرآن ال يأا ا ا مبثلأن يأ

ْسَع آَیاٍت) «١٠١» ِ  َ َنا ُمو ْ َ (َوَلَقْد آ
٤٠ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الرضا7 إّنه ذکر القرآن یومًا فعّظم الحّجة فیه 

واآلیة والمعجزة في نظمه، الحدیث.(٥) 

(١) الرعد: ٣٩.
(٢) ١٨٩/١، عنه نور الثقلین: ٢٤٢/٤ ح٤٤٠، وکنز الدقائق: ٢٨٠/٦، والبحار: ٣٣٦/١٠ ضمن ح٢، وعن التوحید: 

٤٥١ ح١، عنه البرهان: ٦٠٥/٣ ح٢، تقّدم الرعد، ص٢٣٢ ح١٠، ویأتي غافر، ص٣٩٤ ح٧.
(٣) ١٨٤/٢، عنه نور الثقلین: ٢٤٣/٤ ح٤٤١، وکنز الدقائق: ٢٨١/٦.

(٤) ١٣٠/١ ح٢٧، عنه نور الثقلین: ٢٤٣/٤ ح٤٤٢، وکنز الدقائق: ٢٨١/٦، معاني األخبار: ٤٤، التوحید:  ٢٣٤ذح١، 
أمالي الصدوق: ٤٠٤ ح١، عنهم البحار: ٣١٨/٢ ذح٣، ووسائل الشیعة: ٢٧٦/١٩ ح٨.

(٥) ١٣٠/٢ ح٩، عنه البحار: ٢١٠/١٧ ح١٦، وج١٤/٩٢ ح٦، البرهان: ٦٥/١ ح٢، ونور الثقلین: ٢٤٢/٤ ح٤٤٣، وکنز 
الدقائق: ٢٨٢/٦.
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:اء  «١٠٢» 	
سورة ا

٢٦٥

أبیه،  عن  الرضا7،  عن  معّمر،  عن  طریف،  بن  الحسن  عن  اإلسناد:  قرب  ـ   ٤١
إذ  خماسي  طفل  وأنا  یوم  ذات  الّله7  عبد  أبي  عند  کنت  قال:  جعفر:  بن  موسی 

ـ  قال:  أن  إلی  الحدیث  وذکر  ـ  الیهود  من  نفر  علیه  دخل 
قالوا: أخبرنا عن آیات التسع اّلتي أوتیها موسی بن عمران 

قال: العصا واخراجه یده من جیبه بیضاء، والجراد، والقّمل، والضفادع، والدم، ورفع 
الطور، والمّن والسلوی آیة واحدة، وفلق البحر. قالوا: صدقت.(١) 

َك َیا ِفْرَعوُن َمْثُبوًرا) «١٠٢» ُظنُّ (َوِإينِّ َالَ
الّله  قول  ذکر  الرضا7  الحسن  أبي  عن  معروف،  بن  العّباس  عن  العّیاشي:  ـ   ٤٢

عاصي.(٢)  یا  فرن)  (يا  عّزوجّل: 

ًدا) «١٠٧» َّ ُ وَن ِلَألْذَقاِن  رُّ ِ
َ  ْ ِ

ْ َلی َعَل ْ ُ ْا اْلِعْملَ ِمْن َقْبِلِه ِإَذا  ُ ِذیَن ُأو (ِإنَّ الَّ
دمل  أو  السجود  علی  التقدر  عّلة  جبهتك  في  کان  فإن  قال7:  الرضا:  فقه  ٤٣ـ 
فاحفر حفیرة، فاذا سجدت جعلت الدّمل فیه، وإن کان علی جبهتك عّلة ال تقدر علی 
السجود من أجلها، فاسجد علی قرنك األیمن، فإن تعّذر علیه فعلی قرنك األیسر، فإن لم 
تقدر علیه فاسجد علی ظهر کّفك، فإن لم تقدر علیه فاسجد علی ذقنك، یقول الّله تبارك 

سًّا).(٣)  لألذن  يّون  م  يىل  إذا       ا وا 
ُ
أ اّين  (إّن  وتعالی 

ُْسَىن) «١١٠» ْ اء ا ا َتْدُعوْا َفَلُه اَألْمسَ ا مَّ ـَن َأیًّ ْمحَ (ُقِل اْدُعوْا اّهللاَ َأِو اْدُعوْا الرَّ
عبدالّله،  بن  محّمد  عن  عبدالّله،  بن  الحسین  عن  إدریس،  بن  أحمد  الکافي:  ـ   ٤٤
الحسن  أبا  سألت  قال:  سنان  ابن  عن  عثمان،  بن  علّي  بن  والحسن  عمر،  بن  وموسی 

نعم، قال:  الخلق؟  یخلق  أن  قبل  بنفسه  عارفًا  وجّل  عّز  الّله  کان  الرضا7هل 
(١) ٣١٨ ح١٢٢٨، عنه البحار: ٢٢٦/١٧ ضمن ح١، والبرهان: ٥٩٧/٣ ح١، ونور الثقلین: ٢٢٩/٣ ح٤٥٨، وکنزالدقائق: 

.٦٢٩/٥
(٢) ٨٣/٣ ح١٦٩، عنه البرهان: ٥٩٧/٣ ح٧، ونور الثقلین: ٢٥٤/٤ ح٤٦٤، وکنز الدقائق: ٣١١/٦.

(٣) ١١٤، عنه مستدرك الوسائل: ٤٥٩/٤ ح١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٦٦

قلت: یراها ویسمعها؟ قال: ما کان محتاجًا إلی ذلك، ألّنه لم یکن یسألها وال یطلب 
منها، هو نفسه، ونفسه هو، قدرته نافذة فلیس یحتاج أن یسّمي نفسه، ولکّنه اختار لنفسه 
العلّي  لنفسه:  اختار  ما  فأّول  یعرف،  لم  بإسمه  یدع  لم  إذا  ألّنه  بها،  یدعوه  لغیره  أسماء 
عال  أسمائه  أّول  هو  العظیم  العلّي  وأسمه  الّله  فمعناه  کّلها،  األشیاء  أعلی  ألّنه  العظیم، 

علی کّل شيء.(١) 

(١) ١١٣/١ ح٢، عنه نور الثقلین: ٢٥٦/٤ ح٤٧٢، وکنز الدقائق: ٣١٧/٦.
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سورة ال;ف «٢»

٢٦٧

سورة الکهف

ُدْنُه)«٢» ُینِذَر َبْأًسا َشِدیًدا ِمْن لَّ (لِّ
١ـ مناقب آل أبي طالب:: عن الرضا7 في قوله: (نذر بأسًا شدیدًا   نه) ؛ 

البأس الشدید، علّي بن أبي طالب وهو لدن رسول الّله9 یقاتل معه عدّوه.(١)

(َوَکْلُبُھم َباِسٌط ِذَراَعْیِه ِباْلَوِصیِد) «١٨»
١ـ القّمي: حّدثني أبي، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 أّنه قال: 
الیدخل الجّنة من البهائم إّال ثالثة: حمارة بلعم، وکلب أصحاب الکهف، والذئب. وکان 
سبب الذئب أّنه بعث ملك ظالم رجًال شرطّیًا لیحشر قومًا من المؤمنین ویعّذبهم، وکان 
للشرطي ابن یحّبه، فجاءه ذئب فأکل ابنه فحزن الشرطي علیه، فأدخل الّله ذلك الذئب 

الجّنة لما أحزن الشرطي.(٢) 

َة ِإالَّ ِباِهللا) «٣٩» َتَك ُقْلَت َما َشاء اُهللا َال ُقوَّ (َوَلْوَال ِإْذ َدَخْلَت َجنَّ
الحسن  أبي  عن  أسباط،  بن  علّي  عن  أصحابنا،  من  عّدة  عن  عنه،  المحاسن:  ٣ـ 

فقل: حضر  أو  سفر  في  منزلك  من  خرجت  إذا  لي:  قال  قال:  الرضا7، 
ة إالَّ ِبالّلِه، فتلّقاه  لُت َعَلی الّلِه، َما َشاَء الّلُه َال َحوَل َوَال ُقوَّ ِبسِم الّلِه آَمنُت ِبالّله، َتَوکَّ
به  وآمن  الّله،  سّمی  وقد  علیه  سبیلکم  ما  وتقول:  وجوهها  المالئکة  فتضرب  الشیاطین 

وتوّکل علی الّله، وقال: ما شاء الّله ال قّوة إّال بالّله.(٣) 
(١) ٨١/٢، بحاراألنوار: ٦٤/٤١.

(٢) ٣٦١/١ ضمن ح١٨، عنه البحار: ٣٧٧/١٣ ح١، والبرهان: ٦١٥/٢ ح٢، ونور الثقلین: ٢٧٦/٤ ح٣٦.
البحار:  عنه  ح٢٤١٦،   ٢٧٢/٢ الفقیه:   ،٤٠٠/٦ الدقائق:  وکنز  ح٨٥،   ٢٨٨/٤ الثقلین:  نور  عنه  ح٣٣،   ٣٥٠/٢  (٣)
٢٠١/٦٣ ح٢١، والوسائل: ٢٧٩/٨ ح٦، عنه وعن الکافي: ٥٤٣/٢ ح١٢، مکارم األخالق: ٥٢٥/١ ح٥، األمان من 

أخطار األسفار: ١٠٥، الوافي: ١٦٠٥/٩ ح١٠، وج٣٦٦/١٢، روضة المتقین: ٢٠٨/٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٦٨

َني َعُضًدا) «٥١» َذ اْملُِضلِّ ِ
َّ (َوَما ُکنُت ُم

٤ـ  دالئل اإلمامة: حّدثنا عبدالّله بن محّمد قال: حّدثنا عمارة بن زید قال: رأیت علّي 
ابن موسی الرضا8 وقد اجتمع إلیه وإلی المأمون ولد العّباس لیزیلوه عن والیة العهد، 
الظالمین  مّتخذ  ولست  حاجة  من  هذا  إلی  لي  ما  أخي  یا  ویقول:  المأمون  یکّلم  ورأیته 
عضدًا، وإذا علی کتفه األیمن أسد وعلی یساره أفعی یحمالن علی کّل من حوله، فقال 

المأمون: أتلوموني علی محّبة هذا، ثّم رأیته وقد أخرج من حائط رطبًا فأطعمهم.(١) 

(َقاَل ِلَفَتاُه آِتَنا َغَداءَنا) «٦٢»
٥ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی محّمد بن أبي عّباد، قال:

سمعت الرضا7 یقول یومًا: یا غالم، آتنا الغداء، فکأ ّني أنکرت ذلك، فتبّین اإلنکار 
فّي، فقرأ  (ل اه آا اء) فقلت: األمیر أعلم الناس وأفضلهم.(٢) 

ْن ِعَباِدَنا) «٦٥» (َفَوَجَدا َعْبًدا مِّ
٦ـ إکمال الدین: عن المظّفر بن جعفر بن المظّفر العلوي السمرقندي، قال: حّدثنا 
جعفر بن محّمد بن مسعود، عن أبیه محّمد بن مسعود، عن الحسن بن علّي بن فّضال، 

قال: سمعت أبا الحسن علّي بن موسی الرضا7 یقول:
وأّنه  الصور  في  ُینفخ  حّتی  یموت  ال  حّي  فهو  الحیاة،  ماء  من  شرب  الخضر7  إّن 
ذکره  فمن  ذکر  حیث  لیحضر  وأّنه  شخصه،  نری  وال  صوته  فنسمع  علینا،  فیسّلم  لیأتینا 
منکم فلیسّلم علیه، وأّنه لیحضر الموسم کّل سنة فیقضي جمیع المناسك، ویقف بعرفة 
فیوّمن علی دعاء المؤمنین وسیؤنس الّله به وحشة قائمنا في غیبته ویصل به وحدته.(٣) 

(١) ٣٦٢ ح٦، مدینة المعاجز: ٢١/٧ ح١٥.
ح١٥٠،   ٣٠٥/٤ الثقلین:  ونور  ح١٣٤،   ١٣٠/٧ المعاجز:  ومدینة  ح١٥،   ٢٧١/٤٩ البحار:  عنه  ح٧،   ١٢٨/٢  (٢)

.٤٤٧/٦ وکنزالدقائق: 
(٣) ٣٩٠ ح٤، عنه البحار: ٢٩٩/١٣ ح١٧، وج١٥٢/٥٢ ح٣، وإثبات الهداة: ٤٢٤/٦ ح٨١، وحلیة األبرار: ٤٢٦/٥ 

ح٢، والبرهان: ٦٦١/٣ ح٧.
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سورة ال;ف «٦٩»

٢٦٩

ُدِين ِإْن َشاء اّهللاُ َصاِبًرا َوَال َأْعِصي َلَك َأْمًرا) «٦٩» ِ
َ (َقاَل َس

حّدثني  قال:  سعید،  أبو  حّدثني  قال:  حّماد،  بن  خلف  حّدثني  الکّشي:  رجال  ـ   ٧
قال: الرّقي،  داود  عن  طلحة،  أبي  بن  محّمد  بن  الحسن 

أمرك  من  صدري  في  یلج  ما  والّله  إّنه  فداك  جعلت  الرضا7:  الحسن  ألبي  قلت 
هو؟ وما  لي:  قال  جعفر7،  أبي  عن  یرویه  ذریح  من  سمعته  حدیثًا  إّال  شيء 

وصدق  ذریح  وصدق  صدقت  قال:  الّله،  شاء  إن  قائمنا  سابعنا  یقول:  سمعته  قال: 
أبوجعفر7، فازددت والّله شّکًا، ثّم قال: یا دواد بن أبي کلدة، أما والّله لوال أّن موسی 
قال للعالم: (ىن إن شاء اهللا صابرًا)(١) ما سأله عن شيء، وکذلك أبوجعفر7 لوال 

أن قال: إن شاء الّله لکان کما قال، قال: فقطعت علیه.(٢) 
٨ ـ تفسیر القّمي: حّدثني محّمد بن علّي بن بالل، عن یونس، قال: اختلف یونس 
وهشام بن إبراهیم في العالم اّلذي أتاه موسی7 أّیهما کان أعلم؟ وهل یجوز أن یکون 
علی موسی حّجة في وقته وهو حّجة الله علی خلقه؟ قال قاسم الصیقل: فکتبوا إلی أبي 
الحسن الرضا7 یسألونه عن ذلك فکتب في الجواب: أتی موسی7 العالم فأصابه 
فأنکر  موسی7  علیه  فسّلم  مّتکئًا،  وإّما  جالسًا  إّما  البحر  جزائر  من  جزیرة  في  وهو 

السالم، إذ کان بأرٍض لیس فیها سالم، قال: من أنت؟ قال: أنا موسی بن عمران.
قال: أنت موسی بن عمران اّلذي کّلمه الله تکلیمًا؟ قال: نعم .
ْمَت ُرْشدًا)(٣)  ُِّ ا ِن ِممَّ َ َُِّ) قال: فما حاجتک؟ قال: جئت لـ

قال: إّني وّکلت بأمر الُتطیقه، ووّکلت أنت بأمر ال ُاطیقه.
اشتّد  حّتی  األعداء  وکید  البالء  من  محّمد:  آل  یصیب  بما  العالم  حّدثه  ثّم 

یقول: موسی  جعل  حّتی  محّمد:،  آل  فضل  عن  [العالم]  حّدثه  ثّم  بکاؤهما، 
یا لیتني کنت من آل محّمد. وحّتی ذکر فالنًا وفالنًا وفالنًا ومبعث رسول الّله9 إلی 

(١) الکهف: ٦٩.
(٢) ٣٧٣ ح٧٠٠، عنه البحار: ٢٦٠/٤٨ ح١٣.

(٣) «جئتك لتعّلمني» خ .
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٧٠

قومه، وما یلقی منهم ومن تکذیبهم إّیاه ، وذکر له [من] تأویل هذه اآلیة (وّلب أفئدهتم 
ار كام  يؤوا به أّول ٍّة)(١) حین أخذ المیثاق علیهم . وأ

عك  أن ّن ّمما ّمت رشدًا)؟ فقال الخضر: ّفقال [له] موسی: (ھل أ
ًا) به خ   ما    ًا * وكیف یع مىع ص إّنك لن)

فقال موسی7: (ىن إن شاء اهللا صابرًا وال أىص  أًا).
عتىن فال ألىن عن ىشٍء حّىت أث  ه ذكرًا). ّقال الخضر: (فإن ا

یقول: التسألني عن شيء أفعله، وال تنکره علّي حّتی اخبرك أنا بخبره.
قال: نعم. فمّروا ثالثتهم حّتی انتهوا إلی ساحل البحر، وقد شحنت سفینة وهي ترید 
فحملوهم  صالحون.  قوم  فإّنهم  نفر  الثالثة  هوالء  نحمل  السفینة:  أرباب  فقال  تعبر،  أن 
فلّما جنحت السفینة في البحر قام الخضر إلی جوانب السفینة فکسرها وأحشاها بالخرق 

والّطین فغضب موسی غضبًا شدیدًا، وقال للخضر:
ئًا إًا)  د جئت اغرق أھ اأخرق)

ًا) یع مىع ص أقل إّنك لن فقال له الخضر7: (أ
قال موسی: (ال تؤاخذىن مبا یت وال ترىن  أي عرسًا).

فخرجوا من السفینة [فمّروا] فنظر الخضر إلی غالم یلعب بین الصبیان حسن الوجه 
کأّنه قطعة قمر، وفي أذنیه دّرتان، فتأّمله الخضر ثّم أخذه فقتله؛ فوثب موسی علی الخضر 
الخضر:  فقال  ّنكرًا)  ئًا    جئت  ّد  ٍس     زكّیًة  سًا  (ألت  فقال:  األرض،  به  وجلد 

ًا) قال موسی: یع مىع ص لن ّإ ّ أقل أ)
أھل  ا  أ إذا  حّىت  لقا   * رًا  ّّىن    بت    احبىن  فال  دھا  ىشٍء  عن  سأك  (إن 
قريٍة) بالعشّي تسّمی الناصرة وإلیها ینسب النصاری، ولم یضّیفوا أحدًا قّط، ولم یطعموا 

یضّیفوهم، ولم  یطعموهم  فلم  فاستطعموهم  غریبًا، 
فنظر الخضر7 إلی حائط قد زال لینهدم فوضع الخضر یده علیه، وقال:

(١) األنعام: ١١٠.
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سورة ال;ف  «٨٢»

٢٧١

قم بإذن الّله. فقام، فقال موسی: ما ینبغي لك أن تقیم الجدار حّتی یطعمونا ویؤوونا.
وهو قوله: ( ت الّذت یه أجرًا) فقال له الخضر:

ما  بها  فعلت  اّلتي  ـ  نة  فّا أّما   * ًا  ص یه  ع    ما  أويل  ئك  ّ سأ نك  و ىن   فراق  (ا 

 ٌم ـ  الّسفینة  وراء  أي  ـ   وراء ون  أا  أن  فأردّت   ا ىف   يعمن   (١) ساك  ف ـ  فعلت 
نزلت. کذا  بًا)  ـ  صالحة  ـ  نٍة    ّ يأخذ 

وإذا کانت الّسفینة معیوبة لم یأخذ منها شیئًا.
) وهو طبع کافرًا ـ کذا نزلت ـ فنظرت إلی جبینه وعلیه  اه مؤالم فكان أوأّما ا)

زًة  ه  ًا  خ رّهبام  دهلام  ي أن   فأرد  * وكًا   ًیا يرھام  أن  (ا  کافرًا  طبع  مکتوب: 
ـ  أقمته  اّلذي  ـ  الار  (وأّما  نبّیًا.  سبعین  فولدت  بنتًا،  [لـ]والدیه  الّله  فأبدل  رمحًا)  وأقرب 
ا أشّدمها  أن ي ّمها صاحلًا فأراد رن أّهلام و ٌته ك نة وديىف ا  یمي  الم فكان

ًا).(٢) یه ص ع  تأويل ما ـ إلی قوله ـ ذ

َما) «٨٢» ُ َتُه َکنٌز هلَّ ْ َ (َواَکَن 
٩ـ فقه الرضا7: وأروي عن العالم7 أّنه سئل عن قول الّله تبارك وتعالی: (ون 
ته ك هلام) فقال: والّله ما کان ذهبًا وال فّضة، ولکّنه کان لوح من ذهب، مکتوب علیه 
أربعة أحرف: أنا الّله ال إله إّال أنا، من أیقن بالموت لم یضحك سّنه، ومن أیقن بالحساب 

لم یفرح قلبه، ومن أیقن بالقدر علم أّنه ال یصیبه إّال ما قدر علیه.(٣) 
١٠ـ قرب اإلسناد: عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر 
من  لوح  هلام)   ك ته  (ون  قال:  اّلذي  الکنز  في  وکان  یقول:  الرضا7  سمعت  قال: 

(١) فاّنها کانت لقوم مساکین یعملون في البحر وکانوا سّتة إخوة ثالثة عاملون وثالثة عاجزون والعاملون یقیمون بهم 
فاّلذین یستطیعون العمل أعرج وأعور وأصّم . والعاجزونمقعد وأعمی واآلخر تأخذه الحّمی کّل یوم .

اإلمام  ومسند  ح١٢٩،   ٢٩٩/٤ ونورالثقلین:  ح٤،   ٦٤٨/٣ والبرهان:  ذح١،   ٢٧٨/١٣ البحار:  عنه  ح٧،   ٦١٢/٢  (٢)
ح١٤٤.  ٣٥٣/١ الرضا7: 

(٣) ٣٧٠، عنه البحار: ٣١٥/٧٠.
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٢٧٢

ذهب فیه: بسم الّله الرحمن الرحیم ال إله إّال الّله، محّمد رسول الّله، عجبت لمن أیقن 
بالموت کیف یفرح، وعجبًا لمن أیقن بالقدر کیف یحزن، وعجبًا لمن رأی الدنیا وفعلها 
في  وتعالی  تبارك  الّله  یّتهم  ال  أن  الّله  عن  عقل  لمن  وینبغي  إلیها،  یرکن  کیف  بأهلها 

قضائه، وال یستبطئه في رزقه.
من  لوحًا  کان  فقال:  کان؟  ممَّ  الیتیم  کنز  عن  سئل  الرضا7  عن  األنوار:  مشکاة 

(مثله).  .... فیه:  ذهب، 
التهذیب: بإسناده عن علّي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (مثله)(١).(٢)

١١ـ الکافي: الحسین بن محّمد، عن معّلی بن محّمد، عن علّي بن أسباط، قال:
سمعت أبا الحسن الرضا7 یقول: کان في الکنز اّلذي قال الّله عّز وجّل:

بالموت  الّله الرحمن الرحیم، عجبت لمن أیقن  ته ك هلام) کان فیه: بسم  (ون 
کیف یفرح(٣)، وعجبت لمن أیقن بالقدر کیف یحزن، وعجبت لمن رأی الدنیا وتقّلبها 
بأهلها کیف َیرَکُن إلیها، وینبغي لمن عقل عن الّله أن ال یّتهم الّله في قضائه وال یستبطئه 
کتبه، قال: فضرب والّله یده إلی الدواة لیضعها  في رزقه، فقلت: جعلت فداك، ُارید أن أ

بین یدي، فتناولت یده فقّبلتها وأخذت الدواة فکتبته.
العّیاشي: (بإسناده) عن ابن أسباط (مثله).(٤) 

(١) العّیاشي: عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، أّنه سمع هذا الکالم عن الرضا7: عجبًا  لمن عقل عن الّله، کیف 
یستبطئ الّله في رزقه، وکیف اصطبر علی قضائه، «العّیاشي: ١٠٩/٣ ح٦٩». 

(٢) ٣٧٥ ح١٣٣٠، عنه البحار: ٢٩٤/١٣ ح٩ و١٥٦/٧٠ ح١٤، ووسائل الشیعة: ١٥٩/١١ ح٨، ونور الثقلین: ٣١٦/٤ 
ح٤٢،   ٦٥٩/٣ البرهان:  ح١٠٠١،   ٢٧٦/٩ التهذیب:   ،١٨٤/٢ الخواطر:  تنبیه   ،٤٦٩/٦ الدقائق:  وکنز  ح١٧٨، 

ح٧.  ٢٦٣/٢ األنوار:  مشکاة  ح٣٩،  وص٦٥٨ 
(٣) وفي صحیفة الرضا7: بإسناده قال: حّدثني أبي، عن الحسین بن علّي8 قال: ُوجد لوح تحت حائط مدینة من 
المدائن مکتوب فیه: أنا الّله ال إله إّال أنا ومحّمد نبّي، عجبت لمن أیقن بالموت کیف یفرح، وعجبت لمن أیقن بالقدر 
کیف یحزن عجبت لمن اختبر الدنیا کیف اطمأّن إلیها، وعجبت لمن أیقن بالحساب کیف یذنب. (ص٨١، ح١٧٩).
(٤) ٥٩/٢ ح٩، عنه البحار: ٢٩٥/١٣ ح٩، ونور الثقلین: ٣١٥/٤ ح١٧٦، وکنز الدقائق: ٤٦٨/٦، العّیاشي: ١٠٨/٣ 

ح١٣٣٠.  ٣٧٥ اإلسناد:  قرب  ح٦٧، 
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٢٧٣

حّدثني  قال:  اآلدمي،  سعید  أبو  حّدثني  قال:  حّماد،  بن  خلف  الکّشي:  رجال  ١٢ـ 
أحمد بن عمر الحلبي، قال: دخلت علی الرضا7 بمنی ـ إلی أن قال: ـ أال ُابّشرك؟ 
عّزوجّل  الّله  قول  في  أبوجعفر7  لي  فقال  وبآبائك،  بك  الّله  سّرني  فقد  نعم،  قلت: 
(ون ته ك هلام) لوح من ذهب فیه مکتوب: بسم الّله الرحمن الرحیم، ال إله إّال الّله 
محّمد رسول الّله، عجبت لمن أیقن بالموت کیف یفرح، ومن یری الدنیا وتغّیرها بأهلها 
في  والیّتهمه  رزقه  في  الّله  الیستبطَئ  أن  الّله  عن  عقل  لمن  وینبغي  إلیهما،  یرکن  کیف 

قضائه، ثّم قال: رضیت یا أحمد؟ قال: قلت: عن الّله تعالی وعنکم أهل البیت.(١) 

«٨٣» ( َْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْنيِ (َو
١٣ـ عیون أخبار الرضا7: عن الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علّي 

ابن أبي طالب: قال: قال رسول الّله9:
لکّل ُاّمة صّدیق وفاروق، وصّدیق هذه اُالّمة وفاروقها علّي بن أبي طالب7، إّن علّیًا 

سفینة نجاتها وباب حّطتها، إّنه یوشعها وشمعونها وذو قرنیها.(٢) 

ُْسَىن) «٨٨» ْ ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلًاِحلًا َفَلُه َجَزاء ا (َوَأمَّ
١٤ـ تأویل اآلیات: حّدثنا الحسین بن علّي بن عاصم، عن الهیثم بن عبدالّله، قال: 
حّدثني موالي علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیرالمؤمنین:، قال: قال 
رسول الّله9: أتاني جبرئیل عن رّبه عّز وجّل، وهو یقول: رّبي یقرئك السالم ویقول 
بیتك  وبأهل  بك  ویؤمنون  الصالحات  یعملون  اّلذین  ـ  المؤمنین  بّشر  محّمد،  یا  لك: 
أهل  والیة  هي  الحسنی  وجزاء  الجّنة،  یدخلون  الىن)  (جزاء  عندي  فلهم  بالجّنة،  ـ 

البیت: ، دخول الجّنة والخلود فیها في جوارهم صلوات الّله علیهم .(٣) 
(١) ٥٩٧ ح١١١٦، عنه البحار: ٤٥/٧٢ ح٥٦.

(٢) ١٣/٢ ح٣٠، عنه البحار: ١١٢/٣٨ ح٤٧، ونور الثقلین: ٣٢٤/٤ ح٢١٠، وکنز الدقائق: ٤٨٥/٦.
(٣) ٣١١/١ ح٩، عنه البحار: ٢٦٩/٢٤ ح٣٩، وعوالم العلوم: ٢٠٩/١٢ ح٢١، والبرهان: ٦٧٤/٣ ح٣٧، وکنزالدقائق: 

.٤٩١/٦
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٢٧٤

ي ْ ِيف ِغَطاء َعْن ِذرْکِ ُ ُ ِذیَن اَکَنْت َأْعُی (الَّ
ًعا) «١٠١» َْسَتِطیُعوَن َمسْ ا َال  ُ  َواَک

١٥ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي بفرغانة قال: 
حّدثنا أبي، عن أحمد بن علّي األنصاري، عن عبد السالم بن الصلت الهروي، قال: سأل 

المأمون الرضا علّی بن موسی8 عن قول الّله عّز وجّل: (اّين  أم ىف اء 
والذکر  الذکر،  من  الیمنع  العین  غطاء  فقال: «إّن  مسعًا)  يیعون  ال  وا  ذكري(١)   عن 
الیری بالعیون، ولکن الّله عّزوجّل شّبه الکافرین بوالیة علّي بن أبي طالب7 بالعمیان، 
فّرجت  المأمون:  فقال  مسعًا)  (واليیعون  النبّي9فیه،  قول  یستثقلون  کانو  ألّنهم 

عّني فّرج الّله عنك.(٢) 

ِْسُنوَن ُصْنًعا *  ُ  ْ ُ َّ َْسُبوَن َأ َ  ْ ُ ْنَیا َو ََیاِة الدُّ ْ ْ ِيف ا ُ ُ ِذیَن َضلَّ َسْع (الَّ
ْم  َِبَطْت َأْعَماُهلُ َ ْ َوِلَقاِئِه   ِ

ِذیَن َکَفُروا ِبآَیاِت َرِّ ُأوَلِئَك الَّ
َم اْلِقَیاَمِة َوْزًنا) «١٠٤، ١٠٥» ْ َ ْم  ُمي َهلُ ِ ُ َفَال 

١٦ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما کتبه الرضا7 للمأمون من محض اإلسالم 
وشرائع الدین: والبراَءة من أهل االستئثار ومن أبي موسی األشعري وأهل والیته (اّين 
رّهبم) بآيات  كوا  اّين  ُاوك   * صنعًا  ينون  أّهنم  يبون   و ا  ا احلیاة  ىف  م  ضّل 
ت أاهلم فال  ) کفروا بأن لقوا الّله بغیر امامته (ائهو) بوالیة أمیر المؤمنین7

امة وزً) فهم کالب أهل النار.(٣) مي هلم يوم ا

(١) القّمي: ٦٢٢/٢، قال: کانوا ال ینظرون إلی ما خلق الله من اآلیات والسماوات واألرض، عنه نور الثقلین: ٣٣٩/٤ 
ح٢٤٤.

(٢) ١٣٦/١ ذح٣٣، عنه نور الثقلین: ٣٣٨/٤ ح٢٤٣، والبرهان: ٦٨٥/٣ ح١، وکنز الدقائق: ٥١٦/٦، والبحار: ٤٠/٥ 
ح٦٢، عنه وعن التوحید: ٣٢٠ ح٢.

(٣) ١٢٦/٢، عنه نور الثقلین: ٣٤٠/٤ صدر ح٢٤٨.
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٢٧٥

ِه َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِحلًاِحلًا  (َفَمن اَکَن َیْرُجو ِلَقاء َربِّ
ِه َأَحًدا) «١١٠» ُْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ َوَال 

١٨ـ الکافي: علّي بن محّمد بن عبدالّله، عن إبراهیم بن إسحاق األحمر، عن الحسن 
للصالة،  یتهّیأ  أن  یرید  إبریق  یدیه  وبین  الرضا7  علی  دخلت  قال:  الوّشاء  علّي  ابن 
ُصبَّ علیه، فأبی ذلك، وقال: مه یا حسن، فقلت: لَم تنهاني أن أصّب علی 

َ
فدنوت منه أل

یدك، تکره أن أوجر؟ قال: تؤجر أنت وأوزر أنا.
فقلت له: وکیف ذلك؟ فقال: «أما سمعت الّله عّز وجّل یقول:

أتوّضأ  أناذا  وها  أًا)  رّبه  بادة  يرشك  وال  صاحلًا  ًال  فعمل  رّبه  اء  يرجوا  ن  (ن 
أحد».(١)  فیها  یشرکني  أن  کره  فأ العبادة،  وهي  للصالة، 

یتوّضأ  فرآه  المأمون  علی  یومًا  دخل  الرضا7  الحسن  أبا  أّن  روي  البیان:  مجمع 
فقال: الماء،  یده  علی  یصّب  والغالم  للصالة 

ال تشرك بعبادة رّبك أحدًا، فصرف المأمون الغالم، وتوّلی وضوَءه بنفسه.(٢) 

ح٥،   ٣٧٠/٤ األبرار:  وحلیة   ،٣٣٥/١ الشیعة:  ووسائل  وج٣٤٩/٨٤،  ح٣٠،   ١٠٤/٤٩ البحار:  عنه  ح١،   ٦٩/٣  (١)
.٥٢٩/٦ الدقائق:  وکنز  ح٤،   ٣٨٩/٣ والبرهان:  ح٢٦٧،   ٣٤٥/٤ ونورالثقلین: 

(٢) ٤٩٩/٦، عنه نور الثقلین: ٣٤٥/٤ ح٢٧٢، وکنز الدقائق: ٥٣٠/٦.
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٢٧٦

سورة مریم

ْأُس َشْیًبا) «٤» (َواْشَتَعَل الرَّ
١ـ الخصال: بإسناده عن الرضا، عن آبائه، عن علّي:، قال:

وفي  سخاء،  العارضین  وفي  یمن؛  الرأس  مقدم  في  الشیب  الّله9:  رسول  قال 
الذوائب شجاعة، وفي القفا شوم.(١) 

ا * َیِرُثِين َوَیِرُث ِمْن آِل َیْعُقوَب) «٦» ُدنَك َوِلـیًّ ( َفَھْب ِيل ِمْن لَّ
٢ـ بصائر الدرجات: علّي بن إسماعیل، عن محّمد بن عمر الزّیات، عن ابن بابا قال: 

دخلت علی أبي الحسن الرضا7 وقد ولد له أبو جعفر7 فقال:
إّن الّله قد وهب لي من یرثني ویرث آل داود.(٢) 

ا) «١٥» َعُث َحیًّ ْ َم ُ ْ َ وُت َو َم َميُ ْ َ َم ُوِلَد َو ْ َ (َوَسَالٌم َعَلْیِه 
٣ ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا محّمد بن الحسن2قال: حّدثنا سعد بن عبد الّله، 

عن أحمد بن حمزة األشعري، قال: حّدثني یاسر الخادم، قال:
سمعت أبا الحسن الّرضا7 یقول: إّن أوحش ما یکون هذا الخلق في ثالثة مواطن: 
یوم یولد ویخرج من بطن ُاّمه فیری الدنّیا، ویوم یموت فیری(٣) اآلخرة وأهلها، ویوم یبعث 
فیری أحکامًا لم یرها في دار الدنیا، وقد سّلم الّله عّز وجّل علی یحیی في هذه الثالثة 

عث ًّا) ويوم يموت ويوم ي یه يوم و المواطن وآمن روعته فقال: (وسالم
وقد سّلم عیسی بن مریم7 علی نفسه في هذه الثالثة المواطن فقال:

(١) ٢٣٥ ح٧٦، عنه نور الثقلین: ٣٥٢/٤ ح١٦، والبحار: ١٠٦/٧٦ ح٢، وعن عیون أخبار الرضا7: ٢١٤ ح١١.
(٢) ١٣٨ ح١٤، عنه البحار: ١٨٦/٢٦ ح٢٣ وج ١٨/٥٠ ح٣، ونور الثقلین: ٣٥٤/٤ ح٢٤.

(٣) «فیعاین» خ.
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٢٧٧

ث ًّا)(١) .
ُ
(واالم ّ يوم وت ويوم أموت ويوم أ

کتاب الغایات: عن یاسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن الرضا7 (مثله).
روضة الواعظین: مرسًال عن الرضا7 (مثله).

بن  علّي  الحسن  أبا  سمعت  قال:  الخادم  یاسر  عن  الصّباغ:  البن  المهّمة  الفصول 
(مثله). یقول:  الرضا7  موسی 

نور األبصار: عن یاسر الخادم قال: سمعت علّیًا الرضا بن موسی8(مثله).(٢) 
٤ ـ ثواب األعمال: أبي1 قال: حّدثنا أحمد بن إدریس قال: حّدثنا محّمد بن أحمد 
قال: حّدثنا أحمد بن الحسین، عن أبي طاهر بن حمزة، عن الحسن بن علّي الوّشاء قال: 
کنت مع أبي وأنا غالم فتعّشینا عند الرضا7 لیلة خمس وعشرین من ذي القعدة، فقال: 
لیلة خمس وعشرین من ذي القعدة ولد فیها إبراهیم7 وولد فیها عیسی بن مریم7، 

الحدیث.
الفقیه: روي عن الحسن بن علّي الوّشاء قال: (مثله).(٣) 

بن  محّمد  بن  أحمد  عن  یحیی،  بن  محّمد  عن  أصحابنا،  من  عّدة  الکافي:  ـ   ٥
عیسی، عن صفوان بن یحیی، قال: قلت للرضا7: قد کّنا نسألك قبل أن یهب الّله لك 
أباجعفر7 فکنت تقول: یهب الّله لي غالمًا، فقد وهب الّله لك فقّر عیوننا، فال أرانا الّله 
یومك، فإن کان کون فإلی من؟ فأشار بیده إلی أبي جعفر7 وهو قائم بین یدیه، فقلت: 

جعلت فداك، هذا ابن ثالث سنین؟ 
قال: وما یضّره من ذلك شيء، قد قام عیسی7بالحّجة وهو ابن ثالث سنین(٤). 

(١) مریم: ٣٣.
(٢) ٢٥٧/١ ح١١،عنه نور الثقلین: ٣٥٨/٤ ح٣٨، وکنز الدقائق: ٥٥٩/٦، الخصال: ١٠٧ ح٧، عنه البرهان: ٧٠٤/٣ 
الغّمة:  کشف   ،٢٩٧/١٣ الحّق:  إحقاق   ،١٧٠ األبصار:  نور   ،٢٣٥ المهّمة:  الفصول   ،٥٧٢ الواعظین:  روضة  ح٦ 

.٢٩٣/٢
الشیعة:  وسائل  عنه  ح١١٣،   ٢١٤/١٤ البحار:  عنه  ح١٨١٤،   ٨٩/٢ الفقیه:  ح١،   ٢٢/٩٧ البحار:  عنه  ح١،   ١٠٤  (٣)
.٥١٤ الکفعمي:  مصباح   ،٢٤/٢ االعمال:  إقبال   ،٥٧١/٦ الدقائق:  وکنز  ح٤٨،   ٣٦١/٤ الثقلین:  ونور  ح١،   ٣٣١/٧

(٤) في اإلرشاد «أقّل من ثالث سنین».
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إرشاد المفید: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محّمد، عن محّمد بن یعقوب، عن محّمد 
ابن یحیی (مثله). (١)

أبي  یدي  بین  واقفًا  کنت  قال:  أبیه  عن  الخیرانّي،  عن  محّمد،  بن  الحسین  ومنه:  ٦ـ 
من؟ فإلی  کون  کان  إن  سّیدي  یا  قائل:  له  فقال  بخراسان،  الحسن7 
قال: إلی أبي جعفر ابني، فکأّن القائل استصغر سّن أبي جعفر7،

نبّیًا  رسوًال  مریم7  بن  عیسی  بعث  وتعالی  تبارك  الّله  إّن  الحسن7:  أبو  فقال 
جعفر. أبو  فیه  اّلذي  السّن  من  أصغر  في  مبتدأة  شریعة  صاحب 

عن  یعقوب،  بن  محّمد  عن  محّمد،  بن  جعفر  القاسم  أبو  أخبرني  المفید:  إرشاد 
(مثله). أبیه  عن  الخیراني،  عن  محّمد،  بن  الحسن 

إعالم الوری: محّمد بن یعقوب، عن الحسین بن محّمد (مثله).
روضة الواعظین: روي أّن قائًال یقول ألبي الحسن الرضا7: (مثله).(٢) 

٧ ـ اثبات الوصّیة: المحمودي قال: کنت واقفًا علی رأس الرضا بطوس، فقال لي(٣) 
بعض أصحابه: إن حدث حدث فإلی من؟ فالتفت وقال: إلی ابني أبوجعفر، فکأّن الرجل 
استصغر سّنه فقال له أبو الحسن: إّن الّله بعث عیسی بن مریم قائمًا بشریعته وهو في دون 

السّن اّلتي یقوم فیها أبوجعفر علی شریعتنا(٤) ... الحدیث.
عن  الحسن،  بن  محّمد  حّدثني  قال:  الدّقاق،  محّمد  بن  علّي  حّدثنا  األثر:  کفایة 
عن  المحمودي،  عن  قتادة،  أبي  بن  أحمد  بن  محّمد  عن  الحمیري،  جعفر  بن  عبدالّله 

(مثله).(٥)  قال:  محمود  أبي  بن  إبراهیم  عن  إسماعیل،  بن  إسحاق 
وکنزالدقائق:  ح٦٧،   ٣٦٥/٤ الثقلین:  ونور  ح١٤،   ٧١٠/٣ والبرهان:  ح٥٢،   ٢٥٦/١٤ البحار:  عنه  ح٢،   ٣٨٣/١  (١)

٥٨٠/٦، إرشاد المفید: ٣٧٦.
األبرار:  وحلیة  ح٦٨،   ٣٦٦/٤ الثقلین:  ونور  ح١،   ٣٧٨/٢ والوافي:  ح٥٣،   ٢٥٦/١٤ البحار:  عنه  ح٦،   ٣٨٤/١  (٢)
٦٠٩/٤ ح١٣، وکنز الدقائق: ٥٨١/٦، وإلزام الناصب: ٤٩/١، وإثبات الهداة: ١٦٠/٦ ح١٥، إرشاد المفید: ٢٧٩، 

إعالم الوری: ٩٢/٢، عنهما البحار: ٢٣/٥٠ ح١٥، کفایة األثر: ٣٢٤، إثبات الوصّیة: ٢١٣، روضة الواعظین: ٢٨٢.
(٣) «له» خ.

(٤) «شریعته» خ.
(٥) ٣١٣، کفایة األثر: ٢٧٣.
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٢٧٩

ا) «٥٠» ْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلیًّ ِتَنا َوَجَعْلَنا َهلُ ْمحَ ْن رَّ ْم مِّ (َوَوَھْبَنا َهلُ
٨ ـ شواهد التنزیل: بإسناده عن إسماعیل بن علّي الخزاعي، قال: أخبرنا أبي، قال: 
محّمد،  بن  جعفر  أبي:  أخبرنا  قال:  أبي،  أخبرني  الرضا7قال:  موسی  بن  علّي  أخبرنا 
أبي  أخبرني  قال:  الحسین،  بن  علّي  أبي:  أخبرنا  قال:  علي،  بن  محّمد  أبي:  أخبرنا  قال: 
الّله9: رسول  قال  قال:  طالب:  أبي  بن  علّي  أبي  أخبرني  قال:  علّي،  بن  الحسین 

لیلة عرج بي إلی السماء حملني جبرئیل علی جناحه األیمن فقیل لي: من استخلفته 
علی أهل األرض؟ فقلت: خیر أهلها لها أهًال: علّي بن أبي طالب أخي وحبیبي وصهري 
ه  یعني ابن عّمي فقیل لي: یا محّمد أتحّبه؟ فقلت: نعم یا رّب العالمین. فقال لي: أحبَّ
وُمر ُاّمتك بحّبه، فإّني أنا العلّي األعلی اشتققت له من أسمائي اسمًا فسّمیته علّیًا، فهبط 

جبرئیل فقال: إّن الّله یقرأ علیك الّسالم ویقول لك: إقرأ. قلت: وما أقرأ؟
ا هلم ان صدق ّیًا).(١)  رمحتنا و  ا هلمقال: (ووھ

ابن  أحمد  حّدثنا  قال:  القاسم،  بن  أحمد  حّدثنا  قال:  العّباس،  بن  محّمد  ومنه:  ٩ـ 
محّمد السّیاري، عن یونس بن عبد الّرحمن، قال: قلت ألبي الحسن الرضا7: إّن قومًا 
تعالی:  قوله  من  لهم:  فقلت  وجّل،  عّز  الّله  کتاب  في  المؤمنین7  أمیر  باسم  طالبوني 

هکذا.(٢)  هو  صدقت  فقال:  ّیًا)،  صدق  ان  هلم  ا  و)

ُه اَکَن َصاِدَق اْلَوْعِد) «٥٤» اِعیَل ِإنَّ (َواْذرُکْ ِيف اْلِکَتاِب ِإْمسَ
١٠ ـ علل الشرائع: حّدثنا أبي، قال: حّدثنا سعد بن عبد الّله، عن یعقوب بن یزید، 
قال:  الرضا7  الحسن  أبي  عن  الجعفري،  سلیمان  عن  أشیم،  بن  أحمد  بن  علّي  عن 
أتدري لم سّمي إسماعیل (صادق ا)؟ قال: قلت: ال أدري. قال: وعد رجال فجلس 

حوال ینتظره.(٣)  له 
(١) ٤٦٢/١ ح٤٨٨، عنه إحقاق الحّق: ٥٤٨/١٤.

(٢) ٣١٨/١ ح٩، اللوامع: ٢٠٨، وکنز الدقائق: ٥٩٨/٦، عنه البحار: ٥٧/٣٦ ح٣.
(٣) ٧٧ ح١، عنه البرهان: ٧١٨/٣ ح١، والبحار: ٩٤/٧٥ ح١٠ عنه وعن العیون: ٧٧/٢ ح٩، عنه نور الثقلین: ٣٧٥/٤ 

ح١٠٠، وکنز الدقائق: ٦٠٤/٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٨٠

ا) «٥٧» (َوَرَفْعَناُه َمَکاًنا َعِلیًّ
١١ـ مناقب ابن شهرآشوب: وأبو المضا صبیح مولی الرضا7 قال:
سمعته یحّدث عن أبیه، عن جّده في قوله تعالی: (ورناه مكا ًّیًا)

قال: نزلت في صعود علّي7علی ظهر النبّي9لقلع الصنم.(١) 

ا) «٦٤» َِسیًّ َك  (َوَما اَکَن َربُّ
١٢ـ التوحید، عیون أخبار الرضا: ابن عصام، عن الکلیني، عن عّالن، عن عمران 
قال:  العزیز  عبد  أخیه  عن  مسلم،  بن  القاسم  عن  القاسم،  بن  الحسن  عن  موسی،  ابن 

سم)(٢)  اهللا  (وا  عّزوجّل:  الّله  قول  عن  موسی7  بن  علّي  الرضا  سألت 
فقال: إّن الّله تبارك وتعالی الینسی والیسهو وإّنما ینسی ویسهو المخلوق المحَدث، 
یومه  لقاء  ونسي  نسیه  وإّنما یجازي من  ّیًا)  رّبك  وجّل یقول: (وما ن  عّز  أال تسمعه 

ُاوك  أم   افأ اهللا  وا  ّين  تكوا  (ال  تعالی:  الّله  قال  کما  أنفسهم،  ُینِسَیُهم  بأن 
 ااسن)(٣)  وقال تعالی: (وم سا كام وا اء يوم ا)(٤)  أي نترکهم کما 

ترکوا االستعداد للقاء یومهم هذا.(٥)

ا َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل َوَملْ َیُك َشْیًئا) «٦٧» َساُن َأنَّ (َأَوَال َیْذرُکُ اْالِ
١٣ـ عیون أخبار الرضا7: في باب مجلس الرضا7 مع سلیمان المروزي یقول 

فیه المأمون بعد کالم طویل: یا عمران، هذا سلیمان المروزي متکّلم خراسان،
قال عمران: یا أمیرالمؤمنین، إّنه یزعم أّنه واحد خراسان في النظر وینکر البداء؟ قال: 

(١) ١٣٥/٢، عنه البحار: ٧٦/٣٨ ضمن ح١.
(٢) التوبة: ٦٧.

(٣) الحشر: ١٩.
(٤) األعراف: ٥١.

عن  ح٣   ٥٥٨/٢ البرهان:   ،٦٢٦/٦ الدقائق:  وکنز  ح٤،   ٦٣/٤ البحار:  عنهما  ح١٨،   ١٢٨ العیون:  ح١،   ١٥٩  (٥)
ح١٣،  ص١٦١  األعراف،  تقّدم  العیون،  عن  (قطعة)  ح١٢٥  وج٣٨٤/٤  ح١٤٧،   ٤٦٦/٢ الثقلین:  نور  التوحید، 

والتوبة، ص١٨٥ ح١٨، ویأتي الحشر، ص٤٥٧ ح٦.
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سورة مر>� «٨٥، ٨٦»

٢٨١

فِلَم التناظره؟ قال عمران: ذاك إلیك(١)، فدخل الرضا7 فقال: في أّي شيء أنتم(٢)؟ قال 
بأبي الحسن  أترضی  سلیمان:  له  فقال  المروزي.  سلیمان  هذا  الّله،  رسول  یابن  عمران: 
وبقوله فیه؟ فقال عمران: قد رضیت بقول أبي الحسن في البداء علی أن یأتیني فیه بحّجة 

أحتّج بها علی نظرائي من أهل النظر.
قال المأمون: یا أبا الحسن، ما تقول فیما تشاجرا فیه؟

ّ ان أقال: وما أنکرت من البداء یا سلیمان؟ والّله عّز وجّل یقول: (أوال يذكر (٣) اإل
ویقول:  يعیده)(٤)    ّ اخللق  دؤا    ي اّي   و) وجّل:  عّز  ویقول  ئًا)   يك   و ل    قاه 

ق  (وبدأ  اء)(٦)   ما  اخللق  ىف  (يزيد  وجّل:  عّز  ویقول  واألرض)(٥)   ااموات  (بديع 
) ویقول عّزوجّل: (وآخرون  جون أل اهللا إّما يعّذهبم وإّما يوب م) (٧)  ط  اناإل

الحدیث.(٩)   ىف كتب)(٨)  
ّ

ویقول عّز وجّل: (وما يعّمر  ّمر وال ي  ره إال

ِْرِمَني ُ ْ َُسوُق ا ِن َوْفًدا * َو ْمحَ ُْشُر اْملُتَِّقَني ِإَىل الرَّ َ َم  ْ َ)
َ ِوْرًدا) «٨٥، ٨٦» َّ ِإَىل َجَھ

١٤ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا أبو علّي محّمد بن أحمد بن یحیی معاذي، قال: 
حّدثنا أبو عمرو محّمد بن عبدالّله الحکمي، الحاکم بنوقان قال: خرج علینا رجالن من 
الري برسالة بعض السالطین بها إلی األمیر نصر بن أحمد ببخارا، وکان أحدهما من أهل 
الري، واآلخر من أهل قم، وکان القّمي علی المذهب اّلذي کان قدیمًا بقم في النصب، 

(١) «إلیه» خ.
(٢) «کنتم» خ.

(٣) «أولم یر» البحار.
(٤) الروم: ٢٧.

(٥) البقرة: ١١٧، واألنعام: ١٠١.
(٦) فاطر: ١.

(٧) فاطر: ١١.
(٨) التوبة: ١٠٦.

(٩) عنه البحار: ٣٢٩/١٠، وج١٧٨/٤٩، تقّدم في األنعام، ص١٤٢ ح٢٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٨٢

وکان الرازي متشّیعًا، فلّما بلغا نیشابور قال الرازي للقّمي: أال نبدأ بزیارة الرضا7 ثّم 
نتوّجه إلی بخارا؟ فقال القّمي: قد بعثنا سلطاننا برسالة إلی الحضرة ببخارا، فالیجوز لنا 
أن نشتغل بغیرها حّتی نفرغ منها، فقصدا بخارا وأّدیا الرسالة ورجعا حّتی حاذیا طوس، 
إلیها  أرجع  وال  مرجئًا  قم  من  خرجت  فقال:  الرضا7؟  نزور  أال  للقّمي:  الرازي  فقال 

رافضّیًا.
قال: فسّلم الرازي أمتعته ودوابه إلیه ورکب حمارًا وقصد مشهد الرضا7، وقال لخّدام 
فدخلت  قال:  ذلك،  ففعلوا  مفتاحه،  اليَّ  ادفعوا  الّلیلة  هذه  المشهد  لي  خّلوا  المشهد: 
المشهد وغلقت الباب وزرت الرضا7، ثّم قمت عند رأسه وصّلیت ماشاء الّله تعالی، 
وابتدأت في قراءة القرآن من أّوله، فکنت أسمع صوتًا بالقرآن کما أقرأ، فقطعت صوتي 
ودرت المشهد کّله وطلبت نواحیه فلم أر أحدًا، فعدت إلی مکاني وأخذت في القراءة 
بُاذني  وأصغیت  هنیئة  فسکّت  ینقطع،  ال  أقرأ  کما  الصوت  أسمع  فکنت  القرآن  أّول  من 
فقرأت:  مریم  سورة  آخر  بلغت  حّتی  أقرأ  ما  مثل  أسمع  فکنت  القبر،  من  الصوت  فإذا 
«یوم نحشر المتقین إلی الّرحمن وفدًا» فسمعت الصوت من القبر: «یوم یحشر المتقون 
إلی الرحمن وفدًا ویساق المجرمون إلی جهّنم وردًا» حّتی ختمت القرآن وختم، فلّما 
أصبحت رجعت إلی نوقان، فسألت من بها من المقرئین عن هذه القراءة؟ فقالوا: هذا في 

اللفظ والمعنی مستقیم، لّکنا النعرفه في قراءة أحد».
قال: فرجعت إلی نیشابور فسألت من بها من المقرئین عن هذه القراءة، فلم یعرفها 
أحد منهم حّتی رجعت إلی الري، فسألت بعض المقرئین عن هذه القراءة، فقلت: من 
قرأ: «یوم یحشر المتقون إلی الرحمن وفدًا ویساق المجرمون إلی جهّنم وردًا» فقال لي: 
من أین جئث بهذا؟ فقلت: وقع لي إحتیاج إلی معرفتها في أمر حدث، قال: هذه قراءة 
رسول الّله9 من روایة أهل البیت:، ثّم استحکاني السبب اّلذي من أجله سألت 

عن هذه القراءة، فقصصت علیه القّصة وصّحت لي القراءة.(١) 

(١) ٢٨١/٢ ح٦، عنه نور الثقلین: ٣٩١/٤ ح١٥١، وکنز الدقائق: ٦٤٨/٦.
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سورة طه «٥»

٢٨٣

سورة طه

َ اْلَعْرِش اْسَتَوی) «٥» َ ُن  ْمحَ (الرَّ
یحیی،  بن  صفوان  عن  الجّبار،  عبد  بن  محّمد  عن  إدریس،  بن  أحمد  الکافي:  ١ـ 
ضا7، فاستأذنته فأذن لي،  ث، أن ُادخله علی أبي الحسن الرِّ قال: سألني أبو قّرة المحدِّ

فدخل فسأله عن الحالل والحرام ثّم قال له أ فتقرُّ أّن الّله محموٌل؟
فقال أبو الحسن7: کلُّ محموٍل مفعوٌل به، مضاٌف إلی غیره، محتاٌج، والمحمول: 
القائل: فوق  مدحٌة، وکذلك قول  الّلفظ  وهو في  فاعٌل،  والحامل  الّلفظ،  اسُم نقٍص في 
وتحت، وأعلی وأسفل، وقد قال الّله: (و األمساء الىن ده هبا)ولم یقل في کتبه 
أن  واألرض  الّسماوات  والممسك  والبحر،  البرِّ  في  الحامل  إّنه  قال  بل  المحمول  إّنه 
تزوال، والمحمول ما سوی الّله، ولم ُیسمع أحٌد آمن بالّله وعظمته قطُّ قال في دعائه: «یا 

(اّين  وقال:  ٌة)(١)   مثا يوٍذ  م  ربِّك  عرش  (ويحمل  قال:  فإّنه  قّرة  أبو  قال  محمول» 
ارش)(٢)   يحمن 

فقال أبو الحسن7: العرش لیس هو الّله والعرش اسم علٍم وقدرٍة، وعرش فیه کلُّ 
شيٍء، ثّم أضاف الحمل إلی غیره، خلٍق من خلقه، ألّنه استعبد خلقه بحمل عرشه وهم 
حون حول عرشه، وهم یعملون بعلمه، ومالئکًة یکتبون أعمال  حملة علمه، وخلقًا یسبِّ
قال،  کما  استوی  العرش  علی  والّله  بیته،  حول  بالطواف  األرض  أهل  واستعبد  عباده، 
الممسك،  لهم،  الحافظ  لهم،  الحامل  والّله  العرش،  حول  ومن  یحمله  ومن  والعرش 
القائم علی کلِّ نفٍس، وفوق کلِّ شيٍء، وعلی کلِّ شيٍء، وال یقال: محموٌل، وال أسفل، 

والمعنی». الّلفظ  فیفسد  بشيٍء،  یوصل  ال  مفردًا  قوًال 

(١) الحاقة: ١٧.
(٢) غافر: ٧.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٨٤

أّن  غضبه،  یعرف  إّنما  غضب  إذا  الّله  أّن  جاءت:  اّلتي  وایة  بالرِّ ب  فتکذِّ قّرة:  أبو  قال 
ون سّجدًا، فإذا ذهب  المالئکة اّلذین یحملون العرش یجدون ثقله علی کواهلهم، فیخرُّ

مواقفهم؟  إلی  ورجعوا  خّف  الغضب 
فقال أبو الحسن7: أخبرني عن الّله تبارك وتعالی منذ لعن إبلیس إلی یومك هذا 
هو غضبان علیه، فمتی رضي، وهو في صفتك لم یزل غضبان علیه، وعلی أولیائه، وعلی 
ما  علیه  یجري  وأّنه  حاٍل،  إلی  حاٍل  من  بالتغییر  رّبك  تصف  أن  تجترئ  کیف  أتباعه؟ 
رین،  یجري علی المخلوقین؟! سبحانه وتعالی، لم یزل مع الّزائلین، ولم یتغّیر مع المتغیِّ
هم إلیه محتاٌج، وهو غنيٌّ عّمن  لین، ومن دونه في یده وتدبیره، وکلُّ ولم یتبّدل مع المتبدِّ

سواه».(١) 
ْن َأْھِلي) «٢٩» (َواْجَعل يلِّ َوِزیًرا مِّ

٢ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن إسحاق بن حّماد بن زید قال ـ إلی أن قال: ـ
إلی  معه  مضی  حیث  معه  أکان  هارون  خّلف  حین  موسی  عن  أخبرني  المأمون:  فقال 
علی  استخلفه  قد  أولیس  قال:  نعم،  فقلت:  أصحابه؟  من  أحد  وجّل  عّز  رّبه  میقات 
فه النبّي9حین خرج إلی غزواته في  جمیعهم؟ قلت بلی، قال: فکذلك علّي7 خلَّ
الضعفاء والنساء والصبیان اذ کان أکثر قومه معه، وإن کان قد جعله خلیفة علی جمیعهم، 
والدلیل علی أ ّنه جعله خلیفة علیهم في حیاته إذا غاب وبعد موته قوله9: علّي مّني 
القول،  بهذا  أیضًا  النبّي9  وزیر  وهو  بعدي،  النبّي  أّنه  إّال  موسی  من  هارون  بمنزلة 

أىخ  ھارون   * أھىل    وزيرًا  ىل  ل  وا) دعا:  فیما  وقال  تعالی  الّله  دعا  قد  موسی7  ألّن 
اشدد به أزري * وأرشكه ىف اي) وإذا کان علّي7منه9 بمنزلة هارون من موسی، فهو 
وزیره کما کان هارون وزیر موسی7 وهو خلیفته کما کان هارون خلیفة موسی7، 

الحدیث.(٢) 

(١) ١٣٠/١، عنه البرهان: ٧٥٢/٣ ح٦.
(٢) ١٩٤/٢، عنه البحار: ٢٠١/٤٩ ح٢.
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سورة طه  «٨٨»

٢٨٥

«٨٨» ( َ َفَنِىسَ ًال َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َھَذا ِإَهلُُکْم َوِإَلُه ُمو ْ ِ ْم  (َفَأْخَرَج َهلُ
عن  هاشم،  بن  إبراهیم  بن  علّي  حّدثنا  قال:  أبي2،  حّدثنا  قال  الشرائع:  علل  ٣ـ 
أبیه، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن7 قال: قلت له: عن کم 

تجزي البدنة؟ قال: عن نفس واحدة 
کلون علی مائدة واحدة قلت: کیف  قلت: فالبقرة؟ قال: تجزي عن خمسة إذا کانوا یأ

صارت البدنة ال تجزي إّال عن واحدة والبقرة تجزي عن خمسة؟
موسی7  أمروا قوم  اّلذین  إّن  في البقرة،  ما  العّلة  فیها من  البدنة لم یکن  ألّن  قال: 
کلون علی خوان واحد، وهم: اذیبویة  بعبادة العجل کانوا خمسة أنفس، وکانوا أهل بیت یأ
وأخوه مذویة(١) وابن أخیه وابنته وامرأته، هم اّلذین أمروا بعبادة العجل وهم اّلذین ذبحوا 

البقرة اّلتي أمر الّله تبارك وتعالی بذبحها.
المحاسن: بإختالف السند عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن7 (مثله).(٢) 

وَن ِبِه ِعْلًما) «١١٠» ُ ِ
ُ (َوَال 

یحیی،  بن  صفوان  عن  عبدالجّبار،  بن  محّمد  عن  إدریس،  بن  أحمد  الکافي:  ٤ـ 
ذلك  في  الرضا7فاستأذنته  الحسن  أبي  علی  ُادخله  أن  المحّدث  قّرة  أبو  سألني  قال: 
فأذن لي، فدخل علیه فسأله عن الحالل والحرام واالحکام حّتی بلغ سؤاله إلی التوحید، 
لموسی،  الکالم  فقّسم  نبّیین،  بین  والکالم  الرؤیة  قّسم  الّله  أّن  ینا  رّو إّنا  قّرة:  أبو  فقال 

ولمحّمد9الرؤیة؟!
فقال أبو الحسن7: فمن المبّلغ عن الّله إلی الثقلین من الجّن واألنس (ال تدركه 

محّمد؟ ألیس  ىشء)(٤)    ك ًام)(وس  به  ون  يح (وال  ار)(٣)   األ

(١) في الخصال والمحاسن: «وهم: إذینوه وأخوه میذویه».
(٢) ١٧١/٢ ح١، عنه البرهان: ٧٧٥/٣ ح٥، والبحار: ٢١٦/١٣ ح٨، وعن الخصال: ٢٩٢ ح٥٥، عنه الوسائل: ١١٦/١٠ 

ح١٨، المحاسن: ٣٧/٢ ح٤٤.
(٣) األنعام: ١٠٣.
(٤) الشوری: ١١.
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٢٨٦

قال: بلی، قال: کیف یجيء رجل إلی الخلق جمیعًا فیخبرهم أّنه جاء من عند الّله وأّنه 
 س كًام) (و ون به ار) (وال يح یدعوهم إلی الّله بأمر الّله فیقول: (ال تدركه األ
ٖىشء) ثّم یقول: أنا رأیته بعیني وأحطت به علمًا وهو علی صورة البشر أما تستحون؟! ما 
قدرت الزنادقة أن ترمیه بهذا أن یکون یأتي من عند الّله بشيء ثّم یأتي بخالفه من وجه 

آخر، قال أبو قّرة: فإّنه یقول: (ود رآه نز ُاخرى)(١) .
فقال أبو الحسن7 اّن بعد هذه اآلیة ما یدّل علی مارأی حیث قال: (ما كذب اؤاد 
(د  فقال:  رأی  بما  أخبر  ثّم  عیناه،  رأته  ما  محّمد9  فؤاد  کذب  ما  یقول:  رأى)(٢)  ما 
ون به ًام) فإذا رأته  ى)(٣)  فآیات الّله غیر الّله وقد قال: (وال يح آيات رّبه الك  رأى

األبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة 
مخالفة  الروایات  کانت  إذا  الحسن7:  أبو  فقال  بالروایات؟  فتکّذب  قّرة:  أبو  فقال 
للقرآن کّذبتها، وما أجمع المسلمون علیه أّنه الیحاط به علمًا، وال تدرکه األبصار، ولیس 

کمثله شيء.
یحیی  بن  صفوان  عن  األسانید  بإختالف  اإلحتجاج:  الواعظین،  روضة  التوحید، 

(مثله).(٤) 
ا) «١١٣» ْم ِذرْکً ِْدُث َهلُ ُ (َأْو 

٥ ـ اإلحتجاج: وروي عن صفوان بن یحیی قال: قال أبو الحسن الرضا7 البي  قّرة 
صاحب شبرمة: التوراة واإلنجیل والزبور والفرقان وکّل کتاب أنزل کان کالم الّله، أنزله 
للعالمین نورًا وهدی، کّلها محدثة وهي غیر الّله، حیث یقول: (أو يث هلم ذكرًا)(٥).(٦) 

(١) النجم: ١٣.

(٢) النجم: ١١.
(٣) النجم: ١٨.

(٤) ٩٥/١ ح٢، عنه البرهان: ٧٧٨/٣ ح٢، ونور الثقلین: ٤٣٣/٤ ح١١٨، وکنز الدقائق: ١٣٧/٧، التوحید:  ١١٠ ح٩، 
روضة الواعظین: ٤٣، تقّدم األنعام، ص١٤٥ ح٣١، ویأتي الشوری، ص٤٠١ ح٤، والنجم، ص٤٣٩ ح٣.

(٥) وقال القّمي في تفسیره: ٣٨/٢، یعني ما یحدث من أمر القائم7 والسفیاني، عنه البحار: ٤٦/٥١ ح٤.
(٦) ٤٠٥/٢، عنه البرهان: ٣٣/٥.
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٢٨٧

٦ـ التوحید: وبإسناده، إلی أبي أحمد العامري، قال: حّدثنا، علّي بن موسی الرضا، 
والعلم  العلم،  مواضع  إّال  جهل  کّلها  الدنیا  قال:  أّنه  علّي:،  عن  آبائه،  عن  أبیه،  عن 
حّجة إّال ما عمل به، والعمل کّله ریاء إّال ما کان مخلصًا، واإلخالص علی خطر حّتی 

له.(١)  یختم  بما  العبد  ینظر 

ُدوا ِإالَّ ِإْبِلیَس َأَىب) «١١٦» َ َ ُدوا ِآلَدَم َف ُ ْ (َوِإْذ ُقْلَنا لِلَْمَالِئَکِة ا
٧ـ اإلحتجاج: وعن داود بن قبیصة(٢) قال: سمعت الرضا7 یقول: سئل أبي7 

هل منع الّله عّما أمر به، وهل نهی عّما أراد، وهل أعان علی ما لم یرد؟
فقال7: أّما ما سألت: «هل منع الّله عّما أمر به؟» فال یجوز ذلك، ولو جاز ذلك 

لکان قد منع إبلیس عن السجود آلدم، ولو منع إبلیس لعذره(٣) ولم یلعنه.
وأّما ما سألت: «هل نهی عّما أراد؟» فال یجوز ذلك، ولو جاز ذلك لکان حیث نهی 
کلها لما نادی علیه صبیان الکتاتیب(٤):  آدم عن أکل الشجرة أراد منه أکلها، ولو أراد منه أ

(وىص آدم رّبه وى) والّله تعالی الیجوز علیه أن یأمر بشيء ویرید غیره.
وأّما ما سألت عنه من قولك: «هل أعان علی مالم یرد؟» فالیجوز ذلك، وجّل الّله 
علّي7والفضالء  بن  الحسین  وقتل  وتکذیبهم،  األنبیاء  قتل  علی  یعین  أن  عن  تعالی 
من ولده، وکیف یعین علی ما لم یرد، وقد أعّد جهّنم لمخالفیه، ولعنهم علی تکذیبهم 
لطاعته، وارتکابهم لمخالفته؟! ولو جاز أن یعین علی ما لم یرد لکان أعان فرعون علی 
کفره واّدعائه أّنه رّب العالمین، أ فتری أراد الّله من فرعون أن یّدعي الربوبّیة، یستتاب قائل 

هذا القول، فإن تاب من کذبه علی الّله وإّال ضربت عنقه.(٥) 

(١) /٣٧٨ ح٥٣٦، عنه البحار: ٢٩/٢ ح٩، وج ٢٤٢/٧٠ ح٩، ونور الثقلین: ٤٣٧/٤ ح١٤٥، عیون أخبار الرضا7: 
١٢٩/١ ح٢٥.

(٢) الظاهر أّنه تصحیف «دارم بن قبیصته» المترجم في ص١١٧ من رجال النجاشي.
(٣) عذره یعذره علی ما صنع: دفع عنه اللؤم والذنب أو قبل عذره.

(٤) جمع الکّتاب ـ بضّم الکاف وتشدید الیاء ـ :موضع التعلیم.
(٥) ١٥٨/٢، عنه البحار: ٢٥/٥ ح٣١، ونور الثقلین: ٤٤٢/٤ ح١٦٤ (قطعة)، وکنز الدقائق: ١٦١/٧ (مثله).
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ِة َوَعَصی نَّ َ ْ َفاِن َعَلْیِھَما ِمْن َوَرِق ا ِ ْ
َ َما َوَطِفَقا  ُ ُ َما َسْوآ (َفَأَکَال ِمْنَھا َفَبَدْت َهلُ

ُه َفَتاَب َعَلْیِه َوَھَدی) «١٢١، ١٢٢» ُه َفَغَوی *  ُمثَّ اْجَتَباُه َربُّ  آَدُم َربَّ
٨ـ  عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، والحسین 
ابن إبراهیم بن أحمد بن هشام المکتب، وعلّي بن عبد الّله الوراق رضي الّله عنهما، قالوا: 
حّدثنا  قال:  البرمکي،  محّمد  بن  القاسم  حّدثنا  قال:  هاشم،  بن  إبراهیم  بن  علّي  حّدثنا 
المقاالت  أهل  الرضا7  موسی  بن  لعلّي  المأمون  جمع  لّما  قال:  الهروي  الصلت  أبو 
من أهل اإلسالم ومن الدیانات من الیهود والنصاری والمجوس والصابئین وسایر أهل 
المقاالت فلم یقم أحد إّال وقد ألزمه حّجته کأنه القم حجرًا، فقام إلیه علّي بن محّمد بن 
الجهم فقال: یابن رسول الّله، أتقول بعصمة األنبیاء؟ فقال: نعم، قال: فما تقول في قول 
الّله تعالی: (وىص آدم رّبه وى) ـ إلی أن قال: ـ فقال الرضا7: ویحك یا علّي اّتق 
الّله والتنسب إلی أنبیاء الّله الفواحش وال تتأ ّول کتاب الّله برأیك، فإّن الّله عّز وجّل قال:

 (١)(ن ىف ااسّاهللا وا 
ّ

(وما يع تأوي إال
فقال7: أّما قوله عّز وجّل في آدم: (وىص آدم رّبه وى) فإّن الّله عّزوجّل خلق آدم 
حّجة في أرضه وخلیفته في بالده، لم یخلقه للجّنة، وکانت المعصیة من آدم7في الجّنة 
ال في األرض لتتّم مقادیر أمر الّله عّز وجّل، فلّما ُاهبط إلی األرض وجعله حّجة وخلیفة 

 (٣). (٢)( اا  ران وآل إبراھمي وآل ىف آدم وعصمه بقوله عّز وجّل: (إّن اهللا ا
٩ـ ومنه: في باب ما کتبه الرضا7 للمأمون من محض اإلسالم وشرائع الدین: إّن 

ذنوب األنبیاء: صغایر موهوبة.(٤) 

(١) آل عمران: ٧.
(٢) آل عمران: ٣٣.

(٣) ١٩٢/١ ح١٤، عنه نور الثقلین: ٤٤٢/٤ ح١٦٢، وکنز الدقائق: ١٥٩/٧، والبرهان: ٧٨٢/٣ ح١، والبحار: ١٧٩/٤٩ 
ح١٤، وج٧٢/١١ ضمن ح١ عن أمالي الصدوق: ٨٢ ح٣، تقّدم آل عمران، ص٧٠ ح٩، ویأتي األحزاب، ص٣٥٨ 

ح١٢.
(٤) ١٢٧/٢ ضمن ح٢، عنه نور الثقلین: ٤٤٢/٤ ح١٦١.
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٢٨٩

َم اْلِقَیاَمِة َأْعَمی) «١٢٤» ْ َ ُْشُرُه  َ (َو
١١ـ بعض نسخ الفقه الرضوي قال: قال أبي7: رجل کان له مال فترك الحّج حّتی 
امة أع) قلت: أعمی؟ قال: أعماه الّله  رشه يوم اُتُوّفَي کان من اّلذین قال الّله: (و

عن طریق الخیر.(١) 

ا) «١٣٠» َ ِ ْمِس َوَقْبَل ُغُرو َك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ َْمِد َربِّ ِ  ْ
ِّ (َوَس

١٢ـ علل الشرائع: وبإسناده إلی سلیمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا7 ـ في 
حدیث ـ قال: الینبغي ألحد أن یصّلي إذا طلعت الشمس أل ّنها تطلع بقرني شیطان.(٢) 

«١٣٢» ( ْ ُ ْ ْعَنا ِبِه َأْزَواًجا مِّ َْیَك ِإَىل َما َمتَّ نَّ َعْی دَّ (َوَال َمتُ
١٣ـ فقه الرضا7:  أروي عن العالم7 أّنه قال: إّن جبرئیل7 اهبط إلی رسول 
الّله9 فقال: یا رسول الّله، إّن الّله عّزوجّل یقرأ علیك السالم ویقول لک: اقرأ : بسم 
النبّي9منادیًا  فأمر  م)   ًأزوا به  ّعنا  ما  إىل  ك  متّدّن  (وال  الرحیم  الرحمن  الّله 

ینادي: من لم یتأّدب بأدب الّله تقطعت نفسه علی الدنیا حسرات.(٣) 

َالِة َواْصَطِربْ َعَلْیَھا) «١٣٢» (َوْأُمْر َأْھَلَك ِبالصَّ
١٤ـ عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا علّي بن الحسین بن شاذویه المؤدب وجعفر 
بن محّمد بن مسرور رضي الّله عنهما قاال: حّدثنا محّمد بن عبد الّله بن جعفر الحمیري، 

عن أبیه، عن الّریان بن الصلت، قال:
أهل  علماء  من  جماعة  مجلسه  في  اجتمع  وقد  المأمون  مجلس  الرضا7  حضر 

ـ قال:  أن  إلی  الحدیث  وساق  ـ  وخراسان  العراق 
إّن  الحسن7:  أبو  له  فقال  الناس؟  سائر  علی  العترة  الّله  فّضل  هل  المأمون:  فقال 

(١) بعض نسخ الفقه الرضوي: ٧٤، عنه المستدرك: ١٧/٨ ح٦، والبحار: ٣٥٨/٩٩ ح٢٩.
(٢) ٣٤٣/٢ ح١، عنه البحار: ١٤٩/٨٣ ح١١، والوسائل: ١٧٢/٣ ح٩، ونور الثقلین: ٤٤٦/٤ ح١٧٩.

(٣) ٣٦٤، عنه البحار: ٣٤٨/٧١  ضمن ح١٧.
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الّله تعالی فّضل العترة علی سائر الناس في محکم کتابه، فقال له المأمون: أین ذلك من 
کتاب الّله؟ فقال الرضا7: في قوله تعالی: (إّن اهللا اىف آدم و وآل إبراھمي وآل ران 

...   (١)(ب   با  ذّرّية   *  اا  
قالت العلماء: فأخبرنا هل فّسر الّله تعالی االصطفاء في الکتاب؟

موطنًا  عشر  اثني  في  الباطن  سوی  الظاهر  في  االصطفاء  «فّسر  الرضا7:  فقال 
وموضعًا ـ وساق الحدیث بذکر المواضع إلی أن قال: ـ وأّما الثانیة عشر فقوله عّزوجّل: 
مع  أمرنا  إذ  الخصوّصیة،  بهذه  تعالی  الّله  فخّصنا  ا)    وا الة   أھ  وأ)
باب  إلی  یجيء  الّله9  رسول  فکان  اُالّمة،  دون  من  وخصصنا  الصالة  باقامة  اُالّمة 
علّي وفاطمة «صلوات الّله علیهما» بعد نزول هذه اآلیة تسعة أشهر کّل یوم عند حضور 
ذراري  من  أحدًا  الّله  أکرم  وما  الّله،  رحمکم  الصالة  فیقول:  مّرات،  خمس  صالة  کّل 
أهل بیتهم» جمیع  دون  من  وخصصنا  بها  أکرمنا  اّلتي  الکرامة  هذه  بمثل  األنبیاء: 

نجد  فما  خیرًا،  اُالّمة  هذه  عن  نبّیکم  بیت  أهل  الّله  جزاکم  والعلماء:  المأمون  فقال 
عندکم.(٢)  إّال  علینا  اشتبه  فیما  والبیان  الشرح 

(١) آل عمران: ٣٣ و٣٤.
(٢) ١٧٩/١ ح١، عنه البرهان: ٧٨٩/٣ ح١، وکنز الدقائق: ١٧٦/٧، ونور الثقلین: ٤٤٧/٤ ح١٨٦، والبحار: ٢٢٢/٢٥ 
ضمن ح٢٠ عنه وعن أمالي الصدوق: ٤٢٢ ح١، تقّدم آل عمران، ص٧١ ح١١، والنساء، ص١٠١ ح٤٢، واألنفال، 

ص١٧٥ ح٦، والمائدة، ص١٢٢ ح٢٤.
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نبياء «٢» (
سورة ا

٢٩١

سورة األنبیاء

ْ َیْلَعُبوَن) «٢» ُ َْدٍث إالَّ اْسَتَمُعوُه َو ُّ  ْ ِ
ِّ ْن رَّ ْن ِذرْکٍ مِّ ْ مِّ ِ (َماَیْأِت

١ـ اإلحتجاج: عن صفوان بن یحیی، قال: سألني أبوقّرة المحّدث صاحب شبرمة أن 
أدخله علی أبي الحسن الرضا7، فاستأذنه فأذن له فدخل فسأله عن أشیاء من الحالل 
والحرام والفرائض واألحکام ... فقال أبوالحسن7:  الّتوارة  واإلنجیل والّزبور والفرقان 
وکّل کتاب أنزل کان کالم الّله تعالی، أنزله للعالمین نورًا وهدی وهي کّلها محدثة وهي  

 
ّ

إال مث  رّهبم    ذکر    یأتم  (ما  وقال:  ذکرًا)  هلم  یث  (أو  یقول:  حیث  الّله  غیر 
امعوه و یبون) والّله  أحدث الکتب کّلها اّلتي أنزلها...(١)

رْکِ ِإْن ُکنُمتْ َال َتْعَلُموَن) «٧»
(َفاْسَأُلوْا َأْھَل الذِّ

٢ـ بصائر الدرجات: حّدثنا محّمد بن الحسین، عن الحسن بن علّي بن فّضال، عن 
ثعلبة، عن زرارة [عن أبي جعفر]7 ، وعن أحمد بن موسی، عن علّي بن إسماعیل، عن 
صفوان بن یحیی، عن أبي الحسن7 قال: قلت: یکون اإلمام یسئل عن الحالل والحرام 
وال یکون عنده فیه شيء؟ قال: ال، قال الّله تعالی: (ا أھل اّكر إن كنمت ال ون)
نسألك فاّنا  قلت:  أنتم،  قال:  بالمسألة؟  المأمور  فمن  قلت:  نحن.  قال:  هم؟  من  قلت: 
ـ وقد ُرْمُت أّنه ال یمنع مّني إذا أتیته من هذا الوجهـ  فقال: إّنما ُامرتم أن تسألوا ولیس علینا 

الجواب، إّنما ذلك إلینا.(٢) 
سألت  قال:  الوّشاء  عن  محّمد،  بن  معّلی  عن  محّمد،  بن  الحسین  الکافي:  ـ   ٣
الّرضا7 فقلت له: جعلت فداك (ا أھل اّكر إن كنمت ال ون) فقال: نحن أهل 

(١) اإلحتجاج: ٤٠٥/٢، نورالثقلین: ٤١٢/٣، بحار األنوار: ٣٤٤/١٠.
(٢) ٩٠/١ ح١٦٦، عنه البحار: ١٧٨/٢٣ ح٢٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٩٢

الّذکر ونحن المسئولون، قلت: فأنتم المسئولون ونحن الّسائلون؟ قال: نعم، قلت: حّقًا 
تجیبونا؟ أن  علیکم  حّقا  قلت:  نعم،  قال:  نسألکم  أن  علینا 

قال: ال، ذاك إلینا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الّله تبارك وتعالی: 
اٍب).(١)     أك  أو   م  اؤ (ا 

٤ـ ومنه: عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الوّشاء، عن أبي الحسن الّرضا7 
قال: سمعته یقول: قال علّي بن الحسین7: علی األئّمة من الفرض ما لیس علی شیعتهم، 

وعلی شیعتنا ما لیس علینا، أمرهم الّله عّز وجّل أن یسألونا قال: (ا أھل اّكر إن كنمت ال 
ون) فأمرهم أن یسألونا ولیس علینا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسکنا.(٢)

بن  الحسن  عن  عیسی،  بن  محّمد  عن  جعفر،  بن  عبدالّله  حّدثنا  الّدرجات:  بصائر 
مثله.(٣)  وذکر  ـ  الفرائض  من  األئّمة  علی  قال:  الحسن7  أبي  عن  الوّشاء،  علّي 

عن  یحیی،  بن  صفوان  عن  سعد،  بن  سعد  عن  سلیمان،  بن  عّباد  حّدثنا  ومنه:  ٥ـ 
كنمت  (إن  األئّمة   وهم  اّكر)  أھل  (ا  تعالی:  الّله  قال  الرضا7قال:  أبي الحسن 
لم  شاؤا  وإن  أجابوا  شاؤا  إن  یجیبوهم  أن  علیهم  ولیس  یسألوهم  أن  فعلیهم  ون)  ال 

یجیبوا.(٤) 
إلی  کتبت  قال:  نصر  أبي  بن)  بن (محّمد  أحمد  عن  محّمد،  بن  أحمد  الکافي:  ٦ـ 

الّرضا7 کتابًا، فکان في بعض ما کتبت الیه: قال الّله عّزوجّل: (ا أھل اّكر إن 
عّزوجّل: الّله  وقال  ون)  ال  كنمت 

ونذروا  اّين  ىف  ّقا  طاٌة  م  فرقٍة   ّ   ر  ال   ف فّة  روا  اؤون  ن  (وما 
وا إلم ّم يحذرون) فقد فرضت علیهم(٥) المسألة ولم یفرض علیکم(٦)  م إذا ر

(١) ٢١٠/١ ح٣، عنه الوسائل: ٤٣/١٨ ح٨.
(٢) ٢١٢/١ ح٨، عنه الوافي: ٥٢٩/٣ ح٨، والبرهان: ٤٢٤/٣ ح٦٠٣٤، بصائر الدرجات: ٨٧/١ ح٢.

(٣) ٢١٢/١، عنه الوسائل: ٤٣/١٨ ح٩، بصائر الدرجات: ٩٧/١ ح٢٨.
(٤) ٩٤/١ ح٢٠، عنه البحار: ١٧٦/٢٣ ح١٣، والعوالم ٣/١٥ ص٣٦٥ ح٣٦.

(٥) «علیکم» بصائرالدرجات.
(٦) «علینا» بصائرالدرجات.
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نبياء «٢٣» (
سورة ا

٢٩٣

 م وا بعون أّم أّمنا ي  تجیبواي  ن) :الجواب [قال]  (١) قال الّله تبارك وتعالی
اه)(٢).(٣)  ع  ّا ّممن  أضّل 

إّنما  إلّي  قال:کتب  الرضا7  الحسن  أبي  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  العّیاشي:  ـ   ٨
شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا، فإذا خفنا خاف، وإذا أمّنا أِمَن، قال الّله:  (ا أھل اکر 
م)  ونذروا    ّا ٖىف  ّقا  طاٌة  م  فرقٍة   ّ   ر  (فال  وقال:  الون)  مت  إن 

فقد  فرضت علیکم المسألة والرّد إلینا، ولم یفرض علینا الجواب.(٤)
٩ـ بصائر الدرجات: حّدثنا أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن سلیمان 

ابن جعفر الجعفرّي قال: سمعت أبا الحسن7 یقول في قول الّله تعالی: (ا أھل 
اکر إن مت الون) قال: نحن هم. (٥)

١٠ـ کشف الغّمة: من دالئل الحمیري، عن فتح بن یزید الجرجاني عن أبي الحسن 
الرضا7 ـ في حدیث ـ قال:  أم کیف یوصف بکنهه من قرن الجلیل طاعتهم بطاعة 

رسوله حیث قال: (أطیعوا اهللا ...) وقال: «ولو رّدوه إلی الّله ...» وقال: (إّن اهللا یأ أن 
الون).(٦)  مت  إن  اکر  أھل  (ئا  وقال:  أھا)  إىل  األمات  تؤّدوا 

ُْسَأُلوَن) «٢٣»  ْ ُ َعُل َو ْ َ ا  ُْسَأُل َعمَّ (َال 
عن  أبي،  أخبرني  لقد  الرضا7:  قال  طویل،  حدیٍث  في  الرضا:  أخبار  عیون  ١١ـ 
أخِبر  أن  أنبیائه  من  نبّي  إلی  أوحی  وجّل  عّز  الّله  إّن  الّله9قال:  رسول  عن  آبائه:، 
فالنًا الملك: أّني متوّفیه إلی کذا وکذا، فأتاه ذلك النبّي، فأخبره، فدعا الّله الملُك وهو 
علی سریره حّتی سقط من السریر، وقال: یا رّب، أّجلني حّتی یشّب طفلي ویقضی(٧) 

(١) من الکافي.
(٢) القصص: ٥٠.

(٣) ٢١٢/١ ح٩، عنه الوافي: ٥٢٩/٣ ح٩، بصائرالدرجات: ٨٨/١ ح٣، عنه البحار: ١٧٧/٢٣ ذح١٨.
(٤) ١١٧/٢ ح١٦٠، عنه البحار: ١٨٣/٢٣ ح٤٤، والبرهان: ٨٧٠/٢ ح٤٨١١.

(٥) ٩١/١ ح١٢، عنه البحار: ١٧٩/٢٣ ح٢٦، ومستدرك الوسائل: ٢٧٩/١٧ ح٣٩.
(٦) کشف الغّمة: ٣٨٦/٢، عنه البحار: ٣٦٦/٧٨ ح٢.

(٧) «أقضي» خ.
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تفس�� ا

٢٩٤

قد  أّني  فأعلمه  الملك  فالنًا  ائت  أن  النبّي7:  ذلك  إلی  وجّل  عّز  الّله  فأوحی  أمري، 
رّب،  یا  النبّي7:  ذلك  فقال  سنة،  عشرة  خمس  إلی  عمره  في  وزدت  أجله  في  أنسیت 
إّنك لتعلم أّني لم أکذب قّط، فأوحی الّله عّز وجّل إلیه: إّنما أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك، 

يفعل).(١)  ّا  (اليئل  والّله 
١٢ـ ومنه: حّدثنا علّي بن أحمد بن أبي عبد الّله البرقي2، قال: حّدثني أبي، عن 
أبي یعقوب  بن  محّمد  عن  عیسی،  بن  محّمد  عن  البرقي،  الّله  أبي عبد  بن  أحمد  جّدی 
ولد  في  اإلمامة  صارت  عّلٍة  ألّي  له:  فقلت  الرضا7  الحسن  أبا  سألت  قال:  البلخي، 
الحسین7دون ولد الحسن7؟ فقال: ألّن الّله عّز وجّل جعلها في ولد الحسین7 

يفعل).(٢)  ّا  (اليئل  والّله  الحسن7  ولد  في  یجعلها  ولم 
ثنا أبي ومحّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الّله عنهما، قاال:  ١٣ـ التوحید: حدَّ
حّدثنا سعد بن عبد الّله، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أحمد بن محّمد ابن أبي 

نصر البزنطّي، عن أبي الحسن الرضا7، قال:
قلت له: إّن أصحابنا بعضهم یقولون بالجبر وبعضهم باالستطاعة،

تشاء  اّلذي  أنت  کنت  بمشیئتي  آدم،  یابن  وتعالی:  تبارك  الّله  قال  ُاکتب:  لي:  فقال 
جعلتك  معصیتي،  علی  قویت  وبنعمتي  فرائضي،  إلّي  أّدیت  وبقّوتي  تشاء،  ما  لنفسك 
نفسك،  فمن  سّیئٍة  من  أصابك  وما  الّله،  فمن  حسنٍة  من  أصابك  ما  ّیًا،  قو بصیرًا  سمیعًا 
وذلك أنا أولی بحسناتك منك، وأنت أولی بسّیئاتك مّني، وذلك أّني ال ُاسَئُل عّما أْفعُل 

ترید. شيء  کّل  لك  نظمت  قد  ُیسأُلون،  َوُهم 
الرضا7  عن  البزنطي،  محّمد  بن  أحمد  عن  حکیم،  بن  معاویة  اإلسناد:  قرب 

(مثله).

(١) ١٨١/١ ضمن ح١، عنه البحار: ٩٥/٤ ضمن ح٢، التوحید: ٤٤١ ح١.
علل  وعن  عنه  ح٢٢،   ٢٥٩/٢٥ والبحار:   ،٢١٥/٧ الدقائق:  وکنز  ح٣٥،   ٤٦٠/٤ الثقلین:  نور  عنه  ح١٧،   ٨٠/٢  (٢)

ح١٠.  ٢٠٨/١ الشرائع: 
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نبياء «٦٩» (
سورة ا

٢٩٥

الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر قال: قلت ألبي الحسن 
الرضا7(مثله).(١) 

١٤ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا أبي2، قال حّدثنا سعد بن عبد الّله، قال: حّدثنا 
عن  خالد،  بن  الحسین  عن  معبد،  بن  علّي  عن  أبیه،  عن  هاشم،  بن  إبراهیم  بن  علّي 
علّي ابن موسی الرضا8، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین7 قال: قال رسول 
الّله9: من لم یؤمن بحوضي فال أورده الّله حوضي، ومن لم یؤمن بشفاعتي فال أناله 
فما  المحسنون  فأّما  ُاّمتي،  من  الکبائر  ألهل  شفاعتي  إّنما  قال9:  ثّم  شفاعتي،  الّله 
علیهم من سبیل، قال الحسین بن خالد: فقلت للرضا7: یابن رسول الّله، فما معنی 
 ن ارىض) قال: الیشفعون إّال من ارتضی الّله دینه.(٢) 

ّ
قول الّله عّزوجّل: (وال فعون إال

َ ِإْبَراِھَمي) «٦٩» َ (ُقْلَنا َیا َناُر ُکوِين َبْرًدا َوَسَالًما 
بحّقنا  الّله  دعا  الّنار  في  إبراهیم  رمي  لّما  قال:  الرضا7  عن  األنبیاء:  قصص  ١٥ـ 

وسالمًا.(٣)  بردًا  الّنار  الّله  فجعل 
١٦ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما سأل عنه 
أمیرالمؤمنین7 في جامع الکوفة ـ حدیث طویل إلی أن قال: ـ یا أمیرالمؤمنین أخبرني 
عن یوم األربعاء وتطّیرنا منه وثقله وأّي أربعاء هو؟ فقال7: آخر أربعاء في الشهور وهو 
األربعاء  ویوم  النار،  في  إبراهیم7  ُالقي  األربعاء  ویوم  أخاه  هابیل  قتل  وفیه  المحاق، 

وضعوه في المنجنیق.(٤)

ح٢،   ٤/٥ البحار:  عنه   ،١٥١ اإلسناد:  قرب   ،٢١٤/٧ الدقائق:  وکنز  ح٣٤،   ٤٥٩/٤ الثقلین:  نور  عنه  ح٦،   ٣٣٨  (١)
و٥٧ ح١٤ و٥٦ ح٩٩، عن العّیاشي: ٤٢٠/١ ح٢٠٢، الکافي: ١٥٢/١ ح٦، عنه الوافي: ٥٢٥/١ ح١٢، عیون أخبار 

السند. باختالف  ح١٣٨   ٢٤٥/١ المحاسن:  ح٣٧،   ١٣٨/١ الرضا7: 
(٢) ١٣٦/١ ح٣٥، عنه البرهان: ٨١٢/٣ ح٤، ونور الثقلین: ٤٦٣/٤ ح٤٨، والبحار: ٣٤/٨ ح٤، وکنز الدقائق: ٢٢٤/٧، 
أمالي الصدوق: ١٦ ح٤، کشف الغّمة: ٢٨٦/٢، الفصول المهمة: ٢٣٤، روضة الواعظین: ٥٧٥، البحار: ٣٤/٨ ح٤.

(٣) ١٠٥ ح٩٨، عنه البحار: ٣٩/١٢ ضمن ح٢٦.
.(٤) ٢٤٧/١
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٢٩٦

١٧ـ عیون أخبار الرضا: عن الرضا7ـ في حدیث طویلـ  قال7: وإّن إبراهیم7 
یا  یغضبك  ما  إلیه:  تعالی  الّله  فأوحی  جبرئیل،  غضب  المنجنیق  کفة  في  وضع  لّما 
عدّوك  علیه  سّلطت  غیره(١)  األرض  وجه  علی  یعبدك  من  لیس  خلیلك  فقال:  جبرئیل؟ 
وعدّوه؟ فأوحی الّله عّزوجّل إلیه: أسکت، إّنما یعّجل العبد اّلذي یخاف الفوت مثلك، 

فأّما أنا فإّنه عبدي آخذه إذا شئت، قال: فطابت نفس جبرئیل؛
فالتفت إلی إبراهیم7 فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أّما إلیك فال،

فأهبط الّله عّز وجّل عندها خاتمًا فیه سّتة أحرف:
«ال إله إّال الّله، محّمد رسول الّله، ال حول وال قّوة إّال بالّله العلّي العظیم، فّوضت أمري 
إلی الّله، أسندت ظهري إلی الّله، حسبي الّله» فأوحی الّله جّل جالله إلیه: أن تخّتم بهذا 

الخاتم فإّني أجعل النار علیك بردًا وسالمًا.
الخصال: عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن موسی بن جعفر8(مثله).(٢) 

ُدوَن ْ َ ًة  ْ َأِئمَّ ُ َني * َوَجَعْلَنا ِ ِ َقٰ َوَیْعُقوَب َناِفَلًة َوُکالًّ َجَعْلَنا َصا َ ْ (َوَوَھْبَنا َلُه ِإ
اَکِة  اء الزَّ َ َالِة َو ِإ اِت َوِإَقاَم الصَّ ْريَ َ ْ ْ ِفْعَل ا ِ

ْ ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْیَنا ِإَل
ا َلَنا َعاِبِدیَن) «٧٢، ٧٣» ُ َواَک

ـ  واإلمامة  اإلمام  وصف  في  طویل  حدیث  في  ـ  عنه7  الرضا:  أخبار  عیون  ١٨ـ 
قال: ثّم أکرمه الّله عّز وجّل بأن جعلها في ذّریته وأهل الصفوة والطهارة، فقال عّزوجّل: 

وأونا   بأ يھدون  أئّمة   ا و  *   صاحل ا   وكًال   ًف ويعب  إسق    (ووھا 
بدين) ا  وا  اة  وإياء  اة  وإم  ات  اخل ل  إلم 

الّله فقال  النبّي9،  ورثها  حّتی  قرنًا  قرنًا  بعض  عن  بعض  یرثها  ذّریته  في  تزل  فلم 

(١) «لیس علی وجه األرض أحد یعبدك غیره» الخصال.
األخالق:  مکارم   ،٢٧٤ الصدوق:  أمالي   ،٢٦٧/٧ الدقائق:  کنز  عنهما  ح٣٦،   ٣٣٥ الخصال:  ح٢٠٦،   ٥٥/٢  (٢)
٢٠٦/١ ح٦١٤، عنها البحار: ٦٣/١١ ح١، وج٣٥/١٢ ح١١، ووسائل الشیعة: ٤١١/٣ ح٩، والجواهر السنّیة: ٢٤، 

ونورالثقلین: ٤٧٧/٤ ح٩٠.
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نبياء «٨٥» (
سورة ا

٢٩٧

  (١)( ؤا وّىلّ  واهللا  آوا  واّين  اّىب  وا  عوه  ّا ّذين  بإبراھمي  ااس  أوىل  (إّن  جالله:  جّل 
فکانت خاصة، فقلدها9علّیًا7 بأمر الّله عّز وجّل علی رسم ما فرض الّله تعالی، 

اّين  (ل  تعالی:  بقوله  واإلیمان،  العلم  الّله  آتاهم  اّلذین  األصفیاء  ذّریته  في  فصارت 
أبي  بن  علّي  ولد  في  فهي  اعث)(٢)   يوم  إىل  اهللا  كتاب  ىف  ثمت  د  واإليامن   ا وا 

ُ
أ

الحدیث.(٣)  محّمد9،  بعد  نبّي  ال  إذ  القیامة  یوم  إلی  طالب:خاّصة 

اِبِریَن) «٨٥» َن الصَّ اِعیَل َوِإْدِریَس َوَذا اْلِکْفِل ُکلٌّ مِّ (َوِإْمسَ
من  سّتة  عن  أمیرالمؤمنین7  سأل  الشامي،  أسألة  في  الرضا:  أخبار  عیون  ١٩ـ 

الکفل....(٤)  ذو  وهو  نون  بن  یوشع  فقال:  اسمان  لهم  األنبیاء 

ِدَر َعَلْیِه) «٨٧» ْ َّ َھَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن لَّن  وِن ِإذ ذَّ (َوَذا النُّ
٢٠ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، والحسین بن 
إبراهیم بن أحمد بن هشام، وعلّي بن عبد الّله الوراق رضي الّله عنهم، قالوا: حّدثنا علّي بن 
إبراهیم بن هاشم، قال: حّدثنا القاسم بن محّمد البرمکي، قال: حّدثنا أبو الصلت الهروي، 
له:  فقال  األنبیاء  عصمة  في  الجهم  بن  محّمد  بن  علّي  به  أجاب  فیما  الرضا7  عن 

یابن رسول الّله أتقول بعصمة األنبیاء؟ 
ـ  ظّن  إّنما  یه)  در  لن  أن  ّن  اضبًا   ذ إذ  اون  (وذا  قوله:  وأّما   ... نعم  فقال: 

ما  إذا  (وأّما  عّزوجّل:  الّله  قول  تسمع  أال  رزقه،  علیه  یضّیق  لن  الّله  أّن  ـ  إستیقن  بمعنی 

(١) آل عمران: ٦٨.
(٢) الروم: ٥٦.

(٣) ٢١٦/١ ح١، عنه نور الثقلین: ٤٨١/٤ ح١٠٥، الکافي: ١٩٩/١ ح١،  عنهما کنز الدقائق: ٢٨١/٧، غیبة النعماني: 
١١٥، االحتجاج: ٢٢٧/٢، معاني األخبار: ٩٧ ح٢، إکمال الدین: ٦٧٥ ح٣١، أمالي الصدوق:  ٥٣٧ح١، عنهما 
ح٢٢،  ص٧٧  عمران،  آل  تقّدم   ،٥٦٧/١٨ الشیعة:  وسائل   ،١٥٨/١ الهداة:  إثبات  العیون،  وعن   ١٢٢/٢٥ البحار: 

الروم، ص٣٤٦ ح٩. ویأتي 
(٤) ١٩٢/١ ضمن ح١، عنه البحار: ٩٠/١٦ ح٢٢، وکنز الدقائق: ٣١٠/٧، وتفسیر نورالثقلین: ٧١/١، وج٥١٤/٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٢٩٨

االه در یه رزقه)(١)  أي ضّیق علیه، ولو ظّن أّن الّله لن یقدر علیه لکان قد کفر.(٢) 
الرضا7 عن  المأمون  ٢١ـ عیون أخبار الرضا7: في خبر ابن الجهم، أّنه سأل 
ذلك  الرضا7:  قال  یه)  در  لن  أن  ّن  اضبًا   ذ إذ   اون  (وذا  عّزوجّل:  الّله  قول 
یونس بن متی، ذهب مغاضبًا لقومه وظّنـ  بمعنی إستیقنـ  أن لن نقدر علیه أي لن نضّیق 
فقتر،  علیه  ضّیق  أي  رزقه)  یه  در  إاله  ما  إذا  (وأّما  تعالی:  الّله  قول  ومنه  رزقه،  علیه 

  أ  
ّ

إال  إ ال  (أن  الحوت  بطن  وظلمة  البحر  وظلمة  الّلیل  ظلمة  أي  اات)  ٖىف  (ادى 
)لترِك مثل هذه العباده اّلتي قد فرغتني لها بطن الحوت(٣)،  اا  إّىنٖ كـنت  
عثون) فقال  نه إىل يوم ي  ث ٖىف *  سبحا  ن ال أّنهفاستجاب الّله له وقال تعالی (ف

المأمون: لّله دّرك یا أبا الحسن.(٤) 
٢٢ـ العّیاشي: عن معّمر قال: قال أبو الحسن الرضا7: 

إّن یونس لّما أمره الّله عّز وجّل بما أمره فأعلم قومه فأظّلهم العذاب ففّرقوا بینهم وبین 
عنهم،  العذاب  الّله  فکّف  وضّجوا،  الّله  إلی  عّجوا  ثّم  وأوالدها  البهائم  وبین  أوالدهم، 

فذهب یونس مغاضبًا، الحدیث.(٥) 

(١) الفجر: ١٦.
(٢) ١٩١ ح١، عنه البرهان: ٨٣٤/٣ ح٣، ونور الثقلین: ٤٩٢/٤ ح١٣٧ (قطعة)، وکنز الدقائق: ٣١١/٧، أمالي الصدوق: 

٨٢ ح٣، یأتي األحزاب، ص٣٥٧ ح١١.
(٣) «بترکي العبادة اّلتي قد قّرت عیني بها في بطن الحوت» اإلحتجاج.

(٤) ٢٠١ ح١، عنه البرهان: ٨٣٣/٣ ح٢، وص٨٣٤ ح٣، والبحار: ٣٨٧/١٤ ح٧، ونور الثقلین: ٤٩١/٤ ح١٣٦، وکنز 
الدقائق: ٣٠٢/٧، االحتجاج: ٢١٥/٢، یأتي الفجر، ص ٤٩٩ ح٢.

(٥) ٢٩٥/٢ ح٤٧، عنه نور الثقلین: ٤٩٦/٤ ح١٤٨، وکنز الدقائق: ٣١٩/٧.
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سورة ا7ج  «٥»

٢٩٩

سورة الحج

َقٍة) «٥» لَّ َ ُ َقٍة َوَغْريِ  لَّ َ ُّ ْضَغٍة  (ُمثَّ ِمن مُّ
یأتي سورة المؤمنون ذیل اآلیة ١٢ـ ١٤.

ُْسَراُن اْملُِبُني) «١١» ْ ْنَیا َواْآلِخَرَة َذِلَك ُھَو ا (َخِسَر الدُّ
طویل  حدیث  في  الحسین8  بن  علّي  قال  قال:  الرضا7،  عن  اإلحتجاج:  ١ـ 

للدنیا، نیا  الدُّ بترك  واآلخرة،  نیا  الدُّ خسر  من  الناس  في  فإّن  فیه7:  یقول 
فیترك  المحّللة  المباحة  والنعم  األموال  لّذة  من  أفضل  الباطلة  الرئاسة  لّذة  أّن  ویری 

الباطلة.(١)  للرئاسة  طلبًا  أجمع  ذلك 

ََشاء) «١٨» َعُل َما  ْ َ (ِإنَّ اّهللاَ 
٢ـ التوحید: وبإسناده إلی سلیمان بن جعفر الجعفري، قال: قال الرضا7: المشّیة 

[واالرادة] من صفات األفعال، فمن زعم أّن الّله لم یزل مریدًا شائیًا فلیس بموّحد.(٢) 
٣ـ  الکافي: بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا7: أفیجوز أن یدعو الّله 

عّز وجّل، فیحّول اُالنثی ذکرًا أو الذکر ُانثی؟ قال: (إّن اهللا يفعل ما ياء).(٣) 

َ ُکلِّ َضاِمٍر َیْأِتَني  َ ك ِرَجاًال َو ُ ِّ َیْأ َ ْ اِس ِبا ن ِيف النَّ (َوَأذِّ
ٍّ َعِمیٍق) «٢٧» َ ِمْن ُکلِّ 

نزل 
ُ
وأ بالحّج  أمر  الّله9حین  رسول  فإّن  قال:  ـ  حدیث  في  ـ  الرضا7:  فقه  ـ   ٤

(١) ٥٣/٢، عنه نور الثقلین: ١١/٥ ح٢١، وکنز الدقائق: ٣٨١/٧، والبحار: ٨٤/٢ ضمن ح١٠، وج١٨٥/٧٤ ضمن ح١، 
عن تفسیر العسکري7: ٥٥ ح٢٧.

(٢) ٣٣٨، عنه نور الثقلین: ١٣/٥ ح٢٧، وکنز الدقائق: ٣٩٣/٧.
(٣) ١٣/٦ ح٣، عنه البحار: ٣٤٤/٦٠ ضمن ح٣٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٠٠

ّ   فٍجّ یق) فأمر رسول الّله9  يأت ضا ّ ًال وك رحلّج يأ اسعلیه: (وأّذن ىف ا
المؤّذنین أن یؤّذنوا بأعلی أصواتهم: یا أّیها الناس إّن رسول الّله9حاّج من عامه هذا، 

فحّج رسول الّله فقضی حّجه.(١) 

ْم) «٢٨» (ِلَیْشَھُدوا َمَناِفَع َهلُ
٥ـ  عیون أخبار الرضا: في باب ذکر ما کتب به الرضا7 إلی محّمد بن سنان في جواب 
مسائله في العلل: وعّلة الحّج الوفادة إلی الّله عّز وجّل، وطلب الزیادة والخروج من کّل 
ما اقترف، ولیکون تائبًا مّما مضی مستأنفًا لما یستقبل، وما فیه من إستخراج األموال وتعب 
األبدان، وحظرها عن الشهوات واللّذات، والتقّرب بالعبادة إلی الّله عّزوجّل، والخضوع 
واإلستکانة والذّل، شاخصًا [إلیه] في الحّر والبرد واألمن والخوف، دائبًا في ذلك دائمًا، 
وما في ذلك لجمیع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلی الّله تعالی، ومنه ترك قساوة 
القلب وجسارة األنفس، ونسیان الذکر، وإنقطاع الرجاء واألمل، وتجدید الحقوق، وحظر 
النفس عن الفساد، ومنفعة من في شرق األرض وغربها، ومن في البّر والبحر، مّمن یحّج 
ومن ال یحّج، من تاجر، وجالب، وبائع، ومشتر، وکاسب، ومسکین، وقضاء حوائج أهل 

األطراف، والمواضع الممکن لهم اإلجتماع فیها، کذلك (دوا افع هلم).(٢) 
٦ـ ومنه: وفي باب العلل اّلتي ذکر الفضل بن شاذان، أّنه سمعها من الرضا7 فإن 
من  فیه  ما  مع  الزیادة:  وطلب  تعالی،  الّله  إلی  الوفادة  لعّله  قیل:  بالحج؟  ُامر  فلم  قال: 

التفّقه ونقل أخبار األئّمة: إلی کّل صقع وناحیة، کما قال الّله عّز وجّل: (ف ال ر 
و  يحذرون)(٣)   ّم  الم  وا  ر إذا  م  ونذروا  اّين  ىف  ّقا  طاة  م  فرقة   ّ  

هلم).(٤)  افع  (دوا 

(١) ٧٤، عنه البحار: ٣٥٧/٩٩ ح٢٢.
(٢) ٩٠/٢، عنه البحار: ٣٢/٩٩ ح٨، ووسائل الشیعة: ٨/٨ ح١٧، ونور الثقلین: ٢٧/٥ ح٨٠، وکنز الدقائق: ٤٢٩/٧.

(٣) التوبة: ١٢٢.
(٤) ١٢١/٢ ضمن ح٢، کنز الدقائق: ٤٣٠/٧، عیون أخبار الرضا7: ٢٧٩/١ ح٨٢، معاني األخبار: ٣٣٩ ح٤، مسند 

اإلمام الرضا7: ٣٥٧/١ ح١٥١، الفقیه: ٤٨٥/٢ ح٣٠٣٥، الوسائل: ١٧٨/١٠ ح٦،  تقّدم سورة التوبة، ص١٩٣.
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سورة ا7ج «٢٩»

٣٠١

ِت اْلَعِتیِق) «٢٩» ْ ُفوا ِباْلَب وَّ ْ َوْلَیطَّ ُ َثُھْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَر َ َ (ُمثَّ ْلَیْقُضوا 
٧ ـ الکافي: بإسناده عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا7 في 
قول الّله عّز وجّل: ( َُّوا م ووا نذور)، قال: التفث: تقلیم األظفار، وطرح 

الوسخ، وطرح اإلحرام عنه.
٨ـ  معاني األخبار: قال حّدثنا أبي1 قال: حّدثنا سعد بن عبدالّله، عن أحمد بن محّمد 

ابن عیسی، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، قال: قال أبو الحسن الرضا7(مثله).
الفقیه: في روایة البزنطي عن الرضا7 قال: (مثله).(١) 

٩ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ذکر ما کتب به الرضا7 إلی محّمد بن سنان 
في جواب مسائله في العلل: وعّلة الطواف بالبیت: أّن الّله عّزوجّل قال للمالئکة: (إّىن 
عل فا  يفسد فا ويفك اّماء) فرّدوا علی الّله عّز وجّل  ا أ  ة عل ىف األرض
هذا الجواب، فعلموا أّنهم أذنبوا فندموا، فالذوا بالعرش واستغفروا، فأحّب الّله عّزوجّل أن 
یتعّبد بمثل تلك العبادة، فوضع في السماء الرابعة بیتًا بحذاء العرش یسّمی الضراح، ثّم 
وضع في السماء الدنیا بیتًا یسّمی بیت المعمور بحذاء الضراح، ثّم وضع هذا البیت بحذاء 
البیت المعمور، ثّم أمر آدم فطاف به، فتاب الّله عّز وجّل علیه، فجری ذلك في ولده إلی 

یوم القیامة.(٢) 
١٠ـ ومنه: عن أحمد بن الحسین القّطان، عن أحمد بن محّمد بن سعید الکوفي، عن 
علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال، عن أبیه، عن أبي الحسن الرضا7ـ  في حدیثـ  قال: 
علی  اآلباء  نساء  حرم  اإلسالم:  في  تعالی  الّله  أجراها  سنن  خمس  المّطلب  لعبد  وکانت 

األبناء ـ إلی قوله: ـ وکان یطوف بالبیت سبعة أشواط.(٣) 

(١) ٥٠٣/٤ ح١٢، عنه کنز الدقائق: ٤٣٨/٧، والبرهان: ٨٧٦/٣ ح٣ و٨٧٨ ح١٩ عن معاني األخبار: ٣٣٩ ح٤،عنه البحار: 
٣١٧/٩٩ ح١٤ وعن العیون: ٢٤٣ ح٨٢، الفقیه: ٢٩٠/٢ ح١٤٣٦، عنه کنز الدقائق: ٤٤١/٧، ونورالثقلین: ٣٢/٥ ح١٠٢، 

وص٣٠ ضمن ح٩٥ عن الکافي.
(٢) ٩١/٢ ضمن ح١، عنه کنز الدقائق: ٤٤٣/٧، علل الشرایع: ٤٠٦/٢ ح٧، عنه البحار: ٥٨/٥٥ ح٥.

(٣) ٢١٢/١ ضمن ح١، عنه کنز الدقائق: ٤٤٢/٧، الخصال: ٥٧، والوسائل: ٣٤٥/٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٠٢

١١ ـ قرب اإلسناد: أحمد بن محّمد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر قال: سألت 
الرضا7عن قول الّله تبارك وتعالی: ( ّوا م ووا نذور) قال: تقلیم األظفار، 

ّوا یت اق)طواف الفریضة.(١)  وطرح الوسخ عنك، والخروج عن اإلحرام، (ول
١٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا7: فإذا أتیت مّکة طف بالبیت سبعة أشواط، فاّن ذلك 

ّّوا یت اق).(٢)  هو الّطواف الواجب اّلذي قال الّله تعالی: (ول

ا َفُکُلوا ِمْنَھا ...) «٣٦» َ ُ (َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنو
١٣ ـ الکافي: علّي بن إبراهیم، عن أبیه ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، 

(فإذا  ثناوه:  جّل  الّله  قول  في  عبدالّله7،  أبي  عن  عّمار،  بن  معاویة  عن  صفوان،  عن 
أعطیته،  بما  یقنع  اّلذي  «القانع:  قال:   ،( َّعُوا اانع  وأموا  ا  فكا  وهبا   وج

الفقیر». هو  والبائس  یدیه،  في  یسألك  اّلذي  والسائل  یعتریك،  اّلذي  والمعتّر: 
ومنه: أحمد بن محّمد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا7، 

قال: (مثله).(٣) 

ا َوَال ِدَماُؤَھا) «٣٧» َ ُ ُو ُ (َلن َیَناَل اّهللاَ 
١٤ ـ فقه الرضا7: قال: فاّتقوا الّله، وأخرجوا حّق الّله مّما في أیدیکم، یبارك الّله 

لکم في باقیه، وتزّکوا، فإّن الّله تعالی الغنّي ونحن الفقراء، وقد قال الّله تعالی: (لن يال 
اهللا حلوا وال دماؤھا ولكن يا اى مك)، فال تدعوا التقّرب إلی الّله بالقلیل والکثیر 
ـ علی حسب اإلمکان ـ وبادروا بذلك الحوادث، واحذروا عواقب التسویف فیها، فإّنما 

هلك من هلك من اُالمم السالفة بذلك، وبالّله اإلعتصام.(٤) 
(١) ٣٥٨ ح١٢٨٠، عنه کنز الدقائق: ٤٤١/٧.

(٢) عنه البحار: ٣٦٧/٩٩، والمستدرك: ١٣٧/١٠ ح٤.
وص٣٨  ح١٣٥،   ٣٧/٥ الثقلین:  ونور  ح١،   ١٤٢/١٠ الوسائل:  ح١٤٠٠٢،   ١١٦٢/١٤ الوافي:  عنه  ح٦،   ٥٠٠/٤  (٣)
ح١٣٨، والبرهان: ٨٨٥/٣ ح٣، التهذیب: ٢٢٣/٥ ح٩٠، عنه نور الثقلین: ٣٨/٥ ح١٣٨، وص٣٩ ح١٤٣ عن قرب 

اإلسناد: ١٥٥، عنه کنز الدقائق: ٤٦١/٧.
(٤) ٢٩٤، تقّدم األنفال، ص ١٧٤ ح٣.
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سورة ا7ج «٥٢»

٣٠٣

ْیَطاُن ىنَّ َأْلَىق الشَّ ُسوٍل َوَال َنِىبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَ (َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن رَّ
ْیَطاُن) «٥٢» ُ اّهللاُ َما ُیْلِقي الشَّ َ ِتِه َفَین َّ ِيف ُأْمِن

١٥ ـ الکافي: علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، قال: کتب الحسن بن 
والنبّي  الرسول  بین  الفرق  ما  أخبرني  فداك،  جعلت  الرضا7:  إلی  المعروفي  العّباس 

واإلمام؟ قال: فکتب ـ أو قال ـ الفرق بین الرسول والنبّي واإلمام،
ورّبما  الوحي  علیه  وینزل  کالمه،  ویسمع  فیراه  جبرائیل  علیه  ینزل  اّلذي  الرسول:  إّن 

إبراهیم7، رؤیا  نحو  منامه  فی  رأی 
والنبّي: رّبما سمع الکالم ورّبما رأی الشخص ولم یسمع، واإلمام: هو اّلذي یسمع 

الشخص. والیری  الکالم 
االختصاص: الهیثم بن أبي مسروق النهدي، وإبراهیم بن هاشم، عن إسماعیل ابن 

مهران (مثله).(١) 
١٦ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما 
من  سّتة  عن  وسأله  وفیه:  طویل،  حدیث  الکوفة،  جامع  في  أمیرالمؤمنین7  عنه  سئل 
األنبیاء لهم إسمان؟ فقال: یوشع بن نون وهو ذو الکفل، ویعقوب وهو إسرائیل، والخضر 
أحمد.  وهو  ومحّمد9  المسیح،  وهو  وعیسی  النون،  ذو  وهو  ویونس  حلیفا(٢)،  وهو 
وسأله عن خمسة من األنبیاء تکّلموا بالعربیة؟ فقال: هود، وشعیب، وصالح، وإسماعیل، 
ومحّمد صلوات الّله علیهم. وسأله عّمن خلق الّله تعالی من األنبیاء مختونا؟ فقال7: خلق 
وداود،  وإبراهیم،  نوح،  بن  وسام  ونوح،  وادریس،  مختونًا،  شیث  ولد  مختونًا،  آدم  الّله 

وسلیمان، ولوط، وإسماعیل، وموسی وعیسی ومحّمد صلوات الّله علیهم أجمعین.(٣) 

(١) ١٧٦/١ ح٢، عنه الوافي: ٧٤/٢ ح٢، وکنز الدقائق: ٥٠١/٧، والبحار: ٤١/١١ ح٤٢، ونور الثقلین: ٥١/٥ ح١٨٨، 
والبرهان: ٩٠٠/٣ ح١٤، وص٩٠٣ ح٢٤، عن اإلختصاص: ٣٢٣.

(٢) «حلقیا» م.
(٣) ٢٤٢/١ ح١، عنه کنز الدقائق: ٥٠٩/٧، علل الشرایع: ٥٩٤/٢ ح٤٤، عنهما البحار: ٧٥/١٠ ح١، وج٣٦/١١ ح٣٢، 

وج٣/١٢ ح٤، وج٢/١٤ ح٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٠٤

١٧ـ بصائر الدرجات: حّدثنا یعقوب بن یزید، عن محّمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: 
سمعت أبا الحسن7 یقول: «األئّمة علماء صادقون مفّهمون محّدثون».

بن  یعقوب  عن  الحسین،  بن  محّمد  عن  یحیی،  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  الکافي: 
(مثله).(١)  الحسن7،  أبا  سمعت  قال:  إسماعیل،  بن  محّمد  عن  یزید، 

(َوَجاِھُدوا ِيف اّهللاِ َحقَّ ِجَھاِدِه) «٧٨»
١٨ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده إلی ابن أبي عبدون، عن أبیه، قال: لّما حمل زید 
ابن موسی بن جعفر إلی المأمون، وقد کان خرج بالبصرة وأحرق دور ولد العّباس، وهب 
المأمون جرمه ألخیه علّي بن موسی الرضا، وقال له: یا أبا الحسن، لئن خرج أخوك وفعل 

ما فعل، لقد خرج قبله زید بن علّي فُقتل،
ولوال مکانك مّني لقتلته، فلیس ما أتاه بصغیر،

فقال الرضا7: یا أمیرالمؤمنین، ال تقس أخي زیدًا إلی زید بن علّي7، فإّنه کان 
من علماء آل محّمد، غضب لّله تعالی فجاهد أعداءه حّتی قتل في سبیله،

ولقد حّدثني أبي موسی بن جعفر8أّنه سمع أباه جعفر بن محّمد8یقول:
 رحم الّله عّمي زیدًا إّنه دعا إلی الرضا من آل محّمد؛ ولو ظفر لوفی بما دعا إلیه،

ولقد استشارني في خروجه، فقلت له: یا عّمي، إن رضیت أن تکون المقتول المصلوب 
بالکناسة(٢) فشأنك، فلّما وّلی قال جعفربن محّمد8: ویل لمن سمع واعیته(٣) فلم 
یجبه، فقال المأمون: یا أبا الحسن، ألیس قد جاء فیمن اّدعی اإلمامة بغیر حّقها ما جاء؟! 

فقال الرضا7: 
إّن زید بن علّي7 لم یّدع ما لیس له بحّق، وإّنه کان أتقی لّله تعالی من ذلك، أّنه 
قال: أدعوکم إلی الرضا من آل محّمد، وإّنما جاء ما جاء فیمن یّدعي أّن الّله تعالی نّص 
الوافي:  عنه  ح٣،   ٢٧١/١ الکافي:  ح١٨،   ٢٤٥ الطوسي:  أمالي  عن  وح١  ح٢   ٦٦/٢٦ البحار:  عنه  ح١،   ٥٦٤/١   (١)

البصائر. عن  ح٨  و٨٩٩  ح١٨   ٩٠١/٣ والبرهان:   ،٢١٥/٩ والبحار:  ح٨،   ٦٢٤/٣
(٢) الکناسة ـ بضّم ـ موضع الزبالة واسم محّلة بالکوفة.

(٣) الواعیة: الصراخ والصوت.
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سورة ا7ج «٧٨»

٣٠٥

علیه، ثم یدعو إلی غیر دین الّله ویضّل عن سبیله بغیر علم، وکان زید والّله مّمن خوطب 
 (١).(اجتبا  اده  وا ىف اهللا حّقبهذه اآلیة: (و

ُسوُل َشِھیًدا َعَلْیُکْم  یِن ِمْن َحَرٍج  ... ِلَیُکوَن الرَّ (َوَما َجَعَل َعَلْیُکْم ِيف الدِّ
اِس) «٧٨» َ النَّ َ ا ُشَھَداء  ُ َوَتُکو

١٩ ـ فقه الرضا7: إن اغتسلت من ماء الحمام ولم یکن معك ما تغرف به ویداك 
قذرتان، فاضرب یدك في الماء، وقل: بسم الّله، وهذا مّما قال الّله تبارك وتعالی: (وما 

الحدیث.(٢)  حرج)،    اين  ىف  یمك  ل  
٢٠ ـ إکمال الدین: بإسناده إلی إبراهیم بن أبي محمود، عن الرضا 7 ـ في حدیث 

طویل ـ قال: نحن حجج الّله في خلقه، ونحن شهداء الّله وأعالمه في برّیته.(٣) 

وکنزالدقائق:  ح٢٢٧،   ٦٤/٥ الثقلین:  ونور  ح١١،   ٣٨/١١ الشیعة:  ووسائل  ح٢٧،   ١٧٤/٤٦ البحار:  عنه   ،١٩٤/١  (١)
.٥٤٢/٧

(٢) ٨٥، عنه البحار: ٧٥/٧٦ صدر ح١٨، وج٣٦/٨٠ ح٣، والمستدرك: ١٩٤/١ ح٢.
(٣) ٢٠٢ ح٦، عنه البحار: ٣٥/٢٣ صدر ح٥٩، ونور الثقلین: ٦٨/٥ ح٢٤٣، وکنز الدقائق: ٥٤٨/٧.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٠٦

سورة المؤمنون

َ اْملُْؤِمُنوَن) «١» َ (َقْد َأْف
١ـ الخصال: حّدثنا الحسین بن إبراهیم بن ناتانة، والحسین بن إبراهیم بن أحمد بن 
هشام المکّتب، وأحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانّي، وعلّي بن عبدالّله الوّراق رضي الّله 
عنهم قالوا: حّدثنا علّي بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن یاسر الخادم قال: حّدثنا علّي 
ابن موسی الرضا، عن أبیه موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد، عن أبیه محّمد بن 
علّي، عن أبیه علّي بن الحسین، عن أبیه الحسین بن علي، عن أبیه أمیر المؤمنین علّي 

ابن أبي طالب7قال:
قال رسول الّله9: یا علّي، إّني سألت رّبي عّز وجّل ـ إلی أن قال ـ :

وأّما الثالثة: فسألت رّبي عّز وجّل أن یجعلك حامل لوائي وهو لواء الّله األکبر، علیه 
مکتوٌب «المفلحون الفائزون بالجّنة».(١) 

ُ اْلَعاُدوَن) «٧» ُ ِلَك َفُأوَلِئَك  (َفَمِن اْبَتَغٰی  َوَرآَء َذٰ
٢ـ فقه الرضا7: «أبي قال: سئل الصادق7 عن الخضخضة فقال: إثم عظیم قد 
نهی الّله تعالی عنه في کتابه، وفاعله کناکح نفسه، ولو علمت من یفعل(٢) ما أکلت معه، 

فقال السائل: فبّین لي یابن رسول الّله، من کتاب الّله نهیه، فقال: قول الّله:
وك  اادون) وهو ماوراء ذلك . . . الحدیث.(٣) 

ُ
(ن اىغ وراء ذ فأ

صحیفة  ح١٠٦،   ٧٠/٤٠ البحار:  عنهما  ح٣٥،  وج٣٠/٢  ح١٦،   ٢٧٨/١ الرضا7:  أخبار  عیون  ح٩٣،   ٣١٤/١  (١)
.٢٩٣ الخوارزمي:  مناقب   ،٤٥٤ علّي:  بن  زید  مسند  ح٣٦٤٧٦،   ١٥٢/١٣ العّمال:  کنز  ح٣٤،   ٩٨ الرضا7: 

(٢) «ولو علمت بمایفعله» الوسائل، «ولو علمت بمن یفعله» البحار.
(٣) ٦٢، عنه البحار: ٣٠/١٠٤ ح١، والمستدرك: ٣٥٥/١٤ ح١، وجامع أحادیث الشیعة: ٣٨١/٢٠، وفي الخصال: ٥٢/١: 

وقد روی أحمد بن محّمد بن عیسی في نوادره، عن أبیه قال: سئل الصادق7 (عنه البحار: ٩٥/٧٩ هامش١).
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سورة ا�ؤمنون  «٩»

٣٠٧

َاِفُظوَن) «٩» ُ اَ ُ  ْ ِ ِ ٰ َصَلٰو َ َ  ْ ُ ِذیَن  (َوالَّ
٣ـ فقه الّرضا7: وقال الّله عّز وجّل: (اّين   صهتم يون) قال: یحافظون 

علی المواقیت.(١) 

ِکٍني * ْن ِطٍني * ُمثَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِيف َقَراٍر مَّ َساَن ِمْن ُسَالَلٍة مِّ (َوَلَقْد َخَلْقَنا اْالِ
َلْقَنا اْملُْضَغَة ِعَظاًما َفَکَسْوَنا  َ َ َلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة  َ َ ْطَفَة َعَلَقًة  ُمثَّ َخَلْقَنا النُّ
اِلِقَني) «١٢ـ ١٤» َ ْ َشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرك اّهللاُ َأْحَسُن ا ًما ُمثَّ َأ ْ َ اْلِعَظاَم 

الحسن  أبي  عن  نصر،  أبي  بن  أحمد  عن  محّمد،  بن  أحمد  اإلسناد:  قرب  ـ   ٤
قال فقال:  حمل،  لها  أهلنا  من  إلمرأة  وجّل  عّز  الّله  یدعو  أن  سألته  قال:  الرضا7، 

أبو جعفر7: الدعاء ما لم تمض أربعة أشهر، 
الرحم  في  تکون  النطفة  إّن  قال:  ثّم  لها،  فدعا  هذا،  من  أقّل  لها  إّنما  له:  فقلت 
مخّلقة  وتکون  یومًا،  ثالثین  مضغة  وتکون  یومًا،  ثالثین  علقة  وتکون  یومًا،  الثین 
إلیها  وتعالی  تبارك  الّله  بعث  األشهر  األربعة  تّمت  فإذا  یومًا،  ثالثین  مخّلقة  غیر 

(٢). سعیدًا أو  شقّیًا  وأجله،  رزقه  یکتبان  و یصّورانه،  خّالقین،  لکین 
٥ ـ الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن الحسن بن 

الجهم قال: قال: سمعت أبا الحسن الرضا7یقول:
قال أبو جعفر7: إّن النطفة تکون في الرحم أربعین یوما، ثّم تصیر علقة أربعین یومًا، 
فیقوالن:  خّالقین  ملکین  الّله  بعث  أشهر  أربعة  کمل  فإذا  یومًا،  أربعین  مضغة  تصیر  ثّم 
فیقوالن:  فیؤمران،  أوسعیدًا؟  شقّیًا  یارّب  فیقوالن:  فیؤمران،  أوُانثی؟  ذکرًا  ماتخلق  یارّب 
یارّب ما أجله وما رزقه وکّل شيء من حاله، وعّدد من ذلك أشیاء، ویکتبان المیثاق بین 

(١) ٧٢، عنه المستدرك: ٩٦/٣ ح٥، والبحار: ٣٥٠/٨٢ ح٢٣.
(٢) ٣٥٢ ح١٢٦٢، عنه البحار: ١٤٥/٥ ح٣، وج٣٦٥/٦٠ ح٥٩، وج٧٨/١٠٤ ح٢، ونور الثقلین: ٨/٣ ح١٢، ووسائل 

الشیعة: ١١٧٣/٤ ح٤، وکنز الدقائق: ٣٦٩/٧.
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٣٠٨

عینیه(١)، فإذا أکمل الّله له األجل بعث الّله ملکًا فزجره زجرة فیخرج وقد نسي المیثاق، 
فقال الحسن بن الجهم: فقلت له: أفیجوز أن یدعو الّله فیحّول اُالنثی ذکرًا، والذکر ُانثی؟ 

فقال: إّن الّله یفعل مایشاء.
ومنه: محّمد بن یحیی، عن محّمد بن الحسین، عن محّمد بن اسماعیل وغیره، قال: 

قلت: (مثله).
ابن  عن  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  وعلّي  أحمد،  بن  محّمد  عن  یحیی،  بن  محّمد  ومنه: 

(مثله).(٢)  سمعت  قال:  زرارة،  عن  رئاب،  ابن  عن  محبوب، 
٦  ـ علل الشرائع: حّدثنا الحسین بن أحمد1 عن أبیه، قال: حّدثنا أحمد بن محّمد 
ابن عیسی، عن الحسین بن خالد قال: قلت للرضا7: إّنا روینا عن النبّي9أّن من 
التحسب  وکیف  فقلت:  صدقوا،  فقال:  صباحًا  أربعین  صالته  تحسب  لم  الخمر  شرب 

صالته أربعین صباحًا ال أقّل من ذلك وال أکثر؟
نقلها  ثّم  یومًا،  أربعین  النطفة  فصّیر  اإلنسان  خلق  قّدر  وتعالی  تبارك  الّله  ألّن  قال: 

یومًا، أربعین  مضغة  فصّیرها  نقلها  ثّم  یومًا،  أربعین  علقة  فصّیرها 
وهکذا إذا شرب الخمر بقیت في مثانته علی قدر ماخلق منه، وکذلك یجتمع غذاؤه 

وأکله وشربه تبقی في مثانته أربعین یومًا.
عن  نصر،  أبي  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  البرقي،  عبدالّله  أبي  بن  أحمد  المحاسن: 

للرضا7(مثله). قلت  قال:  خالد  بن  الحسین 
التهذیب: عن أحمد بن محّمد بن عیسی (مثله).(٣) 

٦ـ التوحید: بإسناده عن فتح بن یزید الجرجاني، عن أبي الحسن الرضا7 قال: 

في  اشیر  کما  اّیاه  معبوده  وربوبّیة  عبودیته  علی  وافتقاره  عجزه  بلسان  وشهادته  التوحید  علی  مفطورّیته  عن  کنایة   (١)
(الوافي). الفطرة»  علی  یولد  مولود  «کّل  النبوّي:  الحدیث 

(٢) ١٣/٦ ح٣، وص١٦ ح٦و٧، عنه البحار: ٣٤٣/٦٠ ح٣٠، والبرهان: ١٧/٤ ح٢ وص١٨ ح٥ وص ١٩ ح٧، ونور 
الثقلین: ٧٩/٥ ح٤٥، وص ٥٣٧ ح٤٨ و٤٩، وکنز الدقائق: ٥٧٥/٧ و٥٨٠ و٥٨١.

 ١٠٨/٩ التهذیب:  ح٨٦،   ٣٢٩/٢ المحاسن:   ،٥٧٢/٧ الدقائق:  وکنز  ح٣٩،   ٧٨/٥ الثقلین:  نور  عنه  ح١،   ٣٤٥  (٣)
ح١١.  ٢٣٩/١٧ الوسائل:  عنه  ح٢٠٣، 
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٣٠٩

یقول:  وتعالی  تبارك  الّله  إّن  قال:  خالق؟  الجلیل  الخالق  وغیر  فداك،  جعلت  له:  قلت 
) فقد أخبر أْن في عباده خالقین وغیر خالقین، منهم عیسی بن  ن اخلابارك اهللا أ)

مریم7 خلق من الطین کهیئة الطیر بإذن الّله فنفخ فیه فصار طائرًا بإذن الّله،
والسامري خلق لهم عجًال جسدًا له خوار.(١) 

اِحلًا...) «٥١» َباِت َواْعَمُلوا َصاَصاِحلً یِّ ُسُل ُکُلوا ِمَن الطَّ ا الرُّ َ ُّ (َیا َأ
٧ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد بن خالد، عن أحمد بن محّمد 
ابن أبي نصر، قال: قلت للرضا7: جعلت فداك، ادع الّله عّز وجّل أن یرزقني الحالل، 

فقال: أتدري ما الحالل؟ قلت: اّلذي عندنا الکسب الطّیب، فقال:
کان علّي بن الحسین7یقول: الحالل هو قوت المصطفین، ثّم قال: قل: أسألك من 

رزقك الواسع».(٢) 

ًسا ِإالَّ ُوْسَعَھا) «٦٢» ْ َ ُف  (َوَال ُنَکلِّ
٨ ـ الکافي: علّي بن إبراهیم، عن الحسن بن محّمد، عن علّي بن محّمد القاساني، 
الرضا7، عن اإلستطاعة، فقال: یستطیع  الحسن  سألت أبا  علّي بن أسباط، قال:  عن 
العبد بعد أربع خصال: أن یکون مخّلی الّسرب(٣)، صحیح الجسم، سلیم الجوارح، له 
سبب وارد من الّله قال: قلت له: جعلت فداك، فّسر لي هذا، قال: أن یکون العبد مخّلی 
فإّما  یجدها،  ثّم  إمرأة،  فالیجد  یزني  أن  یرید  الجوارح،  سلیم  الجسم،  صحیح  الّسرب 
أن یعصم نفسه، فیمتنع کما إمتنع یوسف7 أو یخلي بینه وبین إرادته، فیزني، فیسّمی 

زانیًا، ولم یطع الّله باکراه ولم یعصه بغلبه.(٤) 

(١) ٦٣ ضمن ح١٨، عنه البحار: ١٤٧/٤ ح١، وج٢٥١/١٤ ح٤٢، ونور الثقلین: ٨٦/٥ ح٥٨، والفصول المهمة: ٨١، 
وکنز الدقائق: ٥٨٨/٧.

(٢) ٥٥٣/٢ ح٩، وج٨٩/٥ ح١، عنه البحار: ٣٢٥/٩٣ ح٨، والبرهان: ٢٣/٤ ح٨، والوسائل: ١١٥٨/٤ ح٢.
(٣) یقال: خّل له سربه، أي طریقه، وفالن مخّلی السرب، أي موّسع علیه غیر مضّیق علیه.

(٤) ١٦٠/١ ح١، عنه الوافي: ٥٤٧/١ ح١، والبرهان: ٢٧/٤ ح١، التوحید: ٣٤٨ ح٧.
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ْکُت...) «٩٩، ١٠٠» َ َ  َ (َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن*  َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلًاَصاِحلًا ِف
٩ـ مجمع البیان: وروی العّیاشي بإسناده عن الفتح بن یزید الجرجاني قال:

قلت ألبي الحسن الرضا7: جعلت فداك، یعرف القدیم سبحانه الشيء اّلذي لم 
یکن أن لو کان کیف کان یکون؟ قال: ویحك إّن مسألتك لصعبة، أما قرأت قوله عّزوجّل: 
لم  اّلذي  الشيء  عرف  لقد   (ب   بم  (وال   ،(  سد اهللا   

ّ
إال آهلة  فام  (ن 

ون *  ار (رّب  األشقیاء:  قول  ویحکي  وقال:  یکون  کان  کیف  کان  لو  أن  والیکون  یکن 
ّىل أل صاحلا ام تركت كّال إّهنا كة  ئا) ، وقال: (و رّدوا ادوا ا هنوا ه وإّهنم 

لذن) فقد علم الشيء اّلذي لم یکن أن لو کان کیف کان یکون.(١) 

َساءُلوَن) «١٠١» َ َ َمِئٍذ َوَال  ْ َ  ْ ُ َ َساَب َبْی وِر َفَال َأ َخ ِيف الصُّ ِ
ُ (َفِإَذا 

١٠ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا أبو محّمد جعفر بن نعیم الشاذاني، قال: أخبرنا أحمد 
ابن إدریس، قال: حّدثنا إبراهیم بن هاشم، عن إبراهیم بن محّمد الهمداني، قال: سمعت 
الرضا7 یقول: من أحّب عاصیًا فهو عاصـ  إلی أن قال:ـ  ولقد قال رسول الّله9لبني 

عبدالمّطلب: ایتوني بأعمالکم البأنسابکم وأحسابکم،
م يوذ وال يساءن).(٢)   ابور فال أخ ىف ا قال الّله تعالی: (فإذا

ُ اْلَفاِئُزوَن) «١١١» ُ  ْ ُ َّ (َأ
١١ـ ومنه: حّدثنا الحسین بن إبراهیم بن ناتانة قال: حّدثنا علّي بن إبراهیم بن هاشم، 
عن أبیه، عن الرّیان بن الصلت، عن أبي الحسن علّي بن موسی الرضا8، عن أبیه، 

عن آبائه: قال: قال رسول الّله9: شیعة علّي هم الفائزون یوم القیامة.(٣) 

(١) ١١٧/٧، عنه نور الثقلین: ١٠١/٥ ح١٢٠، وص٩٨ ح١٠٩ عن التوحید: ٦٥ ح١٨، وکنز الدقائق: ٦٥٦/٧.
ونورالثقلین:  ح٥،   ٣٧/٤ والبرهان:  وج٢٢١/٩٦،  ح٣١،  وج١٧٧/٤٦  ح١١،   ٢٤١/٧ البحار:  عنه  ح٧،   ٢٣٥/٢  (٢)

.٦٨٢/٧ الدقائق:  وکنز  ح١٥٣،   ١١٠/٥
(٣) ٥٢/٢ ح٢٠١،عنه البحار: ٩/٦٨ ح٥، وعن أمالي الصدوق: ٤٤٢ ح١٣، الخصال: ٢٩٦/٢ ح١٣، روضة الواعظین: 

٢٩٦/٢، بشارة المصطفی: ٥٦/٢.
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٣١١

سورة النور

َُھا ِإالَّ َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك  ِ اِنَیُة َال َین ُ إالَّ َزاِنَیًة َأْو ُمْشِرَکًة َوالزَّ ِ اِين َال َین (الزَّ
َ اْملُْوِمِنَني) «٣» َ َم َذِلَك  َوُحرِّ

١ـ الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن إسماعیل، قال: سأل 
رجل أبا الحسن الرضا7 ـ وأنا أسمع ـ عن رجل یتزّوج امرأة(١) متعة ویشترط علیها أن 
ال یطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشّدد في إنکار الولد، فقال: «أیجحده؟» إعظاما 
لذلك. فقال الرجل: فإن اّتهمها؟ فقال: ال ینبغي لك أن تتزّوج إّال مؤمنة أو مسلمة، فإّن 
مرشك   أو  زان  إّال  يكا  ال  ة  اوا مرشكة  أو  ة  زا إّال  يكح(٢)   ال  (ااىن  یقول:  عّزوجّل  الّله 

.( ؤا  وحّرم ذ
سأل  قال  بزیع،  بن  محّمد  عن  عیسی،  بن  محّمد  بن  أحمد  إلی  بإسناده  التهذیب: 

(مثله).(٣)  الحدیث  وساق  حاضر  وأنا  الرضا7  رجل 
سنان  بن  محّمد  إلی  الرضا:  به  کتب  ما  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢ـ 
في جواب مسائله في العلل: وعّلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانین جلدة ألّن في 
القذف نفي الولد وقطع (النسل)، وذهاب النسب، وکذلك شارب الخمر ألّنه إذا شرب 

المفتري.(٤)  حّد  فوجب  افتری  هذی  إذا  و  هذی، 

(١) «المرأة» خ.
(٢) تفسیر البیضاوي: ٢٢٧/٣ وقیل: المراد بالنکاح الوطي فیؤل الی نهي الزاني عن الزنا إّال بزانیة و الزانیة أن یزني بها 

إّال زان وهو فاسد.
 ٢٦٩/٧ التهذیب:   ،٢٢/٨ الدقائق:  وکنز  ح٢٦،   ١٢٢/٥ الثقلین:  ونور  ح٥،   ٤٧/٤ البرهان:  عنه  ح٣،   ٤٥٤/٥  (٣)

ح١١٥٧.
ح٤٥،   ١٢٦/٥ الثقلین:  نور  وفي  ح٤،   ٤٣٢/١٨ الشیعة:  وسائل  عنهما  ح١٣٣،   ٥٤٥ الشرائع:  علل   ،٩٧/٢  (٤)

وکنزالدقائق: ٢٥/٨ عن العیون.
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اِدِقَني) «٦ ـ ٩» ِذیَن َیْرُموَن َأْزَواَجُھْم ـ  إلی قوله  ـ  ِإْن اَکَن ِمَن الصَّ (َوالَّ
٣ ـ الکافي: أحمد بن محّمد بن أبي نصر(١)، قال: سألت أباالحسن الرضا7؛ قلت 
القبلة،  إلی  ظهره  ویجعل  اإلمام،  یقعد  فقال:  قال:  المالعنة؟  کیف  الّله  أصلحك  له: 

یساره.(٢)  عن  والمرأة  عن یمینه،  الّرجل  ویجعل 

ْنَیا َواْآلِخَرِة  َْصَناِت اْلَغاِفَالِت اْملُْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِيف الدُّ ِذیَن َیْرُموَن اْحملُ (ِإنَّ الَّ
ْ َوَأْرُجُلُھم  ِ ْ َوَأْیِد ُ ُ ْ َأْلِسَن ِ

ْ َْشَھُد َعَل َم  ْ َ ْم َعَذاٌب َعِظٌمي *   َوَهلُ
ا َیْعَمُلوَن) «٢٣، ٢٤» ُ ا اَک ِمبَ

هل  شیعته:  من  بحضرته  لمن  قال  أّنه  الرضا7  عن  بإسناده  الکبری:  الهدایة  ـ   ٤
علمتم ما ُقذفت به ماریة القبطّیة، وما اّدعي علیها في والدتها إبراهیم بن رسول الّله9؟
فقالوا: یا سّیدنا، أنت أعلم فخّبرنا، فقال: إّن ماریة أهداها الُمَقوَقس إلی جّدي رسول 
الّله9 فحظي بها من دون أصحابه، وکان معها خادم ممسوح یقال له: جریح، وحسن 
أزواجه،  بعض  فحسدها  الّله9  رسول  قلب  ماریة  ملکت  ثّم  وإیمانهما،  إسالمهما 
فأقبلت عائشة وحفصة تشکیان إلی أبویهما میل رسول الّله9 إلی ماریة وایثاره إّیاها 
علیهما حّتی سّولت لهما وألبویهما أنفسهما بأن یقذفوا ماریة بأّنها حملت بإبراهیم من 
جریح، وهم الیظّنون أّن جریحًا خادم، فأقبل أبواهما إلی رسول الّله9 وهو جالس في 
مسجده، فجلسا بین یدیه، ثّم قاال: یارسول الّله، مایحّل لنا وال یسعنا أن نکتم علیك ما 

یظهر من خیانة واقعة بك، فقال: ماذا تقوالن؟
قاال: یا رسول الّله، إّن جریحًا یأتي من ماریة الفاحشة العظمی، وإّن حملها من جریح 
ولیس هو منك، فاربّد(٣) وجه رسول الّله وتلّون، وعرضت له سهوة لعظم ما تلّقیاه به، ثّم 
قال: ویَحکما ما تقوالن؟ قاال: یا رسول الّله أّنا خّلفنا جریحا وماریة في مشربتها ـ یعنیان 

(١) السند معّلق علی سابقه، ویروي عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، علّي عن أبیه.
(٢) ١٦٥/٦ ح١١، عنه البرهان: ٥٠/٤ ح٤، ووسائل الشیعة: ٥٨٨/١٥ ح٥.

(٣) أي أحمر حمرة فیها سواد عند الغضب.
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سورة النور  «٢٣، ٢٤»

٣١٣

إلی  فابعث  النساء،  من  الرجال  یروم  ما  منها  ویروم  ویالعبها  کهها  یفا  وهو  ـ  حجرتها 
جریح فإّنك تجده علی هذه الحال، فأنفذ فیه حکم الّله. فانثنی النبّي إلی علّي8ثّم 
قال: یا أبا الحسن قم یا أخي ومعك ذوالفقار حّتی تمضي إلی مشربة ماریة، فإن صادفتها 

وجریحا کما یصفان فأخمدهما بسیفك ضربًا
فقام علّي7 واّتشح بسیفه وأخذه تحت ثیابه، فلّما وّلی من بین یدي رسول الّله9 
انثنی إلیه فقال: یا رسول الّله أکون فیما أمرتني کالسّکة المحمّیة في العهن(١)، أو الشاهد 
یری  ال  ما  یری  الشاهد  بل  علّي  یا  فدیتك  النبّي9  له  فقال  الغائب،  الیری  ما  یری 
الغائب، فأقبل علّي7 وسیفه في یده، حّتی تسّور من فوق مشربة ماریة وهي في جوف 
المشربة جالسة وجریح معها یؤّدبها بآداب الملوك ویقول لها: عّظمي رسول الّله6 
ولّبیه، وکّرمیه، ونحو هذا الکالم حّتی التفت جریح إلی أمیر المؤمنین7وسیفه مشهور 

في یده، ففزع جریح إلی نخلة في المشربة فصعد إلی رأسها، 
فنزل أمیرالمؤمنین7 إلی المشربة وکشفت الریح عن أثواب جریح، فإذا (هو) خادم 

ممسوح فقال له: أنزل یا جریح؛
فأخذ  جریح  فنزل  نفسك،  علی  آمّنا  فقال:  نفسي؟  علی  آمّنا  أمیرالمؤمنین  یا  فقال: 
بیده وجاء به إلی رسول9 فأوقفه بین یدیه فقال له: یا رسول الّله9 إّن جریحًا خادم 
ممسوح، فوّلی رسول الّله9 [وجهه إلی الجدار]، فقال: حّل لهما نفسك لعنهما الّله 
یا جریح، حّتی یتبّین کّذبهما وخزیهما وجرأتهما علی الّله وعلی رسوله، فکشف أثوابه 

فإذا هو خادم ممسوح فأسقطا بین یدي رسول الّله9
وقاال: یا رسول الّله9 التوبة إستغفر لنا. فقال رسول الّله9: ال تاب الّله علیکما 

انات  الّله فیهما: (اّين يرمون  فأنزل  الجرأة،  هذه  ومعکما  فما ینفعکما استغفاري 
 وأيدي أنم  م  د  يوم   * مي  اب  وهلم  واآلخرة  ا  ا ىف  نوا  اؤات  اافالت 

يعمن).(٢)  ا  مبا  وأرجم 

(١) العهن: الصوف.
(٢) ٢٩٧، عنه البرهان: ٥٣/٤ ح٥، أمالي المرتضی: ٧٧/١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣١٤

«٣٠» (...
ْ ِ وا ِمْن َأْبَصاِر ُمْوِمِنَني َیُغضُّ ْ (ُقل للِّ

٥ ـ قرب اإلسناد: أحمد بن محّمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا7 عن الرجل 
أیحّل له أن ینظر إلی شعر أخت إمرأته؟

خت امرأته والغریبة سواء؟
ُ
فقال: ال، إّال أن تکون من القواعد، قلت له: أ

قال: نعم، قلت: فمالي النظر إلیه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.(١) 

«٣٢» ( ُ اّهللاُ ِ ِ ا ُفَقَراء ُیْغ ُ (ِإْن َیُکو
٦ـ فقه الرضا7: إن خطب الیك رجل رضیت دینه وخلقه فزّوجه وال یمنعك فقره 

و فاقته قال الّله تعالی (وإن يّ يغن اهللا كّال  ته)(٢) 
وقال (إن يكوا راء يغم اهللا   و اهللا واسع مي) وال یتزّوج شارب خمر فاّن من 

فعل فکأّنما قادها إلی الزنا.(٣) 
٧ـ  عیون أخبار الرضا: باب ما جاء عن الرضا7 من أخبار هذه المجموعة وبإسناده 
قال: قال علّي بن أبي طالب7 للمرأة عشر عورات، فإذا زّوجت استترت لها عورة، وإذا 

ماتت سترت(٤) عوراتها کّلها.(٥) 

ْصَباُح  ِرِه َکِمْشَکاٍة ِفیَھا ِمْصَباٌح اْملِ ُ ْرِض َمَثُل  َماَواِت َواْالَ ُر السَّ ُ (اّهللاُ 
«٣٥» ( یٌّ ا َکْوَکٌب ُدرِّ َ َّ َجاَجُة  َکَأ ِيف ُزَجاَجٍة الزُّ

٨ـ  مجمع البیان: قال: روي عن الرضا7 أّنه قال: نحن المشکاة فیها، والمصباح(٦) 
وهو محّمد9(يھدي اهللا وره  ياء) یهدي الّله لوالیتنا، من أحّب.(٧) 

(١) ١٦٠، عنه وسائل الشیعة: ١٤٤/١٤ ح١، ونور الثقلین: ١٤٢/٥ ح١٠١، وکنز الدقائق: ٧٣/٨.
(٢) النساء: ١٣٠.

(٣) ٢٣٧، عنه البحار: ٣٧٢/١٠٣ ح٧، تقّدم سورة النساء، ص١٠٩ ح٦٣.
(٤) «تستر» خ.

(٥) ٣٩/٢ ح١١٦، عنه البحار: ٢٥٩/١٠٣ ح١٠، ونور الثقلین: ١٥١/٥ ح١٤٧، وکنزالدقائق: ٩١/٨.
(٦) «نحن المشکاة في المصباح وهو» کنز الدقائق.

(٧) ١٤٣/٧، عنه البرهان: ٧٢/٤ ح١٥، تأویل اآلیات: ٣٧٧/١ ح٦، عنه کنز الدقائق: ١٣٠/٨.
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سورة النور  «٣٥»

٣١٥

٩ـ الکافي: علّي بن محّمد، عن سهل بن زیاد، عن یعقوب بن یزید، عن العّباس ابن 
واألرض)فقال:  ااموات  ر  (اهللا  عّزوجّل:  الّله  قول  عن  الرضا7  سألت  قال  هالل، 

هاد ألهل السماوات، وهاٍد ألهل األرض.
وفي روایة البرقي: هدی من في السماوات، وهدی من في األرض. 

ورواه ابن بابویه في کتاب «التوحید» و «معاني األخبار» قال: حّدثني أبي قال: حّدثنا 
الرضا7  سألت  قال:  هالل،  بن  العّباس  عن  یزید،  بن  یعقوب  عن  عبدالّله،  بن  سعد 

(مثله).(١)
١٠ـ القّمي: في قوله: (اهللا ر ااموات واألرض ـ إلی قوله ـ واهللا بكّل ىشء مي) فإّنه 
عن  أسأل  الرضا7  الحسن  أبي  إلی  کتبت  قال:  جندب  بن  عبدالّله  عن  أبي  حّدثني 

الجواب: إلّي  فکتب  اآلیة،  هذه  تفسیر 
أّما بعد، فإّن محّمدًا کان أمین الّله في خلقه، فلّما ُقبض النبّي کّنا أهل البیت ورثته، 
فنحن ُامناء الّله في أرضه، عندنا علم المنایا والبالیا وأنساب العرب ومولد اإلسالم، وما 
من فئة تضّل مائة به وتهدي مائة به إّال ونحن نعرف سائقها وقائدها وناعقها، وإّنا لنعرف 
الّرجل إذا رأیناه بحقیقة اإلیمان وحقیقة الّنفاق، وإّن شیعتنا لمکتوبون بأسمائهم وأسماء 
آبائهم، أخذ الّله علینا وعلیهم المیثاق، ویردون موردنا ویدخلون مدخلنا، لیس علی مّلة 
اإلسالم غیرنا وغیرهم إلی یوم القیامة، نحن آخذون بحجزة نبّینا، ونبّینا آخذ بحجزة رّبنا، 
والحجزة: النور، وشیعتنا آخذون بحجزتنا، من فارقنا هلك ومن تبعنا نجا، والمفارق لنا 
والجاحد لوالیتنا کافر، ومّتبعنا وتابع أولیائنا مؤمن، الیحّبنا کافر والیبغضنا مؤمن، ومن 

مات وهو یحّبنا کان حّقًا علی الّله أن یبعثه معنا.
نحن نور لمن تبعنا، وهدی لمن اهتدی بنا، ومن لم یکن مّنا فلیس من اإلسالم في 
شيء، وبنا فتح الّله الدین، وبنا یختمه، وبنا أطعمکم الّله عشب األرض، وبنا أنزل الّله 
قطر السماء، وبنا آمنکم الّله من الغرق في بحرکم، ومن الخسف في بّرکم، وبنا نفعکم 
(١) ١١٥/١ ح٤، عنه البرهان: ٦٦/٤ ح١، وکنز الدقائق: ١١٣/٨ و١٢٠، التوحید: ١٥٥ ح١، المعاني: ١٥ ح٦، االحتجاج: 

٢٥١/٢، عنها البحار: ١٥/٤ ح١و٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣١٦

الّله في حیاتکم وفي قبورکم وفي محشرکم وعند الصراط وعند دخولکم الجنان، ومثلنا 
في کتاب الّله کمثل مشکاة والمشکاة في القندیل؛

فنحن المشکاة فیها مصباح، المصباح محّمد رسول الّله9 (الباح ٖىف زجة) 
رشّة  ال  زيونة  اركة  شة      دّرٖی  كوكب  كأّهنا  اجة   ) طاهرة(١)  عنصرة  من 
ة) الدعّیة والمنکرة (يكاد زيا يٖىضء و  متسسه ر) القرآن (ر  ريھدٖى  ّ والغر
اهللا وره  اء ويب اهللا األال اس واهللا بكّل ٖىشء مي) فالّنور علّي7 یهدي الّله 
لوالیتنا من أحّب وحّق علی الّله أن یبعث ولّینا مشرقًا وجهه ـ منیرًا برهانه ظاهرة عند الّله 
حّجته ـ حّق علی الّله أن یجعل أولیاءنا المّتقین مع(٢) الصّدیقین والشهداء والصالحین 
(ون أوك رقًا) فشهداؤنا لهم فضل علی الشهداء بعشر درجات، ولشهید شیعتنا 
فضل علی کّل شهید غیرنا بتسع درجات، نحن النجباء ونحن أفراط األنبیاء ونحن أوالد 
األوصیاء ونحن المخصوصون في کتاب الّله، ونحن أولی الّناس برسول الّله9ونحن 

اّلذین شرع الّله لنا دینه، فقال الّله في کتابه: (رشع لمك  اين ما وّ به ً واّين أونا 
إك ـ یا مّحمد ـ وما وّصا به إبراھمي وموىس وىس) قد علمنا وبّلغنا ما علینا واستودعنا 

أموا  (أن  الّرسل  من  العزم  وُاولي  العلم  ُاولي  ورثة  ونحن  األنبیاء  ورثة  ونحن  علمهم، 
من   ( رشكا     ك ه  ّا  (وال  الّله  قال  کما  ون)  وأنمت   

ّ
إال  ّمتو (وال   ،( اّين 

  (٣)(ي  هيھدي إ) من والیة علّي7یا مّحمد (هإ ما تد) أشرك بوالیة علّي
من یجیبك إلّي بوالیة علّي وقد بعثُت إلیك بکتاب فتدّبره وافهمه، فإّنه شفاء ونور.(٤) 

«٣٧» ( اَرٌة َوَال َبْیٌع َعْن ِذرْکِ اّهللاِ َ ِ  ْ ِ (ِرَجاٌل الَّ ُتْلِھ
عنها  یشغلك  فال  الّصالة  وحضرت  تجارتك  في  کنت  وإذا  الّرضا7:  فقه  ١١ـ 

(١) «من عنصره الطاهر» خ.
(٢) في البحار «أن یجعل ولّینا مع النبّیین و» وفي نسخة «أن یجعل ولّینا المّتقین مع النبّیین و».

(٣) الشوری: ١٣.
 ١٥٩/٥ الثقلین:  ونور  ح١٠،   ٧٠/٤ والبرهان:  ح٤،  وج٣٠٧/٢٣  (قطعة)،  ح٤٣   ٣٥٦/١٦ البحار:  عنه   ،٧٩/٢  (٤)

ح١٨٠، وکنز الدقائق: ١٢٨/٨، یأتي الشوری، ص٤٠٣ ذح٨ .
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سورة النور «٥٥»

٣١٧

اهللا)  ذكر  عن  ٌع   وال  ارٌة   تم  ال  (رل  فقال:  ومدحهم  قومًا  وصف  الّله  فإّن  متجرك، 
وکان هؤالء القوم یّتجرون فإذا حضرت الّصالة ترکوا تجارتهم وقاموا إلی صالتهم وکانوا 

ویصّلي.(١)  یّتجر  ال  مّمن  أجرًا  أعظم 

 ُ َّ ِلَف ْ َ اِحلَاِحلَاِت َلَیْس ِذیَن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ (َوَعَد اّهللاُ الَّ
ِذیَن ِمْن َقْبِلِھْم) «٥٥» َلَف الَّ ْ َ ْرِض َکَما اْس ِيف اْالَ

بن  أحمد  عن  محّمد،  بن  معّلی  عن  األشعري،  محّمد  بن  الحسین  الکافي:  ١٢ـ 
قال:  الجعفري،  عن  مسعود،  أبي  عن  محّمد، 

سمعت أبا الحسن الرضا7 یقول: األئّمة خلفاء الّله عّز وجّل في أرضه.(٢) 

ِتي َال َیْرُجوَن ِنَکاًحا) «٦٠» َساء الالَّ (َواْلَقَواِعُد ِمَن النِّ
في  سنان  بن  محّمد  إلی  الرضا7  به  کتب  ذکرما  باب  الرضا:  أخبار  عیون  ١٣ـ 
وإلی  باألزواج  المحجوبات  النساء  شعور  إلی  النظُر  َوُحّرم  العلل:  في  مسائله  جواب 
غیرهّن من النساء، لما فیه من تهییج الرجال وما یدعو التهییج إلیه من الفساد والدخول 

 اوال) عّزوجّل:  الّله  قال  اّلذي  إّال  الشعور  أشبه  ما  وکذلك  والَیجمُل،  الیحّل  فیما 
بأس  فال  الجلباب  غیر  اهبّن)   يضعن  أن  اح  ّن  فس   ًنكا يرجون  ال  الّالىت  اساء   

مثلهّن.(٣)  شعور  إلی  بالنظر 

(١) ٢٥١، عنه البحار: ١٠٠/١٠٣ ح٤٠، والمستدرك: ١٠/١٣ ح١٤٥٧٩، وص٢٥٦ ح١٥٢٨٨، وجامع أحادیث الشیعة: 
٧٢/٢٣ ح٢.

(٢) ١٩٣/١ ح١، عنه إثبات الهداة: ١٥٦/١ ح٣١، البرهان: ٨٩/٤ ح٣، والوافي: ٥٠٧/٣ ح١.
(٣) ٩٧/٢ ح١، عنه کنز الدقائق: ١٨٨/٨، ونور الثقلین: ١٧٦/٥ ح٢٣٤، والوسائل: ١٤٠/١٤ ح١٢، والبحار: ١٠٣/٦ 

ضمن ح١، وج٣٤/١٠٤ ح١٢، عنه وعن علل الشرائع: ٥٦٤ ح٢.
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٣١٨

سورة الفرقان

ِدیًرا) «٢» ْ َ َرُه  ٍء َفَقدَّ ْ َ (َوَخَلَق ُکلَّ 
عن  أبیه،  عن  عبدالّله،  أبي  بن  أحمد  عن  عبدالّله،  بن  محّمد  بن  علّي  الکافي:  ١ـ 
الحسن  أبا  سمعت  قال:  الهاشمي،  إبراهیم  بن  علّي  عن  الدیلمي،  سلیمان  بن  محّمد 

وقضی، وقّدر  وأراد  الّله  شاء  ما  إّال  شيء  الیکون  جعفر8یقول:  بن  موسی 
قلت: ما معنی شاء؟ قال: ابتداء الفعل، قلت: ما معنی قّدر؟ قال: تقدیر الشيء من 

طوله وعرضه، قلت: ما معنی قضی؟ قال: إذا قضی أمضاه، فذلك اّلذي المرّد له.
المحاسن: بإختالف السند، عن أبي الحسن الرضا7 (مثله).(١) 

٢ـ القّمي: حّدثني محّمد بن عیسی بن عبید، عن یونس قال: قال الرضا7:
یا یونس ... تدري ما التقدیر؟ قلت: ال، قال: هو وضع الحدود من اآلجال واألرزاق 

والبقاء والفناء، تدري ما القضاء؟ قلت: ال، قال: هو إقامة العین...(٢) 
٣ـ التوحید: بإسناده إلی علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن علّي:، 

الّله9:  رسول  قال  قال: 
إّن الّله عّز وجّل قّدر المقادیر ودّبر التدابیر قبل أن یخلق آدم بألفي عام.

عیون أخبار الرضا: عن الرضا7(مثله).(٣) 
الرضا7  إلی  کتبت  قال:  سلیمان  بن  حمدان  إلی  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٤

مخلوقة؟  غیر  أم  أمخلوقة  العباد  أفعال  عن  أسأله 

(١) ١٥٠/١ ح١، عنه نور الثقلین: ١٨٧/٥ ح٩، وکنز الدقائق: ٢١٨/٨، المحاسن: ٢٤٤/١ ح٢٣٧.
(٢) ٣٦/١، عنه البحار: ١١٧/٥ ذح٤٩، ونور الثقلین: ١٨٩/٥ ح١٩، وکنز الدقائق: ٢٢٦/٨.

(٣) ٣٧٦ ح٢٢، عیون أخبار الرضا: ٣١/٢ ح٤٤، عنهما البحار: ٩٣/٥ ح١٢، و٢٩ح٣٥، ونور الثقلین: ١٨٨/٥ ح١٤، 
وکنز الدقائق: ٢١٧/٨ و٢٢٥.
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٣١٩

فکتب7: أفعال العباد مقدّرة في علم الّله تعالی قبل خلق العباد بألفي عام.(١) 
العباد  أفعال  وأّن  األسالم:  محض  من  الرضا7للمأمون  ما کتبه  باب  في  ومنه:  ٥ـ 
بالجبر  والنقول  شيء،  کّل  خالق  والّله  تکوین،  الخلق  تقدیر،  خلق  تعالی  لّله  مخلوقة 

والتفویض.(٢)

اَعِة َسِعًريا) «١١» َب ِبالسَّ اَعِة َوَأْعَتْدَنا ِملَن َکذَّ ا ِبالسَّ ُ (َبْل َکذَّ
٦ـ المناقب البن شهرآشوب: عن علّي بن حاتم، في کتاب «األخبار» ألبي الفرج 
ًا)یعني   اعة  كّذب  ن   وأعتد اعة  كّذا   ) تعالی:  قوله  نزل  إّنه  شاذان،  ابن 

الرضا7.(٣)  عن  المروّي  وهو  قال:  علّي7.  بوالیة  کّذبوا 

نُثوًرا) «٢٣» َعْلَناُه َھَباًء مَّ َ َ (َوَقِدْمَنا ِإَىل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل 
لعبد  عمًال  الّله  قال: «الیقبل  أّنه  الرضا7  الحسن  أبي  عن  الشهید:  مجموعة  ٧ـ 

عاه ھباًء   ل  ا ا إىل ماإّال بوالیتنا، فمن لم یوالنا کان من أهل هذه اآلیة: (و
ثورًا).(٤) 

ُجـوًرا) «٣٠» ْ َ ُذوا َھَذا اْلُقْرآَن  َ َّ (َیا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي ا
إّنه  آخرها  في  شاذان  بن  الفضل  ذکر  اّلتي  العلل  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٨

شيء، بعد  وشیئًا  مّرة  بعد  مّرة  الرضا7  عن  سمعها 
مروا بالقراءة في الصالة؟ قیل: لئّال یکون القرآن مهجورًا مضّیعا. ولیکون 

ُ
فإن قال: ِفلَم أ

محفوظا فال یضمحل وال یجهل.
٩ـ علل الشرائع: حّدثني عبدالواحد بن محّمد بن عبدوس النیسابوري العّطار قال: 

حّدثني أبو الحسن علّي بن محّمد بن قتیبة النیسابوري قال:
(١) عیون أخبار الرضا7: ١٣٦/١ ح٣٤ باب ١١، عنه البحار: ٢٩/٥ ح٣٥، التوحید: ٤١٦ ح١٦.

(٢) عیون أخبار الرضا7: ١٢٥/٢ ح١ (قطعة) باب ٣٥، عنه تفسیر کنز الدقائق: ٢١٧/٨.
(٣) ١٠٣/٣، عنه البحار: ١٠٣/٣٦ ضمن ح٤٥، والبرهان: ١١٥/٤ ح٤.

(٤) مخطوط، عنه المستدرك: ١٧٥/١ ح٦٥.
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قال أبو محّمد الفضل بن شاذان النیسابوري في حدیث، وذکر (مثله).(١) 

سِّ َوُقُروًنا َبْنيَ َذِلَك َکِثًريا) «٣٨» وَد َوَأَْاَْاَب الرَّ (َوَعاًدا َوَمثُ
جعفر  بن  زیاد  بن  أحمد  حّدثنا  الشرائع:  علل  الرضا7،  أخبار  عیون  ١٠ـ 
أبوالصلت  حّدثنا  قال  أبیه،  عن  هاشم،  بن  إبراهیم  بن  علّي  حّدثنا  قال:  الهمداني2 
عبدالسالم بن صالح الهروي قال: حّدثنا علّي بن موسی الرضا، عن أبیه موسی بن جعفر، 
أبیه  عن  الحسین،  بن  علّي  أبیه  عن  علّي،  بن  محّمد  أبیه  عن  محّمد،  بن  جعفر  أبیه  عن 
الحسین بن علّي: قال: أتی علّي بن أبي طالب7 قبل مقتله بثالثة أّیام رجل من 

فقال: عمرو،  له:  یقال  تمیم،  أشراف 
یا أمیرالمؤمنین، أخبرني عن أصحاب الرس، في أّي عصر کانوا؟ وأین کانت منازلهم؟ 
ومن کان ملکهم؟ وهل بعث الّله عّز وجّل إلیهم رسوال أم ال؟ وبماذا أهلکوا؟ فإّني أجد 

في کتاب الّله عّز وجّل ذکرهم، وال أجد خبرهم؟
فقال له أمیر المؤمنین7: لقد سألتني عن حدیث ما سألني عنه أحد من قبلك، وال 
وأعرف  أعرفها  وأنا  إّال  آیة  وجّل  عّز  الّله  کتاب  في  وما  عّني،  إّال  بعدي  أحد  به  یحّدثك 
تفسیرها وفي أّي مکان نزلت، من سهل أو جبل، وفي أّي وقت من لیل أو نهار، وإّن هاهنا 
لعلمًا جّمًا ـ وأشار إلی صدره ـ ولکن طّالبه یسیر، وعن قلیل یندمون لو فقدوني. کان 
من قّصتهم یا أخا تمیم: أّنهم کانوا قومًا یعبدون شجرة صنوبرة، یقال لها: «شاه درخت».
ُانبطت(٢)  کانت  ُدوشاب،  لها:  یقال  عین،  شفیر  علی  غرسها  نوح  بن  یافث  وکان 
لنوح7بعد الطوفان، وإّنما سّموا أصحاب الّرس ألّنهم رّسوا بینهم في األرض، وذلك 
رس،  لها:  یقال  نهر  شاطئ  علی  قریة  عشرة  إثنتا  لهم  وکانت  داود7،  بن  سلیمان  بعد 
منه،  أغزر  نهر  األرض  في  یومئذ  یکن  ولم  النهر،  ذلك  سّمي  وبهم  المشرق،  بالد  من 

(١) ١٠٧/٢ ضمن ح١٠، عنه نور الثقلین: ١٩٨/٥ ح٤٦، وکنز الدقائق: ٢٦٧/٨، والبحار: ٥٤/٨٥ ح٤٦، عنه وعن علل 
الشرائع: ٢٦٠، عنه وسائل الشیعة: ٧٣٣/٤ ح٣، الفقیه: ٣١٠/١ ح٩٢٦، عنه الوافي: ٨٥٣/٨ ح٧٢٤٧.

(٢) انبط البئر: استخرج ماؤها، وفي العلل «انبعت».
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٣٢١

والأعذب منه وال قری أکثر وال أعمر منها. تسّمی إحداهّن آبان، والثانیة آذر، والثالثة دي، 
والثامنة  اردیبهشت،  والسابعة  فروردین،  والسادسة  أسفندار،  والخامسة  بهمن،  والرابعة 
خرداد، والتاسعة مرداد، والعاشرة تیر، والحادیة عشر مهر، والثانیة عشر شهریور، وکانت 
أعظم مدائنهم اسفندار، وهي اّلتي ینزلها ملکهم، وکان یسّمی: ترکوذ بن غابور بن یارش 

ابن سازن ابن نمرود بن کنعان فرعون إبراهیم7 وبها العین والصنوبرة.
وقد غرسوا في کّل قریة منها حّبة من طلع تلك الصنوبرة، فنبتت الحّبة وصارت شجرة 
عظیمة، وحّرموا ماء العین واألنهار فال یشربون منها وال أنعامهم، ومن فعل ذلك قتلوه، 
ویقولون هو حیاة آلهتنا، فال ینبغي ألحد أن ینقص من حیاتها، ویشربونهم وأنعامهم من 
نهر الّرس اّلذي علیه قراهم، وقد جعلوا في کّل شهر من السنة في کّل قریة، عیدًا یجتمع 
إلیه أهلها، فیضربون علی الشجرة اّلتي بها کّلة(١) من حریر فیها من أنواع الصور، ثّم یأتون 
بشاة وبقر فیذبحونها قربانًا للشجرة، ویشعلون فیها النیران بالحطب، فإذا سطع دخان تلك 
الذبائح وقتارها في الهواء، وحال بینهم وبین النظر إلی السماء، خّروا للشجرة سّجدًا [من 
دون الّله عّزوجّل] ویبکون ویتضّرعون إلیها أن ترضی عنهم، فکان الشیطان یجيء فیحّرك 
أغصانها، ویصیح من ساقها صیاح الصبّي ویقول: قد رضیت عنکم عبادي، فطیبوا نفسًا 
وقّروا عینًا، فیرفعون رؤسهم عند ذلك، ویشربون الخمر، ویضربون بالمعازف، ویأخذون 
الدستبند، فیکونون علی ذلك یومهم ولیلتهم، ثم ینصرفون، وإّنما سّمیت العجم شهورها 
لبعض:  بعضهم  أهلها  لقول  القری  تلك  أسماء  من  اشتقاقًا  وغیرهما  ماه  وآذر  ماه،  بآبان 
هذا عید شهر کذا وعید شهر کذا حّتی إذا کان عید شهر قریتهم العظمی، اجتمع إلیها 
صغیرهم وکبیرهم، فضربوا عند الصنوبرة والعین سرادقًا من دیباج علیه من أنواع الصور. 
السرادق  من  خارجًا  للصنوبرة  ویسجدون  منهم،  قریة  ألهل  باب  کّل  بابًا  عشر  إثنا  له 
ویقّربون لها الذبائح أضعاف ما قّربوا للشجرة اّلتي في قراهم، فیجيء إبلیس عند ذلك 
ویمّنیهم  ویعدهم  جهورّیا،  کالما  جوفها  من  ویتکّلم  شدیدًا،  تحریکًا  الصنوبرة  فیحّرك 

(١) الکلة ـ بالکسر ـ : الستر الرقیق یخاط کالبیت یتوقی فیه من البق یقال بالفارسّیة: «پشه بند».
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کثر مّما وعدتهم ومّنتهم الشیاطین کّلها فیرفعون رؤوسهم من السجود، وبهم من الفرح  بأ
عشر  اثنی  ذلك  علی  فیکونون  والعزف،  الشرب  من  یتکّلمون  وال  یفیقون  ماال  والنشاط 
ینصرفون، فلّما طال کفرهم بالّله عّز وجّل  ثّم  السنة.  سائر  أعیادهم  بعدد  ولیالیها  یومًا، 
وعبادتهم غیره، بعث الّله عّز وجّل إلیهم نبّیًا من بني إسرائیل، من ولد یهود ابن یعقوب، 
فلبث فیهم زمانًا طویًال، یدعوهم إلی عبادة الّله عّز وجّل ومعرفة ربوبّیته، فال یّتبعونه، فلّما 
والنجاح،  الّرشد  من  إلیه  دعاهم  ما  قبول  وترکهم  والّضالل،  الغّي  في  تمادیهم  شّدة  رأی 
وغدوا  بك،  والکفر  تکذیبي  إّال  أبو  عبادك  إّن  رّب،  یا  قال:  العظمی.  قریتهم  عید  وحضر 
یعبدون شجرة ال تنفع وال تضّر، فأیبس شجرهم أجمع، وأرهم قدرتك وسلطانك. فأصبح 

القوم وقد یبس شجرهم فهالهم ذلك، وقطع بهم، وصاروا فرقتین، فرقة قالت:
سحر آلهتکم هذا الرجل اّلذي یزعم أّنه رسول رّب السماء واألرض إلیکم، لیصرف 

وجوهکم عن آلهتکم إلی إلهه.
وفرقة قالت: ال بل غضبت آلهتکم حین رأت هذا الرجل یعیبها ویقع فیها ویدعوکم 
فأجمع  منه،  فتنتصروا  لها(١)،  تغضبوا  لکي  وبهاوها  حسنها  فحجبت  غیرها،  عبادة  إلی 
رأیهم علی قتله، فاّتخذوا أنابیب طواال من رصاص، واسعة األفواه، ثّم أرسلوها في قرار 
العین، إلی أعلی الماء، واحدة فوق االخری، مثل البرابخ(٢)، ونزحوا ما فیها من الماء، 
صخرة  فاها  وألقموا  نبّیهم،  فیها  وأرسلوا  عمیقة  المدخل  ضّیقة  بئرًا  قرارها  في  حفروا  ثّم 

عظیمة.
ثّم أخرجوا األنابیب من الماء، وقالوا: اآلن نرجو أن ترضی عنه(٣) آلهتنا اذ رأت أّنا قد 
قتلنا من کان یقع فیها، ویصّد عن عبادتها، ودّفناه تحت کبیرها، یتشفی منه، فیعود إلیها 
نورها ونضرتها کما کان. فبقوا عاّمة یومهم یسمعون أنین نبّیهم7 وهو یقول: «سّیدي، 
بقبض  وعّجل  حیلتي،  وقّلة  رکني  ضعف  فارحم  کربي،  وشّدة  مکاني  ضیق  تری  قد 

(١) «علیه» خ.
(٢) البربخ ـ بالبائین الموّحدتین والخاء المعجمة ـ : ما یعمل من الخزف للبئر ومجاري الماء.

(٣) «نرجو اآلن أن ترضی عّنا» خ.
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سورة الفرقان «٥٣»

٣٢٣

لجبرئیل:  وتعالی  تبارك  الّله  فقال  مات7.  حّتی  دعوتي(١)،  إجابة  تؤّخر  وال  روحي، 
أیظّن عبادي هؤالء اّلذین غّرهم حلمي، وأمنوا مکري، وعبدوا غیري، وقتلوا رسولي أن 
یخش  ولم  عصاني،  مّمن  المنتقم  وأنا  کیف  سلطاني؟  من  یخرجوا  أو  لغضبي،  یقیموا 
عقابي، وإّني حلفت بعّزتي وجاللي ألجعلّنهم عبرة ونکاال للعالمین، فلم یرعهم وهم 
في عیدهم ذلك إّال بریح عاصف شدیدة الحمرة، فتحّیروا فیها، وذعروا منها، وتضام(٢) 

بعض. إلی  بعضهم 
وأظّلتهم سحابة سوداء، فألقت  ثّم صارت األرض من تحتهم کحجر کبریت یتوّقد، 
علیهم کالقّبة جمرة (٣) تلتهب فذابت أبدانهم کما یذوب الرصاص في النار. فنعوذ بالّله 

تعالی ذکره من غضبه، ونزول نقمته، وال حول وال قّوة إّال بالّله العلّي العظیم.(٤) 
بن  محّمد  بن  عبیدالّله  عن  المفّضل،  أبي  عن  جماعة،  أخبرنا  الطوسي:  أمالي  ١١ـ 
عبید بن یاسین(٥)، قال: سمعت سّیدي أبا الحسن علّي بن محّمد الجواد8بسّر من 
أن  لهم  الّله  رضي  ما  العمی،  من  مشتق  اسم  والعاّمة  األنبیاء،  قتلة  الغوغاء  یقول:  رأی 

أضّل).    ) قال:  حّتی  باالنعام  شبههم 
العدد القوّیة: عن الرضا7 (مثله).(٦) 

ٌ ُأَجاٌج) «٥٣» ْ َْرْیِن َھَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَھَذا ِم َ (َوُھَو الَِّذي َمَرَج اْل
١٢ـ علل الشرائع: قال: حّدثنا حمزة بن محّمد العلوي، قال: أخبرنا أحمد بن محّمد 
حّدثنا  قال:  محّمد،  بن  الحسین  حّدثنا  قال:  محّمد  بن  المنذر  حّدثنا  قال:  الهمداني، 
سلیمان بن جعفر، عن الرضا7 قال: أخبرني أبي، عن أبیه، عن جّده أّن أمیرالمؤمنین 

(١) «دعائي» خ.
(٢) «انضّم» عیون، وتضام القوم: إذا انضّم بعضهم إلی بعض.

(٣) «جمرا» خ.
(٤) ٢٠٥/١ ح١، عنه البرهان: ١٣٣/٤ ح١، ونور الثقلین: ٢٠١/٥ ح٥٨، وکنز الدقائق: ٢٨٤/٨، وفي البحار: ١٤٨/١٤ 

ح١، وج١٠٩/٥٩ ح٧، عنه وعن العلل: ٤٠/١ ح١.
(٥) في البحار، ج١ «عبدالّله بن محّمد بن عبیدالّله بن یاسین» و في ج٦٧ «عبدالّله بن محّمد بن عبید».

(٦) ٦١٣ ح٣، عنه البحار: ١٩٥/١ ح١٧، وج١١/٧٠ ح١٢،  وج٣٥٢/٧٨ ح٩، عن العدد القوّیة: ٢٩٣ ح٢٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٢٤

وسحقًا،  بعدًا  فقال:  بها  فرمی  مّرة  فوجدها  کلها  لیأ بّطیخة  أخذ  أجمعین  علیهم  الّله  صلوات 

فقیل له: یا أمیرالمؤمنین وما هذه البّطیخة؟ فقال:
قال رسول الّله6: إّن الّله تبارك وتعالی أخذ عقد موّدتنا علی کّل حیوان ونبت، 

فما قبل المیثاق کان عذبًا طّیبًا وما لم یقبل المیثاق کان ملحًا زعاقًا.(١)
مختصر البصائر: (مثله).(٢) 

ََسًبا) «٥٤» َعَلُه  َ َ (َوُھَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْملَاء بََشًرا 
١٣ـ المناقب البن شهرآشوب: وخطب النبّي9 علی المنبر في تزویج فاطمة3 
خطبة رواها یحیی بن معین في أمالیه، وابن بّطة في اإلبانة بإسنادهما، عن أنس بن مالك 

مرفوعًا، ورویناها عن الرضا7 فقال:
إلیه  المرغوب  سلطانه،  في  المطاع  بقدرته،  المعبود  بنعمته،  المحمود  الحمدلّله 
فیما عنده، المرهوب من عذابه، النافذ أمره في سمائه وأرضه، اّلذي خلق الخلق بقدرته 
هم بدینه، وأکرمهم بنبّیه محّمد9، إّن الّله تعالی جعل المصاهرة  ومّیزهم بأحکامه وأعزَّ

نسبًا الحقًا وأمرًا مفترضًا وشّج بها األرحام وألزمها األنام، قال الّله تعالی: (و اّي ق 
وقد  علّي،  من  فاطمة  ُازّوج  أن  أمرني  تعالی  الّله  إّن  ثّم  ورًا)  بًا   ع  ًا  ااء   

زّوجتها اّیاه علی مائة مثقال فّضة، إن رضیت یا علّي؟ قال: رضیت یا رسول الّله.
روضة الواعظین مرسال، وکشف الغّمة: عن النبّي9(مثله).(٣) 

وا َواَکَن َبْنيَ َذِلَك َقَواًما) «٦٧» ُرتُ ْ َ ُْسِرُفوا َوَملْ  ُقوا َملْ  َ ِذیَن ِإَذا َأ (َوالَّ
١٤ـ الخصال: بإسناده عن محّمد بن عمرو بن سعید، عن بعض أصحابه قال: سمعت 

(١) الزعاق ـ بتشدید الزاء وضّمها ـ الماء المّر اّلذي الیطاق شربه. (لسان العرب: ١٤١/١٠).
البصائر:  مختصر  ح١،   ١٤٠/١٧ الشیعة:  ووسائل  ح١٨،  وج١٩٧/٦٦  ح٣،   ٢٨٠/٢٧ البحار:  عنه  ح١،   ٤٦٣/٢  (٢)

ح١٥.  ٥١٢
العلوم:  وعوالم  ح٧،   ٢٠٦/١٤ والمستدرك:    ،٣١٢/٨ الدقائق:  وکنز  ح٧٩،   ٢١٠/٥ الثقلین:  نور  عنه   ،٣٥٠/٣  (٣)

.١١٩/٤٣ البحار:  عنه   ،٣٤٩/١ الغّمة:  کشف   ،١٧٧ الواعظین:  روضة  ح٢٩،   ٣٩٨/١١
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سورة الفرقان  «٧٠»

٣٢٥

العّیاشي وهو یقول: استأذنت الرضا7 في النفقة علی العیال، فقال: بین المکروهین، 
قال: فقلت: جعلت فداك، ال والّله ال أعرف المکروهین، فقال: بلی(١) یرحمك الّله، أما 

تعرف أّن الّله تعالی کره االسراف وکره االقتار،
 ذ اما).(٢)  ن بروا ويق ا ويرس  اين إذا أّفقال: (وا

١٥ـ فقه الّرضا7: ولیکن نفقتك علی نفسك وعلی عیالك قصدًا، فإّن الّله یقول: 
  أا  إذا  (واّين  تعالی:  الّله  وقال  الوسط  والعفو    (٣)(ا قل  يفن  ماذا  (يئنك 

امًا).(٤)   ذ   ب ون  يقروا   و يرسا 

ْ َحَسَناٍت) «٧٠» ِ ِ َئا ُل اّهللاُ َسیِّ دِّ َ (َفُأْوَلِئَك ُ
١٦ـ أمالي الطوسي: قال: أخبرنا محّمد بن محّمد، قال: أخبرني أبو الحسن علّي ابن 
الحسین البصري البّزاز قال: حّدثنا أبو علّي أحمد بن علّي بن مهدي، عن أبیه، عن الرضا 

علّي بن موسی، عن أبیه، عن جّده، عن آبائه:، قال:
قال رسول الّله9: حّبنا أهل البیت یکّفر الذنوب، ویضاعف الحسنات، وإّن الّله 
تعالی لیحتمل عن محّبینا أهل البیت ما علیهم من مظالم العباد، إّال ما کان منهم فیها 

حسنات. کوني  للسّیئات:  فیقول  للمؤمنین  وظلم  إصرار  علی 
إرشاد القلوب: بإسناده عن الرضا7، عن آبائه:: (مثله).(٥) 

المجموعة،  األخبار  من  الرضا7  عن  جاء  ما  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ١٧ـ 
لعبده عّزوجّل  الّله  تجّلی  القیامة  یوم  کان  إذا  الّله9:  رسول  قال  قال:  اإلسناد  وبهذا 
المؤمن فیقفه علی ذنوبه ذنبًا ذنبا، ثّم یغفر [الّله] له، ال یطلع الّله علی ذلك ملکًا مقّربًا 

(١) «فقال لي» خ.
(٢) ٥٤ ح٧٤، عنه البحار: ٣٤٧/٧١ ح١١، ووسائل الشیعة: ٢٦٢/١٥ ح٦، ونور الثقلین: ٢١٥/٥ ح١٠٠، وکنز الدقائق: 

.٣٣١/٨
(٣) البقرة: ٢١٩.

(٤) ٢٥٥، عنه جامع أحادیث الشیعة: ١٤٣/٢٢ ح٢٠.
وکنزالدقائق:  ح١٢١،   ٢٢١/٥ الثقلین:  ونور  ح٨،   ١٥٢/٤ والبرهان:  ح٥،   ١٠٠/٦٨ البحار:  وعنه  ح٢٦،   ١٦٤/١  (٥)

ح٢٣.  ٤٠١/١ اآلیات:  تأویل   ،٧٧/٢ القلوب:  ارشاد   ،٣٤٥/٨
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٣٢٦

وال نبّیًا مرسًال، ویستر علیه ما یکره أن یقف علیه أحد، ثّم یقول لسّیئاته: کوني حسنات.(١) 
یا  لرسول الّله9:  قیل  الرضا7:  قال  قال:  أبي محّمد7  إلی  بإسناده  ومنه:  ١٨ـ 
رسول الّله، هلك فالن، یعمل من الذنوب کیت وکیت؟ فقال رسول الّله9: بل قد نجا 
والیختم الّله تعالی عمله إّال بالحسنی، وسیمحو الّله عنه السّیئات ویبّدلها من حسنات، 
إّنه کان مّرة یمّر في طریق عرض له مؤمن قد انکشفت عورته وهو الیشعر فسترها علیه، 
ولم یخبره بها مخافة أن یخجل، ثّم إّن ذلك المؤمن عرفه في مهواة فقال له: أجزل الّله 
لك الثواب، وأکرم لك المآب(٢)، وال ناقشك في الحساب، فاستجاب الّله له فیه، فهذا 
العبد ال یختم الّله له إّال بخیر بدعاء ذلك المؤمن، فاّتصل قول رسول الّله9بهذا الرجل 
فتاب وأناب وأقبل علی طاعة الّله عّز وجّل، فلم یأت علیه سبعة أّیام حّتی ُاغیر(٣) علی 
فاستشهد  أحدهم  الرجل  ذلك  جماعة،  أثرهم  الّله9في  رسول  فوّجه  المدینة(٤)  سرح 

فیهم.
بن  علّي  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  یحیی،  بن  محّمد  بن  علّي  حّدثني  فرائد السمطین: 
بن  عبدالّله  حّدثنا  قال:  المتوکل،  بن  موسی  بن  محّمد  وحّدثنا  قال:  الصدوق  الحسین 
الرضا7  عن  سعید،  بن  سعد  عن  عیسی،  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  الحمیري،  جعفر 

الحدیث.(٥)  وذکر 
١٩ـ القّمي: قال: حّدثني أبي، عن جعفر وإبراهیم، عن أبي الحسن الرضا7 قال: 
إذا کان یوم القیامة أوقف الّله المؤمن بین یدیه، وعرض عمله علیه، فینظر في صحیفته، 
فتفرح  حسناته  علیه  تعرض  ثّم  فرائصه،  وترتعد  لونه  لذلك  فیتغّیر  سّیئاته  یری  ما  فأّول 

صحیفة  وعن  عنه  ح٢،   ٢٨٧/٧ والبحار:   ،٣٤٤/٨ الدقائق:  وکنز  ح١٢٢،   ٢٥/٤ الثقلین:  نور  عنه  ح٥٧،   ٣٣/٢  (١)
.٢٥/٤ الصافي:  ح١٠٤،   ١٧٠ الرضا7: 

(٢) المآب: المرجع والمنقلب.
(٣) أغار علیهم: هجم.

(٤) سرح المدینة: فنائها.
(٥) ١٦٩/٢ ضمن ح١، عنه البحار: ١٥٥/٥ ح٧، ونور الثقلین: ٢٢٢/٥ ح١٢٣، والبحار: ١٥٥/٥ ح٧، وکنزالدقائق: 

ح٤٩٠.  ٢١٣/٢ السمطین:  فرائد   ،٣٤٥/٨
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٣٢٧

الّله  فیبّدل  للناس  وأظهروها  حسنات  سّیئاتهم  بّدلوا  وجّل:  عّز  الّله  فیقول  نفسه،  لذلك 
لهم، فیقول الناس: أما کان لهوالء سّیئة واحدة؟

ئاهتم نات).(١)  ّ ّدل اهللا وهو قوله: (ي

اًما) «٧٢» وا رِکَ ْغِو َمرُّ وا ِباللَّ (َوِإَذا َمرُّ
بالسماع  مشتهرًا  وکان  عّباد  أبي  بن  محّمد  إلی  بإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ٢١ـ 
فیه. رأی  الحجاز  ألهل  فقال:  السماع،  عن  الرضا7  سألت  قال:  النبیذ،  ویشرب(٢) 

وهو في حّیز الباطل والّلهو، أما سمعت الّله عّز وجّل یقول:
(وإذا ّوا لو ّوا كراما).(٣) 

«٧٧» ( (ُقْل َما َیْعَبؤا ِبمُکْ َريبِّ َلْوَال ُدَعاُؤمُکْ
٢٣ـ مکارم األخالق: روي عن الکاظم7 أّنه قال: الدعاء أفضل من قراءة القرآن، 

.(ؤال د قل ما يعبؤا بمك رّىب) :ألّن الّله عّز وجّل یقول
وإّن الّله عّز وجّل لیؤّخر إجابة المؤمن شوقًا إلی دعائه ویقول: صوت ُاحّب أن أسمعه، 

ویعّجل إجابة المنافق ویقول: صوت أکره سماعه.
فقه الرضا7: عن الرضا7 (مثله).(٤) 

(١) ٩٣/٢، عنه البحار: ٢٤٢/٧١ ح٤، والبرهان: ١٥٢/٤ ح٩، والبحار: ٢٤٢/٧١ ح٤، ونور الثقلین: ٢٢٨/٥ ح١٢٦، 
وکنز الدقائق: ٣٦٠/٨.

(٢) «وبشرب» خ.
(٣) ١٢٦/٢ ح٥، عنه البحار: ٢٦٢/٦٩، وج٢٤٤/٧٩ ح١٦، ونور الثقلین: ٢٢٩/٥ ح١٣٥، وکنز الدقائق: ٣٦٣/٨، 

ح١٩.  ٢٢٩/١٢ والوسائل: 
(٤) ٢٣٨/٢ ح٨، عنه البحار: ٢٩٦/٩٣ ذح٢٣، فقه الرضا: ٣٤٥، عنه المستدرك: ١٦٩/٥ ح٣، مصباح الکفعمي: 

هامش.  ١٠٠١
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٣٢٨

سورة الشعراء

ا َخاِضِعَني) «٤» ْت َأْعَناُقُھْم َهلَ َماء آَیًة َفَظلَّ ْن السَّ ْ مِّ ِ
ْ ْل َعَل ََّشْأ ُنَنزِّ (ِإْن 

١ـ إکمال الدین: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني2قال: حّدثنا علّي بن 
إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد قال: قال علّي بن 
موسی الرضا8: ال دین لمن ال ورع له، وال أیمان لمن ال تقّیة له، وإّن أکرمکم عندالّله 

أعملکم بالتقّیة، فقیل له: یابن رسول الّله، إلی متی؟
فقال: إلی یوم الوقت المعلوم وهو یوم خروج قائمنا، فمن ترك التقّیة قبل خروج قائمنا 
فلیس مّنا، فقیل له: یابن رسول الّله، ومن القائم منکم أهل البیت؟ قال: الرابع من ولدي 
ابن سّیدة االماء، یطّهر الّله به األرض من کّل جور، ویقّدسها من کّل ظلم، وهو اّلذي 
یشّك الناس في والدته وهو صاحب الغیبة قبل خروجه، فإذا خرج أشرقت األرض بنوره، 
وال  األرض،  له  تطوی  اّلذي  وهو  أحدًا،  أحٌد  یظلم  فال  الناس،  بین  العدل  میزان  ووضع 
یکون له ظّل، وهو اّلذي ینادي مناد من السماء یسمعه جمیع أهل األرض بالدعاء إلیه 
یقول: أال إّن حّجة الّله قد ظهرت عند بیت الّله فاّتبعوه، فإّن الحّق معه وفیه، وهو قول الّله 

.(  م هلااّلت أ امء آيةا  م ّزل أ عّز وجّل: (إن
جامع األخبار: عن الرضا7 قطعة (مثله).

إعالم الوری: عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن الرّیان بن الصلت، قال:
قلت للرضا7 وذکر الحدیث (مثله).

کفایة األثر: حّدثنا محّمد بن علّي1، قال: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، 
قال: حّدثنا علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد قال: قال 

علّي بن موسی الرضا8: وذکر (مثله).
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سورة الشعراء «١٩، ٢٠»

٣٢٩

کشف الغّمة: عن الرّیان بن الصلت قال: قلت للرضا7(مثله).
فرائد السمطین: بإسناده إلی علّي بن موسی الرضا8(مثله).(١) 

(َوَفَعْلَت َفْعَلَتَك الَِّتي َفَعْلَت َوَأنَت ِمَن  اْلَکاِفِریَن * 
الَِّني) «١٩، ٢٠» َقاَل َفَعْلُتَھا ِإًذا َوَأَنا ِمَن الضَّ

٢ـ عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا تمیم بن عبدالّله رضي الّله عنهما، قال: حّدثني 
أبي، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، عن علّي بن محّمد بن الجهم، قال: حضرت 
قولك  من  ألیس  الّله،  رسول  یابن  المأمون:  له  فقال  الرضا7  وعنده  المأمون،  مجلس 

(لا  لفرعون:  موسی7  قول  معنی  فما  قال:  بلی، ...  قال:  معصومون،  األنبیاء  إّن 
)؟ قال الرضا7: إّن فرعون قال لموسی7 لّما أتاه: (ولت ك  اّلا  إذا وأ
الطریق  عن   ( اّلا    وأ إذًا  (لا  موسی:  قال  بي،  الكافرين)     وأ لت  اّلىت 

بوقوعي إلی مدینة من مدائنك.(٢) 

اِظِریَن) «٣٣» ُ َفِإَذا ِھَی َبْیَضاء ِللنَّ َ (َوَنَزَع َی
عن  منصور،  بن  الحسن  عن  علّي،  بن  محّمد  عن  مهران1،  بن  أحمد  الکافي:  ٣ـ 
فکانت  فرفع یده  لیًال،  بیت  جوف  في  داخل  بیت  الرضا7في  علی  دخلت  قال:  أخیه 

له.(٣)  أذن  رجل فخّال یده ثّم  علیه  واستأذن  عشرة مصابیح،  البیت  في  کأّن 

َبُعوَن) «٥٢» تَّ ُکْم مُّ َ َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَّ (َوَأْوَحْیَنا ِإَىل ُمو
٤ ـ الکافي: بإسناده إلی محّمد بن زید الطبري قال: کنت قائمًا علی رأس الرضا7 
الدقائق:  وکنز  ح٢٥،   ٤٦٥/١١ والوسائل:  (قطعة)،  ح١٦  و٣٩٥/٧٥  ح٢٩،   ٣٢١/٥٢ البحار:  عنه  ح٥،   ٣٧١  (١)
٣٨٣/٨، جامع األخبار: ٢٥٤ ح٢٤، کفایة األثر: ٢٧٤، کشف الغّمة: ٥٢٤/٢، فرائد السمطین: ٣٣٦/٢ ح٥٩٠، 

ح٩. ص٣٩٠  الزمر،  ویأتي  ح٣،  ص٢٣٨  الحجر،  سورة  في  تقّدم   ،٢٤١/٢ الوری:  إعالم 
(٢) ١٩٩/١ ضمن ح١، عنه البرهان: ١٧٣/٤ ح٦، ونور الثقلین: ٢٣٧/٥ ح١٦، وکنز الدقائق: ٣٩٥/٨، والبحار: ٨٠/١١ 

ضمن ح٦، و٣٣/١٣ ضمن ح٦ عنه وعن االحتجاج: ٢١٩/٢.
(٣) ٤٨٧/١ ح٣، عنه نور الثقلین: ٥١/٤ ح٢٣، وکنز الدقائق: ٤٠٤/٨، المناقب: ٣٤٥/٤، عنه البحار: ٦٠/٤٩ ذح٧٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٣٠

بخراسان وعنده عّدة من بني هاشم وفیهم اسحاق بن موسی بن عیسی العّباسي، فقال: یا 
اسحاق، بلغني أّن الناس یقولون: إّنا نزعم أّن الناس عبید لنا وقرابتي من رسول الّله9 
ما قلته قّط، والسمعته من أحد من آبائي قاله، وال بلغني عن أحد من آبائي قاله، ولکّني 

أقول: الناس عبید لنا في الطاعة، موال لنا في الدین، فلیبلغ الشاهد الغائب.(١) 

ْلٍب َسِلٍمي) «٨٩» َ ِ (ِإالَّ َمْن َأىتََىت اّهللاَ 
٥ ـ الکافي: عن العّدة، عن البرقي، عن عّدة من أصحابه، عن علّي بن أسباط، عن 
التواضع أن تعطي الناس ما  الرضا7، قال: قال:  الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن 

تعطاه. أن  تحّب 
وفي حدیث آخر قال: قلت: ما حّد التواضع اّلذي إذا فعله العبد کان متواضعًا؟ فقال: 
التواضع درجات، منها: أن یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سلیم، ال یحّب 
أن یأتي إلی أحد إّال مثل ما یؤتی إلیه، إن رأی سّیئة درأها بالحسنة، کاظم الغیظ، عاف 

عن الناس والّله یحّب المحسنین.(٢) 

ْ َواْلَغاُووَن) «٩٤» ُ (َفُکْبِکُبوا ِفیَھا 
قوم  هم  قال:  وااوون)    فا  (فكبكبوا  تعالی:  الّله  قول  في  الرضا7:  فقه  ٦ـ 
وصفوا بألسنتهم عدًال ثّم خالفوه إلی غیره، فسئل عن معنی ذلك فقال: إذا وصف اإلنسان 
عدًال ثّم خالفه إلی غیره فرأی یوم القیامة الثواب اّلذي هو واضعه لغیره عظمت حسرته.(٣) 

مُکْ ِمْن  اَن ِمَن اْلَعاَملَِني * َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُکْم َربُّ رْکَ َن الذُّ ُ (أَتْأ
َأْزَواِجمُک َبْل َأنُمتْ َقْوٌم َعاُدوَن) «١٦٥، ١٦٦»

٧ـ أحمد بن محّمد السّیاري في کتاب التنزیل والتحریف: عن الحسین بن علّي 
(١) ١٨٧/١ ح١٠، عنه نور الثقلین: ٢٤١/٥ ح٢٦، وکنز الدقائق: ٤٠٩/٨، والوسائل: ١٦١/١٦ ح٧.

(٢) ١٢٤/٢ ذح ١٣، عنه الوافي: ٤٧٢/٤ ح٢٣٧٦، والبحار: ١٣٥/٧٥ ضمن ح٣٦، ونور الثقلین: ٢٤٨/٥ ح٤٨ و٤٩، 
ووسائل الشیعة: ٢١٧/١١ ح٦، وکنز الدقائق: ٤٣٥/٨.

(٣) ٣٧٦، عنه المستدرك: ٢٠٤/١٢ ح٥.
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سورة الشعراء «٢٢٤»

٣٣١

أدبارهّن؟ فقال: ما  النساء في  الرضا7 أّنه سئل عن اتیان  أبي الحسن  ابن یقطین، عن 
ذکر الّله عّزوجّل ذلك في الکتاب إّال في موضٍع واحٍد وهو قوله عّزوجّل: (أتأن اّكران 

دون).(١)  ٌم  أنمت    أزواجمك    رّبمك  لمك  ق  ما  وتذرون   *   اا  
الرضا7  حضر  قال:  الصلت  بن  الرّیان  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٨
مجلس المأمون بمرو، وقد أجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان
ـ وذکر الحدیث، إلی أن قال:ـ   قالت العلماء: فأخبرنا هل فّسر الّله اإلصطفاء في الکتاب؟ 
فقال الرضا7: فّسر اإلصطفاء في الظاهر سوی الباطن في إثني عشر موطنًا وموضعًا، 
فأّول ذلك قوله عّز وجّل: «وأنذر عشیرتك األقربین ورهطك المخلصین» هکذا في قراءة 
وفضل  رفیعة،  منزلة  وهذه  مسعود،  ابن  عبدالّله  مصحف  في  ثابتة  وهي  کعب،  بن  ُابي 
عظیم، وشرف عال، حین عنی الّله عّز وجّل بذلك اآلل، فذکره لرسول الّله9، فهذه 

واحدة.(٢) 

ِبُعُھُم اْلَغاُووَن) «٢٢٤» َعَراء َیتَّ (َوالشُّ
٩ ـ عیون أخبار الرضا7: عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا7 یقول: ما 
قال فینا مؤمن شعرًا یمدحنا به إّال بنی الّله تعالی له مدینة في الجّنة، أوسع من الدنیا سبع 

مّرات، یزوره کّل ملك مقّرب وکّل نبّي مرسل.
مقصد الراغب: بإسناده إلی الرضا7، قال: (مثله).(٣) 

ِذیَن َظَلُموا َأیَّ ُمنَقَلٍب َینَقِلُبوَن) «٢٢٧» (َوَسَیْعَملُ الَّ
١٠ـ إکمال الدین: حّدثنا محّمد بن علّي ما جیلویه1، قال: حّدثنا علّي بن إبراهیم، 
عن أبیه، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، عن علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، 

عن آبائه:، قال: قال رسول الّله9:

(١) ٨٣ ح٧، عنه المستدرك: ٢٣٢/١٤ ح٣، جامع أحادیث الشیعة: ٢١٦/٢٠ ح٦٧٩.
(٢) ٢٣١/١، عنه البرهان: ١٨٥/٤ ح١، ونور الثقلین: ٢٦١/٥ ح٩٣، کنز الدقائق: ٤٨٣/٨.
(٣) ٧/١ ح٣، عنه البحار: ٢٣١/٢٦ ح٥، والوسائل: ٤٦٧/١٠ ح٣، مقصدالراغب: ١٨٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٣٢

أبي  بن  بعلّي  فلیقتد  بعدي،  النجاة  سفینة  ویرکب  بدیني،  یتمّسك  أن  أحّب  من 
طالب7، ولیعاد عدّوه، ولیوال ولّیه، فإّنه وصّیي وخلیفتي علی ُاّمتي في حیاتي وبعد 
وفاتي، وهو أمیر کّل مسلم، وأمیر کّل مؤمن بعدي، قوله قولي، وأمره أمري، ونهیه نهیي، 
وتابعه تابعي، وناصره ناصري، وخاذله خاذلي، ثم قال7: من فارق علّیًا بعدي لم یرني 
ولم أره یوم القیامة، ومن خالف علّیا7 حّرم الّله علیه الجّنة، وجعل مأواه النار، ومن 
خذل علّیًا7 خذله الّله یوم یعرض علیه، ومن نصر علّیًا7 نصره الّله یوم یلقاه، ولّقنه 
حّجته عند المساءلة، ثم قال7: الحسن والحسین إماما ُاّمتي بعد أبیهما، وسّیدا شباب 
أهل الجّنة، وُاّمهما سّیدة نساء العالمین، وأبوهما سّید الوصّیین، ومن ولد الحسین تسعة 
أشکو  الّله  إلی  معصیتي،  ومعصیتهم  طاعتي،  طاعتهم  ولدي،  من  القائم  تاسعهم  أئّمة، 
وأئّمة  لعترتي  وناصرًا  ولّیًا  بالّله  وکفی  بعدي،  لحّقهم  والمضّیعین  لفضلهم،  المنکرین 

يقون).(١)  قلب  أّي  ظوا  اين   ع و) لحّقهم  الجاحدین  من  ومنتقمًا  ُاّمتي، 

(١) ٢٦٠/١ ح٦، عنه البحار: ٢٥٤/٣٦ ح٧٠، والبرهان: ١٩٥/٤ ح ٥، والزام الناصب: ٨٠/١، وإثبات الهداة: ٣٨٠/٢ 
 ،٣٨١/٧ الحّق:  إحقاق   ،١٦٢ المحجة:  ح١٩،   ٥٤/١ السمطین:  فرائد   ،١٢٦/٢ المستقیم:  الصراط  ح٢١٧، 

ح٢٤.  ١٣١/١ المرام:  غایة  وج٦٧/١٣،  وج٥٦/٥، 
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سورة النمل «١٦»

٣٣٣

سورة النمل

«١٦» ( ْريِ
ْمَنا َمنِطَق الطَّ (ُعلِّ

محّمد  عن  موسی،  بن  أحمد  عن  الصّفار،  الحسن  بن  محّمد  الدرجات:  بصائر  ١ـ 
ابن أحمد المعروف بغزال، عن محّمد بن الحسین، عن سلیمان من ولد جعفر بن أبي 
طالب، قال: کنت مع أبي الحسن الرضا7 في حائط له إذ جاء عصفور فوقع بین یدیه، 

وأخذ یصیح ویکثر الّصیاح ویضطرب، 
فقال لي: یا فالن، أتدري ما یقول هذا العصفور؟

قلت: الّله ورسوله وابن رسوله أعلم، قال: إّنها تقول: إّن حیة ترید أن تأکل فراخي في 
البیت فخذ معك عصا وادخل البیت، واقتل الحّیة، قال: فأخذت السعفة وهي العصا، 

ودخلت في البیت وإذا حّیة تجول في البیت فقتلتها.(١) 
٢ـ ومنه: حّدثنا أحمد بن محّمد، عن الحسن بن علّي الوّشاء، قال:

رأیت أبا الحسن الرضا7 وهو ینظر إلی السماء ویتکّلم بکالم کأّنه کالم الخطاطیف، 
ما فهمت منه شیئًا ساعة بعد ساعة ثّم سکت.

علّي  بن  الحسن  عن  عیسی،  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  الدرجات:  بصائر  مختصر 
(مثله).(٢)  الوّشاء، 

ُن َوُجُنوُدُه  َ ْ ُکْم ُسَل َمنَّ ِ ْ َ نْمُل اْدُخُلوا َمَساِکَنُکْم َال  ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
ا) «١٨، ١٩» ْن َقْوِهلَ َم َضاِحًکا مِّ َْشُعُروَن *  َفَتَبسَّ ْ َال  ُ َو

قال:  القرشي،  الوّهاب  عبد  بن  محّمد  بن  الّله  عبد  حّدثنا  قال:  الشرائع:  علل  ـ   ٣

(١) ٣٤٥ ح١٩، عنه البحار: ٨٨/٤٩ ح٨، والبرهان: ٢١١/٤ ح٩، ونور الثقلین: ٢٧٥/٥ ح٣٠، وکنز الدقائق: ٥٢٩/٨.
(٢) ٥١١ ح٢٢، مختصر البصائر: ٦١٣، البحار: ٨٨/٤٩ ح٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٣٤

حّدثنا منصور بن عبد الّله اإلصفهاني الصوفي، قال: حّدثني علّي بن مهرویه القزویني، 
قال: حّدثنا داود بن سلیمان الغازي، قال: سمعت علّي بن موسی الرضا7 یقول، عن 

  ضاحكًا  (بّسم  الّله:  قول  في  محّمد:،  بن  جعفر  أبیه  عن  جعفر،  بن  موسی  أبیه 
قال: هلا) 

لّما قالت النملة: (يا أّيھا امل ادوا اكنمك ال يــــّمك سامن ووده و العرون) 
حملته،  قد  والریح  الهواء،  في  ماّر  وهو  سلیمان7،  إلی  النملة  صوت  الریح  حملت 

فوقف وقال: عليَّ بالنملة، 
أحدًا؟  أظلم  ال  وأّني  نبّي  أّني  علمت  أما  النملة،  أّیتها  یا  سلیمان:  قال  بها  ُاتي  فلّما 

ادوا  اّمل  أّيھا  (يا  فقلت:  ظلمي  حّذرتیهم  فلم  سلیمان7:  قال  بلی،  النملة:  قالت 
الّله  غیر  فیعبدون  بها  فیفتتنوا  زینتك  إلی  ینظروا  أن  خشیت  النملة:  قالت  اكنمك)؟ 

داود7؟ أبوك  أم  أکبر  أنت  النملة:  قالت  ثّم  ذکره،  تعالی 
قال سلیمان: بل أبي داود، قالت النملة: فلم زید في حروف اسمك حرف علی حروف 

اسم أبیك داود؟
فقال سلیمان: ما لي بهذا علم، قالت النملة: ألّن أباك داود داوی جرحه بّود فسّمي 
داود، وأنت یا سلیمان أرجو أن تلحق بأبیك، ثّم قالت النملة: هل تدري لَم ُسّخرت لك 

الریح من بین سائر المملکة؟ قال سلیمان: مالي بهذا علم، 
قالت النملة: یعني عّز وجّل بذلك لو سّخرُت لك جمیع المملکة کما سّخرت لك 

هذه الریح، لکان زوالها من یدك کزوال الریح.
فحینئذ تبّسم ضاحکًا من قولها.(١) 

ْدُھَد َأْم اَکَن ِمَن اْلَغاِئِبَني) «٢٠» (َما ِىلَ َال َأَری اْهلُ
٤ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده إلی سلیمان بن جعفر، عن الرضا7 قال:

(١) ٧٢/١، عنه البحار: ٩٢/١٤ ح٢، وعن العیون: ٧٨/١ ح٨، عنه البرهان: ٢٠٨/٤ ح٤، ونور الثقلین: ٢٧٨/٥ ح٤٤، 
وکنز الدقائق: ٥٣٧/٨.
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سورة النمل «٢٨»

٣٣٥

حّدثني أبي، عن جّدي، عن آبائه، عن علّي بن أبي طالب:، قال: في جناح کّل 
البرّیة.(١)  خیر  محّمد  آل  بالسریانّیة:  مکتوب  وجّل  عّز  الّله  خلقه  هدهد 

«٢٨» ( ْ
ِ
ْ ِکَتاِيب َھَذا َفَأْلِقْه ِإَل (اْذَھب بِّ

المؤمنین  أمیر  الکّوا  ابن  سأل  آبائه:،  عن  الرضا،  شهرآشوب:  ابن  مناقب  ـ   ٥
والشیاطین؟  والمالئکة  واإلنس  الجّن  من  لیس  رسول  عن  ـ  حدیث  في  ـ  علّي7 

فقال7: الهدهد (اذ بكتاىب ا).(٢) 

ُمُھْم) «٨٢» ْرِض ُتَکلِّ َن اْالَ ًة مِّ ْم َدابَّ (َأْخَرْجَنا َهلُ
٦ـ ومنه: قال الرضا7 في قوله تعالی:

و (أخرا هلم داّبة  األرض تكّلم)، قال: علّي7....(٣) 

ْرِض) «٨٧» َماَواِت َوَمْن ِيف اْالَ وِر َفَفِزَع َمْن ِيف السَّ ُ ِيف الصُّ َ َم ُین ْ َ (َو
٧ـ مصباح الشیخ الطوسي: في دعاء ُاّم داود المنقول، عن أبي الحسن الرضا7: 

ألمرك.(٤)  المنتظر  الصور،  وصاحب  عرشك  حامل  إسرافیل  علی  صّل  الّلهّم 

الثقلین:  ونور  ح١٣٨،   ٣٣٦/٢ الهدة:  وإثبات  ح٤٥،  وج٢٨٣/٦٤  ح١،   ٢٦١/٢٧ البحار:  عنه  ح٢٠،   ٤٠٣/١  (١)
.٥٤٤/٨ الدقائق:  وکنز  ح٥١،   ٢٨٢/٥

(٢) ٢٠٣/٢، عنه البحار: ٨٥/١٠ ضمن ح٥.
(٣) ١٠٢/٣، عنه البحار: ٢٤٤/٣٩ ح٣٣، وج١١٧/٥٣ ح١٤٥.

(٤) ٥٦٢، عنه نور الثقلین: ٣٠١/٥ ح١١٩، وکنز الدقائق: ٦١٩/٨.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٣٦

سورة القصص

ْیَطاِن) «١٥» َ َفَقَضی َعَلْیِه َقاَل َھَذا ِمْن َعَمِل الشَّ (َفَوَکَزُه ُمو
١ـ عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا تمیم بن عبدالّله بن تمیم القرشي2، قال: 
حّدثنا أبي، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، عن علّي بن محّمد بن الجهم، قال: حضرت 
مجلس المأمون، وعنده الرضا علّي بن موسی7 ـ وذکر حدیث عصمة األنبیاء: ـ 

فکان فیما سأل المأمون الرضا7: أن قال له: أخبرني عن قول الّله عّزوجّل: (كزه موىس 
ان)، قال الرضا7: إّن موسی7 دخل مدینة من مدائن  ل ا  ا ل یه ىض

 يقتالن  ا رف ) ،فرعون علی حین غفلة من أهلها، وذلك بین المغرب والعشاء
عته  اّي  ّوه) فقضی موسی7 علی    يّغاثه    ا ّوه  اعته و   ا
ان)یعني اإلقتتال اّلذي کان وقع  ل ا  ا ل) العدّو بحکم الّله تعالی فوکزه فمات
) الحدیث.(١)   ّل ّو) بین الرجلین، ال ما فعله موسی من قتله إّنه یعني الشیطان

ا َیا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْريَ َمِن اْسَتْأَجْرَت  (َقاَلْت ِإْحَداُمهَ
ِمُني) «٢٦» اْلَقِویُّ اْالَ

٢ـ قصص األنبیاء: عن ابن بابویه، عن أبیه، حّدثنا سعد بن عبدالّله، حّدثنا أحمد بن 
محّمد بن عیسی، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، قال:

سألت أبا الحسن الرضا صلوات الّله علیه عن قوله تعالی: (إّن أىب يدك جزيك أجر ما 
ت ا) أهي اّلتي تزّوج بها؟ قال: نعم. الحدیث.(٢)  

ح٨،   ٨٠/١١ والبحار:   ،٤٥/٩ الدقائق:  وکنز  ح٣٢،   ٣٢٠/٥ الثقلین:  ونور  ح١،   ٢٦٠/٤ البرهان:  عنه   ،١٩٥/١  (١)
.٢١٨/٢ اإلحتجاج:  وعن  عنه  ح٦  وج٣٢/١٣ 

(٢) ١٥٢ ح٣، عنه البحار: ٤٤/١٣ صدر ح١٠.
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سورة القصص «٢٧»

٣٣٧

ـ  حکایة عن  ٣ـ الفقیه: روی صفوان بن یحیی، عن أبي الحسن7 في قول الّله تعالی 
). قال: قال لها شعیب: یا بنّیة ّي األمت الئا   ه إّن خئا ابنة شعیبـ  : (يا أ
هذا قوّي قد عرفتیه برفع الصخرة، واألمین من أین عرفتیه؟ قالت: یا أبة إّني مشیت قّدامه  
فقال: امشي من خلفي فإن ضللت فأرشدیني إلی الطریق فإّنا قوم ال ننظر في أدبار النساء.(١) 

٤ـ قصص األنبیاء: بإسناده عن أبي الحسن الرضا7 ـ في حدیث تقّدم ذکره ـ
علمت  کیف  أبوها:  قال   ( األم الّي  ائت      خ إّن  (ائه  قالت:  ولّما 
الطریق،  علی  ودّلیني  خلفي  کوني  قال:  معي،  فأقبل  برسالتك،  أتیته  لّما  قالت:  ذلك؟ 

شیئًا.(٢)  مّني  یری  أن  کراهة  ُارشده  خلفه  فکنت 

اِينَ  َ َأن َتْأُجَرِين َمثَ َ َىتَّ َھاَتْنيِ  ََك ِإْحَدی انْبَ ِ (َقاَل ِإينِّ ُأِریُد َأْن ُأن
ْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعنِدَك) «٢٧» ِحَجٍجِحَجٍج َفِإْن َأْمتَ

٥ ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، وعلّي بن إبراهیم، عن أبیه جمیعًا، 
عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، قال: قلت ألبي الحسن صلوات الّله علیه قول شعیب: (إّىن 

  أن تأجرٖىن مثاٖىن حجٍج فإن أمتمت عرشًا ن دك) ّىتٖ ھاتی اُاريد أن ُانكحك إ
أّي األجلین قضی؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنین.

قلت: فدخل بها قبل أن َیْنقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ینقضي. قلت له: 
فالرجل یتزّوج المرأة ویشترط ألبیها إجارة شهرین، یجوز ذلك؟

فقال: إّن موسی7 قد علم أّنه سیتّم له شرطه. فکیف لهذا بأن یعلم أّنه سیبقی حتی 
یفي له، وقد کان الرجل علی عهد رسول الّله9 یتزّوج المرأة علی السورة من القرآن، 

وعلی الدرهم، وعلی القبضة من الحنطة.(٣) 

(١) ١٩/٤ ح٩٧٤، عنه البحار:  ٣٢/١٣ ح٥، والوسائل: ١٤٥/١٤ ح٢، والوافي: ٨٦١/٢٢ ح٢٢٣٤٣، ونور الثقلین: 
٣٢٥/٥ ح٤٧، وکنز الدقائق: ٥٧/٩ عنه وعن القّمي: ١١٥/٢.

(٢) ١٥٢/١ ح١٦١، عنه البحار: ٤٤/١٣ ضمن ح١٠.
(٣) ٤١٤/٥ ح١، عنه البرهان ٢٦٢/٤ ح١، والوسائل: ٣٣/١٥ ح١، والوافي: ٥٢٣/٢٢ ح٢١٦٤٤، التهذیب: ٣٦٦/٧ 

ح٤٦، النوادر ألحمد بن عیسی: ١١٥ ح٢٨٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٣٨

َبَع  ِن اتَّ ْ َوَمْن َأَضلُّ ِممَّ ُ ِبُعوَن َأْھَواء ا َیتَّ َ یُبوا َلَك َفاْعَملْ َأمنَّ ِ
َ َْس  ْ (َفِإْن ملَّ

«٥٠» ( َن اّهللاِ َھَواُه ِبَغْريِ ُھًدی مِّ
٦ـ بصائر الدرجات: عن عّباد بن سلیمان، عن سعد بن سعد، عن محّمد بن الفضیل، 
اهللا)   ى     اه  ع  ّا ّممن  أضّل   و) وجّل:  عّز  الّله  قول  في  الحسن7،  أبي  عن 

یعني اّتخذ دینه هواه، بغیر هدی من أئّمة الهدی.
عن  نصر،  أبي  ابن  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  أصحابنا،  من  عّدة  الکافي:  ٧ـ 

أبي الحسن7 (مثله).(١) 
٨ ـ بصائر الدرجات: أحمد بن محّمد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، قال: 

کتبت إلی الّرضا7 کتابًا، فکان في بعض ما کتب إلیه(٢): قال الّله عّز وجّل: (ئا 
أھل اكر إن كنمت ال ون)(٣)  وقال الّله عّز وجّل:

ونذروا  اين  ىف  ّقا  طاًة  م  فرقة   ِّ   ر  فال  فًّة  روا  اؤون  ن  (وما 
علینا  یفرض  ولم  المسألة  علیکم  فرضت  فقد  يحذرون)(٤)   ّم  إلم  وا  ر إذا  م 

ع  ّأضلَّ ّممن ا و اءبعون أّم إّمنا ي  تجیبواي  الجواب، قال الّله عّز وجّل: (فإن
اهللا).(٥)    ًی     اُه 

ََشاء) «٥٦» ِدي َمن  ْ َ َت َوَلِکنَّ اّهللاَ  ْ ِدي َمْن َأْحَب ْ َ َك َال  (ِإنَّ
الحسین  بن  محّمد  عن  مالك،  بن  محّمد  بن  جعفر  عن  بإسناده  الطوسي:  غیبة  ٩ـ 

(١) ٤٣ ح٥، عنه البحار: ٣٠٢/٢ ح٣٩، والبرهان: ٢٧١/٤ ح٣، والمستدرك: ٢٥٩/١٧ ح٢٠، ونور الثقلین: ٣٣٥/٥ 
ح٨١ ، وص٣٣٦ ح٨٢، وص٣٣٥ ح٧٩، عن الکافي: ٣٧٤/١ ح١.

(٢) هکذا، وفي المستدرك: فکان في بعض ما کتب إلّي. وفي قرب اإلسناد: عن البزنطي: فیما کتب إلیه الرضا7: 
قال الّله تبارك وتعالی: ... .

(٣) االنبیاء: ٧، والنحل: ٤٣.
(٤) التوبة: ١٢٢.

(٥) ٨٨/١ ح١٦١، عنه البحار: ١٧٧/٢٣ ح١٧، الکافي: ٢١٢/١ ح٩.
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سورة القصص  «٦٨»

٣٣٩

ابن أبي الخطاب، عن محّمد بن أبي عمیر، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر وهو من آل 
مهران وکانوا یقولون بالوقف وکان علی رأیهم، 

فکاتب أبا الحسن الّرضا7 وتعّنت في المسائل فقال: کتبت إلیه کتابًا وأضمرت في 
 نفسي أّني متی دخلت علیه أسأله عن ثالث مسائل من القرآن وهي قوله تعالی: (أفأ
وقوله:  لإلسالم)  صدره  ح  دیه  أن  اهللا  یرد  (ن  وقوله:   (ٖا هتدٖی  أو  اّم  مع 
(إّنك الهتدي  أحب ولكّن اهللا يھدي  ياء)قال أحمد: فأجابني عن کتابي وکتب في 
آخره اآلیات اّلتي أضمرتها في نفسي أن أسأله عنها ولم أذکرها في کتابی إلیه، فلّما وصل 
الجواب أنسیُت ما کنت أضمرته فقلت: أّي شيء هذا من جوابي ثّم ذکرت أّنه ما أضمرته.(١) 
بعض  جواب  في  الرضا7  إلیه  کتب  البزنطي،  عن  بإسناده  االسناد:  قرب  ١٠ـ 
ذکرت  ما  وفهمت  إلّي  کتابك  وصل  قد  الّرحیم،  الّرحمان  الّله  بسم  فکتب:  المسائل: 
فیه من حّبك لقائي وما ترجو فیه، ویجب علیك أن ُاشافهك في أشیاء جاء بها قوم عّني 
وزعمت أّنهم یحتّجون بحجج علیکم، ویزعمون أّني أجبتهم بخالف ما جاء عن آبائي، 

ولعمري ما یسمع الصّم وال یهدي العمي إّال الّله (ن یرد اهللا أن دیه ح صدره لإلسالم 
لتدين).(٢)  أم   و ياء    يھدي  اهللا  ولكّن   أحب   هتدي  ال  إّنك   ...

ُة  َريَ ِ
ْ ُم ا َتاُر َما اَکَن َهلُ ْ َ ََشاء َو ُلُق َما  ْ َ َك  (َوَربُّ

ُْشِرُکوَن) «٦٨» ا  َحـاَن اّهللاِ َوَتَعاَىل َعمَّ ْ ُس
مسلم،  بن  عبدالعزیز  عن  رفعه،  العالء1  بن  القاسم  محّمد  أبي  عن  الکافي:  ١١ـ 
قال: کّنا مع الرضا7 بمرو، فاجتمعنا في الجامع یوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا 
أمر االمامة، وذکروا کثرة إختالف الناس فیها، فدخلت علی سّیدي7، فأعلمته خوض 
إلی  ـ  أدیانهم  عن  وُخدعوا  القوم،  جهل  عبدالعزیز،  یا  قال:  ثم  فتبّسم7،  فیه،  الناس 
ين) ورغبوا عن  ت ابیل وعن ا ّد اهلمان أ أن قال7: ـ (وزّين هلم ا

(١) ٧٢، عنه اثبات الهداة: ٢٩٣/٣ ح١١٨، ومناقب ابن شهرآشوب: ٣٣٦/٤ مختصرًا، والبحار: ٤٠١/٤٩ ح٤٦.
(٢) ٣٤٩، عنه البحار: ٢٦٥/٤٩ ح٨، ومسند االمام الرضا7: ١٥٩/١ ح٢٣٥، تقّدم األنعام، ص١٥٢ ح٣٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٤٠

(ورّبك  ینادیهم:  والقرآن  اختیارهم  إلی  بیته  وأهل  الله9  رسول  واختیار  الّله،  اختیار 
ن اهللا واىل ّا يرشكون) الحدیث.(١)    ـ ة ـ من أمرهم  ن هلم اخل اء ويختار مايخلق ماي

َوْجَھُه) «٨٨» ٍء َھاِلٌك ِإالَّ ْ َ (ُکلُّ 
١٢ـ التوحید: عن الرضا7 ... وجه الّله أنبیاؤه ورسله وحججه: هم اّلذین بهم 
 (٢)(ّر ىق و ن *  و ا  ّ) :یتوّجه إلی الّله وإلی دینه ومعرفته، وقال الّله عّزوجّل
ه) فالنظر إلی أنبیاء الّله ورسله وحججه: في  و 

ّ
وقال عّزوجّل: (ّ ىشٖء ھا إال

درجاتهم ثواب عظیم للمؤمنین یوم القیامة.(٣) 

والبحار:   ،١١٨/٩ الدقائق:  وکنز  ح٩٨،   ٣٤١/٥ الثقلین:  ونور  ح٢،  ضمن   ٢٨٢/٤ البرهان:  عنه  ح١،   ١٩٨/١  (١)
١٢٠/٢٥ ضمن ح٤، عنه وعن إکمال الدین: ٦٧٥ ح٣١، وعن العیون: ٢١٦/١ ح١، وعن المعاني: ٩٦ ح٢، وعن 

ح٦.  ٢٢٥ النعماني:  غیبة 
(٢) الرحمن: ٢٦ ، ٢٧.

(٣) ١١٧، عنه البحار: ٣/٤ ضمن ح٤، أمالي الصدوق: ٤٦١ ح٧ المجلس السبعون.
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سورة العنكبوت «١ـ٢»

٣٤١

سورة العنکبوت

ُکوا اُس َأْن ُیْرتَ حِميِ *  اْمل *  َأَحِسَب النَّ ْمحِن الرَّ (ِبْسِم اّهللاِ الرَّ
َتُنوَن) «١ـ٢» ْ ُ ْ َال  ُ ا َو وُلوا آَمنَّ ُ َ  َأْن 

١ـ إرشاد المفید: الفضل بن شاذان، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن 
الرضا7، قال: ال یکون ما تمّدون إلیه أعناقکم حّتی تمّیزوا وتمّحصوا، والیبقی منکم 
إّال القلیل، ثّم قرأ: (ا  * أب ااس أن يركوا أن يا  آّا و اليفنون)ثّم قال: إّن من 
عالمات الفرج حدث یکون بین المسجدین، ویقتل فالن من ولد فالن خمسة عشر کبشًا 

من العرب.
قرب اإلسناد: (مثله).(١) 

اِلَدْیِه ُحْسًنا) «٨» َ َساَنِ  ْیَنا اْالِ (َوَوصَّ
٢ـ تفسیر العسکري: وقال علّي بن موسی7: أما یکره أحدکم أن ینفی عن أبیه وُاّمه 
الّلذین ولداه؟ قالوا: بلی والّله، قال: فلیجتهد ألن ال ینفی عن أبیه وُاّمه الّلذین هما أبواه 

أفضل من أبوي نفسه.(٢) 

ْ َأْلَف َسَنٍة ِ ًحا ِإَىل َقْوِمِه َفَلِبَث ِف ُ (َوَلَقْد َأْرَسْلَنا 
ِسَني َعاًما) «١٤»  ِإالَّ َمخْ

٣ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي، وما سأل عنه 
أمیر المؤمنین7 في جامع الکوفة ـ حدیث طویل ـ وفیه:  وسأله عن اسم نوح ما کان؟ 

(١) ٣٧٥/٢، عنه نور الثقلین: ٣٥٨/٥ ح١٢، وکنز الدقائق: ٦٣/٩، غیبة الطوسي: ٢٧٢، عنه البحار: ٢١٠/٥٢ ح٥٦، 
إثبات الهداة: ٤١٠/٧ ح١٠، قرب االسناد: ١٦٤ ح١٧٦٨.

(٢) ٢٦٤ ح١٩٨، عنه البحار: ٢٥٩/٢٣ضمن ح٨، وج٩/٣٦ضمن ح١١، والبرهان: ٣٠٧/٤ ح١٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٤٢

فقال: اسمه السکن، وإّنما سّمی نوحًا ألّنه ناح علی قومه ألف سنة إّال خمسین عامًا.(١) 

َن ِيف َناِدیمُکُ اْملُنَکَر) «٢٩» ُ (َوَتْأ
٤ـ مجمع البیان: في معنی قوله تعالی: (وتأن ٖىف دیمك انکر) عن الرضا7: إّنهم 

کانوا یتضارطون في مجالسهم من غیر حشمة والحیاء.(٢) 

ُه ِبَیِمیِنَك) «٤٨» ُّ ُ َ (َوَما ُکنَت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِکَتاٍب َوَال 
٥ ـ عیون أخبار الرضا: في باب مجلس الرضا7 مع أهل األدیان والمقاالت في 

التوحید، قال الرضا7 في أثناء المحاورات:
وکذلك أمر محّمد9 وما جاء به، وأمر کّل نبي بعثه الّله، ومن آیاته أّنه کان یتیمًا 
فقیرًا راعیًا أجیرًا لم یتعّلم کتابًا، ولم یختلف إلی معّلم، ثّم جاء بالقرآن اّلذي فیه قصص 

القیامة.(٣)  یوم  إلی  بقي  ومن  مضی  من  وأخبار  حرفًا،  حرفًا  وأخبارهم  األنبیاء: 
بصائر الدرجات: حّدثنا عّباد بن سلیمان، عن سعد بن سعد، عن محّمد بن الفضیل، 

قال: سألت أبا الحسن الرضا7 (نحوه).(٤) 

ُة اْملَْوِت ُمثَّ ِإَلْیَنا ُتْرَجُعوَن) «٥٧» َ
ِ ٍس َذا ْ َ (ُکلُّ 

المجموعة  األخبار  من  الرضا7  عن  جاء  ما  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ٦ـ 
وبإسناده قال: قال رسول الّله9: لّما نزلت هذه اآلیة (إّنك م وإّهنم ّتون)(٥) . قلت: 
ون). نا ترإ ّ وتة اس ذا ّ) :یا رّب أیموت الخالئق کّلهم وتبقی األنبیاء؟ فنزلت

الدّر المنثور: بإسناده عن علّي بن أبي طالب7 (مثله).(٦) 
(١) ٢٤٤/١ ضمن ح١، عنه نور الثقلین: ٣٦٣/٥ ح٢٢، وکنز الدقائق: ١٨٠/٩، والبحار: ٢٨٦/١١ ح٣.

(٢) ٢٨٠/٨، عنه البرهان: ٣١٢/٤ ح٤، والبحار: ١٤٦/١٢، ونور الثقلین: ٣٦٧/٥ ح٣٧، وکنز الدقائق: ١٩٩/٩.
(٣) ١٦٧/١، عنه نور الثقلین: ٣٧٥/٥ ح٦٩، وکنز الدقائق: ٢٢٦/٩، التوحید: ٤٣٠.

(٤) ٢١٤/١ ح٤ و٥، عنه نور الثقلین: ٣٧٦/٥ ح٧٣، والوسائل: ١٣٣/١٨ ح١٢، والبرهان: ٣٢٦/٤ ح٤و ٥، وص٣٢٧ 
ح١١ و١٢ عن بصائر الدرجات: ٢٠٦ ح١٢، عنه البحار: ٢٠٢/٢٣ ح٤٢ ـ ٤٤.

(٥) الزمر: ٣٠.
(٦) ٣٢/٢ ح٥١، عنه نور الثقلین: ٣٧٩/٥ ح٨٧، وکنز الدقائق: ٢٣٦/٩، والبحار: ٣٢٨/٦ ح٨، یأتي الزمر، ص٣٨٨.
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سورة الروم «٢١»

٣٤٣

سورة الّروم

ِسُکْم َأْزَواًجا) «٢١» ُ ْن َأ (َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُکْم مِّ
١ـ الکافي: أحمد بن محّمد، عن معّمر بن خّالد، قال: سمعت أبا الحسن7 یقول: 

قال رسول الّله9 البنة جحش: قتل خالك حمزة، قال: فاسترجعت، وقالت:
احتسبه عند الّله، ثّم قال لها: قتل أخوك، فاسترجعت، وقالت:

احتسبه عند الّله، ثّم قال لها: قتل زوجك، فوضعت یدها علی رأسها وصرخت، فقال 
رسول الّله9: ما یعدل الزوج عند المرأة شيء.(١) 

َھاِر) «٢٣» ْیِل َوالنَّ (َوِمْن آَیاِتِه َمَناُممُکْ ِباللَّ
بن  علّي  ٢ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن الرضا7 عن آبائه: قال: کان 
أبي طالب بالکوفة في الجامع إذ قام إلیه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فکان فیما 
سأله أن قال له: أخبرني وسأله عن النوم علی کم وجه هو؟ فقال أمیرالمؤمنین صلوات الّله 
متوّقعة  التنام  وأعینها  مستلقیة  أقفیتها  علی  تنام  األنبیاء  أصناف:  أربعة  علی  النوم  علیه: 
لوحي رّبها عّزوجّل، والمؤمنون ینامون علی یمینهم مستقبلین القبلة(٢)، والملوك وأبناؤها 
کلون، وإبلیس وإخوانه وکّل مجنون وذوعاهة ینامون علی  علی شمالها لیستمرأوا(٣)  ما یأ

منبطحین.(٤)  وجوههم 

(١) ٠٦/٥ ٥ ح٢، عنه نور الثقلین: ٣٨٧/٥ ح٢٤، وکنز الدقائق: ٢٧٧/٩.
(٢) والمؤمن ینام علی یمینه مستقبل القلبة (م، ب».

(٣) استمرأ الطعام: استطیبه ووجده مریئًا.
(٤) ٢٤٦/١، علل الشرائع: ٥٩٧، الخصال: ٢٦٢ ح١٤٠، عنها البحار: ١٨٦/٧٦ ح٤، ووسائل الشیعة: ١٠٦٩/٤ ح١١، 

وفي نور الثقلین: ٣٩١/٥ ح٣٧، وکنز الدقائق: ٢٨٧/٩ عن العیون.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٤٤

«٢٧» (
َ ْ (َوَلُه اْملََثُل اْالَ

٣ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده إلی یاسر الخادم، عن أبي الحسن علّي بن موسی 
الرضا7، عن أبیه، عن آبائه، عن الحسین بن علّي7 قال: 

وأنت  الّله  باب  وأنت  الّله  حّجة  أنت  علّي،  یا  لعلّي7:  رسول الّله9  قال 
الطریق إلی الّله؛ وأنت النبأ العظیم، وأنت الصراط المستقیم، وأنت المثل األعلی ... 

الحدیث.(١) 
٤ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب مجلس الرضا7 مع سلیمان المروزي یقول 

فیه المأمون بعد کالم طویل: یا عمران، هذا سلیمان المروزي متکّلم خراسان، 
قال عمران: یا أمیرالمؤمنین، إّنه یزعم أّنه واحد خراسان في النظر وینکر البداء؟ قال: ِفلَم 

التناظره. قال عمران: ذلك إلیك(٢)، فدخل الرضا7 فقال: 
في أّي شيء أنتم(٣) ؟ قال عمران: یابن رسول الّله، هذا سلیمان المروزي.

فقال له سلیمان: أترضی بأبي الحسن وبقوله فیه؟
فقال عمران: قد رضیت بقول أبي الحسن في البداء علی أن یأتیني فیه بحّجة أحتّج بها 

علی نظرائي من أهل النظر.
قال المأمون: یا أبا الحسن ما تقول فیما تشاجرا فیه؟

 ّان أأوال يذكر(٤)   اإل) یقول:  وجّل  عّز  والّله  سلیمان،  یا  البداء  من  أنکرت  وما  قال: 
دؤا اخللق ّ يعیده)(٦) ویقول:  ي ي

ّ
ا ئًا)(٥)  ویقول عّز وجّل: (و  يك ل و  اهق

(١) ٦/٢ ح١٣، عنه البحار: ٤/٣٦ ح١١، وج١١١/٣٨ ح٤٦، ونور الثقلین: ٣٩٣/٥ ح٤٥، وکنز الدقائق: ٢٩٤/٩، یأتي 
سورة النبأ، ص٤٩٠ ح١.

(٢) «ذاك إلیه» ب.
(٣) «کنتم» خ.

(٤) في المصدر والبحار «أولم یر».
(٥) مریم: ٦٧.
(٦) الروم: ٢٧.
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سورة الروم «٢٧»

٣٤٥

عّزوجّل:  ویقول  (يزيد ىف اخللق ما اء)(٢)  عّزوجّل:  ویقول  (بديع ااموات واألرض)(١) 
وإّما  يعّذهبم  إّما  اهللا   أل جون  (وآخرون  عّزوجّل:  ویقول   (٣)( ط   اإلان  ق  (وبدأ 
كتاب)(٥)   ىف   

ّ
إال ره     والي ّمر    يعّمر  (وما  عّزوجّل:  ویقول  م)(٤)  يوب 

 (٦ الحدیث.(
٥ ـ القّمي: حّدثنا الحسین بن علّي بن زکرّیا قال: حّدثنا الهیثم بن عبدالّله الرّماني 
قال: حّدثنا علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن جّده، عن أبیه محّمد بن علّي:، في 
قوله: (رت اهللا اّلىت ر ااس ا) قال: هي: ال إله إّال الّله، محّمد رسول الّله9، 

علّي أمیر المؤمنین ولّي الّله.
المناقب: عن الرضا، عن أبیه، عن جّده:، (مثله).(٧) 

ابن  محّمد  حّدثنا  قال:  الدقاق2،  عمران  بن  أحمد  بن  علّي  حّدثنا  التوحید:  ـ   ٦
بن  علّي  حّدثني  قال:  البرمکي،  إسماعیل  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  الکوفي،  أبي عبدالّله 
قال:  الجرجاني،  یزید  بن  فتح  عن  االشعري،  محّمد  بن  جعفر  حّدثني  قال:  العّباس، 

کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 أسأله عن شيء من التوحید فکتب إلّي بخّطه، قال 
الرحمن  الّله  بسم  الحسن7:  أبي  بخّط  فقرأته  الکتاب،  إلّي  أخرج  فتحًا  وإّن  جعفر: 

الحدیث.(٨)  ربوبّیته.  معرفة  علی  وفاطرهم  الحمد،  عباده  الملهم  الحمدلّله  الرحیم، 

(١) البقرة: ١١٧ واألنعام: ١٠١.
(٢) فاطر: ١.

(٣) السجدة: ٧.
(٤) فاطر: ١١.

(٥) التوبة: ١٠٦.
(٦) ١٦٠/١، التوحید: ٤٤٢، عنهما البحار: ٣٢٨/١٠ ح٢.

(٧) ١٣٢/٢، التوحید: ٣٢٩ ح٧، بصائر الدرجات: ٧٨ ح٧، فرات: ٣٢٢ ح٧، شهرآشوب: ١٠١/٣، تأویل اآلیات: 
٤٣٥/١ ح٣، عنه کنز الدقائق: ٣٠٨/٩، البحار: ٢٧٧/٣ ح٣ عن القّمي وص٢٧٨ ح٩ عن التوحید، وج١٠٣/٣٦ 
ح ٤٥ (قطعة)، إثبات الهداة: ٩٤/١ ح٣٣، وج١٦٧/٤ ح٤٩٨، عوالم العلوم: ١٨/٢ ح٨٧، البرهان: ٣٤٤/٤ ح١٩ 
عن القّمي، وص٣٤٥ ح٢٣ عن بصائر الدرجات، البرهان: ٣٤٢/٤ ح٧ عن التوحید، وص٣٤٥ ح٢٦ عن مناقب 

ابن شهرآشوب، ونور الثقلین: ٣٩٧/٥ ح٥٩ عن القّمي، وکنز الدقائق: ٣٠٢/٩.
(٨) ٥٦ ح١١، عنه البحار: ٢٨٤/٤ ح١٧، وج١٦٧/٥٧ ح١٠٦، ونورالثقلین: ٣٩٩/٥ ح٦٦، وکنز الدقائق: ٣٠٥/٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٤٦

٧ـ  الکافي: بإسناده عن فتح بن عبدالّله مولی بني هاشم، قال: کتبت إلی أبي إبراهیم7 
أسأله عن شيء من التوحید. (١)

ِْییُکْم َھْل ِمْن ُشَراَکِئُکم ُ یُتُکْم ُمثَّ  (اّهللاُ الَِّذي َخَلَقُکْم ُمثَّ َرَزَقُکْم ُمثَّ ُميِ
ُْشِرُکوَن) «٤٠» ا  َحـاَنُه َوَتَعاَىل َعمَّ َُْحـاَنُه ُْ ٍء ْ َ ْن  َعُل ِمْن َذِلُکم مِّ ْ َ ْن   مَّ

بن  علّي  حّدثنا  قال:  ماجیلویه1،  علّي  بن  محّمد  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٨
للرضا7: قلت  قال:  الخادم،  یاسر  عن  أبیه،  عن  هاشم،  بن  إبراهیم 

ما تقول في التفویض؟ فقال: إّن الّله تعالی فّوض إلی نبّیه9 أمر دینه، فقال: (ما 
آ اسول ذوه وما هنا ه نوا)(٢)  فأّما الخلق والرزق فال، ثّم قال:إّن الّله تعالی 

  يحییمك ھل ّ تمكي ّ رزقمك ّ قمك يّ(٣)  وهو یقول: (اهللا ا(ٖىشء ّ لق اهللا) :یقول
يرشكون).(٤)  ّا  واىل  نه   ٖىشء    ذلمك    يفعل    رشئمك 

َمياَن َلَقْد َلِبْثُمتْ ِيف ِکَتاِب اّهللاِ  ا اْلِعْملَ َواْالِ ُ ِذیَن ُأو (َوَقاَل الَّ
ُم اْلَبْعِث) «٥٦» ْ َ ِم اْلَبْعِث َفَھَذا  ْ َ ِإَىل 

٩ ـ الکافي: عن أبي محّمد القاسم بن العالء ـ رفعه ـ عن عبدالعزیز بن مسلم، عن 
الرضا7 ـ في حدیث وصف اإلمام7ـ قال: 

قرنًا  بعض،  عن  بعض  یرثها  إبراهیم7ـ  ذّرّیة  في  اإلمامة  یعني  ـ  ذّرّیته  في  تزل  فلم 
فقرنًا، حّتی وّرثها الّله عّزوجّل النبّي9، فقال جّل وتعالی: (إّن أوىل اّاس بإبراھمي ّذين 
)(٥)، فکانت له خاّصة فقّلدها رسول الّله9  ؤوا واهللا وّىلٖ اين آّّىب واا اعوه و ّا

(١) ١٤٠/١ ح٦، عنه الوافي: ٤٣٨/١ ح٣٥٨.
(٢) الحشر: ٧.

(٣) الرعد: ١٦، الزمر: ٦٢.
(٤) ٢٠٢/٢ ح٣، عنه البحار: ٧/١٧ ح٩، وج٢٥ /٣٢٨ ح١، والبرهان: ٣٥٠/٤ ح١، یأتي الزمر، ص٣٨٩ ح٦، والحشر، 

ح٤. ص٤٥٧ 
(٥) آل عمران: ٦٨.
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سورة الروم «٥٦»

٣٤٧

علّیًا بأمر الّله عّزوجّل علی رسم ما فرض الّله، فصارت في ذّرّیته األصفیاء اّلذین آتاهم 
الّله العلم واإلیمان بقوله جّل وعال:

(ول اّين ُاوا ا واإليامن د ثمت ىف كتب اهللا إىل يوم اعث)
فهي في ولد علّي7 خاّصة إلی یوم القیامة إذ النبّي بعد محّمد9.(١) 

(١) ١٩٨/١، وص١٩٩ ح١، عنه البرهان: ٣٥٥/٤ ح١، والوافي: ٤٨١/٣ ح٩٩٠، وکنز الدقائق: ٣٤٣/٩ عنه وعن عیون 
 ٦٧٦ الدین:  کمال  ح١٠٤٩،   ٧٧٤ الصدوق:  أمالي  ح٩٠،   ٤٠٧/٥ الثقلین:  نور  عنه   ،٢١٧/١ الرضا7:  أخبار 

ح٣١، معاني األخبار: ٩٧ ح٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٤٨

سورة لقمان

َِدیِث ِلُیِضلَّ َعْن َسِبیِل اّهللاِ ِبَغْريِ ِعْملٍ  ْ َو ا َْشَرتِي َهلْ اِس َمْن  (َوِمَن النَّ
ٌِني) «٦» ُّ ْم َعَذاٌب  َذَھا ُھُزًوا ُأوَلِئَك َهلُ ِ

َّ َوَی
١ـ فقه الرضا7: واعلم أّن الغناء مّما قد وعد الّله علیه النار، في قوله: (و ااس 
 (١).(  اب  هلم  ُاوك  ھزوًا    ويّخذھا  م     اهللا  یل   عن  ّل  ل  يال هلو  يي   

٢ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الوّشاء، قال: 
سمعت أبا الحسن الرضا7 یقول: سئل أبوعبدالّله7 عن الغناء؟ فقال: هو قول 

اهللا).(٢)  یل   عن  ّل  ل  يال هلو  يي    ااس   و) وجّل:  عّز  الّله 

ا) «١٠» َ َ َماَواِت ِبَغْريِ َعَمٍد َتَرْو (َخَلَق السَّ
٣ ـ القّمي: حّدثني أبي، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 قال: قلت 

له: أخبرني عن قول الّله تعالی: (واّامء ذات احلبك(٣))(٤)  قال: 
إلی  محبوکة  تکون  کیف  فقلت:  أصابعه،  بین  وشّبك  األرض،  إلی  محبوکة  هي 
یقول:  ألیس  الّله!  سبحان  فقال:  تروهنا)  د     ااموات  (رفع  یقول:  والّله  األرض؟ 

الترونها.(٥)  ولکن  عمد  فثمَّ  فقال:  بلی،  فقلت:  تروهنا)؟  د    )

(١) ٢٨١، عنه البحار: ٢٤٦/٧٩ صدر ح٢٣، والمستدرك: ٢١٣/١٣ ح٩.
(٢) ٤٣٢/٦ ح٨، عنه وسائل الشیعة: ٢٢٧/١٢ ح١١، والبرهان: ٣٦٢/٤ ح٤، ونور الثقلین: ٤١٢/٥ ح٧.

(٣) الحبك لغة شّد شيء بشيء، ومنه «الحبکة» وهي ما یشّد به الوسط، و «الحباك» وهي الحظیرة اّلتي تشّد بقصبات، 
فالمقصود من اآلیة الشریفة کما بّینه اإلمام7 إّن العرش وما بعده من السماوات إلی أرضنا هذه مشدود بالقّوة 
قال  کما  النراها  لکننا  کاالسطوانة  القّوة  وهذه  بینهّن  فیما  واألرضون  السماوات  لتصادمت  لوالها  الجاذبة،بحیث 

تعالی: ورفع السماء بغیر عمد ترونها.
(٤) الذاریات: ٧.

(٥) ٣٠٤/٢، عنه نور الثقلین: ٤١٣/٥ ح١٣، وکنز الدقائق: ٣٦١/٩، یأتي الذاریات، ص٤٣٤ ح٢.
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سورة لقمان «١٤»

٣٤٩

َ َوْھٍن) «١٤» َ ُه َوْھًنا  َلْتُه ُأمُّ اِلَدْیِه َمحَ َ َساَنِ  ْیَنا اْالِ (َوَوصَّ
٤ ـ الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن معّمر بن خّالد، 
قال: قلت ألبي الحسن الرضا7: أدعو لوالدي إذا کانا ال یعرفان الحق؟ قال: ادع لهما 

ین الیعرفان الحّق فدارهما،  وتصّدق عنهما، وإن کانا حیَّ
فاّن رسول الّله9قال: إّن الّله بعثني بالرحمة ال بالعقوق.(١) 

٥ ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن أبي الحسن الرضا7 قال: إّن الّله عّزوجّل 
أمر بثالثة مقرون بها ثالثة ُاخری أمر بالصالة والزکاة، فمن صّلی ولم ُیزكِّ لم یقبل منه 

صالته، وأمر بالشکر له وللوالدین، فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الّله تعالی...(٢) 
من  یقول:  الرضا7  سمعت  قال:  أبي البالد،  بن  محمود  إلی  بإسناده  ومنه:  ٦ـ 

عّزوجّل.(٣)  الّله  یشکر  لم  المخلوقین  من  المنعم  لم یشکر 
٧ ـ  فقه الرضا7: علیك بطاعة األب وبّره والّتواضع والخضوع واإلعظام واإلکرام 
بقدرة  یکن  لم  لواله  فرعه،  واإلبن  اإلبن  أصل  األب  فإّن  بحضرته،  الّصوت  وخفض  له 
الّله، ابذلوا لهم األموال والجاه والّنفس، وقد أروي: أنت ومالك ألبیك فجعلت له الّنفس 
والمال، تابعوهم في الّدنیا أحسن المتابعة بالبّر وبعد الموت بالّدعاء لهم والّرحم علیهم، 
فإّنه ُروي أّن من بّر أباه في حیاته ولم یدُع له بعد وفاته سّماه الّله عاّقًا، ومعّلم الخیر والّدین 

یقوم مقام األب ویجب [له] مثل اّلذي یجب له، فاعرفوا حّقه 
واعلم أّن حّق اُالّم ألزم الحقوق وأوجبها، ألّنها حملت حیث ال یحمل أحد أحدًا، َوَوَقْت 
المکروه  من  فیه  بما  فحملته  بذلك،  مستبشرة  مسرورة  الجوارح  وجمیع  والبصر  بالّسمع 
واّلذي ال یصبر علیه أحد، ورضیت بأن تجوع ویشبع ولدها وتظمأ ویروی وتعری ویکتسي 

الدقائق:  وکنز  ح٢٥،   ٤١٩/٥ الثقلین:  ونور  ح١،   ٢٠٦/١٥ والوسائل:  ح٨،   ٤٧/٧٤ البحار:  عنه  ح٨،   ١٥٩/٢  (١)
ح١٧. ص٢٥٦  اإلسراء،  سورة  تقّدم   ،٣٨٤/٩

(٢) ٢٥٨/١ ح١٣، عنه نور الثقلین: ٤٢٠/٥ ح٣٤، وکنز الدقائق: ٣٨٩/٩، الخصال: ١٥٦/١ ح١٩٦.
(٣) ٢٤/٢ ح٢، عنه نور الثقلین: ٤٢١/٥ ح٣٥، والبحار: ٤٤/٧١ ح٤٧، ووسائل الشیعة: ٥٤٢/١١ ح١٥، وکنزالدقائق: 

.٣٨٩/٩
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٥٠

التطیقون  کنتم  وإن  ذلك  قدر  علی  بها  والّرفق  والبّر  لها  الّشکر  فلیکن  وتضحی،  ویظّل 
بأدنی حّقها إّال بعون الّله وقد قرن الّله عّزوجّل حّقها بحّقه فقال: (ُاشكر ىل وايك إىلَّ 

 (١).( ال

ُْشِرَك ِيب َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْملٌ َفَال ُتِطْعُھَما) «١٥» َ َأْن  (َوِإْن َجاَھَداَك 
اإلسالم  محض  من  للمأمون  الرضا7  کتبه  ما  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٨
الخالق  معصیة  في  لهما  والطاعة  مشرکین،  کانا  وإن  واجب  الوالدین  بّر  الدین:  وشرائع 

الخالق.(٢)  معصیة  في  لمخلوق  الطاعة  فإّنه  واللغیرهما، 

َالَة َوْأُمْر ِباْملَْعُروِف َواْنَه َعِن اْملُنَکِر) «١٧» (َیا ُبَىنَّ َأِقِم الصَّ
٩ـ الکافي: أبو داود، عن الحسین بن سعید، عن محّمد بن الفضل، عن أبي الحسن 

الرضا7 إّنه قال: الصالة قربان کّل تقي.(٣) 
١٠ـ الکافي: عّده من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد بن خالد، عن محّمد بن عیسی، 
عن  ولتنهّن  بالمعروف  لتأمرّن  یقول:  الحسن7  أبا  سمعت  قال:  عرفة  بن  محّمد  عن 

المنکر أو لیستعملّن علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فال یستجاب لهم.(٤) 

ِْسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَىق) «٢٢» ُ ُْسِملْ َوْجَھُه ِإَىل اّهللاِ َوُھَو  (َوَمْن 
بن  الحسین  بن  علّي  بن  أحمد  بن  محّمد  أبوالحسن  الفقیه  الشیخ  منقبة:  مائة  ١١ـ 
شاذان رواه من طریق العاّمة، عن الرضا، عن آبائه:، قال: قال رسول الّله9: ستکون 

بعدي فتنة مظلمة، الناجي منها من تمّسك بالعروة الوثقی.

(١) ٣٣٤، عنه البحار: ٧٦/٧٤ ح٧٢.
(٢) ١٢٤/٢، عنه نور الثقلین: ٤٢٢/٥ ح٤٠، وکنز الدقائق: ٣٩١/٩.

(٣) ٢٦٥/٣ ح١، عنه الوسائل: ٣٠/٣ ح١، ونور الثقلین: ٤٢٤/٥ ح٥١، وکنز الدقائق: ٤٠٢/٩، عیون أخبار الرضا: ٧/٢ 
ح١٦، عنه البحار: ٣٠٧/٨٢ ح٤، جامع األخبار: ١٨٣ ح٥.

(٤) ٥٦/٥ ح٣، عنه الوافي: ١٧١/١٥ ح٤، نور الثقلین: ٤٢٥/٥ ح٥٣، وکنز الدقائق: ٤٠٣/٩، ووسائل الشیعة: ٣٩٤/١١ 
ح٤ عنه وعن التهذیب: ١٧٦/٦ ح١، مالذ األخیار: ٤٦٦/٩ ح١، مرآة العقول: ٤٠١/١٨ ح٣.
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سورة لقمان  «٣٤»

٣٥١

فقیل: یا رسول الّله، وما العروة الوثقی؟ قال: والیة سّید الوصیین.
قیل: یا رسول الّله، ومن سّید الوصیین؟ قال: أمیرالمؤمنین. 

یا  قیل:  بعدي؛  وإمام  المسلمین  مولی  قال:  أمیرالمؤمنین؟  ومن  الّله،  یارسول  قیل: 
طالب.(١)  أبي  بن  علّي  أخي  قال:  بعدك؟  وإمامهم  المسلمین  مولی  ومن  رسول الّله، 

ولد  من  «األئّمة  الّله9:  رسول  قال  قال:  بإسناده،  الرضا7:  أخبار  عیون  ١٢ـ 
الحسین:من أطاعهم فقد أطاع الّله، ومن عصاهم فقد عصی الّله، هم العروة الوثقی 

وهم الوسیلة إلی الّله تعالی.(٢) 

ُل اْلَغْیَث) «٣٤» اَعِة َوُیَنزِّ ُ ِعْملُ السَّ َ (ِإنَّ اّهللاَ ِعن
عن  الحمید،  عبد  بن  محّمد  عن  زیاد،  بن  سهل  عن  محّمد،  بن  علّي  الکافي:  ١٣ـ 
اّلتي  والّلیلة  قاتله  عرف  قد  أمیرالمؤمنین  إّن  للرضا7:  قلت  قال:  الجهم،  بن  الحسن 
یقتل فیها والموضع اّلذي یقتل فیه، وقوله لّما سمع صیاح اإلوّز في الدار: صوائح تتبعها 
فأبی  بالناس،  یصّلي  غیرك  وأمرت  الدار  داخل  اللیلة  صّلیت  لو  کلثوم:  اّم  وقول  نوائح، 
علیها، وکثر دخوله وخروجه تلك اللیلة بالسالح، وقد عرف7 إّن ابن ملجم لعنه الّله 

قاتله بالسیف کان هذا مّما لم یجز تعّرضه؟
فقال: ذلك کان، ولکّنه ُخّیر في تلك اللیلة لتمضي مقادیر الّله عّزوجّل.(٣) 

١٤ ـ إکمال الدین: بإسناده إلی سلیمان بن مهران األعمش، عن الصادق جعفر بن 
محّمد، عن أبیه محّمد بن علّي، عن أبیه علّي بن الحسین:، قال:

بنا ینّزل الغیث وینشر الرحمة.
ومنه: بإسناده، عن إبراهیم بن أبي محمود، عن الرضا7، (مثله).(٤) 

(١) ١٤٩ منقبة: ٨١، عنه البحار: ٢٠/٣٦ ح١٦، والبرهان: ٣٨٠/٤ ح٦.
(٢) ٥٨/٢ ح٢١٧، عنه البحار: ٢٤٤/٣٦ ح٥٤، و البرهان: ٣٧٩/٤ ح٥، تقّدم سورة البقرة: ٢٥٦، والمائدة: ٣٥.

(٣) ٢٥٩/١ ح٤، عنه نور الثقلین: ٤٤٢/٥ ح١١٩، والبحار: ٢٤٦/٤٢ ح٤٧، والزام الناصب: ١٨/١.
(٤) ٢٠٧/١ ضمن ح٢٢، و٢٠٢ ذح٦، عنه البحار: ٣٥/٢٣ ح٥٩، ونور الثقلین: ٤٤١/٥ ح١١٦ و١١٧، وکنز الدقائق: 

٤٣٧/٩، االمامة والتبصرة: ٣٦، یأتي سورة الشوری، ص٤٠٨ ح١٥.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٥٢

سورة السجدة

َساِن ِمْن ِطٍني) «٧» ٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اْالِ ْ َ (الَِّذي َأْحَسَن ُکلَّ 
المروزي...  سلیمان  مع  الرضا7  مجلس  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ١ـ 

قال7: وما أنکرت من البداء یا سلیمان، والّله عّز وجّل یقول:
ئًا)   يك ل و  اهق ّان أأوال يذكر اإل)
دؤا  اخللق ّ يعیده) ي يا ویقول عّز وجّل: (و

ویقول: (بديع ااموات واألرض) 
) الحدیث. (١) ط  انق اإل وبدأ)  (اء يزيد ىف اخللق ما) :ویقول عّز وجّل

«١١» (
َل ِبمُکْ َلُك اْملَْوِت الَِّذي ُوکِّ اُکـْم مَّ َوفَّ َ َ (ُقْل 

٢ـ عیون أخبار الرضا: باألسانید الثالثة عن الرضا، عن آبائه: قال:
قال رسول الّله9: لّما ُاسري بي إلی السماء رأیت في السماء الثالثة رجًال قاعدًا، 
رجل له في المشرق، ورجل في المغرب، وبیده لوح ینظر فیه ویحّرك رأسه، فقلت: یا 

الموت.(٢)  هذا؟ فقال: ملك  جبرئیل من 

(١) ١٧٩/١، عنه البحار: ٩٥/٤ ح٢.
(٢) ٣٢/٢ ح٤٨، عنه البحار: ١٤١/٦ ح٣، وج٣٥٣/١٨ ح٦٤، والبرهان: ٣٩١/٤ ح٩، تقّدم سورة األنعام، ص١٤٢ 

ح٢٢.
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سورة ا
)حزاب  «٥»

٣٥٣

سورة األحزاب

«٥» ( ْم ُھَو َأْقَسُط ِعنَد اّهللاِ ِ ِ ْ ِآلَبا ُ (اْدُعو
الرضا7  الحسن  أبا  إّن  سنان،  بن  محّمد  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ١ـ 
ولیس  اذنه  بغیر  لوالده  الولد  مال  تحلیل  وعّلة  مسائله:  جواب  من  کتب  فیما  إلیه  کتب 

ن  ويھب  ٰا  ا ياء  ن  (يھب  تعالی:  الّله  قول  في  للوالد  موهوب  الولد  ألّن  للولد:  ذلك 
ياء اكور) (١)  مع أّنه المأخوذ بمؤنته صغیرًا وکبیرًا والمنسوب إلیه والمدعّو له لقوله 
عّز وجّل: (اد آلم  أق د اهللا) وقول النبّي9: أنت ومالك ألبیك ولیست 

کذلك.(٢)  الوالدة 

ِسِھْم) «٦» ُ ِىبُّ َأْوَىل ِباْملُْؤِمِنَني ِمْن َأ (النَّ
١ـ عیون اخبار الرضا7: حّدثنا محّمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقاني2، قال: 
حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید بن عقدة الکوفي، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن علّي 

ابن فضال، عن أبیه، عن أبي الحسن علّي بن موسی الرضا8، قال: 
لإلمام عالمات ـ إلی أن قال: ـ ویکون أولی بالناس منهم بأنفسهم، وأشفق علیهم من 

آبائهم وُاّمهاتهم، ویکون أشّد الناس تواضعًا لّله عّز وجّل، الحدیث.(٣) 
٢ـ علل الشرائع: بإسناده، عن علّي بن الحسن بن فّضال، عن أبیه، عن أبي الحسن7 
ـ في حدیث ـ قال:  إّن شفقة النبّي9 علی ُاّمته کشفقة اآلباء علی األوالد وأفضل ُاّمته 
واإلمام  وخلیفته  وصّیه  ألّنه  کشفقته9  علیهم  علّي7  شفقة  بعده  ومن  علّي7، 

(١) الشوری: ٤٩.
(٢) ٩٦/٢، عنه نور الثقلین: ٨/٦ ح١١، وکنز الدقائق: ٥١١/٩، والبحار: ١٠١/٦، و٧٣/١٠٣ ح٢ عنه وعن العلل: ٥٢٤ 

ح١، التهذیب: ١٤٩/٤ ح٣٩، عنه الوسائل: ١٩٧/١٢ ح٩، المناقب: ٤٦٧/٣، یأتي الشوری، ص٤١٠ ح١٨.
(٣) ٢١٢/١ ح١، الفقیه: ٤١٨/٤ ضمن ح٥٩١٤، البحار: ١١٦/٢٥ ح١، مسند الرضا 7: ١٠١/١ ح٣٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٥٤

بعده، فلذلك قال9: أنا وعلّي أبوا هذه اُالّمة، وصعد النبّي9 المنبر فقال: ما ترك 
دینًا أو ضیاعًا فعلّي وإلّي، ومن ترك ماًال فلورثته، فصار بذلك أولی من آبائهم وُاّمهاتهم 
وصار أولی بهم منهم بأنفسهم، وکذلك أمیر المؤمنین7 بعده جری له مثل ما جری 

الّله9.(١)  لرسول 

(َھَذا َما َوَعَدَنا اّهللاُ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اّهللاُ َوَرُسوُلُه) «٢٢»
أهواًال  للقبر  فإّن  به  تفاجئ  فال  قبره  إلی  حملته  وإذا  قال7:  الرضا7:  فقه  ٣ـ 
عظیمًة. ونعوذ بالّله من هول المّطلع، ولکن ضعُه دون شفیر القبر واصبر علیه هنیئة ثّم 

ـ  قال7:  أن  إلی  ـ  القبر  شفیر  إلی  قّدمه 
وتصدیقًا  بك  إیمانًا  «الّلهّم  وقل:  مّرات  ثالث  کّفیك  بظهر  علیه  التراب  احث  ثّم 
هذه  وقال  ذلك  فعل  من  فإّنه  ورسوله»  الّله  وصدق  ورسوله  الّله  وعدنا  ما  هذا  بکتابك 

حسنة.(٢)  ذّرة  بکّل  الّله  کتب  الکلمة 

ُلوا َتْبِدیًال) «٢٣» َتِظُر َوَما َبدَّ َ ْن  ْ مَّ ُ ْ َْبُه َوِم َ ْن َقَضی  ْ مَّ ُ ْ (َفِم
٤ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما کتبه الرضا7 للمأمون من محض اإلسالم 
یغّیروا ولم  نبّیهم  منهاج  علی  مضوا  واّلذین  ألمیرالمؤمنین7  والوالیة  الدین:  وشرائع 
بن  وعّمار  األسود،  بن  والمقداد  الغفاري،  ذر  وأبي  الفارسي،  سلمان  مثل  یبّدلوا  ولم 
یاسر وحذیفة الیماني، وأبي الهیثم بن التیهان، وسهل بن حنیف، وعبادة ابن الصامت، 
وأبي أّیوب األنصاري، وخزیمة بن ثابت ذي الشهادتین، وأبي سعید الخدري وأمثالهم، 

الحدیث.(٣)   ... وأشیاعهم  ألتباعهم  والوالیة 

(١) ١٢٧ ح٢، عنه نور الثقلین: ١٠/٦ ح١٨، وکنز الدقائق: ٥١٧/٩، والمستدرك: ٣٩٨/١٣ ح٢، والبحار: ٩٥/١٦ ح٢٩، 
عنه وعن عیون أخبار الرضا: ٨٤/٢ ح٢٩، وعن معاني األخبار: ٥٢ ح١٣.

(٢) ١٧٠، عنه البحار: ٤٠/٨٢ ح٣.
(٣) ١٢٦/٢ ذح١، عنه البحار: ٣٥٨/١٠، ونور الثقلین: ٣١/٦ ح٥٢، وکنز الدقائق: ٥٧٧/٩.
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سورة ا
)حزاب «٢٨، ٢٩»

٣٥٥

ََتَھا  ْنَیا َوِز ََیاَة الدُّ ْ ْزَواِجَك ِإْن ُکنُنتَّ ُتِرْدَن ا َ ِىبُّ ُقْل الِّ ا النَّ َ ُّ (َیا َأ
یًال * َوِإْن ُکنُنتَّ ُتِرْدَن اَهللا َوَرُسوَلُه  ْحُکنَّ َسَراًحا َجخِ ْعُکنَّ َوُأَسرِّ َفَتَعاَلْنيَ ُأَمتِّ

اَر اْآلِخَرَة) «٢٨، ٢٩» َوالدَّ
٥ ـ فقه الرضا7: وأّما المخّیر: فأصل ذلك أّن الّله تعالی أنف لنبّیه9 من مقالة 
قالها بعض نسائه: أیری محّمد9 أّنه لو طّلقنا لم نجد أکفاء من قریش یتزّوجونا، فأمر 
ثّم  ابراهیم،  ُاّم  مشربة  في  فاعتزلهّن  یومًا،  وعشرین  تسعة  نساءه  یعتزل  أن  نبّیه9  الّله 

وإن  ـ  قوله:  إلی  ـ  ا وزيا  ّتردن احلیوة ا ّّىب قل ألزواجك إن كنيا أّيھا ا) اآلیة:  هذه  نزلت 
كنّ تردن اهللا ورسو واّار اآلخرة) إلی آخر اآلیة، فاخترن الّله ورسوله، فلم یقع طالق.(١) 

ِة) «٣٣» اِھِلیَّ َ ْ َج ا ْجَن َتَربُّ (َوَقْرَن ِيف ُبُیوِتُکنَّ َوَال َتَربَّ
إّن  قال:  ـ  طویل  حدیث  في  ـ  الرضا7  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ٦ـ 
في  برجلیها  معّلقة  امرأة  ورأیت  السماء:  إلی  به  ُاسري  لیلة  ذکر  أن  بعد  النبّي9قال 
إذن  بغیر  بیتها  من  تخرج  کانت  فإّنها  برجلیها  المعّلقة  وأّما  قوله9:  إلی  نار،  من  تّنور 

زوجها.(٢) 

َرمُکْ َتْطِھًريا) «٣٣» ِت َوُیَطھِّ ْ ْجَس َأْھَل اْلَب ا ُیِریُد اّهللاُ ِلُیْذِھَب َعنُکُم الرِّ َ (ِإمنَّ
٧ـ عیون أخبار الرضا7: علّي بن الحسین بن شاذویه المؤّدب وجعفر بن محّمد 
أبیه،  عن  الحمیري،  جعفر  بن  عبدالّله  بن  محّمد  حّدثنا  قاال:  عنهما  الّله  رضی  مسرور  ابن 
المأمون:  فقال   ... بمرو  المأمون  مجلس  الرضا7  حضر  قال:  الصلت  بن  الرّیان  عن 

من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا7: اّلذین وصفهم الّله في کتابه فقال عّزوجّل: (إّمنا 
الّله9:  رسول  قال  اّلذین  وهم  ا)    رّوي ایت  أھل    ا مك   ذ اهللا  يريد 
إّني ُمخلِّف فیکم الثقلین کتاب الّله وعترتي أهل بیتي وإّنهما لن یفترقا حّتی یردا عليَّ 

(١) ٢٤٤، عنه المستدرك: ٣٠٩/١٥ ح٤.
(٢) ١٠/٢ ح٧٢٤، عنه نور الثقلین: ٤٢/٤ ح٨٠، وکنز الدقائق: ٦٠٩/٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٥٦

الحوض، فانظروا کیف تخلفوني فیهما، أّیها الناس التعّلموهم فإّنهم أعلم منکم ...(١) 
٨ ـ عیون أخبار الرضا7: ووجدت في بعض الکتب نسخة کتاب الحباء والشرط 
من الرضا7 إلی العّمال في شان الفضل بن سهل وأخیه ولم أرو ذلك عن أحد: أّما بعد 
فالحمد لّله المبدٸ البدیع ـ إلی أن قال: ـ والحمدلّله اّلذي أورث أهل بیته مواریث النبّوة 
واستودعهم العلم والحکمة وجعلهم معدن اإلمامة والخالفة، وأوجب والیتهم وشرف 

ىف  اّودة   
ّ

إال أجرًا  یه  أسألمك  ال  (قل  یقول:  أن  موّدتهم  ُاّمته  بمسألة  رسوله  فأمر  منزلتهم، 
يريداهللا  (إّمنا  قوله:  في  إّیاهم  وتطهیره  عنهم  الرجس  إذهابه  من  به  وصفهم  وما  ارىب) 

الحدیث.(٢)  ًا)،    رّوي ایت  أھل    ا مك   ذ

(َوَما اَکَن ِملُْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضی اّهللاُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َیُکوَن 
«٣٦» (

ْ ِ ُة ِمْن َأْمِر َريَ ِ
ْ ُم ا َهلُ

٩ـ ومنه: وبإسناده إلی الحسین بن خالد، عن علّي بن موسی الرضا7، عن أبیه، 
عن آبائه، عن علّي بن أبي طالب:، قال: سمعت رسول الّله9 یقول: قال الّله جّل 

جالله: من لم یرض بقضائي، ولم یؤمن بقدري، فلیلتمس إلهًا غیري.
وقال رسول الّله9: في کّل قضاء الّله عّز وجّل خیرة للمؤمن.(٣) 

١٠ـ الکافي: أبو محّمد القاسم بن العالء1 رفعه، عن عبد العزیز بن مسلم، قال: 
کّنا مع الرضا7 بمرو فاجتمعنا في الجامع في بدو مقدمنا، فأداروا أمر اإلمامة وذکروا 

کثرة اختالف الناس فیها.
فدخلت علی سّیدي7 فأعلمته خوض الناس فیه، فتبّسم7 ثّم قال: یا عبدالعزیز 

والبحار:  ح٣٤،   ١٣٩/١٨ الوسائل:  عنهما  ح٨٤٣،   ٦١٥ الصدوق:  أمالي  ح١،   ٢٠٨/١ الرضا7:  أخبار  عیون   (١)
ح٢٠.  ٢٢١/٢٥

یأتي  ح٧٧،   ٤٠١/٦ الثقلین:  نور  ح١،  ضمن   ١٥٧/٤٩ البحار:  عنه  ذح٢٣،   ١٥٤/٢ الرضا7:  أخبار  عیون   (٢)
ح١٣. ص٤٠٧  الشوری، 

الدقائق:  وکنز  و١٢٥،  ح١٢٤   ٥٤/٤ نورالثقلین:   ،١٥٣ السنّیة:  الجواهر  عنهما   ،٣٧١ التوحید:  ح٤٢،   ١٢٩/١  (٣)
.٦٤٠/٩
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سورة ا
)حزاب «٣٧»

٣٥٧

جهل القوم وخدعوا عن أدیانهم، إّن الّله عّز وجّل لم یقبض نبّیه9حّتی أکمل له الدینـ  
إلی قوله7:ـ  ولقد راموا صعبًا وقالوا افکًا وضّلوا ضالًال بعیدًا، ووقعوا في الحیرة اذ ترکوا 
اإلمام عن بصیرة، وزّین لهم الشیطان أعمالهم فصّدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین، 

رغبوا عن اختیار الّله واختیار رسوله9 إلی اختیارهم، والقرآن ینادیهم: (ورّبك يخلق ما 
ن اهللا واىل ّا يرشكون)(١)  وقال عّز وجّل:   ة ـ من أمرهم  ـ ن هلم اخل اء ويختار ماي

 (٢).(أ  ة ًا  أن يكون هلم اخلأ ی اهللا ورسو ة إذاوالمؤ ؤ ن وما)

وُل لِلَِّذي َأْنَعَم اّهللاُ َعَلْیِه َوَأْنَعْمَت َعَلْیِه َأْمِسْك َعَلْیَك َزْوَجَك  ُ َ (َوِإْذ 
ْخـَىش) «٣٧» َ ِسَك َما اّهللاُ ُمْبِدیِه َو ْ َ ِفي ِيف  ْ ُ ِق اّهللاَ َو َواتَّ

قال:  القرشي2،  تمیم  بن  الّله  عبد  بن  تمیم  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ١١ـ 
علّي بن محّمد بن الجهم، قال:  حّدثني أبي، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، عن 

المأمون: له  موسی8فقال  بن  علّي  الرضا  وعنده  المأمون  مجلس  حضرت 
یابن رسول الّله، ألیس من قولك إّن األنبیاء معصومون؟

عن  ومعناها  مواضعها  في  وذکرناها  األنبیاء  في  آیات  عن  المأمون  فسأله  بلی،  قال: 
اهللا  أم  ّذي  تل  (وإذ  تعالی:  الّله  قول  عن  فأخبرني  المأمون:  قال  أن  إلی  الرضا7 
واهللا  ااس  وىش  ديه  اهللا  ما  سك  ىف  وىف  اهللا  واّتّق  زوجك  یك  أك  یه  وأمت  یه 
شراحیل  بن  حارثة  بن  زید  دار  قصد  الّله9  رسول  إّن  الرضا7:  قال  ٰشه)  أن  أحق 
الکلبي في أمر أراده، فرأی إمرأته تغتسل، فقال لها: سبحان الّله الذي خلقك! وإّنما أراد 
بذلك تنزیه الّله تعالی عن قول من زعم أّن المالئکة بنات الّله تعالی فقال الّله عّزوجّل: 
النبّي9لّما  فقال  یًام)(٣)  ًال  ن  إّنمك   ا الٰئكة    واّذ    ن رّبمك  مك  أ)

(١) القصص: ٦٨.
(٢) ١٩٨/١ ح١، عنه نور الثقلین: ٥٣/٦ ح١٢٢، وکنز الدقائق: ٦٣٩/٩، والبحار: ١٢٠/٢٥ ضمن ح٢٥، وعن إکمال 
الدین: ٦٧٥ ح٣١، وعن أمالي الصدوق: ٥٣٦ ح١، والمعاني: ٩٦ ح٢، والعیون: ١٧١/١ ح١، واإلحتجاج: ٢٢٦/٢، 

والتحف: ٤٣٦، وغیبة النعماني: ٢٢٥ ح٦، تقّدم القصص، ص٣٣٩ ح١١.
(٣) اإلسراء: ٤٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٥٨

رآها تغتسل: سبحان اّلذي خلقك أن یّتخذ له ولدًا یحتاج إلی هذا التطهیر واالغتسال، 
فلّما عاد زید إلی منزله أخبرته إمرأته بمجيء الرسول9وقوله لها: سبحان اّلذي خلقك، 
فلم یعلم زید ما أراد بذلك فظّن أّنه قال ذلك لما أعجبه من حسنها، فجاء إلی النبّي9

فقال له: یا رسول الّله، إّن إمرأتي في خلقها سوء، وإّني ُارید طالقها؟
عدد  عّرفه  تعالی  الّله  کان  وقد  الّله،  واتق  زوجك،  علیك  أمسك  النبّي9:  فقال 
أن  الناس  وخشی  لزید،  یبده  ولم  نفسه،  في  ذلك  فأخفی  منهّن  المرأة  تلك  وأّن  أزواجه 
یقولوا: إّن محّمدًا9یقول لمواله: إّن امرأتك ستکون لي زوجة فیعیبونه بذلك، فأنزل 
بالعتق  یعني  یه)  (وامت  باالسالم  یعني  یه)  اهللا  أم  ّذي  تل  (وإذ  تعالی:  الّله 
ثّم  ٰشه)  أن  أحّق  واهللا  ااس  وىش  ديه  اهللا  ما  سك  ٖىف  وٖىف  اهللا  واتق  زوجك  یك  (اك 
وأنزل  محّمدًا9  نبّیه  من  تعالی  الّله  فزّوجها  منه،  وأعتدت  طّلقها،  حارثة  بن  زید  إّن 

 حرج  ؤا  كھا لكی ال يكونا وطرًا زّو ی زيد اّبذلك قرآنا، فقال عّز وجّل: (ف
ىف أزواج أدام إذا وا ّن وطرًا ون أ اهللا عوًال) ثّم علم الّله عّز وجّل أّن المنافقین 

( ام فرض اهللا حرج  ّىبا  ن ما) تعالی:  الّله  فأنزل  بتزویجها  سیعیبونه 
فقال المأمون: لقد شفیت صدري یابن رسول الّله، وأوضحت لي ما کان ملتبسًا علّي، 

فجزاك الّله تعالی عن أنبیائه وعن اإلسالم خیرًا.(١) 
١٢ـ أمالي الصدوق: الهمدانّي، عن علّي بن إبراهیم، عن القاسم بن محّمد البرمکّي، 
عن أبي الصلت الهروّي قال: لّما جمع المأمون لعلّي بن موسی الرضا7 أهل المقاالت 
أهل  وسائر  والصابئین  والمجوس  والنصاری  الیهود  من  والدیانات  اإلسالم  أهل  من 
المقاالت فلم یقم أحد إّال وقد ألزمه حّجته کأّنه قد ألقم حجرًا، فقام إلیه علّي بن محّمد 
ابن الجهم فقال له: یابن رسول الّله أتقول بعصمة األنبیاء؟ قال: بلی، قال: فما تعمل في 

قول الّله عّزوجّل: (وىص آدم رّبه وى)(٢)  وقوله عّز وجّل: (وذا  اون إذ ذ مبًا ّن 

(١) ١٩٥/١ ح١، عنه البرهان: ٤٧٢/٤ ح٢، ونور الثقلین: ٥٥/٦ ح١٣٠، وکنز الدقائق: ٦٤٨/٩، والبحار:٧٨/١١ ح٧، 
وج٢١٦/٢٢ ح٥٠، عنه وعن اإلحتجاج: ٢٢٢/٢.

(٢) طه: ١٢١.
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سورة ا
)حزاب «٣٧»

٣٥٩

أن لن در یه)(١)  وقوله في یوسف: (ود ّمهت به وّ هبا)(٢)  وقوله عّز وجّل في داود: 
وىش  ديه  اهللا  ما  سك  ٖىف  (وٖىف  محّمد9:  نبّیه  في  وقوله  ّنه)(٣)  أّمنا  داود  (وظّن 
إلی  والتنسب  الّله  اّتق  علّي  یا  ویحك  الّرضا7:  موالنا  فقال  ٰشه)  أن  أحّق  واهللا  ااس 

 يع (وما  یقول:  وجّل  عّز  الّله  فإّن  برأیك،  الّله  کتاب  تتأّول  وال  الفواحش،  الّله  أنبیاء 
محّمد  وأّما  ـ  قال:  أن  إلی  اآلیات  علی  الجواب  ذکر  ـ   (٤)(ا ىف  وااسن  اهللا   

ّ
إال  تأوي

نبّیه9 وقول الّله عّز وجّل له: (وٖىف ٖىف سك ما اهللا ديه وىش ااس واهللا أحّق أن ٰشه) 
فإّن الّله عّز وجّل عّرف نبّیه أسماء أزواجه(٥)  في دار الّدنیا، وأسماء أزواجه في اآلخرة وأّنهّن 
ُاّمهات   المؤمنین، وأحد من سّمي له زینب بنت جحش وهي یومئذ تحت زید بن حارثة، 
فأخفی9اسمها في نفسه ولم یبد له لکیال یقول أحد من المنافقین: إّنه قال في امرأة في 

بیت رجل: إّنها أحد أزواجه من ُاّمهات ا لمؤمنین وخشي قول المنافقین
قال الّله عّز وجّل: (واهللا أحّق أن ٰشه) في نفسك، وأّن الّله عّز وجّل ما توّلی تزویج 
أحد من خلقه إّال تزویج حواء من آدم، وزینب من رسول الّله9، وفاطمة من علّي7.

قال: فبکی علّي بن الجهم وقال: یا بن رسول الّله أنا تائب إلی الّله عّز وجّل ان انطق في 
أنبیاء الّله عّز وجّل بعد یومي هذا إّال بما ذکرته.

إبراهیم  بن  علّي  عن  جمیعًا،  والوّراق  والمکتب  الهمداني  الرضا7:  أخبار  عیون 
(مثله).(٦) 

(١) األنبیاء: ٨٧.
(٢) یوسف: ٢٤.

(٣) سورة ص: ٢٤.
(٤) آل عمران: ٧.

فولد له منها قبل مبعثه7 القاسم ورقیة وزینب  وهو إبن بضع وعشرین سنة.  الکافي: ٤٣٩/١، وتزّوج خدیجة   (٥)
وُامّ کلثوم، وولد بعد المبعث الطیب والطاهر وفاطمة3، وروي ایضًا انه لم یولد له بعد المبعث إّالفاطمة3 إّن 

الطیب والطاهر ولدا قبل مبعثه، عنه نور الثقلین: ٥٧/٦ ح١٣٦، وکنز الدقائق: ٦٥٢/٩.
ونورالثقلین:  ح١،   ٤٧١/٤ البرهان:  عنه  ح١،   ١٩١/١ العیون:  عن  ح١٤،  و١٧٩/٤٩  ح١،   ٧٢/١١ البحار:  عنه   ،٥٥  (٦)
٥٥/٦ ح١٢٩، وکنز الدقائق: ٦٤٧/٩، أمالي الصدوق: ١٥٣ ح١٤٨، تقّدم األنبیاء، ص٢٩٧ ح٢٠، طه، ص٢٨٨ 

ح٨، یوسف، ص٢١٦ ح٥، یأتي سورة ص، ص٣٨٥ ح٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٦٠

َني) «٤٠» یِّ ِ ُسوَل اِهللا َوَخاَمتَ النَّ َجاِلُکْم َوَلِکن رَّ ْن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ َمَّ ُ (َما اَکَن 
إلی  الرئاستین  ذا  سهل  بن  الفضل  بعث  المأمون  أّن  روي  العقول:  تحف  ١٣ـ 
والسنن،  والفرائض  والحرام  الحالل  من  لي  تجمع  أن  ُاحّب  إّني  له:  فقال  الرضا7، 
فإّنك حّجة الّله علی خلقه ومعدن العلم، فدعا الرضا7بدواة وقرطاس، وقال للفضل: 
وأّن  ـ  قال:  أن  إلی  ـ  الّله  إّال  إله  ال  أن  شهادة  حسبنا  الرحیم  الرحمن  الّله  بسم  ُاکتب: 

النبّیین.(١)  وخاتم  المرسلین  سّید  خلقه،  من  وصفوته  وأمینه  ورسوله  عبده  محّمدًا 

وا َعَلْیِه  ِذیَن آَمُنوا َصلُّ ا الَّ َ ُّ ِىبِّ َیا  َأ َ النَّ َ َن  َُّنُيَص ُِّإنَّ اّهللاَ َوَمَالِئَکَتُه ُيَص)
«٥٦» ( ً َْسِل ُموا  َوَسلِّ

بن  وجعفر  المؤّدب  شاذویه  بن  الحسین  بن  علّي  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ١٤ـ 
الحمیري،  جعفر  بن  عبدالّله  بن  محّمد  حّدثنا  قاال:  عنهما،  الّله  رضي  مسرور  بن  محّمد 
عن أبیه، عن الرّیان بن الصلت في حدیث مجلس الرضا7 مع المأمون والعلماء، قال 

اإلصطفاء: علی  الداّلة  اآلیات  في  الرضا7 
أّيھا  يا  اّىبٖ    يصّن  ومالئكته  اهللا  (إّن  وتعالی:  تبارك  الّله  فقول  السابعة:  اآلیة  وأّما 
اّين آوا صّا یه وسّوا ام)(٢)  وقد علم المعاندون منهم أّنه لّما نزلت هذه اآلیة 

قیل: یا رسول الّله، قد عرفنا التسلیم علیك فکیف الصالة علیك؟ فقال:
تقولون: الّلهّم صّل علی محّمد وآل محّمد کما صّلیت علی إبراهیم وآل إبراهیم إّنك 

حمید مجید، فهل بینکم معاشر الناس في هذا خالف؟ فقالوا: ال، 
قال المأمون: هذا مّما ال خالف فیه أصًال وعلیه اجماع اُالّمة، فهل عندك في اآلل 
الّله  قول  عن  أخبروني  نعم،  أبوالحسن7:  فقال  القرآن؟  في  هذا  من  أوضح  شيء 

أحد فیه  یشك  لم  محّمد9  (يس)  العلماء:  قال  (يس)  عّزوجّل: 

(١) ٤١٥، عنه البحار: ٣٦٠/١٠ ضمن ح٢٠.
(٢) األحزاب: ٥٦.
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سورة ا
)حزاب «٧٠»

٣٦١

قال أبو الحسن7: فإّن الّله عّزوجّل أعطی محّمدًا وآل محّمد من ذلك فضًال الیبلغ 
أحد کنه وصفه إّال من عقله، وذلك أّن الّله عّز وجّل لم یسّلم علی أحد إّال علی األنبیاء 
) وقال: (سالم  إبراھمي)  اح ىف ا  صلوات الّله علیهم فقال تبارك وتعالی: (سالم

علی سالم  یقل:  ولم  نوح،  آل  علی  سالم  یقل:  ولم  وھارون)  موىس    (سالم  وقال: 
یعني   ( ياس آل    (سالم  وقال:  موسی،  آل  علی  سالم  یقل:  ولم  إبراهیم،  آل 

آل محّمد9. فقال المأمون: قد علمت أّن في معدن النبّوة شرح هذا وبیانه.(١) 

وا اّهللاَ َوُقوُلوا َقْوًال َسِدیًدا) «٧٠» ُ ِذیَن آَمُنوا اَّ ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
سبحانه  الّله  طاعة  رأس  أّن  اعلموا  قال:  العالم7  عن  روي  الرضا7:  فقه  ١٥ـ 
الّله  امتحن  وإّنما  علیهم،  الرّد  المعاصي  رأس  فإّن  نعقله،  لم  وما  عقلناه  لما  التسلیم 

عّز وجّل الناس بطاعته لما عقلوه، وما لم یعقلوه إیجابًا للحّجة وقطعًا للشبهة (اّتا اهللا 
أالمك).(٢)  لمك  يصلح  سديدًا  ًال  وا 

ِْمْلَنَھا) «٧٢» َ َباِل َفَأَبْنيَ َأْن  ِ
ْ ْرِض َوا َماَواِت َواْالَ َ السَّ َ َماَنَة  ا َعَرْضَنا اْالَ (ِإنَّ

بن  علّي  حّدثنا  قال:  الهمداني  جعفر  بن  زیاد  بن  أحمد  حّدثنا  األخبار:  معاني  ١٦ـ 
قال: خالد،  بن  الحسین  عن  معبد،  بن  علّي  عن  أبیه،  عن  إبراهیم، 

سألت أبا الحسن علّي بن موسی الرضا8عن قول الّله عّز وجّل:
 أن يحملا) اآلیة، فقال:  اموات واألرض واجلبال فأبا  عرضنا األمانة ّإ)

األمانة: الوالیة، من اّدعاها بغیر حّق کفر.(٣) 

(١) یأتي الصافات، ص٣٨١ ح٩.
(٢) فقه الرضا7: ٣٣٩، عنه البحار: ٣٤٨/٧٨ ح٤.

األخبار:  عیون  ح٤،   ٥٠٠/٤ والبرهان:  ح١٩،   ٢٧٩/٢٣ البحار:  عنه  ح٢٥٨،   ٨٧/٦ الثقلین:  نور  عنه  ح٢،   ١١٠  (٣)
.٧٤٣/٩ الدقائق:  کنز  عنه  ح٦٦،   ٣٠٦
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٦٢

سورة سبأ

َِدیَد) «١٠» ْ ا َلُه ا (َوَأَلنَّ
١ـ قصص األنبیاء: بإسناده عن البزنطي، عن الرضا7 في قوله تعالی لداود: (وأّا 

 اليد) قال: هي الدرع(١).(٢)

ْرِد) «١١» ْر ِيف السَّ (َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ
٢ـ قرب اإلسناد: بإسناده عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر قال: سألنا الرضا7: هل 
من أصحابکم من یعالج السالح؟ فقلت: رجل من أصحابنا زّراد، فقال: إّنما هو سّراد، 

أما تقرأ کتاب الّله عّز وجّل لداود: (ان أل ساات(٣)  وّر ىف الّرسد).(٤) 
٣ـ قصص األنبیاء: عن الرضا7 قال: السرد: تقدیر الحلقة بعد الحلقة.(٥) 

َھا َشْھٌر َوَرَواُحَھا َشْھٌر) «١٢» َ ُغُدوُّ َن الرِّ َ ْ (َوِلُسَل
٤ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده عن الرضا، عن أبیه موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر 

(١) القّمي: ١٧٤/٢ قال: کان داود7 إذا مّر في البراري فقرأ الزبور تسبح الجبال والطیر معه والوحوش، وأالن الّله له 
الحدید مثل الشمع حّتی کان یتخذ منه ما أحّب. عنه البحار: ٣/١٤ ح٧، ونور الثقلین: ٩٤/٦ ضمن ح٦.

ومنه: ١٧٤/٢ قال: ُاعطي داود وسلیمان8ما لم یعط أحد من انبیاء الّله من اآلیات، عّلمهما منطق الطیر، واآلن   
لهما الحدید والصفر من غیر نار وجعلت الجبال یسبحن مع داود7، عنه البحار: ٣/١٤ ح٦، ونورالثقلین: ٩٥/٦ 

ح٧، وکنز الدقائق: ١٧/١٠.
(٢) قصص األنبیاء: ٢٠٢ ح٢٥٩، عنه البحار: ٥/١٤ ح٩.

البحار:  عنه  الحلقة،  في  اّلتي  المسامیر  قال:  السّرد)  في  (وقدر  الدروع  قال:  سابغات)  اعمل  (أن  قوله  القّمي:   (٣)
.٢٢/١٠ الدقائق:  وکنز  ح١٧،  صدر   ٣١٨/٤ ونورالثقلین:  ح٣،   ٥٠٨/٤ والبرهان:  ذح٧،   ٣/١٤

(٤) ١٦٠، عنه البرهان: ٥٠٨/٤ ح٥، ونور الثقلین: ٣١٨/٤ ح١٦، وکنز الدقائق: ٢١/١٠، والوسائل: ٨/ ٢٥٥ح٣.
(٥) ٢٠٢ ح٢٥٩، عنه البحار: ٥/١٤ ح٩.
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سورة السبأ «١٢»

٣٦٣

الریح  لك  سّخرت  لم  تدري  هل  النملة:  قالت  ثّم  قال:  ـ  حدیث  في  ـ  محّمد:  ابن 
من بین سائر المملکة؟ قال سلیمان7: ما لي بهذا علم، قالت النملة: یعني عّز وجّل 
بذلك: لو سّخرت لك جمیع المملکة کما سّخرت لك هذا الریح، لکان زوالها من بین 

یدیك کزوال الریح، فحینئذ تبّسم ضاحکًا من قولها.(١) 
٥ ـ الکافي: العّدة، عن سهل، عن عبیدالّله، عن أحمد بن عمر قال: دخلت علی أبي 
الّرزق  من  سعة  في  کّنا  إّنا  فداك،  جعلت  له:  فقلت  ثویر،  بن  والحسین  أنا  الحسن7 
إلینا؟  ذلك  یرّد  أن  عّزوجّل  الّله  فادع  التغییر  بعض  الحال  فتغّیرت  العیش  من  وغضارة 
وإّنك  وهرثمة  طاهر  مثل  تکون  أن  أیسّرك  ملوکا؟  تکونون  تریدون  شيء  أّي  فقال7: 
وفّضة  ذهبًا  فیها  بما  الّدنیا  لي  أّن  یسّرني  ما  والّله  ال  فقلت:  علیه؟  أنت  ما  خالف  علی 
وإّني علی خالف ما أنا علیه فقال7: فمن أیسر منکم، فلیشکر الّله، إّن الّله عّزوجّل 

ادي    لداود شكرًا وق وتعالی: (إا آل  وقال سبحانه  ألزیدّنمك)   شکر یقول: (ل
الحدیث.(٢)  اكور) 

٦ـ علل الشرائع: قال: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني2، قال: حّدثنا علّي 
ابن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن 
علّي بن موسی الرضا7، عن أبیه موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد7، قال: 

إّن سلیمان بن داود7 قال ذات یوم ألصحابه:
الریح  لي  سّخر  بعدي،  من  ألحد  ینبغي  ال  ملکًا  لي  وهب  قد  وتعالی  تبارك  الّله  إّن 
واإلنس والجّن والطیر والوحوش، وعّلمني منطق الطیر، وآتاني من کّل شيء، ومع جمیع 
ما ُاوتیت من الملك ما تّم سروري یومًا إلی اللیل، وقد أحببت أن أدخل قصري في غد 

(١) ٧٨/٢ ضمن ح٨، عنه کنز الدقائق: ٢٣/١٠.مجمع البیان: ٣٨٣/٨ (وتماثیل) وصورًا، أو تماثیل للمالئکة واألنبیاء 
کنزالدقائق:  عنه  مجدد،  شرع  التصاویر  وحرمة  نحو عبادتهم،  فیعبدوا  الناس،  العبادات،لیراها  من  اعتادوا  ما  علی 
له  األسدان  بسط  یصعد  أن  أراد  فإذا  فوقه،  ونسرین  کرسّیه،  أسفل  في  أسدین  له  عملوا  أّنهم  روي  ومنه:   .٢٦/١٠

ذراعیهما، وإذا قعد علی الکرسّي أظّله النسران بأجنحتهما، عنه کنز الدقائق: ٢٦/١٠.
(٢) ٣٤٦/٨ ح٥٤٦، عنه نور الثقلین: ١٠٢/٦ ح٣١، وکنز الدقائق: ٣٠/١٠، تحف العقول: ٤٤٩، عنه البحار: ٣٤٢/٧٨ 

ح٤٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٦٤

ص(١) علّي  فأصعد في أعاله وأنظر إلی ممالکي، فال تأذنوا ألحد علّي لئّال یرد علّي ما ینغِّ
یومي. فقالوا: نعم، فلّما کان من الغد أخذ عصاه بیده وصعد إلی أعال موضع من قصره 
ووقف مّتکئًا علی عصاه ینظر إلی ممالکه مسرورًا بما ُاوتي، فرحًا بما ُاعطي، إذ نظر إلی 

شابٍّ حسن الوجه واللباس قد خرج إلیه(٢) من بعض زوایا قصره؛
فلّما أبصر به سلیمان قال له: من أدخلك إلی هذا القصر وقد أردت أن أخلو فیه هذا 
الیوم، وبإذن من دخلت؟ قال الشاّب: أدخلني هذا القصر رّبه وبإذنه دخلت، فقال: رّبه 

أحّق به مّني، فمن أنت؟ فقال: أنا ملك الموت، قال: وفیم جئت؟
قال: جئت ألقبض روحك، قال: امض لما أمرت به، فهذا یوم سروري، وأبی الّله عّز 
وجّل أن یکون لي سرور دون لقائه، فقبض ملك الموت روحه وهو مّتکئ علی عصاه، 
فبقي سلیمان مّتکئًا علی عصاه وهو مّیت ما شاء الّله، والناس ینظرون إلیه وهم یقّدرون 

إّنه حّي، فافتتنوا فیه واختلفوا، فمنهم من قال:
إّن سلیمان قد بقي متکئًا علی عصاه هذه األّیام الکثیرة ولم یتعب، ولم ینم، ولم یأکل، 
ولم یشرب، إّنه لرّبنا اّلذي یجب علینا أن نعبده، وقال قوم: إّن سلیمان ساحر، وإّنه لیرینا 

إّنه واقف متکئًا علی عصاه فیسحر أعیننا، ولیس کذلك 
وقال المؤمنون: إّن سلیمان هو عبدالّله ونبّیه یدّبر الّله أمره بما شاء، فلّما اختلفوا بعث 
الّله عّز وجّل األرضة(٣) فدّبت في عصا سلیمان، فلّما أکلت جوفها إنکسرت العصا وخّر 
سلیمان من قصره علی وجهه، فشکرت الجّن األرضة علی صنیعها، فألجل ذلك التوجد 

االرضة في مکان إّال وعندها ماء وطین، وذلك قول الّله عّزوجّل: (فّا ا یه اوت 
يعون  ا    أن  اجلّن  ّت   خّر  فّا  ـ  عصاه  یعني  ـ  سأته   تأ األرض  داّبة   

ّ
إال موته    مادّهلم 

) ثّم قال الصادق7: والّله ما نزلت هذه اآلیة هکذا، وإّنما  ذاب الثوا ىف ا ما ا
 (٤).« ذاب الثوا ىف ا ما ون اا يع  ت ـ اإلنس أّن الجّن ـّ  ا خّرّنزلت: «ف

(١) تنغص العیش: تکدر.
(٢) «علیه» خ.

(٣) األرضة: دویبة صغیرة تأکل الخشب وغیره ویقال بالفارسّیة: موریانه.
(٤) ٧٣/١ ح٢، عنه البرهان: ٥١١/٤ ح٢، وکنز الدقائق: ٣٧/١٠، والبحار: ٧٨/٦٣ ح٣٤ عنه وعن العیون:٢٦٥/١.
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سورة السبأ «١٨»

٣٦٥

ْرَنا ِفیَھا  ْ َوَبْنيَ اْلُقَری الَِّتي َباَرْکَنا ِفیَھا ُقًری َظاِھَرًة َوَقدَّ ُ َ (َوَجَعْلَنا َبْی
اًما آِمِنَني) «١٨» ْريَ ِسُريوا ِفیَھا َلَیاِىلَ َوَأیَّ السَّ

٧ ـ تأویل اآلیات: محّمد بن العّباس، عن الحسین بن علّي بن زکرّیا البصري، عن 
الهیثم بن عبدالّله الرّماني قال: حّدثني علّي بن موسی، قال: حّدثني أبي موسی، عن أبیه 
جعفر7 قال: دخل علی أبي بعض من یفّسر القرآن، فقال له: أنت فالن وسّماه بإسمه؟ 

قال: نعم، فقال: أنت اّلذي تفّسر القرآن؟ قال: نعم.
 رّو ظاھرة  قرى  فا  بركنا  اّلىت  ارى    وب م   ا  و) اآلیة  هذه  تفّسر  فکیف  قال: 

) قال: هذه بین مّکة ومنی. اىل وأّيامًا آ اوا ف س  ا اف
قال:  نعم،  قال:  وقطیع؟  خوف  الموضع  هذا  في  أیکون  عبدالّله7:  أبو  له  فقال 
فموضع یقول الّله عّز وجّل آمن، یکون فیه خوف وقطیع؟! قال: فما هو؟ قال: ذاك نحن 
أهل البیت، قد سّماکم الّله ناسًا، وسّمانا قری، قال: جعلت فداك أوجدت هذا في کتاب 

الّله أّن القری رجال؟ قال أبو عبدالّله7: ألیس الّله تعالی یقول: (ول ارية اّلىت كّنا 
 اّلىت أا فا)(١)  فللجدران والحیطان السؤال أم للناس؟ وقال تعالی: (وإن  ا واف
الرجال  المعّذب؟  فمن  شديدًا)(٢)    ًا ذھا  أو  امة  ا يوم  ل  لكوھا  ن   

ّ
إال قرية   

والحیطان؟ (٣)  الجدران  أم 

اِزِقَني) «٤٩» ِلُفُه َوُھَو َخْريُ الرَّ ْ ُ ٍء َفُھَو  ْ َ ْن  ْقُمتْ مِّ َ (َوَما َأ
٨ ـ ومنه: محّمد بن یحیی، عن محّمد بن الحسین، عن صفوان بن یحیی، عن أبي 

الحسن الرضا7 قال: دخل علیه مولی فقال له: هل أنفقت الیوم شیئًا؟
فقال: ال والّله، فقال أبو الحسن7: فمن أین یخلف الّله علینا؟.(٤) 

(١) یوسف: ٨٢.
(٢) اإلسراء: ٥٨.

(٣) ٤٩٥/٢ ح١، عنه البحار: ٣٢٤/٢٤ ح٣، والبرهان: ٥١٤/٤ ح٧، تقّدم یوسف، ص٢٢٣ ح١٦، واالسراء، ص٢٥٩.
(٤) ٤٤/٤ ح٩، عنه نور الثقلین: ١٢١/٦ ح٨٢، وسائل الشیعة: ٢٥٥/١٥ ح٨، وکنز الدقائق: ٨٣/١٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٦٦

سورة فاطر

ْرِض َجاِعِل اْملََالِئَکِة ُرُسًال  َماَواِت َواْالَ ِ َفاِطِر السَّ َْمُد ِهللاّ ْ (ا
ََشاء) «١» ْلِق َما  َ ْ ْثَىن َوُثَالَث َوُرَباَع َیِزیُد ِيف ا ٍَة مَّ ِ ُأوِيل َأْج

١ـ عیون أخبار الرضا7: محّمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبدالّله التمیمي، 
عن أبیه، عن الرضا7 قال: قال رسول الّله9: حّسنوا القرآن بأصواتکم، فإّن الصوت 

الحسن یزید القرآن حسنًا وقرأ والّله  (يزيد ٖىف اخللق ما ياء).(١) 
٢ـ عیون أخبار الرضا: في باب مجلس الرضا7 مع سلیمان المروزي حدیث طویل 
وفیه قال الرضا7: یا جاهل، فإذا علم الشيء فقد أراده، قال سلیمان: أجل، قال: فإذا لم 
یرده لم یعلمه؟ قال سلیمان: أجل، قال: من أین قلت ذاك وما الدلیل علی أّن ارادته علمه؟ 
ّ ّي أونا إك)(٢)  فهو یعلم  ذھ نا وقد یعلم ما الیریده أبدًا، وذلك قوله: (ول

کیف یذهب به وال یذهب به أبدًا؟
قول  هذا  الرضا7:  قال  شیئًا،   فیه  یزید  فلیس  األمر  من  فرغ  قد  ألّنه  سلیمان:  قال 
الیهود، فکیف قال: (ادٖىن أجب لمك)(٣)؟ قال سلیمان: إّنما عنی بذلك أّنه قادر علیه، 

قال: أفیعد ما الیفي به؟ فکیف قال: (يزيد ٖىف اخللق ما اء)(٤)  وقال عّز وجّل: (يم اهللا ما 
اء وي وده ُاّم الكتاب)(٥)  وقد فرغ من األمر فلم یحر جوابًا؟

وفي هذا المجلس أیضًا سأل الرضا7: یا سلیمان، إّن من اُالمور ُامورًا موقوفة عند الّله 
تعالی، یقّدم منها ما یشاء ویؤّخر ما یشاء ویمحو ما یشاء،

(١) ٦٩ ح٣٢٢، عنه الوسائل: ٨٦٠/٤ ح٦، ونور الثقلین: ١٣٣/٦ ح٢٣، وکنز الدقائق: ١١٥/١٠.
(٢) اإلسراء: ٨٦.

(٣) غافر: ٦٠.
(٤) فاطر: ١.

(٥) الرعد: ٣٩.
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سورة فاطر  «١٠»

٣٦٧

یا سلیمان، إّن علّیًا7 کان یقول: العلم علمان: فعلٌم عّلمه الّله مالئکته ورسله فاّنه 
من  أحدًا  علیه  یطلع  لم  مخزون  عنده  وعلٌم  ورسله،  مالئکته  وال  نفسه  یکذب  وال  یکون 

خلقه، یقّدم منه ما یشاء ویؤّخر ما یشاء، ویمحو ما یشاء ویثبت ما یشاء.(١) 

ُ َیْرَفُعُه) «١٠» ِ ا ُب َواْلَعَمُل الصَّ یِّ (ِإَلْیِه َيْصَعُدَيْصَعُد اْلَکِملُ الطَّ
وامل   ّا  الك يصعد  (إه  تعالی:  قوله  في  الرضا7  عن  اآلیات:  تأویل  ـ   ٣
االح يره)قال: (الك اّ) هو قول المؤمن: ال إله إّال الّله محّمد رسول الّله علّي 
وعمله  دلیله  فهو  يره)  االح  (وامل  الّله،  خلفاء  وخلفاؤه  حّقًا،  وخلیفته  الّله  ولي 

إعتقاده اّلذي في قلبه بأّن هذا الکالم صحیح کما قلته بلساني.(٢) 
٤ ـ أمالي الطوسي: عن عبدالسالم بن صالح الهروي قال: کنت مع الرضا7 لّما 
دخل نیسابور وهو راکب بغلة شهباء وقد خرج علماء نیسابور في إستقباله، فلّما صار إلی 
المربعة تعّلقوا بلجام بغلته وقالوا: یابن رسول الّله بحّق آبائك الطاهرین حّدثنا عن آبائك 
صلوات الّله علیهم. فأخرج رأسه من الهودج وعلیه مطرف خّز، فقال: حّدثني أبي موسی بن 

جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد، عن أبیه محّمد بن علّي، عن أبیه علّي بن الحسین، عن 
أبیه الحسین سّید شباب أهل الجّنة، عن أبیه أمیر المؤمنین، عن رسول الّله9: أخبرني 

جبرئیل الروح األمین، عن الّله عّزوجّل تقّدست أسماؤه وجّل وجهه، قال:
إّني أنا الّله ال إله إّال أنا وحدي، عبادي فاعبدوني ولیعلم من لقیني منکم بشهادة 
أن ال إله إّال الّله مخلصًا بها أّنه قد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي، 

قالوا: یابن رسول الّله، وما إخالص الشهادة لّله؟
قال: طاعة الّله وطاعة رسوله ووالیة أهل بیته:.(٣) 

(١) ١٨٩ ح١، عنه البحار: ٣٣١/١٠ ح٢.
(٢) ٥٠٣/٢ ح٤، عنه البرهان: ٥٣٩/٤ ح٢، وکنز الدقائق: ١٢٩/١٠، والبحار: ٣٥٨/٢٤ ح٧٦، تنبیه الخواطر: ١٠٩/٢، 

تفسیر امام عسکري7: ٢٦٢ ح١٨٤، عنه البحار: ١٩٨/٧٠، وص٢١١ ح٣٣، القّمي: ١٨٢/٢.
(٣) ٥٥٨ ح١٢٢٠، عنه البرهان: ٥٤٠/٤ ح٤، عنه البحار: ١٤/٣ ح٣٩، وج ١٣٤/٢٧ ح١٣٠، وج١٢٠/٤٩ ح١، وحلیة 

األبرار: ٣٥١/٤ ح١، عیون أخبار الرضا7: ١٣٤/٢ باب ٣٧، التوحید: ٢٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٦٨

ٍر َوَال ُینَقُص ِمْن ُعُمِرِه ِإالَّ ِيف ِکـَتاٍب) «١١» َعمَّ ُر ِمن مُّ (َوَما ُیَعمَّ
٥ ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده قال: قال رسول الّله9: یا علّي، کرامة المؤمن 

علی الّله أّنه لم یجعل ألجله وقتًا حّتی یهّم ببائقة(١)، فإذا هّم ببائقة قبضه إلیه.(٢) 
٦ـ  عیون أخبار الرضا7: في باب مجلس الرضا مع سلیمان المروزي ... قال7: 

 ل و  اهق ّان أوما أنکرت من البداء یا سلیمان، والّله عّز وجّل یقول: (أوال يذكر اإل
دؤا اخللق ّ يعیده)(٤) ویقول: (بديع ااموات  ي يّا ئًا)(٣)  ویقول عّزوجّل: (و  يك
واألرض)(٥)  ویقول عّزوجّل: (يزيد ٖىف اخللق ما اء)(٦) ویقول عّزوجّل: (وبدأ ق اإلان 
)(٧) ویقول عّزوجّل: (وآخرون جون أل اهللا إّما يعّذهبم وإّما يوب م)(٨) ویقول  ط 

 ىف كتاب)(٩)  الحدیث.(١٠) 
ّ

عّزوجّل: (وما يعّمر  ّمر وال ي  ره إال
٧ ـ تهذیب األحکام: أبو القاسم جعفر بن محّمد، عن الحسین بن علّي بن زکرّیا، 

عن الهیثم بن عبدالّله، عن الرضا علّي بن موسی، عن أبیه: قال:
قال الصادق7: إّن أّیام زائري الحسین بن علّي8التعّد من آجالهم.(١١) 

٨ ـ الکافي: محّمد بن یحیی، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أحمد بن محّمد 
ابن أبي نصر، عن محّمد بن عبیدالّله قال: قال أبو الحسن الرضا7:

(١) البائقة: الداهیة والظلم والتعّدي عن الحّد.
(٢) ٣٦/٢ ح٩٠، عنه البحار: ١٩/٦٨ ح٢٨، وج٣٥٢/٧٣ ح٥٣، ونور الثقلین: ١٤٠/٦ ح٥٥، وکنز الدقائق: ١٣٥/١.

(٣) مریم: ٦٧.

(٤) الروم: ٢٧.
(٥) البقرة: ١١٧، واألنعام: ١٠١.

(٦) فاطر ١.
(٧) السجدة: ٧.
(٨) التوبة: ١٠٦.

(٩) فاطر: ١١.
(١٠) عیون أخبار الرضا7: ١٨٠/١، التوحید: ٤٤٢ ح١، عنهما البحار: ٣٢٩/١٠ ح٢، تقّدم ص٢٨٠ ح١٤.

البحار:  عنه   ،٣٦ الزیارات:  کامل  ح٩،   ٣٢٢/١٠ الشیعة:  ووسائل  ح٥٣،   ١٣٩/٦ الثقلین:  نور  عنه  ح٦،   ٤٣/٦  (١١)
ح١٠.  ٤٧/١٠١
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سورة فاطر «١٨»

٣٦٩

یکون الرجل یصل رحمه فیکون قد بقي من عمره ثالث سنین فیصّیرها الّله ثالثین 
یشاء.(١)  ما  الّله  ویفعل  سنة، 

٩ ـ التوحید: في باب مجلس الرضا مع سلیمان المروزي، قال الرضا7:
لقد أخبرني أبي، عن آبائه أّن رسول الّله9، قال: إّن الّله عّز وجّل أوحی إلی نبّي من 
أنبیائه أن أخبر فالن الملك أّني متوّفیه إلی کذا وکذا، فأتاه ذلك النبّي فأخبره، فدعا الّله 
الملك وهو علی سریره حّتی سقط من السریر؛ فقال: یا رّب أّجلني حّتی یشب طفلي 
وأقضي أمري، فأوحی الّله عّز وجّل إلی ذلك النبّي أن ائت فالن الملك فأعلمه إّني قد 
أنسیت في أجله وزدت في عمره خمس عشرة سنة. فقال ذلك النبّي: یارّب إّنك تعلم أّني 
لم أکذب قّط، فأوحی الّله عّز وجّل إلیه: إّنما أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك، والّله الیسئل 

عّما یفعل.(٢) 

(َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَری) «١٨»
١٠ـ  عیون أخبار الرضا7: أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني2 قال: حّدثنا علّي 
ابن إبراهیم، عن أبیه، عن عبد السالم بن صالح الهروي قال: قلت ألبي الحسن علّي بن 

موسی الرضا8: یابن رسول الّله، ما تقول في حدیث روي عن الصادق7 أّنه قال:
إذا قام القائم7 قتل ذراري قتلة الحسین7 بفعال آبائها؛ فقال: هو کذلك، قلت: 

فقول الّله عّز وجّل: (وال تزر وازرة وزر ُاخرى) ما معناه.
فقال: صدق الّله في جمیع أقواله، لکن ذراري قتلة الحسین7 یرضون بفعال آبائهم، 

ویفتخرون بها، ومن رضي شیئًا کان کمن أتاه.
ولو أّن رجًال قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لکان الراضي عندالّله 

عّزوجّل شریك القاتل، وإّنما یقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم....(٣) 

(١) ١٥٠/٢ ح٣، عنه البرهان: ٥٤١/٤ ح٢، والبحار: ١٠٨/٧٤ ح٧٠، ووسائل الشیعة: ٢٤٣/١٥ ح٢، والوافي: ٥٠٩/٥.
(٢) ٤٤٣، عنه نور الثقلین: ١٣٨/٦ ح٥٠، وکنز الدقائق: ١٣٣/١٠، تقدم سورة الرعد، ص٢٣٣ ح١٣ .

(٣) تقّدم البقرة، ص٤٦ ح٦٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٧٠

ِذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا) «٣٢» ا اْلِکَتاَب الَّ َ ْ (ُمثَّ َأْوَر
١١ ـ الکافي: الحسین بن محّمد، عن معّلی، عن الحسن، عن أحمد بن عمر قال: 

  نا  فا اّين  الكتاب  أورا   ّ) عّزوجّل:  الّله  قول  عن  الرضا7  الحسن  أبا  سألت 
العارف  والمقتصد:  اإلمام،  بالخیرات:  والسابق  فاطمة3  ولد  فقال:  اد)اآلیة، 

اإلمام.(١)  الیعرف  اّلذي  لنفسه:  والظالم  باإلمام، 
١٢ـ  عیون أخبار الرضا7: علّي بن الحسین بن شاذویه الموّدب وجعفر بن محّمد 
ابن مسرور، قاال: حّدثنا محّمد بن عبدالّله بن جعفر الحمیري، عن أبیه، عن الرّیان بن 
الصلت قال: حضر الرضا7 مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع إلیه في مجلسه جماعة 

من علماء أهل العراق وخراسان.
(اد  نا فين اّا الكتاب اأور ّ) :فقال المأمون: أخبرني عن معنی هذه اآلیة

ّمة کّلها، فقال المأمون: ماتقول یاأبا الحسن؟ 
ُ
فقالت العلماء: أراد الّله عّزوجّل بذلك األ

فقال الرضا7: ال أقول کما قالوا ولکن أقول: أراد الّله عّز وجّل بذلك العترة الطاهرة. فقال 
المأمون: وکیف عنی العترة الطاهرة؟ فقال له الرضا7: لو أراد األّمة لکانت بأجمعها 

ات  خل سابق   وم  صد  وم  فسه   ظا (م  وتعالی:  تبارك  الّله  لقول  الجّنة  في 
يدوهنا  ن  (ّات  فقال:  الجّنة  في  کّلهم  جمعهم  )ثّم  الكب الل      ذ اهللا  بإذن 

يحّن فا  أساور  ذ) فصارت الوراثة للعترة الطاهرة اللغیرهم، الحدیث .(٢) 

ْرَض َأْن َتُزوَال) «٤١» َماَواِت َواْالَ ِسُك السَّ (ِإنَّ اَهللا ُميْ
١٣ ـ إکمال الدین: بإسناده عن إبراهیم بن أبي محمود، عن الرضا7ـ في حدیث ـ 

قال: بنا یمسك الّله السماوات واألرض أن تزوال.(٣) 

(١) ٢١٥/١ ح٣، عنه البرهان: ٥٤٦/٤ ح٣، ونور الثقلین: ٣٦٩/٤ ح٧٦، وکنز الدقائق: ١٥٥/١٠.
(٢) ٢٢٨ ح١، عنه البرهان: ٥٤٨/٤ ح١٠، ونور الثقلین: ١٥١/٦ ح٩٤، وکنز الدقائق: ١٦٣/١٠، وفي الوسائل: ٤٩/١٨ 
ح٣٢،   ٢٢٣/٢٣ البحار:  عنه  ٣٠/٤ (قطعة)،  المناقب:  ح١،   ٤٢١ الصدوق:  أمالي  وعن  عنه  ح٣٤،  و١٣٩  ح٣١ 

ینابیع الموّدة: ٤٣، تقّدم هود، ص٢٠٩ ح١٧، واألحزاب، ص٣٥٥ ح٧، ویأتي الحدید، ص٤٥٢ ح٤.
(٣) ٢٠٢ ح٦، عنه البحار: ٣٥/٢٣ ح٥٩، ونور الثقلین: ١٥٦/٦ ح١١٤، وکنز الدقائق: ١٨٠/١٠.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



سورة فاطر «٤٣»

٣٧١

١٤ ـ ومنه: بإسناده إلی أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن7: أتبقی األرض بغیر 
إمام؟ قال: ال. قلت: فإّنا نروی: أّنها ال تبقی إّال أن یسخط الّله علی العباد، فقال: ال تبقی، 

إذًا لساخت.(١) 
١٥ ـ ومنه: وبإسناده إلی أحمد بن عمر الحّالل قال: قلت ألبي الحسن الرضا7: 
إّنا ُرّوینا عن أبي عبدالّله7: أّنه قال: إّن األرض ال تبقی بغیر إمام، أو تبقی وال إمام فیها؟ 

فقال: معاذ الّله التبقی ساعة، إذًا لساخت.(٢) 
١٦ـ  ومنه: وبإسناده إلی محّمد بن الفضیل، عن أبي الحسن الرضا7 قال: قلت له: 
أتبقی األرض بغیر إمام؟ فقال: ال. قلت: فإّنا ُنرّوی عن أبي عبدالّله7: أّنها ال تبقی بغیر 
إمام إّال أن یسخط الّله علی أهل األرض، أو علی العباد(٣)، فقال: التبقی، إذًا لساخت.(٤) 

ُئ ِإالَّ ِبَأْھِلِه) «٤٣» یِّ یُق اْملَْکُر السَّ ِ
َ ِئ َوَال  یِّ (َوَمْکَر السَّ

١٧ ـ أمالي الطوسي: بإسناده عن الرضا، عن أبیه، عن آبائه:، أّن رسول الّله9 
بعث علّیًا7 إلی الیمن فقال له وهو یوصیه: یا علّي، ُاوصیك بالدعاء فإّن معه اإلجابة، 
ر علیه، وأنهاك عن المکر،  وبالشکر فإّن معه المزید، وأنهاك من أن تخفر(٥) عهدًا، أوتغیَّ
 بأھ)، وأنهاك عن البغي، فإّنه من ُبغي علیه لینصرّنه الّله.(٦) 

ّ
ء إال فإّنه (اليحیق اكر الّىسٖ

الرضا7 (٢٤٦/١)  أخبار  عیون  في  ورواه   ،١٨١/١٠ الدقائق:  وکنز  ح١١٨،   ١٥٦/٦ الثقلین:  نور  عنه  ح٨،   ٢٠٣  (١)
عنه7 (مثله). الوشاء،  علّي  بن  الحسن  عن  بإسناده 

(٢) ٢٠٢ ح٥، عنه نور الثقلین: ١٥٦/٦ ح١١٧، وکنز الدقائق: ١٨١/١٠.
(٣) قوله: «أو علی العباد» شّك من الراوي ظاهرًا.

(٤) ٢٠١ ح٢، عنه نور الثقلین: ١٥٦/٦ ح١١٦، وکنز الدقائق: ١٨١/١٠.
(٥) خفر العهد: نقضه.

(٦) ٥٩٧ ح١٣، عنه البحار: ٣٦١/٢١ ح٤، ووسائل الشیعة: ١٠٨٨/٤ ح١٨.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٧٢

سورة یس

َن اْملُْرَسِلَني *  َك َملِ َِکِمي * ِإنَّ ْ (یس * َواْلُقْرآِن ا
ْسَتِقٍمي) «١ـ ٤» َ ِصَراٍط مُّ َ

الرضا7  حضر  قال:  الصلت  بن  الرّیان  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ١ـ 
مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان 
فقال المأمون ... فهل عندك في اآلل شيء أوضح من هذا في القرآن؟ فقال أبوالحسن7: 

رصاط     *   رسلا ن  إّنك   * احلكمي  وارآن   * (يس  تعالی:  الّله  قول  عن  أخبروني  نعم 
قال  أحد،  فیه  یشّك  لم  محّمد9  العلماء:  قالت  (يس)؟  بقوله:  عنی  مي)فمن 
أبوالحسن7: فإّن الّله عّز وجّل أعطی محّمدًا وآل محّمد من ذلك فضًال الیبلغ أحد 
کنه وصفه إّال من عقله، وذلك أّن الّله عّزوجّل لم یسّلم علی أحد إّال علی األنبیاء صلوات 
)(١)  وقال: (سالم  إبراھمي)(٢)  اا الّله علیهم، فقال تبارك وتعالی: (سالم  ح ىف 

وقال: (سالم  موىس وھارون)(٣)  ولم یقل: سالم علی آل نوح، ولم یقل: سالم علی 
( آل ياس  آل إبراهیم، ال قال: سالم علی آل موسی وهارون، وقال عّزوجّل: (سالم
یعني آل محّمد9، فقال المأمون: قد علمت أّن في معدن النبّوة شرح هذا وبیانه.(٤) 

ْرَناُه َمَناِزَل َحىتَّ َعاَد اَکْلُعْرُجوِن اْلَقِدِمي) «٣٩» (َواْلَقَمَر َقدَّ
البطائني  حمزة  أبي  علّي بن  اجتمع  قال:  بإسناده  الحمیري  إثبات الوصّیة: روی  ٢ـ 

(١) الصافات: ٧٩.
(٢) الصافات: ١٠٩.

.(٣) ١٢٠
ح١٤،  ص٣٦٠  األحزاب،  في  تقّدم   ،١٩٩/١ الدقائق:  وکنز  ح١٤،   ١٦٢/٦ الثقلین:  نور  عنه  ح١،  ضمن   ٢٣٦/١  (٤)

ح٩. ص٣٨١  والصافات، 
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سورة يس  «٣٩»

٣٧٣

وزیاد القندي وابن أبي سعید المکاري، فصاروا إلی الرضا7 فدخلوا علیه فقالوا: أنت 
إمام؟ فقال: نعم، فقالوا: ما تخاف مّما قد توّعدك به هارون وماشهر نفسه أحد من آبائك 
بما شهرتها أنت؟ فقال لهم: إّن أبا جهل أتی النبّي6 فقال: أنت نبّي؟ فقال له: نعم، 
من  نالني  إن  أقول:  وأنا  نبّیًا،  فلست  سوء  منك  نالني  إن  قال:  مّني؟  تخاف  أما  له:  فقال 

هارون سوء فلست بإمام.
فقال له ابن أبي سعید: أسألك، فقال له: لَم تسألني ولست من غنمي، سل عّما بدا 
من  مایعتق  حّر،  فهو  ملکي  في  قدیم  مملوك  کّل  قال:  رجل  في  تقول  ما  له:  فقال  لك، 
الّله  لقول  أشهر،  سّتة  ملکه  في  له  مضی  من  ممالیکه  من  یعتق  إّنه  له:  فقال  ممالیکه؟ 
والعرجون  القدیم  العرجون  وبین  اديم)  رجون  د  حّىت  ازل  ّرنٰه  (وامر  تعالی: 

أشهر.(١)  سّتة  الحدیث 
دخل  قال:  أصحابه،  بعض  عن  النهدي،  داود  عن  أبیه،  عن  علّي،  عن  الکافي:  ـ   ٣
ابن أبي سعید المکاري علی أبي الحسن الرضا7، قال له: أ َبَلَغ من قدرك أن تّدعي ما 
اّدعی أبوك؟ فقال: ما لك أطفأ الّله نورك، وأدخل الفقر بیتك، أما علمت أّن الّله تعالی 
أوحی إلی عمران: أّني واهب لك ذکرًا فوهب له مریم ووهب لمریم عیسی بن مریم7 
فعیسی من مریم ومریم من عیسی، وعیسی ومریم شيء واحد، وأنا من أبي وأبي مّني وأنا 
وأبي شيء واحد فقال له إبن أبي سعید: وأسألك عن مسألة فقال: ال اخالك(٢) تقبل مّني 
ولست من غنمي(٣)، ولکن هلّمها(٤) فقال: رجل قال عند موته: «کّل مملوك لي قدیم فهو 
حّر لوجه الّله» قال: نعم، إّن الّله عّزوجّل قال في کتابه: (حّىت د رجون اديم) قال: 
فما کان من ممالیکه أتی علیه(٥) سّتة أشهر فهو قدیم وهو حّر. قال: فخرج من عنده وافتقر 

حّتی مات ولم یکن عنده مبیت لیلة.
(١) ١٩٩، عنه مسند اإلمام الرضا7: ١٦٦/١ ح٢٥١.

(٢) أي ال أظّنك.
(٣) أي من جماعتي.

(٤) وفي نسخة «هاتها».
(٥) «له» خ.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٧٤

عیون أخبار الرضا7: حّدثنا أبي ومحّمد بن الحسن الولید قاال: حّدثنا محّمد ابن 
یحیی العّطار، وأحمد بن إدریس جمیعًا، عن محّمد بن أحمد، عن إبراهیم بن هاشم، 

عن داود بن محّمد النهدي، عن بعض أصحابنا (مثله).
أبوسعید  دخل  قال:  النهدي،  محّمد  بن  داود  عن  أبي،  حّدثني  قال:  القّمي:  تفسیر 

(مثله). له:  فقال  الرضا7  الحسن  أبي  علی  المکاري 
علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن داود النهدي، عن  التهذیب: محّمد بن یعقوب، عن 

واحد. شيء  وأبي  وأنا  وفیه:  ذکر (مثله)،  أصحابنا  بعض 
رجال الکّشي: إبراهیم بن محّمد بن العّباس، قال: حّدثني أحمد بن إدریس القّمي 
قال: حّدثني محّمد بن أحمد، عن إبراهیم بن هاشم، عن داود بن محّمد النهدي، عن 

بعض أصحابنا وذکر (مثله) وفیه: أنا وأبي شيء واحد.
عمر  بن  علّي  رواه  قال:  موسی،  بن  الحسن  حّدثني  قال:  حمدویه،  حّدثني  ومنه: 
الزّیات، عن ابن أبي سعید المکاري قال: (مثله)، وبدل «قال: فخرج من عنده ... قال: 

علیم». به  الّله  ما  والبالء  الفقر  من  به  فنزل  عنده  من  فخرج  فقام 
مجمع البیان: روی علّي بن إبراهیم بإسناده قال: (مثله) وفي آخره: فخرج أبوسعید 

من عنده وذهب بصره، وکان یسأل علی األبواب حّتی مات.
وکان  ـ  المکاري  أبوسعید  دخل  قال:  إبراهیم  بن  علّي  آشوب:  شهر  البن  المناقب 

المجمع. في  کما  آخره  وفي  (مثله)  فقال:  الرضا7  علی  ـ  واقفّیًا 
عوالي اللئالي: وروي عن الرضا7(مثله).(١) 

ا َأْن ُتْدِرك اْلَقَمَر) «٤٠» َبِغي َهلَ َ ْمُس  (َال الشَّ
کنت  قال:  حاتم،  بن  األشعث  عن  تفسیره  في  العّیاشي  روی  البیان:  مجمع  ـ   ٤

(١) الکافي: ١٩٥/٦ ح٦، عنه البرهان: ٥٧٦/٤ ح٣، القّمي: ٨٥٨/٣ ح٦، الکشي: ٤٦٥ ح٨٨٤ و٨٨٥، العیون: ٣٠٨/١ 
ح١،  وج٨١/٤٩  ح٣١،  وج٢٧١/٤٨  ح١،  وج١/٢٥  ح٧،   ١٩٩/١٤ البحار:  عنها  ح١،   ٢١٨ األخبار:  معاني  ح٧١، 
وص٢٧٠ ح ١٤، وج١٦٦/٥٨ ح٧، وفي نور الثقلین: ١٧٥/٦ ح٥٠، وکنز الدقائق: ٢٤٠/١٠ عن القّمي، التهذیب: 

٢٣١/٨ ح٦٨، الفقیه: ١٥٥/٣ ح٣٥٦٤، عنهما الوسائل: ٣٤/١٦ ح١، مجمع البیان: ٤٢٥/٨، المناقب:٤٥٨/٣.
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سورة يس «٥٢»

٣٧٥

بخراسان حیث اجتمع الرضا7 والفضل بن سهل والمأمون في األیوان الحیري بمرو، 
فوضعت المائدة فقال الرضا7: إّن رجال من بني إسرائیل سألني بالمدینة فقال: النهار 

عندکم؟ فما  الّلیل،  أم  قبل  خلق 
قال: فاداروا الکالم فلم یکن عندهم في ذلك شيء، فقال الفضل للرضا7: أخبرنا 
جهة  من  الفضل:  له  قال  الحساب؟  من  أم  القرآن  من  نعم،  قال:  الّله؟  أصلحك  بها 
الحساب، فقال: قد عّلمت یافضل أّن طالع الدنیا السرطان والکواکب في مواضع شرفها، 
فزحل في المیزان والمشتري في السرطان والشمس في الحمل والقمر في الثور، فذلك(١) 
یدّل علی کینونة الشمس في الحمل في(٢) العاشر من الطالع في وسط السماء، فالنهار 

خلق قبل الّلیل، وأّما في القرآن فهو في قوله تعالی: (ال امس بٖىغ هلا أن تدرك امر وال 
اّل سابق الار) أي قد سبقه النهار.(٣) 

ُن َوَصَدَق اْملُْرَسُلوَن) «٥٢» ْمحَ ْرَقِدَنا َھَذا َما َوَعَد الرَّ (َقاُلوا َیا َوْیَلَنا َمْن َبَعَثَنا ِمْن مَّ
٥ ـ الکافي: عن الحسین بن محّمد، ومحّمد بن یحیی جمیعًا، عن محّمد بن سالم 
الرضا7  الحسن  أبي  إلی  قال: کتبت  الواسطي  شاذان  بن  الحسن  عن  سلمة،  أبي  ابن 
أشکو جفاء أهل واسط وَحمَلُهم علّي ـ وکان عصابة من العثمانیة تؤذیني ـ فوّقع بخّطه، إّن 
الّله تبارك وتعالی قد أخذ میثاق أولیائنا علی الصبر في دولة الباطل، فاصبر لحکم رّبك، فلو 
قد قام سّید الخلق لقالوا: (ياويا  ثنا   ا ما و امحن وصدق ارسن).(٤) 

وَل َلُه ُکْن َفَیُکوُن) «٨٢» ُ َ ا َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْیًئا َأْن  َ (ِإمنَّ
٦ـ عیون أخبار الرضا7: في باب مجلس الرضا7 مع أهل األدیان والمقاالت في 

(١) «وذلك» خ.
(٢) «من» خ.

 ٢٢٦/٥٧ والبحار:   ،٢٤٢/١٠ الدقائق:  وکنز  ح٥٣،   ١٧٦/٦ الثقلین:  ونور  ح٢،   ٥٧٧/٤ البرهان:  عنه   ،٤٢٥/٨  (٣)
.٣٥٣/٤ المناقب:   ،٦٤٧ العقول:  تحف  عن  ح٤٠،  وج٣٤٠/٧٨   ،٩٥ المهموم:  فرج  وعن  عنه  ح١٨٧، 

(٤) ٢٤٧/٨ ح٣٤٦، عنه البحار: ٨٩/٥٣ ح٨٧، والوافي: ٧٦١/٥ ح١٨، والبرهان: ٥٧٩/٤ ح٣، ونورالثقلین: ١٧٨/٦ 
ح٦٢، وکنز الدقائق: ٢٥٠/١٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٧٦

التوحید کالم للرضا7 مع عمران یقول فیه: واعلم أّن اإلبداع والمشّیة واإلرادة معناها 
واحد، وأسماؤها ثالثة، وکان أّول ابداعه وارداته ومشیته الحروف اّلتي جعلها أصال لکّل 
شيء  کّل  تفریق  الحروف  وبتلك  مشکل،  لکّل  وفاصال  مدرك،  کّل  علی  ودلیال  شيء، 
من اسم حّق وباطل، أو فعل أو مفعول، أو معنی أو غیر معنی، وعلیها اجتمعت اُالمور 
ألّنها  لها  وجود  وال  یتناهی  أنفسها  غیر  معنی  لها  ابداعه  في  للحروف  یجعل  ولم  کّلها، 
مبدعة باألبداع، والنور في هذا الموضع أّول فعل الّله اّلذي هو نور السماوات واألرض، 
والحروف هي المفعول بذلك الفعل، وهي الحروف اّلتي علیها مدار الکالم والعبارات 
کّلها من الّله عّزوجّل عّلمها خلقه وهي ثالثة وثالثون حرفًا، فمنها ثمانیة وعشرون حرفًا 
لغات  علی  تدّل  حرفًا  وعشرون  اثنان  والعشرین  الثمانیة  ومن  العربیة،  لغات  علی  تدّل 
فة في سائر اللغات من العجم واألقالیم  السریانیة والعبرانیة، ومنها خمسة أحرف متحرِّ
اللغات،  من  حرفا  والعشرین  الثمانیة  من  فت  تحرَّ أحرف  خمسة  وهي  کّلها  والّلغات 
یجوز  ال  «فیجحخ»(١)  المختلفة  الخمسة  وأّما  حرفا،  وثالثین  ثالثة  الحروف  فصارت 
ذکرها أکثر مّما ذکرناه، ثّم جعل الحروف بعد أحصائها وإحکام عّدتها فعال منه، کقوله 
عّزوجّل: (كن كون) و «کن» منه صنع وما یکون به المصنوع، فالخلق األّول من الّله 
عّزوجّل اإلبداع، ال وزن له وال حرکة وال سمع وال لون وال حّس، والخلق الثاني حروف 
ال وزن لها وال لون، وهي مسموعة موصوفة غیر منظور إلیها، والخلق الثالث ما کان من 
األنواع کّلها محسوسا ملموسا ذا ذوق منظورا إلیه، والّله تبارك وتعالی سابق باألبداع ألّنه 
تدّل  والحروف ال  للحروف  واإلبداع سابق  معه شيء،  کان  وال  شيء  عّزوجّل  لیس قبله 
علی غیر نفسها، قال المأمون: وکیف ال تدّل علی غیر نفسها؟ قال الرضا7: ألّن الّله 
تبارك وتعالی ال یجمع منها شیئا بغیر معنی أبدا، فإذا أّلف منها أحرفا أربعة أوخمسة أو 
سّتة أو أکثر من ذلك أو أقّل لم یؤّلفها لغیر معنی، ولم یك إّال لمعنی محدث لم یکن 

قبل ذلك شیئًا،

(١) قال المجلسي1: الظاهر أّن العبارة قد صّحفت ولم تکن بهذه الصورة.
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٣٧٧

قال عمران: فکیف لنا بمعرفة ذلك؟ قال الرضا7: أّما المعرفة فوجه ذلك وبیانه إّنك 
تذکر الحروف إذا لم ترد بها غیر نفسها، ذکرتها فردا [فقلت:] ا ب ت ث ج ح خ حّتی 
تأتی علی آخرها، فلم تجد لها معنی غیر أنفسها، وإذا أّلفت وجمعت منها وجعلتها إسما 
وصفة لمعنی ما طلبت ووجه ما عنیت کانت دلیلة علی معانیها، داعیة إلی الموصوف 

بها، أفهمته؟ قال: نعم.(١) 

وعن  عنه  ح٢٧  ضمن   ٥٠/٥٧ والبحار:   ،٢٨٣/١٠ الدقائق:  وکنز  ح٩٩،   ١٨٩/٦ الثقلین:  نور  عنه  ح١،   ١٧٣/١  (١)
ح١.  ٤٣٥ التوحید: 
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تفس�� ا

٣٧٨

سورة الصافات

ْسُئوُلوَن) «٢٤» ُ مَّ َّ ْ ِإ ُ (َوِقُفو
١ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن علّي7 قال: قال النبّي9: 

أّول ما ُیسأل عنه العبد حّبنا أهل البیت.(١)
٢ـ جامع األخبار: علّي بن موسی الرضا7 بإسناده عن النبّي9 قال: إذا کان یوم 
القیامة الیزول العبد قدمًا عن قدم حّتی یسئل عن أربعة أشیاء: عن عمره فیما أفناه، وعن 

شبابه فیما أباله، وعن ماله من أین اکتسبه وفیما أنفقه، وعن حّبنا أهل البیت.(٢)
٣ ـ ومنه: محّمد بن عمر بن سالم بن البراء الجعابي قال: حّدثني أبو محّمد الحسن 
موسی  بن  علّي  سّیدي  حّدثني  قال:  التمیمي  الرازي  العّباس  بن  محّمد  بن  عبدالّله  ابن 
الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن علّي بن أبي طالب:، قال: قال رسول الّله في قول الّله 

عّزوجّل: (وو  إّهنم ئون) (٣) قال: عن والیة علّي7.(٤) 

(١) عیون أخبار الرضا7: ٦٢/٢، عنه البحار: ٢٦٠/٧ ح٨، الفصول المهّمة: ٣٥١/١ ح٤٤٤.
(٢) جامع األخبار: ص١٧٥.

أبي  بن  علّي  والیة  عن  أي  مسؤلون)  إّنهم  (وقفوهم  تعالی:  قوله  في  عّباس  ابن  عن   ،٣٦٠ الخصام:  کفایة   (٣)
طالب7.

  تأویل اآلیات: ٥١٨/٢ ح١ عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، عن الحسین بن الحسن، عن الحسین بن نصر بن 
مزاحم، عن القاسم بن عبد الغفار، عن أبي األحوص ـ عن مغیرة، عن الشعبي، عن ابن عّباس (مثله)، عنه البرهان: 
٥٩٤/٤ ح٥، وکنز الدقائق: ٣١٠/١٠، وشواهد التنزیل: ١٠٦/١ ح٧٨٦، عن أبي سعید الخدري، في قوله (وقفوهم 

إّنهم مسؤلون) قال: عن إمامة علّي بن أبي طالب.
نعیم  وأبو  عّباس،  وابن  جبیر،  بن  وسعید  واألعمش،  والشعبي،  إسحاق،  بن  محّمد  عن   ،٣٦١ الخصام:  وکفایة   
والیة  عن  مسؤلون)  إّنهم  (وقفوهم  تعالی:  قوله  في  أهل البیت:  وجماعة  والحسکاني  والحاکم  اإلصفهاني، 

.١٤٣/٩ اإلحقاق:  عنه  أهل البیت،  وحّب  أهل البیت، 
(٤) ٥٩/٢ ح٢٢٢، عنه البحار: ٧٧/٣٦ ح٣، واثبات الهداة: ٣٣٩/٣ ح١١٤.
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سورة الصافات «١٠٢ ـ ١٠٧»

٣٧٩

َُك ...  َ ْعَی َقاَل َیا ُبَينَّ ِإينِّ َأَری ِيف اْملََناِم َأينِّ َأْذ ا َبَلَغ َمَعُه السَّ (َفَلمَّ
ٍ َعِظٍمي) «١٠٢ ـ ١٠٧»

ْ َوَفَدْیَناُه ِبِذ
٤ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن جعفر بن إبراهیم، عن سعد بن سعد قال:

لحم  یأکلون  وال  الماعز  لحم  کلون  یأ بیتي  أهل  إّن  الرضا7:  الحسن  ألبي  قلت 
ج المرار، فقال7: لو علم الّله عّزوجّل  الضأن، قال: وِلَم؟ قلت: یقولون: إّنه لحم یهیِّ

إسحاق. یعني  به  لفدی  الضأن  من  خیرًا 
ومنه: عن الکاظم7 (مثله).(١) 

بن  عنبسة  بن  جعفر  حّدثنا  قال:  عقدة،  ابن  عن  الصلت،  ابن  الطوسي:  أمالي  ـ   ٥
عمرو، قال: حّدثنا سلیمان بن یزید قال: حّدثنا علّي بن موسی، قال: حّدثني أبي، عن 

إسماعیل.(٢)  الذبیح  قال:  علّي:،  عن  آبائه،  عن  جعفر،  أبي  عن  أبیه، 
سأل  قال:  فّضال  بن  علّي  بن  الحسن  عن  عبدالحمید،  بن  محّمد  اإلسناد:  قرب  ٦ـ 
الحسین بن أسباط أبا الحسن الرضا7 ـ وأنا اسمع ـ عن الذبیح إسماعیل أو إسحاق؟ 

فقال: إسماعیل(٣)، أما سمعت قول الّله تبارك وتعالی: (وه بإسق).(٤) 
٧ ـ الکافي: علّي بن محّمد، عن سهل بن زیاد، عن بعض أصحابه ـ أظّنه محّمد بن 
حمان عند أبي الحسن الرضا7 فقال: ما لحم بأطیب  إسماعیل ـ قال: ذکر بعضنا اللُّ

من لحم الماعز، قال: فنظر إلیه أبوالحسن7 وقال:
لو خلق الّله عّزوجّل مضغة  أطیب من الضأن لفدی بها إسماعیل7.(٥) 

(١) ٣١٠/٦ ح٣و٢، عنه البحار: ١٣١/١٢ ح١٤ و١٣، ووسائل الشیعة: ٢٨/١٧ ح٢ و١، والوافي: ٢٩٠/١٩ ح٣ و٢، ونور 
الثقلین: ٦/ ٢١٩ح٨٢ و٨٠ ، وکنز الدقائق: ٣٧٥/١٠ و٣٧٤.

الدقائق:  وکنز  ح٧٣،   ٢١٧/٦ الثقلین:  ونور  ح١٢،   ٦٢١/٤ والبرهان:  ح٩،   ١٢٩/١٢ البحار:  عنه  ح٦٩٠،   ٣٣٨  (٢)
.٣٧٢/١٠

(٣) إّن کالم النبّي9 «أنا بن الذبیحین» یدّل علی أّن الذبیح کان اسماعیل.
(٤) ١٧٣، عنه البحار: ١٢٩/١٢ ح٧.

(٥)  ٣١٠/٦ ح١، عنه البحار: ١٣١/١٢ ح١٣، ووسائل الشیعة: ٢٨/١٧ ح٣، ونور الثقلین: ٢١٩/٦ ح ٧٩، وص٢٢٨ 
ح٩٧، وکنز الدقائق: ٣٧٤/١٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٨٠

٨ ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ذکر ما کتب به الرضا7 إلی محّمد بن سنان 
في جواب مسائله في العلل والعّلة اّلتي من أجلها سّمیت منی منی أّن جبرئیل7 قال 
هناك إلبراهیم7: تمّن علی رّبك ما شئت، فتمّنی إبراهیم7 في نفسه أن یجعل الّله 

مکان ابنه إسماعیل کبشا یأمره بذبحه فداء له، فأعطی مناه.(١) 
٩ـ ومنه: قال: حّدثنا أحمد بن الحسن القّطان قال: أخبرنا أحمد بن محّمد بن سعید 
الکوفي، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال، عن أبیه قال: سألت أبا  الحسن علّي 

ابن موسی الرضا7 عن معنی قول النبّي9: أنا ابن الذبیحین؟
قال: یعني إسماعیل بن إبراهیم الخلیل8، وعبدالّله بن عبدالمّطلب، أّما إسماعیل 

فهو الغالم الحلیم اّلذي بّشر الّله تعالی به إبراهیم7، 
ك ر  نام أّىنٖ أذّىنٖ إّىنٖ أرى ٖىف ا ل ي) فلّما بلغ معه السعي وهو لّما عمل مثَل عمله
  ٖىن إن شاء اهللا) ولم یقل له: یا أبت افعل ما رأیت (ل ما تؤا ل يا أ ماذا ترى

ين) فلّما عزم علی ذبحه فداه الّله تعالی بذبح عظیم بکبش أملح.(٢)  ٰا
٧ـ  ومنه: قال حّدثنا عبدالواحد بن محّمد بن عبدوس النیسابوري العّطار، قال: حّدثنا 
الرضا7  سمعت  قال:  شاذان،  بن  الفضل  عن  النیسابوري،  قتیبة  بن  علّي  بن  محّمد 
یقول: لّما أمر الّله تعالی إبراهیم7 أن یذبح مکان ابنه اسماعیل الکبش اّلذي أنزله علیه 
تمّنی إبراهیم أن یکون قد ذبح ابنه اسماعیل بیده وأّنه لم یؤمر بذبح الکبش مکانه لیرجع 
إلی قلبه ما یرجع إلی قلب الوالد اّلذي یذبح ولده بیده فیستحّق بذلك أرفع درجات أهل 
إلیك؟  خلقي  أحّب  من  إبراهیم  یا  إلیه:  وجّل  عّز  الّله  فأوحی  المصائب،  علی  الثواب 
فقال: یارّب ما خلقت خلقًا أحّب إلّي من حبیبك محّمد9فأوحی الّله عّز وجّل إلیه: 

یا إبراهیم، فهو أحّب إلیك أو نفسك؟

(١) ٨٩/٢، عنه نور الثقلین: ٤٢٠/٤ ح٦٨، وکنز الدقائق: ٣٦٩/١٠، والبحار: ٩٧/٦ ضمن ح٢، وج١٠٨/١٢ ح٢٦، 
وج٢٧٢/٩٩ ح ٤ عنه وعن العلل: ٤٣٥/٢.

(٢) ٢١٠/١ ح١، عنه نور الثقلین: ٢١٦/٦ ح٦٧، وص٢٢٧ ح٩٥ (قطعة)، وکنز الدقائق: ٣٦٨/١٠ و٣٨٧، والبحار: 
١٢٣/١٢ ح١، وج ١٢٨/١٥ ح٦٩ عنه وعن الخصال: ٥٥/١ ح٧٨، عنه البرهان: ٦١٩/٤ ح٨.
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سورة الصافات «١٣٠»

٣٨١

فقال: بل هو أحّب إلّي من نفسي قال: فولده أحّب إلیك أو ولدك؟
قال: بل ولده، قال: فذبح ولده ظلمًا علی أیدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بیدك 

في طاعتي؟ قال: یا رّب بل ذبحه علی أیدي أعدائه أوجع لقلبي.
قال: یا إبراهیم: إّن طائفة تزعم أّنها من ُاّمة محّمد9 ستقتل الحسین ابنه من بعده 
لذلك  إبراهیم7  فجزع  غضبي،  بذلك  فیستوجبون  الکبش  یذبح  کما  وعدوانا  ظلمًا 
علی  جزعك  فدیت  قد  إبراهیم،  یا  إلیه:  عّزوجّل  الّله  فأوحی  یبکي،  وأقبل  قلبه  وتوّجع 
أرفع  لك  وأوجبت  وقتله،  الحسین7  علی  بجزعك  بیدك  ذبحته  لو  اسماعیل  ابنك 
درجات أهل الثواب علی المصائب، وذلك قول الّله عّز وجّل (وياه بذبح مي).(١) 
قال:  أبي  حّدثنا  قال:  الطائي  عامر  بن  أحمد  بن  عبدالّله  عن  بإسناده  الخصال:  ـ   ٨
حّدثنا علّي بن موسی الرضا قال: حّدثنا موسی بن جعفرقال: حّدثنا جعفر بن محّمد قال: 
حّدثنا محّمد بن علّي قال: حّدثنا علّي بن الحسین قال: حّدثنا الحسین بن علّي7قال: 
کان علّي بن أبي طالب7 بالکوفة في الجامع إذ قام إلیه رجل من أهل الشام، فسأله 
عن مسائل، فکان فیما سأله أن قال له: أخبرني عن سّتة لم یرکضوا في رحم؟ فقال: آدم، 
وحّواء، وکبش إبراهیم، وعصا موسی، وناقة صالح، والخّفاش اّلذي عمله عیسی بن مریم 

فطار بإذن الّله عّز وجّل.(٢) 

َ ِإْل َیاِسَني) «١٣٠» َ (َسَالٌم 
٩ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن الرّیان بن الصلت في مسائل سأل المأمون 
أحد علی  یسّلم  لم  عّزوجّل  الّله  إّن  الرضا7:  قال  العلماء،  بحضرة  الرضا7 
) (سالم  اح ٖىف ا  إّال علی األنبیاء صلوات الّله علیهم، فقال تبارك وتعالی: (سالم 
یقل  ولم  نوح  آل  علی  سالم  یقل  ولم  وھارون)  موىس    (سالم  وقال:  إبراھمي)   

 ٢٢٦/٦ الثقلین:  ونور  ح٧،   ٦١٨/٤ والبرهان:  ح٦،  وج٢٢٥/٤٤  ح١،  ملحق   ١٢٥/١٢ البحار:  عنه  ح١،   ٢٠٩/١  (١)
ح١٢.  ٥٢٣/٢ اآلیات:  تأویل  ح٧٩،   ٥٨ الخصال:   ،٣٨٦/١٠ الدقائق:  وکنز  ح٩٤، 

(٢) ٣٢٢/١ ح٨، عنه نور الثقلین: ٣١٧/٦ ح٦٩، و٤٣١ ح٩٦، والبحار: ٣٦/١١ ضمن ح٣٢، و٣٨٥ ح٩، وج١٢٩/١٢ 
ح٨، وج ١٢٦/١٣ ح٢٣ عنه وعن العلل: ٥٩٥/٢ ح٤٤ (قطعة)، وعن العیون: ٢٤٤/١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٨٢

) یعني  إل ياس  سالم علی آل إبراهیم؛ ولم یقل سالم علی آل موسی وقال: (سالم
آل محّمد:.(١) 

ُوُت َوُھَو ُمِلٌمي) «١٤٢» ْ (َفاْلَتَقَمُه ا
وما  الشامي  خبر  من  الرضا7  عن  جاء  ما  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ١٠ـ 
سأل عنه أمیر المؤمنین7 في جامع الکوفة وفیه: وسأله عن سجن سار بصاحبه؟ فقال: 

الحوت سار بیونس بن متی.(٢) 
١١ـ العّیاشي: عن معّمر قال: قال أبو الحسن الرضا7: إّن یونس لّما أمره الّله بما 
أمره فأعلم قومه فأظّلهم العذاب، ففّرقوا بینهم وبین أوالدهم، وبین البهایم وأوالدها، ثّم 
عّجوا إلی الّله وضّجوا، فکّف الّله العذاب عنهم، فذهب یونس مغاضبًا فالتقمه الحوت، 
فطاف به سبعة في البحر، فقلت له: کم بقي في بطن الحوت؟ قال: ثالثة أّیام ثّم لفظه 
قوي  فلّما  فأظّلته،  یقطین  من  شجرة  علیه  الّله  فأنبت  وشعره،  جلده  ذهب  وقد  الحوت 
أخذت في الیبس، فقال: یا رّب شجرة أظّلتني یبست؟ فأوحی الّله إلیه: یا یونس تجزع 

علی شجرة(٣) أظّلتك وال تجزع علی مائة(٤) ألف أو یزیدون من العذاب؟.(٥) 

ِطٍني) «١٤٦» ْ َ ْن  َرًة مِّ َ َ َْتَنا َعَلْیِه  (َوَأ
وهي  الدّباء،  هي  الیقطین  شجرة  قال:  الرضا7  الحسن  أبي  عن  المحاسن:  ١٢ـ 

القرع.(٦) 
ح٦،   ٦٢٥/٤ والبرهان:  ح١٦،  وج٥١/٩٤  ذح١،  وج١٦٧/٢٣  ح٩،   ٨٧/١٦ البحار:  عنه   ، (قطعة)  ح١   ٢٣٦/١  (١)
ونورالثقلین: ٢٢٩/٦ ح١٠١، وکنز الدقائق: ٣٩٥/١٠، بشارة المصطفی: ٣٥٦، أمالي الصدوق: ٦٢٢ ح١، تأویل 

ح١. ص٣٧٢  یس،  سورة  وفي  ح١٤،  ص٣٦٠  األحزاب،  تقّدم  ح١٨،   ٥٢٥/٢ اآلیات: 
(٢) ٢٤٤/١ ضمن ح١، علل الشرائع: ٥٩٥/٢ ح٤٤ قطعة، عنه نور الثقلین: ٢٣٣/٦ ح١١٢، وکنز الدقائق: ٤٠٤/١٠.

(٣) «لشجرة» خ.
(٤) «لمائة» خ.

وکنزالدقائق:  ح١٤٨،   ٤٩٦/٤ وج  ح١١٩،   ٢٣٦/٦ الثقلین:  ونور  ح١٤،   ٤٠٠/١٤ البحار:  عنه  ح٤٧،   ٢٩٥/٢  (٥)
.٤١٥/١٠

(٦) ٥٢٠/٢ ح٧٢٧، عنه البحار: ٢٢٧/٦٦ ح٦، والوسائل: ١٦٢/١٧ ح٨، وکنز الدقائق: ٤١٥/١٠.
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سورة ص «٥ ـ ٧»

٣٨٣

سورة ص

ْ َأِن اْمُشوا  ُ ْ اٌب * َوانَطَلَق اْملََالُ ِم َ ُ ٌء  ا َواِحًدا ِإنَّ َھَذا َلَىشْ َة ِإَهلً (َأَجَعَل اْآلِهلَ
َذا ِيف  َ ِ ْعَنا  ٌء ُیَراُد * َما َمسِ ِتُکْم ِإنَّ َھَذا َلَىشْ َ آِهلَ َ وا  َواْصِربُ

ِة اْآلِخَرِة  ِإْن َھَذا ِإالَّ اْخِتَالٌق) «٥ ـ ٧» لَّ اْملِ
قال:  القرشي2،  تمیم  بن  الّله  عبد  بن  تمیم  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ١ـ 
علّي بن محّمد بن الجهم، قال:  حّدثني أبي، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، عن 

الرضا7 وعنده  المأمون  مجلس  حضرت 
فقال له المأمون: یابن رسول الّله، ألیس من قولك األنبیاء معصومون؟

قال: بلی، وذکر المأمون اآلیات اّلتي في األنبیاء ـ إلی أن قال: ـ فأخبرني یا أباالحسن 
یکن  لم  الرضا7:  فقال  تأّخر)  وما  ك  ذ   ّدم  ما  اهللا     غ) تعالی:  الّله  قول  عن 
دون  من  یعبدون  کانوا  الّله9الّنهم  رسول  من  ذنبًا  أعظم  مّکة  أهل  مشرکي  عند  أحد 
ذلك  کبر  االخالص  کلمة  إلی  جاءهم7بالدعوة  فلّما  صنمًا،  وسّتین  ثالثمائة  الّله 

اب * والق األ م أن اوا   ا لىشء ًا إّنل اآلهلة إهلًا وا علیهم وعظم وقالوا: (أ
 االق) فلّما فتح 

ّ
وا  اهلتمك إّن ا لىشء يراد * ما مسعنا هبذا ىف اّ اآلخرة إن ا إال واص

الّله عّز وجّل علی نبّیه9 مّکة قال له: 
ك وما تأّخر)(١) عند مشرکي أهل  ذ  ّدم اهللا ما  غ * ا   حنا ّیا محّمد (إ
مّکة بدعائك إلی توحید الّله فیما تقّدم وما تأّخر، ألّن مشرکي مّکة أسلم بعضهم وخرج 
بعضهم من مّکة ومن بقي منهم الیقدروا(٢) علی إنکار التوحید علیه إذا دعا الناس إلیه 

(١) الفتح: ١،٢.
(٢) «لم یقدر، الیقدر» خ.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٨٤

فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورًا بظهوره علیهم، فقال المأمون: لّله دّرك یا أبا الحسن.(١) 

اِب) «٢٠» َ ِ ْ ْکَمَة َوَفْصَل ا ِ
ْ َناُه ا ْ َ (َوآ

قال:  الهمداني2،  جعفر  بن  زیاد  بن  أحمد  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢ـ 
قال: الهروي  الصلت  أبي  عن  أبیه،  عن  هاشم،  بن  إبرهیم  بن  علّي  حّدثنا 

لغة،  بکّل  وأعلمهم  الناس  أفصح  والّله  وکان  بلغاتهم  الناس  یکّلم  الرضا7  کان 
اختالفها،  علی  اللغات  بهذه  معرفتك  من  ألعجب  إّني  الّله  رسول  یابن  یومًا:  له  فقلت 
وهو  قوم  علی  حّجة  لیّتخذ  الّله  کان  وما  خلقه،  علی  الّله  حّجة  أنا  الصلت  یابن  فقال: 
فصل  فهل  الخطاب  فصل  وُاوتینا  أمیرالمؤمنین7:  قال  ما  بلغك  أما  لغاتهم،  الیعرف 

اللغات.(٢)  معرفة  إّال  الخطاب 

«٢٦» ( َقِّ ْ اِس ِبا ْرِض َفاْحمُکْ َبْنيَ النَّ ا َجَعْلَناك َخِلیَفًة ِيف اْالَ (َیا َداُووُد ِإنَّ
٣ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا أبي الحسن محّمد بن إبراهیم بن إسحاق عنه قال: 
حّدثنا أبو سعید النسوي قال: حّدثني إبراهیم بن محّمد بن هارون قال: حّدثنا أحمد بن 
الفضل البلخي قال: حّدثني خالي یحیي بن سعید البلخي، عن علّي بن موسی الرضا، 
طرقات  بعض  في  النبّي9  مع  أمشي  أنا  بینما  قال:  علّي:  عن  آبائه،  عن  أبیه،  عن 
النبّي9  علی  فسّلم  المنکبین  بین  ما  بعید  اللحیة،  کّث  طویل  شیخ  لقینا  إذ  المدینة 
ورّحب به ثّم التفت إلّي فقال: السالم علیك یا رابع الخلفاء ورحمة الّله وبرکاته، ألیس 
کذلك هو یا رسول الّله؟ فقال له رسول الّله9 بلی، ثّم مضی، فقلت: یا رسول الّله، ما 
هذا اّلذي قال لي هذا الشیخ وتصدیقك له؟ قال: أنت کذلك والحمدلّله، إّن الّله عّزوجّل 

(١) ١٩٥/١ ح١، عنه البحار: ٧٨/١١ ضمن ح٨، وج٩٠/١٧ ح٢٠، والبرهان: ٦٤٢/٤ ح٦، وج٨٣/٥ ح٢، ونورالثقلین: 
٢٤٣/٦ ح٨، وکنز الدقائق: ٤٤٣/١٠، یأتي الفتح، ص٤٢٤ ح١.

(٢) ٢٢٨/٢ ح٣، عنه البحار: ١٩٠/٢٦ ح١ وج٨٧/٤٩ ح٣، ومدینة المعاجز: ١٢٤/٧ ح١٢٦، وإثبات الهداة: ٨٩/٦ 
ح٩١، البرهان: ٦٤٦/٤ ح٤، ونور الثقلین: ٢٤٤/٦ ح١١، وکنز الدقائق: ٤٥٣/١٠، کشف الغّمة: ٣٢٩/٢، مناقب 

ابن شهر آشوب: ٣٣٣/٤.
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سورة ص «٢٦»

٣٨٥

 ّوالخلیفة المجعول فیها آدم، وقال: (يا داود إ (ة عل ٖىف األرض ٖإّىن) :قال في کتابه
 اّاس حلّق) فهو الثاني وقال عّزوجّل حکایة عن موسی  حمك ب ة ٖىف األرض اك 
حین قال لهارون7: (افٖىن ٖىف ٖىم وأصلح) فهو هارون إذا استخلفه موسی7 في 

الثالث....(١)  فهو  قومه 
إبراهیم  بن  والحسین  الهمدانّي  زیاد  بن  أحمد  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٤
ابن أحمد بن هشام المکّتب وعلّي بن عبد الّله الوّراق رضي الّله عنهم، قالوا: حّدثنا علّي بن 
إبراهیم بن هاشم قال: حّدثنا القاسم بن محّمد البرمکّي، قال: حّدثنا أبوالصلت الهروّي 
اإلسالم  أهل  من  المقاالت  أهل  الرضا7  موسی  بن  لعلّي  المأمون  جمع  لّما  قال: 
والدیانات من الیهود والنصاری والمجوس والصابئین وسائر أهل المقاالت فلم یقم أحد 
اّال وقد ألزمه حّجته کاّنه ألقمه حجرًا، قام إلیه علّي بن محّمد بن الجهم فقال له: یابن 
رسول الّله أتقول بعصمة األنبیاء؟ قال: نعم  ـ إلی أن قال:  ـ  فما تعمل في قول الّله تعالی 

(وىص آدم رّبه وی) ... وفي قوله عّزوجّل في داود : (وظّن داود أّمنا ّنه)
فقال له7: فما یقول من قبلکم فیه؟ فقال علّي بن محّمد بن الجهم: یقولون: إّن داود7 
کان یصّلي في محرابه فتصّور إلیه ابلیس علی صورة طیر أحسن ما یکون من الطیور فقطع 
داود صالته وقام لیأخذ الطیر، فخرج الطیر إلی الدار، فخرج في أثره فطار الطیر إلی السطح، 
فصعد في طلبه، فسقط الطیر في دار اوریا بن حنان، فأطلع داود في أثر الطیر فاذا بامرأة اوریا 
وریا في بعض غزواته، فکتب إلی صاحبه أن 

ُ
تغتسل، فلّما نظر إلیها هواها وکان قد أخرج أ

َم فظفر ُاوریا بالمشرکین فصعب ذلك علی داود، فکتب إلیه  قّدم ُاوریا أمام التابوت(٢) فقدِّ
ثانیة: أن قّدمه أمام التابوت َفُقّدم فُقتل اوریا فتزّوج داود بامرأته قال: فضرب الرضا7 بیده 
ون) لقد نسبتم نبّیًا من أنبیاء الّله إلی التهاون بصالته  ه راإ ّّهللا وإ ّعلی جبهته وقال: (إ
حّتی خرج في أثر الطیر، ثّم بالفاحشة، ثّم بالقتل؟ فقال: یابن رسول الّله، فما کان خطیئته؟

(١) عیون أخبار الرضا7: ١٠/٢ ح٦، عنه البرهان: ٧٣٥/٢ ح٣٤، اثبات الهداة: ٣٠/٣ ح١٠٨، والبحار: ٤١٧/٣٦ ح٢.
(٢) وفي نسخة «الحرب».
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٨٦

قال: ویحك إّن داود7 إّنما ظّن أن ما خلق الّله عّز وجّل خلقًا هو أعلم منه فبعث 
ا   حمك ب  ناامن بىغ ب) :الّله عّزوجّل إلیه الملکین فتسّورا المحراب فقاال
ال  واة  جة  وىل  جة  وعون  ع    أٖىخ  ا  إّن   * ااط  سواء  إىل   وإ   وال  حلّق 
ؤال  ظك  (د  فقال:  علیه  المّدعی  علی  داود7  فعّجل  ااب)  ٖىف  وعّزٖىن  كــــــفا  أ  
علیه  المّدعی  علی  ُیقبل  ولم  ذلك،  علی  البّینة  المّدعي  یسأل  ولم   (ا إىل  جتك 
فیقول له: ما تقول؟ فکان هذا خطیئة رسم الحکم ال ما ذهبتم إلیه، أال تسمع الّله عّزوجّل 
 ااس حلّق) إلی آخر اآلیة، فقال: یابن  حمك ب ة ٖىف األرض اك  ّیقول: (ياداود إ
رسول الّله فما کان قّصته مع ُاوریا؟ قال الرضا7: إّن المرأة في أّیام داود7 کانت إذا 
مات بعلها أو قتل ال تتزّوج بعده أبدًا، فأّول من أباح الّله عّز وجّل له أن یتّزوج بامرأة قتل 
علی  شّق  اّلذي  فذلك  منه،  عّدتها  وانقضت  ُقتل  لّما  ُاوریا  بامرأة  فتزّوج  داود7  بعلها 

الناس من قبل ُاوریا.(١) 

(َھَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْريِ ِحَساٍب) «٣٩»
سألت  قال:  الوّشاء  عن  محّمد،  بن  معّلی  عن  محّمد،  بن  الحسین  الکافي:  ـ   ٥

الرضا7 فقلت له: جعلت فداك (ا أھل اكر إن كنمت ال ون)(٢)
فقال: نحن أهل الذکر ونحن المسؤلون، قلت: فأنتم المسؤلون ونحن السائلون؟ قال: 

نعم، قلت: حّقًا علینا أن نسألکم؟ قال: نعم، 
قلت: حّقًا علیکم أن تجیبونا؟ قال: ال، ذاك إلینا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، أما 

 اب).(٣)   كأو أ م اؤ ا) :تسمع قول الّله تبارك وتعالی

(١) ١٩٣/١ ح١، عنه البرهان: ٦٤٨/٤ ح٨، ونور الثقلین: ٢٤٦/٦ ح٢٠، وکنز الدقائق: ٥٧٤/١٠، وإثبات الهداة: ٤٩/٦ 
ح٣٠، والبحار: ٢٣/١٤ ح٢، و١٧٩/٤٩ ح١٤ (قطعة)، و٧٤/١١ ذح١ عنه وعن أمالي الصدوق: ١٥٠ ح٣، تقّدم 

یوسف، ص٢١٦ ح٥، واألحزاب، ص٣٥٨ ح١٢.
(٢) النحل: ٤٣.

(٣) ٢١٠/١ ح٣، عنه وسائل الشیعة: ٤٣/١٨ ح٨، ونور الثقلین: ٢٦٢/٦ ح٥٩، کنز الدقائق: ٥٠٠/١٠، تقّدم ص٢٤٥ 
ح١٥.
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سورة ص «٦٧، ٦٨»

٣٨٧

(ُقْل ُھَو َنَبٌأ َعِظٌمي * َأنُمتْ َعْنُه ُمْعِرُضوَن) «٦٧، ٦٨»
٦ـ مناقب ابن شهرآشوب: أبو المضاصبیح، عن الرضا7 قال: قال علّي7:

یضرب  علّي  کان  أحد  یوم  الجماعة  هربت  لّما  أّنه  وروي  مّني،  أعظم  نبأ  لّله  ما 
أ مي    قّدامه6 وجبرئیل علی یمین النبّي6 ومیکائیل عن یساره، فنزل: (قل

مّني.(١)  أکبر  آیة  لّله  ما  یقول:  المؤمنین7  أمیر  وکان  رن)  ه  أنمت   *

«٧٥» ( َد ِملَـا َخَلْقُت ِبَیَديَّ ُ ْ (َقاَل َیا ِإْبِلیُس َما َمَنَعَك َأْن َت
٧ ـ عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا محّمد بن محّمد بن عصام الکلیني، قال: 
محّمد  بن  أحمد  عن  إدریس،  بن  أحمد  حّدثنا  قال:  الکلیني،  یعقوب  بن  محّمد  حّدثنا 
ابن عیسی، عن علّي بن سیف، عن محّمد بن عبیدة قال: سألت الرضا7 عن قول الّله 

وقوتي.(٢)  بقدرتي  یعني  قال:  دّي)   قت  ا    أن  عك  (ما  إلبلیس:  عّزوجّل 
٨ ـ معاني األخبار: بإسناده عن عّباس بن هالل، عن أبي الحسن الرضا7 أّنه ذکر: 
أّن اسم ابلیس الحارث، وإّنما قول الّله عّزوجّل: (يا إبس) یا عاصي، وسّمي إبلیس 

ألّنه ُابلس من رحمة الّله عّز وجّل.(٣) 

ِفَني) «٨٦» (ُقْل َما َأْسَألُُکْم َعَلْیِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمَن اْملُتََکلِّ
٩ـ التوحید: بإسناده عن الرضا7 ـ في حدیث ـ یقول فیه، عن علّي7:

من  علیه  قدرت  من  الّله  رسول  یا  أکرهت  لو  الّله9:  لرسول  قالوا  المسلمین  إّن 
الناس علی اإلسالم لکثر عددنا وقوینا علی عدّونا، فقال رسول الّله9: ما کنت اللقی 

 (٤).( تكّلفا    أ (وما  شیئًا  فیها  إلّي  یحدث  لم  ببدعة  وجّل  عّز  الّله 

(١) ٨٠/٣، عنه البحار: ٣/٣٦ ح٧.
(٢) ١٢٠/١ ح١٣، عنه نور الثقلین: ٢٧٤/٦ ح٩٠، وکنز الدقائق: ٥٣٣/١٠، والبحار: ١٠/٤ ح٢٠ عنه وعن التوحید: 

١٥٣ ح٣، عنه البرهان: ٦٨٣/٤ ح٨.
(٣) ١٣٨ ح١، عنه البحار: ٢٤٠/٦٣ ح٨٩، ونور الثقلین: ٢٧٤/٦ ح٨٩، وکنز الدقائق: ٥٣٣/١٠.

(٤) ٣٤٢ ح١١، عنه نور الثقلین: ٢٧٧/٦ ح١٠١، والبحار: ٤٩/٥ ضمن ح٨٠، وج٣٤٣/١٠ ضمن ح٤.
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٣٨٨

سورة الزمر

ُتوَن) «٣٠» یِّ ْ مَّ ُ َّ ٌت َوِإ َك َمیِّ (ِإنَّ
١ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7 من األخبار المجموعة وبإسناده 
قال: قال رسول الّله9: لّما نزلت هذه اآلیة (إّنك م وإّهنم ّتون). قلت: یا رّب أیموت 

ون)(١). نا ترإ ّ وتة اس ذا ّ) :الخالئق کّلهم وتبقی األنبیاء؟ فنزلت
الدّر المنثور: بإسناده عن علّي بن أبي طالب7 (مثله).(٢) 

٢ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده عن الرضا7 عن آبائه: قال: قال أمیرالمؤمنین7: 
لو رأی العبد أجله وسرعته إلیه، ألبغض األمل وترك طلب الدنیا.(٣) 

ْدِق) «٣٢» َب ِبالصِّ (َوَکذَّ
٣ ـ المناقب: الرضا7 قال النبّي: (وكّذب دق) الصدق علّي بن أبي طالب، 

وعلّي.(٤)  محّمد  إّنه  والرضا8قاال:  الصادق 

ُقوَن) «٣٣» ُ اْملُتَّ ُ َق ِبِه ُأْوَلِئَك  ْدِق َوَصدَّ (َوالَِّذي َجاء ِبالصِّ
بن  وزید  والرضا  والکاظم  والصادق  الباقر  عن  البیت،  أهل  علماء  عن  ومنه:  ـ   ٤

علّي7 في قوله تعالی: (واّي ء ِدق وصّدق به ُاوك  اّتن)
قالوا: هو علّي7.(٥) 

(١) العنکبوت: ٥٧.
(٢) ٣٢/٢ ح٥١، تقّدم ص٣٤٢ ح٦.

(٣) ٣٩ ح١٢٠، عنه البحار: ١٦٤/٧٣ ح٢٢، نور الثقلین: ٢٩٣/٦ ح٤٩، وکنز الدقائق: ٥٩/١١، أمالي المفید: ٣٠٩ 
ح٨، أمالي الطوسي: ٧٩ ح١١٥، عنهما البحار: ٩٥/٧٣ ح٧٩.

(٤) ٩٢/٣، عنه البحار: ٤٠٧/٣٥ صدر ح١.
(٥) ٩٢/٣، عنه البحار: ٤٠٧/٣٥ صدر ح١، والبرهان: ٧١١/٤ ح٨.
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سورة الزمر «٥٣»

٣٨٩

«٥٣» ( ِة اّهللاِ ْمحَ َنُطوا ِمْن رَّ ْ َ (َال 
٤ ـ قرب اإلسناد: عن البزنطي، عن الرضا7 قال: ... فکن بالّله أوثق، فإّنك علی 

موعد من الّله، ألیس الّله تبارك وتعالی یقول: (وإذا سأ ادي عّىنٖ فإّىنٖ قر ُاج دة 
وًال)(١)   ه  ًة   يعد (واهللا  وقال:  اهللا)  رمحة    طوا  (ال  وقال:  دن)  إذا  اّاع 
مغفور  فإّنکم  خیرًا  إّال  أنفسکم  في  تجعلوا  وال  بغیره،  منك  أوثق  عّزوجّل  بالّله  فکن 

لکم.(٢) 

«٥٦» ( طُت ِيف َجنِب اّهللاِ ٖ َما َفرَّ َ ٌس َیا َحْسَرىتََٰىتٰ  ْ َ وَل  ُ َ (َأْن 
٥ ـ مناقب آل أبي طالب: الرضا7 في قوله تعالی: (أن تل س  حرسىت  ما 

علّي7.(٣)  والیة  في  قال:  اهللا)  ب  ىف  فّرطت 

ٍء َوِکیٌل) «٦٢» ْ َ َ ُکلِّ  َ ٍء َوُھَو  ْ َ (اّهللاُ َخاِلُق ُکلِّ 
بن  علّي  حّدثنا  قال:  ماجیلویه1،  علّي  بن  محّمد  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ٦ـ 

قال: الخادم،  یاسر  عن  أبیه،  عن  هاشم،  عن  إبراهیم، 
دینه،  أمر  نبّیه9  إلی  فّوض  الّله  إّن  التفویض؟قال:  في  تقول  ما  للرضا7:  قلت 

. نوا)(٤)  ه   هنا وما  ذوه  اّسول   آ (ما  فقال: 
وهو  ٖىشٍء)   ّ لق  (اهللا  یقول:  تعالی  الّله  اّن  قال7:  ثّم  فال،  والرزق  الخلق  فأّما 

ٖىشء    ذلمك    عل    رشئمك    ھل  ییمك    ّ ميیتمك   ّ رزقمك   ّ قمك  (اّي  یقول: 
کون)(٥).(٦)  ّا  واىل  نه  

(١) البقرة: ٢٦٨.
(٢) تقّدم البقرة، ص٦٤ ح١١٠.

(٣) ٢٧٣/٣، عنه البحار: ١٩١/٢٤ ح٤، ونور الثقلین: ٣٠٤/٦ ح٩١، والبرهان: ٧٢٠/٤ ح١٣.
(٤) الحشر: ٧.
(٥) الروم: ٤٠.

(٦) ٢٠٢/٢ ح٣، عنه البرهان: ٧٢٤/٤ ح١، والبحار: ٧/١٧ ح٩، وج٣٢٨/٢٥ ح١، وإثبات الهداة: ٧/ ٤٤٩ ح٢٧.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٩٠

اِسِریَن) «٦٥» َ ْ َْبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُکوَننَّ ِمَن ا َ (َلِئْن َأْشَرْکَت َل
تعالی  الّله  إّن  الّله9:  رسول  قال  قال:  الرضا7  عن  الرضا:  أخبار  عیون  ٧ـ 

یحاسب کّل خلق إّال من أشرك بالّله، فإّنه الیحاسب ویؤمر به إلی النار.(١) 
قال:  القرشي2،  تمیم  بن  عبدالّله  بن  تمیم  حّدثني  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٨
علّي بن محّمد بن الجهم، قال:  حّدثني أبي، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، عن 
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علّي بن موسی7 فقال له المأمون: یابن رسول 

الّله ألیس من قولك أّن األنبیاء معصومون؟ قال: بلی.
  ك ا اهللا) :قال له المأمون فیما سأله: یا أبا الحسن، أخبرني عن قول الّله تعالی

أذ هلم)(٢)  قال: قال له الرضا7:
هذا مّما نزل بإّیاك أعني واسمعي یا جارة، خاطب الّله بذلك نبّیه9 وأراد به ُاّمته، 

اخلاِرسيَن).  َِ  ََُّكو َََو  ُ ََ َنَّ  ِْح ََ كَْت  َاْرشَ  َِْل) عّزوجّل:  قوله  وکذلك 
ئًا َقًال)(٣) . َْ ْم ِْْد ِكْدَتّ َتْركَن ِإلََ ْتنك َّ َ ْن

َ
َال أ َْوقوله تعالی: (َو

قال: صدقت یابن رسول الّله9.(٤) 

ا) «٦٩» َ ِّ وِر َر ْرُض نِبُ (َوَأْشَرَقِت اْالَ
٩ـ إکمال الدین: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني2، قال: حّدثنا علّي بن 

إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، قال:
قال علّي بن موسی الرضا7: ال دین لمن ال ورع له، وال إیمان لمن ال تقّیة له، إّن 

أکرمکم عند الّله أعملکم بالتقّیة، فقیل له:

(١) ٣٤/٢ ح٦٦، عنه البحار: ٢٦٠/٧ ح٧، ونور الثقلین: ٣٠٧/٦ ح١٠١، وکنز الدقائق: ١٠٨/١١.
(٢) التوبة: ٤٣.

(٣) اإلسراء: ٧٤.
(٤) ٢٠٢/١ ح١، عنه البحار: ٩٠/١٧ ضمن ح٢٠، ونور الثقلین: ٣٠٦/٦ ح١٠٠، وکنز الدقائق: ١٠٧/١١، والبرهان: 

٧٢٦/٤ ح٥، تقّدم التوبة، ص١٨٢ ح١٣، واالسراء، ص٢٦١ ح٣٢.
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سورة الزمر «٦٩»

٣٩١

قائمنا  خروج  یوم  وهو  اعم)(١)،  اقت  (يوم  إلی  قال:  متی؟  إلی  الّله،  رسول  یابن 
أهل البیت، ومن ترك التقیة قبل خروج قائمنا فلیس مّنا.

فقیل له: یابن رسول الّله، ومن القائم منکم أهل البیت؟ قال: الرابع من ولدي، إبن 
سّیدة اإلماء، یطّهر الّله به األرض من کّل جور، ویقّدسها من کّل ظلم، وهو اّلذي یشّك 

الناس في والدته، وهو صاحب الغیبة قبل خروجه، 
فإذا خرج (أرشقت األرض ور رّهبا) ووضع میزان العدل بین الناس، فال یظلم أحد 
أحدًا، وهو اّلذي تطوی له األرض، وال یکون له ظّل، وهو اّلذي ینادي مناٍد من السماء 
بیت  عند  ظهر  قد  الّله  حّجة  إّن  أال  یقول:  إلیه،  بالدعاء  ـ  األرض  أهل  جمیع  یسمعه  ـ 

الّله فاّتبعوه، فإّن الحّق معه وفیه، وهو قول الّله عّزوجّل: (إن أ ّزل م  اامء آية 
 (٣).(٢)(  هلا  أم  ّلت 

(١) الحجر: ٣٨، وسورة ص: ٨١ .
(٢) الشعراء: ٤.

سورة  تقّدم  و٢٥،   ٤٦٥/١١ والوسائل:  ح١٣،   ٢٣٥/٥ الثقلین:  ونور  ح٢٩،   ٣٢١/٥٢ البحار:  عنه  ح٥،   ٣٧١/٢  (٣)
ح١. ص٣٢٨  الشعراء،  و  ح٣،  ص٢٣٨  الحجر، 
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٩٢

سورة غافر

ْ َوُیْؤِمُنوَن ِبِه  ِ
َْمِد َرِّ ِ ُوَن  ِّ َُس ِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه  َ ِذیَن  (الَّ

َْسَتْغِفُروَن لِلَِّذیَن آَمُنوا) «٧» َو
١ـ علل الشرائع: حّدثنا الحسن بن محّمد بن سعید الهاشمي الکوفي بالکوفة سنة اربع 
وخمسین وثالثمائة، قال: حّدثنا فرات بن إبراهیم بن فرات الکوفي، قال: حّدثنا أحمد بن 
محّمد بن علّي الهمداني، قال: حّدثنا أبو الفضل العّباس بن عبدالّله البخاري قال: حّدثنا 
محّمد بن القاسم بن إبراهیم بن محّمد، عن عبدالّله بن القاسم بن محّمد بن أبي بکر، قال: 
حّدثنا عبد السالم بن صالح الهروي، عن علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن 

 رش ون اين يحمّعلّي بن أبي طالب7، قال: قال رسول الّله9:  ... یا علّي (ا
مد رّهبم   ... وتغون ّذين آوا) بوالیتنا.(١)   نب  حو

٢ـ الکافي: عن أحمد بن إدریس، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیی، قال: 
سألني أبو قّرة المحّدث أن أدخله علی أبي الحسن الرضا7، فاستأذنته فأذن له فدخل، 
فسأله عن الحالل والحرام، ثّم قال له: ... فتکّذب بالروایة اّلتي جاءت: اّن الّله إذا غضب 
إّنما ُیعرف غضبه وأّن المالئکة (اّين يحمن ارش) یجدون ثقله علی کواهلهم، فیخّرون 

سّجدًا، فإذا ذهب الغضب خّف ورجعوا إلی مواقفهم؟ 
یومك  إلی  إبلیس  لعن  منذ  وتعالی،  تبارك  الّله  عن  «أخبرني  الحسن7:  أبو  فقال 
أولیائه، وعلی  علیه،  غضبانًا  یزل  لم  صفتك  في  وهو  رضي  فمتی  علیه،  غضبان  هو  هذا، 
وعلی أتباعه؟ کیف تجترئ أن تصف رّبك بالتغییر من حاٍل إلی حال وأّنه یجري علیه ما 
یجري علی المخلوقین! سبحانه وتعالی لم یزل مع الزائلین، ولم یتغّیر مع المتغّیرین، ولم 

(١) ٥/١ ح١، عنه البحار: ٣٤٥/٨ ح٥٦، ج٦/٦٨، عن العیون: ٢٦٢/١ ح٢٢، عنه البرهان: ٧٤٦/٤ ح٥، ونورالثقلین: 
٣٢٣/٦ ح١٢، وکنز الدقائق: ١٥٥/١١.
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سورة غافر «١١»

٣٩٣

یتبّدل مع المتبّدلین، وَمن دونه في یده وتدبیره، وکّلهم إلیه محتاج، وهو غنيٌّ عّمن سواه».(١) 

«١١» ( ََتْنيِ ْ َتَنا ا ْ ََتْنيِ َوَأْحَی ْ َنا ا ا َأَمتَّ َ (َقاُلوا َرنبَّ
 ( تنا اّ٣ـ روی الصفواني في کتابه بإسناده قال: سئل الرضا7 عن تفسیر (... أ

اآلیة، قال: والّله ما هذه اآلیة إّال في الکّرة.(٢)

 ِ َِن اْملُْلُك اْلَیْوَم ِهللاّ ٌء ملِّ ْ َ  ْ ُ ْ َ اّهللاِ ِم َ ْ َباِرُزوَن َال َيْخـَىفَيْخـَىف  ُ َم  ْ َ)
ا َکَسَبْت َال ُظْملَ اْلَیْوَم  ٍس ِمبَ ْ َ َزی ُکلُّ  ْ ُ اِر *  اْلَیْوَم  اْلَواِحِد اْلَقھَّ

َساِب) «١٦، ١٧» ِ
ْ ِإنَّ اّهللاَ َسِریُع ا

٤ـ  التوحید:  حّدثنا محّمد بن بکران النقاش1 بالکوفة، قال: حّدثنا أحمد بن محّمد 
الهمداني، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال، عن أبیه، عن أبي الحسن علّي 

ابن موسی الرضا8في حدیث تفسیر حروف المعجم قال:
فالمیم ملك الّله [یوم الدین] یوم ال مالك غیره ویقول الّله عّز وجّل: (ن ا اوم)
جالله:  جّل  فیقول  الّار)،   اا (ّهللا  فیقولون:  وحججه  ورسله  أنبیائه  أرواح  ینطق  ثّم 

زی  ّس مبا كس ال ظ  اوم (٣) إّن اهللا رسيع الاب).(٤)   وما)

وَل  ُ َ ُتُلوَن َرُجًال َأْن  ْ َ ْن آِل ِفْرَعْوَن َیْکُمتُ ِإَمياَنُه َأ ْؤِمٌن مِّ (َوَقاَل َرُجٌل مُّ
مُکْ ) «٢٨» بِّ َناِت ِمن رَّ ِّ َ اّهللاُ َوَقْد َجاءمُک ِباْلَب َريبِّ

٥ ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا علّي بن الحسین بن شاذویه المؤّدب وجعفر بن 
(١) ١٣٠ ح٢، عنه البرهان: ٧٤٤/٤ ح٢.

(٢) بحار األنوار: ١٤٤/٥٣، عنه إلزام الناصب: ٣٠٧/٢.
(٣) مجمع البیان: ٥١٨/٨، وفي الحدیث أّن الّله تعالی یقول: أنا المالك أنا الدّیان، الینبغي ألحد من أهل الجّنة أن 
یدخل الجّنة والألحد من أهل النار أن یدخل النار وعنده مظلمة حّتی أقّصه منه، ثّم تال هذه اآلیة (ال ظلم الیوم) 

أي الظلم ألحد علی أحد. عنه نورالثقلین: ٣٢٩/٦ ح٢٩، وکنز الدقائق: ١٧٧/١١.
(٤) ٢٣٢، عنه البرهان: ٧٥١/٤ ح١، ونور الثقلین: ٣٢٧/٦ ح٢٥، وکنز الدقائق: ١٧٨/١١، والبحار: ٢/ ٣١٩ح٣، عنه 

وعن معاني األخبار: ٤٣ ح١، والعیون: ١٠٦/١ ح٢٦، وأمالي الصدوق: ١٩٥، والبحار: ٤١٣/١٠٤ ح١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٩٤

محّمد بن مسرور رضي الّله عنهما، قاال: حّدثنا محّمد بن عبدالّله بن جعفر الحمیري، عن 
أبیه، عن الرّیان بن الصلت، عن الرضا7 قالـ   في الفرق بین اآلل واُالّمةـ  وأّما الحادیة 
عشرة: فقول الّله عّز وجّل في سورة المؤمن حکایة عن قول رجل مؤمن من آل فرعون 

  ّت   ء  و اهللا  رّىبٖ  يل  أن  رجًال  أن  ايامنه  يكمت  فرن  آل     مؤ  ر (ول 
رّبمك) اآلیة.

فکان ابن خال فرعون فنسبه إلی فرعون بنسبه ولم یضفه إلیه بدینه، وکذلك ُخّصصنا 
نحن إذ کّنا من آل رسول الّله9 بوالدتنا منه وعّممَنا الناس بالدین.(١) 

٦ـ مناقب ابن شهر آشوب: أبو المضاصبیح مولی الرضا، عن الرضا، عن آبائه:، 
في قوله: ( رسا واّين آوا)، قال: منهم علّي بن أبي طالب7.(٢) 

وَن  َْسَتْکِربُ ِذیَن  ْب َلُکْم ِإنَّ الَّ ِ
َ مُکُ اْدُعوِين َأْس (َوَقاَل َربُّ

َ َداِخِریَن) «٦٠» َّ َعْن ِعَباَدِتي َسَیْدُخُلوَن َجَھ
الرضا7 مع سلیمان المروزي ـ حدیث  ٧ـ عیون أخبار الرضا: في باب مجلس 
طویل وفیه: ـ قال الرضا7: یا جاهل، فإذا علم الشيء فقد أراده، قال سلیمان: أجل، 
قال: فإذا لم یرده لم یعلمه؟ قال سلیمان: أجل، قال: من أین قلت ذاك؟ وما الدلیل علی 

أونا  ّي   ّ ذھ نا   ول) قوله:  وذلك  أبدًا؟  یریده  ال  ما  یعلم  وقد  علمه  ارادته  أّن 
إك)(٣) فهو یعلم کیف یذهب به وال یذهب به أبدًا؟  قال سلیمان: ألّنه قد فرغ من األمر 

فلیس یزید فیه شیئًا 
قال الرضا7: هذا قول الیهود فکیف قال: (ادٖىن اجب لمك)؟ قال سلیمان: إّنما 
عنی بذلك أّنه قادر علیه، قال: أفیعد ما الیفي به؟ فکیف قال: (يزيد ٖىف اخللق ما اء)(٤) 

(١) ١٨٧/١، عنه البرهان: ٧٥٤/٤ ح٢، وکنز الدقائق: ١٩٢/١١، ونور الثقلین: ٣٣٢/٦ ح٤٠.
(٢) ٦٨/٢، عنه البحار: ٦١/٤١ ضمن ح١.

(٣) اإلسراء: ٨٦ .
(٤) فاطر: ١.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



سورة غافر  «٦٥»

٣٩٥

وقال عّزوجّل: (يم اهللا ما ياء وي وده ُاّم الكتاب)(١)  وقد فرغ من األمر؟ فلم یحر 
جوابًا.(٢) 

یَن) «٦٥» ِلِصَني َلُه الدِّ ْ ُ َيُّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُھَو َفاْدُعوُه  ْ (ُھَو ا
لّما  الرضا7  مع  کنت  قال:  الهروّي،  صالح  بن  الّسالم  عبد  الطوسي:  أمالي  ـ   ٨
دخل نیسابور وهو راکٌب بغلة شهباء، وقد خرج علماء نیسابور في استقباله، فلّما صار 
الطاهرین،  آبائك  بحّق  حّدثنا  الّله،  رسول  یابن  وقالوا:  بغلته  بلجام  تعّلقوا  المرتعة  إلی 
خّز،  مطرف  وعلیه  الهودج،  من  رأسه  فأخرج  أجمعین.  علیهم  الّله  صلوات  آبائك  عن  حّدثنا 
فقال: «حّدثني أبي موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد، عن أبیه محّمد بن علّي، 
عن أبیه علّي بن الحسین، عن أبیه الحسین سّید شباب أهل الجّنة، عن أبیه أمیرالمؤمنین، 
عن رسول الّله9، قال: أخبرني جبرئیل الّروح األمین، عن الّله تقّدست أسماؤه وجّل 
وجهه، قال: إّني أنا الّله، ال إله إّال أنا وحدي، عبادي فاعبدوني، وِلَیْعَلم من لقیني منکم 
أمن  حصني  دخل  ومن  حصني،  دخل  قد  أّنه  بها،  مخلصًا  الّله  إّال  إله  ال  أن  بشهادة 
ورسوله،  الّله  «طاعة  قال:  لّله؟  الّشهادة  إخالص  وما  الّله،  رسول  یابن  قالوا:  عذابي». 

أهل بیته:».(٣)  ووالیة 

ا ِبِه ُمْشِرِکَني *  ا ُکنَّ ُ َوَکَفْرَنا ِمبَ َ ا ِباّهللاِ َوْح ا َرَأْوا َبْأَسَنا َقاُلوا آَمنَّ (َفَلمَّ
ا َرَأْوا َبْأَسَنا) «٨٤ ، ٨٥» ـَّ ْ َمل ُ ُ َفَملْ َیُك َینَفُعُھْم ِإَميا

النیسابوري  عبدوس  بن  محّمد  بن  الواحد  عبد  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٩
العّطار2، قال: حّدثنا علّي بن محّمد بن قتیبة، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، 

قال:  الهمداني،  إبراهیم بن محّمد  حّدثنا  قال: 

(١) الرعد: ٣٩.
(٢) ١٨٩/١، عنه نور الثقلین: ٣٤٨/٦ ح٩٦، وکنز الدقائق: ٢٤٠/١١، تقّدم االسراء، ص٢٦٣، والرعد، ص٢٣٣.

(٣) ٢٠١/٢، عنه البحار: ١٥/٣ ح٣٩، وج١٣٤/٢٧ ح١٣٠، وج١٢١/٤٩ ح١، والبرهان: ٥٤٠/٤ ح٤، وص٧٦٨ ح٢، 
مجموعة وّرام: ٧٥/٢، اعالم الدین: ٢١٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٩٦

قلت ألبي الحسن الرضا7: ألّي عّلة أغرق الّله فرعون وقد آمن به وأقّر بتوحیده؟ 
قال: ألّنه آمن عند رؤیة البأس واإلیمان عند رؤیة البأس غیر مقبول، وذلك حکم الّله في 

  مبا كّنا به مرشك ه وكهللا و اا آ اا رؤا بأّالسلف والخلف، قال الّله تعالی: (ف
بأا).(١)  رأوا  ّا  إيامهنم  يفم  يك   ف  *

١٠ـ  الدّرة الباهرة: وأتي المأمون بنصراني زنی بهاشمّیة، فلّما رآه أسلم، فقال الفقهاء: 
أهدر اإلسالم ما قبله، فسأل الرضا7فقال: اقتله فإّنه ما أسلم حّتی رأی البأس، قال الّله 

تعالی: (فّا رأوا بأا...) اآلیتان.(٢) 

(١) ٧٦/٢ ح٧، عنه البرهان: ٧٧٢/٤ ح١، ونور الثقلین: ٣٥٤/٦ ح١١٩، ووسائل الشیعة: ٣٧٢/١١ ح٩، وکنزالدقائق: 
٢٦٣/١١، والبحار: ٢٢/٦ ح٢٥، وج١٣٠/١٣ ح٢٤ عنه وعن علل الشرائع: ٥٩/١ ح٢ ب٥٣، تقّدم سورة األنعام، 

ص١٥٤ ح٥٠، وسورة یونس، ص١٩٨ ح١١.
(٢) ٣٨، عنه البحار: ٣٥١/١٠ ح١٣، مقصد الراغب: ١٦٩ (مخطوط)، کشف الغّمة: ٣٠٦/٢، نزهة الناظر:  ١٣١ح٢١.
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سورة فصلت «١١، ١٢»

٣٩٧

سورة فصلت

َنا َطاِئِعَني *  ْ َ ًھا َقاَلَتا َأ ْرِض ِاْئِتَیا َطْوًعا َأْو رَکْ ا َوِلْالَ (َفَقاَل َهلَ
«١١، ١٢» ( َمْنيِ ْ َ اَواٍت ِيف  َفَقَضاُھنَّ َسْبَع َمسَ

١ـ القّمي: وقد سئل أبو الحسن الرضا7 عّمن کّلم الّله المن الجّن و المن اإلنس 
ضاھّن)أي   *   طا نا  أ ا  كرھًا  أو    ًطو (ایا  قوله:  في  واألرض  السماوات  فقال: 

انقضاء.(١)  و  ابتداء  وقتین  في  یعني   ( يوم ىف  مساوات  ع  ) فخلقهّن 

ُ اْملََالِئَکُة) «٣٠» ِ
ْ ُل َعَل َنزَّ َ َ ا اّهللاُ ُمثَّ اْسَتَقاُموا  َ ِذیَن َقاُلوا َرنبُّ (ِإنَّ الَّ

بن  یونس  عن  عیسی،  بن  محّمد  عن  أحمد،  بن  الحسین  حّدثنا  اآلیات:  تأویل  ٢ـ 
وجّل: عّز  الّله  قول  عن  جعفر7  أبا  سألت  قال:  بصیر  أبي  عن  یعقوب، 

  اقاموا    (وأن  علیه  أنتم  ما  والّله  هو  قال:  اقاموا)،   ّ اهللا  رّا  ا  اّين  (إّن 
زا  ال  و  اا   

ّ
(أال بـ  المالئکة   علیهم  تتنّزل  متی  قلت:    (ً ماء   نا ال اريقة 

الموت  عند  فقال:  اآلخرة)  وىف  ا  ا احلیوة  ىف   اؤأو ن   * ون  كنمت  اّلىت  جلّنة  وأوا 
القیامة. ویوم 

عن  الرضا7  الحسن  أبا  سألت  قال:  الفضیل،  بن  محّمد  وروی  البیان:  مجمع 
(مثله).(٢)  فقال:  اإلستقامة، 

ٍء َقِدیٌر) «٣٩» ْ َ َ ُکلِّ  َ ُه  (ِإنَّ
٣ ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده إلی علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال، عن أبیه، 

(١) ٢٣٥/٢، البحار: ٦٢/٥٧ ذح٣١، وکنز الدقائق: ٢٨٦/١١.
(٢) ٥٣٧/٢ ح١٠، عنه کنز الدقائق: ٣١٣/١١، والبرهان: ٧٨٨/٤ ح١٢، مجمع البیان: ١٢/٩، عنه نور الثقلین: ٣٦٨/٦ 

ح٤١ (قطعة)، وکنز الدقائق: ٣٠٧/١١، یأتي الجّن، ص١٥.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٣٩٨

عن أبي الحسن الرضا7 قال: قلت له: لَم خلق الّله عّز وجّل الخلق علی أنواع شّتی 
ولم یخلقه نوعًا واحدًا ؟ قال: لئّال یقع في األوهام أّنه عاجز، فال تقع صورة في وهم ملحد 
إّال وقد خلق الّله عّز وجّل علیها خلقًا، وال یقول قائل: هل یقدر الّله تعالی علی أن یخلق 
علی صورة کذا وکذا إّال وجد ذلك في خلقه تبارك وتعالی فیعلم بالنظر إلی أنواع خلقه 

ير).(١)  ٖىشء   ّ   (إّنه 

َم اْلِقَیاَمِة) «٤٠» ْ َ ْن َیْأِتي آِمًنا  اِر َخْريٌ َأْم مَّ (َأَفَمن ُیْلَىق ِيف النَّ
البراء  بن  سلم  بن  محّمد  بن  عمر  بن  محّمد  ـ  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ٤ـ 
الرازي  العّباس  بن  محّمد  بن  عبدالّله  بن  الحسن  محّمد  أبو  حّدثني  قال:  الجعابي، 
بن  موسی  أبي  حّدثني  قال:  الرضا7،  موسی  بن  علّي  سّیدي  حّدثني  قال:  التمیمي، 
جعفر، قال: حّدثني أبي جعفر بن محّمد، قال: حّدثني أبي محّمد بن علّي، قال: حّدثني 
أبي علي بن الحسین قال: حّدثني أبي الحسین بن علّي، قال: حّدثني أبي علّي بن أبي 

قال: طالب:، 
قال رسول الّله9: من أحّبنا أهل البیت حشره الّله تعالی آمنًا یوم القیامة.(٢)

یٍد) «٤٢» ْن َحِکٍمي َمحِ ِه اْلَباِطُل ِمْن َبْنيِ َیَدْیِه َوَال ِمْن َخْلِفِه َتنِزیٌل مِّ (َال َیْأِ
٥ ـ عیون أخبار الرضا7:  بإسناده عن محّمد بن موسی الرازي قال: حّدثني أبي 
قال: ذکر الرضا7 یومًا القرآن، فعّظم الحّجة فیه واآلیة والمعجزة في نظمه، قال: هو 
حبل الّله المتین ... الیخلق علی األزمنة والیغّث علی األلسنة، ألّنه لم یجعل لزمان دون 

 يديه وال  فه  ب  اطله  ا زمان بل جعل دلیل البرهان وحّجة علی کّل انسان (ال يأ
محید).(٣)  حكٍمي    ِزيل 

(١) ٧٥/٢ ح٢، علل الشرائع: ١٤١ ح١٣ ب٩، عنهما البحار: ٤١/٣ ح١٥، وج٥٩/٦٢ ح١، وفي نور الثقلین: ٣٧٣/٦ 
ح٦٢، وکنز الدقائق: ٣٢٩/١١ عن العیون.

(٢) ٥٨/٢ ح٢٢٠، عنه البحار: ٧٩/٢٧ ح١٥، وإثبات الهداة: ٣٤٣/٢ ح١٥١.
(٣) ١٣٠/٢، عنه البرهان: ٦٥/١ ح٢، وإثبات الهداة: ٢٨٥/١ ح١٠٤.
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سورة فصلت «٤٦»

٣٩٩

َعِبیِد) «٤٦» ْ ٍم للِّ َك ِبَظالَّ (َوَما َربُّ
الحسن  أبي  عن  محمود،  أبي  بن  إبراهیم  عن  بإسناده،  الرضا7:  أخبار  عیون  ٦ـ 

فقال: المعاصي؟  علی  عباده  یجبر  هل  تعالی  الّله  عن  سألته  الرضا7قال: 
بل یخّیرهم ویمهلهم حّتی یتوبوا، قلت: فهل یکّلف عباده ما الیطیقون؟

ّالم لبید)؟  فقال: کیف یفعل ذلك وهو یقول: (وما رّبك
ثّم قال7: حّدثني أبي موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد:، أّنه قال: من 
کلوا ذبیحته،  زعم أّن الّله تعالی یجبر عباده علی المعاصي ویکّلفهم ما الیطیقون فال تأ

والتقبلوا شهادته، وال تصّلوا وراءه، وال تعطوه من الزکاة شیئًا.(١) 
٧ـ العّیاشّي: عن عبدالّله بن جندب، عن الرضا7 ـ في حدیث ـ قال:

إّن هؤالء القوم سنح لهم شیطان اغتّرهم بالّشبهة ولبس علیهم أمر دینهم ... وأرادوا 
الهدی من تلقاء أنفسهم فقالوا: لَم ومتی وکیف، فأتاهم الهلك من مأمن احتیاطهم وذلك 
ّالم لبید) ولم یکن ذلك لهم وال علیهم بل کان الفرض   بما کسبت أیدیهم (وما رّبك
عالمه  إلی  ذلك  من  ماجهلوه  ورّد  التحّیر  عند  الوقوف  ذلك  من  لهم  والواجب  علیهم 

ومستنبطه....(٢) 

(١) ١٢٤/١ ذح١٦، عنه البرهان: ٧٩٣/٤ ح١، ونور الثقلین: ٣٧٧/٦ ح٧١، وکنز الدقائق: ٣٣٩/١١.
(٢)  تفسیر العّیاشي: ٤٢٢/١ ح٢٠٨، عنه البحار: ٢٩٥/٢٣ ح٣٦، والبرهان: ٣٩٧/١ ح٣، تقّدم سورة النساء، ص١٠٥ 

ح٥١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٠٠

سورة الشوری

ِمیُع الَبِصُري) «١١» ٌء َوُھَو السَّ ْ َ (َلْیَس َکِمْثِلِه 
أبوالحسن7:  لي  قال  قال:  عبید،  بن  عیسی  بن  محّمد  عن  بإسناده  التوحید:  ١ـ 
ما تقول إذا قیل لك أخبرني عن الّله عّزوجّل أشيٌء هو أم ال شيء هو؟ قال: فقلت له: 
نمك)  ٖىن و  ید ادة قل اهللا  قد أثبت عّزوجّل نفسه شیئًا حیث یقول: (قل أّي ٖىشء أ ک
فأقول: إّنه شيء ال کاألشیاء إذ في نفي الّشیئّیة عنه إبطاله ونفیه، قال لي: صدقت وأصبت، 
تشبیه،  بغیر  وإثبات  وتشبیه  نفي  مذاهب:  ثالثة  الّتوحید  في  للّناس  الرضا7:  قال  ثّم 
شيء  الیشبهه  وتعالی  تبارك  الّله  ألّن  الیجوز،  الّتشبیه  ومذهب  الیجوز  الّنفي  فمذهب 

بالتشبیه.(١)  إثبات  الثالثة  الّطریقة  في  والسبیل 
٢ـ ومنه: ابن الولید، عن الصّفار، عن ابن عیسی، عن علّي بن سیف بن عمیرة، عن 

محّمد بن عبید قال: دخلت علی الرضا7، فقال لي:
قل للعّباسي: یکّف عن الکالم في التوحید وغیره، ویکّلم الناس بما یعرفون ویکّف 

عّما ینکرون، وإذا سألوك عن التوحید فقل لهم کما قال الّله تعالی: (قل  اهللا أ *  اهللا 
امد  *   ي و  * و يكن  كًا ا) وإذا سألوك عن الکیفّیة فقل کما قال الّله تعالی: 
(س ك ٖىشء) وإذا سألوك عن السمع فقل کما قال الّله تعالی: ( اع المي ) 

فکّلم الناس بما یعرفون.(٢) 
٣ـ عیون أخبار الرضا7: في باب العلل اّلتي ذکر الفضل بن شاذان في آخرها أّنه 

سمعها من الرضا7 مّرة بعد مّرة وشیئًا بعد شيء، 
فإن قال: فلَم وجب علیهم االقرار بالّله بأّنه لیس کمثله شيء. قیل:

(١) ١٠٧ ذح٨، عنه نور الثقلین: ٣٨٥/٦ ح٢٨، والبحار: ٢٦٢/٣ ح٩، وکنز الدقائق: ٣٧١/١١.
(٢) ٩٥ ح١٤، عنه البحار: ٢٩٧/٤ ح٢٥، یأتي االخالص، ص٥١٩ ح١.
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سورة الشوری «١١»

٤٠١

لعلل، منها: أن الیکونوا قاصدین نحوه بالعبادة والطاعة دون غیره، غیر مشتبه علیهم 
أمر رّبهم وصانعهم ورازقهم، 

هذه  وصانعهم  رّبهم  لعّل  یدروا  لم  شيء  کمثله  لیس  أّنه  یعلموا  لولم  أّنهم  ومنها: 
األصنام اّلتي نصبها لهم آباؤهم والشمس والقمر والنیران إذا کان جائزًا أن یکون علیهم 
مشتبه، وکان یکون في ذلك الفساد وترك طاعاته کّلها وارتکاب معاصیه کّلها علی قدر ما 

یتناهی إلیهم من أخبار هذه األرباب وأمرها ونهیها، 
ومنها: أّنه لو لم یجب علیهم أن یعرفوا أّنه لیس کمثله شيء لجاز عندهم أن یجري 
والکذب  والفناء  والزوال  والتغّیر  والجهل  العجز  من  المخلوقین  علی  یجري  ما  علیه 
واإلعتداء، ومن جازت علیه هذه األشیاء لم یؤَمْن فناؤه ولم یوثق بعدله، ولم یحّقق قوله 

وعقابه. وثوابه  ووعیده  ووعده  ونهیه  وأمره 
وفي ذلك فساد الخلق وابطال الربوبیة.(١) 

٤ـ الکافي: أحمد بن إدریس، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیی، قال: 
سألني أبو قّرة المحّدث أن أدخله علی أبي الحسن الرضا7 فاستأذنته في ذلك فأذن لي، 
فدخل علیه فسأله عن الحالل والحرام واألحکام حّتی بلغ سؤاله إلی التوحید فقال أبوقّرة: 
الرؤیة،  ولمحّمد  لموسی  الکالم  فقّسم  نبّیین  بین  والکالم  الرؤیة  قّسم  الّله  أّن  ینا  رّو إّنا 

(التدرکه  واإلنس:  الجّن  من  الثقلین  إلی  الّله  عن  المبّلغ  فمن  أبوالحسن7:  فقال 
ون به ًام) (وس ك ىشء) ألیس محّمد9؟ قال: بلی، قال:   ار) (وال األ
کیف یجيء رجل إلی الخلق جمیعًا فیخبرهم أّنه جاء من عندالّله واّنه یدعوهم إلی الّله 
ون به ًام) (وس ك ىشء) ثّم یقول:   ار) (وال بأمر الّله فیقول: (التدرکه األ

أنا رأیته بعیني وأحطت به علمًا...(٢) 
عّمي  حّدثني  قال:  ماجیلویه2  علّي  بن  محّمد  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٥

ح٥٤،   ٣٨/١ الرضا7:  اإلمام  مسند  ح٢٥،  وج٢٩٧/٤  ح١١،  وج٢٢١/٣  ح٢٤،   ٦٩/٢ البحار:  عنه   ،١٠٣/٢  (١)
ب١٨٢. ح٩  ضمن   ٢٥١/١ الشرائع:  علل   ،٣٦٧/١١ الدقائق:  وکنز  ح٢٢،   ٣٨٤/٦ ونورالثقلین: 

(٢) تقّدم االنعام، ص١٤٥ ح٣١، وطه، ص٢٨٣ ح٤ ، ویأتي النجم، ص٤٣٩ ح٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٠٢

محّمد بن أبي القاسم قال: حّدثني أبوسمینة محّمد بن علّي الکوفي الصیرفي، عن محّمد 
ابن عبدالّله الخراساني خادم الرضا7، قال: دخل رجل من الزنادقة علی الرضا7 
وعنده جماعة. فقال له ابوالحسن7. أرأیت إن کان القول قولکم ولیس هو کما تقولون 
ألسنا واّیاکم شرعًا سواًءـ  إلی أن قال:ـ  وقلنا: إّنه سمیع الیخفی علیه أصوات خلقه ما بین 
العرش إلی الثری من الذّرة إلی اکبر منها في بّرها وبحرها، وال تشتبه علیه لغاتها، فقلنا 
عند ذلك: إّنه سمیع ال بُاذن وقلنا: إّنه بصیر ال ببصر، ألّنه یری اثر الذّرة السحماء(١)  في 
ُجنة(٤)  ویری  الّلیلة الظلماء علی الصخرة السوداء(٢)  ویری دبیب النمل(٣)  في اللیلة الدُّ
کبصر  ال  بصیر  إّنه  ذلك:  عند  فقلنا  ونسلها،  وفراخها  سفادها(٥)   وأثر  ومنافعها  مضاّرها 

خلقه، قال: فما برح  حّتی أسلم(٦)، وفیه کالم غیر هذا.(٧) 
٦ـ التوحید: حّدثنا محّمد بن موسی بن المتوّکل2، قال: حّدثنا علّي بن إبراهیم 
ابن هاشم، قال: حّدثنا أبي، عن الرّیان بن الصلت، عن علّي بن موسی الرضا7، عن 

أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین:، قال:
قال رسول الّله9: قال الّله جّل جالله: ما آمن بي من فّسر برأیه کالمي، وماعرفني 

من شّبهني بخلقي، وما علی دیني من استعمل القیاس في دیني.(٨) 
٧ ـ ومنه: حّدثنا أبوعبد الّله الحسین بن محّمد األشناني الرازي العدل ببلخ، قال: 

(١) السحماء: السوداء.
(٢) خ ل «الصماء».

(٣) خ ل «النملة».
(٤) وفي نسخة «الدجیة» الدجیة بضم الدال المهملة وسکون الجیم وتخفیف الیاء بعدها: الظلمة. الدجنة بضم الدال 

المهملة وتخفیف النون بعد الجیم الساکنة: الظلمة.
(٥) أي جماعها.

(٦) أي فما زال هذا الزندیق عن ذلك المجلس حّتی أسلم.
(٧) ١٣٣/١ ح٢٨، عنه نور الثقلین: ٣٨٥/٦ ح٣٠، وکنز الدقائق: ٣٧٢/١١.

(٨) ٢٣/٦٨، عنه نور الثقلین: ٣٨٩/٦ ح٣٨، وکنز الدقائق: ٣٨٢/١١، أمالي الصدوق: ٥٥ ح٣، عیون أخبار الرضا7: 
١١٦/١ ح٤، االحتجاج: ١٩١/٢، عنها البحار: ٢٩٧/٢ ح١٧، وج٢٩١/٣ ح٩، وج١٠٧/٩٢ ح١، مشکاة األنوار: ٣٨ 

ح٥، الجواهر السنیة: ١٣٢.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



سورة الشوری «١٣»

٤٠٣

حّدثنا علّي بن مهرویه القزویني، عن داود بن سلیمان الفّراء، عن علّي بن موسی الرضا، 
عن أبیه، عن آبائه، عن علّي:، قال: قال رسول الّله9: التوحید نصف الدین.(١) 

ًحا) «١٣» ُ َّ ِبِه  یِن َما َو َن الدِّ (َشَرَع َلُکْم مِّ
٨ ـ بصائر الدرجات: حّدثنا عبد الّله بن عامر، عن عبدالرحمان بن أبي نجران، قال 

کتب أبو الحسن الرضا7 رسالة وأقرأنیها قال: قال علّي بن الحسین8:
إّن محّمدًا9 کان أمین الّله في أرضه، فلّما قبض محّمد9 کّنا أهل البیت ورثته، 
فنحن ُامناء الّله في أرضه ... ونحن أولی الناس بکتاب الّله، ونحن أولی الناس بدین الّله، 

به   ّو ما  اين    ـ   محّمد  آل  یا  ـ  لمك   (رشع  کتابه:  في  فقال  دینه،  لنا  شرع  اّلذین  ونحن 
ً) وقد وّصانا بما أوصی به نوحًا: (واّي أونا إك ـ یا محّمد ـ وما وّصا به إبراھمي 
ـ وإسماعیل ـ وموىس وىس) وإسحاق ویعقوب، فقد علمنا وبّلغنا ماعلمنا، واستودعنا 

علمهم. نحن ورثة األنبیاء، ونحن ورثة ُاولي العزم من الرسل، 
  ـ من  رشكا   ه  ـ وکونوا علی جماعة ـ  ك اّ ين  ـ یا آل محّمد ـ   والموا اأن أ)
أشرك بوالیة علّي ـ  ما تد إه   ـ من والیة علّي ـ  إّن اهللا  ـ یا محّمد ـ  يھدي إه  ي)من 

یجیبك إلی والیة علّي7.
بن  عبدالّله  عن  المهتدي،  بن  عبدالعزیز  عن  هاشم،  بن  إبراهیم  حّدثنا  ومنه: 
الّله  أمین  کان  محّمدًا9  فإّن  بعد،  أّما  الرضا7:  الحسن  أبو  إلیه  کتب  اّنه  جندب، 

(مثله). أرضه...  في 
ومنه: حّدثنا محّمد بن هارون، عن موسی بن یعلی، عن موسی بن القاسم قال: قال 

علّي بن الحسین7: (مثله).
القّمي: حّدثني أبي، عن عبدالّله بن جندب، قال: کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 

(مثله). 

صحیفة   ،٣٨٢/١١ الدقائق:  وکنز  ح٣٩،   ٣٨٩/٦ الثقلین:  ونور  ح٢٥،  ضمن   ٢٤٠/٣ البحار:  عنه  ح٢٤،   ٦٨  (١)
الرضا7: ١٠٤ ح٥٢، جامع األخبار: ٣٧ ح٣، عیون أخبار الرضا 7: ٣٥/٢ ح٧٥، عنه البحار: ٣٩٢/٧٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٠٤

تأویل اآلیات: محّمد بن هّمام، عن عبدالّله بن جعفر، عن عبدالّله القصباني، عن 
عبدالرحمان بن أبي نجران قال: کتب ابوالحسن الرضا7إلی عبدالّله بن جندب رسالة 

(مثله).
بن  عبدالّله  عن  المهتدي،  بن  العزیز  عبد  عن  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  علّي  الکافي: 

(مثله).(١)  الرضا7،  الحسن  أبي  إلیه  کتب  اّنه  جندب، 
٩ـ الکافي: الحسین بن محّمد، عن معّلی بن محّمد، عن عبد الّله بن إدریس، عن 
 ـ بوالیة علّي ـ  رشكا    محّمد بن سنان، عن الرضا7 في قول الّله عّز وجّل: (ك

مخطوطة.(٢)  الکتاب  في  هکذا  علّي7،  والیة  من  یامحّمد  إه)   ماتد

(اّهللاُ َلِطیٌف ِبِعَباِدِه) «١٩»
١٠ـ التوحید: عن علّي بن محّمد مسندًا، عن الرضا7ـ  في معنی بعض أسماء الّله 
تعالی ـ قال7: وأّما اللطیف فلیس علی قّلة وقضافة(٣) وصغر ولکن ذلك علی النفاذ 

في األشیاء واإلمتناع من أن یدرك
کقولك للرجل: لطف عّني(٤) هذا األمر، ولطف فالن في مذهبه

وقوله(٥): یخبرك أّنه غمض فیه العقل وفات الطلب وعاد متعّمقًا متلّطفًا الیدرکه الوهم 
وکذلك لطف الّله تبارك وتعالی عن أن ُیدرك بحّد أو یحّد بوصف واللطافة مّنا الصغر 

والقّلة، فقد جمعنا اإلسم واختلف المعنی.(٦) 

(١) ٢٢٦/١ ح١، تأویل اآلیات: ٥٧٠/٢ ح٦، عنهما البحار: ١٤٢/٢٦ ح١٦، و٣٦٥/٢٣ ح٣٠، والبرهان: ٨١٠/٤ ح٤ 
و٩ وح٣، عن الکافي: ٢٢٣/١ ح١، عنه کنز الدقائق: ٣٧٤/١١ ـ ٣٧٦ وعن التأویل، ونورالثقلین: ٣٨٦/٦ ح٣٢ عن 

البصائر، القّمي: ٧٠٨/٢ ح١٤، تقّدم النور، ص٣١٦ ح١٠.
(٢) ٤١٨/١ ح٣٢، عنه البرهان: ٨١٣/٤ ح ١٢، ونور الثقلین: ٣٨٧/٦ ح٣٣، وکنز الدقائق: ٣٧٧/١١، والبحار: ٣٧٤/٢٣ 

ح٥٥، وج٥٨/٣٥ ضمن ح١٢، عن المناقب: ٣٠١/٢.
(٣) القضافة: النحافة والدّقة.

(٤) في العیون «عن».
(٥) في نسخة «قولك، بالرفع علی أّنه المبتدأ».

(٦) ١٨٦ ضمن ح٢، العیون: ١٤٨/١ باب ١١ ح٥٠،  عنهما البحار: ١٧٨/٤ ح٥، والبرهان: ٤٦٤/٢ ح٥، وج٨١٣/٤ ح١.
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سورة الشوری «٢٣، ٢٥»

٤٠٥

(ُقل الَّ َأْسَأُلُکْم َعَلْیِه َأْجًرا ...) «٢٣، ٢٥»
١١ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا علّي بن الحسین بن شاذویه المؤّدب، وجعفر بن محّمد 
أبیه،  عن  الحمیري،  جعفر  بن  الّله  عبد  بن  محّمد  حّدثنا  قاال:  عنهما  الّله  رضي  مسرور  ابن 
عن الرّیان بن الصلت، قال: حضر الرضا7مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع إلیه في 
مجلسه جماعة من علماء أهل العراق ـ  وذکر7 آیات االصطفاء، وهي اثنتا عشرة ـ إلی 
 اوّدة ىف ارىب)وهذه 

ّ
أن قال7ـ  واآلیة السادسة: قوله عّز وجّل: (قل ال أسألمك یه أجرًا إال

خصوصیة للنبّي9 یوم القیامة، وخصوصیة لآلل دون غیرهم، وذلك أّن الّله عّز وجّل 
اّين  ارد    أ وما  اهللا     

ّ
إال أجري  إن  ماالً  یه  أسألمك  ال  م  (ويا  کتابه:  في  نوح  ذکر  حکی 

ن) وحکی عّز وجّل عن هود أّنه قال: ( م   مًا ا رّهبم ولكّىنٖ أراوا إهنم مالآ
(قل لنبّیه9:  وجّل  عّز  وقال   اّي رٖىن أفال قن)، 

ّ
ال أسألمك یه أجرًا إن أجري إال

ولم  نًا)  فا    نزد  نة  يقرف   و ارىب  ٖىف  اوّدة   
ّ

إال أجرًا  یه  أسألمك  ال  ـ  محّمد  یا  ـ 
یفرض الّله موّدتهم اّال وقد علم أّنهم الیرتّدون عن الّدین أبدًا، وال یرجعون إلی ضالل أبدًا، 
وُاخری أن یکون الرجل واّدًا للّرجل فیکون بعض أهل بیته عدّوًا له فلم یسلم قلب الرجل 
له، فأحّب الّله عّز وجّل أّن ال یکون في قلب رسول الّله9 علی المؤمنین شيء، ففرض

بیته  أهل  وأحّب  الّله9  رسول  وأحّب  بها  أخذ  فَمْن  القربی،  ذوي  موّدة  علیهم  [الّله] 
فعلی  بیته  أهل  وأبغض  بها  یأخذ  ولم  ترکها  وَمْن  یبغضه،  أن  الّله9  رسول  یستطع  لم 
رسول الّله9 أن یبغضه ألّنه قد ترك فریضًة من فرائض الّله، فأّي فضیلة وأّي شرف یتقّدم 
 اوّدة ىف ارىب)

ّ
هذا أو یدانیه؟ فأنزل الّله هذه اآلیة علی نبّیه9: (قل ال أسألمك یه أجرا إال

فقام رسول الّله9 في أصحابه، فحمد الّله وأثنی علیه، وقال:
أّیها الناس إّن الّله عّزوجّل قد فرض لي علیکم فرضًا فهل أنتم مؤّدوه؟ فلم یجبه أحد. 

فقال: یا أّیها الناس إّنه لیس بذهب وال فضة [والمأکول] والمشروب، 
فقالوا: هات إذن، فتال علیهم هذه اآلیة، فقالوا: أّما هذه فنعم، فما وفی بها أکثرهم. وما 
بعث الّله عّزوجّل نبّیًا إّال أوحی إلیه أن ال یسأل قومه أجرًا، ألّن الّله یوّفي أجر األنبیاء، 
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٤٠٦

ومحّمد9 فرض الّله عّز وجّل [طاعته و] موّدة قرابته علی ُاّمته، وأمره أن یجعل أجره 
فیهم، لیوّدوه في قرابته، بمعرفة فضلهم اّلذي أوجب الّله عّزوجّل لهم، فإّن الموّدة أّنما 
تکون علی قدر معرفة الفضل، فلّما أوجب الّله تعالی ذلك، َثُقل ِلِثَقِل وجوب الطاعة، 
في  وألحدوا  والنفاق،  الشقاق  أهل  وعاند  الوفاء،  علی  میثاقهم  الّله  أخذ  قوم  بها  فأخذ 

ذلك، فصرفوه عن حّده اّلذي قد حّده الّله تعالی.
فقالوا: القرابة هم العرب کّلها وأهل دعوته، فعلی أّي الحالتین کان فقد علمنا أّن الموّدة 
هي للقرابة، فأقربهم من النبّي9 أوالهم بالموّدة، کّلما قربت القرابة کانت القربة علی 
تعجز  مّما  ُاّمته،  علی  به  الّله  مّن  وما  ورأفته،  حیطته  الّله9في  نبّي  أنصفوا  وما  قدرها. 
یجعلوهم  وأن  بیته،  وأهل  وذّریته  قرابته  في  الیوّدوه  أن  علیه،  الشکر  وصف  عن  األلسن 
فیهم بمنزلة العین من الّرأس، حفظًا لرسول الّله9 وحّبًا لهم، وکیف والقرآن ینطق به 
الجزاء  ووعد  موّدتهم،  الّله  فرض  واّلذین  الموّدة،  أهل  بأنّهم  ثابته  واألخبار  إلیه،  ویدعو 
علیها! فما وفی أحد بهذه الموّدة مؤمنًا مخلصًا إّال استوجب الجّنة، لقول الّله عّزوجّل 

  ذ رّهبم  د  اؤن  ما  هلم  اجلّنات  روضات  ىف  ااحلات   و آوا  (واّين  اآلیة:  هذه  في 
ّرش اهللا اده اّين آوا وا ااحلات قل(١) ال أسألمك یه أجرًا  ي يّا ذ  *  ل الكبال

آل  حّب  علی  مات  من  قال:  أّنه  النبّي9  عن  الکّشاف «٢٧١/٤»  صاحب  نقل  الکبیر:  تفسیره  في  الرازي  قال   (١)
محّمد  مات شهیدًا، الخ. ثّم قال: وأنا أقول: آل محّمد9 هم اّلذین یؤول أمرهم إلیه، فکّل من کان أمرهم إلیه أشّد 
وأکمل کانوا هم اآلل، وال شّك. أّن فاطمة وعلّیًا والحسن والحسین: کان التعّلق بینهم وبین رسول الله9 
أشّد التعّلقات وهذا کالمعلوم بالنقل المتواتر؛ فوجب أن یکونوا هم اآلل ـ إلی أن قال: ـ وثبت بالنقل المتواتر عن 
محّمد9 أّنه کان یحّب علّیًا والحسن والحسین وإذا ثبت ذلك وجب علی کّل اُالّمة مثله لقوله: (واتبعوه لعّلکم 
تهتدون) ولقوله تعالی (قل أن کنتم تحّبون الّله فاتبعوني یحببکم الّله)، ولقوله سبحانه: (لقد کان لکم في رسول 
سوة حسنة) (الثاني) إّن الدعاء لآلل منصب عظیم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشّهد في الصالة وهو 

ُ
الّله أ

قوله: الّلهم صّل علی محّمد وآل محّمد وارحم محّمدًا وآل محّمد، وهذا التعظیم لم یوجد في غیر اآلل، فکّل ذلك 
یدّل علی أّن حّب آل محّمد واجب، وقال الشافعي:
یا راکـبًا قـف بالمحصب* من مـنی
ســحرًا إذا فـــاض الحجیج إلی منی
إن کـــان رفـــضا حـــّب آل محـّمد

واهتف بساکن خیفها والناهض
الـفائض الفرات  فیضا کملتطم 
فـلیشـهد الثـقالن إّنـي رافضي

* المحّصب: موضع بین مّکة ومنی.
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٤٠٧

عن  جّدي،  عن  أبي،  الحسن7: «حّدثني  أبو  قال  ثّم  نًا.  ومبیَّ رًا  ارىب)مفسَّ ٖىف  اوّدة   
ّ

إال
الّله9  رسول  إلی  واألنصار  المهاجرون  اجتمع  قال:  علّي:  بن  الحسین  عن  آبائه، 
فقالوا: یا رسول الّله، إّن لك مؤونًة في نفقتك ومن یأتیك من الوفود، وهذه أموالنا مع دمائنا، 
فاحکم فیها مأجورًا، أعط منها ما شئت [وأمسك ما شئت] من غیر حرٍج، فأنزل الّله عّز 
 اوّدة ٖىف ارىب) یعني 

ّ
وجّل علیه الروح األمین، فقال: یا محّمد (قل ال ألمك یه أجرًا إال

[أن] توّدوا قرابتي من بعدي، فخرجوا.
فقال المنافقون: ما حمل رسول الّله9علی ترك ما عرضنا علیه إّال لیحّثنا علی قرابته 
[من بعده]، إن هو إّال شيٌء افتراه في مجلسه. فکان ذلک من قولهم عظیمًا، فأنزل الّله 

كــــــــــىف  ه  ضون   مبا  أم    ئًا   اهللا    ٖىل  متلكون  فال  افيه   إن  قل  افاه  ين  (أم  عّزوجّل: 
احمي)(١).(٢)  ار   و نمك  و ٖىن   یدًا  به 

عن  معًا،  مسرور  بن  محّمد  بن  وجعفر  المؤّدب  شاذویه  ابن  الصدوق:  أمالي  ١٢ـ 
محّمد الحمیري، عن أبیه، عن الرّیان بن الصلت قال: حضر الرضا7 مجلس المأمون 

بمرو ... ـ إلی أن قال: ـ فأنزل الّله تعالی علیه الروح األمین فقال: یا محّمد (قل ال أسألمك 
یه أجرًا إال اوّدة ٖىف ارىب) یعني أن توّدوا قرابتي من بعدي فخرجوا، فقال المنافقون: ما 

حمل رسول الّله9 علی ترك ما عرضنا علیه إّال لیحّثنا علی قرابته من بعده.(٣) 
١٣ـ عیون أخبار الرضا: وجدت في بعض الکتب نسخة کتاب الحباء والشرط من 
الرضا7 إلی العّمال في شأن الفضل بن سهل وأخیه ولم ُاروَّ ذلك عن أحد: أّما بعد 
مواریث  بیته  أهل  أورث  ّالذي  الّله  الحمد  ـ  قال:  أن  إلی  ـ  البدیع  المبدٸ  لّله  فالحمد 
النبّوة، واستودعهم العلم والحکمة، وجعلهم معدن اإلمامة والخالفة، وأوجب والیتهم 

 اوّدة 
ّ

وشّرف منزلتهم، فأمر رسوله بمسألة ُاّمته موّدتهم إذ یقول: (قل ال أسألمك یه أجرًا إال

(١) اإلحقاف: ٨.
(٢) ٢٣٣/١، عنه البرهان: ٨١٧/٤ ح٧، ونور الثقلین: ٣٩٩/٦ ح٧٦، وکنز الدقائق: ٤٠٩/١١ و٤٣١، والبحار: ٢٢٥/٢٥ 

ضمن ح٢٠، عنه وعن أمالي الصدوق: ٦١٩ ضمن ح١، تقّدم هود، ص٥٣، ویأتي االحقاف، ص ٤١٩ ح١.
(٣) ٦٣١ ضمن ح٨٤٣، عنه البحار: ٢٢٨/٢٥ ضمن ح٢.
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ٖىف ارىب)(١) وما وصفهم به من إذهابه الرجس عنهم وتطهیره إّیاهم في قوله: (إّمنا يريداهللا 
الحدیث.(٢)  ًا)،    رّويــــــــــــــــــــ ایت  أھل    ا مك   ذ

ُه ِبِعَباِدِه َخِبٌري َبِصٌري) «٢٧» (ِإنَّ
١٤ـ عیون أخبار الرضا: عن علّي بن محّمد مسندًا، عن أبي الحسن الرضا7 قال: 
وأّما الخبیر فاّلذي الیعزب عنه شيء، والیفوته شيء، لیس للتجربة وال لالعتبار باألشیاء، 
فتفیده التجربة واالعتبار علما، ولوال هما ما ُعلم، ألّن کّل من کان کذلك کان جاهًال، 
وقد  المتعّلم،  جهل  عن  المستخبر  الناس  من  والخبیر  یخلق،  بما  خبیرًا  یزل  لم  والّله 

جمعنا االسم واختلف المعنی.
بصیر  الّله  ولکن  غیره،  في  به  الننتفع  مّنا  بخرت  نبصر  أّننا  کما  البخرت(٣)  والبصیر 

المعنی.(٤)  واختلف  االسم  جمعنا  فقد  إلیه،  منظورًا  شخصًا  الیحتمل 

َتُه) «٢٨» ُل اْلَغْیَث ِمْن َبْعِد َما َقَنُطوا َوَینُشُر َرْمحَ (َوُھَو الَِّذي ُیَنزِّ
١٥ـ إکمال الدین: بإسناده عن إبراهیم بن أبي محمود، عن الرضا7 ـ في حدیث 

طویل ـ قال: وبنا ینّزل الغیث وینشر الرحمة.(٥) 
المجموعة،  األخبار  من  الرضا7  عن  جاء  ما  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ١٦ـ 
یجعل  لم  أّنه  الّله  علی  المؤمن  کرامة  من  علّي،  یا  الّله9:  رسول  قال  قال:  وبإسناده 

إلیه. قبضه  ببائقة  هّم  فإذا  ببائقة،  یهّم  حّتی   (٦)
وقتًا  ألجله 

(١) العّالمة القاضي بهجت أفندي في «تاریخ آل محّمد»::٤٤ نقل إجما ع اُالّمة علی أّن المراد من القربی في 
والحسین:. والحسن  وفاطمة  علّي  اآلیة: 

(٢) ١٥٤/٢ح٢٣، عنه البحار: ١٥٧/٤٩ ح١، تقّدم سورة األحزاب، ص٣٥٣ ح٨.
(٣) الَخرت والُخرت: الَثقب في األذن واالبرة وغیرها.

(٤) ص٣٧٥، عیون األخبار: ١٤٨/١ ضمن ح٥٠، التوحید: ١٨٩ ضمن ح٢، االحتجاج: ١٧٣/٢، عنها البحار: ١٧٨/٤ 
ضمن ح٥، الکافي: ١٢٢/١ ح٢، والبرهان: ٨٢٥/٤ ح٢ عن العیون.

(٥) ٢٠٢/١ ح٦، عنه البحار: ٣٥/٢٣ ذح٥٩، ونور الثقلین: ٤٠٥/٦ ح٩٣، وکنزالدقائق: ٤٣٧/١١.
(٦) في الصحیفة الرضا7 «وقتًا معلومًا».
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سورة الشوری  «٣٠»

٤٠٩

قال: وقال جعفر بن محّمد8: تجّنبوا البوائق یمّد لکم في األعمار.(١) 

«٣٠» (
َ َکَسَبْت َأْیِدیمُکْ ِ ِصیَبٍة َف ْن مُّ (َوَما َأَصاَبمُکْ مِّ

١٧ـ االحتجاج: عن أبي محّمد العسکري7 أّنه قال: لّما جعل المأمون إلی علّي 
ابن موسی الرضا7 والیة العهد، دخل علیه آذنه فقال: إّن قومًا بالباب یستأذنون علیك، 
یقولون: «نحن من شیعة علّي7» فقال: أنا مشغول فاصرفهم! فصرفهم إلی أن جاءوا 
هکذا یقولون، ویصرفهم شهرین، ثّم أیسوا من الوصول فقالوا: قل لموالنا: إّنا شیعة أبیك 
هذه  عن  ننصرف  ونحن  لنا،  حجابك  في  أعداؤنا  بنا  شمت  قد  طالب7  أبي  بن  علّي 
الکّرة، ونهرب من بالدنا خجًال وأنفة مّما لحقنا، وعجزًا عن احتمال مضض ما یلحقنا 

من أعدائنا.
یرّد  فلم  علیه،  فسّلموا  علیه  فدخلوا  لیدخلوا  لهم  ائذن  موسی7:  بن  علّي  فقال 
الجفاء  هذا  ما  الّله  رسول  یابن  فقالوا:  قیامًا.  فبقوا  بالجلوس،  لهم  یأذن  ولم  علیهم، 

هذا؟ بعد  مّنا  تبقی  باقیة  أّي  الصعب،  الحجاب  هذا  بعد  واالستخفاف  العظیم، 
)والّله  ا عن كثأيديمك ويع یبة فبام كس  فقال الرضا7: اقرؤا: (وما أصابمك
ما اقتدیت إّال برّبي عّز وجّل وبرسوله وبأمیرالمؤمنین ومن بعده من آبائي الطاهرین:، 

عتبوا علیکم فاقتدیت بهم.
إّن  ویحکم!  أمیرالمؤمنین،  شیعة  اّنکم  لدعواکم  قال:  الّله؟  رسول  یابن  لماذا  قالوا: 
شیعته الحسن والحسین وسلمان، وأبوذر، والمقداد، وعّمار، ومحّمد بن أبي بکر اّلذین 
کثیر  في  وتقّصرون  مخالفون،  له  أعمالکم  أکثر  في  وأنتم  أوامره،  من  شیئًا  یخالفوا  لم 
التقّیة،  تجب  ال  حیث  وتّتقون  الّله،  في  إخوانکم  حقوق  بعظیم  وتتهاونون  الفرائض  من 
ألولیائه  والموالون  ومحّبوه،  موالیه  إّنکم  لوقلتم:  التقّیة،  من  البّد  حیث  التقّیة  وتترکون 
والمعادون ألعدائه، لم ُانکره من قولکم، ولکن هذه مرتبة شریفة اّدعیتموها إن لم تصّدقوا 

وکنزالدقائق:  و١٠٣،  ح١٠٢   ٤٠٧/٦ نورالثقلین:  ح٥٣،  وج٣٥٢/٧٣  ح٢٨،   ١٩/٦٨ البحار:  عنه  ح٩٠،   ٣٦/٢  (١)
ح٦٩.  ٥٥ الرضا7:  اإلمام  صحیفة   ،٤٤٢/١١
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٤١٠

قولکم بفعلکم هلکتم، إّال أن تتدارککم رحمة رّبکم. قالوا: یابن رسول الّله ! فإذا نستغفر 
أولیائکم،  ومحّبوا  محّبوکم  نحن  موالنا:  عّلمنا  کما  نقول  بل  قولنا،  من  إلیه  ونتوب  الّله 

أعدائکم. ومعادوا 
حتی  یرفعهم  زال  فما  ارتفعوا،  وّدي،  وأهل  إخواني،  بکم  فمرحبًا  الرضا7:  قال 

مّرة. سّتین  قال:  حجبتهم!  مّرة  کم  لحاجبه:  قال  ثّم  بنفسه،  ألصقهم 
ما  محوا  فقد  سالمي  وأقرئهم  علیهم،  فسّلم  متوالیة،  مّرة  سّتین  إلیهم  فاختلف  قال: 
ْد  کان من ذنوبهم باستغفارهم وتوبتهم، واستحّقوا الکرامة لمحّبتهم لنا ومواالتهم، وَتفقَّ

معّرات. ودفع  وصالت  ومبّرات  نفقات  فأوِسْعُهم  عیاالتهم،  وُامور  ُامورهم 
تفسیر العسکري: (مثله).(١) 

ََشاء الذُّ ُکوَر) «٤٩» ُب ِملَن  َ َ ََشاء ِإَناًثا َو ُب ِملَْن  َ َ)
سنان  بن  محّمد  إلی  الرضا7  به  کتب  ما  ذکر  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ١٨ـ 
في جواب مسائله في العلل: وعّلة تحلیل مال الولد لوالده بغیر اذنه ولیس ذلك للولد 
ألّن الولد موهوب للوالد في قوله تعالی (يھب ن اء إً ويھب ن اء اكور) مع أّنه 

المأخوذ بمؤنته صغیرًا أو کبیرًا والمنسوب إلیه والمدعّو له لقوله عّزوجّل: (اد آلم 
 أق داهللا)(٢) وقول النبّي9: أنت ومالك ألبیك، ولیست الوالدة کذلك، ال تأخذ 

من ماله إّال باذنه أو باذن األب الّنه مأخوذ بنفقة الولد والتؤخذ المرأة بنفقة ولدها.(٣) 

اٍب) «٥١» َ ِ َمُه اُهللا ِإالَّ َوْحًیا َأْو ِمْن َوَراء  (َوَما اَکَن ِلَبَشٍر َأْن ُیَکلِّ
١٩ـ التوحید: عن الرضا7ـ  في جواب من سألـ  فلم احتجب؟ فقال: إّن الحجاب 

(١) ٢٣٦/٢، تفسیر العسکري 7: ٢٤٩ ح١٥٩، عنهما البحار: ٣٣٠/٢٢ ح٣٩ (قطعة)، وج ١٥٨/٦٨ ضمن ح١١، 
ووسائل الشیعة: ٤٧٠/١١ ح٩، تقّدم البقرة، ص١١٨٤، والصافات، ص٢٥.

(٢) احزاب: ٥.
٤١٣ح١٣٠،   /٦ الثقلین:  ونور  ح٩،   ١٩٧/١٢ الشیعة:  ووسائل  ح٣،  وج٧٣/١٠٣   ،١٠١/٦ البحار:  عنه   ،٩٦/٢  (٣)

ح١. ص٣٥٠  األحزاب،  سورة  تقّدم  ب٣٠٢،   ٥٢٤/١ الشرائع:  علل   ،٤٦٤/١١ وکنزالدقائق: 
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سورة الشوری  «٥١»

٤١١

علی الخلق لکثرة ذنوبها فأّما هو فال تخفی علیه خافیة في آناء الّلیل والنهار.(١) 
المشاعر  التشمله  قال:  ـ  التوحید  في  طویل  کالم  في  ـ  الرضا7  عن  ومنه:  ٢٠ـ 
والیحجبه الحجاب، فالحجاب بینه وبین خلقه المتناعه مّما یمکن في ذواتهم، والمکان 
والحاّد  والمربوب  والرّب  والمصنوع  الصانع  والفتراق  ذاته،  منه  یمتنع  مّما  ذواتهم 

والمحدود.(٢) 

(١) ٢٥٢ ضمن ح ٣، نور الثقلین: ٤١٥/٦ ح١٣٦، وکنز الدقائق: ٤٦٧/١١.
(٢) ٥٦ ح ١٤، عنه نور الثقلین: ٤١٥/٦ ح١٣٥، کنز الدقائق: ٤٦٧/١١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤١٢

سورة الزخرف

رْکَ  ُه ِيف ُأمِّ اْلِکَتاِب َلَدْیَنا َلَعِلیٌّ َحِکٌمي* َأَفَنْضِرُب َعنُکُم الذِّ (َوِإنَّ
ْسِرِفَني) «٤» ًَْ ًَْ  َأْن ُکنُمتْ َقْوًما مُّ

١ـ تأویل اآلیات: محّمد بن العّباس1، عن أحمد بن إدریس، عن عبدالّله بن محّمد 
ابن عیسی، عن موسی بن القاسم، عن محّمد بن علّي بن جعفر، قال : سمعت الرضا7 
وهو یقول: قال أبي (١)7: وقد تال هذه اآلیة (وإّنه ٖىف ُاّم الكتاب يا ٖىلّ حكمي) قال: علّي 

ابن أبي طالب7.(٢) 
ب وجعفر بن  ٢ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا علّي بن الحسین بن شاذویه المؤدِّ
محّمد بن مسرور رضي الّله عنهما، قال: حّدثنا محّمد بن عبدالّله بن جعفر الحمیري، عن 
أبیه، عن الرّیان بن الصلت قال: حضر الرضا7مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في 

مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان ـ إلی أن قال: ـ 
قال أبوالحسن7: أخبروني، فهل تحرم الصدقة علی اآلل؟ فقالوا: نعم، 

قال: فتحرم علی اُالّمة؟ قالوا: ال، قال: هذا فرق بین اآلل واُالّمة، ویحکم أین یذهب 
بکم؟ أضربتم عن الذکر صفحًا أم أنتم قوم مسرفون.(٣) 

َن الَِّذي َُْن ُْ وُلوا ُ مُکْ ِإَذا اْسَتَوْیُمتْ َعَلْیِه َوَ وا ِنْعَمَة َربِّ َ ُظُھوِرِه ُمثَّ َتْذرُکُ َ (ِلَتْسَتُووا 
ا َملُنَقِلُبوَن) «١٣، ١٤» َ ا ِإَىل َرنبِّ ا َلُه ُمْقِرِنَني* َوِإنَّ َر َلَنا َھَذا َوَما ُکنَّ َّ َ  

عن  أحمد،  بن  ومحّمد  أسباط  بن  علّي  عن  أبیه،  عن  إبراهیم،  بن  علّي  الکافي:  ـ   ٣

(١) في نسخة «أبوعبدالّله7».
(٢) ٥٧٩/٢ ح٢، عنه البحار: ٢١٠/٢٣ ح١٧، واللوامع: ٣٦٥، والبرهان: ٨٤٦/٤ ح٣، وکنز الدقائق: ٤٨٤/١١.

(٣) ٢٢٨/١ ح١، بشارة المصطفی: ٣٥٠ ضمن ح٤٣، أمالي الصدوق: ٦١٦ ضمن ح١، وینابیع الموّدة: ٤٣.
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سورة الزخرف «١٣، ١٤»

٤١٣

[الرضا7:  الحسن  ألبي  قلت  قال:  أسباط  بن  علّي  عن  البجلّي،  القاسم  بن  موسی 
ُاخرج  فقال:  الخطر،  شدید  مخوف  طریقنا  فإّن  بحرًا؟  أو  بّرًا  آخذ  ماتری  فداك  جعلت 
بّرًا، وال علیك أن تأتي مسجد رسول الّله9 وتصّلي رکعتین في غیر وقت فریضة، ثّم 
الّله  قال  اّلذي  فقل  البحر  علی  لك  الّله  عزم  فإن  تنظر،  ثّم  ومّرة،  مّرة  مائة  الّله  لتستخیر 
عّزوجّل: (ول اركبوا فا م اهللا راھا وساھا إّن رّىبٖ ٌر رحٌمي)(١)  فإذا اضطرب بك 
الّله،  بقرار  وقّر  الّله،  بسکینة  اسکن  الّله،  بسم  وقل:  األیمن،  جانبك  علی  فاّتك  البحر 

بالّله». إّال  قّوة  وال  حول  وال  الّله،  بإذن  واهدأ 
قلنا: أصلحك الّله ما الّسکینة؟ قال: «ریٌح تخرج من الجّنة لها صورٌة کصورة اإلنسان، 
ورائحٌة طّیبٌة، وهي اّلتي نزلت علی إبراهیم، فأقبلت تدور حول أرکان البیت، وهو یضع 

ٌة ّمما ترك  آل  ّ  رّبمك و  ٌةه سك) :األساطین».قیل له: هي من اّلتي قال الّله عّز وجّل
موىس و آل ھارون)(٢) . 

قال: «تلك الّسکینة في التابوت، وکانت فیه طست یغسل فیها قلوب األنبیاء، وکان 
التابوت یدور في بني إسرائیل مع األنبیاء».

ثّم أقبل علینا، فقال: «ما تابوتکم؟» قلنا: السالح. قال: «صدقتم، هو تابوتکم، وإن 
 * وإّ إىل  رن  ا وما كّنا ا ّي سّن ا ) :خرجت بّرًا فقل اّلذي قال الّله عّز وجّل
شيء  فیصیبه  داّبة  أو  بعیٍر  من  فیقع  رکوبه  عند  یقولها  عبٍد  من  لیس  فإّنه  ون)،  رّا 

الّله». بإذن 
ثّم قال: «فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الّله؛ آمنت بالّله، توّکلت علی الّله، ال 
حول و ال قّوة إّال بالّله، فإّن المالئکة تضرب وجوه الّشیاطین، ویقولون: قد سّمی الّله، 

وآمن بالّله، وتوّکل علی الّله، وقال: الحول وال قّوة إّال بالّله».(٣) 
٤ ـ فقه الرضا7: إذا وضعت رجلك في الرکاب فقل: بسم الّله وبالّله و (احلمدّهللا 

(١) هود: ٤١.
(٢) البقرة: ٢٤٨.

(٣) ٤٧١/٣ ح٣ و٥، عنه البرهان: ٨٥٠/٤ ح٤، تقّدم البقرة، ص٦٠٩، واألعراف، ص٨٣، وهود، ص٧٥.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤١٤

له  کّنا  وما  هذا  لنا  سّخر  اّلذي  الحمدلّله  اهللا)   ا أن  ال  لتدي  ّا  وما  هلذا   ا اّي 
ٍد9.(١)  بمحمَّ باإلیمان  علینا  ومّن  مقرنین، 

٥ ـ القّمي: قال: حّدثني أبي، عن علّي بن أسباط، قال: حملت متاعًا إلی مّکة فکسد 
، فجئت إلی المدینة، فدخلت علی أبي الحسن الرضا7، فقلت: جعلت فداك،  عليَّ
، وقد أردت مصر، فأرکب بّرًا أو بحرًا؟ فقال:  إّني قد حملت متاعًا إلی مّکة، فکسد عليَّ
التغسلوا  الّله9:  رسول  قال  أعمارًا،  الناس  أقصر  إلیها  ویقّیض  الحتوف،  «مصر 

بالغیرة». ویذهب  الذّلة،  یورث  فإّنه  فخارها،  في  والتشربوا  بطینها،  رؤوسکم 
ثّم قال: «العلیك أن تأتي مسجد رسول الّله9، فتصّلي فیه رکعتین، وتستغفر الّله 
مائة مّرة ومّرة وتستخیر، فإذا عزمت علی شيٍء، ورکبت البّر، فإذا استویت علی راحلتك، 
أحٌد  رکب  ما  فإّنه  ون)  رّا  إىل   ّوإ  *   رن   كّنا  وما  ا  ا   ّس اّي  ن  ) فقل: 
ظهرًا قّط فقال هذا وسقط، إّال لم یصبه کسر والوثی والوهن، وإن رکبت بحرًا، فقل [حین 
ترکب] : (م اهللا راھا وساھا)، فإذا ضربت بك األمواج فاّتکئ علی یسارك، وأشر 

إلی الموج بیدك، وقل: اسکن بسکینه الّله، وقّر بقرار الّله، وال حول وال قّوة إّال بالّله». 
قال علّي بن أسباط: فرکبت البحر، فکان إذا هاج الموج قلت کما أمرني أبوالحسن7، 
فیتنّفس الموج، وال یصیبنا منه شيء. فقلت: جعلت فداك، ما الّسکینة؟ قال: «ریح من 

الجّنة، لها وجٌه کوجه اإلنسان طّیبة، وکانت مع األنبیاء، وتکون مع المؤمنین».(٢) 
٦ـ التهذیب:  أحمد بن محّمد بن عیسی، عن البرقي، عن سعد بن سعد األشعري، 
عن أبي الحسن الرضا7 قال: سألته عن سجدة الشکر، فقال: أّي شيء سجدة الشکر؟ 
فقلت له: إّن أصحابنا یسجدون بعد الفریضة سجدة واحدة ویقولون: هي سجدة الشکر، 

ن اّي س ّا ا  ) :فقال: اّنما الشکر إذا أنعم الّله عّزوجّل علی عبده أن یقول
العالمین.(٣)  رّب  والحمدلّله  ون)  رّا  إىل   ّوإ   *   رن   كـّنا  وما 

(١) عنه البحار: ٢٩٨/٧٦ ح٣٢.
(٢) ٩٤٥/٣ ح٢، عنه البرهان: ٨٤٩/٤ ح٣، ونور الثقلین: ٤٢٣/٦ ح١٨، وکنز الدقائق: ٤٩٦/١.

(٣) ٣٣٢/١ ح٩٧٣، التهذیب: ١٠٩/٢ ح١٨، عنهما وسائل الشیعة: ١٠٧٢/٤ ح٦، ونورالثقلین: ٦/ ٤٢٢ ح١٥.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



سورة الزخرف «٤١»

٤١٥

نَتِقُموَن) «٤١» ْ مُّ ُ ْ ا ِم ا َنْذَھَنبَّ ِبَك َفِإنَّ (َفِإمَّ
٧ـ مناقب ابن المغازلي: إسماعیل بن علّي قال: حّدثنا أبي، علّي قال: حّدثنا علّي بن 
موسی الرضا قال: حّدثنا أبي، موسی بن جعفر قال: حّدثنا أبي، جعفر قال: حّدثنا أبي، 

محّمد بن علّي الباقر:، عن جابر بن عبدالّله األنصاري قال:
اّني ألدناهم من رسول الّله في حّجة الوداع بمنی حین قال: أللفیّنکم ترجعون بعدي 
اّلتي  الکتیبة  في  لتعرفّنني  فعلتموها  لئن  الّله  وأیم  بعض،  رقاب  بعضکم  یضرب  کّفارًا 
غمزه،  جبرئیل  أّن  فرأینا  ـ  ثالثا  ـ  علّي  أو  علّي  أو  فقال:  خلفه  إلی  التفت  ثّم  تضاربکم، 

وأنزل الّله علی أثر ذلك:
ّ بك فإ ّم مون) بعلّي بن أبي طالب. فإّما نذھ)

أمالي الطوسي: بإسناده عن جابر بن عبدالّله (مثله).
مجمع البیان: (مثله).(١) 

٨ـ  الطرائف: بإسناده عن جابر بن عبدالّله األنصاري، عن رسول الّله9ـ  في حدیثـ  
قال: ثّم نزلت: (ك ّي ُاوىح إك ـ في أمر علّي ـ إّنك  رصاط مي) وإّن علّیًا 

لعلم للساعة (واّنه کر  ولمك وسوف ئن) عن علّي ابن أبي طالب7.(٢) 
بن  صفوان  عن  سعد،  بن  سعد  عن  سلیمان،  بن  عّباد  حّدثنا  الدرجات:  بصائر  ٩ـ 

تعالی: الّله  قول  في  الرضا7  الحسن  أبي  عن  یحیی، 
(وإّنه كر  ولمك وسوف ئن) قال: نحن هم.(٣) 

١٠ـ ومنه: حّدثنا أحمد بن محّمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن صفوان بن 
یحیی، عن أبي الحسن الرضا7 في قول الّله تبارك وتعالی:

(١) ٢٧٤ ح٣٢١، عنه احقاق الحق: ٣٥٥/١٤، شواهد التنزیل: ١٥٢/٢ ح٨٥١، عنه احقاق الحق: ٣٥٦/٣، الطرائف: 
٢١٦/١ ح٢١٧، أمالي الطوسي: ٣٦٣ ح١١، عنه البرهان: ٨٦٤/٤ ح٧، ونور الثقلین: ٤٣٤/٦ ح٥٢، کنز الدقائق: 

٥٣٦/١١، عن مجمع البیان: ٧٥/٩، تأویل اآلیات: ٥٨٦/٢ ح١٥.
(٢) ٢١٦/١، عنه البحار: ٢٤/٣٦ ح٦، و١٨٣/٣٧ ذح٦٨، إحقاق الحّق: ٤٨٦/١٤.

(٣) بصائر الدرجات: ٨٥/١ ح٣، عنه البحار: ١٧٦/٢٣ ح١٢، ووسائل الشیعة: ٤١/١٨ ح٢، والبرهان: ٨٦٧/٤ ح١٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤١٦

(وإّنه كر  ولمك وسوف ئن) من هم؟ قال: نحن.(١) 

وَن) «٥٧» ا ُضِرَب اْبُن َمْرَميَ َمَثًال ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّ ـَّ (َوَمل
علّي  بن  محّمد  بن  علّي  عن  عقدة،  ابن  عن  الصلت،  ابن  الطوسي:  أمالي  ١١ـ 
الحسیني، عن جعفر بن محّمد بن عیسی، عن عبیدالّله بن علّي، عن الرضا، عن آبائه، 
عن علّي7قال: قال رسول الّله9: یا علّي، إّن فیك مثًال من عیسی بن مریم: أحّبه قوم 
فأفرطوا في حّبه فهلکوا فیه، وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلکوا فیه، واقتصد قوم فنجوا.

عیون أخبار الرضا: بإسناد التمیمي، عن الرضا، (مثله).(٢) 

(١) بصائر الدرجات: ٨٦/١ ح٤، عنه البحار: ١٧٦/٢٣ ذح١٢.
(٢) ٣٤٤ ح٤٩، عنه البحار: ٣١٩/٣٥ ح١٤، وج٢٩١/٣٧ ح٥، عیون األخبار: ٦٣/٢ ح٢٦٣.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



سورة الدخان «٤»

٤١٧

سورة الّدخان

َرُق ُکلُّ َأْمٍر َحِکٍمي) «٤» ْ ُ (ِفیَھا 
١ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا7 قال: اّنما 
جعل الصوم في شهر رمضان ـ إلی أن قال: ـ وفیه لیلة القدر اّلتي هي خیر من ألف شهر 
(فا يق ّ أ حكمي) وهو رأس السنة، یقّدر فیها ما یکون في السنة من خیر، أو شّر، 

أو مضّرة، أو منفعة، أو رزق، أو أجل، ولذلك سّمیت بلیلة القدر.(١) 

(١) ١١٦/٢ح١، عنه نور الثقلین: ٤٥٩/٦ ح٢٢، وکنز الدقائق: ٦٢٩/١١، علل الشرائع: ٢٧٠/٢، عنه البحار: ٨٠/٦، 
ح٦.  ١٧٣/٧ والوسائل: 
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤١٨

سورة الجاثیة

َٖیـِتِه ُیْؤِمُنوَن) «٦» ِ َو َءا (َفبَأيِّ َحِدیِث َبْعَد اهللاَّ
١ـ اإلحتجاج: عن صفوان بن یحیی، قال: سألني أبو قّرة المحّدث صاحب شبرمة أن 

ن  ) :ُادخله علی أبي الحسن الرضا7 ـ إلی أن قال: ـ وسأله عن قول الّله عّزوجّل
اّي أرسى بده ًال  اس احلرام إىل اس األی).

فقال أبو الحسن7: قد أخبر الّله تعالی أّنه أسری به، ثّم أخبر أّنه ِلَم أسری به، فقال: 
(ليه  ءآياا)، فآیات الّله غیر الّله، فقد أعذر وبّین لَم فعل به ذلك، وما رآه، وقال: 

(فبأّي ي ٍد اهللا وآياته يؤون)، فأخبر أّنه غیر الّله.(١) 

ُ َما ُکنُمتْ َتْعَمُلوَن) «٢٩» ِ َْسَتن ا  ا   ُکنَّ (ِإنَّ
٢ـ التوحید: بإسناده عن الحسین بن بّشار، عن أبي الحسن علّي بن موسی الرضا7 
اّال  الیعلم  أو  یکون،  کان  کیف  کان  لو  أن  یکن  لم  اّلذي  الشيء  الّله  أیعلم  سألته  قال: 

مایکون؟ فقال إّن الّله تعالی هو العالم باألشیاء قبل کون األشیاء، قال الّله عّزوجّل: (إّ كـّنا 
اهنوا ه وإّهنم لكاذن)(٢)   رّد واادوا   و) النار:  ألهل  وقال  تنسخ ما كنمت من). 

عل  فقد علم الّله عّزوجّل إّنه لو رّدهم لعادوا لما نهوا عنه، وقال للمالئکة لّما قالت: (أ
مدك وّدس  ل إّىنٖ أم ماال ون)(٣). فلم   ّبح نماء وّفك اا ويفسد ف  اف
یزل الّله عّزوجّل علمه سابقًا لألشیاء قدیمًا قبل أن یخلقها، فتبارك رّبنا تعالی علّوًا کبیرًا، 

خلق األشیاء وعلمه بها سابق لها کما شاء، کذلك لم یزل رّبنا علیمًا سمیعًا بصیرًا.(٤) 
(١) ١٨٧/٢، عنه البرهان: ٣٣/٥ ح١، تقّدم االسراء، ص٢٥٢ ح٥.

(٢) األنعام: ٢٨.
(٣) البقرة: ٣٠.

(٤) ١٣٦ ح٨، عیون أخبار الرضا: ١١٨/١ ح٨، عنهما البرهان: ٣١/٥ ح١، تقّدم البقرة، ص٢٢ ح١٣، واألنعام، ص١٣٥ 
ح٧.
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سورة ا
)حقاف «٨»

٤١٩

سورة األحقاف

ِلُکوَن ِيل ِمَن اّهللاِ َشْیًئا) «٨» ُه َفَال َمتْ ُ ْ اُه ُقْل ِإِن اْفَرتَ وُلوَن اْفَرتَ ُ َ (َأْم 
الفرق  في  المأمون  مع  الرضا7  مجلس  ذکر  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ١ـ 
بن  الحسین  عن  آبائه،  عن  جّدي،  عن  أبي،  حّدثني  وفیه:  طویل  واُالّمة کالم  العترة  بین 

علّي: قال: اجتمع المهاجرون واألنصار إلی رسول الّله9 فقالوا: 
إّن لك یا رسول الّله مؤنة في نفقتك وفیمن یأتیك من الوفود، وهذه أموالنا مع دمائنا 
فاحکم فیها باّرًا مأجورًا، أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غیر حرج، قال: فأنزل الّله 
ارىب)  ٖىف  اوّدة   

ّ
إال أجرًا  یه  ألمك  ال  (قل  محّمد  یا  فقال:  األمین  الروح  علیه  عّزوجّل 

یعني أن توّدوا قرابتي من بعدي، فخرجوا، فقال المنافقون: ما حمل رسول الّله9 علی 
ترك ما عرضنا علیه إّال لیحّثنا علی قرابته من بعده، وإن هو إّال شيء افتراه في مجلسه، 

وکان ذلك من قولهم عظیمًا، فأنزل الّله عّزوجّل هذه اآلیة: (أم ين افاه قل إن افيه 
احمي)  ار   و نمك  و ٖىن   یدًا  به  كـــــــــىف  ه  ضون   مبا  أم    ئًا   اهللا    ٖىل  متلكون  فال 

فبعث إلیهم النبّي6فقال: هل من حدث؟
فقالوا: اي والّله یارسول الّله، لقد قال بعضنا کالمًا غلیظًا کرهناه

فتال علیهم رسول الّله6 اآلیة، فبکوا واشتّد بکاؤهم، فأنزل الّله تعالی: (و اّي 
ل اوبة عن اده ويعا عن اّیئات ويع ما يفعن) (١).(٢)  يق

«٩» (
َعُل ِيب َوَال ِبمُکْ ْ ُ (َوَما َأْدِري َما 

٢ـ قرب اإلسناد: أحمد بن محّمد بن عیسی، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر قال: 

(١) الشوری: ٢٥.
(٢) ٢٣٥، عنه البحار: ٢٢٨/٢٥ ح٢٠، ونور الثقلین: ٧/٨ ح٩، وکنز الدقائق: ١٦/١٢، تقّدم سورة الشوری، ص٤٠٦ ح١١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٢٠

سمعت الرضا7 یقول: یزعم ابن أبي حمزة أّن جعفرًا زعم أّن القائم أبي وما علم جعفر 
بما یحدث من أمر الّله؟ فوالّله لقد قال الّله تبارك وتعالی یحکي عن رسوله9: (ما 

 (١).( إّىلٖ يوىح  ما   
ّ

إال ع  ّ أ   أن  بمك  وال  ٖىب  يفعل  ما  أدري 
قال:  الطالقاني،  إسحاق  بن  إبراهیم  بن  محّمد  حّدثنا  الرضا7:  أخبار  عیون  ٣ـ 
حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید الکوفي الهمداني، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن علّي 

ابن فّضال، عن أبیه، عن أبي الحسن الرضا7 قال:
ولي العزم ألّنهم کانوا أصحاب الشرائع و العزائم وذلك أّن کّل 

ُ
إّنما سّمي ُاولوا العزم أ

نبّي بعد نوح کان علی شریعته ومنهاجه وتابعا لکتابه إلی زمن إبراهیم الخلیل، وکّل نبّي 
کان في أّیام إبراهیم وبعده کان علی شریعته ومنهاجه وتابعًا لکتابه إلی زمن موسی7 
وکّل نبّي کان في زمن موسی وبعده کان علی شریعة موسی ومنهاجه  وتابعًا لکتابه إلی أّیام 
عیسی، وکّل نبّي کان في أّیام عیسی وبعده کان علی منهاج عیسی وشریعته وتابعًا لکتابه 
إلی زمن نبّینا محّمد9 فهؤالء الخمسة  (ُاوا ازم) فهم أفضل األنبیاء والّرسل: 
وشریعة محّمد9 التنسخ إلی یوم القیامة والنبّي بعده إلی یوم القیامة، فمن اّدعی بعده 

نبّوة أو أتی بعد القرآن بکتاب فدمه مباح لکّل من سمع ذلك منه.(٢) 

(١) ١٦٥، عنه البحار: ١٨٢/٥٢ ح٧، ونور الثقلین: ١٠/٧ ح١١، وکنز الدقائق: ٢١/١٢.
(٢) ٧٩/٢ ح١٣، البحار: ٣٤/١١ ح٢٨، والبرهان: ٥١/٥ ح٥.
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سورة Vّمد «١٩»

٤٢١

سورة محّمد

ُمْؤِمِنَني...) «١٩» ُه َال ِإَلَه ِإالَّ اّهللاُ َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َولِلْ (َفاْعَملْ َأنَّ
الرضا7  الحسن  أبو  وافی  لّما  قال:  راهویة  بن  إسحاق  إلی  وبإسناده  التوحید:  ١ـ 
یابن  فقالوا:  الحدیث  أصحاب  إلیه  اجتمع  المأمون،  إلی  منها  یخرج  أن  وأراد  بنیشابور 
العماریة  في  قعد  قد  وکان  منك،  فنستفیده  بحدیث  تحّدثنا  وال  عّنا  ترحل  الّله،  رسول 
محّمد  بن  جعفر  أبي  سمعت  یقول:  جعفر  بن  موسی  أبي  سمعت  وقال:  رأسه  فأطلع 
یقول: سمعت أبي محّمد بن علّي یقول: سمعت أبي علّي بن الحسین یقول: سمعت أبي 

طالب7یقول: أبي  بن  علّي  المؤمنین  أمیر  أبي  سمعت  یقول:  علّي  بن  الحسین 
سمعت رسول الّله9یقول: سمعت جبرئیل یقول: سمعت الّله جّل جالله یقول:

ال إله إّال الّله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، 
قال: فلّما مّرت الراحلة نادانا: بشروطها وأنا من شروطها.(١) 

٢ـ عیون أخبار الرضا: فیما جاء عن الرضا7 من األخبار المجموعة بإسناده قال: 
قال رسول الّله9: إّن لّله عّز وجّل عمودًا من یاقوت أحمر رأسه تحت العرش وأسفله 

علی ظهر الحوت في األرض السابعة السفلی، 
فإذا قال العبد: ال إله إّال الّله اهتّز العرش وتحّرك العمود وتحّرك الحوت

فیقول الّله تعالی: اسکن یا عرشي، فیقول: یا رّب، کیف أسکن وأنت لم تغفر لقائلها؟
فیقول الّله تبارك وتعالی: اشهدوا سّکان سماواتي أّني قد غفرت لقائلها.(٢) 

٣ ـ الکافي: بإسناده عن علّي بن إبراهیم، عن یاسر، عن الرضا7 قال:

(١) ٢٥ ح٢٣، العیون: ١٣٥/٢ ح٤، عنه نور الثقلین: ٤٠/٧ ح٤٩، وکنز الدقائق: ١٣٢/١٢، أمالي الصدوق:  ٣٠٥ ح٨، 
عنه البحار: ١٢٣/٤٩ ح٤، معاني األخبار: ٣٧٠.

(٢) ٣١/٢ ح٤٣، عنه نور الثقلین: ٤١/٧ ح٥٣، وکنز الدقائق: ١٣٤/١٢، التوحید: ٢٣ ح٢٠، والبحار: ١٩٣/٩٣ ح٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٢٢

ویفعله  ذنب  من  والمستغفر  فیتناثر  تحّرك  شجرة  علی  ورق  مثل  االستغفار  مثل 
کالمستهزئ برّبه.(١) 

«٢٢» (
ُعوا َأْرَحاَممُکْ طِّ َ ْرِض َوُ ِسُدوا ِيف اْالَ ْ ُ ْیُمتْ َأْن  لَّ َ َ (َفَھْل َعَسْیُمتْ ِإْن 

٤ ـ مهج الدعوات: قال الفضل بن الربیع: لّما اصطبح الرشید یومًا استدعا حاجبه 
فقال له: امض إلی علّي بن موسی العلوي وأخرجه من الحبس، وألقه في برکة السباع، 
فما زلت ألطف به وأرفق والیزداد إّال غضبًا وقال: والّله لئن لم تلقه إلی السباع أللقیتك 

عوضه.
قال: فمضیت إلی علّي بن موسی الرضا فقلت له: إّن أمیر المؤمنین أمرني بکذا وکذا، 
یمشي  وهو  العوذة  بهذه  وأقبل  علیه،  تعالی  بالّله  مستعین  فإّني  به،  ُامرت  ما  افعل  قال: 
معي إلی أن انتهیت إلی البرکة، ففتحت بابها وأدخلته فیها، وفیها أربعون سبعًا وعندي 
من الغّم والقلق أن یکون قتل مثله علی یدّي، وعدت إلی موضعي. فلّما انتصف الّلیل 

أتاني خادم فقال لي:
أتیت  أو  بخطیئة  البارحة  أخطأت  لعّلي  فقال:  إلیه  فصرت  یدعوك،  أمیرالمؤمنین  إّن 
منکرًا، فإّني رأیت البارحة منامًا هالني، وذلك أّني رأیت جماعة من الرجال دخلوا علّي 
لي  فقال  هیبته،  قلبي  إلی  ودخل  القمر  کأّنه  رجل  وسطهم  وفي  السالح  سائر  وبأیدیهم 
قّبل 

ُ
قائل: هذا أمیر المؤمنین علّي بن أبي طالبـ  صلوات الّله علیه وعلی آبائهـ  فتقّدمت إلیه أل

قدمیه فصرفني عنه، وقال: (ل ََْیُمت ان ّمت أن سدوا ٖىف األرض وتّعوا أرممك) ثّم 
حّول وجهه فدخل بابًا.

فانتبهت مذعورًا لذلك! ... (الحدیث).(٢) 

(١) ٥٠٤/٢ ح٣، عنه البرهان: ٦٥/٥ ح١٤ عّدة الداعي: ٣٠٤، عنه البحار: ٢٨٥/٩٣ ذح٣٢، ووسائل الشیعة: ١١٩٨/٤ 
ح١، مشکاة األنوار: ٢٠١ ح١٤ نحوه.

(٢) ٢٩٨، عنه البحار: ١٥٤/٤٨ ح٢٧، وج٧٥/٦٥ ح٧، وج٣٤٩/٩٤ ح٥، وإثبات الهداة: ٥٤٧/٥ ح٩٠، وج١٤٧/٦ 
ح١٧٢، ومستدرك الوسائل: ١٧٧/١٣ ح٨.
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سورة Vّمد «٣٣»

٤٢٣

ُسوَل  ِذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا الرَّ ا الَّ َ ُّ (َیا َأ
َوَال ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُکْم) «٣٣»

وبإسناده  المجموعة:  األخبار  من  الرضا7  عن  جاء  فیما  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٥
الّنار علی  الجّنه  اختاروا  الّله9:  رسول  قال  قال: 

طا أالمك) فتقذفوا في النار منّکبین خالدین فیها أبدًا.(١)   وال)

(١) ٣٢/٢ ح٥٢، عنه البحار: ١٧٤/٧١ ح٩، وج١٢٠/٧٧ ح١٨، ونور الثقلین: ٤٧/٧ ح٨٤، وکنز الدقائق: ١٥٩/١٢، 
صحیفة الرضا: ١٥٤ ح٩٧.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٢٤

سورة الفتح

َم  دَّ َ َ ًنا * ِلَیْغِفَر َلَك اّهللاُ َما  ِب ً مُّ ًَْ َْ َْنا َلَك َ ا َف (ِإنَّ
َر) «١، ٢» ِمْن َذنِبَك َوَما َتَأخَّ

١ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده عن الرضا7: أّنه سأله المأمون عن هذه اآلیة 
فقال7: لم یکن أحد عند مشرکي أهل مّکة أعظم ذنبًا من رسول الّله9 ألّنهم کانوا 

یعبدون من دون الّله ثالثمائة وسّتین صنمًا
ل  أ) وقالوا:  وعظم،  علیهم  ذلك  کبر  اإلخالص،  کلمة  إلی  بالدعوة  جاءهم  فلّما 
وا  ءاهلتمك إّن ا لٖىشء  وا واصم أن ا أللق ااب * وا  ا لٖىشء ًا إّناألهلة إهلًا وا

االق)(١)   
ّ

إال ا  إن  اآلخرة   ّا ٖىف  هبذا  مسعنا  ما   * يراد 
 * ًا   ً   حنا   ّإ) محّمد  یا  له:  قال  نبّیه9مّکة  علی  وجّل  عّز  الّله  فتح  فلّما 
الّله  توحید  إلی  بدعائك  مّکة  أهل  مشرکي  عند  تأّخر)  وما  ك  ذ   ّدم  ما  اهللا      (٢)غ
فیما تقّدم وما تأّخر، ألّن مشرکي مّکة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مّکة ومن بقي 
ذلك  في  عندهم  ذنبه  فصار  إلیه،  الناس  دعا  إذا  علیه  التوحید  إنکار  علی  یقدر  لم  منهم 

الحسن.(٣)  أبا  یا  دّرك  لّله  المأمون:  فقال  علیهم،  بظهوره  مغفورًا 
(١) سورة ص: ٥ ـ ٧.

طریق  من  نقلناه  فاّلذي  تأّخر)  وما  ذنبك  من  تقّدم  (ما  لفظ  وأّما   ،٤٠٢ السعود:  سعد  في  طاووس1  ابن  قال   (٢)
أهل بیت النبّوة صلوات الّله علیهم أّن المراد منه لیغفر لك الّله ما تقّدم من ذنبك وما تأّخر عند أهل مکة وقریش یعني 
العداوة  من  قّدموه  بما  أخذهم  وال  استیصال  وال  لهم  قتل  بغیر  مّکة  فتحت  إذا  فإّنك  وبعدها؛  الهجرة  قبل  تقّدم  ما 
والقتال غفروا ما کانوا یعتقدونه ذنبًا لك عندهم متقّدمًا أو متأّخرًا، وما کان یظهره من عداوتهم فی مقابلة عداوتهم 
له، فلّما رأوه قد تحّکم وتمّکن وما استقصی غفروا ما ظّنوه من الذنوب المتقّدمة والمتأّخرة، عنه نورالثقلین: ٥٩/٦ 

ح١٧، وکنز الدقائق: ١٨٤/١٢.
(٣) عیون أخبار الرضا7:  ٢٠٢/١ ح١، عنه الوافي: ٨٢٦/١٣ ، التوحید: ١٢١ ح٢٤،عنه البحار: ٧٨/١١ ح٨، والبرهان: 

٨٢/٥ ح٢، ونورالثقلین: ٦٠/٧ ح١٨، وکنز الدقائق: ١٨٤/١٢، تقّدم سورة ص، ص٣٨٣ ح١.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



سورة الفتح «٦»

٤٢٥

ْوِء) «٦» ْ َداِئَرُة السَّ ِ
ْ ْوِء َعَل َني ِباّهللاِ َظنَّ السَّ انِّ (الظَّ

٢ـ الکافي: سهل، عن عبید الّله، عن أحمد بن عمر قال:
دخلت علی أبي الحسن الرضا7 أنا وحسین بن ثویر بن أبي فاخته فقلت له: جعلت 
فداك إّنا کّنا في سعة من الرزق وغضارة من العیش فتغّیرت الحال بعض التغییر فادع الّله 
عّزوجّل أن یرّد ذلك إلینا، فقال: أّي شيء تریدون تکونون ملوکًا ـ  إلی أن قال:ـ  أحسنوا الظّن 
بالّله، فإّن أبا عبد الّله7 کان یقول: من حسن ظّنه بالّله کان الّله عند ظّنه به، الحدیث.(١) 

عطي مؤمن قّط خیر الدنیا 
ُ
٣ ـ فقه الرضا7: أروي عن العالم7 أّنه قال: والّله ما أ

واآلخرة إّال بحسن ظّنه بالّله ورجائه منه، وحسن خلقه، والکّف عن اغتیاب المؤمنین، 
من  وتقصیره  بالّله،  الظّن  بسوء  إّال  واإلستغفار  التوبة  بعد  مؤمنًا  الّله  الیعّذب  الّله  وأیم 

رجائه لّله وسوء خلقه، ومن اغتیابه المؤمنین، 
والّله الیحسن عبد مؤمن ظّنًا بالّله، إّال کان الّله عند ظّنه به، ألّن الّله ـ عّزوجّل ـ کریم 

یستحیي أن یخلف ظّن عبده ورجاءه، فأحسنوا الظّن بالّله وارغبوا إلیه، 
 هللا ظّن اوء م دائرة اوء).(٢)  اّنوقد قال الّله عّز وجّل: (ا

«١٠» ( ْ ِ اِیُعوَن اَهللا َیُد اِهللا َفْوَق َأْیِد َ ا ُ َ اِیُعوَنَك ِإمنَّ َ ِذیَن ُ (ِإنَّ الَّ
قلت  قال:  الهروي  صالح  بن  السالم  عبد  إلی  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٤
لعلّي بن موسی الرضا8: یابن رسول الّله9ما تقول في الحدیث اّلذي یرویه أهل 

الحدیث: إّن المؤمنین یزورون رّبهم من منازلهم في الجّنة؟
فقال7: یا أبا الصلت، إّن الّله تعالی فّضل نبّیه محّمدًا9 علی جمیع خلقه من 
واآلخرة  الدنیا  في  وزیارته  مبایعته،  ومبایعته  طاعته،  طاعته  وجعل  والمالئکة،  النبّیین 

إّمنا   ايعونك  ي اّين  (إّن  وقال:  اهللا)(٣)   أطاع  د  اسول  يطع   ) عّزوجّل:  فقال  زیارته، 
(١) ٣٤٧/٨ ضمن ح٥٤٦، عنه وسائل الشیعة: ١٨٠/١١ ح٢، ونور الثقلین: ٦٨/٧ ح٤٤.

(٢) ٣٦١، البحار: ١٤٥/٧١ ضمن ح٤٢، ومستدرك الوسائل: ٢٤٨/١١ ح٢.
(٣) النساء: ٨٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٢٦

ايعون اهللا يد اهللا ق أيدي) وقال النبّي9: من زارني في حیاتي أو بعد موتي فقد زار  ي
الّله، ودرجة النبّي9في الجّنة أرفع الدرجات، ومن زاره في درجته في الجّنة من منزله 

وتعالی.(١)  تبارك  الّله  زار  فقد 
المأمون  وجلس  وفیه:  المأمون،  عند  للرضا7  الناس  بیعة  في  المفید:  إرشاد  ـ   ٥
الرضا7  وأجلس  وفرشه،  بمجلسه  لحق  حّتی  عظیمتین  وسادتین  للرضا7  ووضع 
علیهما في الُخضرة وعلیه عمامة وسیف، ثم أمر ابنه العّباس بن المأمون أن یبایع له أّول 
الناس فرفع الرضا7 یده فتلّقی بظهرها وجه نفسه وببطنها وجوههم فقال له المأمون: 

الرضا7:  فقال  للبیعة،  یدك  ابسط 
إّن رسول الّله9هکذا کان یبایع فبایعه الناس ویده فوق أیدیهم.(٢) 

٦ـ عیون أخبار الرضا7: بإسناده إلی الرّیان بن شبیب خال المعتصم أخي ماردة:
أّن المأمون لّما أراد أن یاخذ البیعة لنفسه بإمرة المؤمنین وألبي الحسن علّي بن موسی 
الرضا8بوالیة العهد، ولفضل بن سهل بالوزارة، أمر بثالثة کراسي فنصب لهم، فلّما 
قعدوا علیها أذن للناس، فدخلوا یبایعون فکانوا یصّفقون بأیمانهم علی أیمان الثالثة من 
أعلی اإلبهام إلی الخنصر ویخرجون، حّتی بایع في آخر الناس فتی من األنصار فصفق 

بیمینه من أعلی الخنصر إلی أعلی اإلبهام
فتبّسم أبو الحسن الرضا7 ثّم قال: کّل من بایعنا بایع بفسخ البیعة غیر هذا الفتی، 

فإّنه بایعنا بعقدها، فقال المأمون: وما فسخ البیعة وما عقدها؟ 
قال أبوالحسن7: عقد البیعة هو من أعلی الخنصر إلی أعلی اإلبهام، وفسخها من 

أعلی اإلبهام إلی أعلی الخنصر، 
وصفه  ما  علی  البیعة  إلی  الناس  باعادة  المأمون  وأمر  ذلك،  في  الناس  فماج  قال: 

(١) ١١٥ صدر ح٣، عنه نور الثقلین: ٦٤/٧ ح٣١، وکنز الدقائق: ١٩٩/١٢، البحار: ٣/٤ صدر ح٤ عنه وعن التوحید: 
١١٧ صدر ح٢١، اإلحتجاج: ١٨٩/٢، معاني األخبار: ١٩، تقّدم سورة النساء، ص١٠٤، ویأتي القیامة، ص٤٨٥.

 ،٢٠٠/١٢ الدقائق:  وکنز  ح٣٣،   ٦٤/٧ الثقلین:  ونور  ح٥،  وج١٨٦/٦٧  ح٢٣،   ١٤٦/٤٩ البحار:  عنه   ،٢٦٠/٢  (٢)
.٧٣/٢ الوری:  اعالم   ،٢٧٦/٢ الغّمة:  کشف 
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سورة الفتح  «٢٦»

٤٢٧

أبوالحسن7 فقال الناس: کیف یستحّق اإلمامة من الیعرف عقد البیعة، وأّن من علم 
سّمه.(١)  من  فعله  ما  علی  ذلك  فحمله  قال:  الیعلم،  مّمن  بها  أولی 

ْقَوی) «٢٦» ْم َکِلَمَة التَّ ُ َ (َوَأْلَز
٧ـ   تأویل اآلیات: بإسناده عن فضیل الرّسان، عن أبي داود، عن أبي برزة قال: سمعت 
رسول الّله9 یقول: إّن الّله عهد إلّي في علّي عهدًا، فقلت: الّلهّم بّین لي، فقال لي: 
أمیرالمؤمنین وسّید  إسمع، فقلت: الّلهّم قد سمعت، فقال الّله عّزوجّل: أخبر علّیًا بأّنه 

المسلمین، وأولی الناس بالناس، والکلمة اّلتي ألزمتها المتقین.(٢) 
وهو  سمعته  قال:  الرضا7  الحسن  أبي  عن  هالل،  بن  العّباس  عن  العّیاشي:  ـ   ٨

.(رسو   سكته  اهللا  (فأنزل  وقرأ:  عندکم؟  السکینة  شيء  أّي  للحسن:  یقول 
فقال له الحسن: جعلت فداك ال أدري، فأّي شيء هي؟

مع  فتکون  قال:  اإلنسان،  وجه  کصورة  صورة  لها  طیبة،  الجّنة  من  تخرج  ریح  قال: 
األنبیاء، الحدیث.(٣) 

٩ـ تأویل اآلیات: روی الحسن بن أبي الحسن الدیلمي1 بإسناده عن رجاله، عن 
مالك بن عبد الّله، قال: قلت لموالي الرضا7: قوله تعالی: (وأم كة اى وا 

أحّق هبا وأھا)؟ قال: «هي والیة أمیرالمؤمنین».(٤) 
١٠ـ إکمال الدین: بإسناده إلی إبراهیم بن أبي محمود، عن الرضا7 ـ في حدیث ـ 

قال: ونحن کلمة التقوی والعروة الوثقی.(٥) 
خادمًا  وکان  أبیه  عن  النوفلي،  محّمد  بن  إبراهیم  عن  األخبار:  صفوة  کتاب  ١١ـ 

(١) ٢٤٠/٢ ح٢، عنه نور الثقلین: ٦٤/٧ ح٣٢، وکنز الدقائق: ١٩٩/١٢، والبحار: ١٤٤/٤٩ ح٢١عنه وعن العلل: ٢٣٩ 
ح١.

(٢) ٦٢٩/٢ ح١١، عنه البحار: ١٨١/٢٤ ح٥، والبرهان: ٩٣/٥ ح٧، وکنز الدقائق: ٢٥٥/١٢.
(٣) العیاشي: ٢٥٢/١ ح٤٤٥، عنه البرهان: ٢٣٧/١ ح١٦، تقّدم البقرة، ص٥٨ ح١٠٠.

(٤) ٦٢٧/٢ ح٨، عنه البحار: ٩٣/٢٤ ح٤، وج٥٥/٣٦ ح١، والبرهان: ٩٢/٥ ح ٣، وکنز الدقائق: ٢٥٣/١٢.
(٥) ٢٠٢ ذح٦، عنه البحار: ٣٥/٢٣ ح٥٩، ونور الثقلین: ٧٩/٧ ح٧٧، وکنز الدقائق: ٢٥٢/١٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٢٨

عن  جعفر،  بن  موسی  الکاظم  الصالح  العبد  حّدثني  قال:  أّنه  الّرضا7  الحسن  ألبي 
أخي  حّدثني  قال:  أجمعین  علیهم  الّله  صلوات  طالب  أبي  بن  علّي  أمیرالمؤمنین  عن  آبائه، 
وحبیبي رسول الّله9 قال: من سّره أن یلقی الّله عّزوجّل وهو مقبل علیه غیر معرض عنه 
فلَیَتواَلَك یا علّي، ومن سّره أن یلقی الّله عّزوجّل وهو راض عنه فلیتوال ابنك الحسن7: 
ومن أحّب أن یلقی الّله والخوف علیه فلیتوال إبنك الحسین7 ومن أحّب أن یلقی الّله 
عّز وجّل وقد محا الّله ذنوبه عنه فلیوال علّي بن الحسین7 فإّنه مّمن قال الّله عّزوجّل: 

اد)...(١)  أثر    وجوم  ٖىف   ام )

(١)  عنه البحار: ١٠٨/٢٧ ذح٨٠، کشف األستار: ٥٩.
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سورة ا7جرات «٧»

٤٢٩

سورة الحجرات

«٧» (
َنُه ِيف ُقُلوِبمُکْ َمياَن َوَزیَّ َب ِإَلْیُکُم اْالِ (َوَلِکنَّ اّهللاَ َحبَّ

١ـ فقه الرضا7: قلت: ورویت عن العالم7، أّنه قال: القدر والعمل بمنزلة الروح 
والجسد، فالروح بغیر الجسد ال یتحّرك وال یری، والجسد بغیر الروح صورة ال حراك له، 
فإذا اجتمعا قویا وصلحا وحسنا وملحا، کذلك القدر والعمل، فلو لم یکن القدر واقعًا 

علی العمل، لم یعرف الخالق من المخلوق، 
قویا  باجتماعهما  ولکن  یتّم،  ولم  یمض  لم  القدر  من  بموافقة  العمل  یکن  لم  ولو 

وصلحا، ولّله فیه العون لعباده الصالحین. ثّم تال هذه اآلیة: (ولكّن اهللا حّبب إمك اإليامن 
اآلیة.(١)  والیان)  واسوق   الك إمك  وكـّره  قبمك  ٖىف  وزّيه 

ْلَقاِب) «١١» (َوَال َتَناَبُزوا ِباْالَ
قال:  البیهقي،  أحمد  بن  الحسین  علّي  أبو  الحاکم  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ٢ـ 
حّدثنا محّمد بن یحیی الصولي، قال: حّدثنا محّمد بن یحیی بن أبي عّباد، قال: حّدثني 

شعرًا: ینشد  کان  ما  وقلیًال  ینشد  یومًا  الرضا7  سمعت  قال:  عّمي، 
کـّلـنا نـأمل مّدًا في األجـل
ال تـُغّرنـك أبـاطـیل المـنی
إّنـمـا الـّدنـیـا کـظـّل زائـل

والمـنـایـا هـّن آفـات األمل
والزم القصد ودع عنك العلل
حـّل فـیـه راکـب ثـّم رحـل

فقلت: لمن هذا أعّز الّله األمیر؟ فقال: لعراقّي لکم، قلت: أنشدنیه أبو العتاهیة لنفسه، 
فقال: هات اسمه ودع عنك هذا، إّن الّله سبحانه وتعالی یقول:

(١) ٣٤٩، عنه البحار: ٥٤/٥ ح٩٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٣٠

(وال ابزوا ألاب) ولعّل الّرجل یکره هذا.(١) 

ُسوا  سَّ َ َ نِّ ِإْمثٌ َوَال  نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ ُبوا َکـِثًريا مِّ ِ (اْجَت
ْعُضُکم َبْعًضا) «١٢» َوَال َیْغَتب بَّ

الّله  فإّن  بالّله،  الظّن  أحسن  قال:  الرضا7،  أبي الحسن  عن  بإسناده  الکافي:  ـ   ٣
فشّرًا.(٢)  ًا  شرًّ وإن  فخیرًا،  خیرًا  إن  بي،  المؤمن  عبدي  ظّن  عند  أنا  یقول:  عّزوجّل 

٤ـ  عیون أخبار الرضا7: في باب ما جاء عن الرضا7 من أخبار هذه المجموعة: 
وبإسناده قال: قال رسول الّله9: من عامل الناس فلم یظلمهم، وحّدثهم فلم یکذبهم، 
ووعدهم فلم ُیْخلفهم، فهو مّمن کملت مرّوته، وظهرت عدالته، ووجبت ُاخّوته، وحرمت 

غیبته.
الخصال: عن عبدالّله بن سنان، عن أبي عبدالّله7 (مثله).(٣) 

«١٣» ( امُکْ َ ْ (َوَجَعْلَنامُکْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْکـَرَممُکْ ِعنَد اّهللاِ َأ
٥ ـ عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا الحاکم أبو علّي الحسین بن أحمد البیهقي، 
قال: حّدثني محّمد بن یحیی الصولي، قال: حّدثني أبوعبدالّله محّمد بن موسی بن نصر 
الرازي، قال: سمعت أبي یقول: قال رجل للرضا7: والّله ما علی وجه األرض رجل 
أشرف منك أبًا، فقال: «التقوی شّرفهم، وطاعة الّله أحظتهم». فقال له آخر: أنت والّله 
خیر الناس، فقال له: ال تحلف یا هذا، خیر مّني من کان أتقی لّله تعالی، وأطوع له، والّله 

 (٤).(اد اهللا أ ا إّن أ كرممكعار  او ًو ا ما نسخت هذه اآلیة: (و

(١) ١٧٧/٢ ح٧، عنه البحار: ١٠٧/٤٩ ح١، وج٩٥/٧٣ ح٧٨، وج١٤٣/٧٥ ح٨، ونور الثقلین: ٩٨/٧ ح٥٠، والوسائل: 
٨٤/٥ ح٧، وج١٣٢/١٥ ح١، وکنز الدقائق: ٣١٩/١٢.

(٢) ٧٢/٢ ح٣، عنه الوافي: ٢٩٨/٤ ح٣، والبحار: ٣٦٦/٧٠ ح١٥، نور الثقلین: ٩٩/٧ ح٥٥، وکنز الدقائق: ٣٢٧/١٢.
(٣) ٢٩/٢ ح٣٤، الخصال: ٢٠٨ ح٢٨، عنهما البحار: ٢٥٢/٧٥ ح٢٦، ونور الثقلین: ١٠٢/٧ ح٦٩ و٧٠، والوسائل: 
٢٩٣/١٨ ح١٦، وکنز الدقائق: ٣٣٤/١٢، صحیفة الرضا7: ٤٧ ح٣٠، تحف العقول: ص٥٧، نزهة الناظر: ص٢٥.
(٤) ٢٣٦/٢ ح١٠، عنه البحار: ٩٥/٤٩ ح٨، و البرهان: ١١٤/٥ ح٢، ونور الثقلین: ١٠٤/٧ ح٨٢، وکنزالدقائق: ٣٤٣/١٢.
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سورة ا7جرات «١٤»

٤٣١

الرضا7:  موسی  بن  علّي  قال  خالد،  بن  الحسین  إلی  بإسناده  الدین:  إکمال  ٦ـ 
عملکم بالتقیة قبل 

َ
الدین لمن الورع له؛ وال ایمان لمن ال تقّیة له، وإّن أکرمکم عند الّله أ

خروج قائمنا، فمن ترکها قبل خروج قائمنا فلیس مّنا.
جعفر  بن  زیاد  بن  أحمد  حّدثنا  قال:  مرة  علّي  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  األثر:  کفایة 

الهمداني (مثله).(١) 

ِمُنوا َوَلِکن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا) «١٤» ْ ُ  ْ ا ُقل ملَّ ْعَراُب آَمنَّ (َقاَلِت اْالَ
قال:  الولید،  بن  أحمد  بن  الحسن  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٧
حّدثنا محّمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن زکرّیا بن صالح 
الرازي، عن أبي صالح الهروي، قال: سألت الرضا7عن اإلیمان؟ فقال: اإلیمان عقد 

هکذا.(٢)  إّال  اإلیمان  یکون  وال  بالجوارح،  وعمل  باللسان،  ولفظ  بالقلب، 
٨ـ  ومنه: بإسناده عن داود بن سلیمان الغازي، قال: حّدثنا علّي بن موسی الرضا، قال: 
حّدثني أبي موسی بن جعفر، قال: حّدثني أبي جعفر بن محّمد، قال: حّدثني أبي محّمد 
ابن علّي الباقر، قال: حّدثني أبي علّي بن الحسین، قال: حّدثني أبي الحسین ابن علّي، 
قال  قال:  علیهم،  وسالمه  الّله  صلوات  طالب  أبي  بن  علّي  المؤمنین  أمیر  أبي  حّدثني  قال: 

رسول الّله9: اإلیمان إقرار بالّلسان ومعرفه بالقلب، وعمل باألرکان.
ومنه: بأسانید مختلفة، عن عبد السالم بن صالح الهروي (مثله).(٣) 

(١) ٣٧١/٢ ح٥، عنه البحار: ٣٩٥/٧٥ ح١٦، و نور الثقلین ١٠٦/٧ ح٨٨، وکنز الدقائق: ٣٤٦/١٢، کفایة األثر: ٢٢٠ 
ح١، فرائد السمطین: ٣٣٦/٢ ح٥٩٠.

(٢) ١٧٨/١ ح٣، عنه البرهان: ١٢٠/٥ ح١٤، الخصال: ١٧٨ ح٢٤٠، عنه البحار: ٦٥/٦٩ ح١٣.
(٣) ٢٢٧/١ ح٥، عنه البحار: ٦٣/٦٩ ح٩و١١و١٩، والبرهان: ١٢١/٥ ح١٧.
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٤٣٢

سورة ق

َماء َفْوَقُھْم َکْیَف نَبَْیَناَھا...) «٦» (َأَفَملْ َینُظُروا ِإَىل السَّ
بن  عبدالّله  عن  الرّیان،  بن  علّي  عن  الحسین،  بن  أحمد  عن  البصائر:  مختصر  ١ـ 
عبدالّله الدهقان، عن أبي الحسن الّرضا7قال: سمعته یقول: إّن الّله خلق هذا النطاق، 
زبرجدة خضراء، منها (١) اخضّرت الّسماء. قلت وما النطاق؟ قال: الحجاب، ولّله عّزوجّل 

وراء ذلك سبعون ألف عالم أکثر من عدد الجّن واإلنس وکّلهم یلعن فالنًا وفالنًا.(٢) 

ُسَل) «١٤» َب الرُّ ٍع ُکلٌّ   َکذَّ ْیَکِة َوَقْوُم ُتبَّ (َوَأَْاَْاُب اْالَ
٢ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما سأل عنه 

أمیر المؤمنین حدیث طویل وفیه: لم سّمي تّبع تّبعًا؟
کتب:  کتب  إذا  فکان  قبله،  کان  لملك  یکتب  وکان  کاتبًا،  غالمًا  کان  ألنّه  فقال7: 
بسم الّله اّلذي خلق ضحًا(٣) وریحًا، فقال الملك: اکتب وابدأ باسم ملك الرعد، فقال: 
ال أبدُا إّال باسم إلهي؛ ثّم أعطف علی حاجتك، فشکر الّله عّز وجّل له ذلك فاعطاه ملك 

ذلك الملك، فتابعه الناس علی ذلك فسّمي تبعًا.(٤) 

اٍر َعِنیٍد) «٢٤» َ ُکلَّ َکفَّ َّ (َأْلِقَیا ِيف َجَھ
آبائه،  عن  الرضا،  عن  رجاله،  عن  بإسناده  أمالیه  في  الشیخ  ذکر  اآلیات:  تأویل  ـ   ٣

 ّ  ّ  ٖىف  ا  أ) وجّل:  عّز  قوله  في  الّله9:  رسول  قال  قال:  المؤمنین:  أمیر  عن 

(١) في البصائر «فمن خضرتها».
(٢) ٧١ ح٤٢، عنه البحار: ٩١/٥٨ ح١٠، والبرهان: ١٠٨/١ ح٩، وج١٢٧/٥ ح٤، بصائر الدرجات: ٨٧٧/٢ ح٧.

(٣) «صبحًا» خ.
(٤) ١٩٣، عنه الوسائل: ٤٩٥/٨ ح٣، ونور الثقلین: ١١٨/٧ ح١٣، وکنز الدقائق: ٣٨٢/١٢، والبحار: ١٤/ ٥١٣ح١، عنه 

وعن العلل: ٥٩٧ ضمن ح٤٤.
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سورة ق «٣٥»

٤٣٣

كـــــــــّفاٍر یٍد) نزلت فّي وفي علّي بن أبي طالب، وذلك أّنه إذا کان یوم القیامة شّفعني رّبي 
ّ ّ) من   ا ىف وشّفعك یا علّي، وکساني وکساك یا علّي، ثّم قال لي ولك یا علّي: (أ

أبغضکما، وأدخال الجّنة من أحّبکما، فإّن ذلك هو المؤمن.(١) 

ََشاُءوَن ِفیَھا َوَلَدْیَنا َمِزیٌد) «٣٥» ا  ْم مَّ (َهلُ
ما  أرأیت  الرضا7:  قال  المروزي:  علی  الرضا7  إحتجاج  في  االحتجاج:  ـ   ٤
أکل أهل الجّنة وما شربوا ألیس ُیخلف مکانه؟ قال: بلی. قال: أفیکون یقطع ذلك عنهم 
وقد أخلف مکانه؟ قال سلیمان: ال. قال: فکذلك کّلما یکون فیها إذا أخلف مکانه فلیس 

بمقطوع عنهم. قال سلیمان: بلی، یقطعه عنهم والیزیدهم.
قال الرضا7: إذًا یبید ما فیها، وهذا یاسلیمان إبطال الخلود، وخالف الکتاب، ألّن 

الّله عّزوجّل یقول: (هلم ما ياءون فا ويا يد).(٢) 

وِد) «٤٠» ُ ُّ ُْه َوَأْدَباَر ال ِّ ْیِل َفَس (َوِمَن اللَّ
قال:  نصر  أبي  ابن  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  إدریس،  بن  أحمد  أخبرنا  القّمي:  ـ   ٥
أربع  قال:  اّد)  وأدر  ّبحه  اّل   و) عّزوجّل:  الّله  قول  عن  الرضا7  سألت 

رکعات بعد المغرب.(٣) 

ْ ِسَراًعا) «٤٤» ُ ْ ْرُض َع ُق اْالَ ََشقَّ َم  ْ َ)
٦ـ الخصال: عن علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن علّي:، قال: قال 
رسول الّله9: یا علّي، سألت رّبي فیك خمس خصال فأعطاني: أّما أّولها فسألت رّبي 

أن أکون أّول من تنشّق عنه األرض وانفض التراب عن رأسي وأنت معي، الحدیث.(٤) 

(١) ٦٤٢/٢ ح٤، عنه البرهان: ١٤٦/٥ ح١٥، وص١٤١ ح٣، عن األمالي الطوسي: ٣٧٨/١، عنه البحار: ٣٣٨/٧ ح٢٦، 
وج٢٥٣/٣٩ ح٢٣، وج١١٧/٦٨ ح٤٣.

(٢) ١٨٢/٢ ضمن ح١، التوحید: ٤٤٧ ح١، عنه البحار: ٣٣٣/١٠ ضمن ح٢، وعن العیون: ١٧٩/١ ضمن ح١.
(٣) ١٠٠٩/٣ ح٥، عنه البحار: ٢٣٩/٩ ح١٣٨، و البرهان: ١٥١/٥ ح٢، ووسائل الشیعة: ٧٧/٣ ح٣.

(٤) ٣١٤ ح٩٣، عنه البحار: ٧٠/٤٠ ح١٠٦، ونور الثقلین: ١٣١/٧ ح٦٢، وکنز الدقائق: ٤٣٣/١٢، مناقب الخوارزمي: ٢٠٨.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٣٤

سورة الذاریات

َمِتٰ  َأْمرًا) «٤» (َفاْلـُمَقسِّ
١ـ الفقیه: عن الرضا(١)7  في قول الّله عّز وجّل: (قّسامت أًا) قال: 

المالئکة تقّسم أرزاق بني آدم ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، فمن ینام فیما 
بینهما ینام عن رزقه.(٢) 

ُُبِك) «٧» ْ َماِء َذاِت ا (َو السَّ
٢ـ القّمي: حّدثني أبي، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 قال: قلت 

له: أخبرني عن قول الّله عّز وجّل: (واّامء ذات احلبك(٣) )؟
فقال: هي محبوکة إلی األرض، وشّبك بین أصابعه، قلت: کیف یکون محبوکة إلی 

(١) في نور الثقلین: عن الصادق7.
(٢) ٥٠٤/١ ح١٤٥٠، عنه نور الثقلین: ١٢٠/٥ ح٥، وکنز الدقائق: ٤٤٢/١٢، المکارم: ٣٢٣، عنه البحار: ١٣٠/٧٦ 

ح٢. ضمن 
ومحبوك،  حبیك  فهو  یحبکه  الثوب،  في  الصنعة  أثر  وتحسین  واإلحکام  الشّد  (الحبك)  آبادي:  الفیروز  وقال   (٣)
والحبك من السماء طرائق النجوم والتحبیك التوثیق والتخطیط، انتهی. فالمراد بکونها محبوکة: أّنها مّتصلة باألرض 
معتمدة علیها، وأّن کّل سماء علی کّل أرض کالقبة الموضوعة علیها، ولّما کان هذا ظاهرًا مخالفًا للحس والعیان، 
فیمکن تأویله بوجهین: أّولهما: وهو أقربهما وأوفقهما للشواهد العقلّیة ـ أن یکون المراد باألرض ماسوی السماء من 
العناصر، ویکون المراد نفي توهم أّن بین السماء واألرض خأل، بل هو مملّو من سائر العناصر والمراد باألرضین 
والسماء  األشیاء  وسائر  الحیوانات  علیه  مایستقّر  األرض  فإّن  فوقنا،  اّلتي  السماوات  من  وسّتة  األرض  هذه  السبع 
مایظّلهم ویکون فوقهم، فسطح هذه األرض أرض لنا والسماء اُالولی سماء لنا تظّلنا، والسطح المحّدب للسماء 
اُالولی أرض للمالئکة المستقّرین علیها، والسماء الثانیة سماء لهم، وهکذا محّدب کّل سماء أرض لما فوقها ومقعر 
السماء اّلذي فوقها سماء بالنسبة إلیها إلی السماء السابعة، فاّنها سماء ولیست بأرض، واألرض اّلتي نحن علیها 
أرض ولیست بسماء، والسماوات السّتة الباقیة کّل منها سماء من جهة وأرض من جهة. وثانیهما: أن یکون المعنی 
أّن السماوات سبع کرات في جوف کّل سماء أرض ولیست السماوات بعضها في جوف بعض کما هو المشهور بل 

بعضها فوق بعض معتمدًا بعضها علی بعض: البحار: ٨٠/٦٠ .
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ت «٢١» �Yسورة الذار

٤٣٥

 د تروهنا)(١)؟ فقال: سبحان الّله، ألیس الّله یقول:   امءاألرض والّله یقول: (رفع ا
تروهنا)؟(٢)  د    )

قلت: بلی، فقال: فثّم عمد ولکن ال ترونها، قلت: کیف ذلك جعلني الّله فداك؟
قال: فبسط کّفه الیسری ثّم وضع الیمنی علیها، فقال: هذه أرض الدنیا، والسماء الدنیا 
واألرض  قّبة،  فوقها  الثانیة  والسماء  الدنیا،  السماء  فوق  الثانیة  واألرض  قّبة،  فوقها  علیها 
الثالثة فوق السماء الثانیة، والسماء الثالثة فوقها قّبة، واألرض الرابعة فوق السماء الثالثة، 
الخامسة  والسماء  الرابعة،  السماء  فوق  الخامسة  واألرض  قّبة،  فوقها  الرابعة  والسماء 
فوقها قّبة، واألرض السادسة فوق السماء الخامسة، والسماء السادسة فوقها ّقبة، واألرض 
السابعة فوق السماء السادسة، والسماء السابعة فوقها قّبة، وعرش الرحمان تبارك وتعالی 

فوق السماء السابعة وهو قوله عّز وجّل:
. (٣)( نَّ   ل األ ّّن  ي األرض ع مساوات و  ق يّا)

فأّما صاحب األمر(٤)  فهو رسول الّله9 والوصّي بعد رسول الّله قائم هو علی وجه 
األرض، فإّنما یتنّزل األمر إلیه من فوق السماء ـ من بین السماوات واألرضین ـ قلت: فما 

تحتنا إّال أرض واحدة؟ قال: ما تحتنا إّال أرض واحدة، وإّن السّت لهّن فوقنا.
الرضا7 (مثله) إلی قوله: هذه  العّیاشي: عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن 

قّبة (مثله).(٥)  علیها  الدنیا  والسماء  الدنیا  األرض 

ِسُکْم َأَفَال ُتْبِصُروَن) «٢١» ُ (َوِيف َأ
٣ـ الکافي: بإسناده إلی أبي الحسن الرضا7 ـ في حدیث ـ قال:

(١) الرعد: ٢، لقمان: ١٠.
(٢) أي مع األرض، أو إلی أن ینتهي إلی هذه األرض التي نحن علیها.

(٣) الطالق: ١٢.
(٤) أي اّلذي ینزل هذا األمر إلیه .

(٥) ١٠١٠/٣ ح٢، العّیاشي: ٣٧٨/٢ ح٣، عنهما البحار: ٧٩/٦٠ ح٤، وفي البرهان: ١٥٧/٥ ح١، ونور الثقلین: ١٣٤/٧ 
ح٧،  تقّدم لقمان، ص٣٤٨ ح٣، والرعد، ص٢٢٧ ح١، ویأتي الطالق، ص٤٧٠ ح١٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٣٦

العرض في  نقصان  وال  زیادة  فیه  یمکنني  ولم  جسدي  إلی  نظرت  لّما  إّني 
فأقررت  بانیًا،  البنیان  لهذا  أّن  علمت  إلیه،  المنفعة  وجّر  عنه،  المکاره  ودفع  والطول،   
ومجری  الریاح،  وتصریف  السحاب،  وانشاء  بقدرته،  الفلك  دوران  من  أری  ما  مع  به، 
لهذا  أّن  علمت  البّینات،  العجیبات  اآلیات  من  ذلك  وغیر  والنجوم،  والقمر  الشمس 

مقّدرًا ومنشئًا.(١) 

وَن) «٤٩» ُ ُکْم َتَذرکَّ (َوِمْن ُکلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ َلَعلَّ
٤ ـ أمالي الطوسي: حّدثنا أبو عبدالّله محّمد بن محّمد بن محّمد بن النعمان، قال: 
أخبرني الشریف الصالح أبو محّمد الحسن بن حمزة العلوي الحسیني الطبري1، قال: 
حّدثنا محّمد بن عبدالّله بن جعفر الحمیري، عن أبیه، عن أحمد بن محّمد بن عیسی، عن 
مروك بن عبید الکوفي، عن محّمد بن زید الطبري، قال: سمعت الرضا7 یتکّلم في توحید 
الّله ـ إلی أن قال: ـ وبمقارنته بین اُالمور عرف أن القرین له، ضاّد النور بالظلمة، والشّر 
بالخیر(٢)، مؤّلف بین متعادیاتها(٣)، مفّرق بین متدانیاتها، بتفریقها دّل علی مفّرقها، وبتألیفها 

دلَّ علی موّلفها، قال الّله تعالی:
 ّلمك تذكّرون) ـ الحدیث ـ . ا زوجق ٖىشء   ّ و)

أمالي المفید: الحسن بن حمزة العلوي، عن محّمد بن الحمیري، عن أبیه، عن أبي 
عیسی، عن مروك بن عبید، عن محّمد بن زید الطبري: قال: سمعت الرضا7 یتکّلم 

في توحید الّله (مثله).
العدد القوّیة: محّمد بن زید الطبري، قال سمعت الرضا7 یتکّلم في توحید فقال 

(مثله).
أعالم الدین: عن محّمد بن زید الطبري قال:

(١) ٧٨/١ ح٣، عنه البحار: ٣٦/٣ ح١٢، ونور الثقلین: ١٣٧/٧ ح٢٢، وکنز الدقائق: ٤٥٤/١٢.
(٢) «والصّر بالحّر» خ. والصّر: البرد.

(٣) «متباعداتها ، متعاقباتها» خ.
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ت «٥٤، ٥٥» �Yسورة الذار

٤٣٧

هاشم  بني  من  جماعة  وحوله  الرضا8بخراسان  موسی  بن  علّي  عند  قائمًا  کنت 
فقال (مثله). تعالی  الّله  توحید  في  یتکّلم  وهو  وغیرهم 

تحف العقول: من خطبة الرضا7 في التوحید فقال (مثله).
التوحید: (بإسناده) إلی الرضا7 (مثله).(١) 

ٰی رْکَ ْ َفِإنَّ الذِّ ُلوٍم * َوَذرکِّ ْ َفَما َأْنَت ِمبَ ُ ْ (َفَتَولَّ َع
 َتْنَفُع اْملُْؤِمِنَني) «٥٤، ٥٥»

٥ ـ عیون أخبار الرضا: في حدیث سلیمان المروزي مع الرضا7، قال سلیمان: 
لّله  إّن  قال:  أّنه  عبدالّله7  أبي  عن  رویت  نعم،  قال:  شیئًا؟  آبائك  من  فیه  رّویَت  هل 
مه  عّزوجّل علمین: علمًا مخزونًا مکنونًا ال یعلمه إّال هو، من ذلك یکون البداء، وعلمًا علَّ
حّب أن تنزعه لي من 

ُ
مالئکته ورسله فالعلماء من أهل بیت نبّینا یعلمونه. قال سلیمان: أ

کتاب الّله تعالی. قال: قول الّله تعالی لنبّیه: (وّل عم ا أ مبم) وأراد هالکهم ثّم 
(٢)...( ؤا اكرى فع  فإن  (وذكّر  فقال:  تعالی  لّله  بدا 

ح٤،   ٢٥٣ المفید:  أمالي  وعن  عنه  ح٤   ٢٣٠/٤ والبحار:  ح٢،  ضمن   ١٦٨/٥ البرهان:  عنه  ح٢٨،  ضمن   ٢٣  (١)
العدد القویة: ٢٩٤ ح٢٥، تحف العقول: ٦١، أعالم الدین: ٦٩، اإلحتجاج: ١٧٤، التوحید: ٣٤ ح٢، عیون أخبار 

ح٣.  ٢٢٧/٤ البحار:  عنهما  ح٥٠،  وص١٤٥  ح٥١،   ١٤٩/١ الرضا7: 
٤٨٣/١٢ (قطعة)،  الدقائق:  وکنز  ح٥٤ (قطعة)،   ١٤٥/٧ الثقلین:  ونور  ح٢(قطعة)،   ٩٥/٤ البحار:  ح١،   ١٧٩/١  (٢)

ح٦.  ١٧١/٥ والبرهان: 
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٣٨

سورة الطور

وِم) «٤٩» ُ ُّ َر ال ـٰ ُْه َو إْدَبـ ِّ ْیِل َفَس (َوِمَن اللَّ
١ـ القّمي: أخبرنا أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محّمد، عن ابن أبي نصر، 

عن الرضا7 قال: (أدر اد) أربع رکعات بعد المغرب، (وإدر اّم)رکعتان 
قبل صالة الصبح.(١) 

(١) ١٠١٨/٣ ح٣، عنه البحار: ٣١٠/٨٧ ح٢، ووسائل الشیعة: ٧٧/٣ ح٣، والبرهان: ١٨١/٥ ح٢، ونور الثقلین: ١٦٠/٧ 
ذح٣٨، وکنز الدقائق: ٥٤٠/١٢.
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سورة النجم «١»

٤٣٩

سورة النجم

ِم ِإَذا َھَوٰی) «١» ْ َّ (َوال
قال:  الرضا7،  الحسن  أبي  عن  خالد،  بن  الحسین  عن  أبي،  حّدثني  القّمي:  ١ـ 
... قلت: (واجم وا يان)(١)، قال: النجم: رسول الّله9، ولقد سّماه الّله في 
فالعالمات  تدون)    وّجم  (وعالمات  ى)وقال:  إذا  (واجم  فقال:  موضع،  غیر 

الّله9.(٢)  رسول  والّنجم  األوصیاء، 
سألت  قال:  الوّشاء  عن  محّمد،  بن  معّلی  عن  محّمد،  بن  الحسین  الکافي:  ٢ـ 

تدون)   وجم  (وعالمات  تعالی:  الّله  قول  عن  الرضا7 
قال: نحن العالمات، والنجم رسول الّله9.(٣) 

ٰ َما َیَرٰی * َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرٰی* َ َ ُروَنُه  َ ُ (َو َما َکَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأٰی  * َأَف
* ْدَرَة َما َیْغَىشٰ ُة اْملَْأَوٰی* ِإْذ َیْغَىش السِّ  ِعنَد ِسْدَرِة اْملُْنَتَھٰی* ِعنَدَھا َجنَّ

ٰی) «١١ ـ ١٨» ِه اْلُکْربَ َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغٰی* َلَقْد َرَأٰی ِمْن آَیاِت َربِّ
٣ ـ ومنه: أحمد بن إدریس، عن محّمد بن عبدالجّبار، عن صفوان بن یحیی، قال: 
سألني أبو قّرة المحّدث أن أدخله إلی أبي الحسن الرضا7، فاستأذنته في ذلك، فأذن 
لي فدخل علیه، فسأله عن الحالل والحرام حّتی بلغ سؤاله إلی التوحید. فقال أبو قّرة: إّنا 
ینا أّن الّله قّسم الرؤیة والکالم بین نبّیین(٤)  فقّسم الکالم لموسی ولمحّمد الرؤیة؟ ...  رّو

(١) الرحمن: ٦.
(٢) ١٠٣٣/٣، عنه کنز الدقائق: ٥٥٥/١٢، تقّدم النحل، ص٢٤٣ ح٥، ویأتي الرحمن، ص٤٤٤ ح٢.
(٣) الکافي: ٢٠٧/١ ح٣، عنه الوافي: ٥٢١/٣ ح٣، والبرهان: ٤٠٨/٣ ح٣، ونورالثقلین: ٥٣/٤ ح٣٩.

(٤) في التوحید والبحار «اثنین».
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٤٠

قال أبوقرة: فإّنه یقول: (ود رآه نزً  ُاخرى).
فقال أبو الحسن7: إّن بعد هذه اآلیة ما یدّل علی ما رأی، حیث قال: (ما كذب اؤاد  
  د رأى) :ما رآى) یقول: ما کذب فؤاد محّمد ما رأت عیناه، ثّم أخبر بما رأی، فقال

ى). فآیات الّله غیر الّله ....(١)  آيات رّبه الك
موسی  بن  علّي  عن  نصر،  أبي  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  أبي،  حّدثني  القّمي:  ـ   ٤
الرضا7، قال: قال لي: یا أحمد، ما الخالف بینکم وبین أصحاب هشام بن الحکم 

روي: اّلذي  للحدیث  بالصورة  نحن  قلنا  فداك،  جعلت  فقلت:  التوحید؟  في 
أّن رسول الّله9رأی رّبه في صورة شاّب، وقال هشام بن الحکم بالنفي للجسم.

سدرة  عند  وبلغ  السماء،  إلی  به  سري 
ُ
أ الّله9لّما  رسول  إّن  أحمد،  یا  فقال: 

المنتهی، خرق له في الحجب مثل سّم(٢) االبرة، فرأی من نور العظمة ما شاء الّله أن 
عظیم.(٣)  أمر  منه  علیك  ینفتح  ال  أحمد  یا  هذا  دع  التشبیه،  أنتم  وأردتم  یری، 

«٣٢» ( ْمثِ ُبوَن َکَباِئَر اْالِ ِ َت ْ
َ ِذیَن  (الَّ

اإلسالم  محض  من  للمأمون  الرضا7  کتبه  ما  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٥
الدین. وشرائع 

والزنا،  وجّل،  عّز  الّله  حّرم  اّلتي  النفس  قتل  وهي  الکبائر:  واجتناب   ... قال7: 
والسرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدین، والفرار من الّزحف، وأکل مال الیتمیم ظلمًا، 
هّل لغیر الّله به من غیر ضرورة، وأکل الّربا بعد 

ُ
وأکل المیتة والدم ولحم الخنزیر، وما أ

البّینة، والسحت، والمیسر وهو القمار، والبخس في المکیال والمیزان، وقذف المحصنات 
واللواط، وشهادة الزور؛ والیأس من روح الّله، واألمن من مکر الّله تعالی، والقنوط من 

(١) ٩٦/١ ح٢، عنه البرهان: ١٩٤/٥ ح٢٣، ونور الثقلین: ١٧٠/٧ ح٣٣ و١٧٥/٧ ح٥٢، وکنز الدقائق: ٥٨٧/٢، التوحید: 
١١٠ ح٩، عنه البحار: ٣٦/٤ ح١٤، تقّدم األنعام، ص١٤٥ ح٣١، وطه، ص٢٨٥ ح٤، والشوری، ص٤٠١ ح٤.

(٢) السّم: الثقب.
(٣) ٤١/١، عنه البحار: ٣٠٧/٣ ح٤٥، ونور الثقلین: ١٧٢/٧ ح٣٩، وکنز الدقائق: ٥٨٥/١٢.
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سورة النجم «٣٢»

٤٤١

رحمة الّله تعالی، ومعونة الظالمین والرکون إلیهم، والیمین الغموس(١)، وحبس الحقوق 
بالحّج،  واالستخفاف  والخیانة،  والتبذیر  واالسراف  والکبر،  والکذب،  عسر،  غیر  من 

والمحاربة ألولیاء الّله تعالی، واالشتغال بالمناهي، واالصرار علی الذنوب.(٢) 

األمر  أّن  علمه  مع  لغیره  ما  الحالف  بها  یقطع  اّلتي  الفاجرة  الکاذبة  الیمین  هي  ـ  الغین  بفتح  ـ  الغموس :  الیمین    (١)
بخالفه، ولیس فیها کّفارة لشّدة الذنب فیها سمیت بذلك ألّنها َتغِمُس صاحبها في االثم ثّم في النار، فهي فعول 

البحرین). (مجمع  للمبالغة 
(٢) ١٢٦/٢ ذح١، عنه البحار: ١٢/٧٩ ح١٢، ووسائل الشیعة: ٢٦٠/١١ ح٣٣، و نور الثقلین: ١٨١/٧ ح٧١. 
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٤٢

سورة القمر

َشقَّ اْلَقَمُر) «١» اَعُة َوا َبِت السَّ (اْقَرتَ
بن  أحمد  یعني  عقدة،  ابن  عن  الصلت،  بن  محّمد  بن  أحمد  الطوسي:  أمالي  ١ـ 
محّمد بن سعید، قال: حّدثني علّي بن محّمد بن علّي الحسینّي، عن جعفر بن محّمد 
ابن عیسی، عن عبیدالّله بن علّي، عن علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن جّده، عن آبائه، 
اشهدوا  اشهدوا،  الّله9:  رسول  فقال  فلقتین،  بمّکة  القمر  انشّق  قال:  علّي:  عن 

بهذا.(١) 

«١٩» ( ْسَتِمرٍّ ٍْس مُّ َ ِم  ْ َ ْ ِر يًيً َصْرَصًرا ِيف  ِ
ْ ا َأْرَسْلَنا َعَل (ِإنَّ

٢ـ عیون أخبار الرضا7: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما سأل 
عنه أمیرالمؤمنین7 ـ حدیث طویل ـ  ...وقام إلیه رجل آخر، فقال: یا أمیرالمؤمنین، 
أخبرني عن یوم األربعاء وتطّیرنا منه وثقله وأّي أربعاء هو؟ فقال: آخر أربعاء في الشهر 
الّله  أرسل  األربعاء  ویوم  ـ  قال7:  أن  إلی  ـ  أخاه  هابیل  قابیل  قتل  وفیه  المحاق،  وهو 

عّزوجّل الریح علی قوم عاد.(٢) 
٣ ـ الخصال: حّدثنا محّمد بن أحمد البغدادي الوّراق، قال: حّدثنا علّي بن محّمد 
ابن جعفر بن أحمد بن عنبسة مولی الّرشید، قال: حّدثنا دارم بن قبیصة، قال: حّدثنا علّي 
ابن موسی الّرضا7، قال: سمعت أبي یحّدث، عن أبیه، عن محّمد بن علّي، عن أبیه 
علّي بن الحسین، عن أبیه الحسین بن علّي، عن أبیه علّي بن أبي طالب7،  قال: قال 

رسول الّله9: آخر أربعاء في الّشهر (م س تمر).(٣)

(١) ٣٤١ ح٦٩٧، عنه البحار: ٣٥٣/١٧ ح٣، والبرهان: ٢١٥/٥ ح٣.
(٢) ١٩٣/١، عنه نور الثقلین: ٢٠١/٧ ح٢٥، وسائل الشیعة: ٢٥٦/٨ ح١، وکنز الدقائق: ٦٨٣/١٢.

(٣) ٣٨٧/٢، عنه البحار: ٣٦٣/١١، وج٤٤/٥٦.
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سورة القمر «٢٤»

٤٤٣

ِبُعُه) «٢٤» تَّ ا َواِحًدا نَّ نَّ (َفَقاُلوا َأبََشًرا مِّ
٤ ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا محّمد بن أحمد السناني1 قال: حّدثنا محّمد 
ابن أبي عبدالّله الکوفي قال: حّدثني سعد بن مالك، عن أبي حمزة، عن ابن أبي کثیر قال:
لّما توّفي موسی7 وقف الناس في أمره، فحججت تلك السنة، فإذا أنا بالرضا7 
کالبرق  علّي7  فمّر  اآلیة،  ّبعه)  واًا  ّا  (أًا  فقلت:  أمرًا  قلبي  في  فأضمرت 
الخاطف علیَّ فقال: أنا والّله البشر اّلذي یجب علیك أن تّتبعني. فقلت: معذرة إلی الّله 

لك. مغفور  فقال:  وإلیك،  تعالی 
وحّدثني بهذا الحدیث غیر واحد من المشایخ، عن محّمد بن أبي عبدالّله الکوفي 

اإلسناد. بهذا 
ثاقب المناقب: ابن أبي یحیی (مثله) وزاد في آخره: إن شاء الّله تعالی.(١) 

ٍر * ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق َ َ اٍت َو (ِإنَّ اْملُتَِّقَني ِيف َجنَّ
ْقَتِدٍر) «٥٤، ٥٥» ِعنَد َمِلیٍك مُّ

٤ ـ کامل الزیارات: بإسناده عن محّمد بن أبي جریر القّمي، قال: سمعت أباالحسن 
فوق  الّله  محّدثي  من  کان  بحّقه  عارفًا  علّي  بن  الحسین  زار  من  ألبي:  یقول  الرضا7 

در).(٢) مك  د  صدق  عد  ىف  وهنر *  ّات  ىف    ّا (إّن  قرأ  ثّم  عرشه، 

(١) ٢١٧/٢ ح٢٧، عنه البحار: ٣٨/٤٩ ح٢١، وإثبات الهداة: ٧٧/٦ ح٦٥، ثاقب المناقب: ٤١٨.
(٢) ١٤١ ح١٧، عنه البحار: ٧٣/١٠١ ح٢٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٤٤

سورة الرحمن

َمُه اْلَبَیاَن) «١ـ ٤» َساَن *  َعلَّ َ اْلُقْرآَن * َخَلَق اْالِ ُن * َعملَّ ْمحَ (الرَّ
١ـ القّمي: حّدثني أبي، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 في قوله: 

(اّمحن * ّم ارآن) قال: الّله عّلم محّمدًا القرآن.
قلت: (ق اإلان) قال: ذاك(١) أمیر المؤمنین7.

قلت: (ّ ایان) قال: عّلمه تبیان کّل شيء یحتاج الناس إلیه.
مختصر البصائر: إبراهیم بن هاشم، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، عن 

الرضا7(مثله) . الحسن  أبي 
بن  إبراهیم  عن  یحیی،  بن  أحمد  بن  محّمد  عن  إدریس،  بن  أحمد  اآلیات:  تأویل 
هاشم، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 (مثله).(٢) 

َداِن* ُ ْ ُر َی َ َّ ُم َوال ْ َّ ُْسَباٍن *  َوال ِ ْمُس َواْلَقَمُر  (الشَّ
َباِن) «٥ ـ ١٣» ُکَما ُتَکذِّ ...   َفِبَأیِّ آَالء َربِّ

٢ـ القّمي: قال حّدثني أبي، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 ـ في 
سبان) قال: هما یعّذبان،   مرمس واحدیث ـ  قال: قلت: (ا

والقمر  الشمس  إّن  فأتقنه،  شيء  عن  سألت  إن  قال:  یعّذبان؟  والقمر  الشمس  قلت: 
آیتان من آیات الّله، یجریان بأمره مطیعان له، ضوؤهما من نور عرشه، وجرمهما(٣) من 

(١) «ذلك» خ.
(٢) ١٠٣٣/٣ ح١، مختصر البصائر: ١٨٤ ح٥، تأویل اآلیات: ٦٦٤/٢ ح٢، عنها البحار: ٦٧/٢٤ ح١، وج١٦٤/٣٦ 
ذح١٤٥، وص١٧١ ح١٦، وج١٤٢/٤٠ ح٤٥، والبرهان: ٢٢٩/٥، وص٢٣٠ ح٢ و٣و٥، بصائر الدرجات:  ٩٠٠/٢ ح٥.

(٣) «حّرهما» خ.
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سورة الر[ن «٥ ـ ١٣»

٤٤٥

یکون  فال  جرمهما،  الّنار  إلی  وعاد  نورهما،  العرش  إلی  عاد  القیامة  کانت  فإذا  جهّنم، 
شمس والقمر، وإّنما عناهما لعنهما الّله، أولیس قد روی الناس أّن رسول الّله9قال: 
فالن  الناس:  قول  سمعت  أوما  قال:  بلی،  قلت:  النار]؟  [في  نوران  والقمر  الشمس  إّن 

وفالن شمسا هذه اُالّمة ونورهما(١)؟ فهما في النار، والّله ما عنی غیرهما، قلت: (واّجم 
فقال:  موضع،  غیر  في  الله  سّماه  ولقد  الله9  رسول  النجم:  قال:  يان)   ّوا
األوصیاء،  فالعالمات  يھتدون)(٣)     وّجم  (وعالمات  وقال:  ى)(٢)  إذا  (واّجم 

َیعُبدان. قال:  (يان)؟  قلت:  رسول الله9.  والنجم 
ان) قال: «السماء» : رسول الله9 رفعه الله إلیه،  ا ووضع اامء رفّقلت: (وا

«والمیزان»: أمیر المؤمنین7 نصبه لخلقه.
ان) قال: ال تعصوا اإلمام. غوا ِىف ا ال

َ
قلت: (أ

موا ازن ) قال: أقیموا اإلمام بالعدل.
َ
قلت: (وأ

ان) قال: ال تبخسوا اإلمام حّقه وال تظلموه. رسوا اقلت: (وال
وقوله: (واألرض وضا لألم)، قال: للناس .

(فا ٌة  واّخل ذات االكامم) قال: یکبر ثمر النخل في القمع، ثم یطلع منه.
والحبوب،  والشعیر  الحنطة  «الحّب»:  قال:  اين)  و  الف  ذو  (واحلّب  وقوله: 

منه.  یوَکل  ما  یحان»:  «والرَّ ْبن،  التِّ «والعصف»: 
وقوله: (فِبأي آالء رّبكام تكذن) قال: في الظاهر مخاطبة الجّن واإلنس، وفي الباطن 

«فالن» و «فالن»(٤).(٥) 

(١) وفي نسخة «وقمرا هذه اُالّمة!؟ قلت: بلی. قال:».
(٢) النجم: ١.

(٣) النحل : ١٦.
(٤) «زریق وحبتر» خ.

(٥) ١٠٣٣/٣ ح١، عنه البحار: ١٢٠/٧ ح٥٨، وج٦٧/٢٤ ح١، وج٢٥٦/٣٠ ضمن ح١١٧، والبرهان: ٢٢٩/٥ ضمن 
ح٣، وکنز الدقائق: ١٧/١٣، تأویل اآلیات: ٦٣٣/٢ ضمن ح٧، تقّدم النحل، ص٢٤٣ ح٥، والنجم، ص٤٣٩ ح١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٤٦

اٍر) «١٥» ْن نَّ اِرٍج مِّ انَّ ِمْن مَّ َ ْ (َوَخَلَق ا
عنه  سأل  وما  الشامي  خبر  من  الرضا7  عن  جاء  ما  باب  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٣
أمیرالمؤمنین7 حدیث طویل: وفیه سأله عن اسم أبي الجن، فقال: شومان، وهو اّلذي 

ُخلق من مارج من نار.(١) 
٤ ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محّمد بن اسماعیل الرازي، 

عن سلیمان بن جعفر الجعفري، قال:
دخلت علی أبي الحسن الرضا صلوات الّله علیه وبین یدیه تمر برني وهو مجّد في  أکله 
کله بشهوة فقال: ... أنا تمرّي وشیعتنا یحّبون التمر، ألّنهم خلقوا من طینتا، وأعداؤنا یا  یأ

سلیمان یحّبون المسکر، ألّنهم خلقوا ( مارج  ر).(٢) 
عن  فضیل،  بن  علّي  عن  معنعنًا،  الفزاري  إبراهیم  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  فرات:  ـ   ٥

وتعالی: تبارك  الّله  قول  عن  سألته  قال:  الرضا7  موسی  بن  علّي 
غیان) ام برزخ ال ي ) ان) قال: ذلك علّي وفاطمة قين يج ا)

قال: العهد اّلذي أخذه علیهما النبّي9
(يج ام اؤلؤ  وارن) قال: الحسن والحسین وذّرّیتهما.(٣) 

٦ـ عیون أخبار الرضا: (بإسناده) عن الرضا، عن آبائه، عن أمیرالمؤمنین علّي: 
السفن.(٤)  قال:  ألعالم)   ا ىف  انشئات  اجلوار   و) تعالی:  قوله  في 

اِم) «٢٦، ٢٧» رْکَ َالِل َواْالِ َ ْ َك ُذو ا َىق َوْجُه َربِّ ْ (ُکلُّ َمْن َعَلْیَھا َفاٍن * َوَ
٧ ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، قال: حّدثنا علّي 

ابن إبراهیم بن هاشم، عن عبد السالم بن صالح الهروي، قال:
(١) ٢٤٢/١ ضمن ح١، عنه البحار: ٧٨/٦٣ ح٣٣، والبرهان: ٢٢٩/٥ ح٣، ونور الثقلین: ٢١٢/٧ ح١٤، وکنز الدقائق: 

٢٣/١٣، علل الشرائع: ٥٩٣/٢.
(٢) ٣٤٥/٦ ح٦، عنه البحار: ١٠٢/٤٩ ح٢٣.

.(٣) ٤٦٠
(٤) ٦٦/٢ ح٣٠٠، عنه البحار: ١٤٢/٩٣ ح٣، والبرهان: ٢٣٦/٥ ح٢.
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سورة الر[ن «٣٩»

٤٤٧

أّن  رووه  اّلذي  الخبر  معنی  فما  الّله،  رسول  یابن  الرضا8:  موسی  بن  لعلّي  قلت 
ثواب ال إله إّال الّله النظر إلی وجه الّله تعالی؟

وجه  ولکن  کفر،  فقد  کالوجوه  بوجه  تعالی  الّله  وصف  من  الصلت  أبا  یا  فقال7: 
الّله تعالی أنبیاؤه ورسله وحججه:، هم اّلذین بهم یتوّجه إلی الّله عّزوجّل وإلی دینه 

ىشء   ّ) وجّل:  عّز  وقال  رّبك)   و ىق  وي ن *  ا     ّ) تعالی:  الّله  وقال  ومعرفته، 
ه).(١)  و  

ّ
إال  ھا

«٣٩»  ( ُْسَأُل َعْن َذنِبِه ِإنٌس َوَال َجانٌّ (َفَیْوَمِئٍذ الَّ 
٨ ـ تفسیر فرات: حّدثني إسماعیل بن إبراهیم معنعنًا، عن میسرة قال:

سمعت علّي بن موسی الرضا7 یقول: والّله الُیری في النار منکم اثنان أبدًا، الوالّله 
وال واحد، قال: قلت له: أصلحك الّله أین هذا في کتاب الّله؟ قال: في سورة الرحمن وهو 
ه ـ منکم ـ إنس وال ّن) قال: قلت: لیس فیها «منکم»  ئل عن ذ ذ الو) :قوله تعالی
قال: بلی والّله إّنه لمثبت فیها، وإّن أّول من غّیر ذلك البن أروی، وذلك لکم خاّصة وعلیه 

وعلی أصحابه حّجة، ولو لم یکن(٢) فیها «منکم» لسقط عقاب الّله عن الخلق.(٣) 
بن  محّمد  حّدثنا  قال:  ماجیلویه2،  علّي  بن  محّمد  حّدثنا  الشیعة:  فضائل  ٩ـ 
یحیی، عن حنظلة، عن میسرة(٤)، قال: سمعت أبا الحسن الرضا7یقول: ال یری منکم 

في النار إثنان، ال والّله وال واحد.
في  یوم  ذات  معه  فإّني  قال:  هنیئة ،  عّني  فأمسك  الّله؟  کتاب  من  ذا  أین  فقلت:  قال: 

کذا، مسئلتك  عن  جوابك  في  لي  ُاذن  میسرة(٥)  یا  قال:  إذ  الطواف 

(١) ١١٥/١ ح٣، عنه کنز الدقائق: ٣٤/١٣، أمالي الصدوق: ٣٧٢ ح٧، عنه البرهان: ٢٣٦/٥ ح٢.
(٢) «ولولم یقرأ» خ.

(٣) ٤٦١ ح٦٠٤، عنه البحار: ٣٥٣/٨ ح٣، وج٥٦/٩٢ ح٣١.
ر» خ. (٤) «ُمَیسِّ
ر» خ. (٥) «ُمَیسِّ
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٤٨

قال: قلت: فأین هو من القرآن؟ قال: في سورة الرحمن وهو قول الّله عّزوجّل: (وذ 
ه  ـ منکم ـ   إنس وال ّن) فقلت له: لیس فیها «منکم» قال: إّن أّول من قد  ئل عن ذُ ال
غّیرها ابن أروی، وذلك أّنها حّجة علیه وعلی أصحابه، ولو لم یکن فیها «منکم» لسقط 
عقاب الّله عّز وجّل عن خلقه، إذا لم ُیسئل عن ذنبه انس والجاّن، فلمن یعاقب الّله إذن 

یوم القیامة؟.(١) 
ه  إنس  ئلـ  منکمـ   عن ذ ذ الو) :١٠ـ مجمع البیان: وروي عن الرضا7 أّنه قال
وال ّن) والمعنی أّن من إعتقد الحّق ثّم أذنب ولم یتب في الدنیا ُعّذب علیه في البرزخ 

ویخرج یوم القیامة، ولیس له ذنب ُیسئل عنه.(٢) 

ِْرُموَن *  ُ ْ ا ا َ ِ ُب  ُ الَِّتي ُیَکذِّ َّ ( َھِذِه َجَھ
ٍمي آٍن) «٤٣، ٤٤» َنَھا َوَبْنيَ َمحِ َیُطوُفوَن یَبْ

بن  علّي  حّدثنا  قال:  الهمداني،  جعفر  بن  زیاد  بن  أحمد  حّدثنا  قال:  التوحید:  ١١ـ 
قال: الرضا7،  عن  الهروي،  صالح  بن  عبدالسالم  عن  أبیه،  عن  هاشم،  بن  إبراهیم 

قلت له: ... یابن رسول الّله فأخبرني عن الجّنة والنار أهما الیوم مخلوقتان؟
فقال: نعم، وإّن رسول الّله قد دخل الجّنة ورأی النار، لّما عرج به إلی السماء،

 قال: فقلت له: إّن قومًا یقولون: إّنهما الیوم مقّدرتان غیر مخلوقتین؟
رسول  کّذب  فقد  والنار  الجّنة  خلق  أنکر  من  منهم،  نحن  وال  مّنا  هم  ال  فقال7: 

ّ اّلٖىت   ه) :الّله وکّذبنا، ولیس من والیتنا علی شيء، ویخّلد في نار جهّنم، قال الّله
ءان) محمي    وب ا   يطون   * امون  هبا  يكّذب 

(١) ٧٦ ح٤٣، عنه البحار: ٢٧٣/٧ ح٤٥، و٣٦٠/٨ ح٢٨، والبرهان: ٢٣٩/٥ ح٢، تأویل اآلیات: ٦٧٣/٢ ح٢٠، عنه 
عن  ٥٦ح٣١،  وج٩٢/  ح٣،  ج٣٥٣/٨  وفي  ح٩١،  وج١٤٤/٦٨  ح٦١،   ٢٧٥/٢٤ والبحار:   ،٤٨/١٣ الدقائق:  کنز 

.١٧٧ فرات: 
(٢) ٢٠٦/٩، عنه البحار: ٨١/٧ ، والبرهان: ٢٤٠/٥ ح٣، ونور الثقلین: ٢١٩/٧ ح٤٢، وکنز الدقائق: ٤٨/١٣.
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سورة الر[ن «٤٦»

٤٤٩

الجّنة،  فأدخلني  جبرئیل  بیدي  أخذ  السماء:  إلی  بي  عرج  لّما  النبّي9  قال  وقد 
 (١).... کلته  فأ رطبها  من  فناولني 

َتاِن) «٤٦» ِه َجنَّ (َوِملَْن َخاَف َمَقاَم َربِّ
بن  علّي  بن  زید  بن  الحسین  بن  علّي  بن  محّمد  عن  بإسناده  الطوسي:  أمالي  ١٢ـ 
الحسین بن علّي بن أبي طالب:، قال حّدثنا الرضا علّي بن موسی، قال: حّدثني أبي 
موسی بن جعفر، قال: حّدثني أبي جعفر بن مّحمد، قال: حّدثني أبي محّمد بن علّي، 
عن أبیه علّي بن الحسین، عن أبیه، الحسین بن علّي، عن أبیه علّي بن أبي طالب:، 

الّله9، یقول:  قال سمعت رسول 
التوحید ثمن الجّنة، والحمد لّله وفاء شکر کّل نعمة، وخشیة الّله مفتاح کّل حکمة، 

واإلخالص مالك کّل طاعة...(٢) 

ح٦،  وج١١٩/٨  ذح٤،   ٤/٤ البحار:  عنها  ذح٣،   ١١٦/١ الرضا7:  أخبار  عیون   ،٢٧٥ الصدوق:  أمالي   ،١١٨  (١)
العیون. عن  ح٤٤   ٢١٩/٧ الثقلین:  نور  األمالي،  عن   ٩١ االحتجاج:  ح٨،   ٢٤١/٥ البرهان:  ح٨،  وص٢٨٣ 

(٢) ٥٦٩ ح٤و٥، عنه البحار: ١٨/٤٣ ح١٨ (قطعة)، والبرهان: ٢٤٥/٥ ح٥ و٦.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٥٠

سورة الواقعة

وَن) «١٠» ُ
ِ ا وَن السَّ ُ

ِ ا (َوالسَّ
بن  الحسن  أبومّحمد  حّدثني  قال:  عمر،  بن  محّمد  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ١ـ 
عبدالّله التمیمي، قال: حّدثني أبي، قال: حّدثني سّیدي علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، 

نزلت.(١)  فّي  اّابن)  (واّابن  قال:  علّي:،  عن  آبائه،  عن 
٢ ـ رجال الکّشي: نصر بن الصباح، عن إسحاق بن محّمد البصري، عن القاسم بن 
یحیی، عن حسین بن عمر بن یزید، قال: دخلت علی الرضا7 وأنا شاّك في إمامته وکان 
زمیلي في طریقي رجل یقال له: مقاتل بن مقاتل وکان قد مضی علی إمامته بالکوفة، فقلت 
له: عجلت، فقال: عندي في ذلك برهان وعلم، قال الحسین: فقلت للّرضا7: مضی 
أبوك؟ قال: إي والّله، وإّني لفي الّدرجة اّلتي فیها رسول الّله9وأمیر المؤمنین7 ومن 

کان أسعد ببقاء أبي مّني، ثّم قال: إّن الّله تبارك وتعالی یقول: (اّابن اّابن * ُاوك 
اّن) العارف لإلمامة حین یظهر اإلمام. الحدیث.(٢) 

٣ـ  االحتجاج: في إحتجاج اإلمام الرضا7 علی المروزي في مجلس المأمون: قال 
سلیمان: اّنما قلت: الیعلمه ألّنه الغایة لهذا، ألّن الّله عّزوجّل وصفهما بالخلود وکرهنا 
أن نجعل لهما انقطاعًا. قال الرضا7: لیس علمه بذلك بموجب ال نقطاعه عنهم، ألّنه 

قد یعلم ذلك ثّم یزیدهم ثّم ال یقطعه عنهم، ولذلك قال الّله عّزوجّل في کتابه (وة 
ة * الموعة  وال ممنوعة) فهو جّل وعّز یعلم ذلك وال یقطع عنهم الّزیادة.(٣)  كثـ

الدقائق:  وکنز  ح٢٣،   ٢٣٧/٧ الثقلین:  ونور  ح١٦،   ١٦/٤ والبرهان:  ح١٤،   ٣٣٥/٣٥ البحار:  عنه  ح٢١٨،   ٦٥/٢  (١)
ح٩٣٠.  ٢١٦/٢ التنزیل:  شواهد   ،٩٨/١٣

(٢) ٦١٤ ح١١٤٦، عنه البحار: ٢٧٤/٤٨ ح٣٦.
النساء،  تقّدم  ح٢،   ٣٣٣/١٠ البحار:  عنهما  ح١،   ٤٤٧ التوحید:  ح١،   ١٨٤/١  :7 الرضا  أخبار  عیون   ،١٨٢/٢  (٣)

ح٢٧. ص٢١٤  هود،  وسورة  ح٣٤،  ص٩٨ 
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سورة ا7ديد  «٣»

٤٥١

سورة الحدید

اِھُر َواْلَباِطُن  ُل َواْآلِخُر َوالظَّ وَّ (ُھَو اْالَ
ٍء َعِلٌمي) «٣» ْ َ َوُھَو ِبُکلِّ 

١ـ الکافي: علّي بن محّمد مرسًال، عن أبي الحسن الرضا7 في حدیث یفّسر فیه 
أسماء الّله تعالی، قال: وأّما الظاهر فلیس من أجل أّنه عال األشیاء برکوب فوقها وقعود 
الرجل:  کقول  علیها،  وقدرته  األشیاء،  ولغلبته  لقهره،  ذلك  ولکن  لذراها  وتسنم  علیها، 
ظهرت علی أعدائي وأظهرني الّله علی خصمي، یخبر عن الفلج والغلبة، فهکذا ظهور 

األشیاء علی  الّله 
ووجه آخر أّنه الظاهر لمن أراده وال یخفی علیه شيء، وأّنه مدّبر لکّل ما برأ، فأّي ظاهر 
من  وفیك  توّجهت،  حیثما  صنعته  تعدم  ال  ألّنك  وتعالی؟  تبارك  الّله  من  وأوضح  أظهر 
آثاره ما یغنیك، والظاهر مّنا البارز بنفسه، والمعلوم بحّده، فقد جمعنا اإلسم ولم یجمعنا 

المعنی
وأّما الباطن فلیس علی معنی اإلستبطان لألشیاء بأن یغور فیها، ولکن ذلك منه علی 
إستبطانه لألشیاء علمًا وحفظًا وتدبیرًا، کقول القائل: أبطنته یعني خّبرته وعلمت مکتوم 

سّره، والباطن مّنا الغائب في الشيء المستتر، وقد جمعنا اإلسم واختلف المعنی.
التوحید: حّدثنا محّمد بن علّي ما جیلویه1، قال: حّدثنا علّي بن إبراهیم بن هاشم، 
أبي  عن  الجرجاني،  یزید  بن  الفتح  عن  الهمداني،  المختار  بن  محّمد  بن  المختار  عن 

الحسن7، (مثله).
عیون أخبار الرضا: عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7، (مثله).(١) 

(١) ١٢٠/١ ح٢، عنه نور الثقلین: ٢٦٤/٧ ح١٥، وکنز الدقائق: ١٩٣/١٣، التوحید: ١٨٥ ح١، والعیون: ١٤٥/١ ضمن 
ح٥٠، عنهما البحار: ١٧٦/٤ ضمن ح٥، والبرهان: ٢٧٩/٥ ح٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٥٢

٢ـ الکافي: علّي بن محّمد مرسًال، عن أبي الحسن الرضا7، قال:
قال: اعلم ـ عّلمك الّله الخیر ـ أّن الّله تبارك وتعالی قدیم، والقدم صفته اّلتي دّلت 
العاقل علی أّنه ال شيء قبله، والشيء معه في دیمومّیته ... ، والشيء مع الّله في بقائه، 
وبطل قول من زعم أّنه کان قبله أو کان معه شيء، وذلك أّنه لو کان معه شيء في بقائه 
لم یجز أن یکون خالقًا له، ألّنه لم یزل معه، فکیف یکون خالقًا لمن لم یزل معه، ولو 
کان قبله شيء کان األّول ذلك الشيء ال هذا، وکان األّول أولی بأن یکون خالقًا لألّول.(١) 

عیون أخبار الرضا7: عن الحسین بن خالد، (مثله).(٢) 
التوحید: عن الرضا7 کالم طویل في التوحید وفیه: الباطن ال باجتنان(٣).(٤) 

َ َما َفاَتُکْم) «٢٣» َ (ِلَکْیَال َتْأَسْوا 
الرضا7  سمعت  قال:  الوّشاء  عن  المعّلی،  عن  محّمد،  بن  الحسین  الکافي:  ـ   ٣
ما  علی  التأسوا  إسرائیل  بني  یا  للحوارّیین:  علیه  الّله  صلوات  مریم  بن  عیسی  قال  یقول: 
فاتکم من الدنیا، کما الیأسی(٥) أهل الدنیا علی ما فاتهم من دینهم إذا أصابوا دنیاهم.(٦) 

َة َواْلِکَتاَب  ُبوَّ ِھَما النُّ ِ َّ ًحا َوِإْبَراِھَمي َوَجَعْلَنا ِيف ُذرِّ ُ (َوَلَقْد َأْرَسْلَنا 
ْ َفاِسُقوَن) «٢٦» ُ ْ َتٍد َوَکِثٌري مِّ ْ ُّ  ُ ْ َفِم

٤ ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا علّي بن الحسین بن شاذویه الموّدب، وجعفر بن 

(١) في التوحید والعیون «خالقًا لألّول الثاني».
(٢) ١٢٠/١ ح٢، عنه البرهان: ٤٦٣/٢ ح٣٦٠٨، مسند اإلمام الرضا7: ١٢/١ ح٥، التوحید: ١٨٦ ح٢، عنه البحار: 

٧٤/٥٧ ح٤٩، نور الثقلین: ٢٦١/٧ ح٥، وکنز الدقائق: ١٨٧/١٣.
(٣) االجتنان بمعنی االستتار، أي أّنه باطن بمعنی أّن العقول واألفهام التصل إلی کنهه ال باستتاره بستر وحجاب.

(٤) ٥٦ ح١، عنه البحار: ٢٨٥/٤ ح١٧، ونور الثقلین: ٢٦٥/٧ ح١٩، وکنز الدقائق: ١٩٧/١٣، الکافي: ١٤٠/١، عنه 
.٤٣٧/١ الوافي: 

(٥) األسی: الحزن علی فوت الفائت.
(٦) ١٣٧/٢ ح٢٥، عنه الوسائل: ٥٤١/١١ ح٤، والبحار: ٨٠/٧٣ ح٤١، وج٣٢٧/٧٢ ح٨، عن أمالي الصدوق: ٢٤٨، 

روضة الواعظین: ٥١٤.
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سورة ا7ديد «٢٧»

٤٥٣

محّمد بن مسرور رضي الّله عنهما، قاال: حّدثنا محّمد بن عبدالّله بن جعفر الحمیري، عن 
أبیه، عن الرّیان بن الصلت، عن الرضا7ـ في حدیث ـ قال: 

قالت العلماء: أخبرنا یا أبا الحسن عن العترة أهم اآلل أم غیر اآلل؟
فقال الرضا7: هم اآلل، فقالت العلماء: فهذا رسول الّله9یؤثر عنه أّنه قال: ُاّمتي 
ُاّمته،  آل محّمد  دفعه:  یمکن  ال  اّلذي  المستفاض  بالخبر  یقولون  أصحابه  وهوالء  آلي، 
علی  فتحرم  قال:  نعم،  قالوا:  اآلل؟  علی  الصدقة  تحرم  هل  أخبروني  الحسن:  أبو  فقال 
اُالّمة؟ قالوا: ال، قال: هذا فرق بین اآلل واُالّمة، ویحکم أین یذهب بکم؟ أضربتم عن 
الذکر صفحًا أم أنتم قوم مسرفون، أما علمتم أّنه وقعت الوراثة والطهارة علی المصطفین 
تعالی:  الّله  قول  من  فقال7:  الحسن؟  أبا  یا  أین  ومن  قالوا:  سائرهم؟  دون  المهتدین 
 م سن)  تٍد وكث م بّوة والكتابام اا ىف ذّرّي وإبراھمي و ً اد أرسو)
فصارت وراثة النبّوة والکتاب للمهتدین، دون الفاسقین، أما علمتم أّن نوحًا حین سأل رّبه 
)(١)  وذلك أّن الّله  أحمك احلاكم ك احلّق وأأھٖىل وإّن و  تعالی ذکره، فقال: (رّب إّن ابٖىن

 صالح  ل غ إّنه أھ  س ح إّنه عّزوجّل وعده أن ینجیه وأهله فقال له رّبه عّز وجّل: (يا
 (٣).(٢)  ( اجلاھل   ك أن تكونم إّىنٖ أ به  س ما ٖئ فال

«٢٧» ( ْ ِإالَّ اْبِتَغاء ِرْضَواِن اّهللاِ ِ
ْ َناَھا َعَل ْ ًة اْبَتَدُعوَھا َما َکَت (َرْھَباِنیَّ

عن  أسباط،  بن  علّي  عن  الحسین،  بن  محّمد  عن  یحیی،  بن  محّمد  الکافي:  ـ   ٥
ة  ّ رھبا) عّزوجّل:  الّله  قول  في  الحسن7  أبي  عن  أبي عبدالّله،  بن  علّي  بن  محّمد 

الّلیل.(٤) صالة  قال:  اهللا)،  ران  اغاء   
ّ

إال م  اھا  ما  ادھا 
(١) هود: ٤٥.
(٢) هود: ٤٦.

 ٢٨٣/٧ الثقلین:  ونور  ح١،  وج٣٠٥/٥   ،٥٤٩/٤ البرهان:  و  ح٣٤،   ١٣٩/١٨ الشیعة:  وسائل  عنه  ح١،   ٢٣٠/١  (٣)
الصدوق:  أمالي  ح١٢،   ص٣٧٠  فاطر،  سورة  وفي  ح١٧،  ص٢٠٩  هود،  تقّدم   ،٢٦٥/١٣ الدقائق:  وکنز  ح١٠٤، 

.٣٥٠ المصطفی:  بشارة   ،٤٢٦ العقول:  تحف  ح٢٠،   ٢٢١/٢٥ البحار:  عنه   ،٦١٦
(٤) ٤٨٨/٣، عیون أخبار الرضا7: ٢٢٨/١، األمالي للصدوق: ٥٢٢، بحار األنوار: ٢٢٠/٢٥، البرهان: ٥٤٩/٤، 

وج٣٠٥/٥، تفسیر نورالثقلین: ٢٥٠/٥، تفسیر کنز الدقائق: ١٧٩/٦، وج١٠٩/١٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٥٤

سورة المجادلة

َْسَتِطْع   ْ ا َفَمن ملَّ سَّ َ َ (َفِصَیاُم َشْھَرْیِن ُمَتَتاِبَعْنيِ ِمْن َقْبِل َأْن َی
َني ِمْسِکیًنا) «٤» َفِإْطَعاُم ِستِّ

قال:  ـ  حدیث  في  ـ  الرضا7  عن  الفضل،  علل  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ١ـ 
کّلما غلب الّله علیه مثل المغمی علیه اّلذي یغمی علیه یومًا ولیلة فالیجب علیه قضاء 
الصلوات کما قال الصادق7: کّلما غلب الّله علی العبد فهو أعذر له ألّنه دخل الشهر 
وهو مریض فلم یجب علیه الصوم في شهره وال سنته للمرض اّلذي کان فیه ووجب علیه 
الفداء ألّنه بمنزلة من وجب علیه الصوم فلم یستطع أداءه فوجب علیه الفداء، کما قال الّله 
 كًا).(١)  ّ امع فإي  ن امّسال أن ي   تا رين یام) :عّز وجّل

(اّين  فقال:  بالظهار،  قومًا  عّیر  الّله  فإّن  امرأتك،  تظاهر  أن  وإّیاك  الرضا:  فقه  ٢ـ 
  كرًا  ن  وإّهنم  وهنم   الال  

ّ
إال ُاّاهتم  إن  ُاّاهتم  ماھّن  ام    مك  يظاھرون 

الل وزورًا) فإن ظاهرت فهو علی وجهین،  فإذا قال الرجل المرأته: أنت علّي کظهر ُاّمي 
وسکت فعلیه الکّفارة من قبل أن یجامع، فإن جامعت من قبل أن تکّفر لزمتك کّفارة ُاخری، 
فإن قال: هي علیه کظهر ُاّمه إن فعل کذا وکذا، أوفعلت کذا وکذا، فلیس علیه کّفارة حّتی یفعل 

ذلك الشيء، ویجامع إلی أن یفعل، فإن فعل لزمه الکّفارة، وال یجامع حّتی یکّفر یمینه.
  ّ فإام  يع    ...ن    تا رين  یام   ي   (ن  رقبة  تحریر  والکّفارة 
كًا) لکّل مسکین مّد من طعام، فإن لم یجد یتصّدق بما یطیق، فإن طّلقها سقطت عنه 
الکّفارة،  فإن راجعها لزمته، فإن ترکها حّتی یمضی أجلها وتزّوجها، رجل آخر ثّم طّلقها وأراد 

األّول أن یتزّوجها لم یلزمه الکّفارة.(٢) 

(١) عیون أخبار الرضا7: ١٢٤/٢، علل الشرایع: ٢٧١/١، عنهما الوسائل: ٢٤٦/٧ ح٨ ، والبحار: ٨١/٦ .
(٢) ٢٣٧، عنه البحار: ١٦٨/١٠٤ ح٦.
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اد̂_ «١٩» 4̀ سورة ا

٤٥٥

الکافي: (بإسناده) عن الرضا7 قال: الظهار ال یقع علی الغضب.(١) 

اِسُروَن) «١٩» َ ْ ُ ا ُ ْیَطاِن  ْیَطاِن َأَال ِإنَّ ِحْزَب الشَّ (ُأْوَلِئَك ِحْزُب الشَّ
٣ ـ عیون أخبار الرضا: حمزة العلوّي، عن علّي، عن أبیه، عن علّي بن معبد، عن 
 : ـ  حدیث  في  الّله9ـ  رسول  قال  قال:  آبائه:  عن  الّرضا،  عن  خالد،  بن  الحسین 

حزبهم حزبي، وحزبي حزب الّله عّز وجّل، وحزب أعدائهم حزب الّشیطان.(٢) 

ْنُه) «٢٢» ُ ِبُروٍح مِّ َد َمياَن َوَأیَّ ُ اْالِ ِ ِ (َکـَتَب ِيف ُقُلو
٤ ـ عیون أخبار الرضا7: تمیم القرشي، عن أبیه، عن أحمد بن علّي األنصاري، 
موسی  بن  علّي  وعنده  یومًا  المأمون  مجلس  حضرت  قال:  الجهم،  بن  الحسین  عن 
الرضا8، فقال الرضا7: إّن الّله عّز وجّل قد أّیدنا بروح منه مقّدسة مطّهرة لیست 
بملك لم تکن مع أحد مّمن مضی إّال مع رسول الّله9 وهي مع األئّمة مّنا تسّددهم 

وتوّفقهم وهو عمود من نور بیننا وبین الّله عّز وجّل ... الخبر.(٣) 
٥ـ  کمال الدین: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني2، عن علي بن إبراهیم، 
موسی  بن  علّي  أبي الحسن  عن  خالد،  بن  الحسین  عن  سعید،  بن  علّي  عن  أبیه،  عن 
علّي،  بن  محّمد  أبیه  عن  محّمد،  بن  جعفر  أبیه  عن  جعفر،  بن  موسی  أبیه  عن  الرضا، 
قال  أّنه  أمیر المؤمنین:  أبیه  عن  علّي،  بن  حسین  أبیه  عن  الحسین،  بن  علّي  أبیه  عن 
والباسط  للّدین  والمظهر  بالحّق  القائم  هو  حسین   یا  ولدك   من   التاسع   للحسین7: 
إي  فقال7:  لکائن؟  ذلك  إّن  و  المؤمنین  أمیر  یا  فقلت:  الحسین7:  قال  للعدل، 
الیثبت  وحیرة  غیبة  بعد  ولکن  البرّیة،  جمیع  علی  واصطفاه  بالّنبّوة  محّمدًا  بعث  واّلذي 
بوالیتنا  میثاقهم  الّله  أخذ  اّلذین  الیقین  لروح  المباشرون  المخلصون  إّال  دینه  علی  فیها 

ه ).(٤) بروح   وأّيد اإليامن  قهبم  ىف  و(كتب 
(١) ١٥٨/٦ ح٢٥، عنه نور الثقلین: ٢٨٩/٧ ح٦، وکنز الدقائق: ٢٩٢/١٣، والوسائل: ٥١٥/١٥ ح١.

(٢) ٢٩٢/١ ذح٤٣، البحار: ١٤٤/٢٣ ح١٠٠.
(٣) ٢٠٠/٢ ح١ عنه البحار: ١٣٤/٢٥ ح٦.

(٤) کمال الدین: ٣٠٤/١، إعالم الوری: ٢٢٩/١، کشف الغّمة: ٥٢١/٢، بحار االنوار: ١١٠/٥١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٥٦

سورة الحشر

ْبَصاِر) «٢» وا َیا ُأوِيل اْالَ (َفاْعَتِربُ
ار) قبل  وٖىل األ

ُ
وا يا أ عت) ١ـ فقه الرضا7: ونروي في قول الّله تبارك وتعالی

أن یعتبر بکم.(١) 

(َفَما َأْوَجْفُمتْ َعَلْیِه ِمْن َخْیٍل َوَال ِراَکٍب) «٦»
٢ـ عیون أخبار الرضا: في باب مجلس الّرضا7 مع المأمون في الفرق بین العترة 
واُالّمة حدیث طویل، وفیه: قالت العلماء: فأخبرنا هل فّسر الّله اإلصطفاء في الکتاب؟ 
فقال الّرضا7: فّسر اإلصطفاء في الظاهر سوی الباطن في إثني عشر موطنًا وموضعًا، 

فأّول ذلك قوله عّز وجّل: ... إلی أن قال: واآلیة الخامسة قول الّله عّزوجّل (وآت ذا ارىب 
نزلت  فلّما  اُالّمة،  علی  واصطفاهم  بها  الجّبار  العزیز  الّله  خّصهم  خصوصّیة  ّه)(٢) 
هذه اآلیة علی رسول الّله9 قال: ادعوا إلّي فاطمة فدعیت له، فقال: یا فاطمة، قالت: 
لبیك یا رسول الّله9، فقال: هذه فدك هي مّما لم یوجف علیه بخیل والرکاب، وهي 
لي خاّصة دون المسلمین، وقد جعلتها لك لما أمرني الّله تعالی به، فخذیها لك ولولدك، 

فهذه الخامسة.(٣) 

ْغِنَیاَء ِمْنُکْم) «٦» (َکْی َال َیُکوَن ُدوَلَة َبْنيَ اْالَ
اإلسالم  محض  من  للمأمون  الرضا7  کتبه  ما  باب  في  الرضا:  أخبار  عیون  ـ   ٣

الدین: وشرائع 

(١) ٣٨٠، عنه البحار: ٦٨/٧٠ ضمن ح١٣.
(٢) اإلسراء: ٢٦.

(٣) ٢٣١/١ ح١، عنه نور الثقلین: ٣١١/٧ ح١٢، وکنز الدقائق: ٣٦٨/١٣.
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«٧» ab7سورة ا

٤٥٧

والبراءة مّمن نفی األخیار وشردهم، وآوی الطرداء اللعناء، وجعل األموال دولة بین 
األغنیاء، واستعمل السفهاء مثل معاویة وعمرو بن العاص َلعیَنْي رسول الّله9، والبراءة 
من أشیاعهم واّلذین حاربوا أمیر المؤمنین7 وقتلوا األنصار والمهاجرین وأهل الفضل 

والصالح من السابقین.(١) 

امُکْ َعْنُه َفانَتُھوا) «٧» َ َ ُذوُه َوَما  ُ َ ُسوُل  (َوَما آَتامُکُ الرَّ
قال:  الخادم،  علّي، عن أبیه، عن یاسر  ماجیلویه، عن  ٤ ـ عیون أخبار الرضا7: 
قلت للرضا7: ما تقول في التفویض؟ فقال: إّن الّله تبارك وتعالی فّوض إلی نبّیه9أمر 

دینه فقال: (ما آ اسول ذوه وما هنا ه نوا)
فأّما الخلق والرزق فال، الحدیث.(٢) 

٥ ـ ومنه: عن الرضا7 ـ في حدیث طویل ـ قال7: النرّخص فیما لم یرّخص 
فیه رسول الّله، وال نأمر بخالف ما أمر رسول الّله إّال لعّلة خوف ضرورة، فأّما أن نستحّل 
ما حّرم رسول الّله أو نحّرم ما استحّله رسول الّله9 فال یکون ذلك أبدًا، ألّنا تابعون 
لرسول الّله9 مسّلمون له، ورسول الّله9 تابع ألمر رّبه عّزوجّل مسّلم له، وقال الّله 

نوا).(٣)  ه   هنا وما  ذوه  اسول   آ (ما  عّزوجّل: 

َسُھْم) «١٩» ُ ْ َأ ُ َسا َُسوا اَهللا َفَأ ِذیَن  ا اَکلَّ ُ (َوَال َتُکو
یعقوب  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  الکلیني،  عصام  بن  محّمد  بن  محّمد  التوحید:  ـ   ٦
عمران  أبوحامد  حّدثنا  قال:  بعّالن،  المعروف  محّمد  بن  علّي  حّدثنا  قال:  الکلینّي، 
أخیه  عن  مسلم،  بن  القاسم  عن  الرّقام،  القاسم  بن  الحسن  عن  إبراهیم،  بن  موسی  ابن 
عّزوجّل:  الّله  قول  موسی8عن  بن  علّي  الرضا  سألت  قال:  مسلم،  بن  عبدالعزیز 

(١) ١٢٤/٢، عنه نور الثقلین: ٣١٤/٧ ح٢٢، وکنز الدقائق: ٣٧٧/١٣.
(٢) ٢٠٢/٢ ح٣، عنه البحار: ٧/١٧ ح٩، وج٣٢٨/٢٥ ح١، والبرهان: ٣٥٠/٤ ح٢، وص٧٢٤ ح١، وج٣٣٩/٥ ح١٢، 

ونورالثقلین: ٣١٥/٧ ح٢٥، تقّدم الزمر، ص٣٨٩ ح٦، والروم، ص٣٤٦ ح٨.
(٣) ١٩/٢، عنه البحار: ٢٣٣/٢ ذح١٥، ونور الثقلین: ٣٢٠/٧ ح٤٥، وکنز الدقائق: ٣٩٢/١٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٥٨

ویسهو  ینسی  وإّنما  والیسهو،  الینسی  وتعالی  تبارك  الّله  إّن  فقال:  سم)(١)  اهللا  (و 
المخلوق المحدث، أال تسمعه عّزوجّل یقول: (وما ن رّبك ّیًا) (٢) وإنّما یجازي من 

اهللا  وا  ّين  تكوا  (وال  عّزوجّل:  قال  کما  أنفسهم  ینسیهم  بأن  یومه  لقاء  ونسي  نسیه 
يوم  اء  وا  كام   سا (وم  عّزوجّل:  وقوله  ااسن)    ُاوك  أم   افأ

هذا.(٣)  یومهم  للقاء  اإلستعداد  ترکوا  کما  نترکهم  أي  ا) 

ُ اْلَفاِئُزوَن) «٢٠» ُ ِة  نَّ َ ْ َْاَْابُُب ا
َ
أ
َ
ِة أ نَّ َ ْ َْاَْابُُب ا

َ
أ
َ
اِر َوأ َْاَْابُُب النَّ

َ
أ
َ
َْسَتِوي أ (َال 

٧ ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا أبو الحسن علّي بن عیسی المجاور في مسجد الکوفة 
قال: حّدثنا إسماعیل بن علّي بن رزین ابن أخي دعبل بن علّي الخزاعي، عن أبیه، قال: 
حّدثنا اإلمام أبوالحسن علّي بن موسی الرضا، قال: حّدثني أبي موسی بن جعفر8، 
قال: حّدثني أبي جعفر بن محّمد، قال: حّدثني أبي محّمد بن علّي، قال: حّدثني أبي 
علّي بن الحسین، قال: حّدثني أبي الحسین بن علّي، عن أبیه علّي بن أبي طالب: 

وأاب اجلّنة أاب اجلّنة  اار  أاب  يتوي  قال: إّن رسول الّله9 تال هذه اآلیة: (ال 
 اائزون) فقال9: أصحاب الجّنة من أطاعني وسّلم لعلّي بن أبي طالب7 بعدي 

وأقّر بوالیته، وأصحاب الّنار من سخط الوالیة ونقض العهد، وقاتله بعدي.(٤) 

ُْسَىن) «٢٤» ْ اء ا ْمسَ ُر َلُه اْالَ اِلُق اْلَباِرُئ اْملَُصوِّ َ ْ (ُھَو اّهللاُ ا
أبي الحسن  إلی  کتبت  قال:  الجرجاني  یزید  بن  فتح  عن  بإسناده  التوحید:  ـ   ٨
الرضا7 أسأله عن شيء من التوحید فکتب إلّي بخّطه ... الخالق ال بمعنی حرکة(٥)... 

(١) التوبة: ٦٧.
(٢) مریم: ٦٤.

عنه  ح٥،   ١٤ األخبار:  معاني   ،٤٢٤/١٣ الدقائق:  کنز  عنه   ،١٠٢/١ العیون:  وعن  ح٤   ٦٣/٤ البحار:  عنه   ،١٥٩  (٣)
ح١٣. ص٢٨٠  ومریم،  ح١٨،  ص١٨٥  والتوبة،  ح١٣،  ص١٦١  األعراف،  تقّدم  ح١،   ٣٤٤/٥ البرهان: 

الدقائق:  وکنز  ح٧٢،   ٣٢٩/٧ الثقلین:  ونور  ح١،   ٣٤٥/٥ والبرهان:  ح٢١،   ٣٥٨/٨ البحار:  عنه  ح٢٢،   ٢٨٠/١  (٤)
ح٩.  ٦٨١/٢ اآلیات:  تأویل   ،٤٢٥/١٣

(٥) أي لیس ایجاده بالحرکة کایجادنا.
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«٢٤» ab7سورة ا

٤٥٩

وخالق إذ المخلوق.(١) 
٩ ـ الکافي: بإسناده عن الفتح بن یزید الجرجاني، عن أبي الحسن7 قال: سمعته 
یقول: ... وأّن کّل صانع شيء فمن شيء صنع، والّله الخالق اللطیف الجلیل خلق وصنع 

ال من شيء.(٢) 
الّله  کان  هل  الرضا7  الحسن  أبا  سألت  قال:  سنان،  ابن  عن  بإسناده  ومنه:  ١٠ـ 
عّزوجّل عارفًا بنفسه قبل أن یخلق الخلق؟ قال: نعم، قلت: یراها ویسمعها؟ قال: ما کان 
محتاجًا إلی ذلك، ألّنه لم یکن یسألها وال یطلب منها، هو نفسه، ونفسه هو، قدرته نافذة 
فلیس یحتاج أن یسّمي نفسه، ولکّنه اختار لنفسه أسماء لغیره یدعوه بها، ألّنه إذا لم یدع 

بإسمه لم یعرف.(٣) 
بن  علّي  حّدثنا  قال:  الهمداني1  جعفر  بن  زیاد  بن  أحمد  حّدثنا  التوحید:  ـ   ١١
إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن أبي الصلت عبدالسالم بن صالح الهروي، عن علّي بن 
موسی الرضا، عن آبائه، عن علّي: قال: قال رسول الّله9: لّله  تبارك وتعالی تسعة 

وتسعون إسمًا من دعا بها إستجاب له ومن أحصاها (٤) دخل الجّنة.(٥) 

(١) ٥٦ و٥٧ ضمن ح١٤، عنه البحار: ٢٨٥/٤ ضمن ح١٧، وج١٦٦/٥٧ ح١٠٦، ونور الثقلین: ٣٣٤/٧ ح١٠١.
عنهما  ذح١،   ١٨٥ التوحید:  ذح٢٣،   ١٢٧/١ الرضا:  اخبار  عیون  ح١٠٣،   ٢٩٧/٥ الثقلین:  نور  عنه  ذح١،   ١٢٠/١  (٢)

ذح٢.  ١٧٤/٤ البحار: 
(٣) ١١٣/١ ضمن ح٢، عنه البحار: ١٦٣/٥٧ ح١٠٢، والوافي: ٤٦٥/١٠ ح٢، ونور الثقلین: ٣٣١/٧ ح٨٤.

(٤) قال محّمد بن علّي بن بابویه؛ معنی قول النبّي9 «إّن لّله تبارك وتعالی تسعة وتسعون إسمًا من أحصاها» هو 
اإلحاطة بها والوقوف علی معانیها ولیس معنی اإلحصاء عّدها: عنه البحار: ١٨٧/٤ ح٢، والبرهان: ٣٤٩/٥ ذح٥، 

ونور الثقلین: ٣٣٥/٧ ح١٠٦.
(٥) ١٩٥ ح٩، عنه البحار: ١٨٧/٤ ح٢، والبرهان: ٣٤٩/٥ ح٥، وکنز الدقائق: ٤٣٥/١٣.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٦٠

سورة الصف

ُد) «٦» ُه َأْمحَ ًرا ِبَرُسوٍل َیْأِتي ِمن َبْعِدي اْمسُ (َوُمَبشِّ
١ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7من خبر الشامّي، وما سأل عنه 
أمیر المؤمنین7 في جامع الکوفة، حدیث طویل وفیه: وقام إلیه آخر وسأله عن سّتة من 
األنبیاء لهم اسمان؟ فقال: یوشع بن نون وهو ذوالکفل، ویعقوب وهو اسرائیل، والخضر 
وهو حلیقا، ویونس وهو ذوالنون، وعیسی وهو المسیح، ومحّمد وهو أحمد صلوات الّله 

علیهم أجمعین.(١) 
٢ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی صفوان بن یحیی صاحب السابري، قال:

قال:  ذلك،  في  فاستأذنته  الرضا7،  إلی  أوصله  أن  الجاثلیق  صاحب  أبوقّرة  سألني 
الّله  روح  عیسی  أّن  اّدعینا  نحن   ... وقال:   بساطه،  قّبل  علیه  دخل  فلّما  علّي،  أدخله 
وکلمته، فوافقنا علی ذلك المسلمون، واّدعی المسلمون أّن محّمدًا نبّي فلم نتابعهم علیه، 
وما أجمعنا علیه خیر مّما افترقنا فیه، فقال أبوالحسن7: ما إسمك؟ قال: یوحّنا، قال: 
یا یوحّنا، إّنا آمّنا بعیسی روح الّله وکلمته، اّلذي کان یؤمن بمحّمد، ویبّشر به، ویقّر علی 
نفسه أّنه عبد مربوب، فإن کان عیسی اّلذي هوعندك روح الّله وکلمته لیس هو اّلذي آمن 
بمحّمد6 و بّشر به، وال هو اّلذي أقّر لّله عّز وجّل بالعبودّیة والربوبّیة فنحن منه برآء، 

فأین اجتمعنا؟
فقام، وقال لصفوان بن یحیی: قم فما کان أغنانا عن هذا المجلس؟!.(٢) 

٣ـ التوحید: في باب مجلس الرضا7 مع أصحاب الملل والمقاالت، قال الجاثلیق 

(١) ٢٤٥/١، عنه نور الثقلین: ٣٥٢/٧ ح١٢، والبحار: ٩٠/١٦ ح٢٢، وکنز الدقائق: ٤٨٦/١٣.
(٢) ٢٣٢/٢ ح١، عنه البحار: ٣٤١/١٠ ح٣، ونور الثقلین: ٣٥٢/٧ ح١٣، ووسائل الشیعة: ٥٦١/٨ ح١، وکنزالدقائق: 

.٤٨٧/١٣
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سورة الصف «٦»

٤٦١

للرضا7: ما تقول في نبّوة عیسی وکتابه9، هل تنکر منهما شیئًا ؟ قال الرضا7: 
إّنا مقّر بنبّوة عیسی وکتابه، وما بّشر به ُاّمته، وأقّرت به الحوارّیون، وکافر بنبّوة کّل عیسی 

لم یقّر بنبّوة محّمد9، وبکتابه، ولم یبّشر به ُاّمته، الحدیث.(١) 

ِلِمَني) «٦» ٰلظَّ ِدی اْلَقْوَم ا ْ َ ُ َال ِھِھْم َو اهللاَّ ِ ِبَأْفَوٰ َر اهللاَّ ُ (ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُؤا 
٤ ـ عیون أخبار الرضا: حّدثنا محّمد بن أحمد السناني2، قال: حّدثنا محّمد بن 
قال:  أعین،  بن  هرثمة  حّدثني  قال:  خلف،  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  الکوفي،  عبدالّله  أبي 
دار  في  ظهر  قد  وکان  المأمون  دار  في  الرضا7ـ  یعني  ـ  وموالي  سّیدي  علی  دخلت 
قال:  علیه،  االذن  رید 

ُ
أ فدخلت  القول،  هذا  یصّح  ولم  توّفي،  قد  الرضا7  أّن  المأمون 

وکان في بعض ثقات خدم المأمون غالم یقال له: صبیح الدیلمّي وکان یتوّلی سّیدي حّق 
المأمون  ألست تعلم أّني ثقة  هرثمة  لي: یا  رآني قال  خرج. فلّما  وإذا صبیح قد  والیته، 

علی سّره وعالنیته؟ قلت: بلی.
وعالنیته،  سّره  علی  ثقاته  من  غالمًا  وثالثین  دعاني  المأمون  أّن  هرثمة  یا  اعلم  قال: 
وبین  الشموع،  کثرة  من  نهارًا  لیله  صار  وقد  علیه  فدخلت  الّلیل،  من  األّول  الثلث  في 
یدیه سیوف مسلولة مشحوذة مسمومة، فدعا بنا غالمًا غالمًا، وأخذ علینا العهد والمیثاق 
إّنکم  لکم،  الزم  العهد  هذا  لنا:  فقال  غیرنا،  الّله  خلق  من  أحد  بحضرتنا  ولیس  بلسانه، 

تفعلون ما آمرکم به وال تخالفوا فیه شیئًا.
قال: فحلفنا له، فقال: یأخذ کّل واحد منکم سیفًا بیده وامضوا حّتی تدخلوا علی علّي 
وضعوا  تکّلموه،  فال  نائمًا  أو  أوقاعدًا  قائمًا  وجدتموه  فإن  حجرته.  في  الرضا  موسی  ابن 
أسیافکم علیه، واخلطوا لحمه ودمه وشعره وعظمه ومّخه، ثّم إقلبوا علیه بساطه وامسحوا 
، وقد جعلت لکّل واحد منکم علی هذا الفعل وکتمانه عشر ِبَدر  أسیافکم به، وصیروا إلیَّ
دراهم، وعشر ضیاع منتجبة(٢) والحظوظ عندي ما حییت وبقیت. قال: فأخذنا األسیاف 

(١) ٤٢٠، عنه نور الثقلین: ٣٥٣/٧ ح١٦، وکنز الدقائق: ٤٨٨/١٣.
(٢) «منتخبة» خ.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٦٢

بکالم  ویتکّلم  یدیه  طرف  یقّلب  مضطجعًا  فوجدناه  حجرته،  في  علیه  ودخلنا  بأیدینا 
النعرفه، قال: فبادر الغلمان إلیه بالسیوف ووضعت سیفي وأنا قائم أنظر إلیه وکأّنه قد کان 
علم بمصیرنا إلیه فَلِبس علی بدنه ما ال تعمل فیه السیوف، فطووا علیه بساطه، وخرجوا 

حّتی دخلوا علی المأمون، فقال: ما صنعتم؟ قالوا: فعلنا ما أمرتنا به یا أمیرالمؤمنین
قال: ال تعیدوا شیئًا مّما کان، فلّما کان عند تبّلج الفجر، خرج المأمون فجلس مجلسه 

مکشوف الرأس محّلل األزرار، وأظهر وفاته وقعد للتعزیة.
سمع  حجرته  علیه  دخل  فلّما  یدیه،  بین  وأنا  إلیه  لینظر  فمشی  حاسرًا  حافیًا  قام  ثّم 
همهمة فُارعد، ثّم قال: من عنده؟ قلت: ال علم لنا یا أمیرالمؤمنین فقال: اسرعوا وانظروا، 
قال صبیح: فأسرعنا إلی البیت فإذا سّیدي7 جلس في محرابه یصّلي ویسّبح، فقلت: 
یا أمیرالمؤمنین هو ذا نری شخصًا في محرابه یصّلي ویسّبح، فانتفض المأمون وارتعد، 
ثّم قال: غدرتموني لعنکم الّله، ثّم التفت إليَّ من بین الجماعة، فقال لي: یا صبیح أنت 

تعرفه، فانظر من المصّلي عنده؟
قال صبیح: فدخلت وتوّلی المأمون راجعا، ثّم صرت إلیه عند عتبة الباب.

قال7 لي: یاصبیح، قلت: لبیك یا موالي، وقد سقطت لوجهي، فقال: قم یرحمك 
فوا راهللا بأام واهللا مّمت ره و كره الكافرون) الّله، (يريدون ل

قال: فرجعت إلی المأمون، فوجدت وجهه کقطع الّلیل المظلم، فقال لي:
یا صبیح ما وراءك؟ فقلت له: یا أمیرالمؤمنین هو والّله جالس في حجرته وقد ناداني، 
وقال لي: کیت وکیت، قال: فشّد أزراره وأمر برّد أثوابه، وقال: قولوا: إّنه کان غشي علیه، 
سّیدي  علی  دخلت  ثّم  وحمدًا،  شکرًا  وجّل  عّز  لّله  فأکثرت  هرثمة:  قال  أفاق،  قد  وأّنه 
الرضا7، فلّما رآنی قال: یا هرثمة ال تحّدث أحدًا بما حّدثك به صبیح، إّال من امتحن 
والّله  هرثمة  یا  قال7:  ثّم  سّیدي،  یا  نعم  فقلت:  ووالیتنا،  بمحّبتنا  لإلیمان  قلبه  الّله 

الیضّرنا کیدهم شیئًا حّتی یبلغ الکتاب أجله.(١) 

(١) ٢١٤/٢ ح٢٢، عنه البحار: ١٨٦/٤٩ ح١٨، وحلیة األبرار: ٤٤٦/٤.
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سورة الصف «١٢»

٤٦٣

٥ ـ قرب اإلسناد: معاویة بن حکیم، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصیر، قال: وعدنا 
قد  الناس  إّن  فقال:  فسّلم7  فجاء  معاویة،  دار  مسجد  إلی  لیلة  الّرضا7  أبوالحسن 
جهدوا علی إطفاء نور الّله حین قبض الّله تبارك وتعالی رسوله9 وأبی الّله إّال أن یّتّم 
نوره، وقد جهد علّی بن أبي حمزة علی إطفاء نور الّله، حین مضی أبوالحسن األّول7، 
فأبی الّله إّال أن یّتم نوره، وقد هداکم الّله ألمر جهله الناس، فأحمدو الّله علی ما مّن علیکم 
والمستودع  اإلیمان،  من  ثبت  ما  فالمستقّر  ومستودع،  فمستقّر  یقول:  کان  جعفرًا  إّن  به، 

المعار، وقد هداکم الّله ألمر جهله الناس، فأحمدو الّله علی ما مّن علیکم به.(١) 

اُر َوَمَساِکَن  َ ْ ِْتَھا اْالَ َ ِري ِمْن  ْ َ اٍت  (َوُیْدِخْلُکْم َجنَّ
اِت َعْدٍن) «١٢» َبًة ِيف َجنَّ َطیِّ

سبحانه  الّله  طاعة  رأس  أّن  اعلموا  قال:  العالم7  عن  روي  الرضا7:  فقه  ٦ـ 
یصلح  سدیدًا،  قوًال  وقولوا  الّله  واّتقوا  ـ  قال:  أن  إلی  ـ  نعقله  لم  ولما  عقلناه  لما  التسلیم 

ٖىف  طّیبة  واكن  األهنار  ا    ري   ّات  ويدمك  ذبمك  لمك   ) و  أعمالکم  لکم 
بالدنیا.(٢)  إّال  والتنال  تلحق  ال  اآلخرة  فإّن  الدنیا،  خیر  والیفوتّنکم  ن)  ّات 

(١) ١٥١، عنه البحار: ٢٦٢/٤٩ ح٥.
(٢) تقّدم التوبة، ص١٨٦ ح١٩.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٦٤

سورة الجمعة

ْرِض َالُة َفانَتِشُروا ِيف اْالَ (َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ
«١٠» (  َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اّهللاِ

١ـ عیون أخبار الرضا: عن محّمد بن علّي بن الّشاه، عن أبي بکر عبدالّله الّنیسابوري، 
عن عبدالّله بن أحمد بن عامر الّطائّي، عن أبیه وعن أحمد بن إبراهیم الخوزّي وإبراهیم 
ابن مروان الخوزّي، عن جعفر بن محّمد بن زیاد، عن أحمد بن عبدالّله الّشیباني، وعن 
الحسین بن محّمد األشنانّي، عن علّي بن محّمد بن مهرویه، عن داود بن سلیمان جمیعًا، 
عن الّرضا، عن أبیه، عن جعفر بن محّمد8، قال: الّسبت لنا واألحد لشیعتنا واإلثنین 
والجمعة  لشیعتهم،  والخمیس  لبني العّباس،  واألربعاء  لشیعتهم،  والثالثاء  لبني ُامّیة، 

لسائر الناس جمیعًا ولیس فیه سفر، قال الّله تبارك وتعالی: (فإذا یت اّالة رشوا 
ىف األرض واغوا  ل اهللا) یعني یوم الّسبت.(١)

اَرِة) «١١» َ ِّ ْھِو َوِمَن ال َن اللَّ (ُقْل َما ِعنَد اّهللاِ َخْريٌ مِّ
٢ ـ عیون أخبار الرضا: في ذکر أخالق الرضا7 ووصف عبادته، بإسناده عن أحمد 
سورة  في  یقرأ  وکان   ... یقول:  الضّحاك  أبي  بن  رجاء  سمعت  قال:  األنصاري  علّي  ابن 

 (٢).( ازقا   خ (واهللا  اّتقوا،  لّلذین  ارة)   و  ا     خ اهللا  د  ما  (قل  الجمعة: 

(١) ٤٢/٢ ح١٤٦، عنه المستدرك: ٢٣/٢ ح١، والبحار: ٢٧/٥٩، وج٣٤٧/٨٩، والبرهان: ٣٧٨/٥، صحیفة الرضا7: 
٢٥٠ ح١٦٨، وسائل الشیعة: ٢٥٨/٨ ح٢، تفسیر نورالثقلین: ٣٢٨/٥، کنز الدقائق: ٢٥٤/١٣.

(٢) ١٨٣/٢ ذح٥، عنه البحار: ٩٥/٤٩، نور الثقلین: ٣٧٣/٧ ح٦٠، وکنز الدقائق: ٥٤٩/١٣.
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سورة ا�نافقون «٦»

٤٦٥

سورة المنافقون

ْم  َْسَتْغِفْر َهلُ ْم َأْم َملْ  ْ َأْسَتْغَفْرَت َهلُ ِ
ْ (َسَواٌء َعَل

ْم) «٦» َلن َیْغِفَر اّهللاُ َهلُ
١ـ العّیاشي: عن العّباس بن هالل، عن أبي الحسن الرضا7، قال: إّن الّله تعالی قال 
لیغفر  مّرة  مائة  اهللا هلم)(١)  فاستغفر لهم   فلن يغ ّ ة  ع  هلم تغ لمحّمد9: (إن 

لهم. فأنزل الّله (سواء م اغت هلم ام  غ هلم لن يغ اهللا هلم)، الحدیث.(٢) 

«١٠» ( ا َرَزْقَنامُکْ ُقوا ِمْن مَّ ِ (َوَأ
٢ ـ أمالي الطوسي: بإسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن الباقر: أّنه قال: 

في قوله تعالی (أا ّمما رزا)قال:
في  الّله  واّتقوا  أیمانکم،  ملکت  فیما  علیکم  الّله  فرض  ما  علی  الّله  رزقکم  مّما 

عورة.(٣)  هم  فإّنما  والیتیم  النساء  یعني  الضعیفین 

(١) التوبة: ٨٠.
(٢) تفسیر العّیاشي: ٢٤٧/٢ ح٩٣، عنه البحار: ٣٩٠/٧٥ ح٨ ، والبرهان: ٣٨٧/٥ ح١، تقّدم التوبة، ص١٨٧ ح٢٢.

(٣) ٣٧٠ ح٤٥، عنه البحار: ٢٦٨/٧٩ ح٦، وج٢٢٦/١٠٣ ح١٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٦٦

سورة التغابن

«١٦» ( وا اّهللاَ َما اْسَتَطْعُمتْ ُ (َفاَّ
١ـ فقه الرضا7: قال7: أّول الوقت أفضلها، وإّنما ُجعل آخر الوقت للمعلول، 
فصار آخر الوقت رخصة للضعیف، لحال عّلته ونفسه وماله، وهي رحمة للقوّي الفارغ 
لعّلة الضعیف والمعلول، وذلك أّن الّله فرض الفرائض علی أضعف القوم قّوة لیستوي 
وقال:  اهلدي)(١)     ایرس  (ا  وتعالی:  تبارك  الّله  قال  کما  والقوّي،  الضعیف  فیها 
(تّا اهللا ما اسعمت) فاستوی الضعیف اّلذي ال یقدر علی اکثر من شاة، والقوّي اّلذي 
یقدر علی أکثر من شاة، إلی أکثر القدرة في الفرائض، وذلك ألن التختلف الفرائض وال 

تقام علی حّد.(٢) 

(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) فقه الرضا7: ٧٥، عنه البحار: ٣٢/٨٣ ح١٢، والمستدرك: ١١٠/٣.
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سورة الطcق  «١»

٤٦٧

سورة الطالق

ُرْجَن  ْ َ نَّ َوَال  ِ ِرُجوُھنَّ ِمْن ُبُیوِ ْ ُ (َال 
َنٍة) «١» ِّ َب اِحَشٍة مُّ َ ِ ِإالَّ َأْن َیْأِتَني 

١ـ الکافي: بعض أصحابنا، عن علّي بن الحسن الَتیُملی، عن علّي بن أسباط، عن 
(وال  وجّل:  عّز  الّله  قول  عن  الرضا7  المأمون  سأل  قال:  جعفر  بن  علّي  بن  محّمد 
أن  المبّینة  بالفاحشة  یعني  قال:  ّة)  اة    يأت أن   

ّ
إال يجّن  وال  وهتّن     رجوھّن 

فعل.(١)  عّدتها  تنقضي  أن  قبل  من  یخرجها  أن  شاء  فإن  فعلت  فإذا  زوجها،  أهل  تؤذي 
٢ـ ومنه: علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن الرضا7 فی قول الّله 
ألهل  أذاها  ّة)قال:  اة    يأت أن   

ّ
إال يجّن  وال  وهتّن     رجوھّن  (ال  عّزوجّل: 

خلقها.(٢)  وسوء  الرجل 
٣ـ  مجمع البیان: وروی علّي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا7 قال: «الفاحشة» 

أن ُتؤذي أهل زوجها وتسّبهم.(٣) 
جاء  الرضا7  مضی  لّما  أّنه  خبر  في  والشفا  الجال  شهرآشوب:  ابن  مناقب  ـ   ٤
وخلق  مهزیار  بن  وعلّي  مدرك  بن  وعلّي  راشد  بن  والحسن  العّمي  جمهور  بن  محّمد 
کثیر من سائر البلدان إلی المدینة وسألوا عن الخلف بعد الرضا7 ... إذ خرج علینا 
أبوجعفر7 وهو ابن ثمان سنین فقمنا إلیه فسّلم علی الناس، وقام عبد الّله بن موسی 

قال: ثّم  المجلس،  صدر  في  جعفر7  أبو  وجلس  یدیه  بین  فجلس  مجلسه  من 

(١) الکافي: ٩٧/٦ ح٢، عنه الوافي: ١٢١٣/٢٣، ووسائل الشیعة: ٤٣٩/١٥ ح٢، و البرهان: ٤٠٦/٥ ح ٦، ونورالثقلین: 
٤٠٠/٧ ح١٨، وکنزالدقائق: ٦٢٠/١٣، التهذیب: ١٣٢/٨.

(٢) الکافي: ٩٧/٦ ح١، عنه الوافي: ١٢١٣/٢٣ ح١٨، وسائل الشیعة: ٤٣٩/١٥ ح١، والبرهان: ٤٠٦/٥ ح٥، التهذیب: 
١٣١/٨ ح٥٤.

(٣) ٣٠٤/١٠، عنه نور الثقلین: ٤٠٠/٧ ح٢٠، وکنز الدقائق: ٦٢٠/١٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٦٨

 سلوا رحمکم الّله ... فقال الرجل الثاني: یابن رسول الّله9ما تقول في رجل طّلق 
امرأته عدد نجوم السماء؟ قال: تقرأ القرآن؟ قال: نعم، قال: اقرأ سورة الطالق إلی قوله: 
(واموا الادة ّهللا) یا هذا ال طالق إّال بخمس: شهادة شاهدین عدلین في طهر من غیر 

جماع بارادة عزم.
ثّم قال بعد کالم: یا هذا هل تری في القران عدد نجوم السماء قال: ال، الخبر.(١)

َْتِسُب  َ َرًجا  * َوَیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث َال  ْ َ ُه  َعل لَّ ْ َ ِق اّهللاَ  َّ َ (َوَمْن 
َ اّهللاِ َفُھَو َحْسُبُه) «٢، ٣» َ ْل  َوکَّ َ َ َوَمْن 

٥ ـ تحف العقول: قال الرضا7: ... ، وسأله رجل عن قول الّله: (و و ّ اهللا 
ف به) فقال7: الّتوّکل درجات: منها أن تثق به في أمرك کّله فیما فعل بك، فما 
له،  ذلك  في  الحکم  أّن  وتعلم  ونظرًا،  خیرًا  یألك(٢)  لم  أّنه  وتعلم  راضّیًا،  کنت  بک  فعل 
فتتوّکل علیه بتفویض ذلك إلیه، ومن ذلك االیمان بغیوب الّله اّلتي لم یحط علمک بها 

فوّکلت علمها إلیه وإلی ُامنائه علیها ووثقت به فیها وفي غیرها.(٣)
يجعل  اهللا  يّق   و) اآلیة  هذه  تفسیر  في  العالم7  عن  أروي  الرضا7:  فقه  ٦ـ 
حیث  من  ویرزقه  دینه  في  مخرجًا  له  یجعل  قال:  يحتسب)  ال  ث    ويرزقه   *   ًر  

دنیاه.(٤)  في  الیحتسب 
٧ ـ عیون أخبار الرضا: عن الرضا7 ـ في حدیث ـ قال ألبي الصلت:

واّتق الّله وتوّکل علیه فی سّر أمرك وعالنیتك
ل اهللا لكّل ىشء رًا).(٥)    هلغ أ به إّن اهللا اهللا ف  ّوي و)

(١) مناقب ابن شهرآشوب: ٣٨٢/٤، عن البحار: ٩١/٥ صدر ح٥.
(٢) أال في األمر: قصر وأبطأ وترك الجهد.

(٣) ٤٤٣، عنه البرهان: ٤١٠/٥، والبحار: ١٥٣/٧١، وج٣٣٦/٧٥، مستدرك الوسائل: ٢١٦/١١، التمحیص: ٦٢.
(٤) ٣٨١، عنه البحار: ٢٩٤/٧٠ ح٣٩.

وکنز  ح٥٨،   ٤٠٧/٧ الثقلین:  ونور  ح١،   ٢١٨/٧ والوسائل:  ح١٧،  ضمن   ٧٣/١٩٧ البحار:  عنه  ذح١٩٨،   ٥١/٢  (٥)
الدقائق: ٦٤١/١٣.
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سورة الطcق «٧»

٤٦٩

«٧» ( ا آَتاُه اّهللاُ ْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْیِه ِرْزُقُه َفْلُینِفْق ِممَّ (ِلـُینِفْق ُذو َسَعٍة مِّ
فرأیت  دیوان ابن عّباد،  في  قال: کنت  عیسی بن زیاد،  ٨ ـ العّیاشي: عن محّمد بن 
أن  فسألتهم  خراسان،  ابنه8من  إلی  الرضا  کتاب  فقالوا:  عنه،  فسألت  ینسخ  کتابًا 

فیه: فإذا  إلّي،  فدفعوه  إلّي،  یدفعوه 
بسم الّله الرحمن الرحیم، أبقاك الّله طویًال، وأعاذك من عدّوك یا ولدي، فداك أبوك 
ولموالي  لقرابتك،  بالصلة  الّله  یمّنك  أن  رجاء  سوي،  حّي  وأنا  لي  ما  لك  فّسرت(١)  قد 
موسی وجعفر رضي الّله عنهما، فأّما سعیدة (٢) فإّنها إمرأة قوّیة الجزم في النحل، والصواب 

اه  نًا ف ض اهللا قرضًاي يّذا ا ) :في دّقة النظر (٣)، ولیس ذلك کذلك، قال الّله
ة)(٤)  وقال: (ق ذو ة  ته و ر یه رزقه  فق ّمما آه اهللا) وقد  كـث    ًاأ 
حظك،  فتخطئ  لحّبها  اُالمور  دونی  تستر  ال  أبوك  فداك  بنّي  یا  کثیرًا  علیك  الّله  أوسع 

والسالم.(٥) 

«١٠، ١١» ( ُلو َعَلْیُکْم آَیاِت اّهللاِ ْ َ ُسوًال  ا *  رَّ (َقْد َأنَزَل اُهللا ِإَلْیُکْم ِذرْکً
٩ـ المناقب إلبن شهرآشوب: سّمی الّله رسوله ذکرًا في قوله تعالی ( أنزل اهللا یمك 

ذكرًا  * رسوًال)فالذکر رسول الّله واألئّمة أهله، 
وهو المروّي عن الباقر والصادق والرضا:.(٦) 

بن  وجعفر  المؤّدب  شاذویه  بن  الحسین  بن  علّي  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ١٠ـ 
عن  أبیه،  عن  الحمیري،  جعفر  بن  الّله  عبد  بن  محّمد  حّدثنا  قاال:  مسرور  بن  محّمد 
الرّیان بن الصلت، عن الرضا7 ـ في حدیث مجلس المأمون ـ قال: الذکر رسول الّله 

(١) ولعّلها تصحیف «قسمت».
(٢) کانت من ثقات اإلمام الکاظم7، معجم رجال الحدیث: ١٩٢/٢٣.

(٣) «رقة الفطر» م.
(٤) البقرة: ٢٤٥.

(٥) تفسیر العّیاشي: ١٣٢/١ ح٤٣٦، عنه البرهان: ٥٠٤/١ ح١٣٤٨، والبحار: ١٠٣/٥ ح١٨.
(٦) مناقب ابن شهرآشوب: ١٧٨/٤، عنه البحار: ١٧٣/٢٣.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٧٠

ونحن أهله وذلك بّین في کتاب الّله عّزوجّل حیث یقول في سورة الطالق (ّتا اهللا يا 
ُاوىل األاب اّين ءاوا  أنزل اهللا إمك ذكرًا * رسوًال يا یمك آيات اهللا ّات)قال: فالذکر 

أهله.(١)  ونحن  الّله  رسول 

«١٢» ( َنُھنَّ ْمُر یَبْ ُل اْالَ ْرِض ِمْثَلُھنَّ َیَتَنزَّ اَواٍت َوِمَن اْالَ (اّهللاُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَ
١١ ـ عیون أخبار الرضا7: باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما سأل 
اسم  له:  فقال  وأسمائها.  السبع  السماوات  ألوان  عن  وسأله   ... أمیرالمؤمنین7  عنه 
السماء الدنیا رفیع، وهي من ماء وُدخان، وأسم السماء الثانیة قیدوم(٢)، وهي علی لون 
اسمها  الرابعة  والسماء  به،  الشَّ لون  علی  وهي  الماروم  اسمها  الثالثة  والسماء  النحاس، 
أرفلون، وهي علی لون الفّضة، والسماء الخامسة اسمها هیعون، وهي علی لون الذهب، 
والسماء السادسة اسمها عروس، وهي یاقوتة خضراء، والسماء السابعة اسمها عجماء، 

بیضاء.(٣)  دّرة  وهي 
١٢ـ القّمي: قال: حّدثني أبي، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7: قال: 
قلت له: أخبرني عن قول الّله عّزوجّل: (واامء ذات احلبك)(٤) فقال: هي «محبوکة إلی  

األرض»، وشّبك بین أصابعه. فقلت: کیف تکون محبوکة(٥)  إلی األرض، والّله یقول: (رفع 
 د تروهنا) ؟  ) :ٍد تروهنا)(٦) ؟ فقال: سبحان الّله ! ألیس الّله یقول   امواتا

قلت: بلی. فقال: َثمَّ عمد ولکن ال ترونها.

(١) عیون أخبار الرضا7: ٢٣٩/١، أمالي الصدوق: ٥٣٢ المجلس التاسع والسبعون، تحف العقول: ٤٣٥، بشارة 
المصطفی: ٢٣٤/٢، تفسیر البرهان: ٤٢٦/٣ ح٦٠٤١، وج٤١٣/٥ ح١٠٨٤٨، والبحار: ٣٦٣/١٦ ح٦٤.

(٢) «قیدرا» البحار.
(٣) ٢٤٠/١ ح١، عنه البرهان: ٤١٥/٥ ح٣.

(٤) الذاریات: ٧.
(٥) معنی الحبك لغة: شّد شيء، ومنه «الحبکة» وهي ما یشّد به الوسط، و«الحباك» وهي الحظیرة اّلتي تشّد بقصبات، 
فالمقصود من اآلیة الشریفة کما بّینه اإلمام7 أّن العرش وما بعده من السماوات إلی أرضنا هذه کّله مشدود بالقّوة 

الجاذبة.
(٦) الرعد: ٢.
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سورة الطcق «١٢»

٤٧١

قلت: کیف ذلك جعلني الّله فداك؟ قال: فبسط کّفه الیسری، ثّم وضع الُیمنی علیها، 
فقال: هذه أرض الدنیا والسماء الدنیا علیها فوقها قّبة، واألرض الثانیة فوق السماء الدنیا، 
قّبة،  فوقها  الثالثة  والسماء  الثانیة،  السماء  فوق  الثالثة  واألرض  قّبة،  فوقها  الثانیة  والسماء 
فوق  الخامسة  واألرض  ّقبة،  فوقها  الرابعة  والسماء  الثالثة،  السماء  فوق  الرابعة  واألرض 
الخامسة،  السماء  فوق  السادسة  واألرض  قّبة،  فوقها  الخامسة  والسماء  الرابعة،  السماء 
والسماء السادسة فوقها قّبة، واألرض السابعة فوق السماء السادسة، والسماء السابعة فوقها 

قّبة، وعرش الرحمن تبارك وتعالی فوق السماء السابعة وهو قول الّله عّز وجّل: (اّي ق 
ّن).   األ ل  ي ّن  األرض   و مساوات  ع  

وجه  علی  قائم  الّله9  رسول  بعد  والوصّي  الّله9  رسول  فهو  األمر  صاحب  فأّما 
واألرضین،  السماوات  بین  من  السماء  فوق  من  إلیه  األمر  یتنّزل  فإّنما  األرض 

قلت: فما تحتنا إّال أرض واحدة؟ فقال: ما تحتنا إّال أرض واحدة، وإّن السّت لهّن فوقنا.
مجمع البیان: قال: روی العّیاشي (بإسناده) عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن 

(مثله).(١)  قال: 

(١) تفسیر القّمي: ١٠١٠/٣ ح٢، عنه البحار: ٧٩/٦٠ ح٤، وعن العّیاشي: ٢٧٨/٢، والبرهان: ٢٢٤/٣ ح٢، وج١٥٧/٥ 
ح١، ونورالثقلین: ٤١٤/٣ ح٥، وج١٣٤/٧ ح٧، مجمع البیان: ٤٦٧/١٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٧٢

سورة التحریم

ُ اْملُْوِمِنَني) «٤» ِ یُل َوَصا (َفِإنَّ اّهللاَ ُھَو َمْوَالُه َوِجْربِ
١ـ شواهد التنزیل: بإسناده عن الَعمري، عن علّي بن موسی بن جعفر بن محّمد، عن 

(وصالح  تعالی:  قوله  الّله9في  رسول  قال  قال:  جّده:،  عن  أبیه،  عن  موسی،  أبیه 
)قال: صالح المؤمنین علّي بن أبي طالب.(١)  ؤا

«٦» (
ْ ُ (َعَلْیَھا َمَالِئَکٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال َیْعُصوَن اّهللاَ َما َأَمَر

٢ـ عیون أخبار الرضا: في باب ماجاء عن الرضا7: في هاروت وماروت حدیث 
طویل وفیه یقول7: إّن المالئکة معصومون محفظون من الکفر والقبائح بألطاف الّله 

تعالی، قال الّله تعالی فیهم: (ال يون اهللا ما أ ويفعن ما يؤون).(٢) 

(١) ٣٤٢/٢ ح٩٨٢، عنه األحقاق: ٢٨٧/١٤.
(٢) ٢٦٩/١، عنه البحار: ٣٢١/٥٩، ونور الثقلین: ٤٢٤/٧ ح٢٤، وکنز الدقائق: ٦٨٩/١٣.
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سورة ا�لك «٢»

٤٧٣

سورة الملك

ـُکْم َأْحَسُن َعَمًال) «٢» (ِلَیْبُلَومُکْ َأیُّ
١ـ االحتجاج: بإسناده عن أبي الصلت الهروي قال: سأل المأمون الرضا7 عن قول 
الّله ـ إلی أن قال7: ـ وأّما قوله عّز وجّل: (ب أّيمك أن ًال) فإّنه عّز وجّل خلق 
خلقه لیبلوکم بتکلیف طاعته وعبادته العلی سبیل اإلمتحان والتجربة ألّنه لم یزل علیمًا 

بکّل شيء.(١) 

ِبُري) «١٤» َ ْ (َأَال َیْعَملُ َمْن َخَلَق َوُھَو اللَِّطیُف ا
٢ـ التوحید: قال: حّدثنا محّمد بن علّي ماجیلویه1، قال: حّدثنا علّي بن إبراهیم بن 
هاشم، عن المختار بن محّمد المختار الهمدانی، عن الفتح بن یزید الجرجاني، عن أبي 
الحسن7ـ  في حدیثـ  قال: فقولك: اللطیف الخبیر فّسره لي کما فّسرت الواحد، فإّني 
أعلم أّن لطفه علی خالف لطف خلقه للفصل، غیر أّني ُاحّب أن تشرح لي ذلك؟ فقال: 
یا فتح، إّنما قلنا: اللطیف؛ للخلق اللطیف ولعلمه بالشيء اللطیف، أو التری وّفقك الّله 
وثّبتك إلی أثر صنعه في النبات اللطیف وغیر اللطیف وفي الخلق اللطیف من الحیوان 
الصغار من البعوض والجرجس وما [هو] أصغر منهما مّما الیکاد تستبینه العیون بل الیکاد 
یستبان ـ لصغره ـ الذکر من اُالنثی والحدث المولود من القدیم فلّما رأینا صغر ذلك في 
لطفه واهتداءه للسفاد والهرب من الموت والجمع لما یصلحه مّما في لجج البحار وما في 
لحاء األشجار والمفاوز والقفار وفهم بعضها عن بعض منطقها وما یفهم به أوالدها عنها 
ونقلها الغذاء إلیها ثّم تألیف ألوانها حمرة مع صفرة وبیاض مع حمرة وما ال تکاد عیوننا 

(١) ١٥٩/٢، عنه نور الثقلین: ٤٣٤/٧ ح١٤، وکنز الدقائق: ١٢/١٤، التوحید: ٣٢١، عیون أخبارالرضا7: ١٣٥/١، عنه 
البرهان: ٨١/٣ ح٥، والبحار: ٨٠/٤ ح٥، وج٣٤٢/١٠، وج٧٥/٥٧.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٧٤

لطیف  الخلق  هذا  خالق  أّن  علمنا  أیدینا  والتمّسه(١)  عیوننا  تراه  وال  خلقها  بتمام  تستبینه 
لطف في خلق ما سّمیناه بال عالج وال أداة وال آلة وأّن کّل صانع شيء فمن شيء صنع والّله 

الخالق اللطیف خلق وصنع المن شيء.(٢) 
بن  محّمد  حّدثنا  قال:  الدّقاق  عمران  بن  محّمد  بن  أحمد  بن  علّي  حّدثنا  ومنه:  ـ   ٣
یعقوب الکلیني، قال حّدثنا علّي بن محّمد، عن محّمد بن عیسی، عن الحسین بن خالد، 

عن أبي الحسن الرضا7، قال: اعلم عّلمك الّله الخیر ...
ما  حفظ  علی  به  واستعان  االشیاء،  به  علم  حادث  علم  بغیر  بالعالم  الّله  ُنسّمي  إّنما 
یستقبل من أمره والروّیة فیما یخلق من خلقه، وبعینه ما مضی مّما أفنی من خلقه مّما لولم 
یحضره ذلك العلم ویعنه کان جاهًال ضعیفًا کما أّنا رأینا علماء الخلق إّنما سّموا بالعلم 
وإّنما  الجهل  إلی  فصاروا  باألشیاء  العلم  فارقهم  ورّبما  جهلة،  قبله  کانوا  إذ  حادث  لعلم 
واختلف  العلم  اسم  والمخلوق  الخالق  جمع  فقد  شیئًا،  یجهل  ال  ألّنه  عالمًا  الّله  سّمي 

المعنی علی ما رأیت ...  
وأّما الّلطیف فلیس علی قّلة وقضافة وصغر، ولکن ذلك علی النفاذ في االشیاء واالمتناع 
من أن یدرك، کقولك لطف عّنی هذا األمر، ولطف فالن في مذهبه وقوله یخبرك أّنه غمض 
تبارك  الّله،  لطف  فهکذا  الوهم،  الیدرکه  متلّطقا  متعّمقًا  وعاد  الطلب  وفات  العقل  فبهر 
وتعالی عن أن یدرك بحّد أو یحّد بوصف، والّلطافة مّنا الصغر والقّلة، فقد جمعنا االسم 

واختلف المعنی.
وأّما الخبیر فاّلذی الیعزب عنه شيء وال یفوته شيء، لیس للتجربة وال لالعتبار باألشیاء 
فیفیده التجربة واالعتبار علمًا لوالهما ما علم، ألّن من کان کذلك کان جاهال، والّله لم 
یزل خبیرًا بما یخلق والخبیر من الناس المستخبر عن جهل المتعّلم، وقد جمعنا االسم 

واختلف المعنی.

(١) «التلمسه» خ.
(٢) ١٨٦ ذح١، عنه البحار: ١٧٣/٤ ح٢، والبرهان: ٤٤٢/٥ ح ٢، الکافي: ١١٩/١ ح١، عنه نور الثقلین: ٤٣٧/٧ ح٢٧، 

وکنز الدقائق: ٢٢/١٤، عیون أخبار الرضا7: ١٢٨/١.
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سورة ا�لك  «٣٠»

٤٧٥

الکافي: علّي بن محّمد مرسًال، عن أبي الحسن7 قال: (مثله).(١) 

ِعٍني) «٣٠» اءمَّ ُکم ِمبَ َ َماُؤمُکْ َغْوًرا َفَمن      َیْأ َ (ُقْل َأَرَأْیُمتْ ِإْن َأْص
بن  القاسم  عن  أحمد،  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  جعفر،  بن  محّمد  حّدثنا  القّمي:  ـ   ٤
بن  فضالة  عن  جمهور،  بن  محّمد  عن  الفزاري،  علّي  بن  إسماعیل  حّدثنا  قال:  العالء، 

ن  رًا   ماؤ أصبح  إن  أرأيمت  (قل  عّزوجّل:  الّله  قول  عن  الرضا7  سئل  قال:  أّیوب، 
). فقال7: ماؤکم أبوابکم أي األئّمة، واألئّمة أبواب الّله بینه وبین خلقه  ّ مك مباء يأ

اإلمام.(٢)  بعلم  یعني   (  مباء  مك  يأ (ن 
٥ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده إلی الحسن بن محبوب، عن أبي الحسن الرضا7 
فقدان  عند  وذلك  وولیجة،  بطانة(٤)   کّل  فیها  تسقط  صیلم  صّماء(٣)   فتنة  من  البّد  قال: 
الشیعة الثالث من ولدي، یبکي علیه أهل السماء وأهل األرض وکّل حّری وحّران وکّل 

لهفان. و]  [حزین 
جیوب  علیه  عمران7،  بن  موسی  وشبیه  شبیهي  جّدي،  سمّي  وُاّمي  بأبي  قال:  ثّم 
النور تتوّقد بشعاع ضیاء القدس، کم من حّری مؤمنة وکم من مؤمن متأّسف حیران حزین 
عند فقدان الماء المعین، کأ ّني بهم آیس ما کانوا قد نودوا نداء یسمع من بعد کما یسمع 

من قرب، یکون رحمًة علی المؤمنین، وعذابًا علی الکافرین.(٥) 

ح٢٨   ٤٣٧/٧ الثقلین:  نور  عنه  ح١،  ضمن   ١٢٢/١ الکافي:  ح٥،  ضمن   ١٧٧/٤ البحار:  عنه  ح٢٠،  ضمن   ١٨٨  (١)
.٢٤/١٤ الدقائق:  وکنز  (قطعة)، 

ح٣٨،   ٤٤٠/٧ الثقلین:  ونور  ح٣،   ٤٤٩/٥ والبرهان:  ح٢١،  وج٥٠/٥١  ح١،   ١٠٠/٢٤ البحار:  عنه   ،١٠٨٨/٣  (٢)
ح١٩١.  ٣٧٨/١ الرضا7:  اإلمام  مسند  ح١٤،   ٧٤٩/٢ اآلیات:  تأویل   ،٣٧/١٤ وکنزالدقائق: 

(٣) الصّماء: الداهیة الشدیدة، والصیلم: األمر الشدید.
(٤) بطانة الرجل وولیجته: خاّصته.

(٥) ٦/٢ ح١٤، عنه البحار: ١٥٢/٥١ ح٢، ونور الثقلین: ٤٤٠/٧ ح٣٩، وکنز الدقائق: ٣٨/١٤، اإلمامة والتبصرة: ١١٤، 
کمال الدین: ٣٧٠/٢ ح٣، إثبات الهداة: ٧٠/٥ ح٨٥ .
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٧٦

سورة القلم

َك َلَعَلٖی ُخُلٍق َعِظٍمي) «٤» (َوِإنَّ
المیزان  في  شيء  من  ما  الّله9:  رسول  قال  قال:  وبإسناده  الرضا:  أخبار  عیون  ١ـ 

الخلق.(١)  حسن  من  أثقل 

ِرِمي) «٢٠» َْت اَکلصَّ َ (َفَأْص
٢ـ ومنه: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما سأل عنه أمیرالمؤمنین7 
أمیرالمؤمنین،  یا  فقال:  آخر  رجل  إلیه  وقام   ... ـ  طویل  حدیث  في  ـ  الکوفة  جامع  في 
رنا منه وثقله وأّي أربعاء هو؟ قال7: آخر أربعاء في الشهر  أخبرني عن یوم األربعاء وتطیُّ

وهو المحاق، وفیه قتل قابیل هابیل أخاه ـ إلی أن قال: ـ
ویوم األربعاء أصبحت کالصریم.(٢) 

وِد) «٤٢» ُ ُّ َم ُیْکَشُف َعْن َساٍق َوُیْدَعْوَن ِإَىل ال ْ َ)
٣ـ  التوحید: حّدثنا علّي بن أحمد بن محّمد بن عمران الدّقاق1، قال: حّدثنا محّمد 
ابن أبي عبدالّله الکوفي، قال: حّدثنا محّمد بن إسماعیل البرمکي قال: حّدثنا الحسین 
قوله  الحسن7في  أبي  عن  سعید،  بن  الحسین  عن  صالح،  بن  بکر  عن  الحسن،  ابن 
فیقع  یکشف  نور  من  حجاب  قال:  اد)  إىل  ويدن  ساق  عن  يكشف  (يوم  وجّل:  عّز 

السجود.(٣) یستطیعون  فال  المنافقین  أصالب  وتدمج  سّجدًا  المؤمنون 

(١) ٣٧/٢ ح٩٨، نور الثقلین: ٤٤٨/٧ ح٢٧، الوسائل: ٥٠٦/٨ ح٢٧، وکنز الدقائق: ٥٥/١٤.
(٢) ٢٤٧/١ ضمن ح١، عنه نور الثقلین: ٤٥٢/٧ ح٤٨، والوسائل: ٢٥٦/٨ ح١، وکنز الدقائق: ٦٦/١٤.

(٣) ١٥٤ ح١، عنه البرهان: ٤٦١/٥ ح٢، والبحار: ٧/٤ ح١٧و١٢٠/٧ ح٩، عن العیون: ١٢١/١ ح١٤، عنه نورالثقلین: 
٤٥٢/٧ ح٤٩، وکنز الدقائق: ٧٣/١٤.
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«٤٨» fسورة الق

٤٧٧

َك) «٤٨» ُْکِم َربِّ ِ (َفاْصِربْ 
٤ ـ الکافي: الحسین بن محّمد، و محّمد بن یحیی جمیعًا، عن محّمد بن سالم بن 
أبي سلمة، عن الحسن بن شاذان الواسطي قال: کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 أشکو 

جفاء أهل  واسط وحملهم علّي وکانت عصابة من العثمانّیة تؤذیني فوّقع بخّطه:
حلمك    ص) الباطل  دولة  في  الصبر  علی  أولیائنا  میثاق  أخذ  وتعالی  تبارك  الّله  إّن 
وصدق  اّمحن   و ما  ا      ثنا    ویا  (يا  لقالوا:  الخلق  سّید  قام  قد  فلو  رّبك) 

ارسن )(١).(٢)

(١) یس: ٥٢.
(٢) الکافي: ٢٤٧/٨ ح٣٤٦، عنه البحار: ٨٩/٥٣ ح٨٧، والبرهان: ٥٧٩/٤ ح٣، والوافي: ٧٦١/٥ ح١٨، تأویل اآلیات: 

٥١٦/٢ ح١٠، نور الثقلین: ٣٨٨/٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٧٨

سورة الحاقة

ًة َوَتِعَیَھا ُأُذٌن َواِعَیٌة) «١٢» َعَلَھا َلُکْم َتْذرِکَ ْ َ (ِل
قوله  في  النبّي9  قال  قال:  علّي7،  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ١ـ 

عّزوجّل (وا أذن واة) قال: دعوت الّله أن یجعلها ُاذنك یا علّي.(١)

اِنَیٌة) «١٧» َك َفْوَقُھْم َیْؤَمِئٍذ َمثَ ِْمُل َعْرَش َربِّ َ (َو
یحیی  بن  صفوان  عن  الجّبار،  عبد  بن  محّمد  عن  إدریس،  بن  أحمد  الکافي:  ـ   ٢
قال: سألني أبو قّرة المحّدث أن ادخله علی أبي الحسن الرضا7 فاستأذنته فأذن لي، 

مل عرش رّبك م يؤذ  فدخل فسأله عن الحالل والحرام ـ إلی أن قال: ـ فإّنه قال: (و
ارش)(٢)   يحمن  (اّين  وقال:  ة)  مثا

فقال أبوالحسن7: العرش لیس هو الّله، والعرش اسم ِعلم وقدرة وعرش فیه کّل 
عرشه  بحمل  خلقه  استعبد  ألّنه  خلقه،  ِمْن  َخْلٍق(٣)  غیره  إلی  الحمل  أضاف  ثّم  شيء، 
وهم حملة علمه وخلقًا یسّبحون حول عرشه وهم یعملون بعلمه ومالئکة یکتبون أعمال 
قال  کما  اوى)(٤)  ارش   ) والّله  بیته  حول  بالطواف  األرض  أهل  واستعبد  عباده، 
والعرش ومن یحمله ومن حول العرش والّله الحامل لهم، الحافظ لهم، الممسك القائم 
علی کّل نفس وفوق کّل شيء وعلی کّل شيء، والیقال: محمول وال أسفل، قوًال مفردًا 

والمعنی.(٥)  الّلفظ  فیفسد  بشيء  الیوصل 

(١) ٦٢/٢ ح٢٥٦، عنه البحار: ٣٢٦/٣٥ ح٢، نور الثقلین: ٤٠٢/٥، کنز الدقائق: ٤٠٦/١٣.
(٢) غافر: ٧.

(٣) قوله: «خلق» بالجّر، بدل من «غیره» .
(٤) طه: ٥.

(٥) ١٣٠/١ ح٢، وعنه نورالثقلین: ٤٦٥/٧ ح٢٧، والبرهان: ٧٥٢/٣ ح٦، وکنز الدقائق: ١١١/١٤، تقّدم غافر، ص٣٩٢.
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سورة ا�عارج «٢٣»

٤٧٩

سورة المعارج

ْ َداِئُموَن) «٢٣» ِ َ َصَالِ َ  ْ ُ ِذیَن  (الَّ
١ـ فقه الرضا7: وقال تعالی: (اّين   صالهتم دائمون) قال: یدومون علی أداء 

الفرائض والنوافل، وإن فاتهم بالّلیل قضوا بالّنهار، وإن فاتهم بالّنهار قضوا بالّلیل.(١) 

(١) ٧٢، عنه البحار: ٣٥٠/٨٢ ح٢٣، والمستدرك: ٦٠/٣ ح١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٨٠

سورة نوح

َماء  اًرا * ُیْرِسِل السَّ ُه  اَکَن َغفَّ مُکْ ِإنَّ (اْسَتْغِفُروا َربَّ
ْدَراًرا) «١٠، ١١» َعَلْیُکْم مِّ

١ـ صحیفة الرضا7: عن الرضا، عن آبائه: قال: قال رسول الّله9: من أنعم 
الّله علیه فلیحمد الّله، ومن استبطأ الرزق فلیستغفر الّله، ومن حزنه أمر فلیقل: الحول 

والقّوة إّال بالّله.(١) 

ِٰ ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َنارًا) «٢٥» ِ ا َخِطیئـ (ِممَّ
٢ـ بصائر الدرجات: حّدثنا معاویة بن حکیم، عن سلیمان بن جعفر، قال:

کنت عند الرضا7 بالحمراء في مشربة مشرفة علی البّر والمائدة بین أیدینا، إذ رفع 
رأسه فرأی7 رجًال مسرعًا، فرفع یده عن الطعام، فما لبث أن جاء، فصعد إلیه، فقال: 
البشری، جعلت فداك مات الزبیري، فأطرق إلی األرض وتغّیر لونه، واصفّر وجهه، ثّم 
الّله  قال  ذنوبه،  کبر  بأ لیس  ذنبًا  هذه  لیلته  في  ارتکب  قد  أصبته(٢)  إّني  فقال:  رأسه  رفع 
له،  مولی  جاء  أن  یلبث  فلم  فأکل،  یده  مّد  رًا)ثّم  دوا 

ُ
فأ ُاغرا  یئاهتم  (ّمما  تعالی: 

فقال: مات الزبیری، قال: فما سبب موته؟
قال: شرب الخمر البارحة فغرق فیه فمات.

الخرائج والجرائح: روي عن سلیمان بن جعفر (مثله).(٣) 

(١) ٨٤ ح١٩٢، عنه البحار: ١٩٠/٩٣ ح٢٩.
(٢) «أحسبه» خ.

(٣) ٤٤٣/١ ح١٢، عنه البحار: ٤٦/٤٩ ح٤٢، واثبات الهداة: ٥٢٥/٥ ح٤٨، ونور الثقلین: ١٢/٨ ح٢٦، وکنزالدقائق: 
١٨٤/١٤، الخرائج: ٧٢٧/٢ ح٣١، عنه نور الثقلین: ١٢/٨ ح٢٦.
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سورة نوح «٢٨»

٤٨١

ِتَي ُمْؤِمًنا) «٢٨» (َربِّ اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِملَن َدَخَل یَبْ
ذي الفقار،  عن  الّله،  فضل  السّید  عن  والده،  عن  الدین1،  نصیر  الغري:  فرحة  ـ   ٣
النّقاش،  بکران  بن  محّمد  أخبرنا  قال:  أحمد،  بن  محّمد  عن  المفید،  عن  الطوسي،  عن 
قال: حّدثنا الحسین بن محّمد المالکي، قال: حّدثنا أحمد بن هالل قال: حّدثنا أبوشعیب 

الرضا7: الحسن  ألبي  قلت  قال:  الخراساني، 
أّیما أفضل زیارة قبر أمیرالمؤمنین أو زیارة الحسین8؟

ج  قال: إّن الحسین7 قتل مکروبًا فحّق علی الّله جّل ذکره أن ال یأتیه مکروب إّال فرَّ
الّله کربه، وفضل زیارة قبر أمیرالمؤمنین7 علی زیارة قبر الحسین کفضل أمیرالمؤمنین 

علی الحسین8، قال: ثّم قال: أین تسکن؟ قلت: الکوفة، 
قال: إّن مسجد الکوفة بیت نوح7، لو دخله رجل مائة مّرة لکتب الّله له مائة مغفرة، 
ٖىت مؤًا)قال: قلت:   ن دّي وارٖىل وألّن فیه دعوة نوح7، حیث قال: (رّب ا

لمن عنی بوالدیه؟ قال: آدم وحّوا.(١) 

(١) ١٠٤، عنه البحار: ٢٦٢/١٠٠ ح١٤، الغارات: ٨٥٨/٢ الباب الثامن.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٨٢

سورة الجّن

ًبا) «١» َ َ ْعَنا ُقْرآًنا  ا َمسِ نِّ َفَقاُلوا ِإنَّ ِ
ْ َن ا ٌر مِّ َ َ ُه اْسَتَمَع  (ُقْل ُأوِحَي ِإَىلَّ َأنَّ

١ـ الکافي: علّي بن محّمد و محّمد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عّمن ذکره، عن 
محّمد بن جحرش، قال: حّدثني حکیمة بنت موسی، قالت: رأیت الرضا7 واقفًا علی 
باب بیت الحطب وهو یناجي، ولست أری أحدًا، فقلت: یا سّیدي لمن تناجي؟ فقال: 
کالمه،  أسمع  أن  ُاحّب  سّیدي  یا  فقلت:  إلّي،  ویشکو  یسألني  أتاني  الزهرائي  عامر  هذا 
فقال لي: إّنك إن سمعت به ُحممت سنة،  فقلت: یا سّیدي ُاحّب أن أسمعه، فقال لي: 

إسمعي، فاستمعت، فسمعت شبه الصفیر، ورکبتني الحّمی فحممت سنة.(١)

ِ َفَال َتْدُعوا َمَع اّهللاِ َأَحًدا) «١٨» (َوَأنَّ اْملََساِجَد ِهللاّ
قال:  الرضا7  أبي الحسن  عن  خالد،  بن  الحسین  عن  أبي،  حّدثني  القّمي:  ٢ـ 

(اسا) األئّمة:. (٢)

َ َغْیِبِه َأَحًدا *  َ (َعاِملُ اْلَغْیِب َفَال ُیْظِھُر 
ُسوٍل) «٢٦، ٢٧» ِإالَّ َمِن اْرَتَضی ِمْن رَّ

٣ ـ الخرائج والجرائح: روي عن محّمد بن الفضل الهاشمي قال:
لّما توّفي اإلمام موسی بن جعفر7 أتیت المدینة، فدخلت علی الرضا7 فسّلمت 
علیه باألمر وأوصلت إلیه ما کان معي، وقلت: إّني صائر إلی البصرة وعرفت کثرة خالف 

(١) ٣٩٥/١ ح٥، عنه الوافي: ٦٤٠/٣ ح٦، نورالثقلین: ٢٠/٨ ح١٠ وکنز الدقائق: ٢٠٢/١٤، مناقب ابن شهرآشوب: 
.٣٤٤/٤

ح٤١،  صدر   ٢٨/٨ الثقلین:  ونور  ح١٣،   ٥١٢/٥ والبرهان:  ح١٥،   ٣٣١/٢٣ البحار:  عنه  ح٥،   ١١٠٩/٣ القّمي:   (٢)
ح١٩٤.  ٣٧٩/١ الرضا7:  االمام  ومسند 
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ّن «٢٦، ٢٧» سورة ا47

٤٨٣

الناس وقد ُنعي إلیهم موسی7 وما أُشّك أّنهم سیسألوني عن براهین اإلمام، فلو أریتني 
شیئًا من ذلك ... ثّم نظـر الرضا7إلی ابن هّذاب، فقال:

إن أنا أخبرتك أّنك سُتبَتلی في هذه األّیام بدم ذي رحم لك أکنت مصّدقًا لي؟ قال: 
ال، فاّن الغیب الیعلمه إّال الّله تعالی. قال7: أو لیس الّله یقول:

  ارىض  رسول)
ّ

( ا فال ير  به أًا  * إال
فرسول الّله عند الّله مرتضی، ونحن ورثة ذلك الرسول اّلذي أطلعه الّله علی ما شاء 
من غیبه، فعلمنا ما کان وما یکون إلی یوم القیامة، وإّن اّلذي أخبرتك [به] یابن هّذاب 
لکائن إلی خمسة أّیام، فإن لم یصّح ما قلت لك في هذه المّدة فاّني کّذاب مفتر، وإن 

صّح فتعلم أّنك الراّد علی الّله وعلی رسوله...(١) 
٤ ـ معاني األخبار: حّدثنا علّي بن أحمد بن محّمد2، قال: حّدثنا محّمد بن أبي 
بن  علّي  عن  الرضا7،  مولی  مبارك  عن  األدمي،  زیاد  بن  سهل  عن  الکوفي،  عبدالّله 
رّبه،  من  سّنة  خصال:  ثالث  فیه  یکون  حّتی  مؤمنًا  المؤمن  الیکون  قال:  موسی8، 

 ) :وسّنة من نبّیه، وسّنة من ولّیه، فأّما السّنة من رّبه فکتمان السّر، قال الّله عّزوجّل
رسول)    ارىض     

ّ
*إال أًا   به    ير  فال   ا

وأّما السّنة من نبّیه فمداراة الناس، إّن الّله عّز وجّل أمر نبّیه بمداراة الناس فقال: (خذ 
 (٢) ( رف وأعرض عن اجلاھل وأ ا

وأّما السّنة من ولّیه فالصبر علی البأساء والضّراء، یقول الّله عّزوجّل: (واّابرين ىف 
(٤). اّتن)(٣)    وُاوك  صدا  اّين  اوك  اأس    وح واّاء  اأساء 

(١) ٣٤١/١ ضمن ح٦، عنه البحار: ٧٣/٤٩ ضمن ح١، ونور الثقلین: ٣٢/٨ ح٦٠، وکنز الدقائق: ٢٣٥/١٤، الثاقب 
.١٨٩ المناقب:  في 

(٢) األعراف: ١٩٩.
(٣) البقرة: ١٧٧.

ح٥،   ٢٨٠/٦٨ البحار:   ،٢٩٢/٢ الغّمة:  کشف  ح٩،   ٢٥٦/١ الرضا:  أخبار  عیون  ح٧،   ٨٢ الخصال:  ح١،   ١٨٤  (٤)
ح٥٠. ص٤١  والبقرة،  ح٣٨،  األعراف،ص١٧٢  سورة  في  تقّدم  ح٣٠،   ١٥١/١١ الوسائل: 
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٨٤

سورة المزّمل

َر ِمْنُه) «٢٠»  سَّ َ َ (َفاْقَرُءوا َما  
١ـ فقه القرآن: روي عن الّرضا7، عن أبیه، عن جّده:، في تفسیر قوله تعالی: 

ّرس ه) ما تیّسر منه لکم فیه خشوع القلب وصفاء الّسّر. (١)   قرءوا ما)

(١) فقه القرآن: ١٢٧/١، مجمع البیان: ٣٨٢/١٠، بحار االنوار: ١٣٥/٨٧، نور الثقلین: ٤٥١/٥، کنز الدقائق: ٥٠٧/١٣، 
تفسیر الصافي: ٢٤٣/٥.
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سورة القيامة «١»

٤٨٥

سورة القیامة

(َال ُأْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة) «١»
أخالق  ذکر  في  ـ  الضّحاك  أبي  بن  رجاء  عن  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ١ـ 
الفراغ:  عند  امة)قال  ا وم   ُام  (ال  قرأ  إذا  وکان  قال:  ـ  عبادته  ووصف  الرضا7 

بلی.(١)  الّلهّم  سبحانك 

ا َناِظَرٌة) «٢٢، ٢٣» َ ِّ اِضَرٌة * ِإَىل َر َمِئٍذ نَّ ْ َ (ُوُجوٌه 
بن  علّي  قال  قال:  محمود  أبي  بن  إبراهیم  إلی  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ٢ـ 
موسی الرضا8 في قوله تعالی: (وجوه يوذ رضة  * إىل رّهبا ظرة) یعني مشرقة ینتظر 

رّبها. ثواب 
٣ـ  التوحید: حّدثنا علّي بن أحمد بن محّمد بن عمران الدقاق1، قال: حّدثنا محّمد 
ابن هارون الصوفي، قال: حّدثنا عبدالّله بن موسی الرویاني، قال: حّدثنا عبدالعظیم بن 
عبدالّله بن الحسن بن زید بن الحسن بن علّي بن أبي طالب، عن إبراهیم بن أبي محمود، 

قال: قال علّي بن موسی الرضا8(مثله).(٢) 
٤ ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، قال: حّدثنا 
علّي بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه إبراهیم بن هاشم، عن عبد السالم بن صالح الهروي 
قال: قلت لعلّي بن موسی8: یابن رسول الّله، ما تقول في الحدیث اّلذي یرویه أهل 

الحدیث: أّن المؤمنین یزورون رّبهم في منازلهم في الجّنة؟

(١) ١٨٣/٢ ضمن ح٥، عنه نور الثقلین: ٤٦٧/٥ ح٣٥، ووسائل الشیعة: ٧٥٦/٤ ح٨، کنز الدقائق: ٣٢٣/١٤.
االحتجاج:  وعن  عنه  ح٣،   ٢٨/٤ والبحار:  ح٢٠،   ٥٩/٨ الثقلین:  ونور  ح٤،   ٥٣٧/٥ البرهان:  عنه  ح٢،   ١١٤/١  (٢)

.٣٤/١ الواعظین:  روضة   ،٤٠٩ الصدوق:  أمالي  ح١٩،   ١١٦ التوحید:  وعن   ،١٩٠/٢
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٨٦

فقال7: یا أبا الصلت، إّن الّله تعالی فّضل نبّیه9 علی جمیع خلقه من النبّیین 
والمالئکة وجعل طاعته طاعته، ومبایعته مبایعته، وزیارته في الدنیا واآلخرة زیارته، فقال 

اهللا  يد  اهللا  ايعون   ي إّمنا  ايعونك  ي اّين  (إّن  وقال:  اهللا)(١)،  أطاع  د  اسول  يطع   ) عّزوجّل: 
ق أيدي)(٢)  وقال النبّي9: من زارني في حیاتي أو بعد موتي فقد زار الّله تعالی، 
ودرجة النبّي9 في الجّنة أرفع الدرجات، فمن زاره في(٣) درجته في الجّنة من منزله 
فقد زار الّله تبارك وتعالی قال: فقلت له: یابن رسول الّله، فما معنی الخبر اّلذي رووه أّن 
ثواب ال إله إّال الّله النظر إلی وجه الّله تعالی؟ فقال7: یا أبا الصلت، من وصف الّله 
الّله علیهم،  الّله أنبیاؤه ورسله وحججه صلوات  کالوجوه فقد کفر، ولکن وجه  بوجه  تعالی 

   ُّ) تعالی:  الّله  وقال  ومعرفته،  دینه  وإلی  وجّل،  عّز  الّله  إلی  یتوّجه  بهم  اّلذین  هم 
ه)  و 

ّ
ىق و رّبك ذو اجلالل والكرام)(٤)  وقال عّز وجّل: (ّ ٖىشٍء ھا إال ن * وي ا

(٥) فالنظر إلی أنبیاء الّله تعالی ورسله وحججه: في درجاتهم ثواب عظیم للمؤمنین 

یوم القیامة، وقد قال النبّي9: من أبغض أهل بیتي وعترتي لم یرني ولم أره یوم القیامة. 
وقال9: إّن فیکم من الیراني بعد أن یفارقني. 

یا أبا الصلت، إّن الّله تعالی الیوصف بمکان والتدرکه األبصار واألوهام.(٦) 

(١) النساء: ٨٠ .
(٢) الفتح: ١٠.

(٣) «إلی» التوحید واألمالي.
(٤) الرحمن: ٢٦، ٢٧.

(٥) القصص: ٨٨ .
(٦) ١١٥/١ ح٣، عنه البرهان: ٥٣٨/٥ ح٥، تقّدم النساء، ص١٠٤ ح٤٩، والفتح، ص٤٢٥ ح٤، والرحمن، ص٤٤٦ 

ح٧، والقصص، ص٣٤٠ ح١٢.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



نسان «٨» 	
سورة ا

٤٨٧

سورة اإلنسان

ً َو َأِسًريا) «٨» ِ َ ِه ِمْسِکیًنا َو  ٰ ُحبِّ َ َ َعاَم  (َو ُیْطِعُموَن الطَّ
قول  في  الرضا7  الحسن  أبي  عن  خّالد،  بن  معّمر  عن  أبیه،  عن  المحاسن:  ١ـ 
ًا)قال: قلت: حّب الّله أوحّب  یًام وأسًا ويك حّبه  عامّالّله تعالی: (ويطعمون ا

الطعام.(١)  حّب  قال:  الطعام؟ 

ِیًرا) «١٣» ًسا َوَال َز (َال َیَرْوَن ِفیَھا َمشْ
٢ـ  القّمي: حّدثني أبي، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 أّنه قال: إّن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الّله یجریان بأمره، مطیعان له، وضوؤهما من نور عرشه، 
حّرهما.  النار  إلی  وعاد  نورهما،  العرش  إلی  عاد  القیامة  کانت  فإذا  جهّنم،  من  وحّرهما 

فالیکون شمس وال قمر، الحدیث.(٢) 

ا َأْو َکُفوًرا) «٢٤» ْ آِمثً ُ ْ َك َوَال ُتِطْع ِم ُْکِم َربِّ ِ (َفاْصِربْ 
٣ ـ الکافي: الحسین بن محّمد، و محّمد بن یحیی [جمیعًا] عن محّمد بن سالم ابن 
أبي سلمة، عن الحسن بن شاذان الواسطي قال: کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 أشکو 
جفاء أهل  واسط و حملهم علّي و کانت عصابة من العثمانّیة تؤذیني فوّقع بخّطه: إّن الّله 
 حلمك رّبك) فلو قد  ص) تبارك و تعالی أخذ میثاق أولیائنا علی الصبر في دولة الباطل
قام سّید الخلق لقالوا: ( ویا  ثنا   ا ما و اّمحن وصدق ارسن) (٣).(٤)

(١) ٣٩٧/٢ ح٧٠و٧١، عنه البحار: ٣٦٧/٧٤ ح٥٢، وص٥٥٤ ح١٥، والوسائل: ٤٥١/١٦ ح٧، والبرهان: ٥٥٤/٥ ح١١٢٨٢.
(٢) ١٠٣٣/٣ ح١، عنه البحار: ١٢٠/٧ ح٥٨، ونور الثقلین: ٧٦/٨ ح٤٥، وکنز الدقائق: ٣٤٦/١٤.

(٣) یس: ٥٢.
(٤) الکافي: ٢٤٧/٨ ح٣٤٦، عنه البحار: ٨٩/٥٣ ح٨٧، والبرهان: ٥٧٩/٤ ح٣، تأویل اآلیات: ٥١٦/٢ ح١٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٨٨

ُْه َلْیًال َطِویًال) «٢٦» ِّ ْد َلُه َوَس ُ ْ ْیِل َفا (َوِمَن اللَّ
٤ ـ مجمع البیان: روي عن الرضا7، أّنه سأله أحمد بن محّمد عن هذه اآلیة وقال: 

ما ذلك التسبیح؟ قال: صالة الّلیل.(١) 

(١) ٤١٣/١٠، عنه البحار: ٣٢٩/٨٢، ونورالثقلین: ٨٢/٨ ح٦٣.
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سورة ا�رسcت «١٦ـ ١٩»

٤٨٩

سورة المرسالت

ِلَني * ُمثَّ ُنْتِبُعُھُم اْآلِخِریَن وَّ ِلِك اْالَ ْ ُ (َأَملْ 
ِبَني) «١٦ـ ١٩» ُْمَکذِّ َمِئٍذ للِّ ْ َ ِْرِمَني*  َوْیٌل  ُ ْ َعُل ِبا ْ َ َکَذِلَك 

أبي  عن  إسماعیل،  بن  العّباس  إلی  مرفوعا  االسناد  بحذف  وروي  اآلیات:  تأویل  ١ـ 
 ) قال: یعني األ ّول والثاني ( األّول هن الحسن الرضا7 في قوله عّز وجّل: (أ
ُامّیه،  بني  من   ( م عل   كذ) والخامس  والرابع  الثالث  قال:  اآلخرين)  بم 

واألئّمة:.(١)  المؤمنین  بأمیر   ( كذب يوذ  (ويل  وقوله: 

(١) ٧٩٧/٢ ح١، عنه البحار: ٢٦٢/٣٠ ح١٢٦، والبرهان: ٥٥٩/٥ ح٩، وکنز الدقائق: ٣٧٩/١٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٩٠

سورة النبأ

َبِإ اْلَعِظِمي) «١، ٢» َساءُلوَن * َعِن النَّ َ َ (َعمَّ 
١ـ عیون أخبار الرضا7: حّدثنا حمزة بن محّمد بن أحمد بن جعفر بن محّمد ابن 
زید بن علّي بن الحسین بن علّي بن أبي طالب: قال: حّدثني أبي، عن یاسر الخادم، 
عن أبي الحسن علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن الحسین بن علّي8، 
قال: قال رسول الّله9 لعلّي7: یا علّي، أنت حّجة الّله، وأنت باب الّله، وأنت الطریق 

إلی الّله، وأنت الّنبأ العظیم، وأنت الصراط المستقیم، وأنت المثل األعلی،
یا علّي، أنت إمام المسلمین، وأمیرالمؤمنین، وخیر الوصیّین، وسّید الصّدیقین،

یا علّي، أنت الفاروق األعظم...(١)
٢ـ القّمي: قال: حّدثني أبي، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا7 في 
کبر  قوله: (عّم ساءن ...) قال: قال أمیرالمؤمنین7: مالّله نبأ أعظم مّني، ومالّله آیة أ

مّني، وقد عرض فضلي علی اُالمم الماضیة علی اختالف ألسنتها، فلم تقّر بفضلي.(٢)
أعظم  نبأ  مالّله  علّي7:  قال  قال:  الرضا7  عن  ابوالمضاصبیح،  المناقب:  ـ   ٣

(٣) مّني. 

(١) ٦/٢ ح١٣، عنه البحار: ٤/٣٦ ح١١ و١١١/٣٨ ح٤٥، والبرهان: ٥٦٥/٥ ح٧، ونور الثقلین: ٩٢/٨ ح٨، وکنزالدقائق: 
.٣٩٨/١٤

(٢) القّمي: ١١٢٦/٣ ح١، عنه البحار: ١/٣٦ ح٢، والبرهان: ٥٦٥/٥ ح٤، ونورالثقلین: ٩٢/٨ ح٧، وغایة المرام: ١٥/٤ 
ح٥.

(٣) مناقب ابن شهرآشوب: ٨٠/٣ .
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سورة النازعات  «٧»

٤٩١

سورة النازعات

اِدَفُة) «٧» َبُعَھا الرَّ ْ َ)
١ـ مناقب ابن شهرآشوب: عن الرضا7 في قوله تعالی: (با اّادفة) قال: زلزلة 
قال:  األرض)(١)     داّبة  هلم  (أخرا  قوله:  في  وقال7  الداّبة  خروج  َبَعْتها  َفاتَّ األرض 

علّي بن أبي طالب7.(٢) 

(١) النمل: ٨٢ .
(٢) ١٠٢/٣، عنه البحار: ١١٧/٥٣ ح١٤٥، والبرهان: ٥٧٦/٥ ح٤، واللوامع: ٤٩٢، تقّدم النمل، ص٣٣٥ ح٦.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٩٢

سورة عبس

یِه * ِلُکلِّ اْمِرٍئ  ِه َوَأِبیِه * َوَصاِحَبِتِه َونَبِ رُّ اْملَْرُء ِمْن َأِخیِه *  َوُأمِّ ِ َ َم  ْ َ)
َمِئٍذ َشْأٌن ُیْغِنیِه) «٣٤ ـ ٣٧» ْ َ  ْ ُ ْ مِّ

عبدالّله  بن  علّي  بن  عمرو  بن  محّمد  الحسن  أبو  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ١ـ 
البصري، قال: حّدثنا أبو عبدالّله محّمد بن عبدالّله بن أحمد بن جبّلة الواعظ، قال: حّدثنا 
أبوالقاسم عبد الّله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حّدثنا أبي، قال: حّدثنا علّي بن موسی 
الرضا، قال: حّدثنا أبي موسي بن جعفر، قال: حّدثنا أبي جعفر بن محّمد، قال: حّدثنا 
أبي محّمد بن علّي، قال: حّدثنا أبي علّي بن الحسین، قال: حّدثنا أبي الحسین بن علّي 
صلوات الّله وسالمه علیهم قال: کان علّي بن أبي طالب7 بالکوفة في الجامع، إذ قام إلیه 

الّله  قول  عن  أخبرنا  ـ  قال:  أن  سأله  فیما  فکان  مسائل  عن  فسأله  ـ  الشام  أهل  من  رجل 
شأن  ذ  م  ائ   لكّل    * ویه   وصاحبته   * ه  وأ واّمه   * أخیه    ارء   ّي (يوم  عّزوجّل: 

يغه) من هم؟
إبراهیم أبیه  من  یفّر  واّلذي  موسی،  ُاّمه  من  یفّر  واّلذي  قابیل،  من  یفّر  هابیل  فقال: 

ـ یعني األب المرّبي َال الوالد ـ واّلذي یفّر من صاحبته لوط، واّلذي یفّر من ابنه نوح یفّر 
من ابنه کنعان.(١) 

 ٣١٧/١١ والبحار:   ،٤٦٩/١٤ الدقائق:  وکنز  ح١٥،   ١١٧/٨ الثقلین:  ونور  ح١،   ٥٨٥/٥ البرهان:  عنه  ح١،   ٢٤٥/١  (١)
ح١٠٢.  ٣١٨/١ والخصال:   ،٥٩٦ العلل:  وعن  عنه  ح١٥، 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



سورة التكو5� «٨، ٩»

٤٩٣

سورة التکویر

(َوِإَذا اْملَْوُؤَدُة ُسِئَلْت * ِبَأیِّ َذنٍب ُقِتَلْت) «٨، ٩»
حّدثني  قال:  سلیمان،  بن  داود  عن  مهرویه،  بن  محّمد  بن  علّي  اآلیات:  تأویل  ١ـ 
أبوالحسن علّي بن موسی الرضا8، عن أبیه موسی، عن أبیه جعفر، عن أبیه محّمد، 
عن أبیه علّي، عن أبیه الحسین، عن أبیه علّي بن أبي طالب صلوات الّله علیهم، قال: قال 
رسول الّله9: إّن موسی بن عمران سأل رّبه: إّن هارون مات فاغفر له، فأوحی الّله إلیه: 
یا موسی، لو سألتني في األّولین واآلخرین ألجبتك، ما خال قاتل الحسین7 فإّني أنتقم 

له من قاتله.(١) 

َس) «١٨» ْبِح ِإَذا َتَنفَّ (َوالصُّ
٢ـ عیون أخبار الرضا: في باب ما جاء عن الرضا7 من خبر الشامي وما سأل عنه 

أمیرالمؤمنین7 في جامع الکوفة حدیث طویل وفیه:
وسأله عن شيء یتنّفس لیس له لحم وال دم؟ فقال: ذاك الصبح إذا تنّفس.(٢) 

(١) ٨١٠/٢ ح١١، العیون: ٤٧/٢ ح١٧٩، عنه البحار: ٣٤٥/١٣ ح٣٠، وج٣٠٠/٤٤ ح٤، عنه وعن صحیفة الرضا7: 
٢٦٣ ح٢٠٤، فرائد السمطین: ٢٦٣/٢ ح٥٣١.

(٢) ١٩٢/١، عنه نور الثقلین: ١٢٥/٨ ح٢٣، وکنز الدقائق: ٢٦/٥١.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٩٤

سورة االنفطار

َبَك) «٨» ا َشاء َرکَّ (ِيف َأیِّ ُصوَرٍة مَّ

١ـ مجمع البیان: روي عن الرضا، عن آبائه: عن النبّي9 أّنه قال لرجل: ما ولد 
لك؟ قال: یا رسول الّله، وما عسی أن یولد لي إّما غالم وإّما جاریة قال: فمن یشبه؟ قال: 

یا رسول الّله، یشبه ُاّمه أو أباه فقال النبّي9:
التقل هکذا، إّن النطفة إذا استقّرت في الرحم أحضرها الّله کّل نسب بینها وبین آدم 

[فرّکب خلقه في صورة من تلك الصور] أما قرأت هذه اآلیة في کتاب الّله: (ٖىف أي رة 
ما شاء ركّبك) أي فیما بینك وبین آدم.(١) 

(١) مجمع البیان: ٤٤٩/١٠، عنه نور الثقلین: ١٣١/٨ ح٩، وکنز الدقائق: ٤٥/١٥، والبحار: ٩٤/٧.
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«١٥» j �kسورة ا�طفف

٤٩٥

سورة المطففین

َن) «١٥» ُ و ْجـُ َ َمِئٍذ حملَّ ْ َ  ْ ِ
ِّ ْ َعْن رَّ ُ َّ (َکالَّ ِإ

١ـ معاني األخبار: قال: حّدثنا محّمد بن إبراهیم بن أحمد بن یونس المعاذي، قال: 
حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید الکوفي الهمداني، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن علّي 

ابن فّضال، عن أبیه، قال: سألت الرضا7، عن قول الّله عّز وجّل: (كّال إّهنم عن رّهبم 
يوذ حن)فقال: إّن الّله تبارك وتعالی ال یوصف بمکان یحّل فیه، فُیْحَجَب عنه فیه 

عباده ولکّنه عّز وجّل یعني أّنهم عن ثواب رّبهم لمحجوبون.(١) 

َناَفِس اْملَُتَناِفُسوَن) «٢٦» َ (ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِيف َذِلَك َفْلَی
٢ـ ثاقب المناقب: عن الرضا7 قال:

تعالی  الّله  إّن  فقال:  العطش،  أصحابه  إلیه  شکا  وقد  ملکًا  الحسین7  علی  هبط 
رّبي  ومن  السالم  هو  الحسین7:  فقال  حاجة؟  من  لك  هل  ویقول:  السالم  یقرئك 
تعالی  الّله  فأوحی  العطش،  من  ـ  مّني  به  أعلم  هو  ما  ـ  أصحابي  إلّي  شکا  قد  السالم، 
إلی الملك: قل للحسین خّط لهم بإصبعك خلف ظهرك یرووا، فخّط الحسین بأصبعه 
فقال  وأصحابه.  هو  منه  فشرب  العسل  من  وأحلی  اللبن  من  أبیض  نهر  فجری  السّبابة 
المختوم  الرحیق  وهو  خاّصة  لکم  فإّنه  منه،  أشرب  أن  لي  تأذن  الّله  رسول  یابن  الملك: 

اتناون).   تناف  ذ وٖىف  ك  (امه  اّلذي 
فقال الحسین7: إن کنت تحّب أن تشرب منه فدونك.(٢) 

(١) ١٣ ح٣، التوحید: ١٦٢ ح١، عیون األخبار: ١٢٥/١ ح١٩، ونور الثقلین: ١٤٢/٨ ح٢٦، والبرهان: ٥/ ٦١٣ح١، وکنز 
الدقائق: ٧٧/١٥.

(٢) ٣٢٧ ح٢، عنه مدینة المعاجز: ٤٩٥/٣ ح٦٢، معالم الزلفی: ٩٢.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٤٩٦

سورة األعلی

«١» (
َ ْ َك اْالَ ِ اْسَم َربِّ

ِّ (َس
١ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده عن رجاء بن أبي الضّحاكـ  في ذکر أخالق الرضا7 

ح   اسم   رّبك    األ) قال سّرًا: سبحان رّبي األعلی.(١)  ّ) ووصف عبادتهـ  فإذا قرأ

ِه َفَصلَّی) «١٥» (َوَذرَکَ اْسَم َربِّ
٢ـ الکافي: علّي بن محّمد، عن أحمد بن الحسین، عن علّي بن الرّیان، عن عبیدالّله 
ابن عبدالّله الدهقان، قال: دخلت علی أبي الحسن الرضا7، فقال لي: ما معنی قوله: 
الّله  کلَّف  لقد  لي:  فقال  فصّلی،  قام  رّبه  اسم  ذکر  کّلما  قلت:  ّىل)  رّبه   اسم    (وذكر 
صّلی  رّبه  اسم  ذکر  کّلما  فقال:  هو؟  فکیف  فداك،  جعلت  !فقلت:  شططًا  هذا  عّزوجّل 

وآله.(٢)  محّمد  علی 

(١) ١٨١/٢، عنه البحار: ٩٥/٤٩ ح٧، ونور الثقلین: ١٧٢/٨ ح١١، الوسائل: ٧٥٦/٤ ح٨، وحلیة االبرار: ٣١٣/٢، وکنز 
الدقائق: ١٥٢/١٥.

(٢) ٤٩٤/٢ ح١٨، عنه الوافي: ١٥١٩/٩، والبرهان: ٦٣٧/٥ ح٨٧، ونور الثقلین: ١٧٤/٨ ح١٨، والوسائل: ١٢١/٧ ح١، 
وکنز الدقائق: ١٥٨/١٥.
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سورة الغاشية «١٩»

٤٩٧

سورة الغاشیة

ْت) «١٩» َ ِ ُ َباِل َکـْیَف  ِ
ْ (َوِإَىل ا

١ـ المناقب البن شهرآشوب: أبوالمضا، عن الرضا7 في قوله: (وإىل اجلبال كیف 
) قال: األوصیاء.(١) 

«٢٦» (
ْ ُ (ُمثَّ ِإنَّ َعَلْیَناِحَساَ

٢ـ عیون أخبار الرضا7: قال: حّدثنا أبو علّي أحمد بن أبي جعفر البیهقي قال:حّدثنا 
علّي بن محّمد بن مهرویه القزویني، قال: حّدثنا داود بن سلیمان قال: حّدثنا علّي بن 
موسی، عن أبیه موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد، عن أبیه محّمد بن علّي، عن 
أبیه علّي بن الحسین، عن أبیه الحسین بن علّي، عن أبیه علّي بن أبي طالب: قال: 

قال رسول الّله9:
إذا کان یوم القیامة وّلینا حساب شیعتنا، فمن کان مظلمته فیما بینه وبین الّله عّزوجّل 
حکمنا فیها فأجابنا، ومن کانت مظلمته فیما بینه وبین الناس استوهبناها منهم فوهبوها 

لنا(٢)، ومن کانت مظلمته فیما بینه وبیننا کّنا أحّق من عفا وصفح.(٣) 
٣ ـ ومنه: بإسناده قال: قال رسول الّله9: إّن الّله تعالی یحاسب کّل خلق إّال من 

أشرك بالّله فإّنه ال یحاسب ویؤمر به إلی النار.(٤) 
قال:  الرضا7  الحسن  أبي  عن  إبراهیم،  بن  جعفر  عن  أبي،  حّدثني  القّمي:  ـ   ٤

.(١) ٣٠٩/١
(٢) هکذا في البرهان، وفي المصدر والبحار «استوهبناها فوهبت لنا».

(٣) ٥٨/٢ ح٣١٣، عنه البحار: ٤٠/٨ ح٢٤ و ٩٨/٦٨ ح١، والبرهان: ٦٤٦/٥ ح٨.
المهّمة:  الفصول   ،١٩٧/١٥ الدقائق:  وکنز  ح٣٧،   ١٩١/٨ الثقلین:  ونور  ح٧،   ٢٦٠/٧ البحار:  عنه  ح٦٦،   ٣٤/٢  (٤)

ح٤٤٣.  ٣٥١/١
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٤٩٨

إذا کان یوم القیامة أوقف المؤمن بین یدیه، فیکون هو اّلذي یلي حسابه، فیعرض علیه 
وتفزع  فرائصه  وترتعد  لونه  لذلك  فیتغّیر  سّیئاته  یری  ما  ّول  فأ  في صحیفته،  فینظر  عمله 
نفسه، ثّم یری حسناته فتقّر عینه وتسّر نفسه وتفرح روحه، ثّم ینظر إلی ما أعطاه الّله من 
اّلتي  األعمال  فیها  اّلتي  بالصحف  هلّموا  للمالئکة:  الّله  یقول  ثّم  فرحه،  فیشتّد  الثواب 
فیقول:  شیئًا،  منها  نعمل  لم  إّنا  لتعلم  إّنك  وعّزتك  فیقولون:  فیقرؤنها  قال:  یعملوها،  لم 

علیها.(١)  یثابون  ثّم  لکم  فکتبناها  نویتموها  لکّنکم  صّدقتکم 

(١) ٥٩٤/٢ ح١٨، عنه البحار: ٢٠٤/٧٠ ح١٢، وج٢٤٢/٧١ ح٤ (باختالف یسیر)، والبرهان: ٥٨١/٣ ح٣، ونورالثقلین: 
٢٣٧/٤ ح٤٢١، والمستدرك: ٩١/١ ح٥، تقّدم ص٢٦٣ ح٣٦.
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سورة الفجر «١٦»

٤٩٩

سورة الفجر

ا ِإَذا َما اْبَتَالُه َفَقَدَر َعَلْیِه ِرْزَقُه َفَیُقوُل َريبِّ َأَھاَنِن) «١٦» (َوَأمَّ
١ـ عیون أخبار الرضا: قال: حّدثنا تمیم بن عبد الّله بن تمیم القرشي، قال: حّدثني 
أبي، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، عن علّي بن محّمد بن الجهم، عن الرضا7 

في قوله تعالی: (وأّما إذا ما االه  ّدر یه رزقه) أي ضّیق [وقّتر].(١) 
األنبیاء  عصمة  في  المأمون  عند  الرضا7  مجلس  ذکر  باب  في  اإلحتجاج:  ٢ـ 
یه)  در  لن  أن  ّن  اضبًا   ذ إذ  اون  (وذا  قوله:  عند  فیه7  یقول  طویل  حدیث 
َق علیه رزقه، ومنه قوله عّز وجّل:  اآلیة، فظّن بمعنی استیقن (أن لن در یه) أي لن ُیَضیِّ

وقتر.(٢)  علیه  ق  ضیَّ أي  رزقه)  یه  ّدر  االه  ما  إذا  (وأّما 

«٢١» (
ْرُض َداکًّ َداکًّ ِت اْالَ (َکالَّ ِإَذا ُدکَّ

٣ ـ أمالي الطوسي: أخبرنا ابن الّصلت، عن ابن عقدة قال: حّدثنا علّي بن محّمد، 
قال: حّدثنا داود بن سلیمان، قال: حّدثني علّي بن موسی، عن أبیه، عن جعفر، عن أبیه، عن 

علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علّي بن أبي طالب: قال: قال رسول الله9:
هل  تدرون  ما تفسیر هذه اآلیة: (كّال إذا دكّت األرض دّ دّ) ؟ قال: إذا کان یوم القیامة 
تقاد جهّنم بسبعین ألف زمام بید سبعین ألف ملك، فتشرد شردة لوال أّن الّله تعالی حبسها 

ألحرقت السماوات و األرض».(٣)
٤ ـ معاني األخبار: قال: حّدثنا محّمد بن إبراهیم بن أحمد بن یونس المعاذي، قال: 

(١) ٢٠١/١، عنه البرهان: ٦٥٥/٥ ح٨، وکنز الدقائق: ٢١٥/١٥، تقّدم األنبیاء، ص٢٩٨ ح٢١.
(٢) ٢٢١/٢، عیون األخبار: ٢٠١/١ ح١، عنه نور الثقلین: ١٩٦/٨ ضمن ح١٥، وکنز الدقائق: ٢١٥/١٥.

(٣) ٣٣٧ ح٦٨٤، عنه البرهان: ٦٥٦/٥ ح١١٦٠٨.
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٥٠٠

حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید الکوفي الهمداني، قال: حّدثنا علّي بن الحسن بن علّي 
ابن فّضال، عن أبیه قال: سألت الرضا7عن قول الّله عّزوجّل:

والذهاب،  بالمجيء  یوصف  ال  عّزوجّل  الّله  إّن  فقال:  (وء رّبك واّ ًا ًّا) 
تعالی الّله عن االنتقال، إّنما یعني بذلك: «وجاء أمر رّبك والملك صّفًا صّفًا».(١) 

(١) ١٣ ح٣، اإلحتجاج: ١٩٣/٢، التوحید: ١٦٢، عیون األخبار: ١٢٥/١ ح١٩، عنه نور الثقلین: ١٩٧/٨ ح٢٠، والبرهان: 
٦٥٦/٥ ح١٢، وکنز الدقائق: ٢١٨/١٥.
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سورة البلد «٤»

٥٠١

سورة البلد

َساَن ِيف َکَبٍد) «٤» (َلَقْد َخَلْقَنا اْالِ
١ـ الکافي: علّي بن محّمد مرسًال، عن أبي الحسن الرضا7 ـ في حدیث في الفرق 
بین معاني أسماء الّله وأسماء المخلوقین ـ قال: وهو قائم لیس علی معنی انتصاب وقیام 
علی ساق في کبد، کما قامت االشیاء، ولکن قائم یخبر اّنه حافظ، کقول الرجل: القائم 

بأمرنا فالن.(١) 

ٍم  ْ َ ََم اْلَعَقَبَة * َوَما َأْدَراك َما اْلَعَقَبُة * َفكُّ َرَقَبٍة * َأْو ِإْطَعاٌم ِيف  َ (َفَال اْق
َبٍة) «١١ ـ ١٦» ً َذا َمْقَرَبٍة * َأْو ِمْسِکیًنا َذا َمْرتَ ِ ِذي َمْسَغَبٍة * َ

٢ـ ومنه: عن علّي بن عبدالّله بن محّمد، عن أحمد بن محّمد، عن أبیه، عن معّمر بن 
خّالد، قال: کان أبو الحسن الرضا7إذا أکل أتي بصحفة فتوضع بقرب  مائدته فیعمد 
إلی أطیب الطعام مّما یؤتی به فیأخذ من کّل شيء شیئًا فیوضع في تلك الصحفة، ثّم یأمر 
ة) ثّم یقول: علم الّله عّز وجّل إّنه لیس  قحم ابها للمساکین، ثّم یتلو هذه اآلیة: (فال ا

کّل إنسان یقدر علی عتق رقبة فجعل لهم سبیًال إلی الجّنة [باطعام الطعام] (٢).(٣) 
٣ ـ المحاسن: عنه، عن أبیه، عن معّمر بن خالد قال: رأیت أبا الحسن الرضا7 
ة  ...) ثّم قال: علم الّله أن لیس کّل خلقه یقدر علی  قحم ایأکل فتال هذه اآلیة (فال ا

عتق رقبة فجعل لهم سبیًال إلی الجّنة باطعام الطعام.(٤)

(١) ١٢١/١ ذح٢، عنه نور الثقلین: ٢٠٥/٨ ح٩، وکنز الدقائق: ٢٣٩/١٥.
(٢) أثبتنا من المحاسن.

 ٢٠٧  /٨ الثقلین:  ونور  ح٢١،  وج٣٦٢/٧٤  ح١١،   ٩٧/٤٩ البحار:  عنهما  ح٢٩،   ٣٩٢/٢ المحاسن:   ،٤٢١/٢  (٣)
الکافي. عن  ح٢٠   ٦٦٤/٥ البرهان:  وفي  و٢٤٥،   ٢٤١/١٥ الدقائق:  وکنز  ح٢٦،  وص٢٠٨  ح٢٠، 

(٤) ٢٨٩/٢ ح٢٠.
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٥٠٢

٤ ـ مجمع البیان: عن محّمد بن عمر بن یزید قال: قلت البي الحسن الرضا7: إّن 
لي ابنًا شدید العّلة قال: مره یتصّدق بالقبضة من الطعام بعد القبضة فإّن الّله تعالی یقول: 

ة) وقرأ اآلیات.(١)  قحم افال ا)
٥ ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الّله، عن محّمد بن علّي، عن 
محّمد بن عمر بن یزید قال: أخبرت أبا الحسن الرضا7: إّني ُاِصبُت بابنین وبقي لي 

ُبَنيٌّ  صغیر، فقال: تصّدق عنه ثّم قال حین حضر قیامي:
ُمِر الصبي فلیتصّدق بیده ِبالِکسَرة والقبضة والشيء وإن قّل، فإّن کّل شيء یراد به الّله 

ًا  ال ذّرة خ ن يعمل) :وإنـ  قّل بعد أن تصدق النّیة فیهـ  عظیم، إّن الّله عّز وجّل یقول
رة *  فّك  ة  قا ما  أدراك  وما  ة *  قا احم  (فال  وقال:  يره)(٢)   ّرشًا  ذّرة  ال  يعمل   و يره * 
أو إام ىف يوم ذي غبة * يیًام ذا ربة * أو كًا ذا مبة) علم الّله عّز وجّل أّن کّل أحد 

ْق(٣) عنه.(٤)  الیقدر علی فّك رقبة فجعل اطعام الیتیم والمسکین مثل ذلك َتَصدَّ

(١) ٤٩٥/١٠، عنه نور الثقلین: ٢٠٨/٨ ح٢٥، وکنز الدقائق: ٢٤٧/١٥.
(٢) الزلزلة: ٧ و٨.

(٣) في البرهان «تصّدقًا».
(٤) ٤/٤ ح١٠، عنه الوافي: ٣٩١/١٠ ح٩٧٥٠، والبرهان: ٦٦٤/٥ ح٢١، ووسائل الشیعة: ٨٧/١ ح٣، وج٢٦١/٦ ح١، 

وهدایة االّمة: ١١٢/٤ ح١٩، وص١٣٤ ح١٤٩، وکنز الدقائق: ٢٤٥/١٥، یأتي الزلزلة، ص٥١٤ ح١.
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سورة الليل «١ـ ١١»

٥٠٣

سورة اللیل

َی *  رَکَ َواْالُ لَّی * َوَما َخَلَق الذَّ َ َ َھاِر ِإَذا  ْیِل ِإَذا َیْغَىش * َوالنَّ (َواللَّ
ُرُه ُْسَىن * َفَسُنَیسِّ ْ َق ِبا َىق * َوَصدَّ ا َمْن َأْعَطی َواتَّ  * َفَأمَّ

ِإنَّ َسْعَیُکْم َلَشىتَّ
ُرُه لِلُْعْسَری *  ُْسَىن *  َفَسُنَیسِّ ْ َب ِبا َل َواْسَتْغَىن *  َوَکذَّ ِ

َ ا َمْن   ِلْلُیْسَری * َوَأمَّ
ی) «١ـ ١١» َوَما ُیْغِين َعْنُه َماُلُه ِإَذا َتَردَّ

١ـ قرب اإلسناد: عن أحمد بن محّمد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي 
من  رجًال  إّن  قال:  يغىش)  إذا  تفسیر(واّل  في  یقول  سمعته  قال:  الرضا7،  الحسن 
رسول الّله9،  إلی  ذلك  فشکی  به،  یضّر  فکان  نخلة،  حائطه  في  لرجل  کان  األنصار 
فدعاه، فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجّنة، فأبی، فبلغ ذلك رجًال من األنصار یکّنی 

فقال: النخلة،  صاحب  إلی  فجاء  الدحداح  أبا 
بعني نخلتك بحائطي، فباعه، فجاء إلی رسول الّله9 فقال: یارسول الّله قد اشتریت 
الّله  فأنزل  الجّنة،  في  نخلة  بدلها  فلك  الّله9:  رسول  فقال  قال:  بحائطي،  فالن  نخلة 
ـ  النخلة  یعني  ـ  أعىط    فأّما    * ّىت  یمك  إّن   *  واُالن اكر  ق  (وما  نّبیه9  علی  تعالی 

إذا   ما ه  ىن  وما   (١)* رسى  (رسه  الّله9  رسول  بوعد  لىن)  وصّدق  واتىق 
لدی).(٢)  ا  إّن   * ترّدی 

(ِإنَّ َعَلْیَنا لَلُْھَدی) «١٢»
عن نصر،  أبي  بن  محّمد  بن  أحمد  عن  محّمد،  بن  أحمد  عن  اإلسناد:  قرب  ١ـ 

(١)  سقط عنه آیات وهّن: «وأّما من بخل واستغنی * وکذب بالحسنی * فسنیسره للعسری» عن البحار.
(٢) ٣٥٥ ح١٢٧٣، عنه البرهان: ٦٧٨/٥ ح٤، ونور الثقلین: ٢١٦/٨ ح٩، البحار: ١٠١/٢٢ ح٥٨، وج١٢٦/١٠٣ ح٨، 

وکنز الدقائق: ٢٧٢/١٥.
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أبي الحسن الرضا7 ... فقلت له: قول الّله تبارك وتعالی (إّن ا لدى) قال: إّن الّله 
یهدي من یشاء، ویضّل من یشاء، فقلت له: أصلحك الّله، إّن قومًا من أصحابنا یزعمون 
أّن المعرفة مکتسبة، وأّنهم إذا نظروا من وجه النظر أدرکوه، فأنکر ذلك فقال: فما لهوالء 
القوم الیکتسبون الخیر ألنفسهم؟ لیس أحد من الناس إّال وهو یحّب أن یکون خیرًا مّمن 
هو خیر منه، هوالء بنو هاشم موضعهم موضعهم وقرابتهم قرابتهم وهم أحّق بهذا األمر 

منکم، أَفَترْون أّنهم ال ینظرون ألنفسهم وقد عرفتم ولم یعرفوا؟
قال أبو جعفر7: لو استطاع الناس ألحّبونا.(١) 

الدقائق:  وکنز  ح١٥،   ٢١٩/٨ الثقلین:  ونور  ح٢٠،   ١٩٩/٥ والبحار:  ح٥،   ٦٧٨/٥ البحار:  عنه  ح١٢٧٤،   ٣٥٦  (١)
 .٢٧٦/١٥
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سورة الضo  «٦ ـ ٨»

٥٠٥

سورة الضحی

ً َفـآَوی * َوَوَجَدك َضاالًّ َفَھَدی *  ِ َ ْدك  ِ
َ (َأَملْ  

َوَوَجَدك َعاِئًال َفَأْغَىن) «٦ ـ ٨»
١ـ أمالي الطوسي: حّدثنا محّمد بن محّمد قال: أخبر نی أبو حفص عمر بن محّمد 
قال: حّدثنا علّي بن مهرویه القزویني، قال: حّدثنا داود بن ُسلیمان، قال: حّدثنا الرضا 
علّي بن موسی قال: حّدثني أبي موسی بن جعفر، قال: حّدثني أبي جعفر، قال: حّدثني 
حّدثني  قال:  العابدین،  زین  الحسین  بن  علّي  أبي  حّدثني  قال:  علّي،  بن  محّمد  أبي 
أبي الحسین بن علّي، قال: حّدثني أبي علّي بن أبي طالب أمیرالمؤمنین:، قال: قال 

رسول الّله9: قال الّله عّز وجّل:
یابن آدم، کّلکم ضاّل إّال َمْن هدیت، وکّلکم عائل إّال َمْن أغنیت، وکّلکم هالك إّال َمْن 
أنجیت، فاسألوني أکفکم وأهدکم سبیل رشدکم، فإّن من عبادي المؤمنین َمْن الیصلحه 
إّال الفاقة ولو أغنیته ألفسده ذلك، وإّن من عبادي َمن الیصلحه إّال المرض ولو أصححت 

جسمه ألفسده ذلك، 
وإّن من عبادي من الیصلحه إّال الصّحة ولو أمرضته ألفسده ذلك، 

وإّن من عبادي َلَمْن یجتهد في عبادتي وقیام الّلیل لي فُالقي علیه النعاس نظرًا مّني 
له فیرقد حّتی یصبح ویقوم حین یقوم وهو ماقت لنفسه زار علیها، ولو خّلیُت بینه وبین ما 
یرید لدخله العجب بعمله، ثّم کان هالکه في عجبه ورضاه من نفسه، فیظّن أّنه قد فاق 
العابدین وجاز باجتهاده حّد المقّصرین فیتباعد بذلك مّني وهو یظّن اّنه یتقّرب إلّي، فال 
یّتکل العاملون علی أعمالهم وإن حسنت، وال ییأس المذنبون من مغفرتي لذنوبهم وإن 
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کثرت، ولکن برحمتي أال فلیثقوا، ولفضلي فلیرجوا وإلی حسن نظري فلیطمئّنوا، وذلك 
أّني ُادّبر عبادي بما یصلحهم وأنا بهم لطیف خبیر.(١) 

قال:  القرشي  تمیم  بن  الّله  عبد  بن  تمیم  حّدثنا  قال:  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٢
علّي بن محّمد بن الجهم، قال:  حّدثني أبي، عن حمدان بن سلیمان النیسابوري، عن 
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علّي بن موسی7 فقال له المأمون: یابن رسول 
فآوى)یقول:  يیًام  يك   أ) محّمد9:  لنبّیه  تعالی  الّله  قال  الرضا7:  قال   ... الّله 
أي  (دى)  قومك  عند  ضاًال)یعني  (ووك  الناس  إلیك  فأوی  وحیدًا  یجدك  ألم 
هداهم إلی معرفتك (ووك ئًال فأغىن)یقول: أغناك بأن جعل دعاءك مستجابًا، فقال 

الّله.(٢)  رسول  یابن  فیك  الّله  بارك  المأمون: 
٣ ـ مجمع البیان: روی العّیاشي، بإسناده عن أبي الحسن الرضا7 في قوله:
(أ يك يیًام فآوى) قال: فردًا ال مثل لك في المخلوقین فآوی الناس إلیك 

(ووك ضاًال) أي ضاّالً في قوم ال یعرفون فضلك فهداههم إلیك
(ووك ئًال) تعول أقوامًا بالعلم فأغناهم الّله بك

وروي أّن النبّي9قال: مّن علّي رّبي وهو أهل المّن.(٣) 

(١) ١٦٦ ح٣٠.
(٢) ١٩٩/١ ح١، عنه البرهان: ٦٨٥/٥ ح٣، والبحار: ١٤٢/١٦ ح٥، وج ٨٠/١١ ضمن ح٨، ونور الثقلین: ٢٢٤/٨ ح١٨، 

وکنز الدقائق: ٢٩٤/١٥، اإلحتجاج: ٢١٩/٢.
(٣) ٥٠٦/١٠، عنه نور الثقلین: ٢٢٣/٨ ح١٣، وکنز الدقائق: ٢٩٢/١٥.
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ح «١ـ ٨» abسورة ال

٥٠٧

سورة الشرح

َض َظْھَرك *  َ َْشَرْح َلَك َصْدَرك *  َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرك * الَِّذي َأ (َأَملْ 
ُْسًرا *  ُْسًرا * ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر  ك *  َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر  َوَرَفْعَنا َلَك ِذرْکَ

َك َفاْرَغْب) «١ـ ٨» ْب* َوِإَىل َربِّ َ َفِإَذا َفَرْغَت َفا
١ـ المناقب إلبن شهر آشوب: عن عبدالسالم بن صالح، عن الرضا7 (أ ح 
 صدرك) یا محّمد، ألم نجعل علّیًا وصّیك (وونا ك وزرك) بقتل مقاتلة الکّفار 
وأهل التأویل بعلّي بن أبي طالب7 (ورنا  ـ بذلك ـ ذكرك) أي رفعنا مع ذکرك یا 

محّمد له رتبة.(١) 
الیقین،  وخلوص  النّیة  وإحضار  الوضوء،  باسباغ  إّال  الصالة  الرضا7:  فقه  ـ   ٢
رغب).(٢)  رّبك  وإىل   * ب  فرغت  (فإذا  قوله:  وهو  األشغال،  وترك  القلب،  وإفراغ 

(١) ٢٣/٣، عنه البحار: ١٣٤/٣٦ صدر ح٩٠، والبرهان: ٦٨٩/٥ ح٦.
(٢) ٧٠، عنه البحار: ٢٤٣/٨٤ ح٢٩، ومستدرك الوسائل: ١٠٦/٤ ح٣.
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سورة التین

ِمِني *  َلَقْد َخَلْقَنا  وِن *  َوُطوِر ِسیِنَني *  َوَھَذا اْلَبَلِد اْالَ ُ ْ ِني َوالزَّ (َوالتِّ
ِذیَن آَمُنوا  ِوٍمي * ُمثَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلَني * ِإالَّ الَّ ْ َ َساَن ِيف َأْحَسِن  اْالِ

یِن *  ُبَك َبْعُد ِبالدِّ ُنوٍن *  َفَما ُیَکذِّ اِحلَاِحلَاِت َفَلُھْم َأْجٌر َغْريُ َممْ َوَعِمُلوا الصَّ
َاِکِمَني) «١ـ ٨» ْ

َاحل
ْ
َأَلْیَس اّهللاُ ِبَأْحمَکِ احل

١ـ تأویل اآلیات: محّمد بن العّباس، عن محّمد بن القاسم، عن محّمد بن زید، عن 
إبراهیم بن محّمد بن سعید(١)، عن محّمد بن فضیل، قال: قلت ألبي الحسن الرضا7:

 واّيون) إلی آخر السورة؟ ّأخبرني عن قول الّله عّز وجّل: (وا
 واّيون) الحسن والحسین8،  ّفقال: (ا

) قال: لیس هو طور سینین، ولکّنه طور سیناء . ن  قلت: (وطور
قال: فقلت: وطور سیناء، فقال: نعم، هو أمیر المؤمنین7.

)قال: هو رسول الّله9 آمن الناس به من النار إذا أطاعوه.  األم ا اقلت: (و
قلت: (د قا اإلان ىف أن تيم) قال: ذاك أبوفصیل حین أخذ الّله المیثاق له 

 ّ) :بالربوبّیة ولمحّمد9 بالنبّوة وألوصیائه بالوالیة فأقّر، وقال: نعم، أال تری أّنه قال
)(٢) یعني الدرك األسفل حین نکص وفعل بآل محّمد9 مافعل.  ل سافله اردد

 اّين آوا وا ااحلات) قال: والّله هو أمیر المؤمنین7 وشیعته 
ّ

قال: قلت: (إال
 ممنون).  م أجر غف)

قال: قلت: (ا يكّذبك د ين) قال: مهًالمهًال التقل هکذا، هذا هو الکفر بالّله، 

(١) في بعض النسخ والبحار «سعد».
(٢) التین: ٥.
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سورة العلق «١»

٥٠٩

ال والّله ما کّذب رسول الّله9 بالّله طرفة عین، قال: قلت: فکیف هي؟ قال: «فمن 
(١).( س اهللا بأحمك احلاكمیکّذبك بعد بالدین: والّدین أمیر المؤمنین7 (أ

سورة العلق

َك الَِّذي َخَلَق) «١» (اْقَرْأ ِباْسِم َربِّ
١ـ عیون أخبار الرضا7: باسناده عن الحسین بن خالد قال: قال الرضا7: سمعت 
أبي یحّدث عن أبیه:: إّن أّول سورة نزلت (م اهللا امحن احمي * اقرأ سم رّبك) وآخر 

سورة نزلت (إذا ء  اهللا واح).(٢) 
٢ـ الکافي: علّي بن محّمد، عن سهل بن زیاد، عن الوّشاء، قال:

سمعت الرضا7 یقول: أقرب ما یکون العبد من الّله عّز وجّل وهو ساجد، وذلك 
واقب).  واس) وجّل:  عّز  قوله 

عیون أخبار الرضا7: سعد بن عبدالّله، عن أحمد بن محّمد بن عیسی (مثله).(٣) 

(١) ٨٥٨/٢ ح٤، عنه البحار: ١٠٥/٢٤ ح١٥، والبرهان: ٦٩٣/٥ ح٤.
(٢) ٦٢٨/٢ ح٥، عیون أخبار الرضا: ٦/٢ ح١٢، عنهما  البحار: ٣٩/٩٢ ح١، ونور الثقلین: ٢٤١٠٨ ح٥، و٢٤٢ح٦، 

مسند الرضا: ٣٠٨/١ ح٦.
نورالثقلین:  عنه  ح١٥،   ٧/٢ الرضا:  أخبار  ح٤،   ٦٩٧/٥ والبرهان:  ح١٦،   ٢٤٤/٨ الثقلین:  نور  عنه  ح٣،   ٢٦٤/٣  (٣)

والعیون. الکافي  عن   ٢٤٤/١٥ الدقائق:  وکنز  ذح٥،   ٩٧٩/٤ الشیعة:  وسائل  ح١٥،   ٢٤٤/٨
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سورة القدر

١ـ عیون أخبار الرضا: باإلسناد إلی دارم، عن الرضا7، عن آبائه:، قال:
قال رسول الّله9... في أّول لیلة من شهر رمضان تغّل المردة من الشیاطین ویغفر 
في کّل لیلة سبعین ألفًا، فإذا کان في لیلة القدر غفر الّله بمثل ما غفر في رجب وشعبان 
وشهر رمضان إلی ذلك الیوم إّال رجل بینه وبین أخیه شحناء، فیقول الّله عّزوجّل: أنظروا 

هؤالء حّتی یصطلحوا.(١) 
٢ـ أمالي الصدوق: (بإسناده) عن علّي بن الحسن بن فّضال، عن أبیه، قال: سألت 
الرضا7 عن لیلة النصف من شعبان ـ وساق الحدیث إلی أن قال: ـ قلت له: إّن الناس 

یقولون: إّنها لیلة الّصکاك(٢)؟ فقال7: تلك لیلة القدر في شهر رمضان.(٣) 
آخرها  في  شاذان  بن  الفضل  ذکر  اّلتي  العلل  باب  في  الرضا7:  أخبار  عیون  ـ   ٣
أّنه سمعها من الرضا7، فإن قال: فلم جعل الصوم في شهر رمضان خاّصة دون سایر 
الشهور؟ قیل: ألّن شهر رمضان هو الشهر اّلذي أنزل الّله تعالی فیه القرآن، وفیه فّرق بین 

نات  ّ اس و ًی رآنه ا ي ُانزلّان ار ر) :الحّق والباطل کما قال الّله عّزوجّل
 اهلدى وارن)(٤)  وفیه ُنّبئ محّمد9، وفیه لیلة القدر اّلتي هي خیر من ألف شهر، 
وفیها یفرق کّل أمر حکیم، وهو رأس السنة، یقّدر فیها ما یکون في السنة من خیر أو 

شّر أو مضّرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سّمیت لیلة القدر.(٥) 

(١) ٧١/٢ ح٣٣١، عنه البحار: ٣٦/٩٧ ح١٦، وج١٨٨/٧٥ ح١١، وسائل الشیعة: ٢٢٨/٧ ح٢٠.
(٢) الصّك: الکتاب اّلذي یکتب في المعامالت واألقاریر.

و٣،  ح٢   ٨٤/٩٧ البحار:  عنها  ح٤٥،   ٢٩٢/١ الرضا:  أخبار  وعیون  ح٢٢،   ٤٥ الثالثة:  االشهر  فضائل  ح١،   ٣٢  (٣)
.٤٦٨ الواعظین:  روضة  (حاشیة)   ٧١٨ الواقیة:  الجّنة 

(٤) البقرة: ١٨٥.
(٥) ١١٦/٢، عنه نور الثقلین: ٢٦٥/٨ ح٨٣، وج٦٢٥/٤ ح٢٢، البحار: ١٩٠/١٨ ح٢٥ (قطعة).
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سورة القدر «١»

٥١١

ومنه: في باب مجلس الرضا7 مع سلیمان المروزي، قال سلیمان: أال تخبرني عن 
(إّ انزاه ىف  ادر)في أّي شيء ُانزلت؟

السنة،  إلی  السنة  من  یکون  ما  فیها  وجّل  عّز  الّله  یقّدر  القدر  لیلة  سلیمان،  یا  قال: 
من حیاة أو موت أو خیر أو شّر أو رزق، فما قّدره في تلك الّلیلة(١) فهو من المحتوم، قال 

فداك.(٢)  جعلت  فهمت  قد  اآلن  سلیمان: 

(١) «السنة» خ.
(٢) ١٨٢/١، عنه نور الثقلین: ٢٦٥/٨ ح٨٢، التوحید: ٤٤٤.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٥١٢

سورة البّینة

َني  ِذیَن َکَفُروا ِمْن َأْھِل اْلِکَتاِب َواْملُْشِرِکَني ُمنَفکِّ (َملْ َیُکِن الَّ
َنُة) «١» ِّ ُ اْلَب ُ َ َحىتَّ َتْأِت

١ـ الکافي: علّي بن محّمد، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، 
قال: دفع إلّي أبو الحسن7 مصحفًا وقال: التنظر فیه، ففتحته وقرأت فیه: ( يكن اّين 
كوا) فوجدت فیها اسم سبعین رجًال من قریش بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال: فبعث 

إلّي: ابعث إلّي بالمصحف.(١) 
٢ـ بصائر الدرجات: حّدثنا أحمد بن محّمد بن أبي نصر قال: استقبلُت الرضا7 
إلی القادسیة فسّلمت علیه، فقال لي: اکتر لي حجرة لها بابان، باب إلی الخان وباب إلی 

خارج فإّنه أستر علیك، 
قال: وبعث إلّي بزنفیلجة فیها دنانیر صالحة ومصحف وکان یأتیه رسوله في حوائجه 

فاشتری له، وکنت یومًا وحدي ففتحت المصحف ألقرأ فیه، 
فقدمت  أضعافه،  أیدینا  في  مّما  کثر  أ فیها  فإذا  يكن)   ) في  نظرت  نشرته  فلّما 
لکي  اکتبها  أن  فأردت  والقرطاس  الدواة  فأخذت  شیئًا،  منها  أعرف  فلم  قراءتها  علی 
وخاتمه  وخیط  مندیل  ومعه  بشيء،  منها  کتب  أ أن  قبل  مسافر  فأتاني  عنها،  أسأل 
بالخاتم،  إلیه  وتبعث  وتختمه  مندیل  في  المصحف  تضع  أن  یأمرك  موالي  فقال: 

ذلك.(٢)  ففعلت  قال: 

(١) ٦٣١/٢ ح١٦، عنه الوافي: ١٧٧٨/٩ ح٩٠٨٨، ونور الثقلین: ٢٨٠/٨ ح٤، وکنز الدقائق: ٣٨٢/١٥، مرآة العقول: 
٥٢١/١٢ ح١٦.

(٢) ٢٤٦ ح٨، دالئل االمامة: ١٥٠، کشف الغّمة: ٥٨٨ ح١١٠١، إثبات الهداة: ١٢٠/٦.
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سورة البّينة «٧»

٥١٣

ِة) «٧» یَّ ْ َخْريُ اْلَربِ ُ اِحلَاِحلَاِت ُأْوَلِئَك  ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ (ِإنَّ الَّ
٣ ـ المناقب إلبن شهر آشوب: (بإسناده) إلی المنذر بن محّمد: أّن أباه أخبره عن 
علّي بن موسی الرضا، عن أبیه موسی بن جعفر، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن علّي 
بن الحسین، عن أبیه، عن علّي بن أبي طالب صلوات الّله علیهم قال: قال رسول الّله9: 

ما من هدهد إّال وفي جناحه مکتوب بالسریانّیة: «آل محّمد خیر البرّیة».(١) 

(١) ٦٦/٢، االمالي للطوسي: ٣٥٠، عنه البحار: ٢٦١/٢٧ ح٢، ونور الثقلین: ٢٨٢/٨ ح١٢، وکنز الدقائق: ٣٨٧/١٥ 
ح١٢.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٥١٤

سورة الزلزلة

ا َیَرُه *  ٍة َخْريً (َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ا َیَرُه) «٧، ٨» ٍةَشرًّ َوَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

١ـ الکافي: عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن عبد الّله، عن محّمد بن علّي، عن محّمد 
بنّي  لي  وبقي  ِباْبنین  ُاصبت  أّني  الرضا7  الحسن  أبا  أخبرت  قال:  یزید،  بن  عمر  ابن 
صغیر؟ فقال: تصّدق عنه، ثّم قال حین حضر قیامي: ُمِر الصبّي فلیتصّدق بیده بالکسرة 
فیه  النّیة  تصدق  أن  بعد  قّل  وإن  الّله  به  یراد  شيء  کّل  فإّن  قّل،  وإن  والشيء  والقبضة 
ًا يره * و يعمل ال ذّره ّرشًا يره)  ال ذّرة خ ن يعمل) :عظیم، إّن الّله عّزوجّل یقول

الحدیث.(١) 

(١) ٤/٤ ح١٠، عنه نور الثقلین: ٢٨٩/٨ ح١٩، وکنز الدقائق: ٤١٠/١٥، وسائل الشیعة: ٨٧/١ ح٣، وج٢٦١/٦ ح١، 
ح٥. ص٥٠٢  البلد،  تقّدم  ح١٧،   ٣٩١/١٠ والوافي: 
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سورة القارعة  «٦ ـ ٩»

٥١٥

سورة القارعة

ا َمْن  اِضَیٍة * َوَأمَّ َلْت َمَواِزیُنُه *  َفُھَو ِيف ِعیَشٍة رَّ ُ َ ا َمْن  (َفَأمَّ
ُه َھاِوَیٌة) «٦ ـ ٩» ْت َمَواِزیُنُه * َفُأمُّ َخفَّ

بن  زکرّیا  بن  علّي  بن  الحسن  حّدثنا  العّباس1:  بن  محّمد  قال  اآلیات:  تأویل  ١ـ 
بن  موسی  بن  علّي  أبوالحسن  حّدثنا  قال:  عبدالرحمان،  بن  الهیثم  عن  الیمنّي،  عاصم 

شة   ىف   ف  * موازه  لت    (فأّما  عّزوجل:  قوله  في  جّده:  عن  أبیه،  عن  جعفر، 
راضیة)، قال: نزلت في علّي بن أبي طالب7 (وأّما ّ ت موازه * ُّمه ھاویة) قال: 

(٢) .(١)
الّثالثة  یعني  ثالثة  في  نزلت 

٢ ـ عیون أخبار الرضا: (بإسناده) قال: 
قال رسول الّله9: ما من شيء أثقل في المیزان من حسن الخلق.(٣) 

(١) هکذا في البرهان، وفي البحار والمصدر: نزلت في الثالثة.
(٢) ٨٩٢/٢ ح١، البرهان: ٧٤١/٥، بحاراألنوار: ٦١١/٣١، وج٦٧/٣٦ ح١٠.

(٣) ٣٧/٢ ح٩٨، عنه البحار: ٣٨٦/٧١ ح٣٣، وعن صحیفة الرضا: ٢٥٥ ح١١١، عنه الوسائل: ٥٠٦/٨ ح٢٠.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٥١٦

سورة التکاثر

ِعِمي) «٨» َمِئٍذ َعِن النَّ ْ َ (ُمثَّ َلُتْسَألُنَّ 
قال:  البیهقي،  أحمد  بن  الحسین  علّي  أبو  الحاکم  حّدثنا  الرضا:  أخبار  عیون  ١ـ 
بسیراف  إسماعیل  بن  القاسم  ذکوان  أبو  حّدثنا  قال:  الصولي،  یحیی  بن  محّمد  حّدثني 
باألهواز  الکاتب  الصولي  عّباس  بن  إبراهیم  حّدثني  قال:  ومائتین،  وثمانین  خمس  سنة 
سنة سبع وعشرین ومائتین، قال: کّنا یومًا بین یدي علّي بن موسی الرضا7 فقال لي: 
لیس في الدنیا نعیم حقیقّي، فقال له بعض الفقهاء مّمن بحضرته: قول الّله عّزوجّل:(١) 
( ّسئلّن يوذ عن اعمي) أما هذا النعیم في الدنیا وهو الماء البارد؟ فقال له الرضا7 
ـ وعال صوته:ـ  کذا فّسرتموه أنتم وجعلتموه علی ضروب؟ فقالت طائفة: هو الماء البارد، 

وقال غیرهم: هو الطعام الطّیب، وقال آخرون: هو النوم الطّیب، 
في  عنده،  ذکرت  هذه  أقوالکم  أّن  عبدالّله7  أبي  عن  أبیه،  عن  أبي،  حّدثني  ولقد 
قول الّله تعالی: ( ّسئلن يوذ عن اعمي) فغضب، فقال: إّن الّله تعالی ال یسأل عباده 
عّما تفّضل علیهم به، والیمّن بذلك علیهم، واإلمتنان باإلنعام مستقبح من المخلوقین، 
فکیف یضاف إلی الخالق عّز وجّل ما ال یرضی به للمخلوقین(٢)؟ ولکّن النعیم حّبنا أهل 
إلی  أّداه  بذلك  وافی  إذا  العبد  ألّن  والنبّوة،  التوحید  بعد  عنه  الّله  یسأل  ومواالتنا،  البیت 

نعیم الجّنـة اّلذي الیزول.(٣) 

(١)  مّمن «یحضره: فیقول الّله» م.
(٢) في المصدر «ما الیرضی المخلوق به».

ح٥،   ٤٤٦/١٦ الشیعة:  ووسائل  ح١،   ٢٧٢/٧ وج  ح٣،  وج٣١٦/٦٦  ح١،   ٥٠/٢٤ البحار:  عنه  ح٨،   ١٢٩/٣  (٣)
.٤٤٨/١٥ الدقائق:  وکنز  ح١٨،   ٣٠٧/٨ الثقلین:  ونور  ح١٠،   ٧٤٧/٥ والبرهان: 
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سورة اsمزة «١»

٥١٧

سورة الهمزة

امُکُ التََّکاُثُر) «١» (َأْهلَ
١ـ الخصال: بإسناده عن محّمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: سمعت الرضا7 یقول: 
وقطیعة  غالب،  وحرص  طویل،  وأمل  شدید  ببخل  خمس:  بخصال  إّال  المال  الیجتمع 

رحم، وإیثار الدنیا علی اآلخرة.(١) 

سورة الفیل

ا َأَباِبیَل) «٣» ْ َطْريً ِ
ْ (َوَأْرَسَل َعَل

بن  موسی  أبیه  عن  الرضا،  عن  معّمر،  عن  ظریف،  بن  الحسن  اإلسناد:  قرب  ١ـ 
بن  أبرهة  أّن  ذلك»  «ومن  النبّي9وفیه:  آیات  فیه  یذکر  طویل  حدیث  جعفر7في 
لهذا  إّن  المّطلب:  عبد  فقال  مبعثه،  قبل  لیهدمه  الحرام  الّله  بیت  إلی  الفیلة  قاد  یکسوم 
البیت رّبًا یمنعه، ثّم جمع أهل مّکة فدعا، وهذا بعد ما أخبره سیف بن ذي یزن، فأرسل 

وأهلها.(٢)  مّکة  عن  ل)ودفعهم  أ ًا  ط) علیهم  وتعالی  تبارك  الّله 

یٍل) «٤» ِّ ِ ْن  اَرٍة مِّ َ ِ  ِ ْ ِ (َتْرِم
٢ـ الخصال: بإسناده عنه7، عن آبائه، عن علّي: ـ في حدیث ـ قال:

ویوم األربعاء أمطر علیهم حجارة من سّجیل.(٣) 

األخبار:  عیون   ،٤٦٦/١٥ الدقائق:  وکنز  ح٥،   ١٣٨/٧٣ والبحار:  ح٧،   ٣١٤/٨ الثقلین:  نور  عنه  ح٢٩،   ٢٨٢/١  (١)
والعیون. الخصال  عن  ح٤   ١٩/١٢ الشیعة:  وسائل  ح١٣،   ٢٧٦/١

(٢) ٣١٩ ضمن ح١٢٢٨، عنه نور الثقلین: ٣٢٠/٨ ح١٣، والبحار: ٢٢٦/١٧ ح١، وکنز الدقائق: ٤٧٨/١٥، الخرائج والجرائح: 
١١٤/١ ح١٨٩، عنه البحار: ١٤٥/١٥ ح٧٧.

(٣) ٣٨٩/٢ ذح٧٨.
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مام الرضا7 	
تفس�� ا

٥١٨

سورة الماعون

یِن) «١» ُب ِبالدِّ (َأَرَأْیَت الَِّذي ُیَکذِّ
١ـ تأویل اآلیات: قال محّمد بن العّباس: حّدثنا الحسن بن علّي بن زکرّیا بن عاصم، 
عن الهیثم، عن عبدالّله الرمادي(١)، قال: حّدثنا علّي بن موسی بن جعفر، عن أبیه، عن 
جّده صلوات الّله علیهم اجمعین في قوله عّز وجّل: (أرأي اّي يكّذب ين) قال: بوالیة 

أمیر المؤمنین علّي7.(٢) 
٢ـ فقه الرضا: حافظوا علی مواقیت الصالة، فإّن العبد ال یأمن الحوادث، ومن دخل 

(يل  تعالی:  الّله  قول  من  خاطئ،  فهو  متعّمدًا،  عمدًا  عنها  فقّصر  فریضة  وقت  علیه 
یتغافلون.(٣)  وقتها  عن  سان)یقول:  صالهتم  عن    اّين   *   صّل

(١) هکذا، ولکن الصواب «الهیثم بن عبدالّله الرّماني».
(٢) ٨٩٩/٢ ح١، عنه البحار: ٣٦٧/٢٣ ح٣٣، والبرهان: ٧٦٨/٥ ح١، وکنز الدقائق: ٤٩٦/١٥.

(٣) ١٠٠، عنه البحار: ٢٠/٨٣ ح٣٧.
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سورة ا
خcص «١ـ ٤»

٥١٩

سورة االخالص

َلْد *  ُ َمُد *  َملْ َیِلْد َوَملْ  (ُقْل ُھَو اّهللاُ َأَحٌد *  اّهللاُ الصَّ
ُه ُکُفًوا َأَحٌد) «١ـ ٤» َوَملْ َیُکن لَّ

١ـ التوحید: بإسناده إلی محّمد بن عبید، قال: دخلت علی الّرضا7 فقال لي: قل 
عّما  ویکّف  یعرفون،  بما  الّناس  ویکّلم  وغیره،  التوحید  في  الکالم  عن  یکّف  للعباسّي 

  * مدّاهللا ا * اهللا أ  ینکرون، وإذا سألوك عن التوحید فقل کما قال الّله عّز وجّل: (قل
ي و يو * و يكن  كًا أ) وإذا سألوك عن الکیفّیة، قل کما قال الّله عّزوجّل: (س 
المي)  اع   ) وجّل:  عّز  الّله  قال  کما  فقل  السمع،  عن  سألوك  وإذا  ىشء)   ك

فکّلم الناس بما یعرفون.(١) 
٢ـ الکافي: علّي بن إبراهیم، عن المختار بن محّمد بن المختار الهمداني ومحّمد 
ابن الحسن، عن عبد الّله بن الحسن العلوي جمیعًا، عن الفتح بن یزید الجرجاني، عن 
الواحد  البصیر  السمیع  الخبیر  الّلطیف  وهو  یقول:  سمعته  قال:  الرضا7  الحسن  أبي 
لم  المشّبهة  یقول  کما  کان  لو  أحد،  کفوًا  له  یکن  ولم  یولد  ولم  یلد  لم  الّصمد،  األحد 
یعرف الخالق من المخلوق، وال المنشئ من المنشأ، لکّنه المنشئ فّرق بین من جّسمه 
فداك  الّله  جعلني  أجل  قلت:  شیئًا،  هو  والیشبه  شيء  الیشبهه  کان  إذ  وأنشأه،  وصّوره 
ألیس  واحد،  واإلنسان  واحد  والّله  شيء،  الیشبهه  وقلت:  الّصمد،  األحد  قلت:  لکّنك 
فأّما  المعاني،  في  التشبیه  إّنما  الّله،  ثّبتك  أحلت  فتح،  یا  قال:  الوحدانّیة؟  تشابهت  قد 
في األسماء فهي واحدة وهي داّلة علی المسّمی، وذلك أّن اإلنسان وإن قیل واحد فإّنه 
یخبر أّنه جّثة واحدة ولیس بإثنین، واإلنسان نفسه لیس بواحد ألّن أعضاءه مختلفة وألوانه 

(١) ٩٥ ح١٤، عنه البحار: ٢٢١/٣ ح١١، ونور الثقلین: ٣٦٦/٨ ح٥٣، تقّدم الشوری، ص٤٠٠ ح٢.
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لحمه  غیر  دمه  بسواء،  لیست  مجّزاة  أجزاء  وهو  واحد،  غیر  مختلفة  ألوانه  وَمن  مختلفة 
ولحمه غیر دمه، وعصبه غیر عروقه، وشعره غیر بشره، وسواده غیر بیاضه، وکذلك سایر 
جمیع الخلق، فاإلنسان واحد في اإلسم والواحد في المعنی، والّله جّل جالله هو واحد 
المخلوق  اإلنسان  فأّما  نقصان،  وال  والزیادة  والتفاوت  فیه  اختالف  ال  غیره،  واحد  ال 

المصنوع المؤّلف من أجزاء مختلفة وجواهر شّتی، غیر أّنه باالجتماع شيء واحد، 
قلت: جعلت فداك فّرجت عّني فّرج الّله عنك، الحدیث.(١) 

٣ ـ مجمع البیان: عن الّرضا7 ـ في حدیث ـ قال: أحد البتأویل عدد.(٢) 
٤ـ  عیون أخبار الرضا: في باب العلل اّلتي ذکر الفضل بن شاذان في آخرها أّنه سمعها 

من الرضا7 مّرة بعد مّرة وشیئًا بعد شيء،
فإن قال قائل: فِلَم وجب علیهم اإلقرار والمعرفة بأّن الّله واحد أحد ؟ قیل: لعلل، 
کثر من  موا مدّبرین أو أ منها أّنه لو لم یجب علیهم اإلقرار والمعرفة، لجاز لهم أن یتوهَّ
کان منهم  إنسان  کّل  ألّن  غیره،  من  لهم  الصانع  إلی  یهتدوا  لم  ذلك  جاز  وإذا  ذلك، 
الیدري ألّنه إّنما یعبد غیر الذي خلقه ویطیع غیر اّلذي أمره، فال یکونون علی حقیقة من 
صانعهم وخالقهم وال یثبت عنده أمر آمر والنهي ناه، إذًا ال یعرف اآلمر بعینه وال الناهي 

من غیره،
من  ویطاع  یعبد  بأن  أولی  الشریکین  أحد  یکن  لم  إثنین  یکون  أن  جاز  لو  أّنه  ومنها: 
اآلخر، وفي إجازة أن یطاع ذلك الشریك إجازة أن ال یطاع الّله، وفي أجازة أن ال یطاع 
الّله کفر بالّله وجمیع کتبه ورسله، وإثبات کّل باطل وترك کّل حّق، وتحلیل کّل حرام، 
وتحریم کّل حالل، والدخول في کّل معصیه، والخروج من کّل طاعة، وإباحة کّل فساد، 

وإبطال کّل حّق.

عنه  ح٦١،  وص١٨٥  ح١٤،   ٥٦ التوحید:   ،٥٧٧/١٥ الدقائق:  وکنز  ح٦١،   ٣٦٨/٨ الثقلین:  نور  عنه  ح١،   ١١٨/١  (١)
ح٢.  ١٧٣/٤ البحار: 

(٢) ٥٦٦/١٠، التوحید: ٤١، نهج البالغة: ٢١٢، عنهما نور الثقلین: ٣٦٧/٨ ح٥٨ و٣٦٩ ح٦٣، وکنز الدقائق: ٥٧٨/١٥.
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٥٢١

ومنها: أّنه لو جاز أن یکون اکثر من واحد لجاز إلبلیس أن یّدعي أّنه ذلك اآلخر حتی 
أعظم  ذلك  في  فیکون  نفسه،  إلی  العباد  ویصرف  حکمه،  جمیع  في  تعالی  الّله  یضاّد 

النفاق.(١) وأشّد  الکفر 
٥ ـ عیون أخبار الرضا: بإسناده عن عبدالعزیز بن المهتدي قال: سألت الرضا7 
عن التوحید، فقال: کّل من قرأ: (قل  اهللا أ) وآمن بها فقد عرف التوحید، قلت: کیف 
یقرؤها؟ قال: کما یقرأها الناس، وزاد فیه: کذلك الّله رّبي، کذلك الّله رّبي، کذلك الّله 

رّبي (ثالثًا).(٢)

(١) ١٠٢ ضمن ح١، عنه نور الثقلین: ٣٦٦/٨ ح٥٤، وکنز الدقائق: ٥٧٤/١٥.
(٢) عیون أخبار الرضا7: ١٣٣/١، الکافي: ٩١/١، التوحید: ٢٨٤، البحار: ٢٦٨/٣.
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سورة الفلق

(َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد) «٥»
حّدثنا  قال:  الملطي،  سلمیان  بن  الحسن  إلی  بإسناده  الرضا7:  أخبار  عیون  ١ـ 
علّي بن موسی الرضا7، قال: حّدثني أبي موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محّمد، 
عن أبیه محّمد بن علّي، عن أبیه علّي بن الحسین، عن أبیه الحسین بن علّي، عن أبیه علّي 

ابن أبي طالب8، قال: قال رسول الّله9: کاد الحسد أن یسبق القدر.(١) 

(١) ١٣٢/٢ ح١٦، عنه البحار: ٢٥٢/٧٣ ح١٧، ونور الثقلین: ٣٨٤/٨ ح٣٢، وکنز الدقائق: ٦٣٥/١٥.
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الفهارس

١. فهرس اآلیات القرآنّیة
٢. فهرس مفتتحات األحادیث

٣. فهرس أسماء المعصومین:
٤. فهرس الرواة

٥. فهرس مصادر التحقیق
٦. فهرس العناوین
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٥٢٤

رقم الصفحةرقم اآلیة

١. فهرس اآلیات

الفاتحة
 ١١، ١٤، ١٥الحمد لّله رّب العالمین ... وال الضالین١-٧
 ١٦مالك یوم الدین ... و ال الضاّلین٤-٧

البقرة
١٨الم١
١٨، ١١١ختم الّله علی قلوبهم وعلی سمعهم٧
١٩، ٧٤الّله یستهزٸ بهم١٥
١٩وترکهم في ظلمات الیبصرون١٧
٢١ـ٢٣، ٣٠١، إّني جاعل في األرض خلیفة قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها ...٣٠

٣٨٥، ٤١٨
٢٤، ٦٩، ١٥٧اسکن أنت وزوجك الجّنة وکال منها رغدًا حیث شئتما والتقربا هذه الشجرة٣٥
٢٧وأقیموا الصالة وآتوا الزکاة٤٣
٢٨أتأمرون الّناس بالبر  وتنسون أنفسکم  وأنتم تتلون الکتاب أفال تعقلون٤٤
٢٩، ٣٠واذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نری الّله جهرة٥٥

٣٢قالوا ادع لنا رّبك یبّین لنا ما هي ... قالوا أتّتخذنا هزوًا قال أعوذ بالّله٦٨ـ٧٠
٣٤إّنما نحن فتنة فال تکفر ... وما هم بضاّرین به من أحد إّال بإذن الّله١٠٢
٢٠یاأّیها اّلذین آمنوا١٠٤
٣٥، ٣٦، ١٩٩ما یوّد اّلذین کفروا من أهل الکتاب وال المشرکین أن ینّزل علیکم ... ١٠٥
کاَة١١٠ الَة َوآُتوا الزَّ ٣٦أقیُموا الصَّ
٣٧فأینما توّلوا فثّم وجه الّله١١٥
٣٧، ١٤٣، ٢٨١، بدیع السماوات واألرض١١٧

٣٤٥، ٣٥٢، ٣٦٨
 ٣٨إّني جاعلك للناس إماما  ...  ال ینال عهدي الظالمین١٢٤
٣١٦وال تموتّن إّال وأنتم مسلمون١٣٢
٤٠٠، ٥١٩هو السمیع العلیم١٣٧

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



ة �tت الكر �Yرس آ jv

٥٢٥

رقم الصفحةرقم اآلیة
٣٩أین ما تکونوا یأت بکم الّله جمیعًا١٤٨
٣٩یا أّیها الذین آمنوا١٥٣
٣٨٥إّنا لّله وإّنا إلیه راجعون١٥٦
٤١اّنما حّرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر١٧٣
٤١، ١٧٢، ٤٨٣والّصابرین في البأساء والضّراء وحین البأس أولئك اّلذین صدقوا...١٧٧
٤١فإّنما إثمه علی اّلذین یبّدلونه١٨١
٥١٠شهر رمضان اّلذي ُانزل فیه القرآن هدًی للناس وبّینات من الهدی والفرقان١٨٥
٤٤یرید الّله بکم الیسر والیرید  بکم العسر ... ١٨٥
٤٥، ٦٤، ٣٨٩وإذا سألك عبادي عّني فإّني قریب ُاجیب دعوة الداع إذا دعان١٨٦
٤٦وأتوا البیوت من أبوابها١٨٩
٤٨ ـ ٥٠، ٤٦٦وأتّموا  الحّج  والعمرة  لّله فإن ُاحصرتم فما استیسر من الهدی١٩٦
٤٩ففدیة من صیام أو صدقة١٩٦
٥٠ذِلك لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام١٩٦
٥١فإذا افضُتم من عرفات١٩٨
٥١رّبنا آتنا في الدنیا حسنًة وفي اآلخرة حسنة  وقنا عذاب النار٢٠١
٥١واذکروا الّله في أّیام معدودات٢٠٣
٥٢هل ینظرون إّال أن یأتیهم الّله في ظلل من الغمام والمالئکة وقضي األمر٢١٠
٥٢، ٣٢٥یسألونك ماذا ینفقون قل العفو٢١٩
٥٣، ١١٤والتنکحوا المشرکات حّتی یؤمّن٢٢١
٥٣نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أّنی شئتم٢٢٣
٥٤وال تجعلوا الّله عرضة ألیمانکم٢٢٤
٥٥، ٥٦للذین یؤلون من نسائهم ترّبص أربعة أشهر٢٢٦
٥٥الطالق مّرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان٢٢٩
٥٦ومّتعوهّن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعًا بالمعروف٢٣٦
٥٦وال تنسوا الفضل بینکم إّن الّله بما تعملون بصیر٢٣٧
٥٧، ٤٦٩من ذا اّلذي یقرض الّله قرضًا حسنًا فیضاعفه له أضعافًا  کثیرة٢٤٥
إّن الّله  اصطفاه علیکم وزاده بسطة في العلم والجسم والّله یوتي ملکه ٢٤٧

٥٧من یشاء والّله واسع علیم
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رقم الصفحةرقم اآلیة
٥٨، ٤١٣فیه سکینة من رّبکم وبقّیة مّما ترك آل موسی وآل هارون تحمله المالئکة٢٤٨
٥٩، ٦٠إّن الّله مبتلیکم بنهر ... فشربوا منه إّال قلیًال منهم٢٤٩
٦٠أنفقوا مّما رزقناکم٢٥٤

ـ ٢٥٧ ٦٠، ٦١الله ال إله إّال هو الحّي القّیوم ال تأخذه سنٌة ... هم فیها خالدون٢٥٥
رّب أرني کیف تحي الموتی قال أولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئّن قلبي ٢٦٠

منهّن  جبل  کّل  علی  اجعل  ثّم  إلیك  فصرهّن  الطیر  من  أربعة  فخذ  قال 
حکیم عزیز  الّله  أّن  واعلم  سعیًا  یأتینك  ادعهّن  ثّم  ٦٢، ٦٣جزءًا 

٤٥، ٦٤، ٣٨٩والّله یعدکم مغفرة منه وفضًال٢٦٨
٥٧ومن یؤت الحکمة فقد ُاوتي خیرًا کثیرًا٢٦٩
٦٤اّلذین ینفقون أموالهم بالّلیل والنهار سّرًا وعالنیة٢٧٤
٦٤فأولئك أصحاب الّنار هم فیها خالدون٢٧٥
٦٥، ١٨٥وإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة٢٨٠
٦٥والیأب الشهداء إذا ما دعوا٢٨٢

آل عمران
٦٧، ٦٩، وما یعلم تأویله إّال الّله والراسخون في العلم٧

٢٨٨، ٣٥٩
٦٨والمستغفرین باألسحار١٧
٦٨شهد الّله أّنه ال إله إّال هو والمالئکة وُاولوا العلم قائمًا بالقسط١٨
٢٤، ٦٩ ـ ٧١، إّن الّله اصطفی آدم ونوحًا وآل إبراهیم وآل عمران علی العالمین٣٣

 ،٩٧، ١٥٨
٢٨٨، ٢٩٠

٧١ذّرّیة بعضها من بعض والّله سمیع علیم٣٤
٧٢رّب هب لٖي من لدنك ذّرّیة طّیبة إّنك سمیع الدعاء٣٨
٧٢وهو قائم یصّلي في المحراب أّن الّله یبّشرك بیحیٰی٣٩
٧٢الّله یفعل ما یشاء٤٠
١٩، ٧٤ومکروا ومکر الله٥٤
٧٤إذ قال الّله یا عیسی إّني متوّفیك ورافعك إلّي ومطّهرك٥٥
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رقم الصفحةرقم اآلیة
١٢٢، ١٢٤یاأّیها اّلذین آمنوا أطیعوا الّله وأطیعوا الرسول وأولي األمر منکم٥٩
فمن حاّجك فیه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ٦١

٧٥، ٧٦ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم ثّم نبتهل فنجعل لعنة الّله علی الکاذبین
إّن أولی الناس بإبراهیم لّلذین اّتبعوه وهذا النبّي واّلذین آمنوا والّله ولّي ٦٨

المؤمنین
 ،٧٧، ٢٩٧

٣٤٦
٧٨إّن اّلذین یشترون بعهد  الّله وأیمانهم ثمنًا قلیًال ُاولئك ال خالق لهم ...٧٧

ما کان لبشر أن یؤتیه الّله الکتاب والحکم والنبّوة ثّم یقول للّناس کونوا عبادًا ٧٩، ٨٠
لي من دون الّله ولکن کونوا رّبانّیین بما کنتم تعّلمون الکتاب وبما کنتم 
تدرسون * وال یأمرکم أن تّتخذوا المالئکة  والنبّیین أربابًا أیأمرکم بالکفر بعد 

٧٩إذ أنتم مسلمون
٨٢ولّله علی الناس حّج البیت من استطاع إلیه سبیًال٩٧
٨٣واعتصموا بحبل الّله جمیعًا١٠٣
٨٤مسّومین١٢٥
فبما رحمٍة من الّله لنت لهم ولو کنت فّظًا غلیظ القلب النفّضوا من ١٥٩

٨٤حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر
٨٤، ١٤٠هم درجات عندالّله١٦٣
٨٦کّل نفس ذائقة الموت وإّنما توّفون ُاجورکم یوم القیامة١٨٥
٢٦، ٨٦لتبلوّن في أموالکم وأنفسکم١٨٦
٨٧اصبروا وصابروا ورابطوا واّتقوا الّله لعّلکم تفلحون٢٠٠

النساء

٨٨واّتقوا الّله اّلذي تساءُلون به واألرَحاَم١
١٨بل طبع الّله علیها بکفرهم فال یؤمنون إّال قلیًال ٤
٨٩ولیخش اّلذین لو ترکوا من خلفهم ذّرّیة ضعافًا٩
کلون في بطونهم نارًا و...١٠ کلون أموال الیتامی ظلمًا إّنما یأ ٩٠إّن اّلذین یأ
٩١للذکر مثل حّظ  األنثیین١١
٩٢ُحّرمت علیکم ُاّمهاتکم وبناتکم وأخواتکم٢٣
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٥٢٨

رقم الصفحةرقم اآلیة
فیما ٢٤ علیکم  جناح  وال  فریضًة  ُاجورهّن  فآتوهّن  منهّن  به  استمتعتم  فما 

الفریضة بعد  من  به  ٩٣تراضیتم 
٩٣فانکحوهّن بإذن أهلهّن٢٥
ئاتکم٣١ ر عنکم سیِّ ٩٣، ٩٤إن  تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفَّ
٩٤ولکّل جعلنا موالي مّما ترك الوالدان واألقربون واّلذین عقدت أیمانکم٣٣
الرجال قّوامون علی النساء بما فّضل الّله بعضهم علی بعض وبما أنفقوا ٣٤

٩٠، ٩٥من أموالهم
٩٥و الّالتي تخافون نشوزهّن فعظوهّن واهجروهّن في المضاجع واضربوهّن٣٤
ا٤٥ ٩٦وکـفی  بالّله ولیًّ
أم یحسدون الناس علی ما آتاهم الّله من فضله فقد آتینا آل إبراهیم الکتاب ٥٤

٩٦، ٩٧والحکمة...
٩٧وکفی بجهّنم سعیرًا٥٥
٩٨، ٢١٤کّلما نضجت جلودهم بّدلناهم جلودًا غیرها لیذوقوا العذاب٥٦
٩٩، ١٨٧، ٢٩٣إّن الّله یأمرکم أن تؤّدوا األمانات إلی أهلها٥٨
٩٧، ١٠٠، ١٠٢، یا أّیها اّلذین آمنوا أطیعوا الّله وأطیعوا الّرسول وُاولي األمر منکم٥٩

 ،١٠٤، ١٧٦
١٨٣، ١٨٧

فال ورّبك ال یؤمنون حّتی یحّکموك فیما شجر بینهم ثّم ال یجدوا في ٦٥
١٠٢، ٢٢٥أنفسهم حرجًا مّما قضیت ویسّلموا تسلیمًا

ُاولئك الذین أنعم الّله علیهم من النبّیین والصدیقین والشهداء والصالحین ٦٩
١٠٢، ٣١٦وحسن أولئك رفیقًا

١٠٣ما أصابك من حسنة فمن الّله وما أصابك من سّیئة فمن نفسك٧٩
١٠٤، ٤٢٥، من یطع الرسول فقد أطاع الّله٨٠

٤٨٦
١٠٤، ١٠٥، ١٨٧ولو رّدوه إلی الّرسول وإلی ُاولي األمر منهم لعلمه اّلذین یستنبطونه منهم٨٣
١٠٦شهرین متتابعین٩٢
١٠٧یّتبع غیر سبیل المؤمنین نوّله ما توّلی١١٥
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١٠٨لیس بأمانّیکم وال أمانّي أهل الکتاب من یعمل سوءًا یجز به١٢٣
١٠٨وا ّتبع مّلة إبراهیم حنیفًا  ١٢٥
١٠٨وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا١٢٨
١٠٩، ٣١٤وإن یتفّرقا یغن الّله کّالً من سعته١٣٠
وقد نّزل علیکم في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الّله یکفر بها ویستهزأ بها ١٤٠

١٠٩فال تقعدوا معهم حّتی یخوضوا في حدیث غیره إّنکم إذًا مثلهم
١١٠ولن یجعل الّله للکافرین علی المؤمنین سبیًال١٤١
قاموا ١٤٢ الة  الصَّ إلی  قاموا   وإذا  خادعهم  وهو  الّله  یخادعون  المنافقین  إّن 

قلیًال إّال  الّله  یذکرون  وال  اس  النَّ یراؤن  ٧٤، ١١١کسالی 
مذبذبین  بین ذلك ال إلی هؤالء وال إلی هؤالء ومن یضلل الّله فلن تجد ١٤٣

١١١له سبیًال
١١٢بل طبع الّله علیها بکفرهم فال یؤمنون إّال قلیًال١٥٥

المائدة
١١٣یا أّیها اّلذین آمنوا ١
٨٢، ١١٣الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم اإلسالم دینًا٣
١١٤مکّلبین٤
٥٣، ١١٤والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من اّلذین ُاوتوا الکتاب من قبلکم٥
فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلی المرافق وامسحوا برؤسکم وأرجلکم إلی ٦

  ١١٥الکعبین
١١٦فتیّمموا صعیدًا طّیبًا٦
١١٦ادخلوا األرض المقّدسة اّلتي کتب الّله لکم ...٢١
١١٩، ١٢٠إّنما جزاء اّلذین یحاربون الّله ورسوله ... أو ینفوا من األرض٣٣
ّکالون للسحت٣٨ ١٢١أ
اّنما ولّیکم الّله ورسوله واّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الصالة ویؤتون الزکاة ٥٥

١٧٦، ١٨٣وهم راکعون
١٧قل هل ُانّبئکم بشّر من ذلك مثوبة عند الّله من لعنه الّله وغضب علیه٦٠
١٢٣، ١٢٤قالت الیهود ید الّله مغلولة غّلت أیدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان٦٤
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رقم الصفحةرقم اآلیة
نزل إلیك من رّبك وإن لم تفعل فما بّلغت رسالته ٦٧

ُ
یا أّیها الرسول بّلغ ما أ

١٢٤والّله یعصمك من الناس
ّمه صّدیقة کانا ٧٥

ُ
ما المسیح ابن مریم إّال رسول قد خلت من قبله الرسل وأ

١٢٥یأکالن الّطعام
قل یا أهل الکتب التغلوا في دینکم غیر الحّق والتّتبعوا أهواء قوم قد ضّلوا ٧٧

١٧، ١٢٥من قبل وأضّلوا کثیرا وضّلوا عن سواء السبیل
١٢٦رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه٩٠
١٢٧، ٢٤٦یا أّیها اّلذین آمنوا التسألوا عن أشیاء إن تبد لکم تسؤکم١٠١
إذا حضر أحدکم الموت حین الوصّیة إثنان ذوا عدل منکم أو آخران من ١٠٦

١٢٧، ١٢٨غیرکم
ّمي إلهین١١٦

ُ
١٣٢وإذ قال الّله یاعیسی بن مریم ءأنت قلت للناس اّتخذوني وأ

وکنت علیهم شهیدًا ما دمت فیهم فلّما توّفیتني کنت أنت الّرقیب علیهم ١١٧
٧٤، ١٣٢وأنت علی کّل شيء شهید

األنعام
١٣٣قل ّلمن ما في السماوات واألرض قل لّله١٢
١٣٤، ١٣٥، ٤٠٠قل أّي شيء أکبر شهادة قل الّله شهید بیني وبینکم١٩
٢٣، ٦٨، ١٣٥، ولو رّدوا لعادوا لما نهوا عنه وإّنهم لکاذبون٢٨

١٣٦، ٣١٠، ٤١٨
١١٣، ١٣٦ما فّرطنا في الکتاب من شيء٣٨
١٣٧إن أّتبع إّال ما یوحی٥٠
ما تسقط من ورقة إّال یعلمها وال حّبة في ظلمات األرض وال رطب وال ٥٩

١٣٧، ١٣٨یابس إّال في کتاب مبین
١٣٨فلّما جّن علیه الّلیل رأی کوکبًا قال هذا رّبي٧٦
فلّما رأی القمر بازغًا قال هذا رّبي فلّما أفل قال لئن لم یهدني رّبي ألکونّن ٧٧

١٣٨من القوم الّضاّلین
یا قوم إّني بريء مّما تشرکون *  إّني وّجهت وجهي لّلذي فطر الّسماوات ٧٨، ٧٩

١٣٩واألرض حنیفًا وما أنا من المشرکین
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رقم الصفحةرقم اآلیة
١٣٩، ١٦٢اّلذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانهم بظلم٨٢
١٣٩، ١٤٠وتلك حّجتنا آتیناها إبراهیم علی قومه نرفع درجات  من نشاء٨٣
١٤٠ُاولئك اّلذین هدی الّله فبهداهم اقتده٩٠
١٤١، ١٤٢فمستقّر ومستودع٩٨
١٤٣، ٢٨١، ٣٤٥، بدیع السماوات واألرض١٠١

٣٥٢، ٣٦٨
 ١٤٤، ١٤٥، ال تدرکه األبصار وهو یدرك األبصار وهو الّلطیف الخبیر١٠٣

٢٨٥، ٢٨٦، ٤٠١
١٥٠وال تسّبوا اّلذین یدعون من دون الّله فیسّبوا الّله عدوًا بغیر علم١٠٨
٢٧٠ونقّلب أفئدتهم وأبصارهم کما لم یؤمنوا به أّول مّرة١١٠
١٥٠ولیقترفوا ما هم مقترفون١١٣
یجعل ١٢٥ یضّله  أن  یرد  ومن  لإلسالم   صدره  یشرح  یهدیه  أن  الّله  یرد  فمن 

... الّسماء  في  یّصّعد  کأّنما  ضّیقا  صدره 
 ،١٥١، ١٥٢

٣٣٩
١٥٣کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حّقه یوم حصاده وال تسرفوا١٤١
٢٨، ١٥٤قل فلّله الحّجة البالغة١٤٩
١٥٦ال یکّلف الّله نفسًا إّال وسعها١٥٢
یوم یأتي بعض آیات رّبك ال ینفع نفسًا إیمانها لم تکن آمنت من قبل أو ١٥٨

١٥٥، ١٩٨کسبت في إیمانها خیرًا
١٥٥من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها١٦٠
١٥٥، ١٥٦وال تکسب کّل نفس اّال علیها وال تزر وازرٌة وزر ُاخری١٦٤

األعراف

ما نهاکما رّبکما عن هذه الشجرة إّال أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین ٢٠، ٢١
٢٤، ٦٩، ١٥٧* وقاسمهما إّني  لکما لمن الناصحین

٢٤، ١٥٧فدّالهما بغرور٢٢
١٥٨خذوا زینتکم عند کّل مسجد٣١
١٥٩، ١٦٠، ٢٢٤قل من حّرم  زینة  الّله اّلتي أخرج لعباده والطّیبات من الرزق٣٢
٤١٣الحمد لّله اّلذي هدانا لهذا وما کّنا لنهتدي لوال أن هدانا الّله٤٣
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رقم الصفحةرقم اآلیة
١٦١فأّذن موّذن بینهم أن لعنة الّله علی الظالمین٤٤
١٦١، ١٨٦، فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا٥١

٢٨٠، ٤٥٨
١٦٢فانتظروا إّني معکم من المنتظرین٧١
١٣٩، ١٦٢وما وجدنا ألکثرهم من عهد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین١٠٢
١٦٤لئن کشفت عّنا الرجز لنومنّن لك١٣٤
٢٢، ١٦٥، ٣٨٥اخلفني في قومي وأصلح١٤٢
ولّما جاء موسی لمیقاتنا وکّلمه رّبه قال رّب أرني أنظر إلیك قال لن تراني ١٤٣

ولکن انظر إلی الجبل...
 ،٢٨، ٢٩، ١٦٤

١٦٥
١٦٦لو شئت أهلکتهم من قبل وإّیاي أتهلکنا بما فعل السفهاء مّنا١٥٥
١٧٠و قولوا حّطة نغفر لکم خطایاکم١٦١

 ،١٧٥
١٧٦

فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین * ولو شئنا لرفعناه بها ولکّنه 
١٣٦أخلد الی األرض واّتبع هواه فمثله کمثل الکلب إن تحمل علیه یلهث...

١٧٠، ٢٨٣ولّله األسماء الحسنی فادعوه بها١٨٠
١٧١ال یجّلیها لوقتها إّال هو ثقلت في السموات واألرض ال تأتیکم إّال بغتة١٨٧

 ،١٨٩
١٩٠

لئن آتیتنا صالحًا لنکونّن من الّشاکرین * فلّما آتاهما صالحًا  جعال له 
١٧١، ١٧٢شرکاء فیما آتاهما...

٤١، ٤٨٣خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین١٩٩
األنفال

١٧٣وما کان صالتهم عند البیت إّال مکاء وتصدیة٣٥
القربی ٤١ ولذي  وللّرسول  خمسه  لّله  فأّن  شيء  من  غنمتم  أّنما  واعلموا 

والمساکین والیتامی 
 ،١٧٤، ١٧٥

١٨٣
٢٢٩ومن یتوّکل علی الّله٤٩
یاأّیها النبّي قل لمن في أیدیکم من األسری إن یعلم الّله في قلوبکم خیرًا ٧٠

١٧٦یؤتکم خیرًا مّما ُاخذ منکم ویغفر لکم والّله غفور رحیم
١٧٧وأولوا األرحام بعضهم أولی ببعٍض في کتاب الّله٧٥
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التوبة
في ١، ٢ فسیحوا   * المشرکین  من  عاهدتم  اّلذین  إلی  ورسوله  الّله  من  برآءة 

أشهر أربعة  ١٧٨األرض 
٢٢، ١٧٨وأذان من الّله ورسوله إلی الناس یوم الحّج األکبر٣
١٧٩أم حسبتم أن تترکوا ولّما یعلم الّله اّلذین جاهدوا منکم١٦
١٨٠عزیٌر ابن الّله٣٠
١٨١یریدون أن یطفؤا نور الّله بأفواههم٣٢
لم ٤٠ بجنود  وأّیده   علیه  سکینته  الّله  فأنزل   ... الغار  في  هما  إذ  اثنین  ثاني 

الّسفلی کفروا  اّلذین  کلمة  وجعل  ١٨١، ١٨٢تروها 
١٨٢، ٢٦١، ٣٩٠عفا الّله عنك لَم أذنت لهم٤٣
إّنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤّلفة قلوبهم وفي ٦٠

الّرقاب والغارمین وفي سبیل الّله وابن الّسبیل فریضًة من الّله
 ،١٧٦، ١٨٣

١٨٤
١٦١، ١٨٥، نسوا الّله فنسیهم٦٧

٢٨٠، ٤٥٨
١٨٦وما نقموا إّال أن أغناهم الّله ورسوله من فضله٧٤
١٩، ٧٤سخر الّله منهم٧٩
١٨٧، ٤٦٥إن تستغفر لهم سبعین مّرة فلن یغفر الّله لهم٨٠
١٨٨والتصّل علی أحد منهم مات أبدًا وال تقم علی قبره٨٤
١٨٩وقل اعملوا فسیری الّله عملکم ورسوله والمؤمنون١٠٥
١٤٣، ٢٨١، وآخرون مرجون ألمر الّله إّما یعّذبهم وإّما یتوب علیهم١٠٦

٣٤٥، ٣٦٨
١٥٠، ١٩٠وعدًا علیه حّقًا في التوراة واإلنجیل والقرآن١١١
١٩١وما کان الّله لیضّل قومًا بعد إذ هدیهم حّتی یبّین لهم ما یّتقون١١٥
١٩١لقد تاب الّله علی النبّي والمهاجرین واألنصار اّلذین اّتبعوه في ساعة ...١١٧
١٩٢یا أّیها اّلذین آمنوا اّتقوا الّله وکونوا مع الّصادقین١١٩
وما کان المؤمنون لینفروا کاّفة فلوال نفر من کّل فرقة منهم طائفة لیتفّقهوا ١٢٢

في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعّلهم یحذرون
 ،١٩٢، ١٩٣، ٢٤٤

 ،٢٤٦، ٢٩٢
٢٩٣، ٣٠٠، ٣٣٨
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٥٣٤

رقم الصفحةرقم اآلیة

یونس
١٩٤إن أّتبُع إّال مایوحی إلّي ١٥
١٩٥فانتظروا إّني معکم من المنتظرین٢٠
لکم ٣٥ فما  یهدی  أن  إّال  الیهّدي  أّمن  یّتبع  أن  أحّق  الحّق  إلی  یهدي  أفمن 

تحکمون ٥٧، ١٩٦کیف 
١٩٧قل بفضل الّله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مّما یجمعون٥٨
١٩٨وأوحینا إلی موسی وأخیه أن تبّوءا لقومکما بمصر بیوتًا واجعلوا بیوتکم...٨٧
١٩٨آمنت أّنه الإله إّال اّلذي آمنت به بنو إسرائیل وأنا من المسلمین٩٠

اآلن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین * فالیوم ننّجیك ببدنك ٩١، ٩٢
١٩٩لتکون لمن خلفك آیة

٣٦، ١٩٩إّن اّلذین حّقت علیهم کلمت رّبك الیؤمنون * ولو جاءتهم کّل آیة٩٦ـ٩٧
 ،٩٩
١٠٠

ولو شاء رّبك آلمن من في األرض کّلهم جمیعًا أفأنت تکره الناس حّتی 
٢٠٠، ٢٠١یکونوا مؤمنین * وما کان لنفٍس أن تؤمن إّال بإذن الّله

٢١٢فانتظروا إّني معکم من المنتظرین١٠٢
هود

الماء ٧ علی  عرشه  وکان  أّیام  سّتة  في  واألرض  الّسموات  خلق  اّلذي  وهو 
عمًال أحسن  أّیکم  ٢٠٢لیبلوکم 

٢٠٣أفمن کان علی بّینة من رّبه ویتلوه شاهد منه١٧
٢٠٤أال لعنة الّله علی الظالمین١٨
اّلذین ٢٩ بطارد  أنا  وما  الّله  علی  إّال  أجري  إن  ماًال  علیه  أسألکم  ال  قوم  ویا 

تجهلون قومًا  أراکم  ولکّني  رّبهم  مالقوا  إّنهم  آمنوا 
 ،٢٠٥، ٢٠٦

٤٠٥
٢٠٥، ٢٠٦، ٢٢٨وال ینفعکم نصحي إن أردت أن أنصح لکم إن کان الّله یرید أن یغویکم٣٤
٢٠٧، ٤١٣، ٤١٤بسم الّله مجراها ومرساها اّن رّبي لغفور رحیم٤١
٢٠٨، ٢٠٩، ٤٥٣رّب إّن ابني من أهلي وإّن وعدك الحّق وأنت أحکم الحاکمین٤٥
یا نوح إّنه لیس من أهلك إّنه عمل غیر صالح فال تسئلني ما لیس لك به ٤٦

علم إّني أعظك أن تکون من الجاهلین
 ،٢٠٨، ٢٠٩

٤٥٣
٢٠٥، ٢١٠، ٤٠٥یا قوم ال أسألکم علیه أجرًا إن أجري إّال علی اّلذین فطرني أفال تعقلون٥١
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رقم الصفحةرقم اآلیة
٢١١هؤالء بناتي هّن أطهر لکم٧٨
٢١٢وما توفیقي إّال بالّله٨٨
١٩٥، ٢١٢، ٢١٣وارتقبوا إّني معکم رقیب٩٣
٩٨، ٢١٤عطاًء غیر مجذوذ١٠٨

یوسف
٢١٥وشروه بثمن بخس دراهم معدودة٢٠
ولقد هّمت به وهّم بها لوال أن رأی برهان رّبه کذلك لنصرف عنه السوء ٢٤

والفحشاء
 ،٦٩، ٢١٦
٢١٧، ٣٥٩

٢١٧رّب الّسجن أحّب إلّي مّما یدعونني إلیه٣٣
٢١٩إّنك الیوم لدینا مکین أمین٥٤
٢٢١،٢٢٠اجعلني علی خزائن األرض إّني حفیظ علیم٥٥
فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء أخیه ثّم استخرجها من وعاء أخیه ... نرفع درجات  ٧٦

١٤٠، ٢٢٢من نشاء
ها یوسف في نفسه ولم یبدها لهم٧٧ ٢٢٢، ٢٢٣إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرَّ
٢٢٣َوْسئل القریة اّلتي کّنا فیها والعیر اّلتي أقبلنا فیها٨٢
٢٢٤وجئنا ببضاعة مزجاة٨٨
٢٢٥قل هذه سبیلي أدعوا إلی الّله علی بصیرة أنا ومن اّتبعني١٠٨
٢٢٦حّتی إذا استیأس الرسل وظّنوا أّنهم قد کذبوا جاءهم نصرنا١١٠

الرعد
٢٢٧، ٣٤٨، رفع الّسماوات بغیر عمد ترونها٢

٤٣٥، ٤٧٠
٢٢٨وإّن رّبك لذو مغفرة للناس علی ظلمهم٦
إّن الّله الیغّیر مابقوم حّتی یغّیروا مابأنفسهم وإذا أراد الّله بقوم سوءًا فال ١١

مرّد له
 ،٢٠٥، ٢٢٨

٢٢٩
٢٣٠هو اّلذي یریکم البرق خوفًا وطمعًا١٢
٢٣٠، ٣٤٦الّله خالق کّل شيء١٦
٢٣٠واّلذین یصلون ما أمر الّله به أن یوصل٢١
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رقم الصفحةرقم اآلیة
٢٣٢هو قائم علی کّل نفس بما کسبت٣٣
ّم الکتاب٣٩

ُ
٢٣٢، ٢٣٣، یمحوا الّله ما یشاء ویثبت وعنده أ

٢٦٤، ٣٦٦، ٣٩٥
٢٣٤ُقل کفی بالّله شهیدًا بیني وبینکم َوَمن عندُه علُم الکتاب٤٣

إبراهیم
٢٣٥، ٣٦٣لئن شکرتم ألزیدّنکم٧
٢٣٦ویضلُّ الّله الّظالمین ویفعل الّله ما یشاء٢٧
٢٣٧وارزقهم من الثمرات لعّلهم یشکرون٣٧

الحجر
٢٣یا إبلیس٣٢
٢٣٩، ٣٩١إلی یوم الوقت المعلوم٣٨
٢٣٩، ٢٤٠لها سبعة أبواب لکّل باب منهم جزء مقسوم٤٤
٢٤٠فجعلنا عالیها سافلها وأمطرنا علیهم حجارة من سّجیل٧٤
٢٤١إّن فٖي ذلك آلیاٍت للمتوّسمین٧٥
٢٤١فاصفح الصفح الجمیل٨٥

النحل
٢٤٢، ٢٤٣، وعالمات وبالنجم هم یهتدون١٦

٤٣٩، ٤٤٥
١٥٠، ٢٤٤وأقسموا بالّله جهد ایمانهم ال یبعث الّله من یموت بلی وعدًا علیه حّقًا٣٨
١٨٧، ١٩٢، ١٩٣، فسئلوا أهل الّذکر إن کنتم ال تعلمون٤٣

٢٤٤، ٢٤٥، ٣٨٦
وأوفوا بعهد الّله إذا عاهدتم وال تنقضوا األیمان بعد توکیدها وقد جعلتم ٩١

٢٤٨الّله علیکم کفیال إّن الّله یعلم ما تفعلون
٢٤٨إّنما یفتري الکذب اّلذین ال یؤمنون بآیات الّله وُاولئك هم الکاذبون١٠٥
٢٤٩واصبر وما صبرك إّال بالّله١٢٧

اإلسراء
سبحان اّلذي أسری بعبده لیًال من المسجد الحرام إلی المسجد ١

األقصی اّلذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا
 ،٢٥٢، ٢٥٩

٤١٨

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



ة �tت الكر �Yرس آ jv

٥٣٧

رقم الصفحةرقم اآلیة
٢٥٤وقضینا إلی بني إسراءیل في الکتب لتفسدّن في األرض مّرتین٤
٢٥٥إن أحسنتم أحسنتم ألنفسکم وإن أسأتم فلها٧
٢٥٥وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیها١٦
٢٥٤وقضی رّبك أّال تعبدوا إّال إّیاه٢٣
٢٥٧، ٤٥٦وآت ذا القربی حّقه٢٦
٢٥٨من قتل مظلومًا فقد جعلنا لولّیه سلطانًا٣٣
٢٥٨... وأوفوا بالعهد إّن العهد کان مسؤًال٣٤
٢٥٨إّن السمع والبصر والفؤاد کّل أولئك کان عنه مسؤًال ٣٦
٣٥٧أفاصفاکم رّبکم بالبنین واّتخذ من المالئکة اناثا إّنکم لتقولون قوًال عظیمًا٤٠
١٤٠ولقد فّضلنا بعض النبیّین علی بعض٥٥
٢٥٩، ٣٦٥وإن من قریة إّال نحن مهلکوها قبل یوم القیمة أو معّذبوها عذابًا شدیدًا٥٨
٢٦٠، ٢٦١یوم ندعوا کّل اناس بإمامهم٧١
٢٦١ومن کان في هذه أعمی فهو في اآلخرة أعمی وأضّل سبیًال٧٢
١٨٣، ٢٦٢، ٣٩٠ولو ال أن ثّبتناك لقد کدت ترکن إلیهم شیئًا قلیًال٧٤
٢٦٢أقم الصالة لدلوك الشمس إلی غسق اللیل وقرآن الفجر إّن قرآن الفجر ...٧٨
٢٦٢جاء الحق وزهق الباطل إّن الباطل کان زهوقًا٨١
٢٣٣، ٢٦٣، ولئن شئنا لنذهبّن بالذي أوحینا إلیك٨٦

٢٦٤، ٣٦٦
یأتون ٨٨ ال  القرآن  هذا  بمثل  یأتوا  أن  علی  والجّن  اإلنس  اجتمعت  لئن  قل 

ظهیرًا لبعض  بعضهم  ولوکان  ٢٦٤بمثله 
٢٦٥یا فرعون١٠٢
وتوا العلم من قبله إذا یتلی علیهم یخّرون لألذقان سّجدًا١٠٧

ُ
٢٦٥إّن اّلذین أ

الکهف

٢٦٧لینذر بأسًا شدیدًا من لدنه٢
٢٦٨قال لفتاه آتنا غداءنا٦٢
٢٦٩، ٢٧٠هل أّتبعك علی أن تعّلمن مّما عّلمت رشدًا٦٦
٢٧٠إّنك لن تستطیع معی صبرًا ٦٧
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رقم الصفحةرقم اآلیة
٢٧٠وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرًا٦٨
٢٦٩، ٢٧٠، ٣٨٠ستجدني إن شاء الّله صابرًا وال أعصي لك أمرًا٦٩
٢٧٠فإن اّتبعتني فال تسألني عن شيء حّتی أحدث لك منه ذکرًا٧٠
٢٧٠أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شیئًا إمرًا٧١
٢٧٠ألم أقل إّنك لن تستطیع معي صبرًا٧٢
٢٧٠ال تؤاخذني بما نسیت وال ترهقني من أمري عسرًا٧٣
٢٧٠أقتلت نفسًا زکّیًة بغیر نفٍس ّلقد جئت شیئًا ّنکرًا٧٤
٢٧٠ألم أقل لك إّنك لن تستطیع معي صبرًا٧٥

٧٦، ٧٧ * عذرًا  ّلدّني  من  بلغت  قد  تصاحبني  فال  بعدها  شيٍء  عن  سألتك  إن 
قریٍة أهل  أتیا  إذا  حّتی  ٢٧٠فانطلقا 

٢٧١لو شئت الّتخذت علیه أجرًا٧٧
٢٧١هذا فراق بیني وبینك سأنّبئك بتأویل ما لم تستطع علیه صبرًا ٧٨
وکان ٧٩ أعیبها  أن  فأردّت  البحر  في  یعملون  لمساکین  فکانت  الّسفینة  أّما 

غصبًا سفینٍة  کّل  یأخذ  ملك  ٢٧١وراءهم 
٢٧١وأّما الغالم فکان أبواه مؤمنین فخشینا أن یرهقهما طغیانًا وکفرًا٨٠
٢٧١فأردنا أن یبدلهما رّبهما خیرًا منه زکاًة وأقرب رحمًا٨١
وأّما الجدار فکان لغالمین یتیمین في المدینة وکان تحته کنٌز ّلهما وکان ٨٢

٢٧١، ٢٧٢أبوهما صالحًا فأراد رّبك أن یبلغا أشّدهما ... تأویل ما لم تسطع علیه صبرًا
٢٧٣فله جزاء الحسنی٨٨
٢٧٤اّلذین کانت أعینهم في غطاء عن ذکري وکانوا ال یستطیعون سمعًا١٠١
١٢، ١٦، ٢٧٤اّلذین ضّل سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون أّنهم یحسنون صنعًا ١٠٤
ُاولئك اّلذین کفروا بآیات رّبهم ولقائه فحبطت أعمالهم فال نقیم لهم یوم ١٠٥

٢٧٤القیامة وزنًا
٢٧٥فمن کان یرجوا لقاء رّبه فلیعمل عمًال صالحًا وال یشرك بعبادة رّبه أحدًا١١٠

مریم
٢٧٦وسالم علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حّیًا١٥
بعث حّیًا٣٣

ُ
٢٧٧والسالم علّي یوم ولدت ویوم أموت ویوم أ
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رقم الصفحةرقم اآلیة
٢٧٩ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علّیًا٥٠
٢٧٩صادق الوعد٥٤
٢٨٠ورفعناه مکانًا علّیًا٥٧
١٦١، ١٨٥، وما کان رّبك نسّیًا٦٤

٢٨٠، ٤٥٨
٣٧، ١٤٣، ٢٨١، أوال یذکر اإلنسان أّنا خلقناه من قبل ولم یك شیئًا٦٧

٣٥٢، ٣٦٨، ٣٤٤
طه

٤٧٨علی العرش استوی٥
ـ ٣٢ واجعل لي وزیرًا من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري * وأشرکه في ٢٩ 

٢٨٤امري
١٤٥، ١٤٦، وال یحیطون به علمًا١١٠

٢٨٥، ٢٨٦، ٤٠١
٢٨٦، ٢٩١أو یحدث لهم ذکرًا١١٣
٢٨٧، ٢٨٨وعصی آدم رّبه فغوی١٢١

٢٤، ٦٩، ٧٠، وعصی آدم رّبه فغوی * ثّم اجتباه رّبه فتاب علیه وهدی١٢١ـ١٢٢
١٥٧

٢٢٩فمن اّتبع هداي١٢٣
٢٢٩، ٢٨٩من أعرض عن ذکري فاّن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمی١٢٤
٢٨٩وال تمّدّن عینیك إلی ما مّتعنا به أزواجًا منهم١٣١
مر أهلك بالصالة واصطبر علیها١٣٢

ْ
٢٩٠وأ

األنبیاء
٢٩١ما یأتیهم من ذکر من رّبهم محدث إّال استمعوه وهم یلعبون٢
١٨٧، ١٩٢، ١٩٣، فسئلوا أهل الّذکر إن کنتم ال تعلمون٧

ـ ٢٩٣،   ٢٩١
٦٨، ١٣٥، ٣١٠ولو کان فیهما آلهة إّال الّله لفسدتا٢٢
٢٩٤الیسئل عّما یفعل٢٣
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٥٤٠

رقم الصفحةرقم اآلیة
٢٩٥وال یشفعون إّال لمن ارتضی٢٨
٦٩، ٢٩٧، ٢٩٨، وذا الّنون إذ ذهب مغاضبًا فظّن أن لن نقدر علیه٨٧

٣٥٩، ٤٩٩
ووهبنا له إسحاق ویعقوب نافلًة وکًال جعلنا صالحین * وجعلناهم أئّمة ٧٢، ٧٣

٢٩٦یهدون بأمرنا وأوحینا إلیهم فعل الخیرات ...
الحج

٢٩٩إّن الّله یفعل ما یشاء١٨
٣٠٠وأّذن في الناس بالحّج یأتوك رجاًال وعلی کّل ضامر یأتین من کّل فٍجّ ...٢٧
١٩٣، ٣٠٠لیشهدوا منافع لهم٢٨
٣٠١، ٣٠٢ُثمَّ لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطّوفوا بالبیت العتیق٢٩
٣٠٢فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها وأطعموا القانع والُمعتر٣٦َّ
٣٠٢لن ینال الّله لحومها وال دماؤها ولکن یناله التقوی منکم٣٧
٣٠٥وجاهدوا في الّله حّق جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم في الدین ...٧٨

المؤمنون
٣٠٦فمن ابتغی وراء ذلك فُأولئك هم العادون٧
٣٠٧اّلذین هم علی صلواتهم یحافظون٩
٣٠٩فتبارك الّله أحسن الخالقین١٤
٦٨، ١٣٥، ٣١٠ولعال بعضهم علی بعض٩١

٣١٠رّب ارجعون * لعّلي أعمل صالحا فیما ترکت کّال إّنها کلمة هو قائلها٩٩، ١٠٠
٣١٠فإذا نفخ في الصور فال أنساب بینهم یومئذ وال یتساءلون١٠١

النور
الزاني ال ینکح إّال زانیة أو مشرکة والزانیة ال ینکحها إّال زان أو مشرك وحّرم ٣

٣١١ذلك علی المؤمنین
واآلخرة ٢٣ الدنیا  في  لعنوا  المؤمنات  الغافالت  المحصنات  یرمون  اّلذین 

عظیم  عذاب  ٣١٣ولهم 
٣١٣یوم تشهد علیهم ألسنتهم وأیدیهم وأرجلهم بما کانوا یعملون٢٤
٣١٤إن یکونوا فقراء یغنهم الّله من فضله و الّله واسع علیم٣٢
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٥٤١

رقم الصفحةرقم اآلیة
الّله نور السماوات واألرض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح في ٣٥

٣١٥، ٣١٦زجاجة ... والّله بکّل شيء علیم
٣١٧رجال ال تلهیهم تجارٌة وال بیٌع عن ذکر الّله٣٧
٢٩٣أطیعوا الّله ...٥٤
والقواعد من النساء الّالتي ال یرجون نکاحًا فلیس علیهّن جناح أن ٦٠

٣١٧یضعن ثیابهّن
الفرقان

٣١٩بل کّذبوا بالساعة وأعتدنا لمن کّذب بالساعة سعیرًا١١
٣١٩وقدمنا إلی ما عملوا من عمل فجعلناه هباًء منثورًا٢٣
٣٢٣بل هم أضّل٤٤
٣٢٤وهو اّلذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا٥٤
٥٢، ٣٢٥واّلذین إذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قوامًا٦٧
٣٢٧یبّدل الّله سّیئاتهم حسنات٧٠
٣٢٧وإذا مّروا باللغو مّروا کراما٧٢
٣٢٧قل ما یعبؤا بکم رّبي لوال دعاؤکم٧٧

الشعراء

٣٢٨، ٣٩١إن نشأ ننّزل علیهم من السماء آیة فظّلت أعناقهم لها خاضعین٤
٣٢٩وفعلت فعلتك اّلتي فعلت وأنت من الکافرین١٩
٣٢٩فعلتها إذًا وأنا من الضاّلین٢٠
٣٣٠فکبکبوا فیها هم والغاوون٩٤

أتأتون الّذکران من العالمین *وتذرون ما خلق لکم رّبکم من أزواجکم ١٦٥،  ١٦٦
٣٣١بل أنتم قوٌم عادون

٥٠٨إّال اّلذین آمنوا وعملوا الصالحات٢٢٧
٩٦، ٣٣٢وسیعلم اّلذین ظلموا أّي منقلب ینقلبون ٢٢٧

النمل
٣٣٤یا أّیها النمل ادخلوا مساکنکم الیحطمّنکم سلیمان وجنوده وهم الیشعرون١٨
٣٣٤فتبّسم ضاحکًا من قولها١٩
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٥٤٢

رقم الصفحةرقم اآلیة
٣٣٥اذهب بکتابي هذا٢٨
٣٣٥، ٤٩١أخرجنا لهم داّبة من األرض تکّلمهم٨٢

القصص
فوجد فیها رجلین یقتتالن هذا من شیعته وهذا من عدّوه فاستغاثه اّلذي ١٥

٣٣٦من شیعته ... إّنه عدّو مضّل مبین
٣٣٦إّن أبي یدعوك لیجزیك أجر ما سقیت لنا٢٥
٣٣٧یا أبت استئجره إّن خیر من استئجرت القوّي األمین٢٦
إّني ُارید أن ُانکحك إحدی ابنتّي هاتین علی أن تأجرني ثماني حجٍج ٢٧

٣٣٧فإن أتممت عشرًا فمن عندك
١٥وما کنت بجانب الطور إذ نادینا٤٦
ن اّتبع ٥٠ فإن لم یستجیبوا لك فاعلم أّنما یّتبعون أهواءهم ومن أضلَّ ممَّ

هواُه بغیر ُهدًی من الّله
 ،٢٤٤، ٢٩٣

٣٣٨
١٥١، ١٥٢، إّنك التهدي من أحببت ولکّن الّله یهدي من یشاء وهو أعلم بالمهتدین٥٦

٣٣٩
ورّبك یخلق مایشاء ویختار ما کان لهم الخیرة سبحان الّله وتعالی عّما ٦٨

٣٤٠، ٣٥٧یشرکون
٣٤٠، ٤٤٧، کّل شيء هالك إّال وجهه٨٨

٤٨٦
العنکبوت

٣٤١الم * أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمّنا وهم الیفتنون١، ٢
٣٤٢وتأتون في نادیکم المنکر٢٩
٣٣٩وزّین لهم الشیطان أعمالهم فصّدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین٣٨
٣٤٢، ٣٨٨کّل نفس ذائقة الموت ثّم إلینا ترجعون٥٧

الروم
٣٧، ١٤٣، ٢٨١، وهو اّلذي یبدؤا الخلق ثّم یعیده٢٧

 ،٣٤٤، ٣٤٥
 ٣٥٢، ٣٦٨
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٥٤٣

رقم الصفحةرقم اآلیة
٣٤٥فطرت الّله اّلتي فطر الناس علیها٣٠
الّله اّلذي خلقکم ثّم رزقکم ثّم یمیتکم ثّم یحییکم هل من شرکائکم من ٤٠

٣٤٦، ٣٨٩یفعل من ذلکم من شيء سبحانه وتعالی عّما یشرکون
٧٧، ٢٩٧، ٣٤٧وقال اّلذین ُاوتوا العلم واإلیمان لقد لبثتم في کتاب الّله إلی یوم البعث٥٦

لقمان
علم ٦ بغیر  الّله  سبیل  عن  لیضّل  الحدیث  لهو  یشتري  من  الناس  ومن 

مهین عذاب  لهم  ُاولئك  هزوًا  ٣٤٨ویّتخذها 
٣٤٨، ٤٣٥خلق السماوات بغیر عمد ترونها١٠
٣٥٠أن اشکر لي ولوالدیك إليَّ المصیر١٤

السجدة
١٤٣، ٢٨١، ٣٤٥، وبدأ خلق اإلنسان من طین٧

٣٥٢، ٣٦٨
األحزاب

٣٥٣، ٤١٠ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند الّله٥
٣٥٥یا أّیها النبّي قل ألزواجك إن کنتّن تردن الحیوة الّدنیا وزینتها ٢٨
٣٥٥وإن کنتّن تردن الّله ورسوله والّدار اآلخرة٢٩
٣٥٥، ٣٥٦، ٤٠٨إّنما یرید الّله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطّهرکم تطهیرًا٣٣
وما کان لمؤمن والمؤمنة إذا قضی الّله ورسوله أمرًا أن یکون لهم الخیرة ٣٦

٣٥٧من أمرهم
...امسك علیه زوجك واّتق الّله وتخفي في نفسك ما الّله مبدیه وتخشی ٣٧

لکي  زّوجناکها  وطرًا  منها  زید  قضی  فلّما  تخشاه  أن  أحّق  والّله  الّناس 
وطرًا منهّن  قضوا  إذا  أدعیائهم  أزواج  في  حرج  المؤمنین  علی  الیکون 

،٦٩
 ٣٥٧ـ ٣٥٩

٣٥٨ما کان علی النبّي من حرج فیما فرض الّله له٣٨
إّن الّله ومالئکته یصّلون علی النبّي یا أّیها اّلذین آمنوا صّلوا علیه وسّلموا ٥٦

٣٦٠تسلیمٌا
١٨٧یالیتنا أطعنا الّله وأطعنا الّرسوال٦٦

١٨٦، ٣٦١اّتقوا الّله وقولوا قوًال سدیدًا * یصلح لکم أعمالکم٧٠، ٧١
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٥٤٤

رقم الصفحةرقم اآلیة
٣٦١إّنا عرضنا األمانة علی السماوات واألرض والجبال فأبین أن یحملنها٧٢

سبأ
٣٦٢وألّنا له الحدید١٠
٣٦٢ان أعمل سابغات وقّدر في الّسرد١١
٣٦٣إعملوا آل داود شکرًا وقلیل من عبادي الشکور١٣
فلّما قضینا علیه الموت ما دّلهم علی موته إّال داّبة األرض تأکل منسأته ١٤

٣٦٤... في العذاب المهین
السیر ١٨ فیها  وقّدرنا  ظاهرة  قری  فیها  بارکنا  اّلتي  القری  وبین  بینهم  وجعلنا 

آمنین وأّیامًا  لیالي  فیها  ٢٢٣،  ٣٦٥سیروا 
٢٥٨وقفوهم إّنهم مسؤلون٢٤
٢٦٣وما یبدٸ الباطل وما یعید٤٩

فاطر
١٤٣، ٢٣٣، ٢٦٣، یزید في الخلق ما یشاء١

 ،٢٨١، ٣٤٥، ٣٥٢
٣٦٦، ٣٦٨، ٣٩٤

٣٦٧إلیه یصعد الکلم الطّیب والعمل الصالح یرفعه١٠
١٤٣، ٢٨١، وما یعّمر من معّمر وال ینقص من عمره إّال في کتاب١١

٣٤٥، ٣٦٨
٤٦، ٣٦٩وال تزر وازرة وزر ُاخری١٨
ثّم أورثنا الکتاب اّلذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ٣٢

٣٧٠مقتصد ...
٣٧٠جّنات عدن یدخلونها یحّلون فیها من أساور من ذهب٣٣
٦٨، ١٣٥أخرجنا نعمل صالحًا غیر اّلذي کّنا نعمل٣٧
٣٧١الیحیق المکر السّيء إّال بأهله٤٣

یس
٣٧٢،٣٦٠یس * والقرآن الحکیم * إّنك لمن المرسلین * علی صراط مستقیم١ ـ٤
٢٥٩وجعلنا من بین أیدیهم سّدًا٩
٣٧٣والقمر قّدرناه منازل حّتی عاد کالعرجون القدیم٣٩
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٥٤٥

رقم الصفحةرقم اآلیة
٣٧٥ال الشمس ینبغي لها أن تدرك القمر وال الّلیل سابق النهار٤٠
٣٧٥، ٤٧٧، ٤٨٧یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون٥٢
٣٧٦کن فیکون٨٢

الصافات
٣٧٨وقفوهم إّنهم مسئولون٢٤
٣٦١اّتقوا الّله وقولوا قوًال سدیدًا یصلح لکم أعمالکم٧٠
٣٦١، ٣٧٢، ٣٨١سالم علی نوح في العالمین٧٩
قال یبنّي إّني أری في المنام أّني أذبحك فانظر ماذا تری قال یا أبت افعل ١٠٢

٣٨٠ما تؤمر
٣٨١وفدیناه بذبح عظیم١٠٧
٣٦١، ٣٧٢، ٣٨١سالم علی إبراهیم١٠٩
٣٧٩وبّشرناه بإسحاق١١٢
٣٦١، ٣٧٢، ٣٨١سالم علی موسی وهارون١٢٠
٣٦١، ٣٧٢، ٣٨٢سالم علی آل یاسین١٣٠

٢٩٨فلوال أّنه کان من المسبحین * للبث في بطنه إلی یوم یبعثون١٤٣، ١٤٤
ص

أجعل اآللهة إلهًا واحدًا إّن هذا لشيٌء عجاب * وانطلق المأل منهم ... ٥ ـ ٧
٣٨٣، ٤٢٤إّال اختالق

خصمان بغٰی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحّق وال ُتشطط وإهدنا ٢٢
٣٨٦إلی سواء الصراط 

کفلنیها وعّزني ٢٣ إّن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أ
٣٨٦في الخطاب

٦٩، ٣٥٩، ٣٨٦لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلی نعاجه ... وظّن داود أّنما فتّناه٢٤
٢٢، ٣٨٥، ٣٨٦یا داود إّنا جعلناك خلیفة في األرض فاحکم بین الناس بالحّق٢٦
٢٤٥، ٢٩٢، ٣٨٦هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب٣٩

٣٨٧قل هو نبأ عظیم * أنتم عنه معرضون٦٧، ٦٨
٣٨٧یا إبلیس ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدّي٧٥
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٥٤٦

رقم الصفحةرقم اآلیة
٣٩١یوم الوقت المعلوم٨١
٢٠١، ٣٨٧وما أنا من المتکّلفین٨٦

الزمر

٣٤٢، ٣٨٨اّنك مّیت وإّنهم مّیتون٣٠
٣٨٨وکّذب بالصدق٣٢
٣٨٨واّلذي جاء بالِصدق وصّدق به ُاولئك هم المّتقون٣٣
٤٥، ٦٤، ٣٨٩التقنطوا من رحمة الّله٥٣
٣٨٩أن تقول نفس یا حسرتی علی ما فّرطت في جنب الّله٥٦
٣٤٦، ٣٨٩الّله خالق کّل شيء٦٢
١٨٣، ٢٦٢، ٣٩٠لئن أشرکت لیحبطّن عملك ولتکونّن من الخاسرین٦٥
٣٩١أشرقت األرض بنور رّبها٦٩

٢٥٤وقضی بینهم بالحّق٦٩، ٧٥
المؤمن

به ٧ ویؤمنون  رّبهم  بحمد  یسبحون  حوله  ومن  العرش  یحملون  اّلذین 
آمنوا لّلذین  ویستغفرون 

 ،٢٨٣، ٣٩٢
٤٧٨

٣٩٣أمّتنا اثنتین١١
٣٩٣لمن الملك الیوم لّله الواحد القّهار١٦
٣٩٣الیوم تجزی کّل نفس بما کسبت ال ظلم الیوم إّن الّله سریع الحساب١٧
وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه أتقتلون رجًال أن یقول رّبي ٢٨

٣٩٤الّله وقد جاءکم بالبّینات من رّبکم
٣٩٤لننصر رسلنا واّلذین آمنوا٥١
٢٣٣، ٢٦٣، ادعوني أستجب لکم٦٠

٣٦٦، ٣٩٤
فلّما رأوا بأسنا قالوا آمّنا بالّله وحده وکفرنا بما کّنا به مشرکین * فلم یك ٨٤، ٨٥

ینفعهم إیمانهم لّما رأوا بأسنا
 ،١٥٥، ١٩٨

٣٩٦
فّصلت

٣٩٧ائتیا طوعًا أو کرهًا قالتا أتینا طائعین ١١
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٣٩٧فقضاهّن سبع سماوات في یومین١٢
و ٣٠ تخافوا  أال  المالئکة  علیهم  تتنزل  استقاموا  ثّم  الّله  رّبنا  قالوا  اّلذین  إّن 

توعدون  کنتم  اّلتي  بالجّنة  وأبشروا  ٣٩٧التحزنوا 
٣٩٧نحن أولیاؤکم في الحیوة الدنیا وفي اآلخرة٣١
٣٩٨إّنه علی کّل شيء قدیر٣٩
١٧٥، ٣٩٨ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه تنزیل من حکیٍم حمیٍد٤٢
٣٩٩وما رّبك بظّالم للعبید٤٦

الشوری

١٤٥، ٢٨٥، ٢٨٦، لیس کمثله شيء١١
٥١٩، ٤٠٠، ٤٠١

شرع لکم من الدین ما وّصی به نوحًا واّلذي أوحینا إلیك وما وّصینا به ١٣
٣١٦، ٤٠٣إبراهیم وموسی وعیسی ... یهدي إلیه من ینیب

واّلذین آمنوا وعملو الصالحات في روضات الجّنات لهم ما یشاؤن عند ٢٢
٤٠٦رّبهم ذلك هو الفضل الکبیر 

قل ال أسألکم علیه أجرًا إّال الموّدة في القربی ومن یقترف حسنة نزد له ٢٣
فیها حسنًا

 ٢٠٥، ٢١٠، ٣٥٦
ـ ٤٠٧، ٤١٩  ٤٠٥

٤١٩وهو اّلذي یقبل التوبة عن عباده ویعفوا عن السّیئات ویعلم ما تفعلون٢٥
٤٠٩وما أصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم ویعفوا عن کثیر٣٠
٣٥٣، ٤١٠یهب لمن یشاء اناثًا ویهب لمن یشاء الذکور٤٩

الزخرف

٤١٢وإّنه في ُاّم الکتاب لدینا لعلي حکیم٤
٤١٣، ٤١٤سبحان اّلذي سّخر لنا هذا وما کـّنا له مقرنین * وإّنا إلی رّبنا لمنقلبون١٣، ١٤

٣٣٩أفأنت تسمع الصّم أو تهدي العمي٤٠
٤١٥فإّما نذهبّن بك فإّنا منهم منتقمون٤١
٤١٥فاستمسك باّلذي ُاوحي إلیك إّنك علی صراط مستقیم٤٣
٤١٥، ٤١٦واّنه لذکر لك ولقومك وسوف تسئلون٤٤
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الدخان
٤٢، ٤١٧فیها یفرق کّل أمر حکیم٤

الجاثیة
٢٥٢، ٤١٨فبأّي حدیث بعد الّله وآیاته یؤمنون٦
٢٣، ١٣٦، ٤١٨إّنا کـّنا نستنسخ ماکنتم تعملون٢٩

األحقاف
أم یقولون افتراه قل إن افتریته فال تملکون لي من الّله شیئًا هو أعلم بما ٨

٤٠٧، ٤١٩تفیضون ...
٤٢٠ما أدري ما یفعل بي وال بکم أن أّتبع إّال ما یوحی إلّي٩

محّمد
٤٢٢فهل َعَسْیُتم ان توّلیتم أن تفسدوا فٖي األرض وتقّطعوا أرحامکم٢٢

الفتح
٤٢٤، ٣٨٣إّنا فتحنا لك فتحًا مبینًا ١
٤٢٤، ٣٨٣لیغفر لك الله ما تقّدم من ذنبك وما تأّخر٢
٤٢٥الظاّنین بالّله ظّن السوء علیهم دائرة السوء٦
١٠٤، ٤٢٥، إّن اّلذین یبایعونك إّنما یبایعون الّله ید الّله فوق أیدیهم١٠

٤٨٦
فأنزل الّله سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین وألزمهم کلمة التقوی ٢٦

٥٨، ٤٢٧وکانوا أحّق بها وأهلها
٤٢٨سیماهم في وجوههم من أثر السجود٢٩

الحجرات
الکفر ٧ إلیکم  وکّره  قلوبکم  في  وزّینه  اإلیمان  إلیکم  حّبب  الّله  ولکّن 

٤٢٩والفسوق والعصیان
٤٣٠وال تنابزوا باأللقاب١١
بًا وقبائل لتعارفوا إّن أ کرمکم عند الّله أتقاکم١٣ ٤٣٠وجعلناکم شعو

ق
٤٣٢، ٤٣٣ألقیا في جهّنم کّل کّفار عنید٢٤
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٤٣٣لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید٣٥
٤٣٣، ٤٣٨ومن الّلیل فسّبحه وأدبار الّسجود٤٠

الذاریات
٤٣٤فالمقّسمات أمرًا٤
٢٢٧، ٣٤٨، والسماء ذات الحبک٧

٤٣٤، ٤٧٠
٤٣٦ومن کّل شيء خلقنا زوجین لعّلکم تذّکرون٤٩
٤٣٧فتوّل عنهم فما أنت بملوم٥٤
٤٣٧وذّکر فإّن الذکری تنفع المؤمنین٥٥

الطور
٤٣٨وإدبار الّنجوم٤٩

النجم
٢٤٣، ٤٣٩، ٤٤٥والنجم إذا هوی١
١٤٦، ٢٨٦، ٤٤٠ما کذب الفؤاد ما رأی١١
١٤٦، ٢٨٦، ٤٤٠ولقد رآه نزلة ُاخری١٣
١٤٦، ٢٨٦ولقد رأی من آیات رّبه الکبری١٨
٢٠٤أزفت االزفة٥٧

القمر
٤٤٢یوم نحس مستمر١٩
٤٤٣أبشرًا مّنا واحدًا نّتبعه٢٤

٤٤٣إّن المّتقین في جّنات ونهر * في مقعد صدق عند ملیك مقتدر٥٤، ٥٥
الرحمن

٤٤٤الّرحمن * عّلم القرآن * خلق اإلنسان * عّلمه البیان١ ـ ٤
الشمس والقمر بحسبان * والنجم والشجر یسجدان * والسماء رفعها ٥ – ١٣

٤٤٤.... * فبأي آالء رّبکما تکّذبان
٢٤٣والنجم والشجر یسجدان٦
٤٤٦وخلق الجاّن من مارج من نار١٥

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٥٥٠

رقم الصفحةرقم اآلیة
٤٤٦مرج البحرین یلتقیان١٩
٤٤٦بینهما برزخ ال یبغیان٢٠
٤٤٦یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان٢٢
٤٤٦وله الجوار المنشئات في البحر کاألعالم٢٤

٣٤٠، ٤٤٧، ٤٨٦کّل من علیها فان * ویبقی وجه رّبك ذوالجالل واالکرام٢٦، ٢٧
٤٤٧، ٤٤٨فیومئذ ال یسئل عن ذنبه إنس وال جاّن٣٩

٢٥١، ٤٤٨هذه جهّنم اّلتي یکّذب بها المجرمون * یطوفون بینها وبین حمیم آن٤٣، ٤٤
الواقعة

٤٥٠الّسابقون الّسابقون * ُاولئك المقّربون١٠، ١١
٩٩، ٤٥٠،٢١٤وفاکهة کثیرة * المقطوعة وال ممنوعة٣٢، ٣٣

الحدید
ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهیم وجعلنا في ذّرّیتهما النبّوة والکتاب فمنهم ٢٦

٢٠٩، ٤٥٣مهتد وکثیر منهم فاسقون
٤٥٣رهبانّیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم إّال ابتغاء رضوان الّله٢٧

المجادلة

الالئي ٢ إّال  ُاّمهاتهم  إن  ُاّمهاتهم  ماهّن  نسائهم  من  منکم  یظاهرون  اّلذین 
وزورًا القول  من  منکرًا  لیقولون  وإّنهم  ٤٥٤ولدنهم 

فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل أن یتماّسا فمن لم یستطع ٤
مسکینًا سّتین  فاطعام 

 ،٤٩، ١٠٦
٤٥٤

٤٥٥کتب في قلوبهم اإلیمان وأّیدهم بروح منه ٢٢
الحشر

ولي األبصار٢
ُ
٤٥٦فاعتبروا یا أ

٣٤٦، ٣٨٩، ٤٥٧ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا٧
ولئك هم الفاسقون١٩

ُ
١٦١، ١٨٦، وال تکونوا کاّلذین نسوا الّله فأنساهم أنفسهم أ

٢٨٠، ٤٥٨
٤٥٨ال یستوي أصحاب النار وأصحاب الجّنة أصحاب الجّنة هم الفائزون٢٠
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الصف
٤٦٢یریدون لیطفئوا نورالّله بأفواههم والّله مّتم نوره ولو کره الکافرون٨
یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جّنات تجري من تحتها األنهار ومساکن ١٢

١٨٦، ٤٦٣طّیبة في جّنات عدن
الجمعة

٤٦٤فإذا قضیت الّصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل الّله١٠
٤٦٤قل ما عند الّله خیر من الّلهو ومن التجارة والّله خیر الرازقین١١

المنافقون
١٨٧، ٤٦٥سواء علیهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن یغفر الّله لهم٦
٤٦٥أنفقوا مّما رزقناکم١٠

التغابن
٤٩، ٤٦٦فاّتقوا الّله ما استطعتم١٦

الطالق
٤٦٧ال تخرجوهّن من بیوتهّن وال یخرجن إّال أن یأتین بفاحشة مبّینة١
٢٢٩، ٤٦٨واقیموا الشهادة لّله ... ومن یّتق الّله یجعل له مخرجًا٢
ویرزقه من حیث ال یحتسب ومن یتوّکل علی الّله فهو حسبه إّن الّله بالغ ٣

٢٢٩، ٤٦٨أمره قد جعل الّله لکّل شيء قدرًا
٥٧، ٤٦٩لینفق ذو سعة من سعته ومن ُقدر علیه رزقه فلینفق مّما آتاه الّله٧

فاّتقوا الّله یا ُاولي األلباب اّلذین آمنوا قد أنزل الّله إلیکم ذکرًا * رسوًال ١٠، ١١
یتلوا علیکم آیات الّله مبّینات

 ،٢٤٦، ٤٦٩
٤٧٠

٢٢٧، ٤٣٥، ٤٧١اّلذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهّن یتّنز ل األمر بینهّن١٢
التحریم

٤٧٢وصالح المؤمنین٤
٤٧٢ال یعصون الّله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون٦

الملك
٤٧٣لیبلوکم أّیکم أحسن عمًال٢
٤٧٥قل أرأیتم إن أصبح ماؤکم غورًا فمن یأتیکم بماء ّمعین٣٠
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القلم
٤٧٦یوم یکشف عن ساق ویدعون إلی السجود٤٢
٤٧٧فاصبر لحکم رّبک٤٨

الحاّقة
٤٧٨وتعیها أذن واعیة١٢
٢٨٣، ٤٧٨ویحمل عرش ربِّك فوقهم یومئٍذ ثمانیٌة١٧

المعارج

٤٧٩اّلذین هم علی صالتهم دائمون٢٣
نوح

٤٨٠مّما خطیئاتهم ُاغرقوا فُأدخلوا نارًا٢٥
٤٨١رّب اغفرلي ولوالدّي ولمن دخل بیتي مؤمنًا٢٨

الجّن
٣٩٧وأن لو استقاموا علی الطریقة السقیناهم ماء غدقًا١٦
٤٨٢المساجد لّله١٨

٤١، ١٧٢، ٤٨٣عالم الغیب فال یظهر علی غیبه أحدًا  * إّال من ارتضی من رسول٢٦، ٢٧
المزّمل

٤٨٤فاقرءوا ما تیّسر منه٢٠
القیامة

٤٨٥ال ُاقسم بیوم القیامة١
٤٨٥وجوه یومئذ ناضرة * إلی رّبها ناظرة٢٢، ٢٣

اإلنسان
٤٨٧ویطعمون الّطعام علی حّبه مسکینًا ویتیمًا وأسیرًا٨
٤٨٧فاصبر لحکم رّبک٢٤

المرسالت
ألم نهلك األّولین * ثّم نتبعهم اآلخرین * کذلك نفعل بالمجرمین * ١٦ ـ ١٩

٤٨٩ویل یومئذ للمکذبین
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النبأ
٤٩٠عّم یتساءلون١

النازعات
٤٩١تتبعها الّرادفة٧

عبس
ـ ٣٧ یوم یفّر المرء من أخیه * واّمه وأبیه * وصاحبته وبنیه * لکّل امرئ منهم ٣٤ 

٤٩٢یومئذ شأن یغنیه
اإلنفطار

٤٩٤في أّي صورة ما شاء رّکبك٨٨
المطففین

٤٩٥کّال إّنهم عن رّبهم یومئذ لمحجوبون١٥
٤٩٥ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون٢٦

األعلی
٤٩٦سّبح اسم رّبك األعلی١
٤٩٦وذکر اسم رّبه فصّلی١٥

الغاشیة
٤٩٧وإلی الجبال کیف نصبت١٩

الفجر
٢٩٧، ٢٩٨، ٤٩٩وأّما إذا ما ابتاله فقدر علیه رزقه١٦
ا٢١ ا َدکًّ ْرُض َدکًّ

َ
ِت اْأل ٤٩٩َکالَّ ِإذا ُدکَّ

٥٠٠وجاء رّبك والملك صّفًا صّفًا٢٢
البلد

فال اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة * فّك رقبة * أو إطعام في یوم ذي ١١ ـ ١٦
٥٠١، ٥٠٢مسغبة * یتیمًا ذا مقربة * أو مسکینًا ذا متربة
الّلیل

٥٠٣والّلیل إذا یغشی١
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٥٥٤

رقم الصفحةرقم اآلیة
* ٣ ـ ٧ واتقی  أعطی  من  فأّما   * لشّتی  سعیکم  إّن   * واُالنثی  الذکر  خلق  وما 

للیسری فسنیسره   * بالحسنی  ٥٠٣وصّدق 
٥٠٣، ٥٠٤وما یغني عنه ماله إذا ترّدی * إّن علینا للهدی١١، ١٢

الضحی

٥٠٦ألم یجدك یتیمًا فآوی * ووجدك ضاًال فهدی * ووجدك عائًال فأغنی٦ ـ ٨
الشرح

٥٠٧ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك١، ٢
٥٠٧ورفعنا لك ذکرك٤

٥٠٧فإذا فرغت فانصب * وإلی رّبك فارغب٧، ٨
التین

والّتین والّزیتون * وطور سینین * وهذا البلد األمین * لقد خلقنا اإلنسان ١ ـ ٨ 
٥٠٨، ٥٠٩في أحسن تقویم ...

العلق
٥٠٩اقرأ باسم رّبك اّلذي خلق١
٥٠٩واسجد واقترب١٩

القدر
٥١١إّنا أنزلناه في لیلة القدر١

البّینة
٥١٢لم یکن اّلذین کفروا١

الزلزلة
٥٠٢٥٠٢، ، ٥١٤٥١٤فمن یعمل مثقال ذّرة خیرًا یره * ومن یعمل مثقال ذّرة شّرًا یره٧، ٨

القارعة
فأّما من ثقلت موازینه * فهو في عیشة راضیة * وأّما من خّفت موازینه * ٦ ـ ٩

٥١٥فُاّمه هاویة
التکاثر

٥١٦ثّم لتسئلن یومئذ عن النعیم٨
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٥٥٥

رقم الصفحةرقم اآلیة

الفیل
٥١٧طیرًا أبابیل٣

الماعون
٥١٨أرأیت اّلذي یکّذب بالدین١

٥١٨فویل للمصّلین * اّلذین هم عن صالتهم ساهون٤، ٥
النصر

٥٠٩إذا جاء نصر الّله والفتح١
اإلخالص

٤٠٠، ٥١٩، قل هو الّله أحد * الّله الصمد * لم یلد ولم یولد * ولم یکن له کفوًا أحد١-٤
٥٢١
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٥٥٦

٢. فهرس مفتتحات األحادیث

الف
آخر أربعاء في الّشهر (یوم نحس مستمر)...............................................................................................................  ٤٤٢
أتاني جبرئیل عن رّبي عّز وجّل وهو یقول: رّبي یقرؤك السالم.............................................................  ٢٥٥، ٢٧٣
أتاني ملك فقال: یا محّمد، إّن الّله یقرأ علیك السالم ویقول.............................................................................  ٢٣١
أتدري لم سّمي إسماعیل (صادق الوعد)؟ قال:...................................................................................................  ٢٧٩
أتدري لم ُسمّیت الطائف الطائف؟» قلت: ال، قال: «ألّن الّله.........................................................................  ٢٣٧
أتدري لم سّمي الطائف؟ قلت: ال.............................................................................................................................   ٣٨
٣٢٠  ............................................................................... أتی علّي بن أبي طالب7 قبل مقتله بثالثة أّیام رجل من 
أتی النبّي9بمال فقال للعّباس: ابسط رداءك فخذ من هذا المال.................................................................  ١٧٦
اجتمع علّي بن أبي حمزة البطائني وزیاد القندي وابن أبي سعید.....................................................................  ٣٧٢
اجتمع المهاجرون واألنصار إلی رسول الّله9 فقالوا: ...................................................................................  ٤١٩
احتبس القمر عن بني إسرائیل فأوحی الّله جّل جالله إلی موسی7...........................................................   ١١٧
أحد البتأویل عدد.........................................................................................................................................................  ٥٢٠
١٢٣  ..................................................................................... أحسبك ضاهیت الیهود في هذا الباب. قال: أعوذ بالّله 
أحسن الظّن بالّله، فإّن الّله عّزوجّل یقول: أنا عند ظّن عبدي............................................................................  ٤٣٠
أخبرت أبا الحسن الرضا7 أّني ُاصبت ِباْبنین وبقي لي بنّي صغیر؟...........................................................  ٥١٤
أخبرني بأکبر فضیلة ألمیر المؤمنین7 یدّل علیها القرآن،................................................................................  ٧٥
أخبرني عن قول الّله عّز وجّل:(عفی الّله عنك لم أذنت لهم)...........................................................................  ٢٦١
أخبرني عن موسی حین خّلف هارون أکان معه حیث مضی معه إلی ...........................................................  ٢٨٤ 
أخبرني عنك لو أّني قلت قوًال کنت تثق به مّني؟ قلت له:.....................................................................................  ٦٤
اختار لنفسه أسماًء لغیره یدعوه بها، ألّنه إذا لم ُیدَع.................................................................................................   ١٣
٤٢٣  ....................................................................................... اختاروا الجّنه علی الّنار (وال تبطلوا أعمالکم) فتقذفوا 
اختلف یونس وهشام بن إبراهیم في العالم اّلذي أتاه موسی7 أّیهما .........................................................  ٢٦٩
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٥٥٧

أدنی العقوق ُاّف ولو علم الّله عّزوجّل شیئًا أهون من ُاّف، لنهی عنه...............................................................  ٢٥٦
إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل:.....................................................................................................   ٢٦٧
إذا کان یوم القیامة أوقف الّله المؤمن بین یدیه، وعرض عمله علیه،..............................................................   ٣٢٦
إذا کان یوم القیامة أوقف المؤمن بین یدیه فیکون هو اّلذي یتوّلی...................................................................   ٢٦٣
إذا کان یوم القیامة أوقف المؤمن بین یدیه، فیکون هو اّلذي یلي....................................................................   ٤٩٨
إذا کان یوم القیامة تجّلی الّله عّزوجّل لعبده المؤمن..........................................................................................   ٣٢٥
٢٦٠   ................................................................. إذا کان یوم القیامة قال الّله: ألیس عدل من رّبکم أن توّلوا کّل قوم 
إذا کان یوم القیامة الیزول العبد قدمًا عن قدم حّتی یسئل عن.........................................................................   ٣٧٨
إذا کان یوم القیامة وّلینا حساب شیعتنا، فمن کان مظلمته فیما بینه.................................................................   ٤٩٧
إذا کان یوم القیامة ینادي مناد: أین الصابرون، فیقوم فئام ......................................................................................   ٨٧ 
إذا نزلت بکم شّدٌة فاستعینوا بنا علی الّله عّز وجّل..............................................................................................   ١٧٠
١٧٠   ............................................................ إذا نزلت بکم شدیدة فاستعینوا بنا علی الّله عّزوجّل وهو قوله: (ولّله 
إذا وضعت رجلك في الرکاب فقل: بسم الّله وبالّله و........................................................................................   ٤١٣
٤٣٣   ........................................................................ أرأیت ما أکل أهل الجّنة وما شربوا ألیس ُیخلف مکانه؟ قال:
استأذنت لمحّمد بن خالد علی الرضا أبي الحسن7.......................................................................................   ٨٤
استقبلُت الرضا7 إلی القادسیة فسّلمت علیه، فقال لي: اکتر لي...............................................................   ٥١٢
أصلحك الّله، ما السکینة؟ قال: ریح تخرج من الجّنة، لها .................................................................................   ٥٨
اعلمـ  عّلمك الّله الخیرـ  أّن الّله تبارك وتعالی قدیم، والقدم صفته.......................................   ١٤٤، ٢٣١، ٤٥٢
اعلم عّلمك الّله الخیر ... إّنما ُنسّمي الّله بالعالم بغیر علم.............................................................................   ٤٧٤
١٢٦   ............................................................................. اعلم یرحمك الّله، أّن الّله تبارك وتعالی قد نهی عن جمیع 
٤٠   ............................................................................................. اعلم یرحمك الّله أّن الّله تبارك وتعالی لم یبح أکًال 
اعلم یرحمك الّله أّن الّله تعالی قّسم الفرائض بقدر مقدور .............................................................................   ١٧٧
اعلموا أّن رأس طاعة الّله سبحانه التسلیم لما عقلناه وما لم نعقله...........................................   ١٨٦، ٣٦١، ٤٦٣
١٤٣   ................................................................... أفعال العباد مخلوقة، قلت له: یابن رسول الّله ما معنی مخلوقة؟ 
٥٠٩   ............................................................................... أقرب ما یکون العبد من الّله عّز وجّل وهو ساجد، وذلك 
٢٥٥   .................................................................. أال تخبرني عن قول الّله عّز وجّل: (وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا 
الّلهّم صّل علی إسرافیل حامل عرشك وصاحب الصور..................................................................................   ٣٣٥
٩٢   ....................................................................... أّما العاشرة: فقول الّله عّزوجّل في آیة التحریم: (ُحّرمت علیکم 
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أّما بعد فالحمد لّله المبدٸ البدیعـ  إلی أن قال:ـ  والحمدلّله اّلذي..................................................   ٣٥٦، ٤٠٧
أم کیف یوصف بکنهه من قرن الجلیل طاعتهم بطاعة رسوله..........................................................................   ٢٩٣
أما علمتم أّنه وقعت الوراثة والطهارة علی المصطفین المهتدین.....................................................................   ٢٠٩
١٧٩   ..................................................................................... أما والّله الیکون اّلذي تمّدون إلیه أعینکم، حّتی تمّیزوا
أما یکره أحدکم أن ینفی عن أبیه وُاّمه الّلذین ولداه؟.................................................................................... ٣٢، ٣٤١
أمر الّله عباده ... وأن یستعیذوا به من طریق الضاّلین،........................................................................................   ١٢٥
أمر الّله عّز وجّل عباده أن یسألوه طریق المنعم علیهم،..........................................................................................   ١٧
١١   ......................................................................... ُامر الناس بالقراءة في الصالة لئّال یکون القرآن مهجورًا مضّیعًا،
إّن إبراهیم خلیل الرحمان7 سأل رّبه حین أسکن ذّرّیته الحرم...................................................................   ٢٣٧
أّن أجل اإلیالء أربعة أشهر بعد ما یأتیان السلطان،.................................................................................................   ٥٤
إّن األحالم لم تکن فیما مضی في أّول الخلق وإّنما حدثت.............................................................................   ٢١٥
٢٦٤   .......................................................................................... إّن اإلرادة هي القدرة، قال الرضا7: وهو عّزوجّل
إّن األرض ال تبقی بغیر إمام، أو تبقی وال إمام فیها؟ ...........................................................................................   ٣٧١
إن اغتسلت من ماء الحمام ولم یکن معك ما تغرف به ویداك .......................................................................   ٣٠٥
إّن األنبیاء واألئّمة یوّفقهم الّله، ویؤتیهم من مخزون علمه وحکمه........................................................   ٥٧، ١٩٦
إّن اسم إبلیس (الحارث) وإّنما قول الّله عّز وجّل: (یا إبلیس)...............................................................   ٢٣، ٢٣٨
إّن الحجاب علی الخلق لکثرة ذنوبها فأّما هو فال تخفی علیه خافیة..............................................................   ٤١٠
١٣١   ........................................................................... إّن الخنازیر من قوم عیسی، سألوا نزول المائدة فلم یؤمنوا بها
إّن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وکّل ما قومر علیه منها ......................................................................................   ١٢٧
إّن الشمس والقمر آیتان من آیات الّله یجریان بأمره، مطیعان له......................................................................   ٤٨٧
إّن الّله أمر بثالثة مقرون بها ثالثة، ـ إلی قوله: ـ.......................................................................................................   ٨٨
إّن الّله تبارك وتعالی خلق آدم فأودعنا صلبه.............................................................................................................   ٢٣
٢٥   .................................................................................................... إّن الّله تبارك وتعالی لّما أهبط آدم7من الجّنة
إّن الّله تعالی ذّم الیهود [والنصاری] والمشرکین والنواصب فقال:...........................................................  ٣٤، ١٩٩
إّن الّله تعالی قال لمحّمد9: (إن تستغفر لهم سبعین........................................................................   ١٨٧, ٤٦٥
إّن الّله تعالی الیسخر وال یستهزأ وال یمکر وال یخادع، ولکّنه تعالی..............................................................   ١٨٧
٢٦٤   ................................................................... إّن الّله تعالی نزل هذا القرآن بهذه الحروف اّلتي یتداولها جمیع 
إّن الّله تعالی یحاسب کّل خلق إّال من أشرك بالّله، فإّنه..............................................................  ٩٦، ٣٩٠، ٤٩٧

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



رس مفتتحات ا
)حاديث jv

٥٥٩

١٤٠   ................................................................................. إّن الّله جعل الّلیل سکنًا وجعل النساء سکنًا، ومن السّنة 
إّن الّله خلق هذا النطاق، زبرجدة خضراء، منها  اخضّرت...............................................................................   ٤٣٢
إّن الّله عّزوجّل أمر بثالثة مقرون بها ثالثة ُاخری أمر بالصالة................................................................   ٢٦، ٣٤٩
إّن الّله عّزوجّل أوحی إلی نبيٍّ من أنبیائه: أن أخبر فالن....................................................................................   ٢٣٢
إّن الّله عّز وجّل أوحی إلی نبّي من أنبیائه أن أخبر فالن الملك أّني.......................................  ٢٣٢، ٢٩٣، ٣٦٩
إّن الّله عّز وجّل قال: (یانوح إّنه لیس من أهلك) ألّنه کان...............................................................................   ٢٠٨
إّن الّله عّزوجّل قد هداکم ونّور لکم، وقد کان أبو عبدالّله7........................................................................   ١٤٢
إّن الّله عّز وجّل قّدر المقادیر ودّبر التدابیر قبل أن یخلق آدم.............................................................................   ٣١٨
إّن الّله عّزوجّل لم یسّلم علی أحد إّال علی األنبیاء.............................................................................................   ٣٨١
٤٢٧   .................................................................... إّن الّله عهد إلّي في علّي عهدًا، فقلت: الّلهّم بّین لي، فقال لي: 
إّن الّله کما وصف نفسه أحد صمد نور..................................................................................................................   ١٢٣
إّن الّله یهدي من یشاء، ویضّل من یشاء، فقلت له: أصلحك الّله..................................................................   ٥٠٤
٣٢٣   ............................................................................................ أّن أمیرالمؤمنین صلوات الّله علیه أخذ بّطیخة لیأکلها
إّن أهل البصرة سألوه عن الکالم فقالوا: إّن یونس...................................................................................................   ٤٣
إّن أوحش ما یکون هذا الخلق في ثالثة مواطن: یوم یولد................................................................................   ٢٧٦
إّن أّیام زائري الحسین بن علّي8التعّد من آجالهم.....................................................................................   ٣٦٨
إّن بني إسرائیل شّددوا فشّدد الّله علیهم، قال لهم موسی7.............................................................................   ٣٢
إن ترك خاًال وخالة وعّمًا وعّمة فللخال والخالة الثلث...........................................................................................   ٩١
إّن جبرئیل7 اهبط إلی رسول الّله9 فقال: یا رسول الّله..........................................................................   ٢٨٩
إن خطب الیك رجل رضیت دینه وخلقه فزّوجه وال یمنعك فقره ...................................................................   ٣١٤
إّن ذنوب األنبیاء: صغایر موهوبة....................................................................................................................   ٢٨٨
١٤٠   .................................................................... باَلة فسأله عن الحّج، أّن رجًال أتی عبدالّله بن الحسن، وهو بالسَّ
٨٨   ............................................................................................... إّن َرِحَم آل محّمدـ  األئّمةـ  لُمعّلقة بالعرش تقول:
إّن رسول الّله أمرني أن ُابّلغ عن الّله تعالی أن ال یطوف بالبیت .......................................................................   ١٧٨
٣٧١   ................................................................... أّن رسول الّله9 بعث علّیًا7 إلی الیمن فقال له وهو یوصیه:
إّن رسول الّله9 تال هذه اآلیة: (ال یستوي أصحاب النار وأصحاب الجّنة...............................................   ٤٥٨
إّن رسول الّله9 کان إذا أصبح قال ألصحابه: هل من مبّشرات....................................................................   ١٩٧
إّن رسول الّله9نهی عن قتل سّتة: النحلة والنملة والضفدع والصرد .........................................................   ٢٤٧
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إّن سلیمان بن داود7 قال ذات یوم ألصحابه: إّن الّله تبارك وتعالی............................................................   ٣٦٣
إّن شفقة النبّي9 علی ُاّمته کشفقة اآلباء علی األوالد وأفضل ُاّمته .............................................................   ٣٥٣
ة الزکاة من أجل قوت الفقراء وتحصین أموال األغنیاء.................................................................................   ٢٦ إّن علَّ
إّن في مال الیتیم عقوبتین بّینتین، أّما إحداهما ..............................................................................................   ٨٩، ٩٠
٩٨   ............................................................ إّن قاتل الحسین7 في تابوت من نار، علیه نصف عذاب أهل الدنیا
١٥   ...................................................................................... إّن لّله خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء، فمن خضرتها
٤٢١   ............................................................... إّن لّله عّز وجّل عمودًا من یاقوت أحمر رأسه تحت العرش وأسفله 
أّن المأمون لّما أراد أن یأخذ البیعة لنفسه بإمرة المؤمنین وألبي الحسن........................................................   ٤٢٦
إّن متعة المطّلقة فریضة.................................................................................................................................................   ٥٦
إّن المسلمین قالوا لرسول الّله9: لو أکرهت یا رسول الّله...........................................................................   ٣٨٧
٤٧٢   ................................................................. إّن المالئکة معصومون محفظون من الکفر والقبائح بألطاف الّله 
إّن من عالمات الفقه الحلم والصمت....................................................................................................................   ١٩٣
إّن موسی بن عمران سأل رّبه: إّن هارون مات فاغفر له، فأوحی الّله..............................................................   ٤٩٣
إّن موسی7 وأصحابه السبعین اّلذین اختارهم صاروا معه إلی.......................................................................   ٣٠
٢٦٠   .............................................................................. إّن المؤمن یعرف في السماء کما یعرف الرجل أهله وولده
٣٥٥   .............................................................. إّن النبّي9 قال ـ بعد أن ذکر لیلة ُاسري به إلی السماء ـ : ورأیت 
إّن النطفة تکون في الرحم أربعین یوما، ثّم تصیر علقة أربعین یومًا، .............................................................   ٣٠٧
٢٠٧   ............................................................................. إّن نوحًا لّما رکب السفینة أوحی الّله عّز وجّل إلیه: یا نوح، 
هم بالشبهة ولّبس علیهم..........................................................  ١٠٥، ٣٩٩ أّن هؤالء القوم سنح لهم الشیطان اغترَّ
إن یکن في شيء شفاء ففي شرطة الحّجام أو في شربة عسل..........................................................................   ٢٤٧
إّن یهودّیًا سأل علّي بن أبي طالب7 قال: أخبرني عّما لیس لّله...................................................................   ١٨٠
٢٠٠، ٢٩٨، ٣٨٢  ....................................... إّن یونس لّما أمره الّله بما أمره، فأعلم قومه فأظّلهم العذاب، ففّرقوا
أنت أحد العالمات....................................................................................................................................................   ٢٤٣
أنت یا جاثلیق آمن في ذّمة الّله وذّمة رسوله، ألّنه الیبدؤك................................................................................   ١٦٨
انشّق القمر بمّکة فلقتین، فقال رسول الّله9: اشهدوا...................................................................................   ٤٤٢
١٠٨   ....................................................................................... إّنما اّتخذ الّله عّزوجّل إبراهیم خلیًال ألّنه لم یرّد أحدًا
اّنما جعل الصوم في شهر رمضان ـ إلی أن قال: ـ وفیه لیلة القدر....................................................................   ٤١٧
٢٠٠   .................................................................................... إّنما جعلت للکسوف صالة ألّنه من آیات الّله عّزوجّل
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٥٦١

ولي العزم ألّنهم کانوا أصحاب الشرائع........................................................................   ٤٢٠
ُ
إّنما سّمي ُاولوا العزم أ

إّنما شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا، فإذا خفنا خاف...............................................................................................   ١٩٣
أّنه سأل المأمون الرضا7 عن قول الّله عّزوجّل: (وذا النون.........................................................................   ٢٩٨
إّنه سمیع ال یخفی علیه أصوات خلقه مابین العرش إلی الثری.......................................................................   ٢٥٣
إّنه قد أعطی بلعم بن باعور االسم األعظم وکان یدعو به....................................................................................   ١٣٦
إّنه ما ُشّبه أمر أحد من أنبیاء الّله وحججه للناس إّال أمر عیسی7.................................................................   ٧٤
إّنه یسمع بما یبصر، ویری بما یسمع، بصیر البعین مثل عین المخلوقین.....................................................   ٢٥٢
اّني ألدناهم من رسول الّله في حّجة الوداع بمنی حین قال: أللفیّنکم............................................................   ٤١٥
إّني لّما نظرت إلی جسدي فلم یمکنني فیه زیادة والنقصان...................................................................   ٣٩، ٤٣٦
٤١   ................................................................................................................ أوصت ماردة لقوم نصاری فّراشین بوصّیة،
أوصی النبّي9 إلی علّي والحسن والحسین: ثّم قال .....................................................................................   ١٠٠
أّول صالة فرضها الّله علی العباد صالة یوم الجمعة الظهر...............................................................................   ٢٦٢
أّول ما ُیسأل عنه العبد حّبنا أهل البیت..................................................................................................................   ٣٧٨
أّول من رکب الخیل إسماعیل، وکانت وحشیة ال ترکب؛ فسّخرها.................................................................   ٢٤٢
أّول الوقت أفضلها، وإّنما ُجعل آخر الوقت للمعلول، ......................................................................................   ٤٦٦
١٧٩   ................................................................................ أّي شيء السکینة عندکم؟ قال: ال أدري جعلت فداك أّي 
أّي شيء یقولون في إتیان النساء في أعجازهّن؟......................................................................................................   ٥٣
إّیاك وقول الجّهال أهل العمی والضالل اّلذین یقولون.......................................................................................   ٢٦١
٤٣١   ...................................................................................... اإلیمان إقرار بالّلسان ومعرفه بالقلب، وعمل باألرکان.
األئّمة من ولد الحسین7 من أطاعهم فقد أطاع الّله، ومن عصاهم ................................................ ١٢٠، ٣٥١

ب
بّر الوالدین واجب وإن کانا مشرکین، والطاعة لهما في معصیة......................................................................   ٣٥٠
البراءة من األنصاب واألزالم أئّمة الضالل وقادة الجور کّلهم ..........................................................................   ١٢٦
بنا یمسك الّله السماوات واألرض أن تزوال.........................................................................................................   ٣٧٠
بنا ینّزل الغیث وینشر الرحمة....................................................................................................................................   ٣٥١
بني اإلسالم علی خمس خصال: علی الّشهادتین و القرینتین.............................................................................   ٨٢
بینا أمیر المؤمنین یخطب الناس ویحّضهم علی الجهاد إذ قام...........................................................................   ٨٥
بینما أنا أمشي مع النبّي9 في بعض طرقات المدینة، إذ لقینا شیخ طویل................  ٢١، ١٦٤، ١٧٨، ٣٨٤
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٥٦٢

ت
التاسع  من  ولدك  یا حسین  هو القائم بالحّق والمظهر للّدین............................................................................   ٤٥٥
تسألني أو أسألك؟ قال: بل أسألك، ولست أقبل منك حّجة.............................................................................   ١٦٦
التفث: تقلیم األظفار، وطرح الوسخ، وطرح اإلحرام..........................................................................................   ٣٠١
التواضع أن تعطي الناس ما تحّب أن تعطاه..........................................................................................................   ٣٣٠
التوحید ثمن الجّنة، والحمد لّله وفاء شکر کّل نعمة، وخشیة الّله..................................................................   ٤٤٩
التوحید نصف الدین..................................................................................................................................................   ٤٠٣
التیّمم ضربة للوجه وضربة للکّفین............................................................................................................................   ٩٥

ث
ثّم أکرمه الّله عّز وجّل بأن جعلها في ذّریته وأهل الصفوة والطهارة...............................................................   ٢٩٦
ثّم قالت النملة: هل تدري لم سّخرت لك الریح من بین................................................................................   ٣٦٣
ثمن الکلب سحت، والسحت في النار..................................................................................................................   ١٢١

ج
جاء رجل إلی الرضا7 فقال له: یابن رسول الّله..................................................................................................   ١٤
جاءني سدیر فقال لي: إّن زیدًا تبّرأ منك، قال: فاخذت.....................................................................................   ٢٥٧

ح
الحاّج علی ثالثة أوجه: قارن، ومفرد للحّج، ومتمّتع بالعمرة..............................................................................   ٥٠
حافظوا علی مواقیت الصالة، فإّن العبد ال یأمن الحوادث، ومن.....................................................................   ٥١٨
٣٢٥   ...................................................................... حّبنا أهل البیت یکّفر الذنوب، ویضاعف الحسنات، وإّن الّله 
حّرم أکل مال الیتیم ظلمًا لعلل کثیرة من وجوه الفساد: .......................................................................................   ٨٩
١٢٦   ........................................................................ حّرم الّله الخمر لمافیها من الفساد ومن تغییرها عقول شاربیها
حّرمت الجّنة علی من ظلم أهل بیتي، وعلی من قاتلهم......................................................................................   ٧٨
حزبهم حزبي، وحزبي حزب الّله عّز وجّل، وحزب أعدائهم حزب.............................................................   ٤٥٥
حّسنوا القرآن بأصواتکم، فإّن الصوت الحسن یزید...........................................................................................   ٣٦٦
حضر الرضا7مجلس المأمون، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء...............   ٧١، ٩٦، ١٠١، ١٩٧،
٢٠٤، ٢٤٥، ٢٨٩، ٣٣١، ٣٥٥، ٣٧٠، ٣٧٢، ٤٠٧، ٤١٢ 

 ،٢٤، ٢٨   ..... حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علّي بن موسی8فقال له المأمون: یابن رسول الّله 
٦٢، ٦٩، ٧٠، ١٣٨، ١٥٧، ١٦٤، ١٧١، ١٨٢، ٢١٦، ٣٢٩، ٣٣٦، ٣٥٧، ٣٨٣، ٣٩٠، ٥٠٦
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٥٦٣

حضرت مجلس المأمون یومًا وعنده علّي بن موسی الرضا8.....................................................   ٢٤٠، ٤٥٥
١٠٣   ............................................................................................................ حّق علی الّله أن یجعل ولّینا رفیقًا للّنبیّین،
الحمدلّله اّلذي حمد في الکتاب نفسه، وافتتح........................................................................................................   ١٤
، فجئت إلی المدینة، فدخلت...................................................................   ٤١٤ حملت متاعًا إلی مّکة فکسد عليَّ
الحنیفّیة اّلتي قال الّله تعالی لنبیه9: (واّتبع مّلة..............................................................................................   ١٠٨

خ
خرج زید بن موسی أخو أبي الحسن7 بالمدینة، وأحرق............................................................................   ٢٠٨
٢٨١   .............................................................. خرج علینا رجالن من الري برسالة بعض السالطین بها إلی األمیر 

د
دخل ابن أبي سعید المکاري علی أبي الحسن الرضا7..............................................................................   ٣٧٣
دخل رجل من الزنادقة علی الرضا7 وعنده جماعة.............................................................................   ٨٧، ٤٠٢
دخل رسول الّله9 یوم فتح مّکة واألصنام حول الکعبة، وکانت..................................................................   ٢٦٢
٢٢٣، ٢٥٩، ٣٦٥  .......................... دخل علی أبي بعض من یفّسر القرآن، فقال له: أنت فالن وسّماه بإسمه؟ 
دخل علیه بخراسان قوم من الصوفّیة فقالوا له: إّن أمیرالمؤمنین.......................................................................   ٢٢٤
دخل علیه مولی فقال له: هل أنفقت الیوم شیئًا؟.................................................................................................   ٣٦٥
دخلت علی أبي الحسن الرضا7 أنا وحسین بن ثویر بن أبي فاخته .................................   ٢٣٥، ٣٦٣، ٤٢٥
دخلت علی أبي الحسن الرضا7، فقال لي: ما معنی قوله: (وذکر ............................................................   ٤٩٦
دخلت علی أبي الحسن الرضا7، فقلت له: جعلت فداك...........................................................................   ١٨٨
دخلت علی أبي الحسن الرضا7 وقد ولد له أبو جعفر7 فقال:.............................................................   ٢٧٦
دخلت علی أبي الحسن الرضا صلوات الّله علیه وبین یدیه تمر.........................................................................   ٤٤٦
٢٣٦   .......................................................................... دخلت علی أبي الحسن7 قبل أن یحمل إلی العراق بسنة
دخلت علی أبي «الصادق7» طائفة من شیعته بالکوفة................................................................................   ١٣٩
دخلت علی الرضا7 بمنی ـ إلی أن قال: ـ أال ُابّشرك؟ قلت:......................................................................   ٢٧٣
دخلت علی الرضا7 فقال لي: قل للعباسّي یکّف عن الکالم..........................................................  ٤٠٠، ٥١٩
دخلت علی الرضا7 فقال: لقیت رسول الّله9وعلّیًا وفاطمة ....................................................................   ٩٧
دخلت علی الرضا7 في أّول یوم من المحّرم ......................................................................................................   ٧١
دخلت علی الرضا7 في بیت داخل في جوف بیت لیًال،.................................................................  ١٦٣، ٣٢٩
دخلت علی الرضا7 وأنا شاّك في إمامته وکان زمیلي في............................................................................   ٤٥٠
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٥٦٤

دخلت علی الرضا7 وبین یدیه إبریق یرید أن یتهّیأ للصالة، .....................................................................   ٢٧٥
دخلت علی سّیدي ومواليـ  یعني الرضا7ـ في دار المأمون وکان...........................................................   ٤٦١
دخلُت علی علّي بن موسی الرضا7 بمرو فقلت له: یابن رسول الّله............................................................   ٧٩
دخلت علی علّي بن موسی الرضا7، فقلت له: یابن رسول الّله.................................................................   ٢٢١
دخلت علیه بالقادسیة فقلت له: جعلت فداك إّني ُارید أن أسألك عن شيء.................................................   ١٩١
٣٨   ........................................................................ دخلت وصفوان بن یحیی علی الرضا7 وأبوجعفر7 عنده 
الدعاء أفضل من قراءة القرآن، ألّن الّله عّز وجّل یقول:.....................................................................................   ٣٢٧
دفع إلّي أبو الحسن7 مصحفًا وقال: التنظر فیه، ففتحته وقرأت فیه:..........................................................   ٥١٢
٨٣، ٢٨٧  ........................................................................................ الدنیا کّلها جهل إّال مواضع العلم، والعلم حّجة

ذ
حمان عند أبي الحسن الرضا7 فقال: ما لحم بأطیب.........................................................   ٣٧٩ ذکر بعضنا اللُّ
الذکر رسول الّله ونحن أهله وذلك بّین في کتاب الّله.......................................................................................   ٤٦٩
ذکر الرضا7 یومًا القرآن، فعّظم الحّجة فیه واآلیة والمعجزة في نظمه......................................................   ٣٩٨
ذکر علّي بن أبي حمزة عند الرضا7 فلعنه، ثّم قال: إّن علّي.........................................................................   ١٨٠

ر
رأیت أبا الحسن الرضا7 وهو ینظر إلی السماء ویتکّلم بکالم کأّنه...........................................................   ٣٣٣
رأیت أبا الحسن الرضا7 یأکل فتال هذه اآلیة (فال اقتحم العقبة.................................................................   ٥٠١
رأیت الرضا7 واقفًا علی باب بیت الحطب وهو یناجي،.............................................................................   ٤٨٢
٢٦٨   ..................................................................... رأیت علّي بن موسی الرضا7 وقد اجتمع إلیه وإلی المأمون 
رجل کان له مال فترك الحّج حّتی ُتُوّفَي کان من اّلذین.....................................................................................   ٢٨٩
٢٢٠   ........................................................................ روی أصحابنا عن الرضا7، أّنه قال له رجل: أصلحك الّله 
روي أّن أبا الحسن الرضا7 دخل یومًا علی المأمون فرآه یتوّضأ.................................................................   ٢٧٥
٢٤٩   .................................................................... روي أن رجًال سأل العالم7: أکّلف الّله العباد ما الیطیقون؟ 
روي أّن المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرئاستین إلی ..................................................................................   ٣٦٠

س
سأل ابن الکّوا أمیر المؤمنین علّي7ـ  في حدیثـ  عن رسول ...................................................................   ٣٣٥
سأل أمیرالمؤمنین7 عن سّتة من األنبیاء لهم اسمان.....................................................................................   ٢٩٧
سأل الحسن التفلیسي الرضا7 یتّمتع الرجل من الیهودّیة ..............................................................................   ٥٣
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٥٦٥

سأل الحسین بن أسباط أبا الحسن الرضا7ـ  وأنا اسمعـ  عن....................................................................   ٣٧٩
سأل رجل أبا الحسن الرضا7 ـ وأنا أسمع ـ عن رجل یتزّوج امرأة..............................................................   ٣١١
سأل رجل من الثنوّیة أبا الحسن علّي بن موسی الرضا7.............................................................................   ١٣٥
سأل الرضا7 رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك، إّن الّله.............................................................    ٦٥، ١٨٥
سأل الرضا7 یومًا وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد کانوا یتنازعون........................................   ١٣٧، ١٩٤
سأل المأمون أبا الحسن علّي بن موسی8، عن قول الّله...........................................................................   ٢٠٢
سأل المأمون الرضا7 أن یکتب له محض االسالم.............................................................................  ١٤٣، ٢٣٠
٢٧٤   .................................................................. سأل المأمون الرضا علّی بن موسی8 عن قول الّله عّز وجّل:
سأل المأمون الرضا7 عن قول الّله ـ إلی أن قال7....................................................................................   ٤٧٣
٤٦٧   ................................................................... سأل المأمون الرضا7 عن قول الّله عّز وجّل: (وال تخرجوهّن
سألت أبا جعفر7 عن قول الّله عّز وجّل: (إّن اّلذین قالوا.............................................................................   ٣٩٧
سألت أبا الحسن7 أتبقی األرض بغیر إمام؟ قال: ال.....................................................................................   ٣٧١
سألت أبا الحسن7 عن االسم ما هو؟ قال: صفة لموصوف.............................................................................   ١٣
سألت أبا الحسن7 عن رجل أوصی بجزء من ماله؟ فقال: واحد من سبعة............................................   ٢٣٩
سألت أبا  الحسن7 عن الرجل یتزّوج المرأة متعة أیحّل له أن.......................................................................   ٩٢
سألت أبا الحسن7 عن قول الّله (شهد الّله أّنه ال إله إّال هو............................................................................   ٦٨
سألت أبا الحسن7 عن قول الّله (ما تسقط من ورقة .....................................................................................   ١٣٧
سألت أبا الحسن7 عن قوله: (أین ما تکونوا یأت بکم الّله..............................................................................   ٣٩
٨٣   ........................................................................................ سألت أبا الحسن7 عن قوله: (واعتصموا بحبل الّله 
سألت أبا الحسن الثاني7 کیف صارت عّدة المطّلقة ثالث حیض..............................................................   ٥٤
سألت أبا الحسن الرضا7 عن اتیان الرجل المرأة من خلفها؟.....................................................................   ٢١١
سألت أبا الحسن الرضا7 عن اإلستطاعة، فقال: یستطیع العبد.................................................................   ٣٠٩
سألت أبا الحسن الرضا7 عن قول الّله: (اغسلوا وجوهکم...........................................................................   ١١٥
سألت أبا الحسن الرضا7 عن قول الّله تعالی: (سخر الله منهم)...................................................................   ١٩
سألت أبا الحسن الرضا7 عن قول الّله عّز وجّل: (فمن یرد الّله .................................................................   ١٥١
سألت أبا الحسن الرضا7 عن قول الّله إلبراهیم:...............................................................................................   ٦٢
سألت أبا الحسن الرضا7 عن قوله تعالی: (إّن أبي یدعوك..........................................................................   ٣٣٦
سألت أبا الحسن الرضا7 عن الکلب والفهد یرسالن فیقتل........................................................................   ١١٤
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٥٦٦

٢٩٤   ..................................................... سألت أبا الحسن الرضا7 فقلت له: ألّي عّلٍة صارت اإلمامة في ولد 
سألت أبا الحسن الرضا7 قلت له: أصلحك الّله کیف المالعنة؟.............................................................   ٣١٢
سألت أبا الحسن الرضا7 هل کان الّله عّزوجّل عارفًا بنفسه قبل...........................................  ٦١، ٢٦٥، ٤٥٩
سألت أبا الحسن علّي بن موسی الرضا8 عن قول الّله عّز وجّل:............................................................   ٣٦١
سألت أبا الحسن علّي بن موسی الرضا7 عن معنی قول النبّي9: أنا..................................................   ٣٨٠
سألت الرضا7 عن اإلیمان؟ فقال: اإلیمان عقد بالقلب...............................................................................   ٤٣١
٥٢١   ............................................................. سألت الرضا7 عن التوحید، فقال: کّل من قرأ: (قل هو الله أحد)
سألت الرضا7 عن رجل أوصی بسهم من ماله وال ندري............................................................................   ١٨٤
سألت الرضا7 عن الرجل أیحّل له أن ینظر إلی شعر أخت إمرأته؟...........................................................   ٣١٤
١١٥   .............................................................................. سألت الرضا7 عن الّرجل یجامع المرأة قریبًا من الفرج 
سألت الرضا7 عن السماع، فقال: ألهل الحجاز رأی فیه...........................................................................   ٣٢٧
٥٥   .................................................................. سألت الرضا7 عن العّلة اّلتي من أجلها ال تحّل المطّلقة للعّدة 
٤٣   ......................................................................................................... سألت الرضا7 عن القرآن، فقال: هو کالم 
سألت الرضا7 عن قول الّله تبارك وتعالی: (ثّم لیقضوا................................................................................   ٣٠٢
سألت الرضا7 عن قول الّله تعالی: (وعالمات وبالنجم هم......................................................................   ٤٣٩
سألت الرضا7 عن قول الّله عّزوجّل: (الّله نور السماوات واألرض..........................................................   ٣١٥
سألت الرضا7 عن قول الّله عّزوجّل: (إّن الّله یأمرکم......................................................................................   ٩٩
سألت الرضا7 عن قول الّله عّزوجّل: (کّال إّنهم عن رّبهم .........................................................................   ٤٩٥
سألت الرضا7 عن قول الّله عّزوجّل إلبلیس: (ما منعك.............................................................................   ٣٨٧
سألت الرضا7 عن قول الّله عّزوجّل: (نسوا الّله فنسیهم..........................................   ١٦١، ١٨٥، ٢٨٠، ٤٥٧
سألت الرضا7 عن قول الّله عّزوجّل: (وجاء رّبك والملك صّفًا ..............................................................   ٥٠٠
سألت الرضا7 عن قول الّله عّزوجّل: (ومن الّلیل فسّبحه...........................................................................   ٤٣٣
سألت الرضا7 ... عن قوله تعالی: (سخر الّله.....................................................................................................   ١٩
سألت الرضا7 عن لیلة النصف من شعبان......................................................................................................   ٥١٠
سألت الرضا 7 عن قول الّله عّز وجّل: (هل ینظرون .......................................................................................   ٥٢
سألت الرضا7 فقلت له: جعلت فداك (فاسئلوا أهل الذکر.............................................................  ٢٩١، ٣٨٦
سألت الرضا7 یتمّتع باألَمة بإذن أهلها؟.............................................................................................................   ٩٣
سألت علّي بن موسی الرضا7... وعن قول الّله عّزوجّل: (یخادعون.........................................................   ١١٠
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٥٦٧

سألت علّي بن موسی بن جعفر8عّما یقول في بني األفطس...................................................................   ١٦٩
سألته أن یدعو الّله عّز وجّل إلمرأة من أهلنا لها حمل، فقال: قال..................................................................   ٣٠٧
سألته أیعلم الّله الشيء اّلذي لم یکن أن لو کان کیف کان یکون؟..............................................  ٢٣، ١٣٥، ٤١٨
٣٩٩   ............................................................................ سألته عن الّله تعالی هل یجبر عباده علی المعاصي؟ فقال:
سألته عن الّله هل یوصف؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ قلت: ..................................................................................   ١٤٤
سألته عن انتظار الفرج، فقال: أولیس تعلم أّن إنتظار...........................................................................................   ٢١٣
سألته عن رجل أوصی بجزء من ماله، فقال: ُسُبُع ُثُلثة.......................................................................................   ٢٣٩
سألته عن رجل أوصی بسهم من ماله، ولیس یدری أّي شيء هو؟.................................................................   ١٨٤
٤١٤   ................................................................................. سألته عن سجدة الشکر، فقال: أّي شيء سجدة الشکر؟ 
سألته عن شيء في الفرج، فقال: أولیس تعلم أّن أنتظار الفرج..........................................................................   ١٩٥
سألته عن قول الّله: (إذا حضر أحدکم الموت.......................................................................................................   ١٢٧
٤٤٦   ............................................................................... سألته عن قول الّله تبارك وتعالی: (مرج البحرین یلتقیان) 
سالته عن قول الّله عّزوجّل: (ختم الّله علی قلوبهم..............................................................................................   ١١١
سألته عن قول الّله عّز وجّل: (ختم الّله علی قلوبهم وعلی...................................................................................   ١٨
سألته عن قول الّله عّزوجّل (سخر الّله منهم) وعن................................................................................................   ٧٤
سألته عن قول الّله عّز وجّل: (وآتوا حّقه یوم حصاده وال تسرفوا).....................................................................   ١٥٣
سألته عن قول الّله عّز وجّل: (وإن امرأة خافت....................................................................................................   ١٠٨
سألته عن قول الّله عّز وجّل: (یا أّیها اّلذین آمنوا اّتقوا الّله..................................................................................   ١٩٢
سألته عن قوله تعالی: (واعلموا أّنما غنمتم من شيء...........................................................................................   ١٧٥
٢٢٤   ......................................................................................... سألته عن قوله: (وجئنا ببضاعة مزجاة) ، قال: المقّل
سألته عن المسح علی القدمین، کیف هو؟...........................................................................................................   ١١٥
سألته فقلت: الّله فّوض  األمر إلی  العباد؟ فقال: هو أعّز.....................................................................................   ١٠٣
سألته فقلت: قول الّله تعالی: (فسئلوا أهل الذکر إن کنتم.................................................................................   ٢٤٥
سألنا الرضا7: هل من أصحابکم من یعالج السالح؟.................................................................................   ٣٦٢
سألني أبو قّرة المحّدث (صاحب شبرمة) أن أدخله إلی أبي الحسن الرضا7، فاستأذنته......................  ١١٢،
١٤٥، ١٧٠، ٢٥٢، ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٩١، ٣٩٢، ٤٠١،  ٤١٨، ٤٣٩، ٤٧٨ 
٤٦٠   ............................................................................... سألني أبوقّرة صاحب الجاثلیق أن أوصله إلی الرضا7،
سأله رجل عن الجزء وجزء الشيء؟ فقال7: من سبعة................................................................................   ٢٣٩
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سأله عن اسم أبي الجن، فقال: شومان، وهو اّلذي ُخلق...................................................................................   ٤٤٦
سأله کم حّج آدم من حّجة؟ فقال له: سبعین حّجة ماشیًا.................................................................................   ٢٥٨
الّسبت لنا واألحد لشیعتنا واإلثنین لبني ُامّیة، والثالثاء......................................................................................   ٤٦٤
ستکون بعدي فتنة مظلمة، الناجي منها من تمّسك بالعروة الوثقی................................................................   ٣٥٠
السجدة بعد الفریضة شکرًا لّله تعالی ذکره علی ما وّفق العبد.........................................................................   ٢٣٥
السرد: تقدیر الحلقة بعد الحلقة.............................................................................................................................   ٣٦٢
السکینة: ریح من الجّنة لها وجه کوجه اإلنسان، فکان..........................................................................................   ٥٩
سل عّما بدا لك. قال الجاثلیق: أخبرني عن حواري عیسی بن مریم...............................................................   ١٣١
سمعت أبا الحسن الرضا7 في  قول الّله: (و قولوا  حّطة  .............................................................................   ١٦٩
سمعت أبا الحسن الرضا7 یتکّلم بهذا الکالم عند المأمون................................................................  ٢٠، ١٩٤
سمعت أبا الحسن الرضا7 یقول: األئّمة خلفاء الّله عّز وجّل في أرضه....................................................   ٣١٧
سمعت أبا الحسن علّي بن موسی الرضا7 یقول: إّن الخضر7 شرب................................................   ٢٦٨
سمعت أبا الحسن علّي بن موسی بن جعفر:، یقول: من قال بالجبر.........................................................   ٦٦
سمعت أبا الحسن علّي بن موسی الرضا7 یقول : من  صام  .........................................................................   ١٠٦
١١٦   ............................................................... سمعت أبا الحسن7 یخطب بهذه الخطبة: الحمد لّله العالم بما
سمعت أبا الحسن7 یقول: «األئّمة علماء صادقون مفّهمون محّدثون.....................................................   ٣٠٤
٢٩٣   ..................................................................... سمعت أبا الحسن7 یقول في قول الّله تعالی: (فاسئلوا أهل 
٣٤٣   .................................................................. سمعت أبا الحسن7 یقول: قال رسول  الّله9 البنة جحش:
سمعت أبا الحسن7 یقول: کانت الخنازیر قوم من القّصارین....................................................................   ١٣٢
سمعت أبا الحسن7یقول: الیکون المؤمن مؤمنًا حّتی.....................................................................................   ٤١
سمعت أبي یحّدث عن أبیه: إّن أّول سورة نزلت.........................................................................................   ٥٠٩
سمعت رجاء بن أبي الضّحاك یقول: ... وکان یقرأ في سورة ...........................................................................   ٤٦٤
سمعت الرضا7ـ  في حدیثـ  قال: فلّما فرغ من غدائه قال:.......................................................................   ٢٢١
سمعت الرضا7 یتکّلم في توحید الّلهـ  إلی أن قال:ـ  وبمقارنته................................................................   ٤٣٦
سمعت الرضا7 یحّدث عن أبیه أّن إسماعیل قال للصادق7.................................................................   ١٠٧
سمعت الرضا7 یقول: الّله عّز وجّل علیمًا قادرًا جّبارًا قدیمًا .....................................................................   ٢٥٣
سمعت الرضا7 یقول: إّن رجًال من بني إسرائیل قتل........................................................................................   ٣٢
سمعت الرضا7 یقول: لم یزل الّله عّزوجّل علیمًا قادرًا حّیًا قدیمًا..............................................................   ١٣٣
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سمعت الرضا7 یقول: ما بعث الّله عّز وجّل نبّیًا إّال بتحریم الخمر؛...............................................   ٧٢، ١٢٦
سمعت الرضا7 یقول: وأقبل یوسف علی جمع الطعام................................................................................   ٢١٨
سمعت الرضا7 یقول یومًا: یا غالم، آتنا الغداء، فکأ ّني أنکرت ذلك......................................................   ٢٦٨
٤٢٩   .................................................................................. سمعت الرضا7 یومًا ینشد وقلیًال ما کان ینشد شعرًا:
سمعت سّیدي أبا الحسن علّي بن محّمد الجواد8 بسّر من رأی............................................................   ٣٢٣
سمعت العّیاشي وهو یقول: استأذنت الرضا7 في النفقة.............................................................................   ٣٢٤
سمعت المأمون یسأل الرضا علّي بن موسی8...............................................................................................   ٣٤
سمعت نجمة ُاّم الرضا7 تقول: لّما حملت بابني علّي لم أشعر بثقل........................................................   ٢١١
سمعته وهو یقول للحسن: أّي شيء السکینة عندکم؟..............................................................................   ٥٨، ٤٢٧
سمعته یقول في األّیام حین ذکر یوم الخمیس فقال: هو یوم..............................................................................   ١٨٩
سمعته یقول في التزویج قال: من السّنة التزویج باللیل ألّن الّله......................................................................   ١٤٠
سمعته یقول في تفسیر(والّلیل إذا یغشی) قال: إّن رجًال من ............................................................................   ٥٠٣
سمعته یقول في قول الّله تبارك وتعالی: (إّن الّله الیغّیر......................................................................................   ٢٢٨
١٥٩   ................................................................... سمعته یقول: کان علّي بن الحسین8یلبس في الشتاء الجّبة 
سّمی الّله رسوله ذکرًا في قوله تعالی (قد أنزل الّله علیکم ................................................................................   ٤٦٩
سّمیت مّکة مّکة ألّن الناس کانوا یمکون فیها، وکان یقال لمن قصد..............................................................   ١٧٣
سیأتي علی الناس زمان عضوض یعّض المؤمن....................................................................................................   ٥٦
سئل أبو الحسن الرضا7 عّمن کّلم الّله المن الجّن و المن.......................................................................   ٣٩٧
سئل أبو الحسن الرضا7 عن شراء المغّنیة، فقال: «قد....................................................................................   ١٢١
١٥٨   ................................................................................ سئل أبو الحسن الرضا7 عن قول الّله عّز وجّل (خذوا 
سئل أبوعبدالّله7 عن الغناء؟ فقال: هو قول الّله.............................................................................................   ٣٤٨
سئل أبي7 هل منع الّله عّما أمر به، وهل نهی عّما أراد................................................................................   ٢٨٧
سئل أمیرالمؤمنین7 عن مشّیة الّله وإرادته، فقال7: إّن لّله.....................................................................   ٢٥٤
سئل أین ذکر علّي بن أبي طالب7 في ُاّم الکتاب؟............................................................................................   ١٦
سئل جعفر بن محّمد الصادق7 عن قوله: (الم)................................................................................................   ١٨
١٦٦   ...................................................................... سئل رجل من أهل الشام عن مسائل، فکان فیما سأله عن الثور
سئل الرضا7 عن تفسیر (... أمّتنا اثنتین) اآلیة، قال:.....................................................................................   ٣٩٣
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٥٧٠

٤٧٥   ...................................................... سئل الرضا7 عن قول الّله عّزوجّل: (قل أرأیتم إن أصبح ماؤکم غورًا 
سئل الصادق7 عن الخضخضة فقال: إثم عظیم قد ....................................................................................   ٣٠٦
سئل علّي بن الحسین8: ما بال المتهّجدین بالّلیل....................................................................................   ٢٦٢
سئل عن اتیان النساء في أدبارهّن؟ فقال: ما ذکر الّله...........................................................................................   ٣٣١
سئل عن قول الّله عّزوجّل: (واعلموا أّنما غنمتم..................................................................................................   ١٧٤
سئل عن قوله تعالی: (قل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله...........................................................................   ١٨٩

ش
شجرة الیقطین هي الدّباء، وهي القرع...................................................................................................................   ٣٨٢
الشیب في مقدم الرأس یمن؛ وفي العارضین سخاء، وفي ..............................................................................   ٢٧٦
شیعة علّي هم الفائزون یوم القیامة...........................................................................................................................   ٣١٠

ص
الصالة قربان کّل تقي.................................................................................................................................................   ٣٥٠
صل رحمك ولو بشربة ماء، وأفضل ما توصل به الرحم کّف ..............................................................................   ٦٣

ض
ضّمني وأبا الحسن الطریق حین منصرفي من مّکة إلی خراسان............................................................ ١٠٤، ١٨٦

ع
عّرفني یابن رسول الّله عن الخبر المروّي أّن أبا طالب في ضحضاح.............................................................   ١٠٧
٩٥   ..................................................................................... عّلة إعطاء الّنساء نصف ما یعطی الرجال من المیراث ... 
عّلة ترك شهادة النساء في الطالق والهالل لضعفهّن عن...................................................................................   ١٢٨
عّلة تزویج الرجل أربع نسوة ویحرم أن تتزّوج المرأة ............................................................................................   ٨٨
٢٩٢   .......................................................................... علی األئّمة من الفرض ما لیس علی شیعتهم، وعلی شیعتنا 
علیك بطاعة األب وبّره والّتواضع والخضوع واإلعظام واإلکرام .....................................................................   ٣٤٩
٨٤   ...................................................................................... العمائم؛ اعتّم رسول الّله9فسدلها من بین یدیه ومن 

ف
٣٠٢   ................................................................................. فاّتقوا الّله، وأخرجوا حّق الّله مّما في أیدیکم، یبارك الّله 
٥١   ............................................................................... فإذا صّلیت علی جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه 
فإذا قرأ (سّبح اسم رّبك األعلی) قال سّرًا: سبحان رّبي األعلی.......................................................................   ٤٩٦
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٥٧١

٩٥   .......................................................................... فإذا نشزت المرأة کنشوز الّرجل فهو الخلع، اذا کان من المرأة 
فالمیم ملك الّله [یوم الدین] یوم ال مالك غیره ویقول الّله...............................................................................   ٣٩٣
فإن اضطربت بك البحر فاتك علی جانبك األیمن.............................................................................................   ١٩٦
نزل علیه: (وأّذن في...............................................................................   ٢٩٩

ُ
فإّن رسول الّله9حین أمر بالحّج وأ

٢٩٩   ............................................................................... نیا للدنیا، نیا واآلخرة، بترك الدُّ فإّن في الناس من خسر الدُّ
فإن قال: فلم أمر بالحج؟ قیل: لعّلة الوفادة وطلب الزیادة.................................................................................   ١٩٣
فإن قال: فلَم أمر بالصوم؟ قیل: لکي یعرفوا ألم الجوع والعطش ........................................................................   ٤٢
فإن قال: فلم ُامروا بالتمّتع في الحّج؟ قیل: ذلك.....................................................................................................   ٤٩
مروا بالقراءة في الصالة؟ قیل: لئّال یکون القرآن مهجورًا .........................................................   ٣١٩

ُ
فإن قال: ِفلَم أ

فإن قال: فلم ُامروا بحّجة واحدة ال أکثر من ذلك؟ قیل: ......................................................................................   ٤٨
فإن قال: فلم جعل الصوم في شهر رمضان خاّصة دون سایر ...........................................................................   ٥١٠
ة؟ قیل: لیکمل به....................................................................................................   ١٥٥ فإن قال: فلم جعل صوم الُسنَّ
فإن قال: فِلَم جعل یوم الفطر العید.............................................................................................................................   ٤٤
فإن قال: فلم قصرت الصالة في السفر؟.................................................................................................................   ١٠٦
فإن قال: فلَم وجب علیهم االقرار بالّله بأّنه لیس کمثله شيء. قیل:................................................................   ٤٠٠
فإن قال: فِلَم وجب في الکّفارة علی من لم یجد تحریر رقبة الصیام...............................................................   ١٠٥
فإن قال: فلم یعبدوه؟ قیل: لئّالّ یکونوا ناسین لذکره................................................................................................   ٢٠
فإن قال (قائل). فلم إذا لم یکن للعصر وقت مشهور مثل تلك...........................................................................   ٤٤
فإن قال قائل: فِلَم ُامروا بالصالة؟ قیل: ألّن في الصالة اإلقرار.............................................................................   ٢٧
فإن قال قائل: َفِلَم جعل ُاولي األمر وأمر بطاعتهم؟..............................................................................................   ١٠١
فإن قال قائل: فِلَم وجب علیهم اإلقرار والمعرفة بأّن الّله واحد أحد ؟...........................................................   ٥٢٠
فإن کان في جبهتك عّلة التقدر علی السجود أو دمل فاحفر...........................................................................   ٢٦٥
فبالّله ُاقسم لئن قبلت والیة العهد وإّال أجبرتك علی ذلك،.................................................................................   ٤٧
فحضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علّي بن موسی8،......................................................................   ٢٢٦
فخرج بهم إلی طور سیناء، فأقامهم في سفح الجبل............................................................................................   ١١٢
فقولك: اللطیف الخبیر فّسره لي کما فّسرت الواحد، فإّني أعلم.....................................................................   ٤٧٣
فکاتب أبا الحسن الرضا7 وتعّنت في المسائل فقال: کتبت.......................................................................   ٣٣٩
٧٠   .................................................................... فلّما ُاهبط إلی األرض وُجعل حّجة وخلیفة عصم بقوله عّزوجّل: 
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٥٧٢

فلم ُامر بالحج؟ قیل: لعّله الوفادة إلی الّله تعالی، وطلب الزیادة:..................................................................   ٣٠٠
٣٤٦   .......................................................................... فلم تزل في ذّرّیتهـ  یعني اإلمامة في ذّرّیة إبراهیم7ـ یرثها
فلَم لم یقاتل علّي7 أبابکر وعمر کما قاتل معاویة؟.......................................................................................   ١٠٢
فلم یزل في ذّرّیته یرثها بعض عن بعض، قرنًا فقرنًا،...............................................................................................   ٧٧
١٢٢   ............................................................................................................. فما رضیه لنفسه ولرسوله9 رضیه لهم،
فما معنی قول الّله تعالی: (ولو شاء رّبك آلمن من في األرض........................................................................   ٢٠٠
فمتی اّتخذتم عیسی7 رّبًا جاز لکم أن تّتخذوا الیسع وحزقیل...................................................................   ١٦٦
٥١٠   ........................................................................ في أّول لیلة من شهر رمضان تغّل المردة من الشیاطین ویغفر 
في جناح کّل هدهد خلقه الّله عّز وجّل مکتوب بالسریانّیة.............................................................................   ٣٣٥
في رجل أوصی بجزء من ماله؟ قال: الجزء واحد من سبعة............................................................................   ٢٤٠
الفیل مسخـ  إلی أن قال:ـ  والجّریث، والضّب فرقة من بني إسرائیل...............................................................   ١٣١

ق
قال ابن السکیت ألبي الحسن الرضا7: لماذا بعث الّله تعالی موسی...............................................  ٧٣، ١٦٣
قال أبو الحسن الرضا7 البي قّرة صاحب شبرمة: التوراة..............................................................................   ٢٨٦
٤١٢   ...................................................................... قال أبي7: وقد تال هذه اآلیة (وإّنه في ُاّم الکتاب لدینا لعلّي 
٢٠٦   ................................................................................ قال الّله في قوم نوح7: (وال ینفعکم نصحي إن أردّت 
قال: إّن من تجاوز بأمیر المؤمنین7العبودّیة فهو من المغضوب علیهم .......................................................   ٨٠
قال بعض الزنادقة ألبي الحسن7: هل یقال لّله أّنه شيء؟ فقال: نعم، .....................................................   ١٣٤
٤٦٠   ....................................................................... قال الجاثلیق للرضا7: ما تقول في نبّوة عیسی وکتابه9، 
قال رجل للرضا7: یابن رسول الّله، إّنه یروی عن عروة ...............................................................................   ١٢٤
قال الرضا7 في رجل أوصی بجزء من ماله.....................................................................................................   ٢٣٩
قال السائل: رحمك الّله فأوجدني کیف هو وأین هو؟.......................................................................................   ١٤٧
حّبك، فقال یوسف: ما أصابني..............................................................................   ٢١٧

ُ
قال السّجان لیوسف: إّني أل

قال سلیمان: أال تخبرني عن (إّنا انزلناه في لیلة القدر)في أّي شيء.................................................................   ٥١١
قال سلیمان: اّنما قلت: الیعلمه ألّنه الغایة لهذا، ألّن الّله................................................................................   ٤٥٠
قال سلیمان: هل رّویَت فیه من آبائك شیئًا؟ قال: نعم،......................................................................................   ٤٣٧
قال:کتب إلّي إّنما شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا، فإذا خفنا خاف....................................................................   ٢٩٣
قال لرجل:أّي شيء السکینة عندکم؟ فلم یدر القوم ما هي...............................................................................   ١٨٠
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٥٧٣

١٥٩   .............................................................................. قال للرضا7 الصوفّیة: إّن المأمون قد رّد إلیك هذا األمر
قال لي الرضا7: إّنه یا حسن سیکون فتنة صّماء صیلم یذهب...................................................................   ٢٠٣
قال لي: ما تقول في الّلباس الخشن؟ فقلت: بلغني............................................................................................   ١٥٩
قال لي: یا أحمد، ما الخالف بینکم وبین أصحاب هشام بن الحکم............................................................   ٢٥٢
قالت العلماء: أخبرنا یا أبا الحسن عن العترة أهم اآلل أم غیر اآلل؟.............................................................   ٤٥٣
قالت العلماء: فأخبرنا هل فّسر الّله تعالی االصطفاء من الکتاب؟...............................   ٧٦، ١٧٥، ٢٥٧، ٤٥٦
قالت العلماء له: فأخبرنا هل فّسر الّله تعالی االصطفاء......................................................................................   ٢١٠
القانع: اّلذي یقنع بما أعطیته، والمعتّر: اّلذي یعتریك.......................................................................................   ٣٠٢
القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد، فالروح بغیر الجسد ال یتحّرك............................................................   ٤٢٩
قدم سلیمان المروزي متکّلم خراسان علی المأمون فأکرمه.............................................................................   ٢١٣
قلت: إّن أهل مصر یزعمون أّن بالدهم مقّدسة، قال: وکیف ذلك؟.................................................................   ١١٧
قلت: إن لم یحضر المساکین وهو یحصد کیف یصنع؟ قال: لیس................................................................   ١٥٣
قلت: جعلت فداك قد بقیت مسألة قال: هات لّله أبوك، قلت: یعلم ..............................................................   ١٣٥
قلت: جعلت فداك، إّنهم یقولون في حداثة سّنك؟ قال: «لیس......................................................................   ٢٢٥
قلت ألبي الحسن7: جعلت فداك، أّني قد سألت الّله حاجة .......................................................................   ٤٥
٥٠٨   ........................................................................ قلت ألبي الحسن الرضا7: أخبرني عن قول الّله عّز وجّل:
قلت ألبي الحسن الرضا7: أدعو لوالدي إن کانا ال یعرفان الحّق؟...............................................   ٢٥٦، ٣٤٩
قلت ألبي الحسن الرضا7: إّن أهل بیتي یأکلون لحم الماعز....................................................................   ٣٧٩
قلت ألبي الحسن الرضا7: إّن قومًا طالبوني باسم أمیر المؤمنین7.....................................................   ٢٧٩
٥٠٢   ........................................................................ قلت البي الحسن الرضا7: إّن لي ابنًا شدید العّلة قال: مره
قلت ألبي الحسن الرضا7: أّیما أفضل زیارة قبر أمیرالمؤمنین أو زیارة .....................................................   ٤٨١
١٤٥   ................................................................................ قلت ألبي الحسن الرضا7: جعلت فداك، أخبرني عّما
قلت ألبي الحسن الرضا7: جعلت فداك إّنه والّله ما یلج في صدري......................................................   ٢٦٩
قلت ألبي الحسن الرضا7: جعلت فداك ماتری............................................................................................   ٤١٣
قلت ألبي الحسن الرضا7: جعلت فداك، یعرف القدیم سبحانه ..............................................................   ٣١٠
قلت ألبي الحسن الرضا7: رأیت في النوم کأّن قفصًا فیه سبعة...................................................................   ٢١٨
قلت ألبي الحسن الرضا7: ألّي عّلة أغرق الّله تعالی فرعون..............................................   ١٥٥، ١٩٨، ٣٩٦
٧٣، ١٣٠   ........................................................... قلت البي الحسن الرضا7: لم سّمي الحوارّیون الحوارّیین؟ 
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٥٧٤

قلت ألبي الحسن الرضا7: ما تقول في حدیث یروی عن...........................................................................   ١٥٥
قلت ألبي الحسن7 قول شعیب: (إّني ُارید أن ُانکحك ..............................................................................   ٣٣٧
قلت ألبي جعفر7: (وعالمات وبالنجم هم یهتدون) قال:.........................................................................   ٢٤٢
قلت ألبي الحسن علّي بن موسی الرضا8: یابن رسول الّله، ما تقول...........................................   ٤٦، ٣٦٩
قلت لعلّي بن موسی الرضا7: یابن رسول الّله، ما تقول .....................................................   ١٠٤، ٤٢٥، ٤٨٥
قلت لعلّي بن موسی الرضا7: یابن رسول الّله، فما معنی...........................................................................   ٤٤٧
قلت للرضا7 أ یأتي الرسل عن الّله بشيء ثّم تأتي بخالفه؟.........................................................................   ١١٦
قلت للرضا7: المتمّتع یقدم ولیس معه هدي أیصوم ما لم یجب علیه؟ ....................................................   ٥٠
٤٧، ٣٥١  .................................................................. قلت للرضا7: إّن أمیرالمؤمنین قد عرف قاتله والّلیلة اّلتي 
٣٠٨   ........................................................................ قلت للرضا7: إّنا روینا عن النبّي9أّن من شرب الخمر 
قلت للرضا7: جعلت فداك، ادع الّله عّز وجّل أن یرزقني الحالل،..........................................................   ٣٠٩
٥٥   ...................................................................... قلت للرضا7: جعلت فداك، إّن الّله یقول في کتابه: (فإمساك 
٢٧٧   ............................................................. قلت للرضا7: قد کّنا نسألك قبل أن یهب الّله لك أباجعفر7 
قلت للرضا7: ... ِلَم سّمي النصاری نصاری؟...................................................................................................   ٣١
قلت للرضا7: ما تقول في التفویض؟ فقال: إّن الّله تبارك وتعالی....................................   ٣٤٦، ٣٨٩، ٤٥٧
قلت للرضا7: ما تقول في القرآن؟ فقال: کالم الّله...........................................................................................   ٤٣
قلت للرضا7ـ  وکان بیني وبینه شيءـ  ادع الّله لي ولموالیك.....................................................................   ١٨٨
قلت للرضا7: یابن رسول الّله، أخبرني عن الشجرة اّلتي................................................................................   ٢٥
قلت للرضا7: یابن رسول الّله، أخبرني عن القرآن...........................................................................................   ٤٣
قلت للرضا7: یابن رسول الّله، إّن في سواد الکوفة قومًا ..............................................................................   ١٠٩
قلت لموالي الرضا7: قوله تعالی: (وألزمهم کلمة التقوی وکانوا .............................................................   ٤٢٧
قلت له: أتبقی األرض بغیر إمام؟ فقال: ال. قلت: فإّنا ُنرّوی عن......................................................................   ٣٧١
قلت له: أخبرني عن قول الّله عّزوجّل: (والسماء ذات الحبك).................................  ٢٢٧، ٣٤٨، ٤٣٤، ٤٧٠
قلت له: إّن أصحابنا بعضهم یقولون بالجبر وبعضهم باالستطاعة،................................................................   ٢٩٤
قلُت له: ُجِعلُت فداك، کیف صار الرجل إذا مات...................................................................................................   ٩١
قلت له: جعلت فداك، ما أعجب إلی الناس من یأکل الجشب...........................................................  ١٥٨، ٢٢٤
قلت له: جعلت فداك، وغیر الخالق الجلیل خالق؟ قال: إّن الّله....................................................................   ٣٠٩
قلت له: رجل (تمّتع بالعمرة إلی الحّج) في عیبته ثیاب له،.................................................................................   ٥٠
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٥٧٥

قلت له: عن کم تجزي البدنة؟ قال: عن نفس واحدة .......................................................................................   ٢٨٥
٣٩٨   ..................................................................................... قلت له: لَم خلق الّله عّز وجّل الخلق علی أنواع شّتی 
قلت له: هل علی الرجل في ماله سوی الزکاة؟ قال: نعم..................................................................................   ٢٣٠
٢٥١، ٤٤٨  ................................................................................... قلت له: یابن رسول الّله فأخبرني عن الجّنة والّنار
٢٠٦   .................................................................. قلت له: یابن رسول الّله، ألّي عّلة أغرق الّله عّز وجّل الدنیا کّلها
قلت له: یعلم القدیم الشيء اّلذي لم یکن أن لو کان کیف..................................................................................   ٦٨
قیل ألبي عبد الّله7: کیف أدعو للیهودّي والنصراني؟...................................................................................   ١٩١
قیل لرسول الّله9: یا رسول الّله، هلك فالن، یعمل من الذنوب...............................................................   ٣٢٦
قیل للرضا7: أال نخبرك بالخاسر المتخّلف؟....................................................................................................   ٣٢

ك
کاد الحسد أن یسبق القدر.........................................................................................................................................   ٥٢١
کان أبو الحسن الرضا7إذا أکل أتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته..............................................................   ٥٠١
کان الرضا7 یکّلم الناس بلغاتهم وکان والّله أفصح الناس.........................................................................   ٣٨٤
کان علّي بن أبي طالب7 بالکوفة في الجامع إذ قام إلیه رجل من .........................   ١١٨، ٣٤٣، ٣٨١، ٤٩٢
کان علّي بن الحسین8یلبس الجّبة والمطرف من.......................................................................................   ١٥٩
کان علی مقّدمة فرعون سّتمائة ألٍف ومائتا ألف، وعلی ساقته..........................................................................   ١٩٩
کان في الکنز اّلذي قال الّله عّز وجّل: (وکان تحته کنز......................................................................................   ٢٧٢
٢٢٢   .......................................................................................... کانت الحکومة في بني إسرائیل إذا سرق واحد شیئًا
کتب أبو الحسن الرضا7 رسالة وأقرأنیها قال: قال علّي بن الحسین8..............................................   ٤٠٣
کتب إلّي أبو الحسن الرضا7: عافانا الّله وإّیاك أحسن عافیة......................................................................   ٢٤٦
کتب إلیه الرضا7 في جواب بعض المسائل: بسم الّله ................................................................................   ١٥٢
کتب إلیه الرضا7 في جواب بعض المسائل: فکتب:...................................................................................   ٣٣٩
کتب إلیه7 في کتاب له: جعلت فداك یا سّیدي، عّلم موالك.....................................................................   ٢٢٩
کتب الحسن بن العّباس المعروفي إلی الرضا7: جعلت فداك.................................................................   ٣٠٣
کتب الحسین بن مهران إلی أبي الحسن الرضا7: کتابًا، فأجاب.........................................  ١٥٠، ١٩٠، ٢٤٣
٣٤٦   ................................................................................... کتبت إلی أبي إبراهیم7 أسأله عن شيء من التوحید 
کتبت إلی أبي الحسن7 أسأله عن مسألة فکتب7 إلّي..............................................................................   ١١١
کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 أسأل عن تفسیر هذه اآلیة............................................................................   ٣١٥
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٥٧٦

کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 أسأله عن شيء من التوحید فکتب......................................   ١٥، ٣٤٥، ٤٥٨
کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 أسأله عن الرؤیة وما ترویه ..........................................................................   ١٤٦
٣٧٥، ٤٧٧، ٤٨٧  .................................... کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 أشکو جفاء أهل  واسط و حملهم 
کتبت إلی أبي الحسن الرضا7 وکتب في آخره:..............................................................................................   ١٢٧
کتبت إلی اإلمام الرضا علّي بن موسی7: جعلت فداك، قد شککت.......................................................   ١٠٧
کتبت إلی الرضا7 أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة أم غیر مخلوقة؟ ..........................................................   ٣١٨
کتبت إلی الرضا7 أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة هي.................................................................................   ١٤٣
کتبت إلی الرضا7 بمسائل فأجابني، وذکرت في آخر الکتاب قول.............................................................   ١١٠
کتبت إلی الرضا7 في مثله، فورد منه الجواب: سألت عّمن ..........................................................................   ٥٤
کتبت إلی الرضا7 کتابًا، فکان بعض ما کتبت: قال الّله عّز وجّل:........................  ١٩٢، ٢٤٤، ٢٩٢، ٣٣٨
٩٤   ........................................................................ کتبت إلی الرضا7 وسألته عن قول الّله تعالی: (ولکّل جعلنا 
کتبت إلیه أسأله عن مسألة، فکتب إلّي: أّن الّله یقول:...........................................................................................   ١١١
کتبت إلیه کتابًا وأضمرت في نفسي أّني متی دخلت علیه أسأله عن ...............................................................   ١٥١
کذلك حّرم القردة، ألّنه مسخ مثل الخنزیر، وجعل عظة وعبرة للخلق.............................................................   ٣١
کّل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطیر حرام..........................................................................................   ١٥٤
کّلما غلب الّله علیه مثل المغمی علیه اّلذي یغمی علیه یومًا ولیلة .......................................................  ٤٩، ٤٥٤
الکمأة من المّن اّلذي نزل علی بني إسرائیل............................................................................................................   ٣٠
کّنا في أّیام علّي بن موسی الرضا7 بمرو، فاجتمعنا..........................................................................................   ٣٧
٢٢٨   ........................................................................ کّنا في مجلس الرضا7 فتذاکرنا الکبائر وقول المعتزلة فیها
کّنا مع الرضا7 بمرو، فاجتمعنا في الجامع یوم الجمعة في بدء..........................................  ١١٣، ٣٣٩، ٣٥٦
٥١٦   ............................................................................ کّنا یومًا بین یدي علّي بن موسی الرضا7 فقال لي: لیس 
کنت بخراسان حیث اجتمع الرضا7 والفضل بن سهل والمأمون.............................................................   ٣٧٤
٢٠٨   ................................................................................ کنت بخراسان مع علّي بن موسی الرضا7 في مجلسه
کنت عند أبي الحسن الثاني7 ومعي الحسن بن الجهم..............................................................................   ١٨٢
کنت عند أبي عبد الّله7 ذات یوم وأنا طفل خماسي إذ ...................................................................   ٢٣٨، ٢٦٥
کنت عند الرضا7 بالحمراء في مشربة مشرفة علی البّر والمائدة...............................................................   ٤٨٠
کنت عند موالي الرضا7بخراسان وکان المأمون...................................................................................   ٢٧، ١٥٤
کنت في خدمة الرضا7لّما جعله المأمون ولّي عهده....................................................................................   ٢١٩
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٥٧٧

کنت في دیوان ابن عّباد، فرأیت کتابًا ینسخ فسألت عنه............................................................................  ٥٦، ٤٦٩
کنت قائمًا علی رأس الرضا7 بخراسان وعنده عّدة من بني هاشم............................................................   ٣٢٩
کنت مع أبي الحسن الرضا7 في حائط له إذ جاء عصفور فوقع................................................................   ٣٣٣
کنت مع أبي وأنا غالم فتعّشینا عند الرضا7 لیلة خمس وعشرین.............................................................   ٢٧٧
کنت مع الرضا7 لّما دخل نیسابور وهو راکب بغلة شهباء..............................................................   ٣٦٧، ٣٩٥
کنت مع الرضا7 وقد أشرف علی حیطان طوس وسمعت واعیة................................................................   ١٨٩
کنت واقفًا بین یدي أبي الحسن7 بخراسان، فقال له قائل:.........................................................................   ٢٧٨
کنت واقفًا علی رأس أبي الحسن علّي بن موسی7 بطوس.............................................................................   ٣٣
کنت واقفًا علی رأس الرضا بطوس، فقال لي بعض...........................................................................................   ٢٧٨
٨٢   ............................................................................................... کیف تقولون في اإلستطاعة؟ ـ إلی أن قال: ـ  قلت:
کیف لنا بالحدیث مع هذه اآلیة: (یمحوا الّله......................................................................................................   ٢٣٣

ل
ال بّد من فتنة صّماء  صیلم تسقط فیها کّل بطانة  وولیجة، وذلك...................................................................   ٤٧٥
ال ترّدوا شربة عسل من أتاکم بها.............................................................................................................................   ٢٤٧
ال تشمله المشاعر والیحجبه الحجاب، فالحجاب بینه وبین خلقه................................................................   ٤١١
ال دین لمن ال ورع له، وال أیمان لمن ال تقّیة له، وإّن أکرمکم عندالّله......................  ٢٣٨، ٣٢٨، ٣٩٠، ٤٣١
ال صالة إّال باسباغ الوضوء، وإحضار النّیة وخلوص الیقین، ..........................................................................   ٥٠٧
ال یجتمع المال إّال بخصال خمس: ببخل شدید وأمل طویل،........................................................................   ٥١٧
ال یجوز الحّج إّال تمّتعًا، والیجوز القران واإلفراد اّلذي یستعمله.......................................................................   ٤٨
ال یدخل الجّنة من البهائم إّال ثالثة: حمارة بلعم، وکلب أصحاب الکهف................................................   ٢٦٧
ال یری منکم في النار إثنان، ال والّله وال واحد.....................................................................................................   ٤٤٧
٣١٩   ................................................................ ال یقبل الّله عمًال لعبد إّال بوالیتنا، فمن لم یوالنا کان من أهل هذه
ال یکون شيء إّال ما شاء الّله وأراد وقّدر وقضی،..................................................................................................   ٣١٨
٣٤١   ........................................................ ال یکون ما تمّدون إلیه أعناقکم حّتی تمّیزوا وتمّحصوا، والیبقی منکم 
١٧٢، ٤٨٣  .................................................... ال یکون المؤمن مؤمنًا حّتی یکون فیه ثالث خصال: سّنة من رّبه، 
ال ینبغي ألحد أن یصّلي إذا طلعت الشمس أل ّنها تطلع بقرني شیطان........................................................   ٢٨٩
لعن الّله المرجئة ولعن الّله أبا حنیفة، إّنه..................................................................................................................   ٤٤
لقد اجتمعت قریش الی رسول الّله9 فسألوه أن یحیي لهم موتاهم.............................................................   ٧٢
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٥٧٨

لکّل ُاّمة صّدیق وفاروق، وصّدیق هذه اُالّمة وفاروقها علّي بن أبي طالب.............................................  ٣١، ٢٧٣
لإلمام عالماتـ  إلی أن قال:ـ  ویکون أولی بالناس منهم بأنفسهم................................................................   ٣٥٣
للمرأة عشر عورات، فإذا زّوجت استترت لها عورة، وإذا ماتت........................................................................   ٣١٤
لّله تبارك وتعالی تسعة وتسعون إسمًا من دعا بها إستجاب..............................................................................   ٤٥٩
لّما ُاسري بي إلی السماء أخذ جبرئیل7 بیدي وأقعدني...............................................................................   ٢٥١
لّما ُاسري بي إلی السماء رأیت في السماء الثالثة رجًال قاعدًا، .............................................................  ٢٥١، ٣٥٢
لّما اصطبح الرشید یومًا استدعا حاجبه فقال له:.................................................................................................   ٤٢٢
٣٨٠   .................................................. لّما أمر الّله تعالی إبراهیم7 أن یذبح مکان ابنه اسماعیل الکبش اّلذي 
لّما توّفي اإلمام موسی بن جعفر7 أتیت المدینة، فدخلت علی الرضا....................................................   ٤٨٢
لّما توّفي موسی7 وقف الناس في أمره، فحججت تلك السنة...................................................................   ٤٤٣
٤٠٩   ..................................................................... لّما جعل المأمون إلی علّي ابن موسی الرضا7 والیة العهد،
٢١٦، ٢٨٨، ٣٥٨، ٣٨٥  ............................. لّما جمع المأمون لعلّي بن موسی الرضا7 أهل المقاالت من 
لّما حمل زید ابن موسی بن جعفر إلی المأمون، وقد کان خرج بالبصرة......................................................   ٣٠٤
لّما رمي إبراهیم في الّنار دعا الّله بحّقنا فجعل الّله............................................................................................   ٢٩٥
لّما عرج بي الی السماء أّذن جبرئیل مثنی مثنی، وأقام مثنی مثنی...................................................................   ٢٥٠
لّما قالت النملة: (یا أّیها النمل ادخلوا مساکنکم ال یحطمّنکم.......................................................................   ٣٣٤
لّما قبض رسول الّله9 جاء الخضر7 .............................................................................................................   ٨٦
لّما مضی الرضا7 جاء محّمد بن جمهور العّمي..........................................................................................   ٤٦٧
لّما نزلت هذه اآلیة (إّنك میت وإّنهم مّیتون). قلت:..............................................................................   ٣٤٢، ٣٨٨
لّما نزلت: (أطیعوا الّله وأطیعوا  الرسول وُاولي األمر منکم..................................................................................   ٩٩
لّما هبط نوح إلی األرض کان نوح وولده ومن تبعه ثمانین................................................................................   ٢١٠
لّما وافی أبو الحسن الرضا7 بنیشابور وأراد أن یخرج....................................................................................   ٤٢١
لما ذا بعث الّله تعالی موسی بن عمران بیده البیضاء..................................................................................   ٢١، ١٢٩
لم سّمي تّبع تّبعًا؟ فقال7: ألّنه کان غالمًا کاتبًا، وکان.................................................................................   ٤٣٢
لم یکن أحد عند مشرکي أهل مّکة أعظم ذنبًا من رسول الّله9.................................................................   ٤٢٤
لو رأی العبد أجله وسرعته إلیه، ألبغض األمل وترك..........................................................................................   ٣٨٨
لو علم الّله لفظة أو جز في ترك عقوق الوالدین من ُاّف ألتی بها....................................................................   ٢٥٦
لیس العبادة کثرة الّصالة والصوم، أّنما العبادة التفّکر........................................................................  ٢٠، ٨٧، ١٧١
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لیس في القرآن (یا أّیها اّلذین آمنوا) إّال في حّقنا...................................................................................................   ١١٣
٢٠   ......................................................................................... لیس في القرآن (یاأّیها اّلذین آمنوا) إّال وهي في التوراة
لیس في القرآن آیة (یا أّیها اّلذین آمنوا)......................................................................................................................   ٣٩
لیلة عرج بي إلی السماء حملني جبرئیل علی جناحه األیمن فقیل لي.........................................................   ٢٧٩

م
ما أحسن الصبر وانتظار الفرج..................................................................................................................................   ١٩٥
ما أحسن الصبر وانتظار الفرج، أما سمعت قول العبد الصالح.............................................................   ١٦٢، ١٩٥
٢١٢   ......................................................................... ما أحسن الصبر وإنتظار الفرج، أما سمعت قول الّله عّز وجّل
ما آمن بي من فّسر برأیه کالمي، وماعرفني من شّبهني بخلقي...............................................................  ٦٧، ٤٠٢
ما أنکرت من البداء یا سلیمان، والّله عّز وجّل........................................................................................................   ٣٧
ما أیسر ما یدخل به العبد الّنار؟...............................................................................................................................   ١٧٤
ما بعث الّله عّز وجّل نبّیًا إّال بتحریم الخمر؛ وأن یقّر له بأّن الّله یفعل .................................................  ٥٢، ٢٣٦
ما بعث الّله نبّیًا إّال بتحریم الخمر وأن یقّر لّله بالبداء............................................................................................   ٥٢
ما تقول إذا قیل لك أخبرني عن الّله عّزوجّل أشيٌء هو أم ال شيء هو؟..............................................  ١٣٤، ٤٠٠
ما تقول الناس في هذه اآلیة؟ قلت: جعلت فداك، وأّي آیة؟.............................................................................   ١٢٣
ما قال فینا مؤمن شعرًا یمدحنا به إّال بنی الّله تعالی له........................................................................................   ٣٣١
(مالك یوم  الدین) إقرار له بالبعث والحساب...........................................................................................................   ١٦
ما لّله نبأ أعظم مّني، وروي أّنه لّما هربت الجماعة یوم أحد کان....................................................................   ٣٨٧
ما لّله نبأ أعظم مّني.....................................................................................................................................................   ٤٩٠
ما لّله نبأ أعظم مّني، ومالّله آیة أکبر مّني...............................................................................................................   ٤٩٠
ما من شيء أثقل في المیزان من حسن الخلق...........................................................................................  ٤٧٦، ٥١٥
ما من هدهد إّال وفي جناحه مکتوب بالسریانّیة: «آل محّمد...........................................................................   ٥١٣
ما ولد لك؟ قال: یا رسول الّله، وما عسی أن یولد لي إّما غالم........................................................................   ٤٩٤
١١٣   ..................................................................................... المترّدیة والنطیحة وما أکل السبع إذا أدرکت ذکاته فکله
مثل االستغفار مثل ورق علی شجرة تحّرك فیتناثر والمستغفر.........................................................................   ٤٢٢
مثل أهل بیتي فیکم مثل سفینة نوح، من رکبها نجا.............................................................................................   ٢٠٧
٣٦   ........................................................................................................... المختّص بالرحمة نبّي الّله ووصّیه وعترتهما
(المساجد) األئّمة:............................................................................................................................................   ٤٨٢
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٥٨٠

المشّیة [واالرادة] من صفات األفعال، فمن زعم................................................................................................   ٢٩٩
معنی قول القائل: «بسم الّله» أي أسم علی نفسي..................................................................................................   ١٣
ملك عبدالّله المأمون عشرین سنة وثالثة وعشرین................................................................................................   ٤٧
من أحّب أن یتمّسك بدیني، ویرکب سفینة النجاة بعدي، فلیقتد...........................................................  ٩٥، ٣٣٢
٦١، ٨٣  ...................................................... من أحّب أن یرکب سفینة النجاة ویستمسك بالعروة الوثقی ویعتصم 
من أحّب عاصیًا فهو عاص........................................................................................................................................   ٣١٠
من أحّبنا أهل البیت حشره الّله تعالی آمنًا یوم القیامة........................................................................................   ٣٩٨
من أفتی الناس بغیر علم لعنته مالئکة السماء واألرض......................................................................................   ١٦٠
من أنعم الّله علیه فلیحمد الّله، ومن استبطأ الرزق فلیستغفر الّله...................................................................   ٤٨٠
٢٥٤   ...................................................................... من تذّکر مصابنا فبکی أو أبکی لم تبك عینه یوم تبکي العیون، 
من حّج بثالثة نفر من المؤمنین فقد اشتری نفسه من الّله.....................................................................................   ٥١
من رّد متشابه القرآن إلی محکمه هدي إلی صراط مستقیم.........................................................................  ١٦، ٦٧
من زار الحسین بن علّي عارفًا بحّقه کان من محّدثي الّله فوق .......................................................................   ٤٤٣
من زعم أّنه قد فرغ من األمر فقد کذب، ألّن المشّیة لّله في خلقه......................................................................   ٧١
من سّره أن یلقی الّله عّزوجّل وهو مقبل علیه غیر معرض عنه ........................................................................   ٤٢٨
من شّبه الّله بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمکان فهو کافر..........................................................................   ٢٤٨
من شّك في الّله بعد ما ولد علی الفطرة لم یتب أبدًا،.........................................................................................   ١٣٩
من قال بالجبر فال تعطوه من الزکاة شیئًا، وال تقبلوا له شهادة............................................................................   ١٥٦
من لقي فقیرًا مسلمًا فسّلم علیه خالف سالمه علی الغنّي لقي الّله ...............................................................   ١٠٥
من لم یرض بقضائي، ولم یؤمن بقدري، فلیلتمس إلهًا غیري........................................................................   ٣٥٦
من لم یؤمن بحوضي فال أورده الّله حوضي، ومن لم یؤمن بشفاعتي...........................................................   ٢٩٥
المؤّذن أمیر المؤمنین7..........................................................................................................................................   ١٦١
المیسر من القمار.........................................................................................................................................................   ١٢٦

ن
النجم: رسول الّله9، وقد سّماه الّله في غیر موضع، ....................................................................................   ٢٤٣
نحن أهل الذکر، ونحن المسؤولون، قلت: فأنتم المسؤولون..........................................................................   ٢٤٥
نحن حجج الّله في خلقه، ونحن شهداء الّله وأعالمه في برّیته......................................................................   ٣٠٥
نحن المشکاة فیها، والمصباح وهو محّمد9..................................................................................................   ٣١٤
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٥٨١

نزلت صحف إبراهیم7 أّول شهر رمضان............................................................................................................   ٤٣
٦٤   .......................................................................................... نزلت هذه اآلیة: (اّلذین ینفقون أموالهم بالّلیل والنهار
النظر إلی ذّریتنا عبادة، فقیل له: یابن رسول الّله......................................................................................................   ٢٠

هـ
هبط علی الحسین7 ملکًا وقد شکا إلیه أصحابه العطش...........................................................................   ٤٩٥
ا) ......................................................................   ٤٩٩ ا َدکًّ ْرُض َدکًّ

َ
ِت اْأل هل  تدرون  ما تفسیر هذه اآلیة: (َکالَّ ِإذا ُدکَّ

هل علمتم ما ُقذفت به ماریة القبطّیة، وما اّدعي علیها في والدتها...................................................................   ٣١٢
هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر، الواحد األحد...................................................................................................   ١٢

و
واّتق الّله وتوّکل علیه فی سّر أمرك وعالنیتك.......................................................................................................   ٤٦٨
واجتناب الکبائر وهي قتل النفس، والمحاربة ألولیاء الّله تعالی.........................................................................   ٩٣
واجتناب الکبائر: وهي قتل النفس اّلتي حّرم الّله عّز وجّل، والزنا..................................................................   ٤٤٠
وادخل المسجد من باب بني شیبة فقل: بسم الّله...................................................................................................   ٥١
٦٢   ............................................................................... وإذا أوصی رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة، 
وإذا حملته إلی قبره فال تفاجئ به، فإّن للقبر أهواًال عظیمًة...............................................................................   ٣٥٤
وإذا دعي رجل لیشهد علی رجل فلیس له أن یمتنع من.......................................................................................   ٦٥
٥٥   ............................................... وإذا طّلقت المرأة للعّدة ثالث مّرات لم تحّل لزوجها حّتی تنکح زوجا غیره.
وإذا کنت في تجارتك وحضرت الّصالة فال یشغلك عنها ...............................................................................   ٣١٦
٦٥   ............................................................................... وارفق بمن لك علیه حّتی تأخذه منه في عفاف وکفاف، فإن 
واعلم أّن اإلبداع والمشّیة واإلرادة معناها واحد، وأسماؤها ثالثة....................................................................   ٣٧٦
واعلم أّن الغناء مّما قد وعد الّله علیه النار، في قوله:..........................................................................................   ٣٤٨
واعلم أّن الّله تبارك وتعالی فرض زکاة الفطرة...........................................................................................................   ٣٦
واعلم أّن الّله تبارك وتعالی فرضها زکاة للفطرة........................................................................................................   ٢٧
واّلذي فلق الحّبة وبرئ النسمة ما من رجل من قریش جرت علیه المواسي...............................................   ٢٠٣
والّله الُیری في النار منکم اثنان أبدًا، الوالّله وال واحد.......................................................................................   ٤٤٧
والّله لوال آیة في کتاب الّله لحّدثناکم بما یکون إلی أن تقوم............................................................................   ٢٣٢
عطي مؤمن قّط خیر الدنیا واآلخرة إّال بحسن.....................................................................................   ٤٢٥

ُ
والّله ما أ

والّله ما علی وجه األرض رجل أشرف منك أبًا، فقال:......................................................................................   ٤٣٠
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٥٨٢

وأّما اآلیة السابعة: فقول الّله تبارك وتعالی: (إّن الّله ومالئکته..........................................................................   ٣٦٠
٣٩٤   ..................................................................... وأّما الحادیة عشرة: فقول الّله عّز وجّل في سورة المؤمن حکایة
وأّما الخبیر فاّلذي الیعزب عنه شيء، والیفوته شيء، لیس للتجربة..............................................................   ٤٠٨
وأّما الظاهر فلیس من أجل أّنه عال األشیاء برکوب فوقها وقعود .......................................................................   ٤٥١
وأّما القاهر فإّنه لیس علی معنی عالج ونصب واحتیال ومداراة ومکر............................................................   ١٣٣
وأّما کّفارة الدم فعلی من قتل مؤمنًا متعّمدًا أن ُیقاد به، فإن عفي......................................................................   ١٠٥
وأّما اللطیف فلیس علی قّلة وقضافة وصغر ولکن ذلك علی النفاذ .....................................................  ١٤٧، ٤٠٤
وأّما ما شرط علیهّن فقال:(عّدتهّن أربعة أشهر وعشرًا)..........................................................................................   ٥٦
٣٥٥   ..................................................................................... وأّما المخّیر: فأصل ذلك أّن الّله تعالی أنف لنبّیه9 
وإّن إبراهیم7 لّما وضع في کفة المنجنیق غضب جبرئیل...........................................................................   ٢٩٦
وإن رکبت البحر فإذا صرت في السفینة فقل: (بسم الّله مجراها.....................................................................   ٢٠٧
وأنت أولی بسّیئاتك مّني، عملت المعاصي بقّوتي .............................................................................................   ١٠٣
وأّول الوقت أفضلها، وإّنما جعل آخر الوقت للمعلول،.........................................................................................   ٤٩
٤٥٤   ................................................................................ وإّیاك أن تظاهر امرأتك، فإّن الّله عّیر قومًا بالظهار، فقال:
والبراءة مّمن نفی األخیار وشردهم، وآوی الطرداء اللعناء،...............................................................................   ٤٥٧
والبراَءة من أهل االستئثار ومن أبي موسی األشعري وأهل والیته....................................................................   ٢٧٤
وبنا ینّزل الغیث وینشر الرحمة................................................................................................................................   ٤٠٨
وتحریم کّل ذي ناب من السباع وکّل ذي مخلب من الطیر..............................................................................   ١٥٤
وجه الّله أنبیاؤه ورسله وحججه: هم اّلذین بهم یتوّجه......................................................................................   ٣٤٠
وحّج البیت فریضة علی من استطاع إلیه سبیًال،.....................................................................................................   ٨٢
وحّرم الّله تعالی الفرار من الزحف لما فیه من الوهن في الّدین ......................................................................   ١٧٣
وحّرم الّله تعالی عقوق الوالدین لما فیه من الخروج عن التوقیر.....................................................................   ٢٥٦
وحّرم الّله السرقة لما فیه من فساد األموال وقتل األنفس....................................................................................   ١٢١
٢٥٧   ................................................................................... وحّرم الزنا لما فیه من الفساد من قتل األنفس، وذهاب 
َوُحّرم النظُر إلی شعور النساء المحجوبات باألزواج وإلی غیرهّن..................................................................   ٣١٧
٤٠   ................................................................................... وحّرمت المیتة لما فیها من فساد األبدان واآلفة، ولّما أراد 
وخطب النبّي9 علی المنبر في تزویج فاطمة3 خطبة...........................................................................   ٣٢٤
١٦٠   .............................................................................. ودخل علی الرضا7 بخراسان قوم من الصوفّیة فقالوا له:
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٥٨٣

وذلك أّن قوله عّزوجّل: (الحمدلّله) إّنما هو أداء......................................................................................................   ١٥
وسألته7 عن اإلمامة فیمن تجب وما عالمة من تجب له ............................................................................   ١٢٢
وسألته فقلت: جعلت فداك ما السکینة؟ قال: ریح..............................................................................................   ١٧٩
وسألته هل بعث الّله تعالی نبّیًا إلی الجّن؟...........................................................................................................   ١٥٢
٤٦٨   ................................................................................................ وسأله رجل عن قول الّله: (ومن یتوّکل علی الله 
وسأله عن اسم نوح ما کان؟ فقال: اسمه السکن، وإّنما سّمی..........................................................................   ٣٤١
وسأله عن ألوان السماوات السبع وأسمائها. فقال له: اسم ...............................................................................   ٤٧٠
١٦٢   ......................................................................................... وسأله عن أّول من عمل عمل قوم لوط؟ قال: إبلیس،
وسأله عن أّول من وضع سّکة الدنانیر والدراهم؟................................................................................................   ٢١٦
وسأله عن الثور ما باله غاض طرفه ال یرفع...............................................................................................................   ٢٨
وسأله عن سّتة من األنبیاء لهم إسمان؟ فقال: یوشع بن نون.............................................................................   ٣٠٣
وسأله عن سجن سار بصاحبه؟ فقال: الحوت سار بیونس بن متی................................................................   ٣٨٢
وسأله عن سفینة نوح7 ما کان عرضها وطولها؟ فقال: کان طولها.............................................................   ٢٠٦
وسأله عن شيء أوحی إلیه لیس من الجّن والمن اإلنس؟...............................................................................   ٢٤٦
١٦٣   .............................................................................................. وسأله عن شيء شرب وهو حّي وأکل وهو مّیت؟ 
وسأله عن شيء یتنّفس لیس له لحم وال دم؟ فقال: ذاك الصبح.....................................................................   ٤٩٣
وسأله عن یوم األربعاء والتطّیر منه فقال7: آخر أربعاء من الشهر..............................................................   ٢٤٠
وسأله لم صار المیراث للذکر مثل حّظ األنثیین؟ فقال: من قبل ........................................................................   ٩٠
وسّمي رّبنا سمیعًا ال بجزء فیه یسمع به الصوت والیبصر به...........................................................................   ٢٥٣
کل مال الیتیم تحت ...........................................................................   ٩٠ وسئل الرضا7: کم أدنی ما یدخل به آ
وعدنا ابوالحسن الرضا7 لیلة إلی مسجد دار معاویة............................................................   ١٤٢، ١٨١، ٤٦٣
وعّلة إعطاء النساء نصف ما یعطی الرجال من المیراث،......................................................................................   ٩٠
٣٨٠   ............................................................................ والعّلة اّلتي من أجلها سّمیت منی منی أّن جبرئیل7 قال 
٣٥٣، ٤١٠  ................................................................ وعّلة تحلیل مال الولد لوالده بغیر اذنه ولیس ذلك للولد ألّن
وعّلة الحّج الوفادة إلی الّله عّز وجّل، وطلب الزیادة والخروج...............................................................  ٨٢، ٣٠٠
وعّلة الزکاة من أجل قوت الفقراء، وتحصین أموال األغنیاء، ألّن الّله تبارك .....................................................   ٨٦
وعّلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانین جلدة ألّن في القذف....................................................................   ٣١١
وعّلة الطواف بالبیت أّن الّله عّز وجّل قال للمالئکة: (إّني........................................................................   ٢٢، ٣٠١
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٥٨٤

وعّلة المهر ووجوبه علی الرجل وال یجب علی النساء ........................................................................................   ٨٩
وعّلة وضع البیت وسط األرض أّنه الموضع اّلذي من تحته دحیت ...................................................................   ٨١
والفرائض علی ما أنزل الّله تعالی في کتابه وال عول فیها،......................................................................................   ٩١
وقال عّزوجّل في األئّمة من أهل بیت نبّیه9 وعترته..........................................................................................   ٩٦
وقام إلیه آخر وسأله عن سّتة من األنبیاء لهم اسمان؟ فقال: یوشع..................................................................   ٤٦٠
٢١٠، ٢١٣، ٤٤٢، ٤٧٦   .......................... وقام إلیه رجل آخر، فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرني عن یوم األربعاء
وقد جعلت لّله علی نفسي إن استرعاني أمر المسلمین،..................................................................................   ٢٥٨
وقد قال داود في زبوره وأنت تقرأ:  «الّلهم ابعث مقیم.........................................................................................   ١١٦
وکان إذا قرأ (ال ُاقسم بیوم القیامة) قال عند الفراغ: سبحانك............................................................................   ٤٨٥
وکان علّي بن الحسین8إذا ناجی رّبه: قال: «یا رّب قویت.......................................................................   ٢٠٥
٢٧١   ................................................................................. وکان في الکنز اّلذي قال: (وکان تحته کنز لهما) لوح من 
وکان قادرًا علی أن یخلقها في طرفة عین، ولکّنه....................................................................................................   ١٦١
وکانت لعبد المّطلب خمس سنن أجراها الّله تعالی في اإلسالم:..........................................................   ٩٢، ٣٠١
وکذلك أمر محّمد9 وما جاء به وأمر کّل نبّي بعثه الّله....................................................................   ٢٤٧، ٣٤٢
وکّل من طّلق امرأته من قبل أن یدخل بها فال عّدة علیها منه،..............................................................................   ٥٦
وال تخلو األرض من قائم مّنا ظاهر أو خاف، ولو خلت یومًا بغیر حّجة.......................................................   ٢٤٢
١٥٦   ................................................ وال یأخذ الّله تعالی البريء بالسقیم، وال یعّذب الّله تعالی األطفال بذنوب 
وال یجوز الحّج إّال متمّتعًا، والیجوز..........................................................................................................................   ٤٨
ولّما قالت: (استئجره إّن خیر من استئجرت القوّي األمین) قال أبوها:..........................................................   ٣٣٧
ولیس علیها منه عّدة إذا عزم علی أن یزید في المّدة واألجل...............................................................................   ٩٢
٥٢، ٣٢٥  .............................................................. ولیکن نفقتك علی نفسك وعلی عیالك قصدًا، فإّن الّله یقول: 
وما أنکرت من البداء یا سلیمان، والّله عّز وجّل یقول: (أوال یذکر.......................................................  ٣٥٢، ٣٦٨
وما رضیه لنفسه ولرسوله رضیه لهم، قاله7 بعد أن ذکر................................................................................   ١٨٣
ومن أین قلت ذلك؟ وما الدلیل علی أّن ارادته علمه؟.......................................................................................   ٢٣٣
ومن ذلك أّن أبرهة بن یکسوم قاد الفیلة إلی بیت الّله الحرام.............................................................................   ٥١٧
ونحن کلمة التقوی والعروة الوثقی.........................................................................................................................   ٤٢٧
١٥٢   .................................................................................... ونروي أّن الّثمار إذا أدرکت ففیها الّشفاء لقوله جّل وعّز 
والوالیة ألمیرالمؤمنین7 واّلذین مضوا علی منهاج نبّیهم ولم یغّیروا........................................................   ٣٥٤
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٥٨٥

وهو قائم لیس علی معنی انتصاب وقیام علی ساق في کبد..............................................................................   ٥٠١
وهو الّلطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد األحد الّصمد،..............................................................................   ٥١٩
ویحك یا علّي، اّتق الّله، وال تنسب إلی أولیاء الّله الفواحش..............................................................................   ٦٧
ویوم األربعاء أمطر علیهم حجارة من سّجیل........................................................................................................   ٥١٧

ي
یا أبا الحسن، بلغني أّن قومًا یغلون فیکم ویتجاوزون فیکم الحّد؟.....................................................................   ٧٩
یا أبا محّمد، ما تقول في رجل یتّزوج نصرانّیة علی مسلمة؟.....................................................................   ٥٣، ١١٤
یا أحمد! قلت: لّبیك، قال: إّنه لّما قبض رسول الّله9 جهد الناس ...................................................  ١٤١، ١٨١
٤٤٠   .......................................................................... یا أحمد، ما الخالف بینکم وبین أصحاب هشام بن الحکم 
یا الّله ... یا رحمان الّدنیا واآلخرة ورحیمهما،..........................................................................................................   ١٣
٢١٧، ٢٩٥  ...................................................................... یا أمیرالمؤمنین أخبرني عن یوم األربعاء وتطّیرنا منه وثقله
١٠٣   .................................................................. یا بن آدم، بمشّیتي کنت أنت اّلذي تشاء لنفسك ماتشاء، وبقّوتي 
یا بن آدم، کّلکم ضاّل إّال َمْن هدیت، وکّلکم عائل إّال َمْن أغنیت، وکّلکم...................................................   ٥٠٥
٢٩٧   ................................................................................................................ یا بن رسول الّله أتقول بعصمة األنبیاء؟ 
یا بن رسول الّله، ألیس أنا مستطیع لما کّلفت؟....................................................................................................   ٢١٢
یا بني إسرائیل ال تأسوا علی ما فاتکم من الدنیا، کما ال یأسی.........................................................................   ٤٥٢
یا جاهل، فإذا علم الشيء فقد أراده، قال سلیمان: أجل قال: فإذا لم یرده.............................   ٢٦٣، ٣٩٤، ٣٦٦
١٧١   .................................................................................... یا رسول الّله، متی یخرج القائم من ذّرّیتك؟ فقال: مثله 
یا سدیر، من حلف بالّله کاذبًا کفر، ومن حلف بالّله صادقًا أثم،........................................................................   ٥٤
یا سلیمان، الدخول في أعمالهم والعون لهم، والسعي في حوائجهم................................................................   ٩٤
یا سلیمان، هل یعلم الّله جمیع ما في الجّنة والنار؟ .............................................................................................   ٩٨
یا عبدالعزیز، جهل القوم وخدعوا عن أدیانهم،....................................................................................................   ١٣٦
یا علّي (اّلذین یحملون العرش ومن حوله  یسبحون بحمد رّبهم........................................................  ٢٦٠، ٣٩٢
٤١٦   .............................................................................. یا علّي، إّن فیك مثًال من عیسی بن مریم: أحّبه قوم فأفرطوا
یا علّي، أنا مدینة العلم وأنت بابها، کذب من زعم اّنه یدخل..............................................................................   ٤٦
یا علّي، أنت المظلوم بعدي، وأنت صاحب شجرة طوبی.................................................................................   ٢٣١
یا علّي، أنت المظلوم من بعدي، فویل لمن ظلمك واعتدی............................................................................   ١٤٨
یا علّي، أنت حّجة الّله، وأنت باب الّله، وأنت الطریق إلی...................................................................  ٣٤٤، ٤٩٠
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٣٠٦   ........................................................................ یا علّي، إّني سألت رّبي عّز وجّل ـ إلی أن قال ـ : وأّما الثالثة: 
یا علّي، سألت رّبي فیك خمس خصال فأعطاني: أّما أّولها فسألت...............................................................   ٤٣٣
یا علّي، کرامة المؤمن علی الّله أّنه لم یجعل ألجله وقتًا ..................................................................................   ٣٦٨
یا علّي، من کرامة المؤمن علی الّله أّنه لم یجعل ...............................................................................................   ٤٠٨
یا عمران هذا سلیمان المروزي متکّلم خراسان، ........................................................................   ١٤٢، ٢٨٠، ٣٤٤
١٧٠   ............................................................ یا فتح ... إّن الخالق ال یوصف إّال بما وصف به نفسه، وأّنی یوصف 
١٠٩   .................................................................................... یا محّمد بن عاصم، بلغني أّنك تجالس الواقفة؟ قلت: 
یا نصراني، أسألك عن مسئلة. قال: سل، فإن کان عندي...................................................................................   ١٢٨
یا یونس ... تدري ما التقدیر؟ قلت: ال، قال: هو وضع.......................................................................................   ٣١٨
٤٢٠   .................................................................... یزعم ابن أبي حمزة أّن جعفرًا زعم أّن القائم أبي وما علم جعفر 
یکون اإلمام یسئل عن الحالل والحرام وال یکون عنده فیه شيء؟...................................................................   ٢٩١
یکون الرجل یصل رحمه فیکون قد بقي من عمره ثالث سنین.......................................................................   ٢٣٦
یهلك فّي اثنان والذنب لي: محّب مفرط ومبغض مفّرط،................................................................................   ١٣٢
یوم األربعاء خّر علیهم السقف من فوقهم.............................................................................................................   ٢٤٣
یوم غدیرخم یوم شریف عظیم أخذ الّله المیثاق ألمیرالمؤمنین7.................................................... ١٠٠، ١٢٤
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٥٨٧

١٧ أمیرالمؤمنین 7 
٢٠٥،  ٤٠٣ علّي بن الحسین8 
١٨١، ٢٣٤، ٢٩١ الباقر7 
٢٣٤،  ٣٥١ الصادق7 
٢٣٤ موسی بن جعفر7 
الرضــا، عــن أبیــه8، ... عــن رســول اللــه9

 ،٩٢  ،٨٣  ،٨٢  ،٧٨  ،٦٧  ،٦٤  ،٦١  ،٤٦  ،٣٠
 ،٩٥، ٩٦، ١٠٢، ١٢٠، ١٤٨، ١٥٨، ١٦٠، ١٧١
 ،٢٠٧، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٦٠
 ،٢٧٣، ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٩٣، ٢٩٥، ٣٠٦، ٣١٠
 ،٣٥٢  ،٣٥١  ،٣٥٠  ،٣٤٤  ،٣٣١  ،٣٢٥  ،٣١٨
 ،٣٥٦، ٣٦٦، ٣٦٨، ٣٧١، ٣٧٨، ٣٨٤، ٣٩٠
 ،٤١٩  ،٤١٦  ،٤١٥  ،٤٠٣  ،٤٠٢  ،٣٩٨  ،٣٩٢
 ،٤٣٠، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٤٢، ٤٤٩، ٤٥٥، ٤٥٨
 ،٤٥٩، ٤٧٢، ٤٧٨، ٤٩٠، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٧
٤٩٩، ٥٠٥، ٥١٠، ٥١٣، ٥١٥،  ٥٢١

ــن:  ــر المؤمنی ــه، ... ، عــن أمی الرضــا، عــن أبی
 ،١٩، ٢١، ٢٨، ٥٦،  ٨٣، ٨٥، ١١٨، ١٢١، ١٢٥
 ،٢٤٧  ،٢٤٣  ،٢٠٣  ،٢٠٠  ،١٧٨  ،١٦٦  ،١٦٤
 ،٢٦٤، ٢٨٧، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٣٥، ٣٤٣، ٣٧٩
 ،٣٨١، ٣٨٧، ٣٨٨، ٤٣١، ٤٤٢، ٤٤٦، ٤٥٠
٤٥٥،  ٥١٧
٢٣٢ الرضا، عن آبائه، عن الحسن: 

١٨٠، ٤٩٢ الرضا، عن آبائه، عن الحسین: 
٢٩٩ الرضا، عن السّجاد8 

 ،٦٠، ٧١، ١٠٠ الرضا، عن آبائه، عن الباقر: 
٣٤٥،  ٤٦٥
،٣٦، ٥١ الرضا، عن أبیه، عن جّده : 

 ،٢٦٢  ،٢٥٩  ،٢٥٦  ،٢٢٣  ،١٢٤  ،١٠٠  ،٦٨
 ،٣٣٤، ٣٤٥، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٥، ٣٦٨، ٤٦٤
٥١٨   ،٥١٥  ،٥٠٩  ،٤٨٤

الرضا، عن أبیه8  ١٣٩، ٢٠٧، ٢٣٨، ٢٦٥، 
٤٢٥، ٤٦٨،  ٥١٧
٩٩، ٢٦٢، ٣٢٥،  ٣٩٤ الرضا، عن آبائه: 

 ،١٤، ٣٤، ٨٠ العسکری، عن أبیه، عن الرضا: 
٣٢٦،  ٤٠٩
 

٣. فهرس أسماء األئّمة
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الف
١٦٠ اآلبي 
١٠٠ أبان 
١٠٧ أبان بن محّمد 
٤٣، ٣٢٦ إبراهیم 
٢٧٥ إبراهیم بن إسحاق األحمر 
٢٢٨ إبراهیم بن العّباس 

 ،١٨، ٣٣، ١١١، ١١٢ إبراهیم بن أبي محمود 
،١٤٨، ٢٤٢، ٢٧٨، ٣٠٥، ٣٥١
٣٧٠، ٣٩٩، ٤٠٨، ٤٢٧،  ٤٨٥ 
٥١٦ إبراهیم بن عّباس الصولي 
٤٢٧ إبراهیم بن محّمد النوفلي، عن أبیه 
١٩٨، ٣١٠، ٣٩٥ إبراهیم بن محّمد الهمداني 
٥٠٨ إبراهیم بن محّمد بن سعید 
٣٧٤ إبراهیم بن محّمد بن العّباس 
٢١، ٣٨٤ إبراهیم بن محّمد بن هارون 
١٥١ إبراهیم بن محمود 
٤٦٤ إبراهیم بن مروان الخوزّي 
٣٨ إبراهیم بن مهزیار، عن أخیه علّي 
٣٠٣، ٣١٠، ٣٧٤، ٤٠٣، ٤٤٤ إبراهیم بن هاشم 
٢٩٨ ابن الجهم 
٢١، ٧٣، ١٦٣ ابن السّکیت 
٣٧٩، ٤١٦، ٤٩٩ ابن الّصلت 
١٢٧ ابن الفضیل 
٤٦ ابن المغازلي 
٤٠٠ ابن الولید 

٦٣،  ١٤٢ ابن أبي الخّطاب 
٣٧٣، ٣٧٤ ابن أبي سعید المکاري 
ابن أبي عبدون، عن أبیه  ٣٠٤
ابن أبي کثیر  ٤٤٣
،١٥٣، ١٩٢، ٢٣٩، ٣٣٨ ابن أبي نصر 
٤٣٣،  ٤٣٨ 
ابن أبي نصر البزنطي  ٢٠٦
٤٤٣ ابن أبي یحیی 
٥٧، ١٩٦،  ٢٧٢ ابن أسباط 
ابن بابا  ٢٧٦
٣١٥،  ٣٣٦ ابن بابویه، عن أبیه 
١٢٢ ابن بهلول 
١١٩ ابن جریر 
١٢٢ ابن حبیب 
٤٣ ابن خالد 
٢٢٨ ابن ذکوان 
٣٠٨ ابن رئاب 
١٢٢ ابن زکرّیا 
١٠٨ ابن سماعة 
١٣، ٢٣٦، ٢٦٥،  ٤٥٩ ابن سنان 
٤٠٧ ابن شاذویه المؤّدب 
٤٦٩ ابن عّباد 
٢٣٠ ابن عبدوس 
٢٨٠ ابن عصام 
٣٧٩، ٤١٦، ٤٤٢،  ٤٩٩ ابن عقدة 
٣٢، ٦٣، ١٩٢، ٢٠٧، ٢٤٦، ٤٠٠ ابن عیسی 

٤. فهرس الرواة
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٥٨٩

٥٢، ١١٤، ١٨١، ٣٠٧ ابن فّضال 
٢٣٠ ابن قتیبة 
٣٠٨ ابن محبوب 
٢٦١ ابن مردویه 
٤٣ ابن مسرور 
٤٣ ابن معبد 
٤٣ ابن هاشم 

أبو أحمد القاسم بن محّمد بن علّي
٣٧، ١٩٦  الهاروني 
١٨ أبو إسحاق الثعلبي 
١١٩ أبو إسحاق المدائني 
٤٢٧ أبو برزة 
١٠٨، ٢٣٤، ٣٩٧ أبو بصیر 
١٢١، ٤٦٤ أبو بکر النیسابوري 
١٢٤ أبو جعفر أحمد بن المعافی 
٨٣ أبو جعفر محّمد بن علّي 
١٠٧ أبو جعفر محّمد بن علّي بن بابویه 

 ،٣٧، ١٨٥ أبو حامد عمران بن موسی بن إبراهیم 
١٩٦،  ٤٥٧
٣٢٥ أبو الحسن علّي بن الحسین البصري البّزاز 
٤٥٨ أبو الحسن علّي بن عیسی 
 ،١٢ أبو الحسن علّي بن محّمد بن قتیبة النیسابوري 
٣١٩
٢١، ٣٨٤ أبو الحسن محّمد بن إبراهیم بن إسحاق 

أبو الحسن محّمد بن أحمد بن علّي بن 
٣٥٠ الحسین بن شاذان 

أبو الحسن محّمد بن عمرو بن علّي بن عبدالّله 
١١٨،  ٤٩٢ البصري 

٨٣ أبو الحسن محّمد بن القاسم الفارسي 
١٤٥ أبو الحسین محّمد بن جعفر األسدي 
١٢٤ أبو الحسین محّمد بن معمر الکوفي 
٩٧ أبو الحسین محّمد بن هارون بن موسی، عن أبیه 
٥٠٥ أبو حفص عمر بن محّمد 
٤٤٣ أبو حمزة 
٢٣٤ أبو حمزة الثمالي 
١٦،  ٦٧ أبو حّیون مولی الرضا 
٥٥ أبو خالد الهیثم 
٣٥٠، ٤٢٧ أبو داود 
٥١٦ أبو ذکوان القاسم بن إسماعیل 
٢٦٩،  ٣٧٤ أبو سعید 
١٣،  ٢٧٣ أبو سعید االدمي 
٢٣٤ أبو سعید الخدري 
٣٧٤ أبو سعید المکاري 
٢١،  ٣٨٤ أبو سعید النسوي 
٥٤ أبو سالم المتعّبد 
٣٩ أبو سمینة 
٤٠٢ أبو سمینة محّمد بن علّي الکوفي الصیرفي 
٤٨١ أبو شعیب الخراساني 
٣٦ أبو صالح 
١٩٥ أبو صالح خلف بن حّماد الکّشي 
٤٣١ أبو صالح الهروي 
٢٥٧ أبو الصباح الکناني 

 ،٦٨، ١٠٧، ١٠٩، ٢٠٠، ٢٠٢ أبو الّصلت الهروي 
 ،٢١٦، ٢٨٨، ٢٩٧، ٣٢٠، ٣٥٨، ٣٨٤، ٣٨٥
٤٥٩،  ٤٧٣
٢٧٧ أبو طاهر بن حمزة 
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أبو العّباس محّمد بن ابراهیم بن إسحاق 
٣١ الطالقاني 
١٦٣ أبو عبد الّله 
٤٠٢ أبو عبد الّله الحسین بن محّمد األشناني الرازي 
٢٣٩ أبو عبد الّله الرازي 
٢٠،  ١٢٩ أبو عبد الّله السّیاري 

أبو عبد الّله محّمد بن عبدالّله بن أحمد بن جبلة 
١١٨،  ٤٩٢ الواعظ 
٤٣٦ أبو عبد الّله محّمد بن محّمد ... بن النعمان 
٤٣٠ أبو عبد الّله محّمد بن موسی بن نصر الرازي 
٤٩٧ أبو علّي أحمد بن أبي جعفر البیهقي 
٣٢٥ أبو علّي أحمد بن علّي بن مهدي 

 ،٢٢٨، ٤٢٩ أبو علّي الحسین بن أحمد البیهقي 
٤٣٠،  ٥١٦
٧٨ أبو علّي الفضل بن الحسن الطبرسي 
٢٨١ أبو علّي محّمد بن أحمد بن یحیی معاذي 
٩٧ أبو علي محّمد بن همام 
٢٨١ أبو عمرو محّمد بن عبدالّله الحکمي 
٤٣٦ أبو عیسی 
٣١٩ أبو الفرج بن شاذان 
٣٩٢ أبو الفضل العّباس بن عبدالّله البخاري 
٩٦ أبو القاسم بن المعّلی 
٢٣٦، ٢٧٨،  ٣٦٨ أبو القاسم جعفر بن محّمد 

أبو القاسم عبد الّله بن أحمد بن عامر
١١٨،  ٢٥٥  الطائي 
٤٩٢ أبو القاسم عبد الّله بن أحمد بن عامر الطائي  
٥٥ أبو القاسم الفارسي 

 ،١٧٠، ٢٥٢، ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٩١، ٣٩٢ أبو قّرة 

٤٧٨   ،٤٣٩  ،٤١٨  ،٤٠١
أبو محّمد جعفر بن نعیم الشاذاني  ٣١٠
٤٥٠ أبو مّحمد الحسن بن عبدالّله التمیمي 
أبو محّمد الحسن بن عبدالّله بن محّمد بن العّباس 
١٢٠، ٣٧٨، ٣٩٨ الرازي التمیمي 
١٢،  ٣٢٠ أبو محّمد الفضل بن شاذان 
أبو محّمد الفضل بن محّمد بن المسّیب الّشعراني ٨٢
 ،١١٣، ١٩٦، ٣٣٩ أبو محّمد القاسم بن العالء 
٣٤٦،  ٣٥٦
أبو مخَلد الخّیاط  ٢٤٢
٣١٧ أبو مسعود 
 ،٣٧، ١٤١، ٢٤٣، ٢٨٠، ٣٨٧ أبو المضا صبیح 
٣٩٤،  ٤٩٧
٨٢،  ٣٢٣ أبو المفّضل 
١٤٤ أبو هاشم الجعفرّي 
٨٤ أبو هّمام 
١٨٠ أبو همام إسماعیل بن همام 
٢٠، ٧٣، ١٢٩،  ١٦٣ أبو یعقوب البغدادي 
٩٧، ١٧٤ أحمد 
٤٦٤ أحمد بن إبراهیم الخوزّي 
٥٠٢ أحمد بن أبي عبد الّله 
 ،٢٩٤، ٣٠٨، ٣١٨ احمد بن أبي عبدالّله البرقي 
٤٨٧،  ٥٠١
١٩٢،  ٣٠٧ أحمد بن أبي نصر 
 ،١٢، ١٣، ٦١، ١٤٥، ١٤٦ أحمد بن إدریس 
 ،١٥٢، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٩، ٢١٥، ٢٣٩، ٢٦٥
 ،٢٧٧، ٢٨٣، ٢٨٥، ٣١٠، ٣٧٤، ٣٨٧، ٣٩٢
٤٠١، ٤١٢، ٤٣٣، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٤،  ٤٧٨
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٥٩١

٢٥٤،  ٣٨٠ أحمد بن الحسن القّطان 
أحمد بن الحسن المیثمّي  ١٩٤
٢٧٧، ٤٣٢،  ٤٩٦ أحمد بن الحسین 
أحمد بن الحسین القّطان  ٣٠١
أحمد بن حمزة األشعري  ٢٧٦
أحمد بن زیاد  ٦٨
،٢٧ أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني 

 ،٢٢١  ،٢١٦  ،٢٠٨  ،٢٠٦  ،١٥٥  ،١٠٨  ،٤٦  
 ،٢٣٨، ٢٨٨، ٢٩٧، ٣٠٦، ٣٢٠، ٣٢٨، ٣٦١
 ،٣٦٣، ٣٦٩، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٩٠، ٤٣١، ٤٤٦
٤٨٥   ،٤٥٩  ،٤٥٥  ،٤٤٨
أحمد بن عامر بن سلمان  ٢٣١
أحمد بن عبد الّله  ٥١٤
أحمد بن عبدالّله الّشیباني  ٤٦٤
أحمد بن عبیدالّله العلوي  ٢٢٢
،٣٤، ٦٦ أحمد بن علّي األنصاري 
،٧٩، ١٠٩، ١٢٥، ١٥٦، ٢٠٠، ٢٠٢ 
٢١١، ٢٤٠، ٢٧٤، ٤٥٥،  ٤٦٤ 
 ،٩٩، ٢٣٤، ٢٣٥، ٣٦٣، ٣٧٠ أحمد بن عمر 
٣٧١،  ٤٢٥
٢٣٤،  ٢٧٣ أحمد بن عمر الحلبي 
٢١،  ٣٨٤ أحمد بن الفضل البلخي 
أحمد بن القاسم  ٢٧٩
أحمد بن مابنداذ  ٢٠٣
أحمد بن محّمد  ٩٥، ٥٠١
أحمد بن محّمد البزنطي  ٢٩٤

٤٤٢ أحمد بن محّمد بن الصلت 
٢٢٨،  ٢٩٢ أحمد بن محمد بن أبي نصر 
 ،٣٢ أحمد بن محّمد بن أبي نصر البزنطی 
 ،١١٧  ،١١٥  ،١١٤  ،١٠٣  ،٩٣  ،٩٢  ،٤٥  ،٣٨
 ،١٨٤  ،١٨١  ،١٧٩  ،١٧٤  ،١٥٩  ،١٥٣  ،١٥١
 ،٢٣٣  ،٢٣٢  ،٢١٥  ،٢١٣  ،٢١٢  ،١٩٥  ،١٩١
 ،٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٤، ٢٥٢، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٩٤
 ،٣١٤  ،٣١٢  ،٣٠٩  ،٣٠٨  ،٣٠٢  ،٣٠١  ،٢٩٥
 ،٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٦٢، ٣٦٨
٥١٢   ،٥٠٣  ،٤٤٠  ،٤١٩
٤٦٣ أحمد بن محّمد بن أبي نصیر 

 ،٥٤، ١١٦، ١٢٥، ١٩٠ أحمد بن محّمد بن خالد 
٣٠٩،  ٣٥٠
٢٢،  ١٢٦ أحمد بن محّمد بن خالد، عن أبیه 
٤٤٢ أحمد بن محّمد بن سعید 

 ،٣١ أحمد بن محّمد بن سعید الکوفّي الهمدانّی 
 ،٥٢، ٧٣، ١١٠، ١٣٠، ٢٣٠، ٢٤١، ٢٥٤
٣٠١، ٣٨٠، ٤٢٠، ٤٩٥،  ٥٠٠
  ،٧٤ أحمد بن محّمد بن سعید بن عقدة الکوفي 
٣٥٣
أحمد بن محّمد بن سعید مولی بني هاشم  ١٣
أحمد بن محّمد بن علّي الهمداني  ٣٩٢
 ،٢٠، ٣٢، ٣٨، ٤٥ أحمد بن محّمد بن عیسی 
 ،١٧١  ،١٥٩  ،١٤٦  ،١١٧  ،١١٥  ،٩٣  ،٩٢  ،٨٦
 ،٢١٨  ،٢١٥  ،٢١١  ،١٩٣  ،١٩١  ،١٨٤  ،١٨٠
 ،٢٣٣، ٢٤٠، ٢٥٦، ٢٧١، ٢٧٧، ٢٩٤، ٣٠١
 ،٣٠٨، ٣١١، ٣٢٦، ٣٣٣، ٣٣٦، ٣٤٩، ٣٦٨
٥٠٩   ،٤٣٦  ،٤٣١  ،٤١٩  ،٤١٥  ،٤١٤  ،٣٨٧

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٥٩٢

٧٨ أحمد بن محّمد بن هارون الزوزني 
أحمد بن محّمد بن یحیی  ٣٠٤
أحمد بن محّمد السّیاري  ٢٧٩
٣٢٣،  ٣٩٣ أحمد بن محّمد الهمداني 
٢٩١،  ٣٣٣ أحمد بن موسی 
أحمد بن موسی بن سعد  ١٣
١٦٣،  ٣٢٩ أحمد بن مهران 
أحمد بن المیثمي  ١٣٧
٢٠٣،  ٤٨١ أحمد بن هالل 
أحمد العامري  ٢٨٧
٦٠، ٦٤، ٢٠٣،  ٤٦٥ أخي دعبل 
٣٣،  ٢٧٨ إسحاق بن إسماعیل 
إسحاق بن حّماد بن زید  ٢٨٤
إسحاق بن راهویة  ٤٢١
إسحاق بن محّمد البصري  ٤٥٠
إسماعیل السّدي  ٢٣٤
إسماعیل بن إبراهیم  ٤٤٧
إسماعیل بن حّماد  ٢٢٢
إسماعیل بن علّي  ٤١٥
إسماعیل بن علّي الخزاعي  ٢٧٩
إسماعیل بن علّي الفزاري  ٤٧٥

إسماعیل بن علّي بن رزین بن أخي دعبل بن
 علّي الخزاعي  ٤٥٨
٩١،  ٣٠٣ إسماعیل بن مّرار 
إسماعیل بن موسی بن جعفر  ٢٦٢
إسماعیل بن مهران  ٣٠٣
٢٢٢، ٢٢٣،  ٢٦٠ إسماعیل بن هّمام 

٩٥،  ٢٤٠ إسماعیل بن همام الکندي 
إسماعیل بن همام الکوفي  ٢٣٩
١٤٥،  ٣٧٤ األشعث بن حاتم 
األهوازي  ٢٣٤
٣٢٤ أنس بن مالك 

ب
١٥٢،  ٤١٤ البرقي 
 ،٦٣، ١٤٢، ١١٥، ١٤٢، ١٥٢، ١٩٢ البزنطي 
٣٨٩   ،٣٦٢  ،٣٣٩  ،٣٠١  ،٢٤٦  ،٢٣٦  ،٢٠٥
١٢٣،  ٤٧٦ بکر بن صالح 

ت
،٢٤ تمیم بن عبد الّله بن تمیم القرشي 
 ،١٣٨  ،١٢٥  ،١٠٩  ،٧٩  ،٦٩  ،٦٢  ،٣٤  ،٢٨   
 ،٢١١  ،٢٠٢  ،٢٠٠  ،١٨٢  ،١٧١  ،١٦٤  ،١٥٧
 ،٢١٦، ٢٢٦، ٢٤٠، ٢٦١، ٢٧٤، ٣٢٩، ٣٣٦
٥٠٦   ،٤٩٩  ،٤٥٥  ،٣٩٠  ،٣٨٣  ،٣٥٧
التمیمي  ٤١٦

ث
ثعلبة  ٢٩١

ج
٤١٥ جابر بن عبدالّله 
٤١٥ جابر بن عبدالّله األنصاري 
٢٣٤ جابر بن یزید 
الجاثلیق  ٤٦٠
٣٢٦ جعفر 
٢٦٣، ٣٧٩،  ٤٩٧ جعفر بن إبراهیم 
٣٧٩ جعفر بن عنبسة بن عمرو 
١٥،  ٣٤٥ جعفر بن محّمد األشعري 
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٥٩٣

٤٦٤ جعفر بن محّمد بن زیاد 
١٢٠ جعفر بن محّمد بن عبیدالّله 
٤١٦،  ٤٤٢ جعفر بن محّمد بن عیسی 
١٥١،  ٣٣٨ جعفر بن محّمد بن مالك 

 ،٢٠ جعفر بن محّمد بن مسرور 
 ،٧١، ٩٢، ٩٦، ١٠١، ١٢٩، ١٣٤، ١٩٧، ٢٠٤
 ،٢٤٥، ٢٥٧، ٢٨٩، ٣٥٥، ٣٦٠، ٣٧٠، ٣٩٣
٤٦٩   ،٤٥٢  ،٤١٢  ،٤٠٧  ،٤٠٥
١٩٥،  ٢٦٨ جعفر بن محّمد بن مسعود 

 ،٢٣، ١٠٦ جعفر بن محّمد بن مسعود العّیاشي 
٢٢٠،  ٢٢٢
الجعفري  ٣١٧

ح
٧٤١،  ١٧٢ الحارث بن الدلهاث مولی الرضا 
١٢٤ الحاکم أبو علّي الحسین بن أحمد البیهقي 
١٩٢،  ٣٧٠ الحسن 
٣٦،  ٤٢٧ الحسن بن أبي الحسن الدیلمي 
١٧٩ الحسن بن أحمد 

 ،٤٧، ٥٢، ١١٤، ١٢٥، ٢٤٠ الحسن بن الجهم 
٢٩٩، ٣٠٧، ٣٣٠، ٣٣١،  ٣٥١
الحسن بن حمزة العلوي  ٤٣٦
١٣٦،  ٢٣٢ الحسن بن خالد 
٥٢١ الحسن بن سلمیان الملطي 
٣٧٥، ٤٧٧،  ٤٨٧ الحسن بن شاذان الواسطي 
١٢٣ الحسن بن طلحة 
١٠٩،  ١١٠ الحسن بن طلحة المروزّي 
٢٣٨، ٢٦٥، ٥١٧ الحسن بن ظریف (طریف) 
الحسن بن العّباس المعروفي  ٣٠٣

الحسن بن عبد الرحمان  ٢١٥
الحسن بن عبدالّله التمیمي، عن أبیه  ٣٦٦
٩٧،  ١٥٣، ٢٢٢ الحسن بن علّي 
٥١ الحسن بن علّي الدیلمي مولی الرضا7 

 ،٩٩، ١٠٣، ١١٣، ١٢١ الحسن بن علّي الوّشاء 
 ،٢٧٥  ،٢٢٢  ،٢٢١  ،١٨٩  ،١٥٩  ،١٤١  ،١٤٠
٣٣٣   ،٢٩٢  ،٢٧٧
١٣،  ٦١ الحسن بن علّي بن أبي عثمان 
١٤٠، ٢١٨،  ٢٢٢ الحسن بن علّي بن بنت إلیاس 
٥١٥،  ٥١٨ الحسن بن علّي بن زکرّیا بن عاصم الیمنّي 
١٣،  ٢٦٥ الحسن بن علّي بن عثمان 
،١٩، ١١٧، ١٧٩ الحسن بن علّي بن فّضال 
١٨٧، ٢٦٨، ٢٩١،  ٣٧٩ 
الحسن بن القاسم  ٢٨٠
٣٧، ١٨٥، ١٩٦،  ٤٥٧ الحسن بن القاسم الرّقام 
٩٤، ٢٠٣،  ٤٧٥ الحسن بن محبوب 
٢٧٨،  ٣٠٩ الحسن بن محّمد 
١١٦،  ٢٦٩ الحسن بن محّمد بن أبي طلحة 
٣٩٢ الحسن بن محّمد بن سعید الهاشمي الکوفي 
٣٠،  ٢١٣ الحسن بن محّمد النوفلي 
١٦٣،  ٣٢٩ الحسن بن منصور 
٢٢٠، ٢٣٦،  ٣٧٤ الحسن بن موسی 
٢٠٨ الحسن بن موسی الوّشاء البغدادي 
٥٣ الحسن التفلیسي 

الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام
،٢٧، ١٤٥، ٢١٦ ب)   المکتِّب (المؤدِّ
٢٨٨، ٢٩٧، ٣٠٦،  ٣٨٥
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٣٠٦،  ٣١٠ الحسین بن إبراهیم بن ناتانة 
٣٩٧ الحسین بن أحمد 
١٤٨ الحسین بن أحمد المالکي 
١٣٤ الحسین بن أحمد بن ادریس 
٢١٨ الحسین بن أحمد بن هالل 
٣٠٨ الحسین بن أحمد 
٣٧٩ الحسین بن أسباط 
١١١ الحسین بن إسحاق 
٢٢، ١٣٥،  ٤١٨ الحسین بن بّشار 
٣٦٣ الحسین بن ثویر 
٤٥٥ الحسین بن الجهم 
٤٧٦ الحسین بن الحسن 

 ،٢٠، ٣٠، ٥٩، ٦٠، ٦١ الحسین بن خالد 
 ،٨٣، ٨٧، ٩٥، ١٠٨، ١٣٣، ١٣٧، ١٤٤، ١٤٨
 ،٢٠٧، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٣، ٢٥٣
 ،٢٦٧، ٢٨٥، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٨، ٣٢٨، ٣٣١
 ،٣٤٨، ٣٥٦، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٩٠، ٤٣١، ٤٣٤
 ،٤٣٥، ٤٣٩، ٤٤٤، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٥، ٤٧٠
٥٠٩   ،٤٩٠  ،٤٨٧  ،٤٨٢  ،٤٧٤  ،٤٧١
،٩٩، ١١١، ٢٩٣ الحسین بن سعید 
٣٥٠، ٤١٥،  ٤٧٦ 
٢٢٩ الحسین بن سعید المکفوف 
١٢، ١٣، ٦١،  ٢٦٥ الحسین بن عبدالّله 
٢٢٣ الحسین بن علّي البصري 
٣٤٥،  ٣٦٨ الحسین بن علّي بن زکرّیا 
٢٥٩،  ٣٦٥ الحسین بن علّي  بن زکریا البصري 
٢٧٣ الحسین بن علّي بن عاصم 
٢١١،  ٣٣٠ الحسین بن علّي بن یقطین 

٤٥٠ حسین بن عمر بن یزید 
،٩٩، ١١٣، ١٤٠، ١٩٢ الحسین بن محّمد 
 ،٢٤٣، ٢٤٥، ٢٧٢، ٢٧٨، ٢٩١، ٣٢٣، ٣٧٠ 
٣٧٥، ٣٨٦، ٤٠٤، ٤٣٩، ٤٥٢، ٤٧٧،  ٤٨٧
٣١٧ الحسین بن محّمد األشعري 
٤٦٤ الحسین بن محّمد األشنانّي 
٤٨١ الحسین بن محّمد المالکي 
٢٠،  ١٢٩ الحسین بن محّمد بن عامر 
١٥٠، ١٩٠،  ٢٤٣ الحسین بن مهران 
١٠٨ الحسین بن هاشم 
٢٩٣،  ٣٧٢ الحمیري 
٤٨٢ حکیمة بنت موسی 
٣٦ حّماد بن عثمان 
١٥٧ حمدان بن سلمان 
٢٤، ٢٥، ١٤٣، ١٧١،  ٣١٨ حمدان بن سلیمان 
 ،٢٨، ٦٢ حمدان بن سلیمان النیسابوري 
 ،٢١٦  ،١٩٨  ،١٨٢  ،١٦٤  ،١٥١  ،١٣٨  ،٦٩
 ،٢٦١، ٣٢٩، ٣٣٦، ٣٥٧، ٣٨٣، ٣٩٠، ٣٩٥
٥٠٦   ،٤٩٩
٣٨٩ حّمد بن علّي ماجیلویه 
٤٣، ٢٣٦،  ٣٧٤ حمدویه 
٦١،  ٤٥٥ حمزة العلوّي 
٨٣، ٢٣٧،  ٣٢٣ حمزة بن محّمد العلوي 

حمزة بن محّمد بن أحمد ... بن الحسین بن 
٤٩٠ علّي8 
١٠٨،  ١٥٨ حمید بن زیاد 
٤٤٧ حنظلة 
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خ
٥٤ خالد الهیثم 
٣٨٤ خالي یحیي بن سعید البلخي 
١٩٥ خلف بن حّماد الکّشي 
٢٦٩،  ٢٧٣ خلف بن حّماد 
١٠٩ خلف 
٢٧٨ الخیراني، عن أبیه 

د
٥١٠ دارم 
٣٠،  ٤٤٢ دارم بن قبیصة 
٢٤٨ داود بن القاسم 
٤٦٤، ٤٩٣، ٤٩٧، ٤٩٩،  ٥٠٥ داود بن سلیمان 
٣٣٤،  ٤٣١ داود بن سلیمان الغازي 
١٦٠، ٢٦٠،  ٤٠٣ داود بن سلیمان الفّراء 
٨٣ داود بن سلیمان القاري 
٢٨٧ داود بن قبیصة 
٢٤٧،  ٢٦٩ داود بن کثیر الرّقي 
٣٧٣،  ٣٧٤ داود بن محّمد النهدي 

ذ
١٤٥ ذوالریاستین 
٤٨١ ذي الفقار 

ر
١٦٦ رأس الجالوت 
٤٦٤، ٤٨٥،  ٤٩٦ رجاء بن أبي الضّحاك 
٨٧ رجل من الزنادقة 
٦٥ رجل من أهل الجزیرة 
٤٣ الرّیان 

٤١، ٧١،  ٤٢٦ الرّیان بن شبیب 
 ،٥٢، ٦٧، ٧١ الرّیان بن الّصلت 
 ،٧٢، ٧٦، ٩٢، ١٠١، ١٢٦، ١٩٧، ٢٠٤، ٢٢١
 ،٢٣٦، ٢٤٥، ٢٥٧، ٢٨٩، ٣١٠، ٣٢٨، ٣٢٩
 ،٣٣١، ٣٥٥، ٣٦٠، ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٨١، ٣٩٤
٤٦٩   ،٤٥٣  ،٤١٢  ،٤٠٧  ،٤٠٥  ،٤٠٢

ز
١٨١، ٢٩١،  ٣٠٨ زرارة 
١١٤ زکرّیا بن آدم 
٤٣١ زکرّیا بن صالح الرازي 
٢١٠ زیاد بن جعفر الهمداني 
٣٧٣ زیاد القندي 
٢٣٤ زید بن علّي 
٣٠٤ زید بن موسی بن جعفر 

س
٢٥٧ سدیر 
٣٢،  ٢٠٧ سعد 
 ،١٥٢، ٢٣٤، ٢٩٢، ٣٣٨، ٣٤٢ سعد بن سعد 
٣٧٩،  ٤١٥
٤١٤ سعد بن سعد األشعري 
٣٢٦ سعد بن سعید 
،٣٨، ٩٥ سعد بن عبد الّله 
 ،١١٧، ١٨٠، ١٩٤، ٢٣٣، ٢٧٦، ٢٧٩ 
٢٩٤، ٢٩٥، ٣٠١، ٣١٥، ٣٣٦،  ٥٠٩
٤٤٣ سعد بن مالك 
٢٣٤ سلمان الفارسي 
٩٨،  ١٦٣ سلیمان 
٢٦٢ سلیمان بن بالل 
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٣٢٣، ٣٣٤،  ٤٨٠ سلیمان بن جعفر 
 ،٢٤٧، ٢٨٩، ٢٩٣ سلیمان بن جعفر الجعفرّي 
٢٩٩،  ٤٤٦
٣٦٣ سلیمان بن داود 
٣٥١ سلیمان بن مهران األعمش 
٣٧٩ سلیمان بن یزید 
٩٤،  ٢٧٩ سلیمان الجعفري 
،١٢٣، ١٤٢، ٢١٣ سلیمان المروزي 

 ،٢٣٢، ٢٣٣، ٢٥٥، ٢٦٣، ٢٨٠، ٣٤٤ 
٣٥٢، ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٩٤، ٤٣٧،  ٥١١
٣٣٣ سلیمان من ولد جعفر بن أبي طالب 
٢٣٥، ٣٦٣،  ٤٢٥ سهل 
١٢٤ سهل بن القاسم النوشجاني 

 ،٤٧، ١٢١، ١٢٦، ١٥٩ سهل بن زیاد 
،١٧٢، ١٩٥، ٢٢٤، ٢٣٦، ٣١٥، ٣٣٧
٣٤٨، ٣٥١، ٣٧٩، ٤٤٦، ٤٨٢،  ٥٠٩ 
١٨، ١٩، ١١١، ١٧٢،  ٤٨٣ سهل بن زیاد اآلدمي 

ش
،٩٠، ١٥٢ الشامي 

 ،٢١٧  ،٢١٦  ،٢١٣  ،٢١٠  ،٢٠٦  ،١٦٣  ،١٦٢  
 ،٢٤٣، ٢٤٦، ٢٥٨، ٢٩٥، ٣٠٣، ٣٤١، ٣٨٢
٤٩٣   ،٤٧٦  ،٤٧٠  ،٤٦٠  ،٤٤٦  ،٤٤٢  ،٤٣٢

ص
١٨٩ صالح بن النضر 
١٢٣ صالح خلف بن حّماد الکّشي 

 ،١٣، ٣١ الصدوق، عن أبیه 
 ،٣٢، ٣٨، ٦٧، ١١٧، ١٤٨، ١٧٢، ١٨٠، ١٩٤
٢١٠، ٢٧٩، ٢٨٥، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣٠١،  ٣٧٤

٤٠٠ الصّفار 
٨٤، ١١٥،  ٣٠٢ صفوان 
،٣٨، ٦٢ صفوان بن یحیی 
 ،١١٢، ١٤٥، ١٧٠، ١٩٣، ٢٤٥، ٢٥٢، ٢٧٧ 
 ،٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩١، ٢٩٢، ٣٣٧، ٣٦٥
٣٩٢، ٤٠١، ٤١٥، ٤١٨، ٤٣٩، ٤٦٠،  ٤٧٨

ط
١٩٦ الطالقاني 
١٢١ الطائي 
٤٨١ الطوسي 

ع
٢٣٤، ٢٩٢، ٣٣٨، ٣٤٢،  ٤١٥ عّباد بن سلیمان 
٤٨٩ العّباس بن إسماعیل 
٢٦٥ العّباس بن معروف 
،٢٣، ٥٤، ٥٨ العّباس بن هالل 
،٩٣، ١٠٦، ٤٠، ١٨٧، ٢١٧، ٢٢٤ 
٢٤٨، ٣١٥، ٣٨٧، ٤٢٧،  ٤٦٥ 
١٥٨، ١٥٩،  ٢٢٤ العّباس بن هالل الشامي 
٤٠٣،  ٤٠٤ عبد الرحمان بن أبي نجران 
٥٠٧ عبد السالم بن صالح 
،٢٥، ٤٦ عبد السالم بن صالح الهروّي 

 ،٢١٠  ،٢٠٦  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٤٣  ،١٠٤  ،٦٦  
 ،٢٥٠، ٢٥١، ٢٦٠، ٢٧٤، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٩٢
٤٨٥   ،٤٥٩  ،٤٤٨  ،٤٤٦  ،٤٣١  ،٤٢٥  ،٣٩٥
١٣٢ عبد الصمد بن بندار 
٢٨٠ عبد العزیز 
٤٠٣، ٤٠٤،  ٥٢١ عبد العزیز بن المهتدي 
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 ،٣٧، ٩٦، ١١٣، ١٣٦، ١٦١ عبد العزیز بن مسلم 
١٨٥، ١٩٦، ٣٣٩، ٣٤٦، ٣٥٦،  ٤٥٧

 ،١٨، ١٩، ١٠٧ عبد العظیم بن عبدالّله الحسني 
١١١، ١١٢، ١١٦،  ٤٨٥
١٨٨ عبد الّله بن أبان 
١٨٩ عبد الّله بن أبان الزیات 
١٢٢ عبد الّله بن أبي الهذیل 
،٧٨، ١٦٦ عبد الّله بن أحمد بن عامر الطائي 
٢٤٣، ٣٨١،  ٤٦٤
٤٠٤ عبد الّله بن إدریس 
١٢٠ عبد الّله بن إسحاق 
٣٨، ٢٩٢،  ٤٠٤ عبد الّله بن جعفر 
،٣٣، ٢٠٣ عبد الّله بن جعفر الحمیري 
٢٧٨،  ٣٢٦ 
،١٠٥، ١٩٩ عبد الّله بن جندب 
٣١٥، ٣٩٩، ٤٠٣،  ٤٠٤ 
١٧٠،  ٥١٩ عبد الّله بن الحسن العلوي 
٤٣٠ عبد الّله بن سنان 
٤٠٣ عبد الّله بن عامر 
٧٨ عبد الّله بن عبدالکریم بن هوازن 
٤٣٢ عبد الّله بن عبدالّله الدهقان 
٣٩٢ عبد الّله بن القاسم بن محّمد بن أبي بکر 
١٢٣ عبد الّله بن قیس 
٢٦٨ عبد الّله بن محّمد 
٢٢٢ عبد الّله بن محّمد بن خالد 
٣٣٣ عبد الّله بن محّمد بن عبد الوّهاب القرشي 
٤١٢ عبد الّله بن محّمد بن عیسی 
١٨٢ عبد الّله بن محّمد الحّجال 

٤٨٥ عبد الّله بن موسی الرویاني 
٥١٨ عبد الّله الرمادي 
٤٠٤ عبد الّله القصباني 
١٩٨ عبد الواحد بن عبدوس النیسابوري العّطار 
٩٣ عبد الواحد بن محّمد 
عبد الواحد بن محّمد بن عبدوس النیسابوري العّطار 
١٢، ٢٥، ١٥١، ٣١٩، ٣٨٠،  ٣٩٥
٢٤٢ عبدوس بن أبي عبیدة 
٢٣٥، ٣٦٣،  ٤٢٥ عبید الّله 
١٢٠ عبید الّله بن إسحاق المدائني 
١٦٩ عبید الّله بن عبدالّله ... بن الحسن بن علّي: 
٤٩٦ عبید الّله بن عبدالّله الدهقان 
٤١٦،  ٤٤٢ عبید الّله بن علّي 
٣٢٣ عبید الّله بن محّمد بن عبید بن یاسین 
٢٣٦ عبید الّله بن المرزبان 
٢٨٠ عّالن 
٤٣، ١٢٠،  ١٨٩، ٣٧٣، ٤٥٥، ٤٥٧ علّي 
،١٦، ٢٧، ٤١ علّي بن إبراهیم 

 ،٧١  ،٦٧  ،٦١  ،٦٠  ،٥٩  ،٥٧  ،٥٢  ،٥٠  ،٤٦  
 ،٨٣، ٩١، ٩٥، ١٠٨، ١٣٦، ١٧٠، ١٧٨، ١٧٩
 ،٢٢١  ،٢١٠  ،٢٠٧  ،٢٠٦  ،١٩٦  ،١٨٨  ،١٨٤
٢٢٧، ٢٣٦ـ ٢٣٨، ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٨٥، ٢٩٥، 
٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٨ ـ ٣١٠، ٣١٥، ٣٢٠، 
 ،٣٢٦، ٣٢٨، ٣٣١، ٣٣٧، ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٥٨
 ،٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٦٩، ٣٧٤، ٣٨٤، ٣٨٩
 ،٤٣٤  ،٤٢١  ،٤١٤  ،٤١٢  ،٤٠٤  ،٤٠٢  ،٣٩٠
 ،٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٤، ٤٤٨، ٤٥٥، ٤٥٩، ٤٦٧
٤٧٠، ٤٨٢، ٤٨٥، ٤٨٧، ٤٩٠،  ٤٩٧، ٥١٩
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٢١٦ علّي بن إبراهیم الوّراق 
٣١٨ علّي بن إبراهیم الهاشمي 

 ،١٢، ٦٨، ١٥٥، ٢٠٨ علّي بن إبراهیم بن هاشم 
٢١٦، ٢٨٨، ٢٩٧، ٣٨٥، ٤٤٦،  ٤٧٣
١٨٠ علّي بن أبي حمزة 
٣٧٢ علّي بن أبي حمزة البطائني 
٨٨، ٨٩، ٩٤،  ١٧٣ علّي بن أحمد 
٢٩٤ علّي بن أحمد بن أبي عبد الّله البرقي 
٢٧٩ علّي بن أحمد بن أشیم 
١٧٢،  ٤٨٣ علّي بن أحمد بن محّمد 

 ،١٤٨ علّي بن أحمد بن محّمد بن عمران الدّقاق 
٢٣٢، ٣٤٥، ٤٧٤، ٤٧٦،  ٤٨٥
،٥٨، ٦٢، ١١٧ علّي بن أسباط 
،١٧٦، ١٧٩، ٢٠٧، ٢٢٥، ٢٦٧، ٢٧٢ 
٣٠٩، ٣٣٠، ٤١٢، ٤١٤، ٤٥٣،  ٤٦٧ 
٢٧٦،  ٢٩١ علّي بن إسماعیل 
٦٧ علّي بن الجهم 
٣٩، ٢٣٧،  ٣١٩ علّي بن حاتم 
٢٣، ١٠٦،  ٢٣٥ علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال 
،١٣ علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال 

 ،٣١، ٥٢، ٥٥، ٧٣، ٧٤، ١١٠، ١٣٠، ٢٣٠ 
 ،٢٤١، ٢٥٤، ٣٠١، ٣٥٣، ٣٨٠، ٣٩٣، ٣٩٧
٤٢٠، ٤٩٥، ٥٠٠،  ٥١٠
٤٦٧ علّي بن الحسن الَتیُملي 

 ،٧١، ٩٢، ٩٦ علّي بن الحسین بن شاذویه الموّدب 
 ،١٠١، ١٩٧، ٢٠٤، ٢٤٥، ٢٥٧، ٢٨٩، ٣٥٥
٣٦٠، ٣٧٠، ٣٩٣، ٤٠٥، ٤١٢، ٤٥٢،  ٤٦٩
١٢٦ علّي بن الحسین السعدآبادي 

٩٦، ٤٣٢،  ٤٩٦ علّي بن الرّیان 
٤٥٥ علّي بن سعید 
٣٩،  ٢٣٧ علّي بن سلیمان 
٣٢، ١٤٦،  ٣٨٧ علّي بن سیف 
٤٠٠ علّي بن سیف بن عمیرة 
،١٥، ٨٨، ٨٩، ٩٤، ١٧٣ علّي بن العّباس 
٢١٥،  ٣٤٥ 
٥٠١ علّي بن عبدالّله بن محّمد 
  ،٢٧، ٢٨٨، ٢٩٧، ٣٠٦ علّي بن عبد الّله الوّراق 
٣٨٥
٣٧٤ علّي بن عمر الزّیات 
علّي بن فّضال  ٢٣٤
٤٤٦ علّي بن فضیل 
،٣٨، ٤٧، ٩٣ علّي بن محّمد 

 ،٣٧٩  ،٣٥١  ،٣١٥  ،٢٣١  ،١٤٨  ،١٤٧  ،١٣٣  
 ،٤٠٤، ٤٠٨، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٨٢
٥١٢   ،٥٠٩  ،٥٠١  ،٤٩٩  ،٤٩٦
 ،٢٤، ٢٨، ٣٤ علّي بن محّمد بن الجهم 
 ،٦٢، ٦٩، ٧٠، ١٣٨، ١٥٧، ١٦٤، ١٧١، ١٨٢
 ،٢١٦، ٢١٧، ٢٢٦، ٢٦١، ٢٨٨، ٢٩٧، ٣٢٩
٣٣٦، ٣٥٧، ٣٨٣، ٣٨٥، ٣٩٠، ٤٩٩،  ٥٠٦
٤٤٢ علّي بن محّمد بن جعفر بن أحمد 
١٤ علّي بن محّمد بن سّیار 
٢٧٥،  ٣١٨ علّي بن محّمد بن عبدالّله 
٧٨ علّي بن محّمد بن علّي الحاتمي 
٤١٦،  ٤٤٢ علّي بن محّمد بن علّي الحسیني 
١٥ علّي بن محّمد بن عمر الدّقاق 
٣٠ علّي بن محّمد بن َعْنَبسة 
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،٢٥، ١٥١ علّي بن محّمد بن قتیبة 
١٧٩، ١٩٨،  ٣٩٥ 
٤٦٤، ٤٩٣،  ٤٩٧ علّي بن محّمد بن مهرویه 
٣٢٦ علّي بن محّمد بن یحیی 
٣٣،  ٢٧٨ علّي بن محّمد الدّقاق 
٢٢٢ علّي بن محّمد العلوي العمري 
٣٠٩ علّي بن محّمد القاساني 
١٨٥، ٢٣٢،  ٤٥٧ علّي بن محّمد المعروف بعّالن 
،٦١، ٨٣ علّي بن معبد 
،٩٥، ١٠٨، ٢٣٨، ٢٨٥، ٢٩٥، ٣٢٨ 
٣٣١، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٩٠، ٤٤٤،  ٤٥٥ 
٣١ علّي بن موسی بن جعفر بن أبي جعفر الکمنداني 
٣٣٤، ٤٠٣،  ٥٠٥ علّي بن مهرویه القزویني 
١١١ علّي بن مهزیار 
٢١١ علّي بن میثم 
٢٦٨ عمارة بن زید 
٢٨٠ عمران بن موسی 
٦٥ عمر بن سلیمان 
١٩٧ عمر بن عبدالعزیز 
١٢٠ عمرو بن عثمان 
٤٧٢ الَعمري 

ف
٣٤٦ فتح بن عبدالّله مولی بني هاشم 
،١٢، ١٥، ٥٣ الفتح بن یزید الجرجاني 

 ،٦٨، ١٠٤، ١٣٥، ١٧٠، ١٨٦، ٢٥٢، ٢٩٣ 
٣٠٨، ٣١٠، ٣٤٥، ٤٥٩، ٤٧٣، ٤٥٨،  ٥١٩
٣٩٢ فرات بن إبراهیم بن فرات الکوفي 
٤٧٥ فضالة بن أّیوب 

٤٨،  ٤٩ الفضل 
٤٨١ فضل الّله 
٤٢٢ الفضل بن الربیع 
٣٦٠ الفضل بن سهل 
 ،١١، ٢٠، ٢٧، ٤٢ الفضل بن شاذان 
 ،٤٤، ٤٩، ٩٣، ١٠١، ١٠٥، ١٠٦، ١٣٥، ١٤٣
 ،١٧٩، ١٩٣، ٢٣٠، ٣٠٢، ٣١٩، ٣٤١، ٣٨٠
٤١٧، ٥١٠،  ٥٢٠
١٠٥ فضل بن کثیر 
٤٣، ١٣١،  ٢٣٤ الفضیل بن یسار 
٤٢٧ فضیل الرّسان 
١٢١ الفقیه المروزي 

ق
٨٨، ٨٩، ٩٤،  ١٧٣ القاسم بن الربیع الصّحاف 
٤٧٥ القاسم بن العالء 
 ،٦٧، ٦٨، ٢١٦، ٢٨٨ القاسم بن محّمد البرمکّي 
٢٩٧، ٣٥٨،  ٣٨٥
١٨٩ القاسم بن محّمد الزیات 
٣٧، ١٨٥، ١٩٦، ٢٨٠،  ٤٥٧ القاسم بن مسلم 
٤٥٠ القاسم بن یحیی 
١٢٢ القّطان 

م
٤٥٧ ماجیلویه 
١٧٢،  ٤٨٣ مبارك 
٨٢ المجاشعي 
١٨١ محّمد 
٤٤٦ محّمد بن إبراهیم الفزاري 
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٢٣٠ محّمد بن إبراهیم بن إسحاق 
 ،١٣، ٣٧ محّمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقاني 
٧٣، ٧٤، ١٣٠، ٢٤١، ٢٥٤، ٣٥٣،  ٤٢٠
١٥٦،  ٦٦ محّمد بن إبراهیم بن إسحاق المؤّدب 
 ،٥٢ محّمد بن إبراهیم بن أحمد بن یونس المعاذي 
١١٠، ٤٩٥،  ٤٩٩
٤٠٢ محّمد بن أبي القاسم 
٤٤٣ محّمد بن أبي جریر القّمي 
١٧٠ محّمد بن أبي زید الّرازي 
٢٦٨،  ٣٢٧ محّمد بن أبي عّباد 
٨٨، ٨٩،  ٩٤ محّمد بن أبي عبدالّله 
 ،١٥، ١٨، ١٩، ١١١ محّمد بن أبي عبدالّله الکوفي 
١٧٢، ١٧٣، ٣٤٥، ٤٤٣، ٤٦١، ٤٧٦،  ٤٨٣
١٥١،  ٣٣٩ محّمد بن أبي عمیر 
٢٩٤ محّمد بن أبي یعقوب البلخي 

 ،٥٧، ١٧٢، ١٩٦، ٢٧٧، ٣٠٨ محّمد بن أحمد 
٣٧٤، ٤١٢، ٤٧٥،  ٤٨١
٤٤٢ محّمد بن أحمد البغدادي الوّراق 
١٨، ١١١، ١٩، ٤٤٣،  ٤٦١ محّمد بن أحمد السناني 
٣٣٣ محّمد بن أحمد المعروف بغزال 
٣٠ محّمد بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادي 
٣٣،  ٢٧٨ محّمد بن أحمد بن أبي قتادة 
١٨٠،  ٤٤٤ محّمد بن أحمد بن یحیی 

محّمد بن أحمد بن یحیی بن عمران
١٣،  ٢٣٩  األشعري 

 ،٨٨، ٨٩، ٩٤، ١١٥، ١٩٣ محّمد بن إسماعیل 
٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٨،  ٣١١

  ،١٥، ١٧٣، ٣٤٥ محّمد بن إسماعیل البرمکي 
٤٧٦
٤٤٦ محّمد بن اسماعیل الرازي 
١٤٥، ٣٠٤،  ٥١٧ محّمد بن إسماعیل بن بزیع 
محّمد بن بزیع  ٣١١
٢٥٤، ٣٩٣،  ٤٨١ محّمد بن بکران النقاش 
١٣٤ محّمد بن بندار 
١٧٠ محّمد بن الجّبار 
٤٨٢ محّمد بن جحرش 
٣٩، ٢٣٧،  ٤٧٥ محّمد بن جعفر 
٢٣٧ محّمد بن جعفر األسدي 
١٣٤ محّمد بن جعفر بن ُبّطة 
٤٧٥ محّمد بن جمهور 
١١٢ محّمد بن الجهم 
 ،٣٣، ٣٨، ١٧٠، ٢٣٦، ٢٧٦ محّمد بن الحسن 
٢٧٨، ٤٨٢،  ٥١٩

 ،١٢٣، ١٤٤ محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید 
١٩٤، ٢٩٤،  ٤٣١
١٢٣، ١٤٤، ٣٣٣،  ٤٣١ محّمد بن الحسن الصّفار 
٣٧٤ محّمد بن الحسن الولید 
 ،٥٠، ٦٤، ١٨٥، ١٩٥، ٢٩١ محّمد بن الحسین 
٣٠٤، ٣٠٨، ٣٣٣، ٣٦٥،  ٤٥٣
١٥١ محّمد بن الحسین بن أبي الخّطاب 
٢٣٤ محّمد بن الحنفیة 
٨٤ محّمد بن خالد 
٤٦١ محّمد بن خلف 
٥٠٨ محّمد بن زید 
٢١٩ محّمد بن زید الرازي 
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٣٢٩،  ٤٣٦ محّمد بن زید الطبري 
٣٧٥، ٤٧٧،  ٤٨٧ محّمد بن سالم بن أبي سلمة 
٦٤، ١٢٠،  ١٨٥ محّمد بن سلیمان 
١٢٠،  ٣١٨ محّمد بن سلیمان الدیلمي 
،٢٢، ٢٧ محّمد بن سنان 

 ،٩٠  ،٨٩  ،٨٨  ،٨٦  ،٨٢  ،٨١  ،٦١  ،٤٠  ،٣١  
 ،١٧٣  ،١٦٢  ،١٥٤  ،١٢٨  ،١٢٦  ،١٢١  ،٩٤
 ،٣١١  ،٣٠١  ،٣٠٠  ،٢٥٧  ،٢٥٦  ،٢٣٦  ،١٨٠
٤١٠   ،٤٠٤  ،٣٨٠  ،٣٥٣  ،٣١٧
٩٧ محّمد بن صدقة 
١٠٩ محّمد بن عاصم 
،٢٢٣، ٢٥٩، ٢٧٩ محّمد بن العّباس 
٣٦٥، ٤١٢، ٥٠٨، ٥١٥،  ٥١٨ 
،١٤٥، ٢٨٣ محّمد بن عبدالجّبار 
٢٨٥، ٣٩٢، ٤٠١، ٤٣٩،  ٤٧٨ 
،٤٧، ٦٢ محّمد بن عبدالحمید 
١١١، ١٩٥، ٣٥١،  ٣٧٩ 
١٢، ١٣، ٤٦، ٧١،  ٢٦٥ محّمد بن عبدالّله 
٨٧،  ٤٠٢ محّمد بن عبدالّله الخراساني 
٥٠ محّمد بن عبدالّله الکرخي 
١٩٤ محّمد بن عبدالّله المسمعي 
،٤٣، ٧١ محّمد بن عبدالّله بن جعفر الحمیري 

 ،٩٢،٩٦، ١٠١، ١٩٧، ٢٠٤، ٢٤٥، ٢٥٧ 
 ،٢٨٩، ٣٥٥، ٣٦٠، ٣٧٠، ٣٩٤، ٤٠٥
٤٠٧، ٤١٢، ٤٣٦، ٤٥٣،  ٤٦٩
٧٨ محّمد بن عبدالّله بن محّمد 
١٤٦، ٤٠٠،  ٥١٩ محّمد بن عبید 
٦١، ٢٣٦،  ٣٦٨ محّمد بن عبید الّله 

٣٢،  ٣٨٧ محّمد بن عبیدة 
١٩٠،  ٣٥٠ محّمد بن عرفة 
،١٦٣، ٢٣٦ محّمد بن علّي 
٣٢٨، ٣٢٩، ٥٠٢،  ٥١٤ 
٤٥٣ محّمد بن علّي بن أبي عبدالّله 
٢٦٩ محّمد بن علّي بن بالل 
٤١٢،  ٤٦٧ محّمد بن علّي بن جعفر 

محّمد بن علّي بن الحسین بن زید بن علّي بن 
٤٤٩ الحسین8 
٣٢٦ محّمد بن علّي بن الحسین الصدوق 
٤٦٤ محّمد بن علّي بن الّشاه 
٣٨٠ محّمد بن علّي بن قتیبة النیسابوري 
١٢٠،  ٢٣٩ محّمد بن علّي بن محبوب 
١٣٤ محّمد بن علّي الکوفي 
،١٢، ٧١ محّمد بن علّي ماجیلویه 
٩٥، ٢٠٨، ٣٣١، ٣٤٦، ٤٠١، ٤٤٧،  ٤٧٣ 
٤٣١ محّمد بن علّي مرة 
٤٥٠ محّمد بن عمر 
٣٧٨ محّمد بن عمر بن سالم بن البراء الجعابي 

محّمد بن عمر بن محّمد بن سلم بن
١٢٠،  ٣٩٨  البراء الجعابي 
٥٠٢،  ٥١٤ محّمد بن عمر بن یزید 
٣٦٦ محّمد بن عمر الجعابي 
٢٧٦ محّمد بن عمر الزّیات 
٣٢٤ محّمد بن عمرو بن سعید 
 ،٤٣، ١٢٠، ١٢٣، ١٤٨، ١٥٨ محّمد بن عیسی 
٢٢٤، ٢٣٢، ٢٩٤، ٣٥٠، ٣٩٧،  ٤٧٤

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



مام الرضا7 	
تفس�� ا

٦٠٢

٥٦،  ٤٦٩ محّمد بن عیسی بن زیاد 
،١٣٤، ١٨٠ محّمد بن عیسی بن عبید 
١٨٨، ١٩٠، ٣١٨،  ٤٠٠ 
١٥٨،  ٣٥٠ محّمد بن الفضل 
٤٨٢ محّمد بن الفضل الهاشمي 

 ،٩٤، ٩٩، ١٠٩، ١١١، ١٦١ محّمد بن الفضیل 
 ،١٧٥، ١٧٨، ١٨٩، ١٩٥، ١٩٧، ٢١٣، ٢٢٥
٢٣٤، ٢٤٢، ٣٣٨، ٣٤٢، ٣٧١،  ٣٩٧، ٥٠٨
٨٨ محّمد بن الفضیل الّصیرفي 
٥٠٨ محّمد بن القاسم 
١٤ محّمد بن القاسم األسترابادي 
٣٩٢ محّمد بن القاسم بن إبراهیم بن محّمد 
٣٢٥،  ٥٠٥ محّمد بن محّمد 
،١٨٥ محّمد بن محّمد بن عصام الکلیني 
٣٨٧،  ٤٥٧ 
١٩٥،  ٢٦٨ محّمد بن مسعود 
٢٣٤ محّمد بن مسلم 
٣٩٨ محّمد بن موسی 
،١٢٦ محّمد بن موسی بن المتوکل 
١٩٦، ٢٠٨، ٣٢٦،  ٤٠٢ 
٢٢٠ محّمد بن نصیر 
٢٣،  ١٠٦ محّمد بن الولید 
٤٠٣ محّمد بن هارون 
٤٨٥ محّمد بن هارون الصوفي 
٢٠٣،  ٤٠٤ محّمد بن هّمام 
،١٣، ٢٠، ٤٥، ٥٢، ٦٤، ٨٤ محّمد بن یحیی 
 ،١٢٧  ،١١٤  ،١١١  ،١٠٣  ،٩٩  ،٩٢  ،٨٨  ،٨٦  
 ،١٩٤  ،١٩٣  ،١٩٢  ،١٨٥  ،١٧١  ،١٥٣  ،١٤٤

 ،١٩٧، ٢٢٨، ٢٣٦، ٢٥٦، ٢٧٧، ٢٩٥، ٣٠٧
 ،٣٠٨، ٣١١، ٣٢٦، ٣٤٩، ٣٦٥، ٣٦٨، ٣٧٥
٥١٦   ،٤٨٧  ،٤٧٧  ،٤٥٣  ،٤٤٧  ،٤٣٠  ،٤٢٩
٢٧٨ محّمد بن یحیي 
محّمد بن یحیي الصولي  ١٢٤
١٣، ٣٢،  ٣٧٤ محّمد بن یحیی العّطار 
١٩٦، ٢٣٦، ٢٧٨،  ٣٧٤ محّمد بن یعقوب 
،١٤٨، ١٨٥ محّمد بن یعقوب الکلیني 
٢٣٢، ٣٨٧، ٤٥٧،  ٤٧٤ 
٣٣ المحمود 
٣٤٩ محمود بن أبي البالد 
٢٧٨ المحمودي 
٤٧٣ المختار بن محّمد المختار الهمدانی 
،١٢ المختار بن محّمد بن المختار الهمداني 
١٧٠،  ٥١٩ 
٦٨ مرزبان القّمي 
٢٦٤، ٤٣٣،  ٤٥٠ المروزي 
٤٣٦ مروک بن عبید 
١٢٣ المشرقي 

المظّفر بن جعفر بن المظّفر العلوّي الّسمرقندّي
٢٣، ١٠٦، ١٩٥، ٢٢٠، ٢٢٢،  ٢٦٨  
،١٤، ١٤٢ معاویة بن حکیم 
١٨١، ٢٩٤، ٤٦٣،  ٤٨٠ 
معاویة بن عّمار  ٣٠٢
٣٧٠،  ٤٥٢ المعّلی 
 ،٩٩، ١١٣، ١٤٠، ١٩٢، ٢٤٣ معّلی بن محّمد 
٢٤٥، ٢٧٢، ٢٩١، ٣١٧، ٣٨٦، ٤٠٤،  ٤٣٩
٢٠٠، ٢٣٨، ٢٦٥، ٢٩٨، ٣٨٢،  ٥١٧ معّمر 
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 ،٢٠، ٥٣، ٨٦، ١٢٧، ١٧١، ١٩٧ معّمر بن خّالد 
٢٥٦، ٣٤٣، ٣٤٩، ٤٨٧،  ٥٠١
٤٨١ المفید 
٣٥٩ المکتِّب 
٣٢٣،  ٥١٣ المنذر بن محّمد 
٣٣٤ منصور بن عبد الّله اإلصفهاني الصوفي 
١٨٩ موسی بن سّیار 
٢١١ موسی بن عبدالملك 
١٣، ٦١،  ٢٦٥ موسی بن عمر 
٤٠٣،  ٤١٢ موسی بن القاسم 
٥٨،  ١٩٦ موسی بن القاسم البجلي 
٤٠٣ موسی بن یعلي 
٤٤٧ میسرة 

ن
٢١١ نجمة ُاّم الرضا7 
٤٥٠ نصر بن الصباح 
٤٨١ نصیر الدین 

هـ
هارون بن عمرو بن عبد العزیز بن محّمٍد

٨٢  أبو موسی المجاشعّي 
١٤٤ هاشم الجعفري 
٤٦١ هرثمة بن أعین 
٦٧،  ٧٠ الهروي 
٢٦٩ هشام بن إبراهیم 
٤٣، ٨٢، ١٢٣،  ١٣٤ هشام بن إبراهیم المشرقي 
٢٢٦ همدان بن سلیمان النیشابوري 
٤٣، ٦٧، ٣٥٨،  ٣٥٩ الهمداني 
٥١٨ الهیثم 

٣٠٣ الهیثم بن أبي مسروق النهدي 
٥١٥ الهیثم بن عبدالرحمان 
٢٢٣، ٢٧٣،  ٣٦٨ الهیثم بن عبدالّله 
٢٥٩، ٣٤٥،  ٣٦٥ الهیثم بن عبدالّله الرّماني 
١٨٨ الهیثم النهدي 
٣٥٩ الوّراق 
،٨٨، ١١٣، ١٢٦ الوّشاء 
 ،١٥٩، ٢٠٨، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٩١ 
٣٤٨، ٣٨٦، ٤٣٩، ٤٥٢،  ٥٠٩
٢٣٠ الولید بن أبان 

ي
٢٠٨،  ٤٢١ یاسر 
،٤٤، ١٢٧، ٢١٨، ٢٧٦ یاسر الخادم 
٢٧٧، ٣٠٦، ٣٤٤، ٣٤٦، ٣٨٩، ٤٥٧،  ٤٩٠ 
٥٤ یحیی بن إبراهیم 
١١٠ یحیی بن المبارك 
٢١، ١٦٤،  ١٧٨ یحیی بن سعید البلخي 
٧٩ یزید بن عمیر بن معاویة الشامي 
١٨٩، ٢٧٩، ٣٠٤،  ٣١٥ یعقوب بن یزید 
١٤ یوسف بن محّمد بن زیاد 
١٢٠، ١٨٩، ٢٦٩،  ٣١٨ یونس 
٩١،  ٢٧٩ یونس بن عبدالرحمان 
٣٩٧ یونس بن یعقوب 
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بیروت، مؤسسة األعلمي، ١٤٢٥هـمحّمد بن الحسن الحر العاملياثبات الهداة
النجف ١٩٦٦ ماحمد بن علّي بن أبي طالب الطبرسياالحتجاج
النجف ١٣٩٢ هـمحّمد بن محّمد بن النعمان، المفیداإلرشاد

ایران، دار االسوة ١٤١٧ هـالحسن بن محّمد الدیلميارشاد القلوب
النجف، دارالکتب االسالمّیة، ١٣٧٦هـمحّمد بن الحسن الطوسياالستبصار
قم، مؤسسة آل البیت، ١٤١٤ هـالحسن بن أبي الحسن الدیلمياعالم الدین
قم، مؤسسة آل البیت، ١٤١٧ هـالفضل بن الحسن الطبرسياعالم الوری
قم، مکتب االعالم السالمي ١٤١٨هـعلي بن جعفر بن طاووساقبال االعمال

قم، مؤسسة البعثة ١٤١٤ هـمحّمد بن الحسن، الطوسیاألمالي
بیروت، ١٤٠٠ هـمحّمد بن علّي بن الحسین، الصدوقاألمالي
قم، المطبعة االسالمّیة ١٤٠٣هـمحّمد بن محّمد بن النعمان، المفیداألمالي

قم، مؤسسة آل البیت ١٤٠٩ هـعلّي بن موسی بن جعفر بن طاووساألمان من أخطار االسفار
لبنان، دار احیاء التراث العربيالعّالمة محّمدباقر المجلسیبحار األنوار

قم، مؤسسة البعثة ١٤١٥هـالسّید هاشم البحرانيالبرهان في تفسیرالقرآن
قم، مؤسسة النشر االسالمي ١٤٢٠هـعمار الدین الطبريبشارة المصطفی
قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـمحّمد بن الحسن الصّفاربصائر الدرجات
قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـالسّید شرف الدین االسترآباديتأویل اآلیات
قم، نشر جامعة المدرسین ١٤٠٤ هـالحسن بن علّي بن الحسین الخّرانيتحف العقول
بیروت، مؤسسة األعلميمحّمد محسن بن شاه مرتضی الکاشانيتفسیر الصافي
قم، مؤسسة البعثة ١٤٢١ هـمحّمد بن مسعود بن عّیاش العّیاشيتفسیر العّیاشي
قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـعلّي بن إبراهیم بن هاشم القّميتفسیر القّمي

قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـالمنسوب إلی االمام العسکری7تفسیر اإلمام العسکري
طهران، مؤسسة الطباعة والنشر١٤١٠هـفرات بن إبراهیم الکوفيتفسیر فرات

قم، مؤسسة الطباعة والنشر ١٤٠٧هـمحمد بن محمد رضا المشهديتفسیر کنزالدقائق
بیروت، مؤسسة التاریخ العربي١٤٢٢هـعبد علّي بن جمعة، الحویزيتفسیر نورالثقلین

قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـمحمد بن همام، االسکافيالتمحیص

٥ . فهرس مصادر التحقیق
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قم، مؤسسة النشر اإلسالمي ١٤٢٣هـمحّمد بن علّي بن الحسین، الصدوقالتوحید
طهران، دار الکتب اإلسالمّیة ١٣٦٤شمحمد بن الحسن الطوسيتهذیب ا األحکام
بیروت، دار الزهراء3 ١٤١١ هـمحّمد بن علّي بن حمزة، الطوسیالثاقب في المناقب

طلیعة النور ١٤٢٥ هـمحّمد بن علّي بن الحسین، الصدوقثواب األعمال
قم، مؤسسة آل البیت، ١٤١٣هـمحّمد بن محّمد السبزواريجامع األخبار
نشر یس، ١٤٠٢ هـمحّمد بن الحسن، الحّر العامليالجواهر السنّیة
قم، مؤسسة المعارف اإلسالمّیة ١٤١٥هـالسّید هاشم البحرانيحلیة األبرار

قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـسعید بن هبة الّله، الراونديالخرائج والجرائح
قم، المنشورات اإلسالمّیة  ١٤٠٣هـمحمبد بن علّي بن الحسین، الصدوقالخصال
قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـسعید بن هبة الّله، الراونديالدعوات

قم، مؤسسة البعثة ١٤١٣ هـمحّمد بن جریر بن رستم، الطبريدالئل اإلمامة
قم، مؤسسة النشر االسالمي ١٤٠٧هـأحمد بن علّي بن أحمد، النجاشيرجال النجاشي
قم، منشورات دلیل ما ١٤٣١ هـمحّمد بن الفتال النیشابوريروضة الواعظین
قم، منشورات دلیل ما ١٤٢١ هـعلّي بن موسی بن جعفر بن محّمدسعد السعود

طهران، مؤسسة الطبع والنشر ١٤١١هـعبید الّله بن عبدالّله، الحاکم الحسکانيشواهد التنزیل
قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـاإلمام علّي بن موسی الرضا7صحیفة اإلمام الرضا
النجف، المکتبة الحیدریة ١٣٨٤ هـعلّي بن محّمد بن علّي، البیاضيالصراط المستقیم
قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـمحّمد بن علّي بن الحسین، الصدوقصفات الشیعة
قم،مکتبة آیة الّله المرعشي  ١٤٠٨هـعلّي بن یوسف بن المطّهر الحّليالعدد القوّیة
قم، مؤسسة المعارف االسالمّیة ١٤٢٠هـأحمد بن محّمد بن فهد الحّليعدة الداعي
نجف، المکتبة الحیدرّیة ١٣٨٥ هـمحّمد بن علّي بن الحسین، الصدوقعلل الشرایع
قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـعبدالّله بن نور الّله، البحرانيعوالم العلوم
قم، مطبعة سّید الشهداء ١٤٠٣ هـعلّي بن إبراهیم، اإلحسائيعوالي اللئالي

قم، مکتبة طوس، ١٣٦٣ شمحّمد بن علّي بن الحسین، الصدوقعیون أخبار الرضا7
قم، منشورات أنوار الهدی ١٤٢٢ هـمحّمد بن إبراهیم، النعمانيالغیبة
قم، مؤسسة المعارف اإلسالمّیة ١٤١١هـمحّمد بن الحسن الطوسيالغیبة

نجف، المطبعة الحیدرّیة، الطبعة الثانّیةعلّي بن موسی بن جعفر بن محّمدفرج المهموم 
مؤسسة دائرة معارف الفقه االسالمي١٤١٩هـعبدالکریم بن أحمد بن موسی بن جعفرفرحة الغري

قم، الطبعة األولی ١٤١٨ هـمحّمد بن الحسن الحّر العامليالفصول المهّمة
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قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٣٥هـمحّمد بن علّي بن الحسین، الصدوقفضائل الشیعة
مشهد، المؤتمر العالمي لالمام الرضا7المنسوب إلی اإلمام الرضا7فقه الرضا7
قم، مرکز النشر اإلسالمي ١٤١٩ هـعلّي بن موسی بن جعفر بن محّمدفالح السائل
قم، مؤسسة آل البیت، ١٤١٣ هـعبدالّله بن جعفر، الحمیريقرب اإلسناد

مشهد، مجمع البحوث االسالمّیة ١٤٠٩هـسعید بن هبة الّله، الراونديقصص األنبیاء
طهران، دار الکتب اإلسالمّیة ١٣٦٣ شمحّمد بن یعقوب، الکلینيالکافي

قم، مؤسسة النشر اإلسالمي ١٤١٧ هـجعفر بن محّمد بن قولویه القّميکامل الزیارات
قم، المطبعة العلمّیة، ١٣٨١ هـعیسی بن أبي الفتح، اإلربليکشف الغّمة
قم، نشر دلیل ما ١٤٣٠ هـعلّي بن محّمد الخّزازکفایة األثر
طهران، مکتبة الصدوق ١٣٩٠ هـمحّمد بن علّي بن الحسین، الصدوقکمال الدین
بیروت، دار األضواء ١٤٠٥ هـمحّمد بن علّي الکراجکيکنز الفوائد

قم، نشر بیدار، ١٣٦٩ هـمحّمد بن علّي بن شهرآشوبمتشابهات القرآن
طهران، المکتبة اإلسالمیة ١٣٨٠ هـالفضل بن الحسن الطبرسيمجمع البیان
قم، مکتبة الفقیهوّرام بن أبي فراسمجموعة وّرام

قم، المجمع العالمي ألهل البیت ١٤١٦هـأحمد بن محّمد بن خالد البرقيالمحاسن
قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة ١٤١٥هـالسّید هاشم البحرانيمدینة المعاجز
مطبعة الحیدري، ١٣٩٤ هـالعّالمة محّمد باقر المجلسيمرآة العقول

قم، مؤسسة آل البیت ١٤٠٧ هـمیرزا حسین النوريمستدرك الوسائل
طهران، مؤسسة الثقافّیة اإلسالمّیة ١٤١٥هـمحّمد بن جریر الطبريالمسترشد

قم، مؤسسة آل البیت ١٤٢٣ هـعلّي بن الحسن الطبرسيمشکاة األنوار
طهران، مکتبة الصدوق ١٣٧٩ هـمحّمد بن علّي بن الحسین، الصدوقمعاني األخبار
قم، مؤسسة النشر اإلسالمي ١٤١٦ هـالحسن بن الفضل الطبرسيمکارم األخالق
قم، مکتبة آیة الّله المرعشي ١٤٠٦ هـالعّالمة محّمد باقر، المجلسيمالذ األخیار

قم، نشر العّالمة، ١٤١٢ هـمحّمد بن علّي بن شهرآشوبالمناقب
طهران، مکتبة الصدوق، ١٣٩٢ هـمحّمد بن علّي بن الحسین، الصدوقمن الیحضره الفقیه

قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤٠٨ هـحسین بن محّمد بن الحسن الحلوانينزهة الناظر
قم، مؤسسة اإلمام المهدي ١٤١٠ هـمحّمد بن جریر بن رستم الطبرينوادر المعجزات

اصفهان، مکتبة اإلمام امیرالمؤمنین محّمد محسن بن شاه مرتضی الکاشانيالوافي
طهران، مکتبة اإلسالمّیة ١٣٨٧ هـمحّمد بن الحسن الحر العامليوسائل الشیعة
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٥ .......................... کلمة المؤسسة
المقّدمة.................................. ٧
سورة الفاتحة............................ ١١
١٨ .............................. سورة البقرة
سورة آل عمران.......................... ٦٧
٨٨ ............................. سورة النساء
١١٣ ............................ سورة المائدة
سورة األنعام............................. ١٣٣
سورة األعراف........................... ١٥٧
١٧٣ ............................ سورة األنفال
١٧٨ .............................. سورة التوبة
سورة یونس.............................. ١٩٤
سورة هود................................ ٢٠٢
سورة یوسف............................. ٢١٥
سورة الرعد.............................. ٢٢٧
سورة ابراهیم............................. ٢٣٥
٢٣٨ ............................ سورة الحجر
٢٤٢ ............................. سورة النحل
٢٥٠ ............................ سورة اإلسراء
سورة الکهف............................ ٢٦٧
سورة مریم............................... ٢٧٦
٢٨٣ ................................. سورة طه
سورة األنبیاء............................. ٢٩١
سورة الحج.............................. ٢٩٩

سورة المؤمنون.......................... ٣٠٦
٣١١ ............................... سورة النور
٣١٨ ............................ سورة الفرقان
سورة الشعراء............................ ٣٢٨
سورة النمل.............................. ٣٣٣
٣٣٦ .......................... سورة القصص
سورة العنکبوت......................... ٣٤١
سورة الّروم............................... ٣٤٣
سورة لقمان.............................. ٣٤٨
٣٥٢ ........................... سورة السجدة
سورة األحزاب........................... ٣٥٣
٣٦٢ ................................ سورة سبأ
٣٦٦ ............................... سورة فاطر
سورة یس................................ ٣٧٢
سورة الصافات.......................... ٣٧٨
٣٨٣ ................................ سورة ص
٣٨٨ .............................. سورة الزمر
٣٩٢ ............................... سورة غافر
٣٩٧ ............................ سورة فصلت
سورة الشوری........................... ٤٠٠
سورة الزخرف........................... ٤١٢
سورة الّدخان............................ ٤١٧
٤١٨ ............................ سورة الجاثیة
٤١٩ .......................... سورة األحقاف

٦. فهرس العناوین
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سورة محّمد............................. ٤٢١
سورة الفتح.............................. ٤٢٤
سورة الحجرات......................... ٤٢٩
سورة ق.................................. ٤٣٢
سورة الذاریات.......................... ٤٣٤
سورة الطور.............................. ٤٣٨
سورة النجم.............................. ٤٣٩
٤٤٢ .............................. سورة القمر
٤٤٤ ........................... سورة الرحمن
سورة الواقعة............................. ٤٥٠
سورة الحدید............................ ٤٥١
٤٥٤ .......................... سورة المجادلة
سورة الحشر............................. ٤٥٦
سورة الصف............................. ٤٦٠
سورة الجمعة............................ ٤٦٤
سورة المنافقون.......................... ٤٦٥
٤٦٦ ............................ سورة التغابن
سورة الطالق............................ ٤٦٧
٤٧٢ ........................... سورة التحریم
سورة الملك............................. ٤٧٣
٤٧٦ .............................. سورة القلم
٤٧٨ ............................. سورة الحاقة
سورة المعارج........................... ٤٧٩
سورة نوح................................ ٤٨٠
٤٨٢ .............................. سورة الجّن
سورة المزّمل............................ ٤٨٤
سورة القیامة............................. ٤٨٥
سورة اإلنسان............................ ٤٨٧

سورة المرسالت........................ ٤٨٩
٤٩٠ ................................ سورة النبأ
سورة النازعات.......................... ٤٩١
٤٩٢ .............................. سورة عبس
سورة التکویر............................ ٤٩٣
٤٩٤ ........................... سورة االنفطار
٤٩٥ ......................... سورة المطففین
سورة األعلی............................. ٤٩٦
٤٩٧ ............................ سورة الغاشیة
سورة الفجر.............................. ٤٩٩
سورة البلد............................... ٥٠١
سورة اللیل............................... ٥٠٣
سورة الضحی........................... ٥٠٥
سورة الشرح............................. ٥٠٧
سورة التین............................... ٥٠٨
سورة العلق.............................. ٥٠٩
٥١٠ .............................. سورة القدر
سورة البّینة............................... ٥١٢
سورة الزلزلة............................. ٥١٤
٥١٥ ............................ سورة القارعة
سورة التکاثر............................. ٥١٦
٥١٧ ............................. سورة الهمزة
٥١٧ .............................. سورة الفیل
٥١٨ ........................... سورة الماعون
سورة االخالص......................... ٥١٩
٥٢١ .............................. سورة الفلق
٥٢٣  ................................ الفهارس 
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