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 ...ملخص البحث ...
يتخذ الباحث من الروايات التفسريية لإلمام الرضا  مادته البحثية لبيان

أثر اإلمام  يف النبوة ،والفرق بني النبي والرسول ،وأول رشوط النبوة هي

العصمة ،كذلك أنواع الوحي اإلهلي ،معتمد ًا املنهج األثري التفسريي حمل ً
ال ومبين ًا
عصمة األنبياء والرسل (صلوات اهلل عليهم أمجعني) ،مستد ً
ال باآليات بالكريمة

واألحاديث املأثورة عن أهل البيت  ،كذلك آراء علامء املسلمني مستد ً
ال تارة

وأخرى ناقد لبعض اآلراء التي تنسب إىل األنبياء والرسل  التي ال تليق بمكانتهم

املقدسة كوهنم حجج اهلل عىل اخللق وأمناءه عليهم ،وقد اختار الباحث تسعة نامذج
تفسريية ،عل ًام أن الروايات قد وثقت باعتامد املنهج السندي أو املتن ،كذلك مرتمج ًا

لبعض الشخصيات ،وموضح ًا األلفاظ الغريبة ،خامت ًا البحث بالنتائج التي توصل

هلا الباحث ،مع فهرست للهوامش ومرتمج ًا للمصادر واملراجع ،ونساءل اهلل التوفيق
والسداد.
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...Abstract...
The present study tackles the explicatory tales for Imam AlRidha as a source to fathom the impact of the Imam (Peace be upon
him) on prophecy and the difference between the prophet and
messenger; the first condition of being a prophet is protection, the
various types of the divine inspirations. Consequently, he depends
mainly upon the explicatory influential methodology in analyzing and
manifesting the protection of prophets and messengers ( Peace be
upon them ) and takes guidance in the Glorious Iyats ,well-reputed
speeches for Ahlalbayt (Peace be upon them) and the opinions of
the Islamic theologians the researcher sometimes consents and
other times criticizes : some viewpoints are attributed to Ahlalbayt
(Peace be upon them) and do not come equal to their sacred niche,
in time, they are profs and guardians of the Creator. Moreover, the
researcher has chosen nine explicatory models, in timer, all the tales
documented according to the documentary or Matin approach; the
researcher has translated certain Western utterances. The study
terminates in the results, indexes and bibliography. May we ask Allah
for success and guidance.

102

م .م .عبداحلسني راشد معارج الغليمي

 ...النبوة ...
قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل آ َم َّنا بِ هّ
اللِ َو َما ُأن ِز َل َع َل ْينَا َو َما ُأن ِز َل َع ىَل إِ ْب َر ِ
يم َوإِ ْس اَم ِع َ
يل
اه َ
وب َو َ
األ ْس َب ِ
َوإِ ْس َح َ
يسى َوال َّنبِ ُّيونَ ِمن َّر هِّبِ ْم َال ُن َف ِّر ُق َبينْ َ
اط َو َما ُأ يِ َ
اق َو َي ْع ُق َ
وت ُم َ
وسى َو ِع َ
َأ َح ٍد ِّم ْن ُه ْم َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُمونَ ﴾(آل عمران ،)84يشكل اإليامن بالنبوة األساس الثاين
بعد اإليامن باهلل تعاىل وهو فرع عىل اإليامن باهلل وعنايته بخلقه ،والعقل البرشي بعد
أن آمن باهلل تعاىل بالدليل والربهان القاطع قاده هذا اإليامن باهلل إىل التصديق بالنبوة
واألنبياء وأنزال الكتب والرشائع.

ولقد تناول املتكلمون والفالسفة وأهل العرفان واملتصوفة واملفكرون

اإلسالميون هذه املسألة العقيدية اخلطرية الشأن بالبحث والدراسة والتحليل
بوصفها أبرز ظاهرة غيبية يف عامل احلس واملادة عىل هذه األرض فهي تعني اتصال

عامل الغيب بعامل الشهادة والفيض الرباين بعامل اإلنسان(.)1

ولقد قضت حكمة اهلل تعاىل أن يكرم االنسان بالعقل ويزينه بالنظر والفكر

كي يدرك بذلك كثري ًا من مصالح العيش ومطالب احلياة ويستزيد يوما فيوم من

املعارف وإدراك املصالح لكنه مل يبلغ بعقله الكامل ومل يدرك احلق وحده فقد صبغه
اهلل تعاىل حمدودا يف كل يشء لذا مل يرتكه تعاىل إىل عقله القارص عن الكامل واحلسري
عن إدراك متام املصالح فكانت نعمة من اهلل تعاىل أ َّن ُه أنزل الصحف والكتب هداي ًة

للعقل وإرشاد ًا للفكروسالم ًة للجسم وموافق ًة للفطرة ووقوف ًا باإلنسان عند حدود
اإلنسانية وإيثار ًا لصبغ احلياة بام يأمر اهلل تعاىل به من اإليامن وطاعته وقد جعل اهلل
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تعاىل محلة تلك الكتب أفضل الناس يف أقواهلم وأرشفهم يف أهليهم ،وهم رسل اهلل

تعاىل وأنبياؤه من البرش إىل البرش(.)2

﴿ل َقدْ َم َّن هّ ُ
قال تعاىلَ :
الل َع ىَل مْ ُال ِ
ني إِ ْذ َب َع َث ِفي ِه ْم َر ُس ً
ؤمنِ َ
وال ِّم ْن َأ ُنف ِس ِه ْم َي ْت ُلو
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َوإِن َكا ُنو ْا ِمن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل
َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ

ين َو ُم ِ
﴿ر ُس ً
ُّمبِ ٍ
ال ُّم َب رِّ ِ
ين﴾(النساء ،)165وكذلك
نذ ِر َ
ش َ
ني﴾(آل عمران ،)164ومنهم ُّ
اللِ َو خَ ْي َش ْو َن ُه َولاَ خَ ْي َش ْونَ َأ َحد ًا إِلاَّ هَّ َ
ت هَّ
﴿ ُي َب ِّل ُغونَ ِر َسالاَ ِ
الل﴾(االحزاب ،)39ويتجىل من

ذلك َّ
النبوة( :وظيفة إهلية وسفار ٌة ربانية ،جيعلها اهلل ملن جيتبيه وخيتاره من عباده
أن ّ
الصاحلني وأوليائه الكاملني إنسانيتهم فريسلهم إىل سائر الناس لغاية إرشادهم إىل
مافيه منافعهم ومصاحلهم يف الدنيا واآلخرة)( .)3وللنبوة يف اللغة معان منها:

1 .1االخبار :واشتقاقه يكون من اإلنباء الذي هو اإلخبار ويكون عىل هذا
مهموز ًا(.)4

2 .2اإلرتفاع :أن يكون مفيد ًا للرفعة وعلو املنزلة واشتقاقه يكون من النباوة
التي هي االرتفاع ،قال الطويس( :ومتى أريد هبذا اللفظ علو املنزلة فالجيوز

االبالتشديد باهلمز وعىل هذا حيمل ماروي عن  عنه قال (ال تنبزوا بإسمي)
أي الهتمزوه ألنه أراد علو املنزلة(.)5

أما النبوة بالعرف واالصطالح فقد ُع ِّرفت بأنهَّ ا :تفضل من اهلل تعاىل عىل

من اختصه بكرامته لعلمه بحميد عاقبته واجتامع اخلالل املوجبة يف احلكمة بنبوته
ٍ
يف الفضل عمن سواه( ،)6وقيل َّ
بالواسطة من
إن النبي هو :املؤدي عن اهلل تعاىل
البرش(.)7
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ويف وجوب بعثة النبوة وجوازها ذهب اإلمامية واملعتزلة إىل وجوهبا الشتامهلا

عىل اللطف يف التكاليف العقلية( ،)8وإىل ذلك ذهبت الفالسفة أما األشاعرة
فاليرون وجوهبا( )9وأما القائلون بانتفاء البعثة ومنهم الربامهة واليهود وهم فرق

منهم من خالف يف جواز النسخ عقال ومنهم من خالف يف النسخ سمعا ومنهم من
أجاز النسخ وخالف يف نبوة نبينا حممد.)10(

ومن القائلني بانتفاء البعثة الربامهة إذ قالواَّ :
إن الرسول إما أن يأيت بام يوافق

العقول أو بامخيالفها فإن جاء باميوافق العقول ففي العقل كفاية وإن جاء بامخيالف

قوله ،وهذه الشبهة باطلة ،وذلك أن نقول مل الجيوز أن يأتوا
العقول وجب َر ّد ُ

باميوافق العقول،كذلك َّ
إن هناك الكثري من الرشائع والعبادات التي الهيتدي العقل
إىل تفصيلها(.)11

ولقد أوضح االمام الرضا العلة يف بعثة الرسل واالنبياء ومعرفتهم ،فقد

روى الصدوق  باسناده عن الفضل بن شاذان* عن الرضا  أ َّنه قال :فإن
قال قائل فلم وجب عليهم معرفه الرسل واإلقرار هبم واإلذعان إليهم بالطاعة؟
قيل :ألنه ملا أن مل يكن يف خلقهم وقوامهم مايكملون به مصاحلهم وكان الصانع
متعاليا عن أن يرى وكان ضعفهم وعجزهم عن ادراكه مل يكن بدٌ هلم من رسول بينه

وبينهم معصوم يؤدي إليه أمره وهنيه وأدبه ونفعهم عىل مايكون به إحراز منافعهم
ومضارهم فلومل جيب عليه معرفته وطاعته مل يكن هلم يف جميء الرسول منفعة والسد

حاجة وكان إتيانه عبث ًا لغري منفعة وإلصالح وليس هذا من صفة احلكيم الذي أتقن
كل يشء.

()12

إن من يتدبر قول اإلمام يرى َّ
َّ
أن اإلنسان جيهل الكثري من مصاحله ونتائج
العدد السابع  ..ذي القعدة / #1434أيلول 2013م
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أعامله واهلل أجل وأعظم من أن هيلك عبده بجهله بل أراد أن جيعله سعيد ًا يف حياته
الدنيوية ويف اآلخرة من الناجني فاإلنسان لن يبلغ بعقله الكامل ولن يدرك احلق،
فمن باب لطفه بعث إلينا رس ً
ال معصومني فلو مل يكن معصومني مل حتقق الفائدة
فأول صفة من صفات االنبياء  العصمة( ،)13لكي يوضحوا سبل اخلري من سبل

يل إِ َّما َش ِ
السبِ َ
اكر ًا َوإِ َّما َك ُفور ًا﴾(االنسان .)3
الرش قال تعاىل﴿ :ا َّنا هَ َد ْينَا ُه َّ

قال الشيخ املظفر « :فوجب أن يبعث اهلل يف الناس رمحة هلم ولطفا هبم
﴿ر ُس ً
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة﴾(ال
وال ِّم ْن َأ ُنف ِس ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
َ

عمران )164وينذرهم عام فيه ويبرشهم بام فيه صالحهم وسعادهتم»(.)14

كذلك َّ
إن اللطف من اهلل تعاىل واجب ،الن اللطف من كامله املطلق وهو

اللطيف بعباده اجلواد الكريم ،فإذا كان املحل قابال ومستعدا لفيض اجلود واللطف

فإ َّنه تعاىل البد أن يفيض لطفه اذ البخل يف ساحة رمحته والنقص يف جوده وكرمه(.)15
وليس املراد من وجوب اللطف إ َّنه تعاىل مأمور به ومفروض عليه من اخللق ،وإنام

املراد منه رضورة اتصافه هبذه الرضورة كرضورة اتصافه بوجوب الوجود(.)16

َّ
إن مباحث النبوة نالت اهتامم علامء اإلسالم قاطب ًة وأخذوا يكشفون النقاب

عنها عرب البحث بآيات الكتاب املجيد والسنة املطهرة وإبراز مراميها ومقاصدها،
وقد كان لإلمام الرضا  الدور الوضاء املرشق يف الكشف عن كل ما يتعلق

بالنبوة وخاصة يف عصمتهم وتنزهيهم من كل يشء ال يليق بقداستهم فهم املصطفون
من لدن اهلل تعاىل وقبل أن نقف عىل تلك الروايات فلقد ُأثر عن اإلمام الرضا 

رواية يف بيان أوجه الفرق بني النبي والرسول وحاالت التلقي النبوي ،ولقد جاء

ذكر النبي والرسول يف القرآن الكريم مجع ًا ومفص ً
ال لذلك اختلف العلامء يف بيان
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الفرق بني النبي والرسول عىل قولني:
1 .1اليوجد فرق بني النبي والرسول ،فالنبي رسول والرسول نبي ،وهذا رأي
املعتزلة( )17ومن أدلتهم عىل ذلك:

﴿و َكانَ َر ُس ً
وال َّنبِ ّي ًا﴾(مريم )54وجه الداللةَّ ،
إن معنى الرسول
أ) قوله تعاىلَ :
والنبي واحد ال فرق بينهام(.)18

﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا ِمن َق ْب ِل َك ِمن َّر ُس ٍ
ول َولاَ َنبِ ٍّي﴾(احلج )52اذ َّ
إن
ب) قوله تعاىلَ :

اللفظتني –الرسول والنبي -متفقتان يف الفائدة َّ
وإن أول األنبياء آدم 

وآخرهم حممد َّ ،
وإن اهلل خاطب نبيه حممد  مر ًة بالنبي وبالرسول مر ًة
ُأخرى(.)19

2 .2هناك فرق بني النبي والرسول ،فالرسول هو املبعوث اىل أمة والنبي هو املحدث
الذي اليبعث اىل أمة ،قال قطرب* ( :)20والنبي من أوحي إليه بملك أو أهلم

يف قلبه أو نبه بالرؤيا الصادقة فالرسول أفضل بالوحي الذي فوق وحي النبوة
ألن الرسول أوحي إليه جربائيل خاصة بتنزيل الكتاب من اهلل وهذا الرأي
منسوب اىل األشاعرة واإلمامية( ،)21مستدلني عىل ذلك بأدلة منها:

﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا ِمن َق ْب ِل َك ِمن َّر ُس ٍ
ول َولاَ َنبِ ٍّي﴾(احلج ،)52/وجه
أ) قوله تعاىلَ :
الداللة َّ
أن اآلية َد َّلت عىل ثبوت التغاير بني الرسول والنبي ،وهو عطف عام

عىل خاص ويقتيض املغاير .قال الكلبي** والفراء :كل رسول نبي من غري
عكس( .)22وقال السيد الطباطبائي :والرسول يكون نبي ًا إشارة إىل إمكان

اجتامع الوصفني(.)23
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وعليه فالعالقة القائمةبني النبي والرسول هي العموم واخلصوص املطلق

الذي يعني االجتامع يف األخص الذي هو ما زاد قيد ًا وهو هنا (الرسول) االنفراد

يف األعم وهو ما زاد فرد ًا وهو هنا النبي فيقال :كل رسول نبي وليس كل نبي
رسول( .)24وقد روى الكليني والصفار بسند عن زرارة بن اعني* قال :سالت أبا

﴿و َكانَ َر ُس ً
وال َّنبِ ّي ًا﴾(مريم  )54قلت :ما الرسول وما
جعفر  عن قول اهلل َ 

النبي؟ قال  :النبي هو الذي يرى يف منامه ويسمع الصوت وال يعاين امللك

والرسول يعاين امللك ويكلمه ،قلت :فاإلمام ما منزلته؟ قال :يسمع الصوت وال
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا ِمن َق ْب ِل َك ِمن َّر ُس ٍ
ول َولاَ َنبِ ٍّي﴾(احلج.)25()52
يعاين ،ثم قالَ :
ب) َّ
إن أنبياء اهلل كانوا حفظ ًة لرشائع اإلسالم وخلفاءه يف املقام( ،)26كذلك َّ
إن

﴿وا ْذ ُك ْر
اختالف األسامء يدل عىل اختالف املسميات( ،)27بدليل قوله تعاىلَ :
وسى إِ َّن ُه َكانَ خُ ْم َلص ًا َو َكانَ َر ُس ً
فيِ ا ْل ِكت ِ
وال َّنبِ ّي ًا﴾(مريم ،)51ويف ذلك داللة
َاب ُم َ

عىل الفرق بينهام(.)28

ولنرى ما هو رأي اإلمام الرضا  يف الفرق بينهم؟ حيث يرى اإلمام 

َّ
إن هناك فرق ًا بينهم فقد روى الكليني والصفار ،بإسنادمها عن احلسن بن العباس

بن املعروف** قال جعلت فداك :أخربين ما الفرق بني النبي والرسول واالمام؟
قال فكتب الفرق بني الرسول والنبي واالمام هوَّ :
«إن الرسول هو الذي ينزل
عليه جربائيل فرياه ويسمع كالمه وينزل عليه الوحي وربام نبيء يف منامه نحو رؤيا

إبراهيم  والنبي سمع الكالم وربام رأى الشخص ومل يسمع الكالم ،واإلمام
هو الذي يسمع الكالم وال يرى الشخص»(.)29

أن اإلمام  قد فرق بينهم بفرق جوهري وهو َّ
وترى بوضوح َّ
أن الرسول
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هو الذي ينزل عليه الوحي خاصة يف تبليغ الرسالة ويشرتك مع النبي يف الصفات
األخرى كالرؤيا والسمع وغريها من الصفات ،أما النبي فال ينزل عليه الوحي،

كذلك نستنتج من هذه الرواية َّ
أن اإلمام  قد أوضح درجات الوحي اإلهلي
ش َأن ُي َك ِّل َم ُه هَّ ُ
﴿و َما َكانَ لِ َب رَ ٍ
الل إِلاَّ َو ْحي ًا َأ ْو ِمن َو َراء ِح َج ٍ
اب َأ ْو
الثالث ،قال تعاىلَ :
وال َف ُي ِ
ُي ْر ِس َل َر ُس ً
يم﴾(الشورى )51وهي:
وح َي بِإِ ْذنِ ِه َما َي َش ُاء إِ َّن ُه َع يِ ٌّل َح ِك ٌ

1 .1الوحي بواسطة امللك :يقول استاذنا الدكتور حممد حسني الصغري :الطريقة
الطبيعية يرسل اهلل ملك ًا يبلغ النبي  وهو من أرقى درجات التبليغ وهي
أرقى درجات الوحي التي حدثت مع نبيا حممد  بواسطة الروح األمني(،)30

وهو املعنى األول الذي َّأكدَ ُه اإلمام َّ ،
إن الرسول هو الذي ينزل عليه
وح الأْ َ ِمنيُ َع ىَل َق ْلبِ َك
الر ُ
جربائيل فرياه ويسمع كالمه ،قال تعاىلَ ﴿ :نزَ َل بِ ِه ُّ
لِت َُكونَ ِم َن مْ ُال ِ
ين﴾(الشعراء.)194-193
نذ ِر َ
2 .2الرؤيا الصادقة :وهو املعنى الثاين الذي أشار اليه اإلمام  و َد َّل عليه
القرآن املجيد قال تعاىلَ ﴿ :ق َ
ال َيا ُبن ََّي إِ يِّن َأ َرى فيِ مْالَنَا ِم َأ يِّن َأ ْذ َب ُح َك َف ُ
انظ ْر
َما َذا َت َرى َق َ
ال َيا َأ َب ِ
ين َف َل اَّم
الصابِ ِر َ
ت ا ْف َع ْل َما ُتؤْ َم ُر َست َِجدُ يِن إِن َشاء اهلل ِم َن َّ
ني َو َنا َد ْينَا ُه َأنْ َيا إِ ْب َر ِ
َأ ْس َل اَم َو َت َّل ُه لِ ْل َجبِ ِ
الر ْؤ َيا إِ َّنا َك َذلِ َك َن ْج ِزي
اه ُ
يم َقدْ َصدَّ ْق َت ُّ
ني﴾(الصافات )105-102فدَ َّلت اآليات عىل َّ
مْ ُال ْح ِسنِ َ
أمر
أن رؤيا إبراهيم ٌ

ووحي إآلهي يستلزم العمل ،بدليل تعقيب اهلل تعاىل يف خطاب إبراهيم
ٌ
بتصديق الرؤيا وجزاء املحسنني( .)31وقد اشرتك نبينا حممد  يف هذا الوحي
﴿ل َقدْ َص َد َق هَّ ُ
الل َر ُس َ
واشار القرآن احلكيم اىل ذلك يف قوله تعاىلَ :
الر ْؤ َيا
ول ُه ُّ

بِالحْ َ ِّق َلتَدْ ُخ ُل َّن مْالَ ْس ِج َد الحْ َ َرا َم إِن َشاء هَّ ُ
الل ِ
آمنِ َ
ني﴾(الفتح )27وهو بمثابة الوعد
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احلق (وقد تكون الرؤيا يف جزء من هذا امللحظ متهيد ًا للوحي املبارش ،وقد يعرب

عنها بالصادقةالصاحلة ،كام حصل هذا املعنى بالنسبة لرسول اهلل  أول بدء

الوحي ،كام يف رواية السيدة عائشة« :أول ما بدئ به رسول من الوحي الرؤيا
الصادقة (الصاحلة) يف النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح»(.)32

3 .3الوحي املبارش :وهي حالة إلقاء الكلمة اإلهلية إىل رسول بال واسطة ملك
لكن من وراء حجاب دون معاينة أو رؤية المتناع ذلك عق ً
ال ورشع ًا( ،)33كام

خاطب اهلل نبيه حممد  يف معراجه إىل الساموات العىل ،وكام خاطب نبيه
موسى قال تعاىلَ ﴿ :ف َل اَّم َأ َتاهَ ا ُن ِ
وسىإِ يِّن َأ َنا َر ُّب َك َف ْ
اخ َل ْع َن ْع َل ْي َك
ودي َيا ُم َ
﴿و َك َّل َم هّ ُ
إِ َّن َك بِا ْل َو ِاد مْ ُال َقدَّ ِ
وسى
س ُط ًوى﴾(طه ،)12-11وقال تعاىلَ :
الل ُم َ
َت ْك ِلي ًام﴾(النساء.)164

َّ
إن هذه العلوم واحلكم التي وردت عن اإلمام  وهذه البالغة البليغة قد

جعلت من االمام مرجع ًا يف مجيع العلوم االسالمية ومصدر ًا للترشيع وقدو ًة صاحلة
لكل مذاهب املسلمني ولقد استعان بنور علمه وسمو حكمته كل عامل وأديب
واحتج بقوله وبالغته كل كاتب ومؤلف ،وكام اختار اهلل رس ً
ال وانبياء ليبلغوا

رساالته لتكوين املجتمع األمثل عىل األرض فقد اختار مجاع ًة للدفاع عن هذه
الرساالت والرشائع املقدسة وعن أشخاصها وهم بال شك أهل بيت النبوة ذرية

بعضها من بعض يف سلسلة تستمر أجيا ً
ال جي ً
ال بعد جيل وكان اإلمام الرضا 

أحد تلك اجلامعة التي حرصت كل احلرص للدفاع عن املقدسات اإلهلية حتى هرع

إليه من كل صوب النصارى واليهود وامللحدون واملشككون فضال عن املسلمني
،لذلك كان اإلمام الرضا  حجة اهلل عىل خلقه يدفع بالشبهات التي تثار يف
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عرصه والسيام الشبهات التي توهم َّ
أن األنبياء  غري معصومني ويتمسكون
بدعواهم هذه بظواهر بعض اآليات القرآنية وإنهَّ م ٌ
برش مثلنا خيطئون ويصيبون(.)34
عصمة االنبياء
إن من املسائل التي وقع احلوار واجلدل فيها هي عصمة االنبياء واملالحظ َّ
َّ
أن

مجيع الفرق االسالمية قالت يف العصمة لكنها اختلفت يف مصاديقها ،فاألشاعرة

ذهبوا إىل عصمة االنبياء من كل الذنوب بعد النبوة ما عدا السهو واخلطأ واجازوا
عليهم الذنوب قبل النبوة( ،)35واحلشوية جوزوا اإلقدام عىل الكبائر بعد الوحي(،)36

أما املعتزلة فقد ذكر القايض عبد اجلبار أ َّنه ال جيوز عىل االنبياء الكبرية ال قبل البعثة

َّ
احلشوإالأن املعتزلة َج ُ
وزوا الصغائر عىل األنبياء(،)37
وال بعدها خالفا ملا يقوله اهل

قال اإلمام أبو حنيفةَّ :
«إن األنبياء عليهم الصالة والسالم كلهم منزهون عن
الصغائر والكبائر والكفر والقبائح»( )38مجهور السنة عىل العموم أوجبوا العصمة.

وبقي رأي االمامية فقد ذكر علامؤهم مجيع ًا :أ َّنه جيب أن يكون النبي معصوم ًا

من الذنوب صغريها وكبريها قبل النبوة وبعدها عىل طريق العمد والنسيان وعىل

كل حال( ،)39بل جيب أن يكون منزه ًا عام ينايف ا ُملروة كالتبذل بني الناس من أكل يف
ٍ
ضحك عال ٍوكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام(.)40
الطريق أو
عرب استقراء الروايات التفسريية الواردة عن اإلمام الرضا لوحظ َّ
أن

مجيعها هتدف إىل إثبات عصمة االنبياء ،بل مجيع ما يتعلق باألنبياء  وسنذكر عددا

من الروايات نبدأ بآدم ونختم بنبينا حممد  تربك ًا ،وسيتجىل بوضوح دور أهل
بيت الرمحة يف الدفاع عن ُأمناء اهلل وسفرائه وهي:
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﴿و َع ىَص آ َد ُم َر َّب ُه َف َغ َوى﴾(طه)121/
أو ًال :قال تعاىل َ
روى الصدوق بإسناده عن أيب الصلت اهلروي قال :ملا مجع املأمون لعيل بن
موسى الرضا  أهل املقاالت فلم يقم أحد إال وألزمه حجته كأ َّنه ُألقم حجر ًا
فقام إليه عيل بن حممد اجلهم* فقال له :يا بن رسول اهلل أتقول بعصمة األنبياء؟

﴿و َعىص آ َد ُم َر َّب ُه َف َغوى﴾؟ فقال
قال  :نعم ،قال :فام تعمل يف قول اهلل تعاىل َ

 :وحيك ياعيل اتق اهلل وال تنسب إىل أنبياء اهلل الفواحش ،وال تتأول كتاب اهلل
﴿وما َي ْع َل ُم َت ْأ ِو َيل ُه إِ َّال ُ
الر ِ
اس ُخونَ فيِ ا ْل ِع ْل ِم﴾(آل
برأيك فإن اهلل عز وجل قد قالَ :
اهلل َو َّ
﴿و َعىص آ َد ُم َر َّب ُه َف َغوى﴾ فإنَّ اهلل عز وجل
عمران )7/وأما قوله عز وجل يف آدم َ
خلق آدم حجة يف أرضه وخليف ًة يف بالده مل خيلقه للجنة وكانت املعصية من آدم يف

اجلنة ال يف األرض وعصمته جيب أن يكون يف األرض ليتم مقادير أمر اهلل فلام هبط
إىل األرض وجعل حج ًة وخليف ًة ُعصم بقوله عز وجل ﴿إِنَّ هّ َ
اص َط َفى آ َد َم َو ُنوح ًا
الل ْ

يم َو َ
َو َ
آل إِ ْب َر ِ
آل ِع ْم َرانَ َع ىَل ا ْل َع مَال ِ َ
ني﴾(ال عمران.)41()33
اه َ

أن اإلمام  يريد أن يقولَّ :
ويبدو من الرواية الرشيفة َّ
إن علم التأويل علم

قد اختص به الباري عزوجل الراسخني يف العلم وهم أهل البيت  كام هو املروي

عنهم فال حيق ألي كان التالعب بآيات الكتاب العزيز ويف هذا صيانة للكتاب
ولعقائد املسلمني من أعدائهم ،وهذا هو األمر األول ،واألمر الثاينَّ :
أن التكليف

الرشعي يكون يف األرض ال يف اجلنة اخلالية من التكاليف كام هو معروف لدى
املسلمني مجيعهم ،فإذا مابعث بأمر إهلي وجبت عصمته من كل أمر اليليق بالنبوة

وصاحبها.

ويف خرب آخر روى الصدوق والطربيس بإسنادمها عن عيل بن حممد بن اجلهم
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َّ
﴿و َعىص آ َد ُم
أن املأمون سأل اإلمام الرضا  فقال له :ما معنى قول اهلل عز وجلَ :
َر َّب ُه َف َغوى﴾(طه )121فأجابه االمام  بأسلوب آخر فقال :إنَّ اهلل تبارك وتعاىل
ال ِم ْن َها َر َغد ًا َح ْي ُث ِش ْئت اَُم َو َال َت ْق َر َبا هَ ِ
نت َو َز ْو ُج َك الجْ َ َّن َة َو ُك َ
ـذ ِه
﴿اس ُك ْن َأ َ
قال آلدم ْ

الش َج َر َة﴾(البقرة )35وأشار هلام اىل شجرة احلنطة ﴿ َفت َُكو َنا ِم َن ا ْل َّظا مِل ِ َ
َّ
ني﴾(البقرة )35

ومل يقل هلام ال تأكال من هذه الشجرة وال مما كان من جنسها وقد امتثال وأطاعا ومل

يقربا من تلك الشجرة وإ َّنام أكال من غريها بعد أن وسوس هلام ابليس و َم َّو َه عليهام
وطلب منهام أن يأكال من غريها مما كان من جنسها وحلف هلام ...ومل يكونا قبل ذلك
يعرفان من حيلف باهلل كذبا ،وكان ذلك من آدم قبل النبوة ...فلام اجتباه اهلل وجعله

﴿و َع ىَص آ َد ُم َر َّب ُه َف َغ َوى ُث َّم
نبي ًا كان معصوم ًا ال يذنب صغرية وال كبرية ،قال تعاىلَ :
َاب َع َل ْي ِه َوهَ َدى﴾(طه .)42()122-121
اج َت َبا ُه َر ُّب ُه َفت َ
ْ
قال الطربيس :لعل الرضا  أراد ترك املندوب وارتكاب املكروه من الفعل

القتضاء أدله العقول واألثر املنقول( .)43واملعروف عند االمامية َّ
أن األمر بعدم

االقرتاب من الشجرة واألكل منها إ َّنام كان أمر ًا إرشادي ًا ال أمر ًا مولوي ًا و خمالفة آدم
وإن النهي الوارد يف اآلية دون هني احلظر والتحريم َّ
كانت من ترك األوىل(َّ .)44
ألن

احلرام ال يكون إالقبيح ًا واألنبياء ال جيوز عليهم يشء من القبائح ،ال كبريها وال

صغريها( ،)45وهم ألطاف للعباد فال يقع منهم ما يقدح يف عصمتهم وينفر عنهم
القلوب ال ظاهر ًا وال باطن ًا(.)46

واألنبياء معصومون من املعصية واملخالفة يف أمر يرجع اىل الدين الذي يوحى

إليهم من جهة تلقيه فال خيطئون ومن جهة حفظة ال ينسون -خالفا للجبائي الذي

قال ال تقع معايص األنبياء إال سهو ًا( -)47وال حيرفون من جهة القائه اىل الناس
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وتبليغه هلم قوال فال يقولون إال احلق الذي ُأوحي اليهم َّ
وإن األنبياء عىل عصمتهم

جيوز هلم ترك األوىل ومنه أكل آدم من الشجرة( ،)48فالعصيان هنا ليس العصيان
احلقيقي بل هو ترك األوىل فخرس راحته يف اجلنة ونعيمها ونزل إىل األرض وأتعاهبا،

قال السيد الطباطبائي َّ :
«إن آدم كان خملوقا ليحيى يف االرض ويموت فيها
ويبعث فيها وإ َّنام أسكنهام اهلل تعاىل اجلنة لالختبار»(.)49

قال السيد املرتىض« :إما وصف تارك الندب بأ َّنه عاص توسع وجتوز يف املجاز

واملجاز ال يقاس عليه وال يعدى به عن موضوعه»( .)50وقد فرسبعض املفرسين:

«عىص بأكل الشجرة ،وغوى أ َّنه َض َّل عن مطلوبه وخاب من حيث طلب اخللد

بأكل الشجرة وفسد عليه عيشه بنزوله إىل الدنيا»( ،)51وقال الشاطبي« :آدم مل يعصم
من اهلمة والتدبري فلحقه ما حلقه»(.)52

قال السبتيَّ :
«إن آدم مل يكن عندما أكل من الشجرة نبي ًا والعصمة ال تشرتط إال

بعد ثبوت النبوة له ومنهم من أمجع عىل ذلك ومنهم من اكتفى بظاهر قوله تعاىل:

َاب َع َل ْي ِه َوهَ َدى﴾(طه )122وهذا عطف بـ (ثم) التي تعطى املهلة
اج َت َبا ُه َر ُّب ُه َفت َ
﴿ ُث َّم ْ

ثم ذكر اإلجتباء واهلداية واإلجتباء هنا النبوة بدليل قوله تعاىل عندما عدد األنبياء

اج َت َب ْينَا﴾(مريم )58يعني من النبني أمجعهم ،قال يف حق
ومناقبهمَ :
﴿وممِ َّْن هَ َد ْينَا َو ْ
اج َت َبا ُه َر ُّب ُه﴾(القلم )50وهذا وجه من الوجوه يثبت أكله
يونس بعد قصة احلوتَ ﴿ :ف ْ

من الشجرة قبل ثبوت نبوته( )53وإىل ذلك ذهب اآللويس وأضاف أ َّنه سهو»(.)54

يف حني تشدد النسفي والزخمرشي يف تفسريمها لآلية اذ وصفوا فعله بالغي

َّ
(وزل آدم) مزجرة بليغة وموعظة
والغي خالف الرشد والعدول عن قوله

للمتكلفني(.)55
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وقد نحا الرازي يف تفسري اآلية منحى اخر ،فيذهب اىل أنه ظاهر القرآن وان دل

عىل ان ادم عىص وغوى لكن ليس الحد ان يقول ان ادم كان عاصيا وغاويا ألمور:
1 .1قال العتبي« :يقال لرجل قطع ثوبا وخاطه قد قطعه وخاطه وال يقال خاط وال
خياط حتى يكون معاودا لذك الفعل معروفا به ومعلوم َّ
أن هذه الزَ َّلة مل تصدر
عن آدم إال مر ًة واحدة»ً.

َّ 2 .2
إن هذه الواقعة وقعت قبل النبوة.
َّ 3 .3
إن قولنا عاص وغاو يوهم كونه عاصيا يف أكثر األشياء وغاوي َّا عن معرفة اهلل

تعاىل ومل ترد هاتان اللفظتان يف القرآن مطلقتني بل مقرونتني بالقصة التي عيص
فيها فكأ َّنه قال عىص يف كيت وكيت وذلك ال يوهم التوهم بالباطل.

4 .4إ َّنه جيوز من اهلل ما الجيوز من غريه كام جيوز للسيد يف عبيده وولده عند معصيته
من اطالق القول ما الجيوز لغري السيد يف عبده وولده(.)56

وزاد الشيخ مغنيه معنى آخر وهوَّ :
أن ادم  حني كان يف اجلنة كان يف الدار

اآلخرة وهذه الدار ال تبليغ فيها وال تكليف كي حتتاج إىل أنبياء ونبوة آدم يف الدنيا

ال يف اجلنةَّ ،
وإن األكل من الشجرة مل يرتتب عليه ظلم أي انسان سوى األكل(.)57

ونحا السيد السبزواري (قدس) يف تفسري الشجرة منحى آخر حيث قال« :إنهَّ ا

كانت مثا ً
ال حلقيقة الدنيا فإنهَّ ا تظهر ألنبياء اهلل تعاىل وأوليائه بأشكال خمتلفة كام

ظهرت لنبينا  يف صورة امرأةيف ليلة املعراج فلذلك كان هنيه هنا إىل عدم وقوعه
يف متاعب الدنيا ومشاقها»(.)58

وروى الطويس  بإسناده عن أيب هريرة :قال رسول اهلل  :احتج آدم
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وموسى ،فقال موسى  آلدم  أنت أبونا وأخرجتنا من اجلنة فقال آدم:
ياموسى اصطفاك اهلل بكالمه وخط لك التوراة بيده ،أفتلومني عىل امر قدره اهلل عيل
قبل ان خيلقني بأربعني سنة؟ فحج آدم موسى(.)59

ويتضح من استقراء آراء العلامء واملفرسين يف تفسري هذه اآلية أنهَّ م مل خيرجوا

عن تفسري اإلمام الرضا ،فقد فرسها بعضهم بأهنا النبوة كام يف الرواية األوىل وفرسها
بعضهم االخر بأنهَّ ا من باب املجاز َّ
وأن هنيه كان إرشادي ًا ال مولوي ًا وهذا ما تفرسه

الرواية الثانية.

ح﴾(هود )46/
س ِم ْن َأ ْه ِل َك إِ َّن ُه َع َم ٌل َغيرْ ُ َصالِ ٍ
ثانيا :قال تعاىل ﴿إِ َّن ُه َل ْي َ

روى العيايش والصدوق بسند عن احلسن بن عيل الوشاء* قال :سمعت الرضا

يقول :قال ابو عبداهللَّ :
إن اهلل قال لنوح :إ َّنه ليس من أهلك ،ألنه كان خمالف ًا له،

وجعل من اتبعه من أهله ،قال :سألني كيف يقرؤون هذه اآلية يف نوح  ،قلت:
ري صالح ،فقال كذبوا
ي َصالِ ٍح  ،وإ َّنه َع ِم َل غ َ
يقرأها الناس عىل وجهني :إِ َّن ُه َع َم ٌل َغ رْ ُ

هو ابنه ،ولكن اهلل نفاه عنه حني خالفه يف دينه)(.)60
اإلمام يف هذه الرواية الرشيفة يقرر أمرين:

األمر األول :تصحيح قراءة اآلية القرآنية ،ذكر السيوطي روايات كثرية

واختالف القراء فقال قرأ أهل الكوفة (عمل ،بكرس امليم وفتح الالم ،و (غري)

بنصب الراء عىل الفعل ،ومعناه :إ َّنه عمل الرشك والكفر وقرأ الباقون (عمل)

بفتح امليم وضم الالم وتنوين (غري) بالرفع ومعناه َّ
إن سؤالك إياي أن أنجيه عمل
غري صالح والقراءة االوىل عن الكسائي ويعقوب وسهل واملعنى عمل عمال غري
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صالح( )61أي عمل الرشك والكفر وهذا هو رأي االمام الرضا .)62(
األمر الثاينَّ :
إن نفي الباري عزوجل البن نوح ليس نفي ًا للنسب بل نفي ًا لدينه

املخالف لدين أبيه ،يقول الفيض الكاشاين« :انه ليس من أهلك الذين وعدتك
بنجاهتم ألنه ليس عىل دينك» ،وروى عن االمام الرضا  يف حق ابن نوح :لقد

كان ابنه ولكن ملا عىص اهلل عزوجل نفاه عن أبيه كذا من كان منا مل يطع اهلل فليس منا

أهل البيت( .)63وروى العيايش عن االمامني الباقر والصادق :إ َّن ُه ابن امرأته(.)64

ورأي جماهد واحلسن إ َّنه َولدُ خبث من غريه ومل يعلم بذلك نوح وقال اهلل
س ِم ْن َأ ْه ِل َك﴾ ،أي من ولدك ،وهذا القول باطل قطع ًا ،الن يف ذلك
تعاىل﴿ :إِ َّن ُه َل ْي َ
طعن ًا عىل نبي وإضافة اىل ما اليليق به( ،)65وقد روي عن ابن عباس« :مازنت امرأة
نبي قط وكانت اخليانة من امرأة نوح إنهَّ ا كانت تنسبه اىل اجلنون واخليانة من امرأة

لوط اهنا كانت تدل عىل أضيافة»(.)66

إن ابني من أهيل أكان ابن نوح؟ فسبح طوي ً
وقيل لسعيد بن جبري :قال نوح َّ
ال،

وقال :ال إله إال اهلل حيدث اهلل حممد  إ َّنه ابنه وتقول ليس ابنه  ،كان ابنه ولكنه
س ِم ْن َأ ْه ِل َك﴾ قال
كان خمالف ًا يف النية والعمل والدين ،فمن ثم قال تعاىل ﴿إِ َّن ُه َل ْي َ
السيوطي قال الثعلبي :وهذا القول اوىل بالصواب وأليق بظاهر الكتاب(.)67
وقد ذكر السيد املرتىض ثالثة وجوه يف تفسري اآلية:
الوجه األولَّ :
إن نفيه ألن يكون ليس من أهله مل يتناول فيه نفي النسب وإ َّنام

نفي أن يكون من أهله اللذين وعد اهلل بنجاهتم ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْلنَا مْ ِ
اح ْل ِف َيها ِمن
ُك ٍّل َز ْو َجينْ ِ ا ْثنَينْ ِ َو َأ ْه َل َك إِ َّال َمن َس َب َق َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل﴾(هود )40فاستثنى من أهله من
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أراد إهالكه بالغرق ويدل عىل صحة هذا التأويل قول نوح  :إنَّ ابني من أهيل
وإ َّنه وعدك احلق ،وهذا الوجه يطابق اخلربان وال يتنافيان وقد روي هذا التأويل

بعينه عن ابن عباس واىل ذلك ذهب الطويس والشيباين والزخمرشي والشوكاين وايب

السعود وأحد آراء فخر الدين الرازي والطربيس واملروي عن الضحاك وعكرمة
واجلبائي(.)68

الوجه الثاين :وهو قول جماهد واحلسن وهذا الذي ذكرناه سابق ًا وهو مرفوض

من مجيع املفرسين.

الوجه الثالثَّ :
إن املراد يف ذلك أي أ َّنه ليس عىل دينك وإىل هذا الوجه ذهب

كل من السبتي واملا تريدي وااللويس وأحد آراء فخر الدين الرازي والطربيس

حيث ذكر َّ
إن القوالن متقاربان(.)69

ٌ
وقد فسرَّ َ السيد الطباطبائي اآلية الكريمةَّ :
رسول وأحد أنبياء
إن نوحا 
ُأويل العزم عاملا هلل عارفا بمقام ربه بصريا بموقف نفسه يف العبودية وإ َّنه كان يرى

ابنه ظاهرا من املؤمنني ولو مل يكن كذلك ملا دعاه اىل ركوب السفينة فهو 
ذر َع ىَل الأْ َ ْر ِ
ين
ض ِم َن ا ْل َك ِاف ِر َ
الداعي عىل الكافرين السائل هالكهم بقوله َّ
﴿ر ِّب لاَ َت ْ
َد َّيار ًا﴾(نوح.)70()26

واملراد بكونه ليس من أهله الذين وعده اهلل بنجاهتم الن املراد باألهل يف قوله:

﴿و َأ ْه َل َك إِ َّال َمن َس َب َق َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل﴾(هود ،)40األهل الصاحلون وهو ليس بصالح
َ
وإن كان ابنه ومن أهله بمعنى االختصاص ،وقيل أيض ًا َّ
إن املراد :إ َّنه ليس عىل دينك
ُ
وأثر عن أهل البيت .)71(
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والظاهر َّ
إن مدار األهليه بني العلامء هو القرابة الدينية القرابة النسب فاإلسالم

أبعد اجلاهلني واملرشكني من قريب النسب برسول اهلل  كام هو معروف من طردهم
وإذالهلم رصحي ًا يف قوله تعاىلَ ﴿ :ت َّب ْت َي َدا َأ يِب لهَ َ ٍ
ب َو َت َّب﴾(املسد )1فأخرج القريب
قرب البعيد يف رصيح قول رسول  :سلامن* منا أهل البيت
وأبعده ولعنه ،فيام َّ

()72

وفيه قول أيب فراس احلمداين:

ك��ان��ت م���ودة س��ل�مان ل��ه نسبا

ومل يكن بني نوح وابنه رحم

()73

لذلك كانت اجلواب هيز هز ًا ،كام إ َّنه يكشف عن حقيقة كبرية َّ
إن الرباط الديني

أسمى من رباط النسب والقرابة فهو فرد غري الئق حيث ال أثر لرباط القرابة بعد

أن قطع رباط الدين( ،)74فخرج بشقاوته وكفره باهلل فأصبح خملوق غري صالح

لالستقامة(.)75

وقد ملئت كتب احلديث هبذه املعاين من الروايات فعن النبي االكرم  :من

سمع رجال ينادي ياملسلمني فلم جيبه فليس بمسلم(،)76

وعن االمام الصادق :ليس بويل من أكل مال مؤمن حرام( ،)77حيث َّ
إن

األصل يف مذهب القادة الربانيني واألساس هو اإليامن بالعقيدة والعمل بمناهجهم

والسري عىل آثارهم والثبات عىل خطهم يف اصعب االوقات واالزمنة .وهذا ما أكده

االمام الرضا حني نفى اهلل تعاىل بنوة ابن نوح أل َّنه مل يسلك عىل دين اهلل الذي
ارتضاه ألوليائه الصاحلني.

ال َأ َولمَ ْ ُتؤْ ِمن َق َ
﴿ر ِّب َأ ِر يِن َك ْي َف تحُ ْ يِـي مْالَ ْو َتى َق َ
ال َب ىَل َو َل ِ
ـكن
ثالثا :قال تعاىل َ

ِّل َي ْط َمئِ َّن َق ْلبِي﴾(البقرة)260
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روى العيايش بإسناده عن عيل بن أسباط( *)78وروى الربقي( )79بإسناده عن

صفوان بن حييى(َّ **)80
﴿ر ِّب
إن أبا احلسن الرضا  سئل عن قول اهلل عز وجلَ :
ال َأ َولمَ ْ ُتؤْ ِمن َق َ
َأ ِر يِن َك ْي َف تحُ ْ يِـي مْالَ ْو َتى َق َ
ال َب ىَل َو َل ِ
ـكن ِّل َي ْط َمئِ َّن َق ْلبِي﴾ أكان يف قلبه

شك؟ قال :ال ولكنه أراد من اهلل الزيادة يف يقينه(.)81

وروى الصدوق والطربيس بإسنادمها عن عيل بن حممد بن اجلهم َّ
إن املأمون
﴿ر ِّب َأ ِر يِن َك ْي َف
سأل اإلمام الرضا  فقال :أخربين عن قول إبراهيم َ :
ال َأ َولمَ ْ ُتؤْ ِمن َق َ
تحُ ْ يِـي مْالَ ْو َتى َق َ
ال َب ىَل َو َل ِ
ـكن ِّل َي ْط َمئِ َّن َق ْلبِي﴾ قال الرضا  :إنَّ اهلل

تبارك وتعاىل كان أوحى إىل إبراهيم  إين متخذ من عبادي خليال إن سألني
﴿ر ِّب َأ ِر يِن َك ْي َف
إحياء املوتى أجبته ،فوقع يف نفس إبراهيم إ َّنه ذلك اخلليل فقالَ :
ال َأ َولمَ ْ ُتؤْ ِمن َق َ
تحُ ْ يِـي مْالَ ْو َتى َق َ
ال َب ىَل َو َل ِ
ـكن ِّل َي ْط َمئِ َّن َق ْلبِي﴾ عىل اخللة ،وقال ﴿ َف ُخ ْذ
َأ ْر َب َع ًة ِّم َن َّ
ص ُه َّن إِ َل ْي َك(﴾ ...البقرة ،)260وقلن يانبي اهلل أحييتنا أحياك اهلل
الطيرْ ِ َف رُ ْ
فقال إبراهيم :بل اهلل حيي ويميت وهو عىل كل يش قدير(.)82

إبراهيم  أبو األنبياء وثاين أويل العزم وخليل الرمحن قال سبحانهَ ﴿ :ما

َكانَ إِ ْب َر ِ
يم هَ ُي ِ
ش ِك َ
صانِ ّي ًا َو َل ِكن َكانَ َحنِيف ًا ُّم ْس ِل ًام َو َما َكانَ ِم َن مْ ُال رْ ِ
ني﴾(آل
ود ّي ًا َو َال َن رْ َ
اه ُ

عمران.)67

جاء يف علل الرشائع مسند ًا عن احلسني بن خالد عن أيب احلسن الرضا 

قال :إ َّنام اختذ اهلل إبراهيم خليال ألنه مل يرد أحد ومل يسال أحد ًا غري اهلل( .)83وإبراهيم

 تعرتف بنبوته الديانات الساموية الثالثة :اإلسالم واملسيحية واليهودية ويعظمه

مرشكو العرب النتساهبم إىل ولده إسامعيل  وألهنم خدمة الكعبة وإبراهيم
 هو اجلد احلادي والثالثني لنبينا حممد .)84(
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َع َّلقَ السيد الطباطبائي عىل الرواية املروية عن عيل بن حممد اجلهمَّ :
إن الرواية

إن مقام اخللة يستلزم إجابة الدعاء واللفظ يساعد عليه َّ
ال ختلو عن داللة ماعىل َّ
فإن
اخل َّلة هي احلاجة  ،واخلليل إ َّنام يسمى خلي ً
ال ألن الصداقة إذا كملت رفع الصديق
حوائجه إىل صديقه ،والمعنى لرفعها مع عدم الكفاية والقضاء( .)85ذكر السيد

املرتىض إن املفرسين قالواَّ :
إن ابراهيم  مر بحوت نصفه يف الرب ونصفه يف البحر
ودواب الرب والبحر تأكل منه فاخطر الشيطان بباله استبعاد رجوع ذلك حيا ومؤلفا

مع تفرق أجزائه وانقسام أعضائه يف بطون حيوان الرب والبحر فشك(، )86وقد أجيب

عىل ذلك –آية ورواية البحث  -بأربعة وجوه ذكرها املفرسون وهي:

الوجه األول :إ َّنه ليس يف اآلية داللة عىل شك إبراهيم  يف إحياء املوتى،

وقد جيوز أن يكون  إ َّنام سأل اهلل تعاىل ذلك ليعلمه عىل وجه يبعد عنه الشبهة
وال يعرتض فيه شك وارتياب فطلب أن يريه تعاىل مثا ً
ال حمسوس ًا وأحب أن يعلم

ذلك علم عيان بعد أن كان عامل ًا به من جهة االستدالل( ،)87وللنبي أن يسأل ربه

ختفيف حمنته وتسهيل تكليفه  ،والذي يؤيد ذلك جواب ابراهيم ( ليطمئن)

فبني إ َّنه عارف مصدق( ،)88لكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل ليحصل عىل
مذاق هذه املالبسة فيسرتوح هبا ويتنفس يف جوها ويعيش معها وهي أمر آخرغري

اإليامن الذي ليس بعده إيامن( ،)89واأللف يف (أومل تؤمن) ألف إجياب قال الشاعر:
ألستم خ�ير م��ن رك��ب املطايا

وأن����دى ال��ع��امل�ين ب��ط��ون راح

وعرب الطويس والطربيس َّ
بأن هذه الوجه أقوى الوجوه( ،)90وإىل ذلك كل من

الزخمرشي والبيضاوي والسبتي والبيضاوي وسيد قطب وهو قول احلسن وقتادة
وسعيد بن جبري والربيع وجماهد وكام حكاه الطربي وغريه(.)91
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بأن اهلل اختذه خلي ً
الوجه الثاينَّ :
ال وإ َّنه جييب دعوته وحييى املوتى بدعائه فسأل

اهلل تعاىل أن يفعل ذلك ليطمئن قلبه بأ َّنه قد أجاب دعوته واختذه خلي ً
ال وذلك أيض ًا

لالستدالل كام قال السيد املرتىض  ،وهذا ماروي عن ابن عباس وسعيد بن
جبري والسدي حكاه الطربيس وهو رأي املا تريدي الذي قال يف تفسريها :أعلم أ َّنك

قد استجبت يل فيها دعوتك وأعطيتني الذي سألتك ،أي اخللة ،وذكر ذلك الفيض

الكاشاين يف األصفى يف أثر عن أهل البيت  وروى عن الرضا .)92(

الوجه الثالثَّ :
إن سبب السؤال منازع نمرود إياه يف اإلحياء إذ قال أنا أحي

وأميت وأطلق حمبوس ًا وقتل إنسان ًا ،فقال إبراهيم :ليس هذا بإحياء ،وقال :يارب

أرين كيف حتيى املوتى ليعلم نمرود ذلك وروى َّ
إن نمرود توعده بالقتل إن مل حييى
اهلل امليت بحيث يشاهد ،فلذلك قال ليطمئن قلبي ،أي بأن ال يقتلني اجلبار ،عن

حممد بن اسحاق بن يسار :قال السيد املرتىض هذا الوجه إن جاز صلح يف تأويل
اآليه وحكا هذا الرأي الطويس(.)93

الوجه الرابع :إ َّنام سأل إحياء املوتى ليزول شكهم يف ذلك وشبهتهم وجيرى

جمرى سؤال موسى  الرؤية عليه تعاىل(.)94

قال الطباطبائيَّ :
إن السؤال للحصول عىل األسباب األصلية ليحصل العلم

باحلقيقة ،وقد روي عن الصادق  إ َّنه قال :وهذه آية متشاهبة ،ومعناها :إ َّنه سأل

عن الكيفية والكيفية من فعل اهلل عز وجل متى مل يعلمها العامل مل يلحقه عيب وال
عرض يف توحيده نقصَّ ،
وإن إبراهيم  انام كان يسأل حق اليقني(.)95

وللسيد السبزواري نفس الرأي حيث يقول :هو سؤال استعطاف وفيه لطف

وعناية ومثله بني اخلليلني كثري ال يفهمه إال من كان من أهله و (أرين) الوصول إىل
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حق اليقني بعد طي مراحل أصل العلم وعلم اليقني  ،كذلك َّ
إن املشاهدة والعيان
يؤثران يف استقرار النفس ورسوخ العلم يف القلب ويزداد هبا اليقني(.)96

ٌ
لقائل يقول عىل الوجه األولَّ :
إن علي ًا  قال :لو كشف يل
أمر
بقي هناك ٌ

الغطاء ما ازددت يقينا ،وإبراهيم  رسوال من أويل العزم ،فلامذا يسأل اهلل تعاىل؟

وقد أجاب عىل ذلك حممد بن أيب بكر الرازي قالَّ :
إن عليا  أراد بذلك قوة يقينه

قبل العيان  ،حتى كان الزيادة احلاصلة بالعيان يسريه ال يعتدهبا(.)97

من خالل تتبع آراء املفرسين والعلامء نرى إهنا مل خترج عن تفسري اإلمام الرضا

 وإجاباته حيث إ َّنه  يف الرواية األوىل طلب الزيادة يف العلم وهذا ما حكاه

بعض املفرسين كام َم َّر ،ويف الرواية الثانية طلب اخللة فتطلب معرفه ذلك عن طريق

االستدالل واملعاينة وهذا ما ذكره القسم اآلخر من املفرسين وهذا من الرتقي يف

اإلجابة والتضاد يف الروايتني .وبذلك تثبتت عصمة إبراهيم  من كل مايليق به

وقد اصطفاه اهلل تعاىل من بني عباده ليكون رسوال ً ونبيا ً وإماما ً وحج ًة عىل خلقه.

ال هَ َـذا َر يِّب َف َل اَّم َأ َف َل َق َ
رابعا :قال تعاىلَ ﴿ :ف َل اَّم َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر َأى َك ْو َكب ًا َق َ
ال ال
ال هَ َـذا َر يِّب َف َل اَّم َأ َف َل َق َ
ني َ مَلَّا َر َأى ا ْل َق َم َر َبا ِزغ ًا َق َ
ُأ ِح ُّب ِ
ال َلئِن لمَّ ْ هَ ْي ِد يِن َر يِّب ُ
اآلف ِل َ
ألكو َن َّن
س َبا ِز َغ ًة َق َ
ب َف َل اَّم َأ َف َل ْت َق َ
الض ِّالين ََل اَّم َر َأى َّ
ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
ال َيا
ال هَ َـذا َر يِّب هَ َـذا َأ ْك رَ ُ
الش ْم َ
يء ممِّ َّا ُت رْ ِ
ش ُكونَ ﴾(األنعام .)78-76روى الصدوق والطربيس بإسنادها
َق ْو ِم إِ يِّن َب ِر ٌ

عن عيل بن حممد بن اجلهم :قال وسأل املأمون أبا احلسن الرضا  فاخربين عن
قول اهلل عز وجل يف ابراهيم َ ﴿ :ف َل اَّم َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر َأى َك ْو َكب ًا َق َ
ال هَ َـذا َر يِّب
َف َل اَّم َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر َأى َك ْو َكب ًا َق َ
ال هَ َـذا َر يِّب﴾ فقال الرضا  :إنَّ إبراهيم وقع
إىل ثالثة أصناف صنف يعبد الزهرة  ،وصنف يعبد القمر ،وصنف يعبد الشمس،
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وذلك حني خرج من الرسب( )98الذ ي أخفي فيه ﴿ َف َل اَّم َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل﴾ فرأى
ال هَ َـذا َر يِّب﴾عىل اإلنكار واالستخبارَ ﴿ ،ف َل اَّم َأ َف َل﴾ الكوكب ﴿ َق َ
الزهرة ،قال ﴿ َق َ
ال

ال ُأ ِح ُّب ِ
اآلف ِلني﴾ ألن األفول من صفات املحدث ،المن صفات القدم ﴿ َف َل اَّم َر َأى
ال هَ َـذا َر يِّب َف َل اَّم َأ َف َل َق َ
ا ْل َق َم َر َبا ِزغ ًا َق َ
ال َلئِن لمَّ ْ هَ ْي ِد يِن َر يِّب ُ
الض ِّال َ
ألكو َن َّن ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
ني َف َل اَّم
ال هَ َـذا َر يِّب﴾ عىل اإلنكار واالستخبار ﴿ َف َل اَّم َأ َف َل َق َ
َر َأى ا ْل َق َم َر َبا ِزغ ًا َق َ
ال َلئِن لمَّ ْ هَ ْي ِد يِن
َ
﴿قال َلئِ ْن لمَ ْ هَ ْي ِد يِن َر يِّب ُ
َر يِّب ُ
الض ِّال َ
ألكو َن َّن ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
ألكو َن َّن ِم َن ا ْل َق ْو ِم
ني﴾ يقول:
س َبا ِز َغ ًة َق َ
ني * مَلَّا َر َأى َّ
الض ِّال َ
َّ
ب﴾ من الزهرة والقمر عىل
ال هَ َـذا َر يِّب هَ َـذا َأ ْك رَ ُ
الش ْم َ
اإلنكار واالستخبار  ،العىل اإلخبارواإلقرار ﴿ َف َل اَّم َأ َف َل ْت﴾ قال لألصناف الثالثة

يء ممِّ َّا ُت رْ ِ
ش ُكونَ إِ يِّن َو َّج ْه ُت َو ْج ِه َي
من عبدة الزهرة والقمر والشمس ﴿ َيا َق ْو ِم إِ يِّن َب ِر ٌ
ات َو َ
الس اَم َو ِ
األ ْر َ
ش ِك َ
ض َحنِيف ًا َو َما َأ َن ْا ِم َن مْ ُال رْ ِ
ني﴾(األنعام )79-78وإنام
لِ َّل ِذي َف َط َر َّ
أراد ابراهيم  بام قال أن يبني هلم بطالن دينهم ويثبت عندهم إنَّ العبادة الحتق
ملا كان لصفة الزهرة والقمر والشمس ،وإ َّنام حتق العبادة خلالقها وخالق السموات
واألرض ،وكان ما أحتج به قومه مما أهلمه اهلل تعاىل وأتاه كام قال اهلل عز وجل:

﴿وتِ ْل َك ُح َّج ُتنَا آ َت ْينَاهَ ا إِ ْب َر ِ
يم َع ىَل َق ْو ِم ِه﴾(األنعام.)99()83
َ
اه َ
تتلخص وظائف االنبياء  يف ثالثة أمور هي

1 .1الدعوة اىل االيامن باهلل وعبادته كام قال تعاىلَ ﴿ :ما َأ ْر َس ْلنَا ِمن َق ْب ِل َك ِمن َّر ُس ٍ
ول
إِلاَّ ُن ِ
اع ُبدُ ِ
ون﴾(األنبياء)25
وحي إِ َل ْي ِه َأ َّن ُه لاَ إِ َل َه إِلاَّ َأ َنا َف ْ

2 .2االيامن باليوم االخر وما يتعلق به ،واشري اليه يف القرانَ ﴿ :قدْ َكانَ َل ُك ْم ِفي ِه ْم
ُأ ْس َو ٌة َح َسن ٌَة مِلَن َكانَ َير ُجو هَّ َ
الل َوا ْل َي ْو َم الآْ ِخ َر﴾(املمتحنة.)6
ْ
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3 .3تبيان الرشائع التي فيها صالح االنسان وسعادته يف الدنيا واالخر ،وأشري
﴿ر َّبنَا َوا ْب َع ْث ِفي ِه ْم َر ُسو ًال ِّم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم
إليه بقوله تعاىلَ :
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َو ُيزَ ِّكي ِه ْم﴾(البقرة.)100()129/
ا ْل ِكت َ

َّ
أص َل أصول الدين باالستدالل
إن إبراهيم  كان نبي حجة وهو أول من َّ

عىل علم التوحيد وبه اقتدى رؤساء املتكلمني يف استدالله بالكواكب الثالثة التي
وردت يف الكتاب ،فكان قومه حرانيني ينظرون يف النجوم ،ويردون هلا القضاء يف

األفعال ويعبدون بعضها ،فكان هو يقصد االحتجاج عليهم يف حدوثها بتغريها
وتبدل أحواهلا فخرج مع أهل الرصد لي ً
ال لينبههم عىل حدوثها بتغريها مع تسليم

مذهبهم الفاسد هلم جد ً
ال وقصده مقابلة الفاسد فإ َّنه من وجوه النظر واألظهر يف
طريقة التنبيه عىل احلدوث باالستدالل باألكوان( ،)101ويرشدهم إىل طريق احلق من
طريق النظر واالستدالل(.)102

أوضح الرازي َّ
إن هذه املناظرة إ َّنام جرت إلبراهيم  وقت اشتغاله بدعوة

وأو َل العلامء اآلية عىل عدة وجوه أقواها اإلستدراج وذلك
القوم إىل التوحيد(َّ ،)103
أبلغ يف احلجاج وألطف يف املكيدة( ،)104قول من ينصف خصمه مع علمه بأ َّنه مبطل

فيحكي قوله كم هو غري متعصب ملذهبه ألن ذلك أدعى إىل احلق وأنجى من الشغب
﴿ال ُأ ِح ُّب ِ
اآلف ِل َ
ني﴾ ال أحب عبادة األرباب املتغريين من حال اىل حال( ،)105لريهيم

تصور علمهم وبطالن عبادهتم ملخلوق جاء عليه اعراض احلوادث ،كام اوضح
الطربيس يف تفسريه( )106وهناك تأويآلخر خيرج خمرج االنكار واالستهزاء ويكون

من ذلك معنى االستدراجإذ هو إاللزم من حيث ال يشعر به .واىل ذلك ذهب السيد

املرتىض(.)107
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قال الفيض الكاشاين« :هذا ريب عىل سبيل اإلنكار واالستخبار ونقل أقوال

اإلمام الرضا  واستداللهَّ :
إن االنتقال واالحتجاب واالستتار دليل احلدوث
والفقر وكل حمدث مفتقر اىل حمدث»(.)108

أبان السيد الطباطبائي معنى اآلية الكريمة وملخصه :حكى اهلل تعاىل عىل
لسان إبراهيم َ ﴿ :يا َأ َب ِ
اءن ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما لمَ ْ َي ْأتِ َك ....إِ َّن ُه َكانَ يِب
ت إِ يِّن َقدْ َج يِ
َح ِف ّي ًا﴾(مريم )47-43انه كان  عىل علم بحقيقة االمر ،وعىل هذا فقوله ﴿هَ َذا

َر يِّب﴾ جاري جمرى التسليم واملجاراة بعد نفسه كأحدهم وجماراهتم وتسليم ما
سلموه ثم بيان ما يظهر به فساد رأهيم وبطالن قوهلم وهذا الطريق من االحتجاح
أجلب إلنصاف اخلصم وأمنع لتوزان عصبية ومحيته وأصلح إلسامع احلجة(.)109

ومن خالل استقراء آراء املفرسين تبني تفسريه هو املعتمد ورأيه هو السند ومل

ٍ
ٍ
وشاف.
تفسريواف
يذهب إىل هنا أوهناك فكان والزال

وسى َف َق ىَض َع َل ْي ِه َق َ
الش ْي َط ِ
ال هَ َذا ِم ْن َع َملِ َّ
ان
خامسا :قال تعاىلَ ﴿ :ف َو َكزَ ُه ُم َ

﴿ر ِّب إِ يِّن َظ َل ْم ُت َن ْف يِس َف ْ
اغ ِف ْر
إِ َّن ُه َعدُ ٌّو ُّم ِض ٌّل ُّمبِني﴾(القصص .)15وقال تعاىلَ :
يم﴾(القصص )16وقال تعاىلَ ﴿ :ف َع ْلت َُها إِذ ًا َو َأ َنا ِم َن
ليِ َف َغ َف َر َل ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
الر ِح ُ
ور َّ
الض ِّال َ
َّ
ني﴾(الشعراء.)20

روى الصدوق والطربيس بإسنادهم عن عيل بن حممد بن اجلهم َّ
إن املأمون سأل

وسى َف َق ىَض َع َل ْي ِه َق َ
ال هَ َذا
اإلمام الرضا  قال :فأخربين عن قول اهلل ﴿ َف َو َكزَ ُه ُم َ

الش ْي َط ِ
ِم ْن َع َملِ َّ
ان﴾ ،قال الرضا  :إنَّ موسى دخل مدينه من مدائن فرعون عىل
﴿و َج َد ِف َيها َر ُج َلينْ ِ َي ْقتَتِلاَ ِن هَ َذا ِمن
حني غفلة من أهلها وذلك بني املغرب والعشاء َ

وسى
است ََغا َث ُه ا َّل ِذي ِمن ِش َيعتِ ِه َع ىَل ا َّل ِذي ِم ْن َعدُ ِّو ِهَ ،ف َو َكزَ ُه ُم َ
ِش َيعتِ ِه َوهَ َذا ِم ْن َعدُ ِّو ِه َف ْ
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َف َق ىَض﴾ عىل العدو وحيكم اهلل تعاىل ذكره فامت ﴿ َق َ
الش ْي َط ِ
ال هَ َذا ِم ْن َع َملِ َّ
ان﴾ يعني

االقتتال الذي كان وقع بني الرجلني ،ال مافعله موسى  من قتله إياه إ َّنه يعني

﴿ر ِّب إِ يِّن َظ َل ْم ُت
الشيطان َ
﴿عدُ ٌّو ُّم ِض ٌّل ُّمبِنيٌ ﴾ .فقال املأمون :فام معنى قول موسى َ
َن ْف يِس َف ْ
اغ ِف ْر ليِ ﴾؟ قال :يقول :إين وضعت نفيس غري موضعها بدخويل هذه املدينة
﴿ َف ْ
اغ ِف ْر ليِ ﴾ أي أسرتين من أعدائك لئال يظفروا يب فيقتلوين .فقال املأمون :فام معنى
الض ِّال َ
قول موسى لفرعون ﴿ َف َع ْلت َُها إِذ ًا َو َأ َنا ِم َن َّ
ني﴾؟ قال اإلمام الرضا :قال

الض ِّال َ
موسىَ ﴿ :ف َع ْلت َُها إِذ ًا َو َأ َنا ِم َن َّ
ني﴾ عن الطريق بوقوعي إىل مدينه من مدائنك،
وقد قال اهلل لنبيه حممد َ 
آوى﴾(الضحى )6يقول :أمل جيدك وحيدا
﴿ألمَ ْ يجَ ِدْ َك َيتِي ًام َف َ

﴿و َج َد َك َضالاّ ً ﴾ يعني عند قومك ﴿ َف َه َدى﴾ أي هداهم إىل
فآوى إليك الناس َ
﴿و َو َج َد َك َعائِ ً
ال َف َأ ْغنَى﴾ يقول :أغناك بأن جعل دعاءك مستجابا(.)110
معرفتك َ

ذكر أغلب العلامء َّ
إن موسى َ م َّر برجلني يقتتالن أحدمها يعرفه مؤمنا

واآلخر كافرا فاستغاثه املؤمن عىل الكافر فوكز الكافر ليحمي املؤمن ُ
فقتل بتلك

الوكزة فامت وماجرت العادة باملوت من الوكز ،إن مات أحد فنادر والنادر ال حيكم
الش ْي َط ِ
به( .)111أما قوله تعاىل ﴿هَ َذا ِم ْن َع َملِ َّ
ان﴾ هذا إشارة إىل الشجار والقتال

الذي وقع بني القطبي واالرسائييل ال إىل الوكز أو القتل غري املقصود ،واملعنى َّ
إن

القتال بني االثنني مصدره وسوسة الشيطان واغراءه باملعايص والذنوب(.)112

﴿ر ِّب إِ يِّن َظ َل ْم ُت َن ْف يِس َف ْ
اغ ِف ْر ليِ ﴾ كل تقصري يف حق اهلل تعاىل
وقوله تعاىل َ

ينسبه األنبياء واألولياء إىل انفسهم فهو دعاء وخشوع هلل سبحانه ،وال دالله فيه
وللتقصري الن العارف باهلل حقا يتهم نفسه بالتقصري يف طاعة اهلل وعبادته(،)113

واضاف السيد الطباطبائي (فاغفريل) حيث أوردها مورد اخلطر والقاها يف التهلكة
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وآثر عن اهل البيت  وذكر رواية اإلمام الرضا  يف جملس املأمون(.)114
ونسب أبو عيل اجلبائي اىل موسى  إ َّنه فعل معصية صغرية ونسب معصيته

﴿ر ِّب إِ يِّن َظ َل ْم ُت َن ْف يِس﴾ أي يف هذه الفعل الذي مل
إىل الشيطان ،وقد قال يف قوله َ

تامرين به وندم عىل ذلك وتاب اىل اهلل منه ،وكالم اجلبائي وغريه الذين ينسبون فعل

املعايص اىل أنبياء اهلل فيه قبح وجرأة عىل اهلل ،فاألنبياء  مطهرون من كل القبائح

ومنزهون عن كل الرذائل وهم حجج اهلل عىل خلقه فكيف يكون احلجة عىل اخللق

عاصيا هلل وهذا تناقض عقيل ملن كان له قلب سليم وهو مؤمن باهلل جل جالله،
قال السيد املرتىض  :وقد يسال سائل ماهو الفعل؟ إال مدافعة الظامل ومما نعته

والشبهة يف إن اهلل تعاىل أمره بدفع الظامل عن املظلوم ،وليست تلك بمعصية ،وأما

الش ْي َط ِ
قوله﴿ :هَ َذا ِم ْن َع َملِ َّ
ان﴾ ففيه وجهان:

1 .1إ َّنه يريد أن يقولَّ :
إن عمل املقتول من عمل الشيطان مفصح ًا بذلك عن خالفة
هلل تعاىل واستحقاقه للقتل.

2 .2إ َّنه أراد َّ
إن تزيني قتيل له وتركي ملا ندبت إليه من تأخريه وتفويتي ما استحقه
عليه من الثواب من عمل الشيطان(.)115

الض ِّال َ
وقوله تعاىل ﴿ َف َع ْلت َُها إِذ ًا َو َأ َنا ِم َن َّ
ني﴾ .قال السيد الطباطبائي :اين فعلتها

حينئذ واحلال اين يف ظالل من اجلهل بجهة املصلحة فيه فاقدمت عىل الدفاع عمن

استنرصين ومل اعلم انه يؤدي اىل القتل ،وان املراد بالضالل اجلهل بمعنى االقدام

عىل الفعل من غري مباالت بالعواقب كام يف قول الشاعر:
أال ال جي��ل��ه��ن أح�����دٌ علينا
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قال بعض مشايخ الصوفية :قيل َّ
﴿و َج َد َك
إن الضاللة بمعنى املحبة فقولهَ :

َضالاّ ً ﴾ أي حمب ًا له ﴿ َف َه َدى﴾ فاختصك لنفسه خصوصية اهلداية واملحبة يعضد
ذلك قوله تعاىل﴿ :إِنَّ َأ َبا َنا َل ِفي َض َ
ال ٍل ُّمبِ ٍ
ني﴾(يوسف )8أي يف حب متني ليوسف،
هّ
﴿تاللِ إِ َّن َك َل ِفي َض َ
يم﴾(يوسف )95أي :يف حبك
وكذلك قوله تعاىل:
اللِ َك ا ْل َق ِد ِ

القديم له ،فاملعنى :فعلتها حينئذ وأنا من املحبني هلل ال ألوي عن حمبته يش( .)117وقد

نزه اإلمام الرضا  كليم اهلل  ونسب فعل القبيح إىل الشيطان الذي يوسوس
اىل بعض النفوس الضعيفة الغري حمصنة عقائديا أو فكري ًا ،وسمى (عاإلقتتال الذي
حيدث بني البرش عمل الشيطان وقد يكون الشيطان متلبس ًا يف جسد إنسان.

وسى مِلِي َقاتِنَا َو َك َّل َم ُه َر ُّب ُه َق َ
ال َر ِّب َأ ِر يِن َأ ُ
نظ ْر إِ َل ْي َك
سادسا :قال تعاىل َ
﴿و مَلَّا َجاء ُم َ
َق َ
ال َلن َت َر يِان َو َل ِ
ـك ِن ُ
اس َت َق َّر َم َكا َن ُه َف َس ْو َف َت َر يِان﴾(االعراف.)143
انظ ْر إِلىَ الجْ َ َبلِ َفإِ ِن ْ
روى الصدوق والطربيس بإسنادهم عن عيل بن حممد بن اجلهم سأل املأمون

وسى مِلِي َقاتِنَا
اإلمام الرضا  :)118(يابن رسول اهلل! مامعنى قول اهللَ :
﴿و مَلَّا َجاء ُم َ
نظ ْر إِ َل ْي َك َق َ
َو َك َّل َم ُه َر ُّب ُه َق َ
ال َلن َت َر يِان َو َل ِك ِن ُ
ال َر ِّب َأ ِر يِن َأ ُ
اس َت َق َّر
أنظ ْر إِلىَ الجْ َ َبلِ َفإِ ِن ْ
َم َكا َن ُه َف َس ْو َف َت َر يِان﴾ ،كيف يكون كليم اهلل موسى بن عمران ال يعلم إن اهلل تعاىل
الجيوز عليه الرؤية حتى يساله هذا السؤال؟! ،فقال الرضا  :إن كليم اهلل

موسى بن عمران علم إنَّ اهلل َج َّل عن أن ُيرى باألبصار ولكنه َك َّلمه اهلل و َق َّر َب ُه نجي ًا
رجع إىل قومه فأخربهم إنَّ اهلل عز وجل َك َّل َم ُه و َق َّر َب ُه فقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع

كالمه فاختار منهم سبعني رجال فخرج هبم إىل طور سيناء وسأل اهلل تعاىل أن يكلمه

ويسمعهم كالمه حتى سمعوه من مجيع الوجوه  ،فقالوا :لن نؤمن لك حتى نرى

اهلل جهرة فبعث اهلل عز وجل عليهم صاعقة فامتوا ،فقال موسى :يارب ما أقول
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لبني ارسائيل إذا رجعت إليهم وقالوا :إنك ذهبت هبم فقتلهم؟! فأحياهم وبعثهم
معه ،فقالوا :إ َّنك لو سالت اهلل أن يريك ننظر إليه ألجابك؟ فقال موسى :ياقوم

إنَّ اهلل تعاىل ال يرى باألبصار وال كيفية له ،فقالوا :لن نؤمن لك حتى تسأله ،فقال
موسى يارب إ َّنك قد سمعت مقالة بني إرسائيل وأنت أعلم بصالحهم ،فأوحى اهلل

﴿ر ِّب
جل جالله :ياموسى سلني ما سألوك ،فلن أوآخذك بجهلهم ،فقال موسى َ
نظ ْر إِ َل ْي َك َق َ
ال َلن َت َر يِان َو َل ِ
ـك ِن ُ
َأ ِر يِن َأ ُ
اس َت َق َّر َم َكا َن ُه﴾ وهو هيوي
انظ ْر إِلىَ الجْ َ َبلِ َفإِ ِن ْ

موسى َص ِعق ًا
﴿ َف َس ْو َف َت َر يِان َف َل اَّم جَ َت ىَّل َر ُّب ُه لِ ْل َج َبلِ ﴾ بايه من اياته َ
﴿ج َع َل ُه َد ّك ًا َو َخ َّر َ
اق َق َ
َف َل اَّم َأ َف َ
ال ُس ْب َحا َن َك ُت ْب ُت إِ َل ْي َك﴾ يقول :رجعت إىل معرفتي بك عن جهل قومي
﴿و َأ َن ْا َأ َّو ُل مْ ُالؤْ ِمنِ َ
ني﴾ منهم بانك الترى(.)119
َ

وقد روى الفيض هذه الرواية يف تفسريه ،وقال :حتقيق القول يف رؤية اهلل

سبحانه ما أفاده أمري املؤمنني  :مل تره العيون بمشاهدة األبصار (العيون) ولكن
رأته القلوب بحقائق اإليامن ال يعرف بالقياس واليدرك باحلواس واليشبه بالناس

موصوف باآليات معروف بالعالمات( )120وقال  :ماكنت أعبد ربا مل أره(.)121

وروى العيايش والقمي عن االمام الصادق  يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل اَّم جَ َت ىَّل َر ُّب ُه
موسى َص ِعق ًا﴾ قال :ساخ اجلبل يف البحر فهو هيوي حتى
لِ ْل َج َبلِ َج َع َل ُه َد ّك ًا َو َخ َّر َ
الساعة(.)122

تعترب مسألة رؤية اهلل من املسائل الكالمية املهمة التي حظيت بنطاق واسع من

البحث والتحقيق واألخذ والرد بني املسلمني منذ الصدر األول لإلسالم وحتى
اآلن وذلك ملا هلا من مدخليه كبرية يف أصل قضية التوحيد من جهة وإحلاح العقل

يف استيضاحها من جهة ثانية ،وقد بحثت تلك املسألة –مسألة الرؤية -يف مبحث
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خاص هبا ،ونذكر القول فيها عىل سبيل اإلختصارنخترصها مجيعا يف ثالث اجتاهات

هي:

سمة.
1 .1اجتاه يقول بالرؤية احلسيه يف الدنيا واآلخرة وهؤالء هم ا ُمل َج َ
2 .2اجتاه آخر حاول التوسط فمنع الرؤية يف الدنيا وأجازها يف اآلخرة مع نفي
الكيفية ،وهو رأي اجلمهور املتمثل بأهل السنة من أتباع املذاهب االربعة

الذين حالوا التخلص من التجسيم مع االحتفاظ بالرؤية هبذه الكيفية.

3 .3اجتاه ثالث آمن باستحالة الرؤية يف الدنيا واآلخرة وهو ماعليه املعتزلة واإلمامية
وآخرون(.)123

أما ما يتحدث عنه الواهلون بحب اهلل سبحانه وتعاىل من الرؤية القلبية

الوجدانية فهو غري املقصود ،كاألقوال املأثورة السابقة يف هذه اآلية وكام روي عن

سيد الشهداء  :متى غبت حتى حتتاج اىل دليل يدل عليك ...عميت عني ال
تراك عليها رقيبا )124(...وأمثال مما روى عنهم اكثر من أن حتىص وقد استدل هبذه

اآلية أهل التنزية َّ
إن موسى  أراد أن يثبت لقومه استحالة ذلك فخاطب ربه
﴿ر ِّب َأ ِر يِن َأ ُ
نظ ْر إِ َل ْي َك﴾ فجاء اجلواب الرباين حيمل نفيني:
قائالَ :
النفي األول :قوله تعاىل َ
﴿لن َت َر يِان﴾ والثاين :اندكاك اجلبل وإنصاف موسى،

بالنحو الذي جعل موسى يقرر ألصحابه تنزيه اهلل عن الرؤية ويكون اجلواب أبلغ
﴿س ْب َحا َن َك ُت ْب ُت إِ َل ْي َك َو َأ َن ْا َأ َّو ُل مْ ُالؤْ ِمنِ َ
ني﴾ أي أول املؤمنني بأ َّنك لن ترى(.)125
بقولهُ :

بينام يقرر األشاعرة هذه اآلية بنحو وآخر مؤيده وهوَّ :
إن طلب موسى رؤية

اهلل سبحانه يدل عىل إيامنه َّ 
بأن ذلك ممكن ولو كانت الرؤية ممتنعة ومنفيه لشأن
العدد السابع  ..ذي القعدة / #1434أيلول 2013م

131

الروايات التفسريية عند اإلمام الرضا 

الربوبية ملا طلبها موسى  وهونبي من أويل العزم ،فالطلب يدل عىل اإلمكان
والنفي الوراد يف اآلية إ َّنام بلحاظ الدنيا فيبقى أمر الرؤية يف اآلخرة ممكنا(.)126

واحتمل الطويس احتامال آخر حيث بني إ َّنه حيتمل أن يكون سأل العلم

الرضوري الذي تزول معه اخلواطر والشبهات أو إظهار آية من آيات الساعة التي
حيصل عندها العلم الذي ال شك فيه( ،)127وهذا ما اكد السيد الطباطبائي  :ان

سؤاله  بمعنى العلم الرضوري فان اهلل ملا خصه بام حباه من العلم به من جهة
النظر يف آياته ثم زاد عىل ذلك ان اصطفاه برساالته وبتكليمه وهو العلم باهلل من

جهة السمع  ،رجا  ان يزيده بالعلم من جهة الرؤية وهو كامل العلم الرضوري
باهلل واهلل خري مرجو ومأمول( .)128وقيلَّ :
إن لألنبياء  أن يسألوا ختفيف البلوى

يف التكليف ،كام سأل ابراهيم  )129(وعىل العكس من ذلك يرى الفخر الرازي

َّ
إن طلب الرؤية فيها وجوها:

َّ 1 .1
إن رؤية اهلل ال حتصل إال يف اآلخرة فكان طلبها يف الدنيا مستنكرا.
َّ 2 .2
إن حكم اهلل تعاىل أن يزيل التكليف عن العبد حال ما يرى اهلل فكان طلب
الرؤية طلب ًا إلزالة التكاليف.

3 .3إ َّنه ملا متت الدالئل عىل صدق املدعي كانت الدالئل الزائدة عىل ذلك تعنتا
والتعنت يستوجب التعنيف.

4 .4ال يمتنع أن يعلم اهلل تعاىل ذكره َّ
إن يف منع اخللق عن رؤيته يف الدنيا مصلحة هلم
فلذلك استنكرها(َّ ،)130
إن الفخر الرازي يقدم احتامالته عىل ظواهر الكتاب

والسنة وسائر ألفاظ العرب ،وقد استطاع الزخمرشي يف كشافه أن يدرك احلقيقة
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من هذا الوجه الذي أشار اليه اإلمام الرضا  وسنذكره باختصار واضح

فقال :ما كان طلب الرؤية اال ليبكت هؤالء الذين دعاهم سفهاء وضالال وتربا

من فعلهم وليلقمهم احلجر ،فاراد ان يسمعوا النص من عند اهلل باستحالة ذلك
وهو قوله (لن تراين) ليتيقنوا وينزاح عنهم مادخلهم من الشبهة،فلذلك قال:

(ريب ارين انظر اليك) كذلك ان معنى (لن) هو تأكيد النفي الذي تعطيه (ال)

و(لن تراين) تاكيد وبيان ،وتفسري اخر  ،عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا،
كأهنا اراءة يف جالئها بآية مثل آيات القيامة التي تضطر اخللق اىل معرفتك،

كذلك انك لن حتتمل قوتك تلك االية املضطرة ولكن انظر اىل اجلبل ،فاين اورد

عليه واظهر له آية من تلك اآليات ...الخ(.)131

وهذا املقدارمن البيان كاف يف اثبات املطلوب ويغني عن االستطراد  ،كذلك
﴿يس َأ ُل َك َأ ْه ُل
ان اهلل سبحانه وتعاىل نزه كليمه  يف حمكم كتابه حيث قال تعاىلْ :
ا ْل ِكت ِ َ
ب ِمن َذلِ َك َف َقا ُلو ْا َأ ِر َنا هّ
اللِ
وسى َأ ْك رَ َ
الس اَم ِء َف َقدْ َس َأ ُلو ْا ُم َ
َاب أن ُتنَزِّ َل َع َل ْي ِه ْم ِكتَاب ًا ِّم َن َّ
الص ِ
وسى
َج ْه َر ًة َف َأ َخ َذ هْت ُُم َّ
اع َق ُة بِ ُظ ْل ِم ِه ْم﴾(النساء .)153 /قال تعاىل﴿ :واذ ُق ْلت ُْم َيا ُم َ
َلن ُّنؤْ ِم َن َل َك َح َّتى َن َرى هَّ َ
الص ِ
اع َق ُة َو َأنت ُْم َت ُ
نظ ُرونَ ﴾(البقرة.)55
الل َج ْه َر ًة َف َأ َخ َذت ُْك ُم َّ
َ
الر ْج َف ُة َق َ
اي َأ هُ ْت ِل ُكنَا
ال َر ِّب َل ْو ِشئ َ
ْت َأ ْه َل ْكت َُهم ِّمن َق ْب ُل َوإِ َّي َ
قال تعاىلَ ﴿ :ف َل اَّم أ َخ َذ هْت ُُم َّ
الس َف َهاء ِم َّنا إِنْ ِه َي إِ َّال ِف ْت َنت َ
ُك﴾(األعراف )155وداللة اآليات واضحة يف
بِ اَم َف َع َل ُّ

نسب الفعل اىل قوم موسى  حتى وصفهم بالسفهاء(.)132

ب َك اَم َص رَ َ ُ
الر ُسلِ ﴾(االحقاف)35
سابعا :قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اص رِ ْ
ب أ ْو ُلوا ا ْل َع ْز ِم ِم َن ُّ
روى الصدوق بإسناده عن عيل بن احلسن بن فضال عن أبيه عن أيب احلسن

الرضا  قال :إ َّنام سمي أولوا العزم أويل العزم ألهنم كانوا أصحاب العزائم
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والرشائع وذلك إنَّ كل نبي كان بعد نوح  كان عىل رشيعته ومنهاجه وتابعا

لكتابه إىل زمان إبراهيم اخلليل  وكل نبي كان يف أيام ابراهيم وبعده كان عىل

رشيعة إبراهيم ومنهاجه وتابعا لكتابه إىل زمن موسى  وكل نبي كان يف زمن
موسى  وبعده كان عىل رشيعة موسى ومنهاجه وتابعا لكتابه اىل ايام عيسى
 وكل نبي كان يف زمن عيسى وبعده كان عىل منهاج عيسى و رشيعه
موسى وتابعا لكتابه إىل زمن نبينا حممد  فهوالء اخلمسة هم أولوا العزم وهم

أفضل األنبياء والرسل  ورشيعة حممد  ال تنسخ إىل يوم القيامة والنبي بعده

إىل يوم القيامة فمن ادعى بعد نبينا أو أتى بعد القرآن بكتاب َد َم ُه مباح لكل من سمع
ذلك منه(.)133

َّ
دل احلديث الرشيف عىل أسامء أصحاب الرساالت ومن سامهم اهلل تعاىل

ذكره (أولو العزم) ثم بني اإلمام الرضا  بام اليقبل الشك َّ
إن نبينا حممدخاتم

األنبياء ورسالته خامتة الرساالت َّ
وإن من ادعى النبوة فدمه مباح وحيل قتله.

روى الفيض الكاشاين قريب منه عن االمام الصادق  وأثر عن الرضا

 وقال :وأولوا العزم أصحاب الرشائع اجتهدوا يف تأسسيها وتقريرها وصربوا
عىل مشاقها(.)134

وأوضح القمي َّ
إن أويل العزم هم :نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم

 وحممد  ومعنى أويل العزم إنهَّ م سبقوا األنبياء إىل اإلقرار باهلل واإلقرار
بكل نبي كان قبلهم وبعدهم وعزموا عىل الصرب مع التكذيب واألذى( )135وروى

الفيض الكاشاين عن الصادق  :سادة النبني مخسة وهم أولو العزم من الرسل

وعليهم دارت الرحا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حممد صلوات اهلل عليه وآله
134
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وعليهم وعىل مجيع االنبياء وقريبا منه عن الباقر  .)136( وفرس السيد الطباطبائي

ب َو َغ َف َر إِنَّ َذلِ َك
 معنى العزم :أما الصرب كام قال بعضهم لقوله تعاىلَ :
﴿و مَلَن َص رَ َ
مَل ِ ْن َع ْز ِم الأْ ُ ُمو ِر﴾(الشورى )43وأما العزم عىل الوفاء بامليثاق املأخوذ من األنبياء كام
يلوح إليه قولهَ :
َس َولمَ ْ َن ِجدْ َل ُه َع ْزم ًا﴾(طه )115وأما
﴿ل َقدْ َع ِهدْ َنا إِلىَ آ َد َم ِمن َق ْب ُل َفن يِ َ

العزم بمعنى العزيمه وهي احلكم والرشيعة ،وعىل املعنى الثالث وهواحلق الذي

تذكره روايات ائمة اهل البيت  وهم مخسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى
الد ِ
وحممد  لقوله تعاىل﴿ :شرَ َ عَ َل ُكم ِّم َن ِّ
ين َما َو ىَّص بِ ِه ُنوح ًا َوا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك
َو َما َو َّص ْينَا بِ ِه إِ ْب َر ِ
يسى﴾(الشورى.)137()13
يم َو ُم َ
اه َ
وسى َو ِع َ
وقد اختلف املفرسون يف عددهم فقيل هم تسعه  ،وعند بعضهم سته وعن

بعضهم أربعة حتى وصلت إىل عرشة أقوال ذكرها مجيعا ابن اجلوزي والقرطبي
دون ان يرجحا قوال( )138واختار البيضاوي والزخمرشي قوال خيالف اآلخر ،ورأهيام

خيالف ماعليه مذهب آل البيت  كام رصح السيد الطباطبائي سابقا(.)139وعرض

ابن كثري يف تفسريه تلك األقوال واختار ما اختاره أئمة أهل البيت  وماروي عن

ابن عباس وجماهد وعطاء وترجيحه استنادا إىل ماجاء به القران الكريم ،وباهنم

اصحاب الرشائع الساموية كام قال اإلمام الرضا .)140(

﴿و َل َقدْ مَ َّ
با َل ْوال َأن َّر َأى ُب ْرهَ انَ َر ِّب ِه﴾(يوسف)24
ثامنا :قال تعاىل َ
ه ْت بِ ِه َوهَ َّم هِ َ
روى الصدوق والطربيس بإسنادمها عن عيل بن حممد بن اجلهمَّ ،
إن املأمون

﴿و َل َقدْ مَ َّ
ه ْت بِ ِه
سأل االمام الرضا  ،فقال :فاخربين عن قوله اهلل تعاىلَ :
َوهَ َّم هِ َبا َل ْوال َأن َّر َأى ُب ْرهَ انَ َر ِّب ِه﴾ فقال الرضا  :لقد مهت به ،ولوال أن رأى

برهان ربه َهل َّم هبا كام مَ َّ
هت به ،لكنه كان معصوما ،واملعصوم الهيم وال يذنب وال
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يأتيه ،ولقد حدثني أيب عن أبيه الصادق  إ َّنه قال :مَ َّ
هت بأن تفعل ،وهو بأن ال

يفعل( .)141ويف رواية أخرى عن أيب الصلت عن الرضا  إ َّنه قال :هّإنا مهت

باملعصية وهم يوسف بقتلها ان اجربته لعظم ما تداخله ،فرصف اهلل عنه قتلها

والفاحشة باملعصية وهو قوله عزوجل َ
﴿ك َذلِ َك لِن رْ ِ
وء َوا ْل َف ْح َشاء﴾
الس َ
َص َف َع ْن ُه ُّ
(يوسف.)142()24

وروى العيايش عن أيب جعفر الباقر  إ َّنه قال :ملا مَ َّ
هت به وهَ َّم هبا قامت اىل

صنم معها يف البيت ،فالقت عليه ثوبا فقال هلا يوسف :ماصنعت؟ قالت :طرحت

عليه ثوبا أستحي أن يرانا ،فقال يوسف  :فأنت تستحي من صنمك وهو ال

يسمع واليبرص وال أستحي أنا من ريب؟ وأفلت يوسف منها .وروى العيايش
والقمي عن الصادق  شبيها هلذا احلديث( .)143وروي عن عيل بن احلسني

السجاد  إ َّنه قال  :فقال هلا :معاذ اهلل إنا أهل بيت ال يزنون ،فغلقت االبواب
عليها وعليه وقالت ال ختف وألقت نفسها عليه فأفلت هارب ًا إىل الباب ففتحه وحلقته

فجذبت قميصه من خلفه ،فأخرجته منه وأفلت يوسف يف ثيابه(.)144

قال الفيض الكاشاين :معناه لوال أن رأى برهان ربه َهلم ًّ هبا فحذف جواب لوال

لداللة املذكور سابق ًا عليه هذا عند مل جيوز تقديم اجلزاء عىل الرشط ومن جوزه فال
حاجة إىل هذا التقدير ،وآثر عن أهل البيت  وذكر رواية الرضا .)145(
واهلم يف اللغة ينقسم عىل وجوه:
1 .1العزم عىل الفعل :قال تعاىل﴿ :إِ ْذ هَ َّم َق ْو ٌم َأن َي ْب ُس ُطو ْا إِ َل ْي ُك ْم َأ ْي ِد هَ ُي ْم َف َك َّف َأ ْي ِد هَ ُي ْم
َع ُ
نك ْم﴾(املائدة )11أي أرادوا ذلك وعزموا عليه ومثله قول اخلنساء:
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وفضل مردا س ًا عىل الناس حلمه

وإن ك��ل مه��ه مه��ه فهو فاعله

َان ِم ُ
هت َّطآئِ َفت ِ
خطور اليشء بالبال وإن مل يقع العزم عليه:قال تعاىل﴿ :إِ ْذ مَ َّ
نك ْم
ال َو هّ ُ
َأن َت ْف َش َ
الل َولِ ُّي ُه اَم﴾(آل عمران )122وإنام أراد أن الفشل خطر بباهلم.
2 .2املقاربة :يقولون هم بكذا أي كاد ان يفعله ،قال ذو الرمه:
أق��ول ملسعود بجرعار مالك
وال��دم��ع الجي���وز عليه العزم

وق���د دم��ع��ي ان ي��ل��ج اوائ��ل��ه
وإن�ما أراد إن��ه ك��اد وق���رب

()146

ذهب أغلب العلامء إىل تنزيه يوسف  عن كل َه ّم مما جتل عنه مقام النبوة

باستثاء البعض ومنهم الزخمرشي الذي فرس اهلم :بأ َّنه جلس منها جملس املجامع،
وفرس الربهان :بأ َّنه سمع صوت إياك وإياها ثالث مرات ورأى يعقوب عاض ًا عىل
أنملته ومثله عن ابن عباس وجماهد وقتادة وعكرمة واحلسن وغريهم(.)147

قال ابن كثري :والذي جيب أن يعتقد َّ
إن اهلل تعاىل عصمه و َب َّرأ ُه عن الفاحشة

ومحاه عنها وصانه منها( ،)148واىل ذلك ذهب كل من السبتي والبيضاوي وابن

تيميه وبينوا َّ
إن العبد إذاهمَ َّ بسيئة مل تكتب له وإذا تركها هلل كتبت له حسنة ،وإن
عملها كتبت له سيئة واحدة وإن تركها من يرتكها هلل مل تكتب له حسنة وال تكتب

له سيئة(.)149

ويوسف  :هم مها تركه هلل ولذلك رصف اهلل عنه السوء والفحشاء

إلخالصه ومل يصدر منه إالحسنه يثاب عليها ،وأما ما نقل فهو مأخوذ عن اليهود

الذين هم من أعظم الناس كذب ًا عىل األنبياء وقدح ًا فيهم(.)150
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وروى السيوطي :اهنا قامت إىل الصنم فسرتته بثوهبا –الرواية السابقة -وروى

عن احلسن  :فاذا هو بصوره يف سقف البيت تقول :يايوسف أنت مكتوب يف
األنبياء فعصمة اهلل عز وجل(.)151

كذلك الثعلبي سار عىل املنهج السابق ورفض كل ما اليليق بقدسية النبوة وآثر

عن أهل البيت  فقال :قال جعفر بن حممد :الربهان :النبوة التي أودع اهلل صدره
هي التي حالت بينه بني مايسخط اهلل ،كذلك آثر عن اإلمام الرضا  وعن اإلمام

السجاد  الروايات السابقة يف صدر بحث اآلية الكريمة(.)152

أما إثبات همَ َّ ها فهذا مما شهد به الكتاب وهي ممن جيوز عليها فعل القبيح ،قال
﴿و َق َ
ال نِ ْس َو ٌة فيِ مْالَ ِدين َِة ا ْم َر َأ ُة ا ْل َع ِزي ِز ُت َرا ِو ُد َفتَاهَ ا َعن َّن ْف ِس ِه َقدْ َش َغ َف َها ُح ّب ًا إِ َّنا
تعاىلَ :
َلن ََراهَ ا فيِ َض َ
ال ٍل ُّمبِ ٍ
﴿و َر َاو َد ْت ُه ا َّلتِي ُه َو فيِ َب ْيتِ َها َعن
ني﴾(يوسف ،)30وقال تعاىلَ :
ص الحْ َ ُّق َأ َن ْا َر َاود ُّت ُه َعن
َّن ْف ِس ِه﴾(يوسف )23وقال تعاىل حاكيا عنها﴿ :اآلنَ َح ْص َح َ
ني﴾(يوسف )51وقال تعاىلَ ﴿ :ق َال ْت َف َذلِ ُك َّن ا َّل ِذي مُلْ ُت َّننِي ِف ِ
الص ِ
اد ِق َ
يه
َّن ْف ِس ِه َوإِ َّن ُه مَل ِ َن َّ

است َْع َص َم﴾(يوسف ،)32وكل املفرسين واملؤلفني يقولون
َو َل َقدْ َر َاود ُّت ُه َعن َّن ْف ِس ِه َف َ
باهنا مهت باملعصية(.)153

وذكر كل من السيد املرتىض واملاتريديو الرزايو اآللويس والدمشقي والطباطبائي:

َّ
إن كل من تعلق هبذه الواقعة فقد شهد براءة يوسف  عن املعصية والذين هلم

تعلق هبذه الواقعة هم :يوسف  واملرأة وزوجها والنسوة والشهود وإبليس(.)154

فأما يوسف :فادعى إن الذنب للمرأة ،قالِ :
او َدتْنِي َعن َّن ْف يِس﴾(يوسف)26
﴿ه َي َر َ

الس ْج ُن َأ َح ُّب إِليَ َّ ممِ َّا َيدْ ُعو َننِي إِ َل ْيه﴾(يوسف ،)33وأما املرأة :فاعرتفت
وقالَ :
﴿ر ِّب ِّ

بذلك وقالت للنسوةَ :
است َْع َص َم﴾(يوسف )32وقالت:
﴿ل َقدْ َر َاود ُّت ُه َعن َّن ْف ِس ِه َف َ
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الص ِ
اد ِق َ
ني﴾(يوسف .)51وأما
﴿اآلنَ َح ْص َح َ
ص الحْ َ ُّق َأ َن ْا َر َاود ُّت ُه َعن َّن ْف ِس ِه َوإِ َّن ُه مَل ِ َن َّ
وس ُف َأ ْع ِر ْ
ض َع ْن هَ َـذا
يم * ُي ُ
زوج املرأة فقوله﴿ :إ َّن ُه ِمن َك ْي ِد ُك َّن إِنَّ َك ْي َد ُك َّن َع ِظ ٌ
﴿و َش ِه َد َش ِ
اس َتغْ ِف ِري لِ َذنبِ ِ
اهدٌ ِّم ْن
ك﴾(يوسف .)29- 28وأما الشهود فقوله تعاىلَ :
َو ْ
يص ُه ُقدَّ ِمن ُق ُبلٍ َف َص َد َق ْت َو ُه َو ِم َن َ
الك ِ
يص ُه ُقدَّ ِمن
اذبِين ََوإِنْ َكانَ َق ِم ُ
َأ ْه ِل َها إِن َكانَ َق ِم ُ
الص ِ
اد ِق َ
ني﴾(يوسف .)27-26وأما شهادة اهلل تعاىل بذلك فقوله:
ُد ُب ٍر َف َك َذ َب ْت َو ُه َو ِمن َّ

وء َوا ْل َف ْح َشاء إِ َّن ُه ِم ْن ِع َب ِ
َ
اد َنا مْ ُال ْخ َل ِص َ
﴿ك َذلِ َك لِن رْ ِ
ني﴾(يوسف )24فقد
الس َ
َص َف َع ْن ُه ُّ

وء﴾﴿ ،لِن رْ ِ
شهد اهلل عىل طهارته أربع مرات﴿ :لِن رْ ِ
وء
الس َ
الس َ
َص َف َع ْن ُه ُّ
َص َف َع ْن ُه ُّ
شاء﴾﴿ ،إِ َّن ُه ِم ْن ِع ِ
ين َي ْم ُشونَ
الر مْح َِن ا َّل ِذ َ
باد َنا﴾ مع إ َّنه تعاىل قالَ :
َوا ْل َف ْح َ
﴿و ِع َب ُاد َّ
ض هَ ْون ًا َوإِ َذا َخ َ
اط َب ُه ُم الجْ َ ِ
اه ُلونَ َقا ُلوا َسلاَ م ًا﴾(الفرقان .)63مْ ُ
َع ىَل الأْ َ ْر ِ
﴿ال ْخ َل ِص َ
ني﴾

وفيه قراءتان تارة باسم الفاعل وأخرى باسم املفعول ،وهذا يدل عىل َّ
إن اهلل تعاىل

استخلصه لنفسه واصطفاه حلرضته،وإ َّنه منزه عام عام أضافوه إليه .وأما إقرار إبلس
ني إِلاَّ ِع َبا َد َك ِم ْن ُه ُم مْ ُال ْخ َل ِص َ
بطهارته فقولهَ ﴿ :فبِ ِع َّزتِ َك لأَ ُ ْغ ِو َي َّن ُه ْم َأجمْ َِع َ
ني﴾(ص)83-82
فهذا اقرار من ابليس بانه ما اغوه وما اضله عن طريق اهلدى ،فثبت هبذه الدالئل َّ
إن

يوسف  بريء عام يقوله االخرون(.)155

ويوسف  نبي ذا عصمة إهلية أحلقه اهلل بآبائه الصاحلني إبراهيم وإسحاق

ويعقوب ،وله من املقامات العالية والدرجات الرفيعة ما ال يعلمها اال اهلل كذلك
أحبه كل من رآه أو تعلق به ملا أتصف من األخالق النبوية الكريمة التي منحها

اهلل سبحانه وتعاىل ألنبيائه  وروى العيايش بإسناده عن العباس بن هالل قال

سمعت الرضا  يقول :ان يوسف النبي قال له السجان :اين الحبك فقال له
يوسف :ال تقل هكذا فان عمتي احبتني فرسقتني ،وإ َّنأيب احبني فحسدين اخويت

فباعوين ،وان امرأة العزيزة أحبتني فحبستني.

()156
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ومن خالل العرض املتقدم يالحظ القارئ الكريم كيف كشف االمام الرضا

عن عصمة النبي يوسف  وكيف استدل يف اثبات عصمته مرة بالقران
وأخرى باألثر املنقول عن آبائه  وهوما استدل به املفرسين من الفريقني.
﴿ع َفا هّ ُ
الل َع َ
نت لهَ ُ ْم﴾(التوبة)43
نك لمِ َ َأ ِذ َ
ثامنا :قال تعاىل َ
روى الصدوق والطربسيبإسنادمها عن عيل بن حممد بن اجلهم وسال املأمون

االمام الرضا  فقال :هلل درك يا ابا احلسن ،فأخربين عن قول اهلل عز وجل:
﴿ع َفا هّ ُ
الل َع َ
نت لهَ ُ ْم﴾ ،فقال االمام  :هذا مما أنزل بإياك أعني واسمعي
نك لمِ َ َأ ِذ َ
َ
ياجارة ،خاطب اهلل بذلك نبيه  وأراد به أمته ،وكذلك قوله تعاىلَ :
﴿لئِ ْن َأشرْ َ ْك َت
﴿و َل ْو َال َأن
َل َي ْح َب َط َّن َع َم ُل َك َو َلت َُكو َن َّن ِم َن الخْ َ اسرِ ِ َ
ين﴾(الزمر ،)65وقوله عز وجلَ :
َث َّب ْتن َ
دت َت ْر َك ُن إِ َل ْي ِه ْم َش ْيئ ًا َق ِلي ً
ال﴾(اإلرساء.)157()74
َاك َل َقدْ ِك َّ

وروى القمي عن الباقر  :لتعرف أهل الغدر والذين جلسوا بغري عذر(،)158

وفرس الفيض الكاشاين اآلية :عفا اهلل عنك مل اذنت هلم يف القعود حني استأذنوك
واعتلوا باألكاذيب وهال توقفت حتى تبني لك الذين صدقوا يف اإلعتذار وتعلم

الكاذبني ،وآثر عن اإلمام الرضا .)159(

كذلك فرست اآلية بان هذا :من لطيف املعاتبة بدا بالعفو قبل العتاب وجيوز

العتاب من اهلل ،وليس كام قال البعض من إ َّنه كناية عن اجلناية وحاشا سيد االنبياء،

وقد يقال الحدنا :أرأيت رمحك اهلل وغفر اهلل لك وهو ال يقصد إىل اإلستصفاح له

عن عقاب ذنوبه ،بل ربام مل خيطر بباله َّ
أن ُله ذنب ًا ،وغاية ما يمكن ان يدعى فيها ان

تكون دالة عىل انه  ترك االوىل واألفضل ،ونقل ذلك عن قتادة وعمر بن امليمون
وهو رأي اغلب مفرسي االمامية(.)160
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ويرى اجلبائيَّ :
إن فعل النبي من صغائر الذنوب متاشيا مع مذهبه الذي

جيوز الصغائر عىل األنبياءوأجاب الطويس عىل ذلك بان الذي ذكره غري صحيح إ َّنام
هي كلمة عتاب له  مل فعل ما كان األوىل به أن ال يفعله أل َّنه وإن كان له فعله من

حيث مل يكن حمظور ًا فان األوىل أن ال يفعله كام يقول القائل لغريه إذ رآه يعاتب أخاه

مل عاتبته وكلمته بام يشق عليه؟ وان كان له معاتبة وكالمه بام يثقل عليه وكيف يكون
است َْأ َذ ُن َ
وك لِ َب ْع ِ
ض َش ْأنهِ ِ ْم َف ْأ َذن مِّلَن
ذلك معصية وقد قال اهلل يف موضع اخرَ ﴿ :فإِ َذا ْ
ْت ِم ْن ُه ْم﴾(النور )62وانام اراد ان كان ينبغي تاكيد الوحي فيه(.)161
ِشئ َ

وذكر الطربيسَّ :
إن الذين استأذنوه منافقون منهم جد بن قيس ومعتب بن

قشري ومها من األنصار( .)162أما الزخمرشي فكان َ
أشدَّ قساوة عىل النبي األكرم
فذهب يف تفسري اآلية :عفا اهلل عنك  ،كناية عن اجلناية ألن َّالعفو رادف هلا ومعناه

اخطأت وبئس ما فعلت(!)163

هبذه الكلامت القاسية واجلارحة ليس إىل شخص النبي األكرم فقط بل إىل

عموم املسلمني الذي وصفه اهلل باخللق العظيم يف حمكم كتابه املجيد ويبدو َّ
إن

املسترشق دونا لدسن ذهب اىل الفكرة نفسها حيث يقولَّ :
إن القرآن نفسه ال يؤيد

عصمة األنبياء ويرضب أمثلة لقصة آدم السابقة وكذلك ما وقع مع موسى وداود ،
ويبدو إ َّنه إعتمد يف تكوين فكرته عىل ظاهر القرآن(.)164

لقد ذكر املفرسونَّ ،
إن من لطف اهلل لنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتاب ،ولو

قال له ابتداء مل أذنت هلم؟ لتفطر قلبه عليه الصالة السالم ،فمثل هذا االدب جيب
احتذاءه يف حق سيد البرش(.)165

بل َّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل يف خطابه مل خياطبه كام خاطب غرية من األنبياء
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وح
واملرسلني فقال تعاىلَ :
اس ُك ْن﴾(البقرة ،)35وقال تعاىلَ ﴿ :يا ُن ُ
﴿و ُق ْلنَا َيا آ َد ُم ْ
ْاهبِ ْط﴾(هود )48وقال تعاىل﴿ :يا إِ ْب ِ
الر ْؤيا﴾(الصافات -104
راه ُ
يم * َقدْ َصدَّ ْق َت ُّ

يسى إِ يِّن
 )105وقال تعاىلَ ﴿ :يا ُم َ
وسى لاَ تخَ َ ْف﴾(النمل )10وقال تعاىلَ ﴿ :يا ِع َ

ُمت ََو ِّف َ
يك﴾(ال عمران )55ومل يقع يف القرآن خطاب (يا حممد) ،بل (يا أهيا النبي ،يا
أهيا الرسول ،)...،تعظي ًام له وترشيف ًا وختصيص ًا بذلك عام سواه وتعليام للمؤمنني

أن ال ينادونه باسمه  .)166(ويرى الرازي َّ
إن العصمة املتفق عليها –حسب رأيه–

إن العفو ال يدل عىل الذنب وغايته َّ
خاصة بتبليغ الوحي كذلك َّ
إن اإلذن الذي عاتبه

اهلل عليه هو خالف األوىل ،ثم ذكر بعد كالم طويل َّ ،
إن ذلك كان اجتهاد ًا منه 
فيام الوحي فيه(.)167

وخلص السيد الطباطبائي إىل إنهَّ ا دعاء للنبي  بالعفو نظري الدعاء عىل
نسانُ َما َأ ْك َف َر ُه﴾(عبس ،)17وقوله تعاىل:
اإلنسان بالقتل يف قوله تعاىلُ ﴿ :قتِ َل الإْ ِ َ
﴿ ُقتِ َل َك ْي َف َقدَّ َر﴾(املدثر )20ومعنى عفا اهلل عنك مل أذنت هلم يف التخلف والقعود؟
ولو شئت مل تأذن هلم –وكانوا أحق به– حتى تبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني،
﴿و َلت َْع ِر َف َّن ُه ْم فيِ لحَ ْ ِن ا ْل َق ْو ِل﴾(حممد)30
مضافا إىل أ َّنه  كان يعرفهم يف حلن القول َ

وكيف خيفي عىل من سمع من أحدهم يقول﴿ :إئ َْذن ليِّ َو َال َت ْفتِنِّي﴾(توبه )49أو
﴿ه َو ُأ ُذنٌ ﴾(التوبه )61أو يلمزه يف الصدقات إن ذلك من طالئع النفاق ومع
يقول ُ
ذلك عاتبه اهلل والعتاب متوجه إىل املؤمنني خاصة من غري أن خيتص بالنبي 

وهونوع من العناية الكالمية تبني به ظهور األمر ووضوحه فهو من أقسام البيان عىل

طريق( :إياك اعني واسمعي ياجارة)( ،)168وهو عني املعنى الذي ذكره اإلمام 

يف الرواية يف إثباته عصمة األنبياء عموما ونبينا حممد من كل ما اليليق بشأهنم
(صلوات اهلل عليهم امجعني).
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ول لِ َّل ِذي َأن َْع َم هَّ ُ
﴿وإِ ْذ َت ُق ُ
الل َع َل ْي ِه َو َأن َْع ْم َت َع َل ْي ِه َأ ْم ِس ْك
تاسعا :قال تعاىلَ :
َع َل ْي َك َز ْو َج َك َوات َِّق هَّ َ
اس َو هَّ ُ
الل َوتخُ ْ ِفي فيِ َن ْف ِس َك َما هَّ ُ
الل ُم ْب ِد ِ
الل َأ َح ُّق َأن
يه َوتخَ ْ َشى ال َّن َ
تخَ ْ َشا ُه﴾(االحزاب.)37

روى الصدوق والطربيس بإسنادمها عن عيل بن حممد بن اجلهم ان املأمون
ول لِ َّل ِذي َأن َْع َم هَّ ُ
﴿وإِ ْذ َت ُق ُ
الل َع َل ْي ِه
سال الرضا  فاخربين عن قوله عز وجلَ :

َو َأن َْع ْم َت َع َل ْي ِه َأ ْم ِس ْك َع َل ْي َك َز ْو َج َك َوات َِّق هَّ َ
الل َوتخُ ْ ِفي فيِ َن ْف ِس َك َما هَّ ُ
الل ُم ْب ِد ِ
يه َوتخَ ْ َشى
اس َو هَّ ُ
الل َأ َح ُّق َأن تخَ ْ َشا ُه﴾ قال الرضا  :ان رسول اهلل  قصد دار زيد بن
ال َّن َ
حارثة يف أمر أراده  ،فرأى إمرأته تغتسل ،فقال هلا :سبحان الذي خلقك! وإنام

أراد بذلك تنزيه الباري عز وجل عن قول من زعم إنَّ املالئكة بنات اهلل فقال اهلل
عز وجلَ :
﴿أ َف َأ ْص َف ُ
اك ْم َر ُّب ُكم بِا ْل َبنِ َ
ني َواتخَّ َ َذ ِم َن مْالَآلئِ َك ِة إِ َناث ًا إِ َّن ُك ْم َلت َُقو ُلونَ َق ْو ًال

َع ِظي ًام﴾(اإلرساء )40فقال النبي :ملا رآها تغتسل :سبحان الذي خلقك أن يتخذا
ل ُه ولد ًا ،حيتاج إىل هذا التطهري واالغتسال ،فلام عاد زيد إىل منزلة أخربته بمجيء
رسول اهلل  وقوله هلا :سبحان الذي خلقك! فلم يعلم زيد ما أراد بذلك َ
وظ َّن
إ َّنه قال ذلك ملا أعجبه من حسنها  ،فجاء إىل النبي  :وقال له :يارسول اهلل إن

امرأيت يف خلقها سوء ،وإين أريد طالقها ،فقال النبي  أمسك عليك زوجك واتق
اهلل ،وقد كان اهلل عزوجل عرفه عدد أزواجه ،وإن تلك املرأة منهن ،فأخفى ذلك

يف نفسه ومل يبده لزيد وخيش الناس أن يقولوا :إنَّ حممد ًا يقول ملواله :إنَّ امرأتك
ستكون يل زوجة يعيبونه بذلك ..فزوجها اهلل عز وجل من نبيه حممد  وأنزل

بذلك قرآنا(.)169

وروى الصدوق  بإسناده عن أيب الصلت اهلروي َّ
إن عيل بن حممد بن
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﴿وتخُ ْ ِفي فيِ َن ْف ِس َك َما هَّ ُ
الل
اجلهم سأل االمام الرضا  ما تقول يف قوله تعاىلَ :
ُم ْب ِد ِ
يه﴾ ،فقال اإلمام  :إنَّ اهلل عز وجل عرف نبيه  أسامء أزواجه يف دار
الدنيا وأسامء أزواجه يف دار اآلخرة وإنهَّ ن أمهات املؤمنني وإحداهن من سمى له
زينب بنت جحش وهي يؤمئذ حتت زيد بن حارثه ،فأخفى أسمها يف نفسه ومل يبدو

لكيال يقول أحد املنافقني :إ َّنه قال يف امرأة يف بيت رجل إنهَّ ا إحدى أزواجه من
اس َو هَّ ُ
الل َأ َح ُّق
أمهات املؤمنني وخيش قول املنافقني فقال اهلل عز وجلَ :
﴿وتخَ ْ َشى ال َّن َ

َأن تخَ ْ َشا ُه﴾(االحزاب )37يعني يف نفسك وإنَّ اهلل عز وجل ما توىل تزويج أحد من

خلقه إال تزويج آدم من حواء وزينب من رسول اهلل  وفاطمة من عيل .)170(
وروى القمي عن اإلمام الصادق  بام يقارب هذا املعنى( ،)171وروى

الفيض الكاشاين رواية عن السجاد  بام يطابق معنى الرواية الثانية املروية عن
أيب الصلت وكذلك روى عن اإلمام الرضا .)172(

مع َّ
إن القرآن الكريم كان غاية يف الرصاحة يف قصة النبي األكرم من زينب ويف

بيان هذه املسألة واهلدف من الزواج هو حماربه سنة جاهلية فيام يتعلق بالزواج من
مطلقة اإلبن املدعي إالإنهَّ ا ظلت مورد مجع من أعداء اإلسالم فحاولوا اختالق قصة

غرامية ليشوهوا هبا صورة النبي املقدس ،منها ماذكره املسترشق د.غوستاف لوبون،

يقول« :وضعف حممد الوحيد هو حبه للنساء ...ومل خيف حممد  هذا احلب فقد
قال :حبب ايل من دنياكم ثالث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني الصالة ،وان

إبنه بالتبني وهي عاريه فوقع يف قلبه منها يشء فرسحها
حممدا  رأى اتفاقا زوجة ُ

بعلها ليتزوجها حممد  فاغتم املسلمون فأوحى إىل حممد بواسطة جربئيل الذي
كان يتصل به يوميا آيات تسوغ ذلك وانقلب االنتقاد إىل سكوت»(.)173
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وهذا ليس بالغريب فان التوراة قد نسبت الفواحش –وحاشاهم– إىل أنبياء

اهلل كام يف القصة املزيفة عن داود  بام يشبه هذا االهتام إىل شخص النبي األكرم
 ،)174(ولكن الغريب أن يذهب بعض املفرسين إىل الروايات املوضوعة ،ومن

شخصيات نكرة أساءت إىل اإلسالم وهي من صنع اليهود وهم ألد أعداء اإلنسانية.
ذكر الزخمرشي يف تفسريه لآلية :وذلك َّ
إن رسول اهلل  أبرصها بعد ما أنكحها

إياه –أي لزيد -فوقعت يف نفسه فقال سبحان اهلل مقلب القلوب ،وذكر القصة وأما

معنى (واتق اهلل) أراد :واتق اهلل فال تطلقها وقصد هني تنزيه الحتريم ألن األوىل ال
يطلق ،وقيل أراد :وإتق اهلل فال تذمها بالنسبة إىل الكرب وأذى الزوج والذي أخفى يف

نفسهٌ :
تعلق هبا -وحاشا خاتم النبيني ذلك البهتان ،-وقيل مودة مفارقة زيد وقيل:

علمه بان زيدا سيطلقها وينكحها الن اهلل اعلمه بذلك( .)175وعن عائشة :لو كتم

رسول اهلل  شيئا مما اوحي إليه لكتم هذه اآلية( )176وعلق الزخمرشي :واهلل يريد

من االنبياء تساوي الظاهر بالباطن والتصلب يف االمور والتجاوب يف االحوال

واالستمرار عىل طريقة مستتبه(.)177

ُ
ذاهل عام جيب من حقه عليه الصالة والسالم وقد أساء إىل
والزخمرشي:

النبي األكرم أربع مرات -عىل حد معرفتي– هبذا التفسري ،األول قوله «فوقعت

يف نفسه» والثاين «تعلق هبا» والثالث «مودة مفارقه زيد إياها» والرابع َّ
«إن اهلل يريد

من االنبياء تساوي الظاهر والباطن» وهذا مما ال جيوز يف حق األنبياء مجيعا إذ أن
﴿و َما َي ِ
نط ُق َع ِن الهْ َ َوىإِنْ ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي
األنبياء ظاهرهم وباطنهم واحد  ،وكأ َّنه مل يقرأَ :
وحى﴾(النجم.)4-3
ُي َ

وقد اتفق املفرسونَّ :
إن الذي أخفاه يف نفسه أن طلقها زيد تزوجها وخيش
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من إظهار هذا للناس وكان اهلل تعاىل أمره بالزواج منها إذا طلقها زيد فقال اهلل
تعاىل :إن تركت إظهار هذا خشية الناس فرتك إضامره خشية اهلل أحق وأوىلَّ ،
وإن

العرب كانوا ينزلون األدعياء منزلة األبناء يف احلكم فأراد اهلل نسخ ما كان عليه أهل

اجلاهلية من حتريم زوجة الدعي والذي يؤيد هذا التأويل :قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل اَّم َق ىَض
َز ْيدٌ ِّم ْن َها َو َطر ًا َز َّو ْجن َ
َاك َها لِ َك ْي لاَ َي ُكونَ َع ىَل مْ ُالؤْ ِمنِ َ
اج َأ ْد ِع َيائِ ِه ْم إِ َذا
ني َح َر ٌج فيِ َأزْ َو ِ

َق َض ْوا ِم ْن ُه َّن َو َطر ًا﴾(االحزاب .)178()37

قال السيد الطباطبائي :من ذلك يظهر َّ
إن الذي كان النبي خيفيه يف نفسه هو

ما فرض اهلل له َّ
إن يتزوجها ال هواها وحبه الشديد هلا كام يقول بعض املفرسون
﴿ز َّو ْجن َ
والتعبري يف َ
َاك َها﴾ دليل عىل ان هذا الزواج كان زواج ًا بأمر اهلل( .)179وذكر

ابن األثري يف تأرخيهَّ :
إن زينب كانت تفتخر هبذا األمر سائر زوجات النبي  حيث
تقول :زوجكن أهلكن وزوجني اهلل يف السامء(.)180

قال الطربيس فتزوجها رسول اهلل  وما أومل –أي قدَّ م الطعام -عىل امرأة من

نسائه مثل ما أومل عليها ذبح شاة وأطعم الناس اخلبز وال َّلحم حتى امتد النهار(.)181
وهناك دالئل واضحةعىل تنزيه النبي األكرم  بغض النظر عن العصمة

والنبوة وهي:

َّ 1 .1
إن زينب كانت بنت عمة النبي  وقد تربيا وكربا معا ً يف حميط عائيل تقريب ًا
والنبي هو الذي خطبها بنفسه لزيد وإذا كان لزينب ذلك اجلامل فلم يكن

مجاهلا خافي ًا عليه.

َّ 2 .2
إن زيد ًا عندما كان يراجع النبي  لطالق زوجته زينب كان النبي ينصحه
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مرار ًا برصف النظر عن هذا األمر وهذا بنفسه شاهد آخر عىل بطالن هذه

اإلدعاءات.

َّ 3 .3
إن القرآن الكريم أوضح اهلدف من الزواج برصاحة لئال يبقى جمال ألقاويل
أخرى.

َّ 4 .4
إن هذا الزواج تم تنفيذه كواجب رشعي جيب عنده طرح كل االعتبارات
الشخصية جانب ًا من أجل اهلل تعاىل ليتحقق هدف مقدس من أهداف الرسالة
وإن كان ثمن ذلك جراحات اللسان التي يلقيها مجاعة املنافقني يف اهتاما هتم

للنبي  وكان هذا هو الثمن الباهض الذي دفعه النبي- .ومازال يدفعه اىل
اآلن – يف مقابل طاعة أمر اهلل سبحانه وإلغاء عرف خاطئ وسنة مبتدعة(.)182
يقول( :وول ديورانت) يف موسوعته التارخيية« :كان حممدٌ من أعظم عظامء

التأريخ فقد أخذ عىل نفسه أن يرفع املستوى الروحي واألخالقي لشعب عاش يف
دياجري اهلمجية ،وحرارة اجلو ،وجدب الصحراء ،وقد نجح يف هذا الغرض نجاح ًا

ال يدانيه أي مصلح آخر يف التأريخ ُك َّله ،كانت بالد العرب ملا بدا دعوته صحراء

جرد اء تسكنها قبائل من عبدة األوثان قليل عددها متفرقه كلمتها ،وصارت

عند وفاته أمة متامسكه ،وقد كبح مجاع التعصب واخلرافات وأقام فوق اليهودية
واملسيحية ودين بالدة القديم دينا سه ً
ال واضح ًا ،واستطاع يف جيل واحد أن ينترص

يف مئة معركة ويف قرن واحد أن ينشئ دولة عظيمة وأن يبقى إىل يومنا هذا قو ًة ذات

عظيم يف العامل»(.)183
خط ٍر
ٍ

وهبذا القدر من الروايات نكتفي نرجو أن نكون قد وفقنا يف ذلك فان كان هناك

خلال فال أحد يدعي الكامل  ،فالكامل هلل وحده ،وأن يسجل هذا البحث املتواضع
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يف سجل أعاملنا ،وأن يثيب الباحث والقارئ يف دفاعهم عن أنبياء اهلل (صلوات اهلل
عليهم أمجعني) ،كذلك إحياء ثراث أهل البيت الذي هو واجب أخالقي بقدر

ماهو واجب إنساين وترشيعي وتكويني واحلمد هلل رب العاملني.
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نتائج البحث
َّ 1 .1
إن مجيع الفرق االسالمية أ َق َّرت عصمة األنبياء بعد البعثة والخالف فيها
وعليه إمجاع الفرق اإلسالمية إالما شذ من أهل احلشو.
َّ 2 .2
إن األنبياء منزهون عن الصغائر والكبائر وهورأي اإلمامية والشافعية واحلنفية
والظاهرية وأغلب الفرق اإلسالمية باستثناء املعتزلة الذين جوزوا الصغائر
عىل األنبياء(.)184

3 .3انفرداإلمامية بعصمتهم قبل النبوة وكذلك بعدها من الصغائر والكبائر بل عن
ٍ
أوضحك ٍ
كل ما اليليق هبم كالتبذل بني الناس من أكل يف الطريق
عال(.)185

4 .4اختلفوا يف مدرك وجوب العصمة فذهب اإلمامية واملعتزلة وبعض األشعرية
ومنهم إمام احلرمني اجلوينيَّ ،
إن الدليل هو الرشع والعقل ،بينام يرى حمققي
الشافعية واحلنفية َّ
إن الدليل هو السمع(.)186

5 .5كان منهج اإلمام الرضا  يف إثبات مايرى هو منهج آبائه  مرة ًتفسري
القرآن بالقرآن وهو من أرقى مناهج التفسري وهذا واضح كام يف قصة آدم
وإبراهيم  ومرة يصحح ماورد من قراءات لآلية بل الكلمة من ايه كام يف

قصة نوح  ومرة يرجع يف إثبات رأيه إىل أنواع اخلطاب يف اللغة العربية

كام يف إثبات عصمة نبينا حممد ( اآلية  43التوبة) يقول :هذا مما نزل
باياك اعني واسمعي ياجارة ،ثم يستدل بآيات من القران الكريم أيض ًا إلثبات
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ذلك ،وهذا ليس بالغريب منهم ورثة القرآن ومحلته ويف بيوهتم نزل القران،

ولن يفرتق عنهم فهم أحد الثقلني كام قال فيهم رسول اهلل  :يِّإن خملف فيكم
الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ما إن متسكتم هبام فلن تضلوا بعدي(.)187

.................................
)1

1ظ.أركان االيامن ،الشيخ وهبي غاوجي139:

)3

3عقائد اإلمامية ،الشيخ املظفر48:

)2

2ظ.التشيع نشاته ،معامل هاشم املوسوي136:

)4

4الصحاح ،اجلوهري75-74/1 :؛ الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،القايض العياض:
157/1؛ رشح اإلصول اخلمسة ،عبد اجلبار املعتزيل.383:

)6

6أوائل املقاالت ،الشيخ املفيد72-71 :؛ أصول الدين ،الغزونوي119 :

)5

 5لسان العرب ،ابن منظور302-301/15 :؛ اإلقتصاد فيام يتعلق باإلعتقاد ،الطويس:
244

)7

7االقتصاد فيام يتعلق االعتقاد ،الطويس244:؛ املسلك يف أصول الدين ،العالمة احليل153:

)9

9أصول الدين،الغزنوي120:؛ كشف املراد،العالمة احليل375:

)8

8كشف املراد العالمة احليل373 :؛ رشح اإلصول اخلمس ،عبد اجلبار املعتزيل385:

1010ظ.كشف املراد371:؛ عقليات إسالمية ،مغنيه ،262/2:قال الربامهة بانتفاء البعثة
وهي طائفة تنتسب إىل برهم أحد حكامء اهلند القدامى ظ دائرة معارف القران
العرشين161/2:؛ موسوعة األديان يف العامل ،الديانات القديمة92:

1111االقتصاد فيام يتعلق باإلعتقاد ،الشيخ الطويس 248؛ كشف املراد العالمة احليل 375
1212عيون اخبار الرضا 106/2:

1313ظ االقتصاد فيام يتعلق االعتقاد ،الطويس260:؛ كشف املراد  ،العالمة احليل376:
1414عقائد اإلمامية ،الظفر52:

1515عقائد اإلمامية ،املظفر51:؛ مرآة الرشاد ،الشيخ عبد اهلل املاقاين24-23:
1616اصول العقيدة يف التوحيد والعدل .السيد مهدي الصدر211:

* الفضل بن شاذن :ترجم له النجايش قال :كان أبوه من اصحاب يونس روى عن أيب

150

م .م .عبداحلسني راشد معارج الغليمي
جعفر الثاين وعن الرضا  وكان أحد أصحابنا الفقهاء املتكلمني وله جالله يف هذه
الطائفه وهو يف قدره أشهر من أن نصفه ،رجال النجايش307:

1717اعالم النبوة .املاوردي34/؛ رشح االصول اخلمسة ،القايض عبد اجلبار383:
1818حاشية املرجاين12/1 :؛ االمام الباقر وأثره يف التفسري .د حكمت عبيد304:

1919ظ .اعالم النبوة ،املاوردي31:؛ الشفاء ،القايض عياض157/1:؛ رشح االصول
اخلمسة.383 :

2020ظ.اعالم النبوة ،املاوردي34:

2121ظ.التعريفات اجلرجاين114-113:؛ إرشاد األنام يف عقائد اإلسالم ،حممد صالح
البغدادي123 :
* قطرب :هو حممد بن املستنري املعروف بقطرب موىل سلم بن زياد وكان حافظا للغة
كثري النوادر والغريب عاملا ثقة فيالطبقهالسابعه من سكان البرصه وكان معلام لولد أيب
دلف العجيل من شيوخه يونس بن حبيب وسيبويه وهو الذي سامه قطرب ًا حني كان يراه
بالسحار جالسا عىل بابه ،فيقول :إنام أنت قطرب ليل والقطرب دوبيةتدب يف االرض
ت206/هـ/ظ مراتب :النحوبني ،ابو الطيب 109؛ أخبار النحوبني البرصبني السريايف:
49؛ طبقات النحويني والبالغيني ،الزبيدي 100-99؛ البلغة يف ائمة اللغة ،الفريوز
ابادي247 :؛ طبقات النحاة واللغويني ابن قايض شهبة259:

2222ظ.التعريفات اجلرجاين114-113 :؛ الشفا يف حقوق املصطفى ،القايض عياض:
.158-157
2323ظ .تفسري البيان211/2 :

2424ظ .التعريفات اجلرجاين.114 :

** حممد بن السائب بن برش الكلبي من قضاعة،نسابةراويةعامل بالتفسري وأخبار العرب
شهد وقعة دير اجلامجم مع ابناالشعث وصنف يف التفسري وهو ضعيف احلديث (ت،
 )#146ظ االعالم ،الزركيل123/6؛ هتذيب التهذيب ،ابن حجر ،179/9 :قال يعىل
املحاريب :كنت اختلفت اليه فسمعته يقول مرضت مرضة فنسيت ماكنت احفظ فاتيتآل
حممد  فتفلوا يف فيه فحفظت ماكنت نسيته ،فرتكته.االفصاح عن أاحوال الرواة
الصحاح ،حممد حسن املظفر.435/3 :

2525ظ.الكايف93/1:ح 437وح  439فيه تفصيل أكثر؛ بصائر الدرجات 209/2 :ح10
2626ظ .أوئل املقاالت ،الشيخ املفيد49:
2727ظ.اعالم النبوة ،املاوردي39:
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2828ظ.امليزان يف تفسري القران ،السيد الطباطبائي107/14:
2929الكايف 93:ح438؛ بصائرالدرجات210/2 :

* زرارة بن اعني :ترجم له اغلب علامء الرجال :قال النجايش ابو احلسن شيخ اصحابنا
يف زمانه ومتقدمهم وكان قارئا فقيها متكلام اجتمعت فيه خالل الفضل والدين صادقا فيام
يرويه ظ رجال النجايش175:؛ رجال الطويس136 :

** احلسن بن العباس بن املعروف :ترجم له النجايش والطويس قاال عنه :قمي ثقة
صحيح له كتاب االداب من رجاالت االمام الرضا  موىل جعفر بن عمران بن عبداهلل
االشعري ،رجال النجايش281 :؛ رجال الطويس361 :

3030تاريخ القران26 :

3131جممع البيان ،الطربيس583/8 :؛ تاريخ القران ،د.حممد حسني الصغري27:

3232تاريخ القران د حممد حسني الصغري  27والرواية :صحيح البخاري  4/1باب كيف بدء
الوحي ح3
3333م.ن والصفحة.

3434اإلمام الرضا  وقيادة االمة ،د.حممد حسني الصغري133:
3535أصول الدين ،البغدادي168 :

3636م.ن.ص؛ كشف املراد ،العالمة احليل375:

3737رشح األصول اخلمسة ،عبد اجلبار573:؛ كشف املراد376:؛ وملزيد من التوسع ظ.تفسري
املنا ر509/7 :

3838الفقه األكرب  ،رشح املال عيل القاري.89-88 :

3939أوائل املقاالت ،الشيخ املفيد150:؛ االقتصاد فيام يتعلق االعتقاد ،الطويس265:؛ كشف
املراد.379-375:
4040عقائد االمامية ،الشيخ املظفر54:

* عيل بن حممد بن اجلهم:اعلن توبته امام الرضا  يف ان يقول يف أنبياء اهلل السوء
مرة ومرة أخرى نقل كالم املامون بحق االمام الرضا وهو يقول ملحمد بن جعفرالصادق
 :ان ابن اخيك من اهل بيت النبي  الذين قال فيهم :أال إن أبرار عرتيت
وأطايب أرومتي أحلم الناس صغارا وأعلم الناس كبار ًا ،قاال لصدوق :هذا حديث
غريب من طريق عيل بن حممد بن اجلهم مع بغضه وعداوته ألهل البيت  . عيون أخبار
الرضا173/1 :و 172ونقل عن املسعودي :إنَّه بلغ من نصب عيل بن حممد بن اجلهم:
إنَّه كان يلعن أباه ،فسئل عن ذلك ،فقال :بتسميتي علي ًا.ظ.مناقب بن اشوب215/3:؛

152

م .م .عبداحلسني راشد معارج الغليمي
معجم رجال احلديث ،السيد اخلوئي323/12 :و143-142/13
4141عيون أخبار الرضا 170/1:هكذا وردت الرواية ولعل فيها تصحيف ًا أو نقصا من النساخ.
ظ .اإلمام الرضا و قيادة األمة ،د.حممد حسني الصغري190 :
4242عيون أخبار الرضا175-174/1:؛ اإلحتجاج171/2:

4343االحتجاج ،171/2:وقد ذكرعقيدهاإلماميةيف النبي واإلمام  ظ .احلاشية
4444ظ.تفسري البيان،الطباطبائي36/1:؛ االمام الرضا د .الصغري192:
4545ظ .تفسري التبيان ،الطويس217/16:

4646ظ .هنج البيان ،الشيباين345/3 :؛ كشف املراد ،احليل375:
4747ظ .تفسريالتبيان ،الطويس217/16 :

4848ظ .تفسري امليزان ،الطباطبائي180/14:

4949ظ .تفسري البيان ،الطباطبائي112/1 :؛ تفسري امليزان110/1 :؛ العقائد اإلسالمية ،د.
حممد جواد ملك264 :
5050تنزيه األنبياء ،الرشيف املرتىض35:؛ جممع البيان ،الطربيس208/1 :

5151أنوار التنزيل ،البيضاوي60/2:؛ معامل التنزيل ،البغوي60/3 :؛ اجلامع الحكام
القران ،القرطبي171-169 ،114/1 :؛ فتح القدير-الشوكاين483/3 :؛ روح املعاين،
االلويس583/6 :
5252املوافقات299/2:

 5353ظ .تنزيه االنبياء ،السبتي االموي67-60 :؛ تفسري املنار ،حممد رشيد رضا354/8 :
5454ظ .روح املعاين583/6 :

5555ظ .مدارك التنزيل77-76/2 :؛ الكشاف94/3 :؛ حماسن التاويل ،القاسمي152/7 :

5656ظ .التفسريالكبري128/22:؛ اجلامع الحكام القران ،القرطبي171-169/11 :
5757تفسري الكاشف 88 /1:و 250/5
5858مواهب الرمحن215-201/1:
5959التبيان217/7 :

6060تفسري العيايش160/2 :؛ علل الرشائع ، 31-30/1 :كيف يقرؤن اآلية يف ابن نوح.

6161الدر املنثور-السيوطي326-325/3 :؛ إمالء ما من بة الرمحن ،العكربي 40/2 :جامع
القراءات  ،د عبد اللطيف اخلطيب67/4 :
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6262ظ.حاشيه تفسري العيايش160/2:؛ تفسري التبيان ،الطويس494/12:
6363تفسري الصايف450/2 :؛ بحاراألنوار،املجليس ،219/49 :ح3
6464تفسري العيايش158/2 :

6565ظ .تفسري التبيان494/12 :؛ الدر املنثور326/3 :

6666تنزيه األنبياء السيد املرتىض44 :؛ التبيان/الطويس495/12 :؛ تفسري اخلازن487/2 :
6767الدراملنثور-السيوطي326/3 :

* احلسن بن عيل الوشاء :ترجم له النجايش وقال :بجيل الكويف وهو ابن ثبت الياس من
أصحاب الرضا  وكان من وجوه هذه الطائفة روى عن جده الياس ،قال ملا حرضته
الوفاه قال :فاشهدوا عيل وليست ساعه كذب هذه الساعه سمعت أباعبد اهلل  يقول:
واهلل اليموت عبد حيب اهلل ورسوله ويتوىل االئمة فتمسه النار ،الرجال/39 :ت80
وترجم له الطويس وعده من أصحاب الرضا ،رجال الطويس356/

6868ظ .تنزيه األنبياء ،املرتىض43 :؛ التبيان566/5 :؛ هنج البيان85/3 :؛ تفسريالكشاف:
377/2؛ فتح القدير640/2 :؛ تفسري ايب السعود317/3 :؛ التفسري الكبري2/18 :؛
جممع البيان215-214/5 :
6969ظ .تنزيه االنبياء ،السبتي70:؛ تاويالت أهل السنة136/6 :؛ روح املعاين266/4 :؛
التفسري الكبري2/18 :؛ جممع البيان215/5 :
7070ظ .تفسري امليزان185-184/10:
7171املصدر نفسه

7272ظ .تاريخ دمشق ،البن عساكر150/1:؛ السريه النبوية ،البن هشام184،192/3 :؛
تاريخ اليعقويب51-50/2 :؛ امتاع االسامع ،للمقريزي235:
7373ظ .روح املعاين ،االلويس266/4 :؛ والبيت الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين215 :
رقم البيت)34( :
7474ظ .تفسري األمثل ،نارص املكارم الشريازي377/6 :

7575ظ .القران والعقل  ،العراقي312/2 :
7676الكايف ،الكليني64/2 :

*سلامن املحمدي :كان من رؤوس الصحابة وأقطاهبم علم وتقى وجهادا وكان عند
رسول اهلل اخلليل األثري .ظ .االستيعاب ،البن عبد الرب 56/2 :روى ابو بريده عن
ابيه عن النبي  :أمرين ريب بحب أربعة ،وأخربين إنَّه حيبهم وهم عيل وسلامن وابو ذر
واملقداد ،ظ .سنن الرتمذي299/5 :؛ مسند امحد بن حنبل351/5 :؛ هتذيب التهذيب،
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ابن حجر ،286/1 :وعن االمام عيل  قال :أنا سابق العرب وسلامن سابق الفرس
وصهيب سابق الروم وبالل سابق احلبش وخباب سابق النبط ،ظ .أسد الغابة ،ابن االثري:
31/3؛ سرية أعالم النبالء ،الذهبي349/1 :؛ املستدرك عىل الصحيحني285/3 :

7777وسائل الشيعة ،احلر العاميل53/2 :
7878تفسري العيايش163/1:
7979املحاسن247 :

8080عيون أخبار الرضا176/1 :؛ االحتجاج172/2 :

* عيل بن أسباط :ترجم له النجايش ،قال :كويف ثقه وكان فصيحا جرى بينه وبني عيل
بن مهزيار رسائل يف رجعوا فيها اىل ايب جعفر الثاين  فرجع عيل بن اسباط عن ذلك
وأحدَّ هم هلج ًة،
القول وتركه  ،وقد روى عن الرضا  من قبل ذلك وكان أوثق الناس َ
رجال النجايش ،252،ت633؛ رجال الطويس 360:و 376

** صفوان بن حييى :ترجم له النجايش :كويف ثقة ،عني ،روى أبوه عن أيب عبد اهلل 
وروى هو عن الرضا  رجال النجايش ،197:ت  ،524وترجم له الطويس :قال عنه
وكيل الرضا ثقه ،وعده من رجال االئمة الثالث االمام الكاظم الرضا واجلواد (سالم اهلل
عليهم أمجعني) :رجال الطويس338 :و 359و.376

8181علل الرشائع :الصدوق33/1 :

8282البحر املحيط اليب حيان االندليس300-299/2 :
8383تفسري امليزان354/1:

8484ظ .تنزيه األنبياء ،املرتىض56:؛ التبيان ،الطويس464/3:؛ جممع البيان ،الطربيس:
177/2
8585تنزيه األنبياء ،السبتي88 :؛ تفسريالكشاف ،الزخمرشي337/1 :
8686تنزيه األنبياء ،املرتىض56:؛ التبيان464/3 :
8787يف ظالل القرآن ،سيد قطب45/1:

8888تفسري التبيان327/3 :؛ جممع البيان488/2 :؛البيت جلرير ديوانه ،102:رقم البيت
()14
8989ظ .أنوار التنزيل137/1 :؛ تفسريالكشاف305-304/1 :؛ يف ظالل القرآن45/1 :؛
جامع البيان35/3 :
9090

العدد السابع  ..ذي القعدة / #1434أيلول 2013م

155

الروايات التفسريية عند اإلمام الرضا 
9191تنزيه االنبياء57 :؛ جممع البيان177/2 :؛تاويالت أهل السنة249/2 :؛ تفسري االصفى:
125-124/1
9292خ

9393تنزيه االنبياء ،املرتىض57 :؛ تفسري التبيان؛ الطويس465/3:

9494تنزيه االنبياء ،املرتىض57:

9595تفسري البيان121/2 :؛ تفسري امليزان 318/12 :واحلديث يف معاين االخبار ،الصدوق:
 ،127ح1
9696ظ .مواهب الرمحن ،السيد السبزوراي284-283/4 :؛ تفسري الصايف259/1 :
واألحاديث الواردة.

9797مسائل الرازي من غرائب آي التنزيل ،حممد بن أبى بكر الرازي20:

9898الرسب :احلفرية حتت االرض ،حجر الوحش :أي الكهف – املنجد يف اللغة ،لويس
معلوف546 :

9999عيون اخبار الرضا 175/1 :؛ االحتجاج172/2 :
10100آيات العقائد  ،السيد ابراهيم احلجازي.193-192 :

10101تنزيه االنبياء .السبتي78:؛ العقيدة من خالل الفطرة  ،الشيخ جوادي آميل148:
10102أنوار التنزيل  ،البيضاوي308/1 :؛ تفسري القران العظيم  ،ابن كثري169/2 :
10103التفسري الكبري ،الفخر الرازي51/13 :

10104تأويالت أهل السنة ،املاتريدي  139/4 :تفسري املنار558/7 :؛ تفسري الكاشف،
مغنيه214/3 :

10105ظ :تفسري الكشاف ،الزخمرشي38/2:؛ يف ظالل القران ،سيد قطب293-287/3 :

10106جممع البيان404/4 :

10107ظ :تنزيه االنبياء 48 :وملزيد التوسع ظ :تأويالت أهل السنة ،املا تريدي139/4 :؛ روح
املعاين192-187/3 :

10108تفسري الصايف133/2 :؛ تفسري االصفى125-124/ 1:
10109ظ.امليزان 158- 153/7 :تفسري البيان89،95/4 :

11110عيون أخبار الرضا 17-176/1:؛ االحتجاج ،174-173/2 :والرواية طويلة
وقد اخترصت.

11111ظ .تنزيه االنبياء – السبتي99:؛ تفسري القران العظيم .ابن كثري242/2 :؛ قصص
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االنبياء ،ابن كثري 403-382

11112ظ.تفسري الصايف  ،الفيض الكاشاين84/4:؛ تفسري الكاشف ،مغنيه55/6 :
11113تنزيه االنبياء املرتىض 105-103؛ تفسري الكاشف ،مغنية55/6 :

11114تفسري امليزان ،15/16 :وملزيذ من التوسع ظ .تفسري الصايف 84/4 :وآثر عن أهل البيت


11115تنزيه االنبياء ،املرتىض105-103 :

11116ظ تفسري امليزان209/15 :؛ البيت لعمرو بن كلثوم الشاعر التغلبي –ظ املعلقات
السبع– الزوزين  ،176/رقم البيت ()53
11117ظ .تنزيه األنبياء  ،السبتي 103/؛ تفسري امليزان210- 209/ 15 :
11118عيون أخبار الرضا178/1 :؛ االحتجاج175- 174/2 :

11119الرواية بإختصار والرواية ذكرها الصدوق يف التوحيد 122 :ويف بحار األنوار؛ املجليس
218/13

12120تفسري الصايف 236- 235/2 :واحلديث يف هنج البالغة :285 :اخلطبة178 :

12121الكايف ،الكليني 512/1 :ح 262؛ التوحيد ،الصدوق109:ح 6؛ اإلختصاص ،املفيد:
235
12122تفسري العيايش31/1 :؛ تفسري عيل بن ابراهيم 187/

12123ظ .مقاالت االسالميني ،االشعري217-213 ،؛ االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد74 :؛
رشح االصول اخلمسة ،عبد اجلبار املعتزيل223 :؛ كشف املراد ،احليل321 :
12124ظ .الوايف يف رشح الكايف ،الفيض الكاشاين.69/1 :

12125تنزيه االنبياء ،املرتىض113:؛ االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد،الطويس77:

12126ظ .التفسري الكبري ،الفخر الرازي 89/3 :وملزيد من التوسع :ظ.موسوعة السيد عبد
احلسني 31- 15/4 :مناقشة مسالة الرؤية.

12127االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد77:؛ رشح األصول اخلمسة156 :؛ رؤية اهلل بني التنزيه
والتشبيه79-72 :

12128ظ .تفسري امليزان297/4 :؛ تفسري البيان312-299/ 4 :

12129ظ .تنزيه األنبياء املرتىض57.؛االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد ،الطويس77:
13130التفسري الكبري77- 68/3 :

13131ظ.الكشاف – الزخمرشي 857-153/2 :وملزيد من التوسع ظ تفسري امليزان -214/8
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219؛ موسوعة السيد عبد احلسني املوسوي ،31-15/4 ،ورده عىل الفخر الرازي.

13132ظ .تنزيه األنبياء  ،املرتىض117:
13133علل الرشائع123-122/1 :
13134تفسري الصايف19-18/5:

13135تفسري عيل بن ابراهيم598:
13136تفسري الصايف.19/5 :

13137تفسري امليزان179/18 :

13138زاد املسري393- 392/7 :؛ اجلامع االحكام القران221-220/ 16 :

13139أنوار التنزيل146/2 :؛تفسريالكشاف313/4 :؛ تفسري امليزان179/18 :
14140تفسري القران العظيم ،ابن كثري307/6 :

14141عيون أخبار الرضا179/1 :؛ االحتجاج175/2 :
14142عيون أخبار الرضا175/1 :

14143تفسري العيايش185-184/2 :؛ تفسريعيل بن إبراهيم280-279/ :
14144تفسري العيايش184-183/2 :
14145تفسري الصايف15- 13/3 :

14146ظ .تنزيه االنبياء  ،املرتىض78:

14147الكشاف ،الزخمرشي59/3 :؛ معاين القران ،النحاس412/3 :

14148ظ .تفسريالقران العظيم ،ابن كثري459-458/2 :؛ قصص االنبياء ،ابن كثري245:

14149تنزيه االنبياء44:؛ انوار التنزيل480/1 :؛ التفسري الكبري ،البن تيميه78-77/5 :

15150ظ.التفاسري السابقة؛ اللباب يف علوم الكتاب ،الدمشقي14/11 :؛ تفسري املراغي:
128/11؛ متشابه القرآن ،القايض عبد اجلبار اهلمداين391/2 :؛ تفسري القران ،ابن
عريب595/1 :

15151الدر املنثور24- 22/4 :؛ تفسري الصايف14-13/3:
15152الكشف والبيان35/3:

15153تنزيه االنبياء ،املرتىض81:؛ دراسات فنية يف القصص القرآين .د .حممود البستاين220 :
وما بعدها
15154تنزيه االنبياء ،املرتىض81:؛ تأويالت ،هل السنة227- 225/6 :؛ التفسري الكبري:
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93/18؛ روح املعاين406- 405 :؛ اللباب يف علوم الكتاب64/11 :؛ تفسري البيان:
50/6؛ تفسري امليزان 122- 118/11:واستدالله بروايات االمام الرضا  عىل
تنزيه وتربئة يوسف 

15155ظ .التفاسري السابقة

15156تفسري العيايش187-186/2 :

15157عيون أخبار الرضا178/1:؛ االحتجاج176/2 :
15158تفسريعيل بن ابراهيم232-231 :
15159تفسري الصايف346- 345/2 :

16160تنزيه االنبياء ،املرتىض 158/؛ التبيان  ،الطويس227/10 :؛ جممع البيان ،الطربيس:
45/5؛ تفسري البيان ،السيد الطباطبائي138/5:
16161التبيان ،الطويس228/10 :
16162جممع البيان46/5 :

16163تفيرس الكشاف262-261/2 :

16164عقيدة الشيعة ،دونا لدسن  ،35/وملزيد من التوسع ظ .تاريخ اإلمامية د .عبد اهلل
فياض156:

16165ظ .امليزان يف تفسري القران ،السيد الطباطبائي129/10:
16166ظ .االتقان يف علوم القران ،السيوطي82/3 :
16167التفسري الكبري874/16 :

16168امليزان – 240/9 :وقد استدل بروايات اإلمام الرضا  واهنا تنطبق وتستقيم مع ظاهر
احلال مع االنبياء الكرام .

16169عيون أخبار الرضا180/1 :؛ االحتجاج 175/2:والرواية طويلةوقد اخترصت .ظ.
العلويون أتباع اهل البيت  .حممد البادياين .332-331/3 :،
17170عيون أخبار الرضا172/1 :
17171تفسري عيل بن ابراهيم447:

17172تفسري الصايف192- 191/2 :

17173حضارة العرب د .غوستاف لوبون112:

17174سفر صموئيل الثاين االصحاح 12/ 11:القصة املزيفة التي حكمتها التوراة عن النبي
داود وملزيد من التوسعظ .عيون اخبار الرضا 172/1 :و  ،17دفاع االمام الرضا 
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عن االنبياء وعن النبي اهلل داود 

17175تفسري الكشاف549/3 :

17176صحيح مسلم110/1 :؛ مسند أمحد.241/6 :
17177تفسريالكشاف549/3 :

17178ظ .تفسري التبيان ،الطويس345-344/20 :؛ جممع البيان ،الطربيس465/8 :؛ هنج
البيان ،الشيباين.226/4 :
17179ظ .تفسري امليزان264- 260/16 :

18180الكامل يف التاريخ ،ابن االثري177/2 :
18181جممع البيان468/8 :

18182ظ .االمثل يف تفسري القران ،ابن مكارم الشريازي459/10 :؛

18183قصه احلضارة عرص االيامن ،ول ديورانت47/13 :

18184ظ .كشف املراد375:؛ الفقه االكرب ،املله عيل القاري89-88:؛ إرشاد الفحول،
الشوكاين163/1:؛ رشح األصول اخلمسه ،عبد اجلبار املعتزيل573 :

18185ظ .عىل سبل املثال :عقائد االمامية ،الشيخ املظفر54:

18186ظ .املصدر السابق عىل سبيل املثال؛ إرشاد الفحول  ،الشوكاين163/1 :

18187ظ .مصادر احلديث .األصول العامة للفقه املقارن .حممد تقي احلكيم159-158/1 :

160

م .م .عبداحلسني راشد معارج الغليمي

املصادر واملراجع

)1

القرآن الكريم

1أخبار النحو بني النحويني البرصيني
السريايف ابو سعيد احلسن بن عبد
اهلل (ت  )# 364تح :افرنس كر
نكور املطبعة الكاثوليكية بريوت عام
1936م

)2

2ارشاد االنام يف عقائد االسالم
البغدادي حممود صالح ،دار عباده،
دار الربائة  -ط1985 #1405 1م.

)4

4أركان االيامن ،غاوجي الشيخ وهبي
سليامن االلباين ،مؤسسة الرسالة
بريوت ط1984 # 3.1404م.

)3

3إرشاد الفحول ،الشوكاين ،االمام
احلافظ حممد بني عيل (ت )#1250
منشورات حممد عيل البيضون بريوت
لبنان ،ط 1999-1414 ،1م.

)5

5أسد الغابة ،ابن األثري ،عز الدين
أيب احلسن عيل بن أيب الكرم حممد
بن حممد بن عبد الكريم الشيباين
(ت )#630دار الكتب العريب،
بريوت ،لبنان ،بال ت.ط.

)6

6أصول الدين ،الغزنوي الشيخ مجال
الدين امحد بن حممد احلنفي (ت.
 )# 592تح :د .عمر وفيق الداقوق
دار البشائر االسالمية ،ط#1419 ،1
1998 -م

)7

)8

)9

7أصول الدين اإلسالمي ،البغدادي
أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب (ت
 )#463ط 1مطبعة السعادة القاهرة
1931م.
8أعالم الدين يف صفات املؤمنني
الديلمي احلسن ابن ايب احلسن
(من اعالم القرن الثامن اهلجري)
تح :مؤسسة آل البيت  إلحياء
الرتاث ،قم ،ط#1408 1

9أعالم النبوة ،الرازي ابو حاتم امحد
بن محدان (ت )#322تح :صالح
الصاوي ايران ط.#1381 1

1010أعالم الورى ،الطربيس ،ابو عيل
الفضل ابن احلسن تح :مؤسسة اهل
البيت  مطبعه احياء الرتاث
العريب ط1996- #1417 ،1م

1111االحتجاج ،الطربيس ،ايب منصور
امحد بن عيل بن ايب طالب الفيه،
تعليقات :حممد باقر املوسوي
اخلرساين ،مؤسسة التاريخ العريب
بريوت لبنان ،ط#1425 ،11
 2004-م.

1212األحكام السلطانية ،الفراء ،أيب
يعىل حممد بن احلسني احلنبيل (ت
 )#4580ت :حممد حامد الفقي،
منشورات حممد عيل بيضون،
بريوت ،لبنان .#1421
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1313االختصاص ،املفيد ،ايب عبد اهلل حممد
بن النعامن العكربي ،تح :عيل اكرب
الغفاري ،منشورات مجاعه املدرسني،
قم ،ط.#1418 ،6
1414اإلرشاد ،املفيد ،الشيخ حممد بن
حممد بن النعامن العكربي البغدادي
(ت  )#413تح :حسني األعلمي،
منشورات مؤسسة حسني األعلمي،
بريوت ،لبنان،ط- #5،1422
2001م.

1515األصول العامة للفقه املقارن،
احلكيم ،السيد حممد تقي  مؤسسة
الرسالة اإلسالمية بريوت ،ط1
2003 - #1422م.
1616اإلعالم ،الزركيل ،خري الدين،
بريوت ،دار العلم للماليني،
ط1،1984م.

1717اإلفصاح عن رواه الصحاح ،املظفر،
الشيخ حممد رضا ( ت)#1375-
تح ،مؤسسة آل البيت  إلحياء
الرتاث ،قم ،ط.#1426 1
1818االقتصاد يف االعتقاد الغزايل ايب
حامد (ت )#505-تقديم الدكتور
عيل بو ملحم دار وكتبة الرسول 
بريوت 2002م.

1919االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد،
الطويس ،حممد بن احلسن (ت460-
 )#منشورات مجعية النرش ،مطبعة
اآلداب يف النجف االرشف#1399 ،
162

1979 -م

2020اإلمام الباقر وأثره يف التفسري،
اخلفاجي ،د حكمت عبيد،مؤسسة
البالغ ،دمشق ،سوريا ،ط#1426 1
2005م.
2121اإلمامة والرضا  وقيادة االمة
ووالية العهد الصغري املتمرس د.
حممد حسني عيل ،يف جامعة الكوفة
– مؤسسة البالغ للطباعة والنرش
والتوزيع ،السنوين املؤسسة العلمية
للتجليد ،ط2007 - #1428 ،1م.

2222امالء ما من به الرمحن من وجوه
االعراب والقراءات يف مجع القران
العكربي ،أيب البقاء عبد بن احلسني
بن عبد اهلل (ت  )#616دار الكتب
العلمية – بريوت – لبنان ،ط،1
1979 - #1399م ،مصوره عن
طبعه الباب احللبي؛ مرص#1389 ،
1970م.2323أنوار التنزيل وارسار التأويل،
البيضاوي الشيخ نارص الدين ايب
سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد
الشريازي (ت  )#791-منشورات
حممد عيل البيضوي – بريوت –
لبنان ،ط 2003 - #1424 ،1م.

2424اوائل املقاالت ،املفيد الشيخ أيب عبد
اهلل حممد بن نعامن العكربي (ت –
 )#412التقديم :العالمة الزنجاين،
منشورات املطبعة احليدرية ،النجف،
ط1972-#1393 .3م.
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2525آيات العقائد ،احلجازي ،السيد
إبراهيم تح :راميل الكلمكاين ط1
#1424ـ

2626البحر املحيط،االندليس ،أثري
الدين أيب عبد اهلل حممد بن يوسف
بن عيل بن حيان الغرناطي ،دار
إحياء الرتاث ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1990- #1411م

2727البيان يف تفسري القرآن االمام اخلوئي،
أبو القاسم املوسوي  منشورات
دار العلم لإلمام اخلوئي النجف
االرشف ،مطبعه العامل املركزية
بغداد 1989- #1410م.

2828بحار األنوار ،املجليس ،حممد باقر
(ت  )#111مؤسسة الوفاء بريوت
#1403

2929بصائر الدرجات الكربى يف
فضائل آل حممد  ،الصفار ،أبو
جعفر حممد بن احلسن بن فروخ
(ت )#290تح :السيد حممد حسني
املعلم انتشارات املكتبة احليدرية ،ط،
.#1426
3030تأويالت أهل السنة (تفسري
املاتريدي) أيب منصور بن حممد بن
حممود (ت )#333 -تح :د جمدي
سلوم ،دار الكتب العلمية ،مؤسسة
حممد عيل بيضون ،ط- #1426 1
2005

3131تاج العروس من جواهر القاموس،

الزبيدي ،حمب الدين ابو الفيض حممد
مرتىض احلسيني (ت)#1205 -
منشورات مكتبه احلياه ،بريوت.

3232تاريخ القرآن ،الصغري ،أ.املتمرس.
د .حممد حسني عيل ،دار العلم
للمالين ،بريوت ،ط1983 ،1م.

3333تأريخ اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب
بن جعفر بن وهب الكاتب( ،ت –
 ،)#292تقديم :السيد حممد صادق
بحر العلوم ،منشورات املكتبة
احليدرية ،النجف ط-#1314 ،4
1974م.
3434التبيان يف تفسري القران ،الطويس ايب
جعفر حممد بن احلسن ،تح :امحد
حبيب العاميل ،دار احياء الرتاث
العريب ،بريوت ،لبنان.

3535حتف العقول عن آل الرسول،
احلراين ،ابو حممد احلسن بن عيل بن
احلسني بن شعبه من أعالم القرن
الرابع اهلجري تقديم السيد حممد
صادق بحر العلوم ط4

3636التشيع ،املوسوي هاشم ،مركز
الغدير للدراسات االسالمية ،ط ،2
ذو القعدة 1997 #1417 ،م.

3737التعريفات ،اجلرجاين ،السيد
رشيف ايب احلسن عيل بن حممد بن
عيل احلسيني احلنفي( ،ت – 816
 )#فهرست :حممد باسل عبود،
منشورات حممد عيل بيضون ،دار
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الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ط2
2003- #1424م.

3838تذكرة احلفاظ ،الذهبي ،ابو عبد اهلل
شمس الدين (ت )#748-تصحيح:
عبد الرمحن بن حييى املعلمي ،مكتبة
احلرم املكي ،مكة ،ط.#1374 -1
3939تفسري االصفى ،الكاشاين املال
الفيض (ت  )#1091-مركز
االبحاث والدراسات اإلسالمية ،قم
ط  1976- #1418 ،1م.
4040تفسري األمثل ،الشريازي ،الشيخ
نارص مكارم ،دار احياء الرتاث
العريب ،بريوت  /لبنان ،ط ،2
2002 - #1423م.

4141تفسري البيان يف املوافقة بني احلديث
والقران  ،الطباطبائي ،السيد حممد
حسني (قدس)،تح :ازغر اراديت،
املطبعة اسوه ،قم.#1424 ،

4242تفسري اخلازن املسمى (لباب التأويل
يف معاين التنزيل ،عالء الدين عيل
بن حممد بم ابراهيم البغدادي (ت-
 )#725ضبط عبد السالم حممد
عيل شاهني ،منشورات حممد عيل
بيضون ،بريوت لبنان ،ط#1425 1
2004 -م.

4343تفسري الصايف ،الكاشاين ،املوىل حمسن
الفيض (ت )#1091 -منشورات
مكتبه الصدر طهران ،ط#1379 ،3
ش.
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4444تفسري العيايش ،بن نرص حممد
بن مسود بن عباس السلمي
السمرقندي ،تح :هاشم الرسويل
املحاليت ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت لبنان ،ط،1
1991 - #1411م

4545تفسري القران ،بن عريب ،العالمة
حميي الدين (ت )#638 -تح :د –
مصطفى غالب ،انتشارات :نارص
خرسو ،طهران ،مطبعة قم.

4646تفسري القران احلكيم الشهري بـ
(تفسري املنار) حممد رشيد رضا،
مكتبه القاهرة ،مرص ،ط#1379 ،4
1960-م.

4747تفسري القران العظيم ،بن كثري،
احلافظ عامد الدين ايب الفداء اسامعيل
بن كثري القريش الدمشقي (ت-
 ،)#774ط1993 #1414 ،2م دار
اخلري بريوت.

4848تفسري القمي ،عيل بن ابراهيم من
أعالم القرن الثالث اهلجري ،تح:
حممد الصاحلي االنديمشكي ،النارش
ذوي القربى ،مطبعة ستاره قم
املقدسة ،ط.#1438 ،1

4949تفسري الكاشف ،مغنيه ،الشيخ حممد
جواد  ،دار الكتاب العريب،
مؤسسة دار الكتاب االسالمي ،ط،1
2003- #1424م.
5050تفسري الكشاف ،الزخمرشي ،ايب

م .م .عبداحلسني راشد معارج الغليمي
القاسم جار اهلل حممود بن عمر بن
حممد (ت )#538 -ضبط :حممد
عبد السالم شاهني منشورات حممد
عيل بيضون بريوت ،ط#1422 3
 2002تفسري فرات الكويف،أبو القاسم فرات بن إبراهيم
(ت )#325 -تح :حممد كاظم،
وزاره الثقافة واإلرشاد اإلسالمية
طهران1990- #1410،م.

5151تنزيه األنبياء ،املرتىض ،الرشيف علم
اهلدي أيب القاسم عيل بن احلسني
املوسوي (ت )#436مؤسسة
األعلمي للمطبوعات بريوت لبنان
ط1991 #1412م.
5252لتفسري الكبري ،الفخر الرازي ،دار
الكتب العلمية ،طهران ،ط.2

5353التهذيب ،الطويس ،أيب جعفر شيخ
الطائفة( ،ت –  )#460دار الكتب
االسالمية ،النجف.#1377،
5454التوحيد اليب منصور املاتريدي دار
اجلامعات املرصية.

5555التوحيد للشيخ الصدوق ،طبع مكتبة
الصدوق #1487 ،ش.
5656التوراة الكتاب املقدس ،مجعية
الكتاب املقدس بريوت لبنان ،بولس
باسيم 7 ،تش .1988 ،2

5757اجلامع ألحكام القران ،القرطبي،
أيب عبد اهلل حممد بن امحد االنصاري
(ت )#671-تح :سامل مصطفى

البدري ،منشورات حممد عيل
بيضون ،بريوت ،لبنان ،ط2
.2004- #1424-

5858جامع األخبار أو معارج اليقني يف
أصول الدين ،السبزواري ،حممد بن
حممد من أعالم القرن السابع اهلجري
تح :عالء آل جعفر مؤسسة آل البيت
إلحياء الرتاث ،ط.#1414 ،1
5959جامع البيان عن تأويل آي القران،
الطربي ،أيب جعفر حممد بن جرير
(ت )#310-مرص ،ط #1373-2
1954 -م.

6060الدر املنثور يف التفسري باملأثور،
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن
(ت  )#1911-بريوت دار الفكر،
ط .#1403 ،1

6161السرية النبوية ،بن هشام ،ابو حممد
عبد اهلل ابو حممد عبد امللك بن هشام
بن ايوب احلمريي( ،ت – )#218
بريوت ،لبنان ،دار احياء الرتاث
العريب
6262الشفا بتعريف حقوق املصطفى،
عياض ،القايض أبو الفضل
اليعصبي( ،ت )#544-املكتبة
التجارية ،مرص.

6363الصحاح (تاج اللغة وصحاح
العربية) اجلوهري ،اسامعيل بن محاد،
(ت ،)#393-تح :امحد عبد الغفور
عطار ،بريوت ،دار العلم للماليني،
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ط.#1407 -4

6464العقائد االسالمية ،د .حممد جواد
ملك ،مؤسسة البالغ ،بريوت ،ط1
1992 - #1412 -م.

6565العقيدة من خالل الفطرة ،آميل،
الشيخ جواد ،مؤسسة الثقلني،
دمشق ،سوريا ،ط.1

6666العلويون هم اتباع أهل البيت،
البادياين ،حممد النيسابوري ،بريوت،
لبنان ،اإلرشاد،ط- #1426 -1
2005م.
6767العني ،الفراهيدي ،ابو عبد الرمحن
اخلليل بن امحد ،تح :د .مهدي
املخزومي وابراهيم السامرائي،
مطبعة الصدر ،مؤسسة دار اهلجرة،
ايران ،ط.#1409-2
6868الفرق بني الفرق البغدادي ،ابو
منصور عبد القار بن طاهر(ت
  )#429مطبعه املعارف مرص1954م.

6969القاموس املحيط ،الفريوز ابادي،
القاهرة1952 ،م.

7070القران والعقل ،العراقي ،السيد نور
الدين احلسيني (ت )#1341-النارش
لينالد فرهنك إسالمي؛ احلاج حممد
حسني كوشنابوره.
7171الكايف الكليني ،أبو جعفر حممد
بن يعقوب تح :عيل اكرب الغفاري،
النارش مؤسسة انصاريان للطباعة
166

والنرش قم املطبعة ثامن االئمه ،ط1
2006- #1426/م.

7272الكامل يف التاريخ ،بن األثري ،عيل
بن حممد بن حممد بن عبد الكريم
الشيباين اجلزري.

7373الكشف والبيان يف تفسري القرآن
املعروف بتفسري الثعلبي ،أيب اسحاق
أمحد بن حممد بن ابراهيم (ت-
 )#427تح :السيد الكروي حسن.

7474املوافقات يف أصول الرشيعة،
الشاطبي ،إبراهيم بن موسى اللخمي
الغرناطي املالكي (ت)#790 -
رشح الشيح عبد اهلل دكران بريوت
لبنان ط.#1476 ،7

7575املبادئ العامة لتفسري القران،الصغري،
أ.أ.املتمرس د .حممد حسني عيل،
مكتب االعالم االسالمي ،ط2
.#1313
7676املحاسن ،الربقي،أمحد بن أيب عبد
اهلل ،طبع :األستاذ جالل الدين
األرمويل .#1370

7777املنجد يف اللغة ،لويس معلوف ،ط،2
دار املرشق الكاثوليكية ،بريوت
7878امليزان يف تفسري القران الطبطبائي،
السيد حممد حسني :اياد باقر سلامن،
بريوت لبنان .#1427

7979حضارة العرب ،لوبون ،د.غوستاف،
نقله اىل العربية :عادل زغري ،طبع
بدار احياء الكتب العربية ،القاهرة،

م .م .عبداحلسني راشد معارج الغليمي
عبد اهلل شمس الدين حممد بن امحد
بن عثامن (ت )#748 -تح :شعيب
األرناؤوط وحسني االسد ،مطبعة
ونرش مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط9
.#1413-

عيسى البايب ،ط3،1956م.

8080دائرة املعارف اإلسالمية ،نقلها إىل
العربية ،حممد ثابت الفندي واخرون،
دار املعرفة ،بريوت.

8181دائرة معارف القرن العرشين ،حممد
فريد وجدي ،دار املعرفة ،بريوت.

8282ديوان أيب فراس احلمداين ،رشح
وضبط :عيل العسييل ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان
ط1997 - #1418 -1م.

8383رجال ،الطويس ،ابو جعفر حممد
بن احلسن (ت  )#460-تح :جواد
القيومي ،األصفهاين ،طبع مؤسسة
النرش اإلسالمي.#1415 ،

8484رجال الكيش ،حممد بن عمر بن عبد
العزيز ،تقديم :السيد امحد احلسيني،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
كربالء ،ط .1
8585رجال النجايش ،ابو العباس بن
عيل بن أمحد بن العباس األسدي
الكويف (ت )#450 -مؤسسة النرش
االسالمي جلامعه املدرسني ،قم،
ط.#1407 ،1
8686روح املعاين ،اآللويس ،أيب الفضل
شهاب الدين ،البغدادي (ت-
 )#1270ضبط :عيل عبد الباري
عطيه ،منشورات حممد عيل بيضون
بريوت ،ط2005- #1426 ،2
8787سرية اعالم النبالء ،الذهبي ،ابو

8888رشح األصول اخلمسة ،املعتزيل،
القايض عبد اجلبار بن امحد اهلمذاين،
(ت )415 -تعليق :االمام امحد
بن احلسني بن ايب هاشم ،دار احياء
الرتاث العريب ،بريوت ،ط– 1
2001 - #1425م.
8989رشح الفقه االكرب ،للمال عيل
القاري ،بريوت ،دار الباز ،ط-1
1984 - #1404م.

9090رشح املعلقات السبع ،الزوزين،
القايض ابو عبد اهلل احلسني ،النجف
االرشف ،طبعه جتاريه.
9191رشح هنج البالغة ،املعتزيل ،ابن أيب
احلديد( ،ت ،)#655-دار احياء
الكتب العربية ،القاهرة.#1378 ،

9292صحيح البخاري ،ابو عبد اهلل حممد
بن اسامعيل ،دار النرش ،بريوت ،ط3
– 1987 - #1407م.
9393صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
ابو احلسن القشريي النيسابوري،
دار النرش ،دار احياء الرتاث العريب،
بريوت ،تح :فؤاد عبد الباقي.
9494طبقات النحات واللغويني ،ابن
قايض شهبه ،ابو بكر بن امحد،
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(ت ،)#851 -تح :د .حمسن غياض،
مطبعة النعامن ،النجف االرشف،
1974م.

9595طبقات النحويني واللغويني،
الزبيدي ،حممد بن احلسن( ،ت-
 ،)#379تح :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،دار املعارف ،مرص ،ط2
–1984م.

9696عقائد االمامية ،املظفر ،الشيخ
حممد رضا – عميد كلية الفقه سابقا
النجف األرشف – قدم له :د .حامد
حنفي داود استاذ االدب العريب،
بكلية االلسن ،القاهرة ،دار املحجة
البيضاء للطباعة والنرش ،بريوت،
ط.#1308 -2
9797عقليات إسالمية ،مغنيه ،الشيخ
حممد جواد ،تح :االستاذ سامي
الغراوي ،مؤسسة دار الكتب
االسالمي ،قم ،ط- #1427- 1
2006م.
9898عقيدة الشيعة،د.وايت دونالدسن،
مؤسسة املفيد ،بريوت ،ط-1
1990- #1410م
9999علل الرشائع ،الصدوق ،تقديم:
السيد حممد صادق بحر العلوم،
وضع فهارسه السيد حممد تقي
احلكيم ،رقم االيداع يف املكتبة
الوطنية ،بغداد ( )183لسنة
1980م.
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10100عيون أخبار الرضا ،الصدوق ،ايب
جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن
بابويه القمي( ،ت )#381 -تقديم
الشيخ حسني األعلمي ،منشورات
ذوي القربى ،قم ،مطبعة ستاره ،ط1
.#1427-

10101فتح القدير ،الشوكاين ،حممد بن عيل
بن حممد الشوكاين ،ضبط :امحد عبد
السالم ،منشورات حممد عيل بيضون،
بريوت .لبنان.
10102يف ظالل القران ،سيد قطب ،ط-5
1967- #1386م.

10103قرب االسناد ،احلمريي ،ايب العباس
عبد اهلل بن جعفر من اعالم القرن
الثالث اهلجري ،تح :مؤسسة ال
البيت  إلحياء الرتاث ،قم ،ط،1
.#1413

10104قصة احلضارة ،ول ديو رانت،
ترمجه حممد بدران ،دار اجليل للطبع
والنرش ،بريوت ،ط 1بالتعاون مع
جامعه الدول العربية مركز نرش
العلوم تونس.
10105كتاب اخلصال الصدوق ،أبو جعفر
حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه
القمي (ت )#381-تصحيح
عيل اكرب الغفاري مؤسسة النرش
االسالمي التابعة جلامعة املدرسني
قم ،ط.#1420/ 6

10106كشف املراد يف رشح جتريد اإلعتقاد،

م .م .عبداحلسني راشد معارج الغليمي
احليل ،العالمة مجال الدين احلسن بن
يوسف بن عيل املطهر (ت ،)#726-
تعليق السيد ابراهيم املوسوي ،قم،
ط - #1413-2حمرم احلرام.

10107لسان العرب ،ابن منظور حممد بن
مكرم(ت 711هـ)قم .#1405

10108مؤطا مالك ،مالك بن انس
االصبحي دار النرش ،دار احياء
الرتاث العريب ،مرص ،تح :حممد فؤاد
عبد الباقي.
10109جممع البيان يف تفسري القران،
الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلسن
(ت )#548بريوت ،دار املعرفة،
ط.#1406 ،1
11110خمتار الصحاح ،الرازي حممد بن
ايب بكر عبد القادر (ت -ال)#626
دار الكتاب العريب بريوت لبنان
1981م.

11111مرآة العقول املجليس حممد باقر دار
الكتب اإلسالمية طهران تح :السيد
هاشم الرسول املحاليت.#1379 ،

11112مسائل الرازي من غرائب آي
التنزيل ،الرازي حممد بن أيب بكر عبد
القادر (ت )#666-ط.#1381 1
11113مسند أمحد بن حنبل،ابو عبد اهلل
الشيباين دار النرش مؤسسة قرطبة
معد.
11114املستدرك عىل الصحيحني،
النيسابوري ،احلافظ أيب عبد اهلل

احلاكم (ت ،)#405تح :مصطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1990 ،1م.

11115معاين األخبار ،الشيخ الصدوق تح:
عيل أكرب ،مؤسسة األعلمي ،بريوت.

11116معاين القرآن النحاس ،أيب جعفر
(ت )#338-تح :الشيخ حممد
عيل الصابوين مركز إحياء الرتاث
اإلسالمي ط 1988- #1409 ،1م.
11117معجم رجال احلديث اخلوئي السيد
ابو القاسم  ،مطبعة اآلداب،
النجف االرشف ط-#1400 ،2
1980م.

11118مناقب اإلمام عيل أيب طالب ،ابن
شهر آشوب (ت ،)#588تح:
جلنة من أساتذة النجف االرشف،
املطبعة احليدرية ،النجف االرشف،
.#1376
11119من ال حيرضه الفقيه ،الصدوق،
النارش مؤسسة أنصاريان للطباعة
والنرش ،قم ،ط1384-#1426 1
ش 2005-م.

12120منهاج السنه ابن تيميه ،أمحد بن عبد
احلليم (ت )#728 -بريوت دار
الكتب العلمية.
12121مواهب الرمحن السبزواري ،السيد
عبد األعىل مؤسسة التاريخ االعىل
بريوت لبنان .#1424

12122هنج البيان عن كشف معاين القرآن،
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الروايات التفسريية عند اإلمام الرضا 
الشيباين حممد،بال.ت.ط.

12123نيل األوطار ،الشوكاين ،حممد بن عيل
بن حممد ،النارش دار اجليل ،بريوت،
1993م.
12124الوايف يف رشح الكايف الفيض
الكاشاين (ت )#1091 -تح،
ضياء الدين احلسيني مكتبه اإلمام
أمري املؤمنني  اصفهان ،ط ،1
.#1406

12125وسائل الشيعة العاميل،الشيخ حممد
بن احلسن بن احلر (ت)#1104 -
تح :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث
بريوت لبنان ،ط- #1424 ،2
2003م.
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