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ةملحظ
هذا الكتاب
طيع ونشر الكرتونياً وأخرج فةياً برعاي وإشراف
شيك اإلةماةمني احلسةني (عليهما السلم) للرتاث والفكر اإلسلةمي
وتوىل العمل عليه ضيطاً وتصحيحاً وترقيماً
قسم اللجة العلمي يف الشيك
ب ْسم هللا الر ْْحن الرحيم

قننه  :مننق قنوأ سننعرا يفعننوه انني من و اننه ننع
 1ـ يف كتــاب اــواب العمــا ابسننده إىل أيب عبنهللا
لقيهمة مق لذ ق ال خعه علي م وال هم حيزنع قه  :فإ قوأهه اني عةنة انه النق ال حيهسن نع لقيهمنة ،أمنه
كع في ه حمكمه فال تهللاعع قو ءهته فههنه تش هللا ع لقيهمة ملق قوأهه.
 :مننق قوأهننه هللاةنني بيدن وبننا إبلنني سن  ،واننه م
 1ـ يف ةمصــياا الكفعمــي عدن
لقيهمة.

مننعيةه لن ننع

ح نهللا ط يع نني قننع في ن

 3ـ يف كتــاب ةمعــاين الخيــار ابسننده إىل سننعيه بننق سننةيهللا لنننعرا عننق ل ننه
 :و ملص مةده أان ملقتهللار ل ه .
 4ن وابسده إىل سليمه بق خل ي قه  :حهللاثين لنقة قه  :حهللاثده أبنع عةنة رمحنة بنق قنهللاقة قنه  :أتن رهللاني
املص أا منءء أر ذنذ ؟ وأا منءء فين
فقنه لن  :قنع
مق بىن أمية ن واه زنهللا قه هللاةعو بق حممهللا
فقنه  :أمسننع
منق النال و النو ؟ وأا منءء الننه دتعن بن لدنه ؟ قننه  :فهغتنه منق كلنع هللاةعننو بنق حممنهللا
وحيع! الل و حهللا ،و لال ثالثع  ،و مليم أربةع  ،و ل ه تسةع  ،انم مةنع؟ فقنه لوهللاني :منةا وإحنهللا وسنتع ،
فقننه لن هللاةعننو بننق حممنهللا  :فننهك نق ننة سنندة إحنهللا وسننتا ومننةا دق ننء ملننع أقن هبع ،قننه  :فدظننو فلمنه
نق ة إحهللا وستع ومةا عهمعر خي ملسع ا ( )1لكعفة وكه ملك م.
 5ـ يف تفسري العياشي خينمة جلةعوا عق أيب لبيهللا ملخزومء قه  :قه أبع هللاةعو
ولهللا لةبه ثده عشو ،قتي بةهللا لنهمق مد م أربةة ،
__________________
( )1ملسع ا ن بكسو لع و ن أا البسء سع  ،و ملو أق هب لهللاععا لةبهسية يفهنم اهنع لبسع ثيهاب سع ء.
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 :اي أاب لبيهللا إن ميلنع منق

فت نني أح نهللاهم لذ ننة ( )1فتذ ن  ،هننم فقننة ق ننما أعمننهرهم ،قليلننة م نهللاهتم ،خبينننة سننمهتم منند م لعع س ن مللق ن
تبنهر وتةنهىل أننز
ابهله ا و لدهي و لغهوا ،اي أاب لبيهللا إ حووه لقوم ملقطةة لةلمه عه ،إ
ْ
حن ه نو ننعر وثبتنة المتن  ،وولنهللا نع ولنهللا ،وقنهللا م ن منق اللن لسنهب منةا سندة
ال ِكتاب فقه حممنهللا
الننووه ملقطةننة إك ع نهللا هته مننق غننم تكننور ،ولنني مننق حننووه
وثننالن سنندا ،ث قننه  :وتبيهن ن اتننهب

الم ذلِكَ

مقطةننة حننوه دق ننء أايم ن ال وقننهنم مننق بننىن ههمننم عد نهللا نق ننهن ث قننه  :الل ن و ح نهللا ،و لننال ثالثننع  ،و ملننيم
مل  ،فلمنه بلغنة
أربةع و ل ه تسةع  ،فذلع منةا و حنهللا وسنتع  ،ث انه بنهللاو خنووحل السنا بنق علنء
() 2
مهللات قه قهنم ولهللا لةبه عدهللا املص و قع قهنمده عدهللا نق هن ه بن ن ن لو فهف م كلع وع واتم
 6ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم حــدا أيب عننق السننق بننق حمبننعب عننق علننء بننق رائب عننق ب بننق قنني عننق أيب
ق ننه  :إ حي ننء ب ننق أخط ن وأاب ايس ننو ب ننق أخط ن ونع ننو م ننق لي ننع م ننق أه نني ت ننو أت ننع رس ننع
هللاةع ننو
فقننهلع لن  :ألنني تننذاو أ فيمننه أنننز إليننع الككم ؟ قننه  :بلن  ،قننهلع  :أات ذننه هللاينينني مننق عدنهللا ؟ قننه :
نةم ،قهلع  :لقهللا بةط أنبيهء قبلع مه نةلم نبيه مد م خي مه مهللاا ملك ومه أاي أمت غم ! قنه فةقبني حينء بنق
أخط عل أق هب فقه هلم :الل و حهللا و لال ثالثع  ،و مليم أربةع  ،ف ذ إحنهللا وسنبةع سندة فة ن النق
فقنه لن  :اي حممنهللا
نق منهللاا ملكن وأاني أمتن إحنهللا وسنبةع سندة ،قنه  :ث أقبني علن رسنع
نهللاخي
هي م هذ غم ؟ قه  :نةم ،قه  :ههت ،قنه  :املكص قنه  :هنذ أثقني وأينع  ،اللن و حنهللا ،و لنال ثالثنع ،
و مليم أربةع  ،و ل ه تسةع  ،ف ذ مةا و
__________________
الل مق لهللا  ،وقيي :قوحة تظ و في فيدسهللا مة ه و دقط لدع و سم ابخلده .
( )1لذ ة ن ا مزا ن ،وهللا
( )2هلذ ق الهللا نا موح يع ي كاوان ك ي تعسم لةيهمء واذ غم كلع اله وتبط ابالووه ملقطةة فوهللا حل  3 :2ن .9
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إحهللا وستع سدة ،ث قه لوسع

 :هني من هنذ غنم ؟ قنه  :نةنم قنه  :هنهت ،قنه  :الك

قنه  :هنذ

أثقنني وأيننع  ،الل ن و ح نهللا ،و لننال ثالثننع  ،و لننو ء مهنتننه  ،ف نني م ن هننذ غننم ؟ قننهلع  :نةننم :قننه  :هننهت ،قننه :
املكك قننه  :هننذ أثقنني وأيننع  ،اللن و حنهللا ،و لننال ثالثننع  ،و ملننيم أربةننع  ،و لننو ء مهنتننه  ،قننه  :ف نني من هننذ
غم ؟ قه  :نةم ،قه  :قهللا لتب عليده أمو فمه نهللارا مه أعطية ،ث قهمع عدن  ،ث قنه أبنع ايسنو الينء أخين  :ومنه
ْ
 :إ هننذ تايت أنزلننة ِمنكك آيككا

نهللار ع لةنني حمم نهللا ق نهللا ع ن هننذ ال ن وأانننو مد ن  ،فقننه أبننع هللاةعننو
َّ ُّ ْ
ْ
تاب وأخك مَاكاهِتا وهنء رنوا وهللانع أخنو علن غنم منه و ني بن حينء وأبنع ايسنو
ُمكما هن أم ال ِ
ك ِ
وأق هب .
ْ
تةنهىل ملنه أننز لقنوم إىل
خلني أ
كْ َِِ َك ِمنْك  :وقنهللا رو
 7ـ يف جممـع الييـا فال يك ْن ِِف ص

رسننع
ال ة.

قننه  :إّن أخش ن أ كننذبين لدننه و نلغننع رأس ن ( )1و اننع اننهخلبزا ،فننةز

خلننعه عد ن ذننذ

قه  :قه أمم ملؤمدا

خطبتن  :قنه

 8ـ يف تفسري العياشي عق مسةهللاا بق قهللاقة عق أيب عبهللا

َّ
ً
ْ
َّ
َّ
 :ات ِبعوا ما أن ِزل ِإَلْك ْم ِم ْن ِ ِّبك ْم وال تَ ِبعوا ِم ْن دونِ ِ أ ْو َِلاء ق ِليال مكا تككر و

فعنء تبنهم منه هللانهءام

مق لععز لةظيم ،و توا خلطة ملبا.
حهللا ط يع ي ذاو في أحع لقيهمة وفي  :فيقه لوسني
 9ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي عق أمم ملؤمدا
فيسةلع عق ة لوسهالت ليت محلعهه إىل أال م ،فةخيو أهننم قنهللا أ و كلنع إىل أال نم وتسنة يفمنم في نهللاو ،

َّ
ْ
ْ
ْ
إَلتم ولن ْسئل َّن الم ْسك ِل
اَّلين أ ِْ ِسل
امنه قنه  :فلنسئل َّن ِ

ْ
كَ وال ن ِ
فيقعلنع  :مكا ااءنكا ِمكن ِ ِا ال
ككي ال

فيش ن هللا ب نهللا لوسنني وبكننذب مننق هللا نهللاهه مننق يفمننم ،فيقننع لكنني أمننة منند م:
فتش ن هللا لوسنني رسننع
ِّ
ْ
ْ
ل ْ
كْي أا مقتنهللار علن من ه ا هللانع رحكم علنيكم بتبلين
ككي واُ ى
ي الء ق ِ
«بلن فقْ ااءكم ِ ِاَ ون ِ
لوسي إليكم رسهالهتم.

َّ
ْ
ْ
ْ
إَلتم ولن ْسكئل َّن الم ْسك ِل
اَّلين أ ِْ ِسل
 11ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :فلنسئل َّن ِ
ْ
َّ
محلع مق لوسهلة ،قعل  :فلنق َّص َّن عليْ ِت ْم هِ ِعل الم وما رنا اغئِ ِب

__________________
( )1ثل رأس  :مهللاخ واسو .
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قنه  :يفنبينهء عمنه

قه  :مل نغ عق أفةههلم.
ح نهللا ط يع نني وفي ن  :ق ننه لس ننهني :أول نني ت ننعز
 11ـ يف كت ــاب االحتج ــاج للطربس ــي ع ننق أيب عب نهللا
 :ال ،يف يفعمننه ليسننة مهللاسننه وإننه هننء قننعة مننه عملننع  ،و نننه حيتننهحل إىل وز لشننءء مننق
يفعمننه ؟ قننه
ال خيعن علين مننءء ،قننه  :فمننه مةننىن مليننز ؟ قننه  :لةنهللا ،
هللا نني عنهللا يفمننيهء وال ةننوه ثقل ننه وخعت ننه ،وأ
ْ
ْ
وازين ؟ قه  :فمق رهللاح عمل .
قه  :فمه مةده اتهب  :فمن ثقلت م ِ
ْ
ْ ْ ْ
د ن مينز ان لن لسنه
كك احك كانو فين أقنع إىل قعلن  :واثني نه أ
 11ـ يف جممع الييا و الوز يومئِ ال
واعتننه ننع لقيهمننة فتننعز بن أعمننه لةبننه السنندهت و لسننيقهت إىل قعل ن  :وأم نه حسننق لقننع لنننهّن فلموعننها خلنني
لع ر في و جلوا عل هههو  ،وجيعز أ كع اي ميز قدعه مق أقدهه أعمهلن و ؤ نهللا هنذ منه هللانهء خلني :إ

ل لعا ميز فمق وىف ستعىف.
اال يع ي :فهك أر ت أ تةلم أقه أنة أ اهكب فنهنظو
 13ـ يف ةمصياا الشريع قه ل ه
ْ ْ ْ
كك
اةننع لقيهمننة قننه
ق نهللا مةدننه وغننعر عننع وعم ننه ( )1بقسننطه مننق
تةننهىل :والككوز يوم ِئك ال
ْ
اح ُّ فهك عتهللا مةده بهللاعع ثبة لع ل هللا .
قنع  :إ خلنم ثقني علن أهني لنهللانيه
 11ـ يف كتـاب ابخصـا عنق ب بنق معسن قنه  :مسةنة أاب عبنهللا
عل قهللار ثقل مع ز د م ع لقيهمة ،و لشو خ عل أهي لهللانيه عل قهللار خعت مع ز د م ع لقيهمة.
قنع  :مخن منه أثقل نق ملينز  :سنب ه
قنه  :مسةنة رسنع
 15ن عنق أيب مسنلم رعن رسنع
و المهللا هلل وال إل إال و أاي و لعلهللا ل هحل تعىف ملسلم في ي وحيتس .
ْ
ْ ْ ْ
كك احك ُّ قنه  :جملنهزا ابيفعمنه إ خنم فخنم وإ منو
 16ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :والكوز يوم ِئ ال
ْ
ْ
وازين فأو ِئلَ هم
فشو ،وهع قعل  :فمن ثقلت م ِ

__________________
( )1مق لةيهر.
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َّ
ْ
ْ
الْم ْفلحو وم ْن خ َّف ْ
اَّليكن خ ُِكوا أُفسكت ْم هِمكا نكوا هِاياتِنكا يظ ِلمكو
م
ت
وازين فأو ِئلكَ ِ
ِ
ِ
ْ
كم ص َّ
كْ خل ْقنكاك ْم ث َّ
كو ِْناك ْم أا خلقدنهام أقنالب لوهللانه  ،وقنعرانام
جي هللاو  .قعلن  :ولق

قنه  :ابيفنمنة

لدسهء ،ث قه  :وقعر بنق منويف
() 1
قعه.

لنوحم و ل نل و انه

لعقنه

أرحنه
أقنالب يفنبينهء ورفن وعلين مهللارعنة منق

منهللاا قننه حنهللاثده انننم بننق عيننهيب عننق أيب جلننهرو عننق أيب هللاةعننو
 11ن حنهللاثده أمحنهللا بننق هللاةعننو عننق عبنهللا
ْ
ْ
قعلن تةنهىل :ولق ْْ خلقناك ْم ث َّم ص َّو ِْناك ْم قنه  :أمنه خلقنكاك ْم فدطعنة ث علقنة ث م نغة ث
عظهمنه ث المننه ،وأمنه صك َّ
كو ِْناك ْم فننهلةا و يفنن و يفكننا و لعننم و لينهللا ق و لنوهللالا ،قننعر هنذ و ننع ث هللاةنني
لهللاميم و لعسيم ( )2و جلسيم و لطع ي و لق م وأمبه هذ .
حنهللا ط
 18ـ يف كتـاب علـل الشـرا ع ابسنده إىل هللاةعنو بنق ب بنق عمنهرا عنق أبين عنق هللاةعنو بنق حممنهللا
يع نني ق ننع مخ ننو  :إ أم ننو تة ننهىل كا ننو ال حيم نني عل ن ملق ننه ي  ،وم ننق مح نني أم ننو عل ن ملق ننه ي هل ننع
وأهل ننع ،إ أو مة ننية ه ننوت ،يفإانني نة م ننق إبل نني للة ننا ح ننا أم ننو تة ننهىل كا ننو مالنكتن ن ابلسن ن ع ال

 :ما منعَ أ َّال ت ْسجْ إ ْذ أم ْ تَ قال :أنا خ َْ منْ خل ْقتِن م ْ
كن
ِ ِ
ِ
ِ

فس هللاو  ،وأىب للةا أ سن هللا فقنه
ْ
عق هللاع ر ولةد ومسه رهللايمه ،و قسنم بةزتن ال قني أحنهللا
ناِ وخلقت ِم ْن ِط ال فطو
ال
أسعي ر مق لدهر.
م عهللاو إبلي
 19ن وابسده إىل عيس بق عبهللا لقومء رف الهللا ط قه  :خني أبنع حديعنة علن أيب عبنهللا

دن إال قونن
فقنه

ل ن  :اي أاب حديع ننة بلغ ننين أن ننع تق نني ! ق ننه  :نة ننم أان أق نني  ،ق ننه  :ال تق ن ف ننه أو م ننق ق ننه إبل نني ح ننا ق ننه :
ْ
ْ
ْ
ناِ وخلقت ِم ْن ِط ال فقنه منه بنا لدنهر و لطنا ،ولنع قنه نعر نة م بدعر نة لدنهر عنوه ف ني منه
خلقت ِِن ِمن ال
با لدعر ق ،وقعه أحهللا ه عل الخو ولكق ق يل رأسع ،أخيىن عق أكنيع مه هلمه موات ؟ قه  :ال أ ر
__________________
( )1ملهللارعة عدهللا إلي ع  :ثعب مق اته اه لبس عظيم أحبهرهم.
( )2لهللاميم :لقبيح ملدظو و لعسيم خالف .
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قه  :فةننة ال سسنق تقني رأسنع فكين تقني

النال و النو قنه اي بنق رسنع

أخنيّن منه هنع؟ قنه

هللاةي يفكننا منوتا لنقال نهللاخل مه منءء إال منهت ،ولنعال كلنع لقتني بنق م هلنع  ،وهللاةني لشنعتا عنذبتا
لي نهللا بننق م يةننم اللنع و ملننو وهللاةنني لةيدنا مننهالتا يفهنمننه من مته ولننعال ملعحت مننه لنذ بته ،وهللاةنني يفنن ابر
سهنال لقال هللام لوأ ء إال أخوهللا  ،ولعال كلع لنقي لهللامهغ وتهللاو .
 22ن وابسده إىل بق ميمة قه  :خلة أان وأبنع حديعنة علن هللاةعنو بنق حممنهللا
وال تق لهللا ق بوأ ع ،فه أو مق قه إبلي أمنو
ْ
ْ
ناِ وخلقت ِم ْن ِط ال  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ِمن ال
 21ن وابسده إىل بق أيب ليل قه  :خلة ان و لدةمه عل هللاةعو بق حممهللا

فقنه يفيب حديعنة :إتن

ْ
ْ ْ
كِن
ت
ق
ابلسن ع ت فقنه  :أنا خَ ِمنك خل ِ

فوح بدنه وقنه  :اي بنق

أيب ليلن منق هنذ لوهللاني؟ فقلنة :هللاةلنة فنهللا هنذ رهللاني منق أهني لكعفنة لن رأا ونظنو ونقنه  ،قنه  :فلةلن لننذا
قنه  :منق قنه
قي يفمنيهء بوأ ن ؟ ث قنه  :اي نةمنه إاي و لقينه فنه أيب حنهللاثين عنق مابنن أ رسنع
كن نكاِ وخل ْقتك م ْ
لدهر ،فهن أو منق قنه حنا قنه  :خل ْقتكِن م ْ
كن
ميقه لهللا ق بوأ قون م إبلي
ِ
ِ ِ
ال
ِط ال و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
قننه  :قننه أبننع عب نهللا
 22ن وابسننده إىل أيب زهننم مننبي بننق أن ن عننق بةننب أق ن هب أيب عب نهللا
اتهب ومل ت ب تاثر و لسدة اي ت ند ؟ قنه :
يفيب حديعة :اي أاب حديعة إك ور عليع مءء لي
أقل ع أقي و عمي في بوأىي ،قه  :اي أاب حديعة إ أو مق قه إبلي مللةع قه علن ربدنه تبنهر وتةنهىل
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ناِ وخلقت ِم ْن ِطك ال فسنكة أبنع حديعنة و النهللا ط يع ني أخنذان مدن معضن
فقنه  :أنا خَ ِمن خلقت ِِن ِمن ال
الههللاة.
 13ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عنق السنق بنق علنء بنق قطنا عنق السنا بنق قنبهح عنق

أبي عق أيب عبهللا
جلعهو لذا خل مد م

ْ

ْ

ْ
ناِ وخلقت ِم ْن ِط ال فلنع قنه
قه  :إ إبلي قنه نعسن م فقنه  :خلقت ِِن ِمن ال

1

ابلدهر اه كلع أانو نعر وضيهء مق لدهر
قنه  :إ ملالنكنة انهنع حيسنبع أ إبلني مند م وانه
 24ن وابسنده إىل و بنق فوقنهللا عنق أيب عبنهللا
ْ
ْ
ْ
ناِ وخلقت ِم ْن ِط ال .
علم أن لي مد م فهستخوحل مه نعس ابالمية فقه  :خلقت ِِن ِمن ال
 15ـ يف كتاب علل الشرا ع أيب قه  :حهللاثده عبهللا بنق هللاةعنو المنما عنق أمحنهللا بنق ب عنق أمحنهللا بنق ب
قننه  :إ لقب نة لنيت قب ن ه منق لطننا
بنق أيب ن نو عننق أاب بنق عنمننه عنق ب اللنب عننق أيب عبنهللا
أ قب ن ه ،فقهلنة يفر  :أعنعك ابهلل أ خنذ منىن منيقه فوهللان إىل
لذا خل مد م أرسي إلي نه هللاينيني
رب فقه  :اي رب تةعكت بع مىن ،فةرسي إلي ه إسو فيي فقهلة ل مني كلع ،فةرسي إلي ه ميكهنيي فقهلنة لن منني
سن ( )1مد ننه مننيقه ،فقننه ملننع ملننعت :وأان أعننعك ابهلل أ أرهللان
كلننع ،فةرسنني إلي نه عزر نينني فتةننعكت ابهلل مدن
إلي ح أقبب مدع ،قه  :و نه مسء م م يفن خل مق أ يف يفر
فقننه  :م خلن منق لطننا الن ومننق
 26ن وابسنده إىل عبنهللا بنق ز نهللا بنق سنال أنن سنقي رسنع
يا و حهللا؟ فقه  :بي منق لطنا الن  ،ولنع خلن منق ينا و حنهللا ملنه عنوه لدنه بة ن م بة نه ،وانهنع علن قنعرا
() 2

و حنهللاا ،قننه  :فل ننم لنهللانيه مننني؟ قننه  :لن ب فين بننيب وفين أخ ننو وفين أمننقو وفين أغنني وفين أمحننو وفين أزر
وفي عذب وفين ملنح وفين خشنق وفين لنا وفين قن  ،فلنذلع قنهر لدنه فني م لنا وفني م خشنق وفني م بنيب
وفي م أقعو وأمحو وأق وأسع عل ألع ل ب ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
__________________
( )1اذ لدسخ لكق مل هللار (ابب نع ر لةلي) «أيخذ مد ه ميقه» وعق بةب نسخ « ستنين» بهللا «أيخذ»
( « )2روضننة لننع عظا للمعي نهللا (ر ) قننه عب نهللا بننق سننال  :اي ب أخننيّن عننق م مننق أا يفر خل ن ؟ قننه  :خل ن رأس ن ووهللا ن مننق
معض لكةبة ،وخل بهللان مق بية ملقهللا » «مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
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 17ـ يف أصو الكايف علء بق ب عق قهحل بق أيب محه عق السا بق ز نهللا عنق السنق بنق علنء بنق أيب محنزا
أو سننهعة
بةننط هللاينينني
ملننه أر أ خيلن م
قننه  :إ
عننق إبننوهيم عننق أيب عبنهللا
منق نع جلمةننة فقنبب بيميدن قب نة بلغننة قب نت مننق لسنمهء لسنهبةة إىل لسننمهء لنهللانيه وأخننذ منق انني مسنهء توبننة،
المتن فةمسننع لقب ننة
وقننبب قب ننة خننو مننق يفر لسننهبةة لةليننه إىل يفر لسننهبةة لق ننع فننةمو
الوىل بيميد ن و لقب ننة الخننو بشننمهل  ،فعل ن لطننا فلقتننا فننذر مننق يفر كرو ( )1ومننق لسننمع ت كرو  ،فقننه
للذا بيميد  :مدع لوسي و يفنبيهء و يفوقيهء و ل هللا قع و ملؤمدع و لسةهللا ء ومنق أر نهللا اومتن  ،فعهللان هلنم منه قنه
امنه قننه  ،وقنه للننذا بشنمهل :مدننع جلبنهرو و ملشننواع و لكنهفوو و لطع غيننة ومنق أر نهللا هع نن ومننقعت  ،فعهللان
هلم مه قه امه قه  ،ث إ لطيدتا خلطته عيةه ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
تبنهر وتةنهىل :للمالنكنة سن هللاو
وفين ث قنه
 18ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم حنهللا ط يع ني عنق لةنهمل
َّ
 :مككا منعككَ أال
ال فسن هللاو لن فننةخوحل إبلنني مننه اننه قلب ن مننق السنهللا فننةىب أ سن هللا ،فقننه
ْ
ت ْسجْ إ ْذ أم ْ تَ قال أنا خ َْ منْ خل ْقتِن م ْ
 :فةو مق قنه إبلني
ناِ وخلقت ِم ْن ِط ال  ،قه ل ه
ن
ِ ِ
ِ
ِ
ال
ذه ،قه  :فقه إبلي  :اي رب ععنىن منق لسن ع ال و ان أعبنهللا
و ستكي و الستكبهر هع أو مة ية ع
تبننهر وتةننهىل :ال حههللاننة يل إىل عبه تننع نننه أر نهللا عبنهللا
عبننه ا مل ةبنهللاا ه ملننع مقننوب وال نننب موسنني ،فقننه
ْ ْ ْ
َّ
َّ
ِمنتا ف ِإنَ ِ ِاكيم و ِِ عليْكَ
تبهر وتةنهىل :فاخ
مق حيط أر هللا ال مق حيط تو هللا فةىب س هللا فقه
ْ
ْ ِّ
ين فقه إبلي  :اي رب فكي وأنة لةهللا لنذا ال رنعر فننع ب عملنء بطني؟ قنه  :ال ولكنق
لعن ِِت إىل يومِ ادل ِ
سلين منق أمنو لنهللانيه منه منقة ثنع اب لةملنع أعطينع ،فنةو منه سنة لبقنهء إىل نع لنهللا ق ،فقنه
فقه  :سلطىن عل أوال م  ،قه  :سلطتع ،قه  :أهللاوّن في م جمو لهللا لةوو

__________________
( )1لعل  :لش و لع ي .و لذرو :الكههب و لتعو .
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 :قنهللا أعطيتنع،

قننه  :ق نهللا أهللاو تننع ،قننه  :ال عل نهللا هلننم و ح نهللا إال ول نهللا يل ثدننه  ،وأرهننم وال ننووىن وأت ننعر هلننم انني قننعرا مننقة،
فقننه  :قنهللا أعطيتننع ،قننه  :اي رب ز ّن ،قننه  :قنهللا هللاةلننة لننع ولننذر تع قنهللاورهم أويننهان ،قننه  :رب حسننب فقننه
َّ
ْ ْ ْ
ْ
ْ َّ
َّ ْ ْ ْ ْ
َّ
يت ْم و ِم ْن
إبلني عدنهللا كلنع ف ِب ِع َّزتَِ َلغ ِوينت ْم أْج ِع إِال ِعبادَ ِمنتم المخل ِص
ثم َلتِينتم ِمن ب ِ أي ِْ ِ
ْ
ْ
خل ِف ِت ْم وع ْن أيْمانِ ِت ْم وع ْن شمائِ ِل ِت ْم وال َِتْ أكَثه ْم شا ِر ِ ين .

تةنهىل
قنه  :ملنه أعطن
 29ن قنه  :وحنهللاثين أيب عنق بنق أيب عمنم عنق عيني عنق زررا عنق أيب عبنهللا
 :اي رب سنلطة إبلني علن ولنهللاا وأهللاو تن فني م جمنو لنهللا لةنوو ،
إبلي منه أعطنه منق لقنعا قنه م
وأعطيت مه أعطيت فمه يل ولعلهللاا؟ فقه  :لع ولعلهللا لسيقة بع حهللاا ،و السدة بةشو أمنههله ،قنه رب ز ّن ،قنه :
لتعبة مبسعية إىل أ تبل لدع اللقع  ،فقنه  :اي رب ز ّن ،قنه  :أغعنو وال أابيل ،قنه  :حسنب ،قنه  :قلنة لن :
علين  ،قلنة :ومنه

أعطه مه أعطه ؟ فقه  :بشنءء انه مدن منكو
هللاةلة فهللا مبهك ستعهللا إبلي مق
اه مد هللاةلة فهللا ؟ قه  :راةتا راة مه لسمهء أربةة ماله سدة.
قنه  :ل نو لنذا قنه إبلني َ :ل ْقعكْ َّ لت ْ
كم
 31ـ يف تفسري العياشـي عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
ْ

ِِصاطَ الم ْست ِقيم ث َّم َلتِي َّنت ْم ِم ْن ب ْ ِ أيْ ِْ ِيت ْم ت ة وهع علء .
 31ـ يف روض الكايف بق حمبعب عق حده وعلء بق رائب عق زررا قه  :قلة لن قعلن

َل ْقعكْ َّ لت ْ
كم
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ِصاطَ الْم ْستقيم ،ث َّم َلتي َّنت ْم م ْن ب ْ أيْْ ْ ْ ْ ْ
َتكْ أككَثه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
يتم و ِمن خل ِف ِتم وعن أيمكانِ ِتم وعكن شكمائِ ِل ِتم وال ِ
ِ ِ ِ
اي زررا نه عمهللا لع ويفق هبع فةمه تخوو فقهللا فوغ مد م.
شا ِر ِ ين قه  :فقه أبع هللاةعو

إىل زاي بننق أبي ن وق نهللا بلغ ن أ مةهو ننة ق نهللا ات ن إلي ن و نهللا خهللا ةت ن
 31ـ يف هنــل اليل ـ مننق اتننهب ل ن
ابستل هق  :وقهللا عوفة أ مةهو ة ات إلينع سنتز لبنع و سنتعي غوبنع فهحنذر فهننه هنع لشنيطه أي ملنوء منق

با هللا ومق خلع وعق مييد و
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عق مشهل  ،ليقت م غعلت و ستل غوت .

() 1

ْ
 33ـ يف جممـع الييـا ث َّم َلتِي َّنت ْم ِم ْن ب ْ ِ أيْ ِْ ِيت ْم و ِم ْن خل ِف ِت ْم وع ْن أيْمانِ ِت ْم وع ْن شمائِ ِل ِت ْم قيني فين أقنع
َّ ْ ْ ْ ْ
َّ
كْ ِيت ْم مةدنه أهنع علني م أمنو
إىل قعل « :واثلن ه» منه رو عنق أيب هللاةعنو
قنه  :ثم َلتِينتم ِمكن بك ِ أي ِ
الخوا ،وم ْن خلْفت ْم ممنوهم ممن يفمنع و لبخني ذنه عنق القنع لتبقن لنعرثت م ،وع ْ
كن أيْمكانِ ِت ْم أفسنهللا
ِ
ِِ
علني م أمننو نند م بتننز ا ل ناللة وسسننا لشننب ة وعك ْ
كن شككمائِ ِل ِت ْم بت بين للننذ ت إلنني م وتغلين لشن ع ت

عل قلعذم.

 ،حنهللاثده متننيم بننق
عدنهللا ملننةمع ع ننمة يفنبيننهء
 31ـ يف عيــو الخيــار ابب كاننو جملن لوضننه
عدن قننه  :حنهللاثين أيب عننق محنهللا بننق سننليمه لديسننهبعرا عننق علننء بننق ب بننق
عبنهللا بننق متننيم لقومننء رضن
ألنني مننق قعلننع :إ
فقننه ل ن ملننةمع  :اي بننق رسننع
جل ننم قننه  :ح ننوت جمل ن ملننةمع وعد نهللا لوضننه
تةنهىل
:إ
وعىصك آدم ِ َّبك فوكو قنه
يفنبيهء مة عمع ؟ قه  :بل  ،قه فمه مةىن قع
ْ
ْ
َّ
ْ ْ
ْ
ْ َّ
ً ْ
ْ
ْ
الاكج وأمنهر
قنه ال
هكك ِ
 :اسكن أنت وزواَ اْلنة ولُك ِمنتا ِغْا َيث ِشئتما وال تق بكا ِ
َّ
هلمه إىل م وا الدطة فتكونا ِمن الظال ِ ِم

تقنواب تلننع لشن وا و نننه اننال مننق غمهننه ملننه أ
َّ
الاككج ِ و نننه هنيكمننه تقنواب غمهننه ومل د
ْ
ادلين وقاسمتما إ ِِّّن لكما ل ِمن َّ
اص ِح
اْل ِ ِ
انل ِ
ِ

ومل قي وال اال مق هنذ لشن وا وال النه انه منق هللادسن مه فلنم
ُّ
ْ
كك ِ
وسننع لشننيطه إلي مننه وقننه مككا نتارمككا ِبكمككا عككن هك ِ
َّ ْ
ْ
كمننه عننق الانني مد ننه ِإال أ تكونككا ملك ك ِ أ ْو تكونككا ِمككن
ومل كق م وحع مهههللا قبي كلنع منق حيلن ابهلل انهكاب فنهللالي مه

بغوور فةاال مد ه ثقة بيميد ابهلل واه كلع مق م قبي لدبعا ،ومل كق كلع بذن ابم ست ب خنع لدنهر،
و نه اه مق ل غهنو ملعهعبة ليت رعز عل يفنبيهء قبي نزو لعحء علي م ،فلمه هللاتبه تةهىل وهللاةل نبينه انه
ْ
تةهىل :وعىص آدم ِ َّب فوو ث َّم ااتبا
مة عمه ال ذن قغما وال ابما ،قه
__________________
( )1قعل ليستز لبع لل  :لةقي و لعي لكسو و لغوب :الهللا وقعل  :ليقت م غعلت أا ليلج و م علي وهع غهفي .و لغوا :لغوور.
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ِ ُّب فتاب عليْ ِ وهْ

وقه

ْ
ً
 :إ َّ اُ ْ
اصطىف آدم ونوَا وآل إِهْ ا ِهيم وآل ِع ْم ا ى العال ِم
ِ

.

حنهللا ط يع ني

 35ـ يف كتاب ةمعاين الخيار ابسده إىل ب بق سده عق ملع ي بق عمو عق أيب عبهللا
ْ
ْ
ْ
ً ْ
 :فلمه سكق
وفي قه
هكك ِ
م وزوهللات جلدة قه هلمنه لُك ِمنتا ِغْا َيث ِشكئتما وال تق بكا ِ
َّ
َّ
الظكال ِ ِم فدظنو إىل مدزلنة ب وعلن وفهيمنة و السنق و السنا
ةنىن من وا الدطنة) فتكونكا ِمكن
الاج

ه :إرفةنه رسسنكمه
بةنهللاهم فعهللانهللا هه أمنوه مدنهز أهني جلدنة ،فقنهال :ربدنه ملنق هنذ ملدزلنة؟ فقنه
و النمة
مكتعبننة عل ن
إىل سننه لةننويب ،فوفةننه رسس ن مه فعهللا نهللا أمسننهء حمم نهللا وعل نء وفهيمننة و السننق و السننا و النم نة
سه لةويب بدعر مق نعر جلبهر هللاي هللاالل فقهال :اي ربده منه أانو أهني هنذ ملدزلنة علينع ومنه أحنب م إلينع ومنه
هللاي هللاالل  :لعال هم مه خلقتكمه هؤالء خزنة علمء وأمدهنء علن سنو  ،إايامنه أ تدظنو
أموف م لهللا ع ،فقه

هنيننء وع ننيهّن فتكونككا ِمككن

إلنني م بةننا السنهللا ومتديننه مد نزلت م عدنهللاا وحمل ننم مننق اننوميت ،فتنهللاخال بننذلع
َّ
الظال ِ ِم  ،قهال :ربده ومق لظنهملع ؟ قنه  :ملنهللاعع ملدنزلت م بغنم حن  ،قنهال :ربدنه فنةران مدزلنة هنهملي م انر حن
نوهننه امننه رأ دننه مد نزلت م هللادتننع ،فننةمو تةننهىل لدننهر فننةبوزت عي ن مننه في ننه مننق ألننع لدكننه و لةننذ ب ،وقننه
َّ

ْ

 :مكه لظهملا هلم ملهللاعا ملدزلت م أسنعي ر مد نه ُكما أِادوا أ ْ َي اوا ِمنْتكا أ ِعيكْوا ِفيتكا  ،و
ْ
ْ
َّ
ً
ُكما ن ِضج ْت الوده ْم ه َّْنلاه ْم الودا غ َْها َِلكوقوا العكاب  ،اي م واي حنع ال تدظنو إىل أننع ر وح نء
ْ
ْ
َّ ْ
ْ
وِي عنتما ِم ْن
بةا السهللا فةهبطكمه عق هللاع را ،وأحني بكمنه هنع ّن فوسوس لتما الايطا َِلب ِْي لتما ما و ِ

ْ
ِّ
َّ ْ
َّ
ْ
ُّ
ْ
ْ
ادلين وقاسمتما ِإِّن
هك ِ الاج ِ ِإال أ تكونا ملك ِ أ ْو تكونا ِمن اْل ِ ِ
سوآتِ ِتما وقال ما نتارما ِبكما عن ِ
لكما ل ِمن َّ
اص ِح فنهللالي مه بغنوور ومحل منه علن متنىن مدنزلت م فدظنو إلني م بةنا السنهللا فخنذال حن أانال منق
انل ِ

من وا الدطننة فةننه مكننه مننه أاننال مننةم  ،فةقنني الدطننة ال ننه الننه مل أياننال  ،وأقنني لشننةم الن الننه عننه مكننه مننه
أاال  ،فلمه أاال مق لش وا
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ْ
اْل َّنكة وناداهمكا ِ ُّبتمكا أل ْ
يهر اللء و اللي عق أهللاسه ه وبقينه عنواينا وطفقا َيْصفا عليْتما م ْ
كم
كن وِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ َّ
َّ
أُتكما ع ْن تِلكما الاج ِ وأقل لكما إِ الايْطا لكما عْ ٌّو م ِب * قاال ِ َّبنا ظل ْمنا أُفسنا و ِِ ل ْم تو ِفك ْ نلكا
ْ
ْ ْ
َّ
ِسين قنه هبطنه منق هللانع را فنال جينهورّن هللادنيت منق ة نيين ف بطنه معانعلا إىل
وت َحنا نلككوُن ِمكن اْلكا ِِ

أنعس مه

يل

ملةهيب.

عق هللادة م أمق هللاده لنهللانيه اهننة أ
 36ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب رفة قه  :سقي ل ه
مق هللاده الخوا؟ فقه  :اهنة مق هللاده لهللانيه تطل في ه لشنم و لقمنو ،ولنع اهننة منق هللادنه تخنوا منه خنوحل
جلدننة أتن هللا هلننة إىل لشن وا يفنن خلن خلقننة ال تبقن إال ابيفمننو و لد ن و لغننذ ء
مد ننه أبنهللا  ،قننه  :فلمننه أسننكد
و للبه و يفاده ( )1و لتدهاح وال هللار مه دعة اله و إال ابلتعفين ف نهء إبلني فقنه لن  :نكمنه أالتمنه منق
هننذ لشن وا لننيت هنيكمننه عد ننه ق نومته ملكننا وبقيتمننه جلدننة أبنهللا و مل اننال مد ننه أخوهللاكمننه مننق جلدننة
َّ ْ
َّ
ُّ
ْ
هك ِ الاج ِ ِإال أ تكونكا
وحل هلمه ن هلمه انقح امه قه
تةهىل حكه ة عد  :ما نتارما ِبكما عن ِ
ْ

ِّ

ْ
ادلين وقاسمتما إِّن لكما ل ِمن َّ
قعلن  ،فنةاال منق لشن وا
كح فقبني م
ملك ِ أ ْو تكونا ِمن اْل ِ ِ
انل ِ
اص ِ
ِ
هْ ْ لتما س ْوآتتما وسنقط عد منه منه ألبسن مه منق لبنه جلدنة ،وأقنبال سنت بنعر
وانه امنه حكن
ْ
ْ
ْ
َّ َّ
َّ
الايْطا لكمكا عكْ ٌّو م ِبك فقنهال امنه
جلدنة وناداهما ِ ُّبتما أل ْم أُتكما ع ْن تِلكما الاج ِ وأقل لكما ِإ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
َّ
َّ
ْ ْ ْ ْ
هلمنه
كاِسين فقنه
حك
عد منهِ :بنا ظلمنا أُفسنا و ِِ لم تو ِف نلا وت َحنا نلككوُن ِمكن اْل ِ ِ
ْ

ْ
اه ِبطوا ب ْعضك ْم ِِل ْع الض عْ ٌّو ولك ْم ِِف اَل ِْ ِض م ْستق ٌّ ومتاع إىل َِ ال قه  :إىل ع لقيمة.
فقنه  :اي م ألني
قنه  :ملنه أخنوحل م منق جلدنة ننز علين هللاينيني
 31ن ورو عق أيب عبنهللا
خلقع بيهللا ونعخ فيع مق روح وأس هللا لنع مالنكتن وزوهللانع أمتن حنع ء وأسنكدع جلدنة وأابح نه لنع وهننه

مشهف ة أ
__________________
( )1يفاده ع لكق :لبية.
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ن ال اي مق هذ لش وا فةالة مد ه وع نية ؟ فقنه م

 :اي هللاينيني

إبلني حلن يل ابهلل نن يل

حيل ابهلل اهكاب.
انقح فمه هددة أحهللا مق خل
 38ـ يف تفســري العياشــي عننق عينني بننق رحل عننق بةننب أق ن هبده عننق أح نهللا ه قننه سننقلت اي ن أخننذ م
َّ
َّ
ُّ
ْ
هك ِ الاج ِ إِال
ابلدسيه ؟ فقه  :ن مل د واي دس وهع نذاو و قنع لن إبلني  :ما نتارما ِبكما عن ِ
ْ

ْ
ْ
ادلين .
أ تكونا ملك ِ أ ْو تكونا ِمن اْل ِ ِ
معسن سنة ربن أ جيمن بيدن وبنا
رفةن إىل لدنب
 39ن عق مسةهللاا بق قهللاقة عق أيب عبنهللا
 :اي م أنننة لننذا خلقننع بينهللا
حيننط عنوحل إىل لسننمهء أمننو ل ننلعا فعةنني فقننه لن معسن
م
ونعخ فيع مق روح وأس هللا لع مالنكت وأابح لع هللادت وأسكدع هللاع ر والمع قبال ث هنه عق من وا و حنهللاا

فلننم ت نني عد ننه حن أهبطننة إىل يفر بسننبب ه فلننم تسننتط ت ننبط نعسننع عد ننه حن أغننو إبلنني فةيةت ن ،
فةنة لنذا أخوهللاتدنه منق جلدنة مبة نيتع؟ فقنه لن م  :رفن مبينع اي بنىن حمدنة منه لقن عنق منو هنذ لشن وا ،اي
بننين ع نهللاو أاتّن مننق وهللا ن ملكننو و خلهللا ةننة ،ف ل ن يل ابهلل ن ن مشننعرت عل ن ملننق لدهق ن ا وكلننع أن ن قننه
مدت ن ه :إىن لشننةنع اي م ملغمننع ! قلننة :واين ؟ قننه  :قنهللا ادننة منسننة بننع وبقوبننع مننىن وأنننة نوحل الننه أنننة
في ن إىل مننه سننتكوه  ،فقلننة :ومننه اليلننة؟ فقننه  :إ اليلننة هننع ك مةننع ،أ لننع عل ن م ن وا خلل نهللا وملننع ال بل ن
جلدنة أبنهللا منق خلهلنهللا ق ،وحلن ابهلل انهكاب إنن ملنق لدهقن ا ،ومل أهنق اي
فكال مد ه أنة وزوهللاع فت م مةن
معس ن أ أح نهللا حيل ن ابهلل اننهكاب ،فعثقننة بيميد ن  ،ف ننذ عننذرا فننهخيّن اي بننين هنني ر نهللا فيمننه أنننز إليننع
ف نج م معسن

خطيقيت اهندة مق قبي أ أخل ؟ قه ل معس  :بهللاهو يع ي ،قنه رسنع
كلع ثلنه.
و ان حهضننو :اننم لبننط م وزوهللات ن
 42ن عننق عب نهللا بننق سننده قننه  :سننقي أبننع عب نهللا
أخوهللات مه مد ه خطيقت مه؟ فقنه  :إ
زوهللات مق أسعي أضالع  ،ث

تبنهر وتةنهىل نعنخ
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 ،قنه
جلدننة ح ن

م روحن بةنهللا زو لشنم منق نع جلمةنة ث بنوأ

س هللا ل مالنكت وأسكد هللادت مق عم كلع ،فع مه ستقو في ه إال سنة سنهعهت منق عمن كلنع حن ع ن
 ،فةخوهللا مه مد ه بةهللا غووب لشنم ومنه ابات في نه ،وقنم بعدنهء جلدنة حن أقنب ه« ،فبنهللات هلمنه سنعمهتمه
ْ ْ
ْ
َّ
الاكج ِ فهسنت ىي م منق ربن وخ ن وقنه « :ربدنه هلمدنه أنعسنده
كن تِلكمكا
و ناداهما ِ ُّبتما أل ْم أُتكما ع
هلم ننه :هبط ننه م ننق مس ننهو إىل يفر فهن ن ال جي ننهورّن هللاد ننيت ع ننه وال
و ع فد ننه ب ننذنعبده ف ننهغعو لد ننه» ق ننه
ملنه أاني منق لشن وا كانو منه هننه عد نه فدنهللا  ،فنذه ليتد ن
:إ م
مسهو  ،ث قه أبع عبنهللا
مق لش وا فةخذت لش وا بوأس ف وت إلي ه ،وقهلة ل  :أفال اه فو قء ( )1مق قبي أ اي مىن.
فبْ ْ لتما س ْ
كوآتتما قنه  :اهننة سنعمهتمه ال
 41ن عق بةب أق هبده عق أيب عبنهللا (م) قنع
تبهللاو هلمه فبهللات ةين اهنة مق خي.
عق قعل  :يكا ه ِكِن آدم قنهال :هنء

وأيب هللاةعو

 42ن عق زررا ومحو وب بق مسلم عق أيب عبهللا
عهمة.
ً
 13ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم قعلن  :يا هِن آدم ق ْْ أنْز ْنلا عليْك ْم ِلاسا ً يكواِي س ْ
كوآتِك ْم و ِِااكا و ِِلكاس
ِ
ِ
ِ
ْ

َّ
اتلقو ذلَِ خ َْ قه  :لبه لتقع لنيهب يفبيب.
ْ ْ ْ
ً
ْ ْ
كواِي
 44ن و رو نة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
كِن آدم قكْ أنزنلكا علكيكم ِِلاسكا ي ِ
قعلن  :يكا ه ِ
ً
س ْوآتِك ْم و ِِااا فهمنه للبنه فهلنينهب لنيت تلبسنع  ،و منه لنواييب فهملتنهم و ملنه  ،و منه لبنه لتقنع فهلةعنهه،
لةعين ال تبنهللاو لن عننعرا و اننه عننهراي مننق لنيننهب ،و لعننههللاو اب لةننعرا و اننه اهسننيه مننق لنيننهب ،قننع  :و
َّ

ْ

َّ َّ

ْ
ْ
ْ
ِِلاس َّ
ُ لعلت ْم يكر و .
اتلقو ذلَِ خَ قع  :و لةعهه خَ ذلَِ ِمن آيا ِ ا ِ
أق هب مق الربةمهنة ابب :ألبسع ثيهب لقطنق فههننه لبنه
 15ـ يف كتاب ابخصا فيمه علم أمم ملؤمدا
تةهىل عيي حين جلمنه وحين أ نو
ومل كق لب لشةو و ل عه إال مق علة ،وقه  :إ
رسع

أثو نةمت عل عبهللا .
 46ن عق أ لهللار ء قهلة :قه رسع

مق أقبح مةهىف

__________________
( )1و مل هللار «فور » بهللا «فوقء».
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هللاسهللا ممده

سوب ( )1عدهللا قعت عم فكةنه حيزت لن لنهللانيه ،اي بنق م

كعينع منق لنهللانيه منه سنهللا هللاععتنع وو ر ععرتنع

فننه كننق لننع بيننة كدننع ( )2فننذ و كننق لننع بننة تواب ننه فننبخ بننخ ،و خلننم ومننه خلننم! ومننه بةنهللا كلننع حسننهب
عليع أو عذ ب.
 :كننو
قننه  :قننه رسننع
 41ن عننق أمحنهللا بننق أيب عبنهللا ليقننء ابسننده وفةن إىل أيب عبنهللا
لسع إال ثلنة :لةمهمة و خل و لكسهء.
 :مخن
قنه  :قنه رسنع
قه  :مسةة أيب حيهللان عق أبي عق هللاهللا
 48ن عق أيب عبهللا
ال أ ع ننق ح ن ملمننهت :الانني عل ن ال ننيب ( )3م ن لةبي نهللا ،وراننعب المننهر مو فننه ،وحل ن ملةننز ( لةدننز )
بيهللاا ،ولب ل عه ،و لتسليم عل ل بيه ليكع سدة مق بةهللاا.
 19ـ يف الكايف أمحهللا بق ب بق سةيهللا عق هللاةعو بق عبهللا لةلعا وأمحهللا بنق ب لكنع عنق علنء بنق لةبنه
عنق إمسهعينني بننق إسن عيةننه عننق أيب روح فنوحل بننق قننوا عننق مسنةهللاا بننق قنهللاقة قننه  :حنهللاثين بننق أيب ليلن عننق أيب
عبنهللا لومحننه لسننلمء قننه  .قننه أمننم ملننؤمدا  :مننه بةنهللا فننه جل ننه ابب مننق أبننع ب جلدننة ،فت ن خلهقننة
أوليهن ن وسننعغ م اومننة مد ن هلننم ،ونةمننة كخوهننه ،و جل ننه لبننه لتقننع و رم ال ننيدة وهللادت ن لعثيقننة ،و ال نهللا ط
يع ي أخذان مد معض الههللاة .هنج لبالغنة نع منق غنم حنذه مغنم للمةنىن ملق نع هدنه .قنه عنز منق قهنني
ِإنَّ ي اك ْم هو وق ِبيل ِم ْن َيْث ال ت ْوُت ْم .
حهللا ط يع ي وفي كانو يلن إبلني منق و هللاهبتن  ،ومنق علنة
 51ـ يف تفسري علي بن إبراهيم عق لةهمل
 :قننه  :وال علنهللا هلننم و حنهللا إال ولنهللا يل ثدننه  ،وأرهننم وال ننووىن ،وأت ننعر هلننم انني قننعرا مننقة،
لطلن قننه
فقه  :قهللا أعطيتع.
__________________
تس حومي م* وم زاي ممدع لسوابت».
( )1أا حوم وعيهل  .قه عبي« :وم رسع
( )2اد لشءء :س وغطه وقهن مق لشم وغم .
( )3ال يب :لقور مق يفر .
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قه مؤل هذ لكتهب ععء عد  :قهللا اتبده

هذ لسعرا قو به مطهلبت ومه ست

ب الهللاهبة إلي ه.

 51ـ يف أصــو الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب عننق السننا بننق سننةيهللا عننق أيب وهن عننق ب بننق
ً
ْ
ْ َّ
فاَاة قالوا واْنا عليْتا آهاءنا واُ أم نا هِتكا قكل إِ اُ
مد عر قه  :سقلت عق قع
 :و ِِذا فعلوا ِ
ْ
ْ
ْ ْ
أمنو ابلنزان ومنوب
ُ ما ال تعلمكو قنه  :فقنه  :هني رأ نة أحنهللا زعنم أ
ال يأم هِالفحاا ِء أتقولو ى ا ِ
أمننوهم ذننه؟ قلننة:
ابال تمننه ذننم ،فننو

خلمننو ومننءء مننق هننذ ننهر ؟ فقلننة :ال قننه  :مننه هننذ لعهحشننة لننيت نهللاعع أ
أمننوهم ابال تمننه بقننع مل أيمننوهم
وولين  ،فقننه  :فننه هننذ أنمننة جلننعر عننع
علي م ،فةخي هنم قهللا قهلع علي لكذب ومس كلع مد م فهحشة.
 51ـ احلسني بـن عنق مةلن بنق ب عنق السنق بنق علنء لعمنهء عنق محنه بنق عنمنه عنق أيب ب نم عنق أيب
عبهللا
عل .

قه  :مق زعم أ

أيمو ابلع شهء فقهللا اذب عل

 ،ومق زعم أ

أعلننم
كلننع

خلم و لشنو إلين فقنهللا انذب

 53ـ يف كتاب التوحيد أيب (ر ) قه  :حهللاثين علء بق إبوهيم عق ب بق عيسن عنق نعن بنق عبنهللا لومحنه عنق
تب ننهر وتة ننهىل أيم ننو ابلس ننعء

 :م ننق زع ننم أ
ق ننه  :ق ننه رس ننع
هللاةع ننو ب ننق ق ننو ع ننق أيب عب نهللا
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
و لع شهء فقهللا اذب عل
ً
ْ
كْنا عليْتكا آهاءنكا واُ أم نكا هِتكا قنه :
فاَاة قالوا وا
 51ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :و ِِذا فعلوا ِ
ْ
َّ
ْ ْ
ُ ما ال ت ْعلمو .
لذ ق عبهللاو يفقده فو
علي م فقه قي هلمِ :إ اُ ال يأم هِالفحاا ِء أتقولو ى ا ِ

ِّ
ْ
قعلن  :وأ ِقيمكوا واكوهك ْم ِعنكْ ل

 55ـ يف تفسري العياشي عق السا بق م و عق أيب عبهللا
م ْس ِج الْ قه  :ةىن النمة.
 56ـ يف هتذيب الحكام علي بن السق لطهيوا عق أيب محزا عق بق مسكه
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عق أيب ب م عق أيب عبنهللا

ْ ْ
ِّ ْ
كج الْ
 :وأ ِقيمكوا واكوهكم ِعنكْ ل مس ِ

قنه  :سنقلت عنق قنع

قه  :هذ لقبلة.
 51ن أ نه ب بنق علننء بنق حمبنعب عنق أمحنهللا عنق السنق بنق علننء بنق ف نه عنق أيب عيلننة عنق ب بنق علننء
ِّ
قعل  :أ ِقيموا واوهك ْم ِعنْْ ل م ْس ِج الْ قنه مسنههللاهللا حمهللاثنة فنةموو أ قيمنع
اللب عق أيب عبهللا
وهللاعه م مطو ملس هللا الو .

قعلن  :رمكا هكْأك ْم تعكودو ف ِ يقكا

 58ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
ً
َّ
الضاللة قه  :خلق نم حنا خلق نم مؤمدنه وانهفو وسنةيهللا ومنقيه ،وانذلع ةنع و نع
هْ وف ِ يقا َ َّ عليْ ِتم
لقيمة م تهللا وضه هنم نذو لشنيهيا أولينهء منق و وحيسنبع هننم م تنهللاو وهنم لقهللار نة لنذ ق قعلنع  :ال
قنهللار ،و زعمننع هنننم قننه رو علن هلنهللا و ل ننال  ،وكلننع إلنني م مننهس هتنهللاو و مننهس ضننلع وهننم جمننع هننذ
يفمة واذب أعهللا ء  ،ملشية و لقهللارا هلل امه بهللاأهم ةع و  ،مق خلقن منقيه نع خلقن انذلع ةنع إلين ومنق
 :لشنقء منقء بطنق أمن  ،و لسنةيهللا سنةيهللا
خلق سةيهللا نع خلقن انذلع ةنع إلين سنةيهللا  ،قنه رسنع
بطق أم .
للينننء عننق لبننهقو

ح نهللا ط يع نني قننع في ن

 59ـ يف كتــاب علــل الشـرا ع ابسننده إىل أيب إسن
َّ
ً
َّ
َّ
َّ
ْ
ً َّ
ْ
ْ
ْ
مخو رما هْأكم تعودو ف ِ يقا هْ وف ِ يقا َ علي ِتم الضاللة ِإُتكم اخككوا الا ِ
كياط أو َِلكاء ِمكن دو ِ
ُ ةين أنمة و أنمة ال وَيْسبو أ َُّت ْم م ْتتْو .
ا ِ
 61ـ يف جممـع الييـا رما هكْأك ْم تعكودو و نوو عنق لدنب
ْ
ْ
ً
رما هْأنا أ َّول خل ال ن ِعيْ و ْعْا عليْنا ِإنَّا ر َّنا فا ِع ِل .
ْ ْ ِّ ْ
كج الْ قنه :
 61ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :يا ه ِِن آدم خكوا ِزينتكم ِعنْ ل مس ِ

حيشنوو نع لقيهمنة عنوا حعنها غنوال

غتسي و لب ثيهاب بيهضه ورو أ ه ملشط عدهللا اي قلعا.
__________________
( )1لغو ع يفغو وهع التل .
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() 1

لةينهللا ق و جلمةنة

ً

عننق قنع

 61ـ يف ةمــن ال رهـره الفقيــه وسنقي أبننع السننق لوضنه

م ْس ِج الْ قه  :مق كلع لتمشط عدهللا اي قلعا.

ِّ
ْ
 :خكككوا ِزينككتك ْم ِعنككْ ل

ِّ

 63ـ يف جممع الييا خكوا ِزينتك ْم ِعنْْ ل م ْس ِج الْ أا خذو ثيهبكم ليت تتز دع ذه لل لعا
و يفعيه عق أيب هللاةعو لبهقو .
تةنهىل:
قنع
 61ـ يف كتاب ابخصـا عنق أيب عبنهللا
متشطع فه لتمشط جيل لوز وحيسق لشةو و د ز الههللاة و ز نهللا
سوح سة اليت أربةا موا ومق فعق ه سب مو ت ،و قع ن
 65ـ يف تفسري العياشي عق ب بق لع يي عق أيب السق لوضنه

م ْس ِج الْ قه  :وهء لنيهب.
 66ن عق السا بق م و عنق أيب عبنهللا
قه  :ةىن النمة.
 61ن عق خنيمة بق أيب خنيمنة قنه
تلب أهللاع
ل  :اي بق رسع
ِّ
ِزينتك ْم ِعنْْ ل م ْس ِج الْ فةح أ
 68ن عق أيب ب م عق أيب عبهللا

قنع

جلمةهت

ِّ

ْ ْ
ْ
كج الْ قنه
خككوا ِزينكتكم ِعنكْ ل مس ِ
منهء ل نل و قطن لنبلغم وانه رسنع
() 1
ز هللا لذهق و قط لبلغم .
ْ ْ ِّ
قنع  :خكوا ِزينتكم ِعنْ ل
ْ ْ
ِّ ْ
كج الْ
 :خكوا ِزينكتكم ِعنكْ ل مس ِ

إك قنه إىل ل نلعا لنب أهللانع ثيهبن  ،فقيني
 :انه السنق بنق علنء
عيي حي جلمه  ،فةرمي لويب وهع قنع  :خكوا
ثيهبع؟ فقه  :إ
ألب أهللاع ثيهيب.
ْ ْ
ِّ ْ
كج الْ قنه  :هنع ملشنط
قه  :سقلت خكوا ِزينتكم ِعنكْ ل مس ِ

عدهللا اي قلعا فو ة وانفلة.
 69ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عنق أبين عمنق كانو عنق ب بنق عبنهللا لنومحق
أن
بق أيب ليل عق أبي عق أيب عبهللا

__________________
( « )1هتذ يفحكه ابسده إىل ب بق أمحهللا بق حيىي عق رهللاي عق لنزبم بنق عقبنة عنق ف نهلة بنق معسن لد نهللاا عنق لةنال بنق سنيهبة
عق أيب عبهللا
بةب لدسخ)

ِّ

قعل تةهىل :خكوا ِزينتك ْم ِعنْْ ل م ْس ِج الْ  ،قه  :لغسي عدهللا لقهء اني منه «مدن ععن عدن »( .عنق هنهمش
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قننه  :وق نني

يهع ننة وىل أم ننو بطهع ننة رس نعل  ،ويهع ننة رس نعل بطهعت ن  ،فم ننق ت ننو يهع ننة والا أم ننو مل ط ن

وال

ِّ
 :خكوا ِزينتك ْم ِعنْْ ل م ْس ِج الْ و لتمسع لبيعت لنيت أك
رسعل  ،وهع إلقور مبه أنز مق عدهللا
ْ
ْ
أ توف و ذاو في ه مس  ،فهنن أخنيام هننم ِاال ال تلتيت ْم َتاِ وال بيْع ع ْن ذر اُ وِقامِ َّ
الصكال ِ و ِِيتكا ِء
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْ
ْ
ً َّ
َّ
الز ِ َيافو ي ْوما تتقلب ِفي ِ القلوب واَلهْصاِ و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

 71ـ يف الكـايف ب بنق حينىي عنق أمحنهللا بنق ب بنق عيسن عنق السنا بنق سنةيهللا عنق ف نهلة بنق أ نعب عنق بنق
ْ ْ
ِّ ْ
كج الْ قنه  :لةينهللا ق و جلمةنة.
قنع
سده عق أيب عبنهللا
خكوا ِزينكتكم ِعنكْ ل مس ِ
ْ
ْ
ْ
قه عز مق قهنيُ :كوا واْشبوا وال ت ُْفوا إنَّ ال ُّ
ُ ِف .
ِ
ِ ِ
َيب الم ِ
منق بطنق
 :لي منءء أبغنب علن
ابسده قه  :قه رسع
 71ـ يف عيو الخيار عق لوضه

ملقه .
وهننع ت شننة فقننه  :اع ن
أت ن أبننع هللا يعننة لدننب
 12ن وابسننده قننه  :قننه علننء بننق أيب يهلن
لهللانيه مبةه أانوهم هللاععنه نع لقيمنة قنه  :فمنه منالء أبنع هللا يعنة بطدن منق يةنه حن
هللاشه  ،فه أانو لده
ال ابهلل تةهىل.
فوهللا وبطد .
قه  :أبةهللا مه كع لةبهللا مق إك اه
 73ـ يف كتاب ابخصا عق أمم ملؤمدا
 :ملننؤمق أيانني مةننهء و حنهللا ،و لكننهفو أيانني سننبةة
قننه  :قننه رسننع
 14ن عننق أيب عبنهللا
أمةهء.
قنه  :منو
 75ـ يف كتـاب علـل الشـرا ع ن ابسنده إىل عمنو بنق علنء ،عنق أبين علنء بنق أيب يهلن أ لدنب
مبهللا دننة وفي ننه رهللانني و منوأا ت ننهحيه فقننه  :مننه مننةنكمه؟ فقننه  :اي نننب هننذ منوأ ولنني ذننه
أخننء عيسن
م قهالة ولكين أح فو ق ه ،قه  :فةخيّن عل اي حه مه مةهنه؟ قنه  :هنء خلقنة لعهللان منق غنم لكني قنه
هلننه :اي م نوأا أسبننا ةننع مننهء وهللا ننع ي نواي؟ قهلننة :نةننم ،قننه هلننه :إك أالننة فننإاي
لقهللار كه مهء لعهللا فعةلة
تكهثو عل ل هللار فز
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تشننبةء ال لطةننه إك

كلع فةه وهللا ه يواي.
عدن قنه
 76ـ يف الكايف س ي بق زاي عق ب بق عيس عنق لةبنه بنق هنال لشنهمء منعىل أيب السنق
قلننة لن  :هللاةلننة فنهللا مننه أع ن إىل لدننه مننق أيانني جلشن ( )1و لننب خلشننق و تخشن فقننه  :أمننه علمننة
اننه لننب قبيننة ل نهللا بهحل مننزورا ابلننذه  ،وجيل ن جمننهل م فوعننع حيكننم فلننم حيننتج
عس ن نننب بننق نننب
لدننه إىل لبهس ن و نننه حتننههللاع إىل قسننط  ،و نننه حيتننهحل مننق المننه إىل أ إك قننه ( )2ق نهللا  :وإك وع نهللا أتننز ،وإك
 :م ْ
ككن
مل حيننو يةهمننه وال مننو اب مننق حننال  ،و نننه حننو الننو قنني أو انننو ،وق نهللا قننه
حكننم عنهللا  ،إ
َّ
ْ
خ لعباد و َّ
الطيِّبا ِ ِمن ال ِّ ْز ِِ .
ُ ال ِِت أ
ِِ ِِ
َ َّ م ِزينة ا ِ
 11ن ب بننق حيننىي عننق أمحنهللا بنق ب عننق علننء بننق الكننم عننق أاب بنق عنمننه عننق حيننىي بننق أيب لةننالء عننق أيب
عبنهللا بنق عبنه إىل بنق لكنع وأقن هب وعلين قمنيص رقين وحلنة،
قه  :بةنط أمنم ملنؤمدا
عبهللا
فلمه نظوو إلي قهلع  :اي بق عبه أنة خمان أنعسنده وأننة تلنب هنذ للبنه ؟ فقنه  :وهنذ أو منه أخهقنمكم
َّ
ِّ
ْ
ْ
ْ ْ
خ لعباد و َّ
 :خكوا ِزينتك ْم ِعنكْ ل
الطيِّبا ِ ِمن ال ِّ ْز ِِ وقنه
ُ ال ِِت أ
ِِ ِِ
فين  .قل من َ َّ م ِزينة ا ِ

م ْس ِج الْ .
 18ن علء بق ب بق بدهللا ر عق أمحهللا بق أيب عبهللا عق ب بق علء رفة قنه  :منو سنعيه لننعرا ملسن هللا
وعلين ثينهب اننما لقيمنة حسنه  ،فقنه  :و التيدن ويفوندن  ،فنهللاان مدن فقنه  :اي بنق
الو فوأ أاب عبهللا
وال أحنهللا منق مابننع فقنه لن أبنع عبنهللا  :انه
مني هذ للبه وال علء
مه لب رسع
رسع
رسع

زمه ق مق ( )3واه أيخذ لق وقتهر

() 4

__________________
( )1جلش مق لطةه  :لغليظ خلشق ،وقيي مه ال أ في .
إك قه ».
( )2و مل هللار« :
ملةيشة.
( )3لق  :ل ي
( )4و مل هللار «و قتهللا ر » بهللا «وقتهر ».
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َّ
ْ
ْ ْ
ُ ال ِِت أخ
و لهللانيه بةهللا كلع أرخة عز لي ه ( )1فةح أهل نه ذنه أبو رهنه ،ث تنال :قل من َ َّ م ِزينة ا ِ
و َّ
الطيِّبا ِ ِمن ال ِّ ْز ِِ فد ق أح مق أخذ مد ه مه أعطه  ،غم أىن اي ثعرا منه تنو علنء منق ثنعب ننه لبسنت

ِل ِعبا ِد ِ

للدنه  ،ث هللاتنذب نهللا سنعيه ف وهنه ث رفن لننعب يفعلن و خنوحل ثنعاب سنة كلنع علن هللالنهللا غليظنه ،فقنه  :هنذ
لبست لدعسء غليظه ومه رأ ت للده  ،ث هللاتنذب ثنعاب علن سنعيه أعنال غلنيظ خشنق ،و خني لننعب لنا ،فقنه :

لبسة هذ يفعل للده  ،ولبسة هذ لدعسع تسوهه.
 19ن عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عنق هللاةعنو بنق ب يفمنةوا عنق بنق لقنهللا ح قنه  :انه أبنع عبنهللا
متكيه علء ن أو قه عل أيب ن فلقي عبنه بنق اننم وعلين ثينهب موو نة ( )2حسنه  ،فقنه  :اي أاب عبنهللا ! ننع
مق أهي بية نبعا واه أبع واه ؟ فمه هذ لنيهب ملز دة عليع فلع لبسنة و هنذ لنينهب؟ فقنه أبنع عبنهللا
َّ

ْ
ْ
خ لعباد و َّ
الطيِّبا ِ ِمن ال ِّ ْز ِِ ؟ و
ُ ال ِِت أ
ِِ ِِ
 :و لع اي عبه من َ َّ م ِزينة ا ِ
عبنهللا نةمننة أحن أ وهننه علين لنني بن م  ،و لننع اي عبننه نننه أان ب ننةة مننق رسننع
عبه لب ثعبا قطو ا.

إك أنةنم علن
فننال تننؤكّن ،واننه

وعلين إزر أمحنو ،قنه فةحنهللا ت لدظنو

 81ـ يف تفسري العياشـي عنق الكنم بنق عييدنة قنه  :رأ نة أاب هللاةعنو
َّ
ْ
ْ ْ
خ لعباد و َّ
الطيِّبا ِ ِمكن
ُ ال ِِت أ
ِِ ِِ
إلي ( )3فقه  :اي أاب ب هذ ليسة بن م ث تنال :قل من َ َّ م ِزينة ا ِ
ال ِّ ْز ِِ .
لب جلبة و ملطوه ( )4منق خلنز و لقلدسنعا
قه  :اه علء بق السا
 81ـ عن الوشاء عق لوضه
و بي ملطوه و ت هللا بنمد و
__________________
( )1لةننزىل عن لةنزالء :فننم ملننز ا وأرخننة ا أرسننلة قننه أرخننة لسننمهء عز لي ننه وهننذ اده ننة عننق منهللاا وقن ملطننو واننة ملننو
فت ة أبع ذه مق اي هللاهن .
( )2ا ملدسعب إىل موو.
لدظو إلي .
( )3أحهللا إلي لدظو ن بتشهللا هللا لهللا ن :ابل
( )4ملطوه :ن ب م مليم وفت ه ن ر ء مق خز موب كو أعال  ،قه لعوء :أقل ل م يفن مةخعك مق أيوه أا هللاةي

22

النهللا ط

يوفي لةلمه .

َّ
ْ
ْ ْ
ُ ال ِِت أخ
قع  :قل من َ َّ م ِزينة ا ِ

لعباد و َّ
الطيِّبا ِ ِمن ال ِّ ْز ِِ
ِِ ِِ

وعلن هللابنة خنز وييلسنه خنز ( )1فدظنو إيل،
 82ن عق عسن بنق إبنو هيم قنه  :خلنة علن أيب عبنهللا
() 2
فقلننة :هللاةلننة فنهللا علننء هللابننة خننز وييلسننه خننز ،مننه تقننع فين ؟ قننه  :وال م ابخلننز ،قلننة :وسنهللا أبو سننم
وعلي هللابة خز.
فقه  :ال م ب فقهللا أقي السا بق علء
لننعب نمسنمةا دنهر و ملطنوه

قه  :اه علء بق السنا لنب
 83ن عق أمحهللا بق ب عق أيب السق
نمسا دهر شتع في ( )3فهك كه لشتهء ابع وت هللا بنمد .
( )4أنن انه شن لكسنهء خلنز نمسنا دنهر  ،فنهك
 84ن و خني عمنو بنق علنء عنق أبين عنق السنا
َّ
ْ
ْ ْ
خ لعباد و َّ
الطيِّبا ِ ِمن ال ِّ ْز ِِ .
ُ ال ِِت أ
ِِ ِِ
قهه ت هللا ب ال و بذلع مسه و قع  :قل من َ َّ م ِزينة ا ِ

 :و علمنع اي عبنه
حنهللا ط يع ني قنع فين
ابسنده إىل أمنم ملنؤمدا
 85ـ يف أةمـايل شـيخ الطا فـ
ملتقا هللاهزو عههللاي خلم ومهللال  ،مهراع أهي لهللانيه نينههم ،ومل شنهرا م أهني لنهللانيه مخنوهتم ،أابح نم
َّ
ْ
ْ ْ
خك لعبكاد و َّ
الطيِّبكا ِ ِمكن
ُ ال ِِت أ
لهللانيه مه اعنههم بن وأغدنههم ،قنه
ِِ ِِ
 :قل من َ َّ م ِزينة ا ِ
ْ

َّ

ْ

ً

ْ

ْ

ال ِّ ْزِ قل ِه لَّلين آمنوا ِف احيا ُّ
ادلنْيا خالِصة ي ْوم ال ِقيام ِة ركلَِ ُف ِّصل اَليا ِ ِلق ْومال ي ْعلمو سكدع لهللانيه
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
مف ي مه سكدة ،وأالعهه مف ي مه أالة ،مهراع أهي لهللانيه نيههم فةالع مة م مق ييبهت مه أيالع
__________________
( )1لطيلسه ن ابلعتح وتنليط لال ن :اسهء مهللاور أخ و ال أسعي ل لبس خلع

مق لةلمهء و ملشه خ وهع مق لبه

( )2لسهللاا مق لنعب :مه مهللا مق خيعية و قه ل ابلعهرسية «اتر» وهع ناله لل مة «پع ».
( )3مته شتع ابلبلهللا :قه ب متهء.
( )4و مل هللار «عمو بق علء عق أبي علء بق السا (م) ».
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لة م.

وموبع مق ييبهت مه شوبع  ،ولبسع مق أف ي مه لبسع وسكدع مق أف ي مه سكدع  ،وتزوهللاع مق أف ني منه
تزوهللاع  ،ورابع مق أف ي مه وابع  ،وأقهبع لذا لهللانيه م أهي لهللانيه وهم غهللا هللانم  ،تمدنع علين فيةطني م
شته إلي مق اه ل عقي.
مه تمدع ال تو هلم ععا ،وال دقص هلم ن ي مق للذا ،فهىل هذ اي عبه
 86ـ يف أصــو الكــايف ب بننق حيننىي عننق ب بننق أمحنهللا عننق ب بننق عبنهللا بننق أمحنهللا عننق علننء بننق لدةمننه عننق
 :منه
قهحل بق محنزا عنق أاب بنق م نة عنق نعن بنق هبينه أو ملةلن بنق خدني قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
وأمننو أ خينو هبذهمن نهنينة أهنننهر
تبنهر تةنهىل بةنط هللاينيني
لكنم منق هنذ يفر ؟ فتبسنم ث قننه  :إ
يفر  ،مد ه سي ه وهللاي ه وهع هنو بلخ و خلشعم وهع هنو لشهيب ( )1وم و وهع هننو هلدنهللا ونيني م نو و هللالنة
و لعو ت فمه سقة أو ستقة ف ع لده ،ومه اه لده ف ع لشيةتده ،ولي لةهللاوان مدن منءء إال منه غ ن علين  ،و
ْ
َّ
ْ
َّلين آمنوا ِِف احيا ِ
وليده لعء أوس فيمه با ك إىل ك ةىن مق لسنمهء إىل يفر  ،ث تنال هنذ ال نة :قل ِِه ل ِ ِ
ْ
ً
ُّ
ادلنْيا ملغ عبا علي ه خالِصة ي ْوم ال ِقيام ِة بال غ .

 81ن علننء بننق ب عننق قننهحل بننق أيب مح نه وع نهللاا مننق أق ن هبده عننق أمح نهللا بننق ب وغم ننه مسننهنيهللا تلعننة

علن عهقننم بننق زاي حننا لننب لةبننه وتننو ملننال ومننكه أخننع لوبين بننق زاي إىل أمننم
حت ننهحل أمننم ملننؤمدا
علء بةهقم بنق زاي ف نءء بن فلمنه رم
أن قهللا غم أهل وأحز ولهللا بذلع ،فقه أمم ملؤمدا
ملؤمدا
أحني لنع لطيبنهت وهنع كنو أخنذ
وهللا فقه ل  :أمنه سنت يية منق أهلنع أمنه رمحنة ولنهللا أتنو
عب
ْ
ْ
َّ ْ
انلخككل ذا
قننع  :واَل ِْض وضككعتا لَِنككامِ ِفيتككا فا ِرتككة و
مننق كلننع ،أولنني
مد نه؟ أنننة أهننع علن
ْ ْ

قنع  :م

اَلكمامِ أولني
ْ
والم ْاا فبههلل البتذ نةم

ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
اِلح ي ِن يلت ِقيا ِ هينتما ه زخ ال يب ِويكا ِ

ابلعةه أح إلي مق بتذ هله ابملقه  ،وقهللا قه

__________________
( )1بلهللا مبه ورء لد و.
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ْ
إىل قعلن َ :يك

ُّ ْ
ْ
ِمنتمكا اللللكل

ْ

 :وأ َّما هِ ِن ْعم ِة ِ ِّبَ فح ِّْث فقه عهقم :اي أمم ملؤمدا فةلن منه قت نوت

مطةمنع علن جلشنعبة

فننو عل ن أنمننة لة نهللا
و ملبسننع عل ن خلشننعنة؟ فقننه  :وحيننع
ايال تبي ( )2ابلعقم فقو فةلق عهقم بق زاي لةبه ولب ملالء.
 88ـ يف هنل اليل مه ادة ت د بسةة هذ لهللا ر لهللانيه وأنة إلي ه تخوا ادنة أحنعحل وبلن

() 1

ق نهللارو أنعس ن م ب ننةعة لدننه
منقة

بلغننة ذننه تخننوا تقننو في ننه ل نني وت نني في ننه لننوحم وتطل ن مد ننه القننع مطهلة ننه ،فننهك أنننة ق نهللا بلغننة ذننه
الخوا ،فقه ل لةالء اي أمم ملؤمدا أمكع إليع أخء عهقنم بنق زاي قنه  :ومنه لن ؟ قنه  :قنهللا لنب لةبنهء و لن
مق لهللانيه قه علء ب فلمه هللاهء قه  :اي عهللا نعس لقهللا ست ه بع خلبينط ( )3منه رمحنة أهلنع وولنهللا أتنو
مق كلع ،قه  :اي أمم ملؤمدا هذ أننة خشنعنة
خذهه؟ أنة أهع عل
أحي لع لطيبهت وهع كو
فننو عل ن أنمننة لةنهللا

ق نهللارو أنعس ن م

ملبسننع وهللاشننعبة مةالننع؟ قننه  :وحيننع ّن لسننة اهنننة
ب ةعة لده ايال تبي ابلعقم فقو .
 89ـ يف أصــو الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب عننق السننا بننق سننةيهللا عننق أيب وهن عننق ب بننق
ِّ ْ
ْ
ْ َّ
واَش ما ظت ِمنتا وما بطن
 :قل ِإنما َ َّ م ِِّب الف ِ

عنق قنع
مد عر قه  :سقلة أاب عبهللا
قننه  :فقننه  :إ لقننوم لن ه ننو وبطننق ،ف مين مننه حننو لقننوم مننق كلننع أنمننة جلننعر ،وعين مننه أحنني تةننهىل
لكتهب هع لظههو و لبهيق مق كلع أنمة ال .
ِّ ْ
ْ َّ
واَش ما ظت ِمنْتكا ومكا بطكن قنه  :منق كلنع أنمنة
 91ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم قل ِإنما َ َّ م ِِّب الف ِ
جلعر.

 91ـ يف الكايف أبع علء يفمةوا عق بةب أقن هبده وعلنء بنق إبنوهيم عنق أبين عيةنه عنق السنق بنق علنء بنق
أيب محزا عق أبي عق علء بق قطا قه  :سة مل هللاا
__________________
( )1مو مةده ك ي حهللا ط .16
( )2لتبي  :هلي ه و لغلبة.
( )3عهللا ت غم عهللاو ،و ست ه بع خلبيط ا هللاةلع ههنمه ضهال و لبهء زنهللاا ..
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أاب السق

عق خلمو هي حمومة اتهب

؟ فه لده

نه ةوفع لد

عد ه وال ةوفع لت نويف هلنه،
أا معضن حمومنة

فقه ل أبع السق  :بني هنء حمومنة اتنهب هللاني إمسن اي أمنم ملنؤمدا ،فقنه لن :
ِّ ْ
ْ
ْ َّ
واَش ما ظتك ِمنتكا ومكا بطكن
اتهب هللاي إمس اي أاب السق؟ فقه قع
 :قل إِنما َ َّ م ِِّب الف ِ
ْ
ْ ْ ْ
لو ايت ليت اهننة توفة نه لعنع هللاو
اْلثم واِل ْْغ هِو ْ َِ اح ِّ فهمه قعل  :ما ظت ِمنْتا ةىن لزان ملةلق ون
و ِ

 :وما بطن ةنىن منه نكنح منق الابء ال لدنه انهنع قبني بةنط لدنب
للعنع حش جلههلينة وأمنه قعلن
كلنع و منه إلث فههننه خلمنو
إك اه للوهللاي زوهللاة ومهت تزوهللا ه بد منق بةنهللا إك مل تكنق أمنة ف نو
ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ
َّ
ْ
اس
بةيد ه ( )1وقهللا قه
يتما إِثم ر ِبَ ومنافِع لِلن ِ
معض مخو :اسئلونَ ع ِن اْلم ِ والمي ِِ
ُ قل ِف ِ
تةنهىل ،فقنه مل نهللاا :اي علنء بنق قطنا هنذ
فهمه إلث اتهب ف ء خلمو و مليسنو وإن منه ابنم امنه قنه
و فتننع ههمشيننة قننه  :فقلننة ل ن  :ق نهللاقة و اي أمننم ملننؤمدا الم نهللا هلل لننذا مل خي نوحل هننذ لةلننم منندكم أهنني
لبية ،قه  :فع مه قي مل هللاا قه يل :قهللاقة اي ر ف ء.
عدن  :اي بنىن ال تقني
وقيت البدن ب بنق الدعينة رضن
 91ـ يف ةمن ال رهره الفقيه قه أمم ملؤمدا

مه ال تةلم بي ال تقي المه تةلم.
 :عالمة الميه أ تؤثو ل نهللا حينط نو علن لكنذب حينط دعةنع ،وأال
 93ـ يف هنل اليل وقه
حهللا ط غم .
كع حهللا نع ف ي عق علمع ،و تتق
 :مننق فن لدننه بغننم
قننه  :قننه رسننع
 91ـ يف عيــو الخيــار ابسننده عننق علننء بننق أيب يهلن
علم لةدت مالنكة لسمع ت و يفر .
 95ـ يف كتاب ابخصا عق مع ي بق ز هللا قه  :قه أبع عبهللا
تهللا ق ابلبهيي وتعيت لده مبه ال تةلم.
 96ن عق عبهللا لومحه بق ال هحل قه  :قه يل أبع عبهللا
__________________
( )1وقه لشهعو« :موبة إلث ح ضي عقلء** اذ

 :أهنه عق خ لتا فيمنه هلنع لوهللانه ،
 :إاي وخ لتا

إلث عةي ابلةقع ».
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في مه هلع مق هلع إاي

تعيت لده بوأ ع أو تهللا ق مبه ال تةلم.
مننه

 97ـ يف كتــاب التوحيــد ابسننده إىل هللاةعننو بننق مسهعننة عننق غننم و ح نهللا عننق زررا قننه سننقلة أاب هللاةعننو
ح ة عل لةبه ؟ قه  :إ قعلع مه ةلمع  ،و قعع عدهللا مه ال ةلمع .
َّ ْ ْ َّ
اَّلي
قنه  :إِ المو
 98ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بكو بق ب يفز ا عق أيب عبنهللا
ِ
ت ِف ُّ و ِمنْ فإِنَّ مال ِقيك ْم إىل قعل ت ْعملو قنه تةنهللا لسندا ث تةنهللا لشن عر ث تةنهللا يفاي ث تةنهللا لسنهعهت ث
تةهللا يفنعه  .فهك هللاهء أهللال م فال ستةخوو سهعة وال ستقهللامع .
ً
قعلن  :ث َّم قىض أاال وأاكل مسك
 99ـ يف تفسري العياشي عق مسةهللاا بق قنهللاقة عنق أيب عبنهللا
ِعنْككْ قننه  :يفهللاني لنذا غننم مسنم معقنعه قنهللا مدن منه مننهء و نؤخو مدن مننه منهء ،و منه يفهللانني ملسنم ف ننع
كننع مننق ليلننة لق نهللار إىل منل ننه مننق قهبنني ،فننذلع قننع

لننذا دننز الننه و نهللا
سهعة وال ستقهللامع
 011ن عق محو عق أيب عبهللا

قنه  :سنقلت عنق قنع

 :إك هللاننهء أهللال ننم ال سننتةخوو

ً
 :ث َّم قىض أاكال وأاكل مسك
ْ
ً
ِ :إذا ااء أالت ْم فال ا ْسكتأ ِخ و سكاعة
ْ
ِعنكْ

قه  :ملسم مه سم مللع ملعت تلع لليلة ،وهع لنذا قنه
ْ
وال ا ْستق ِْمو هع لذا سم مللع ملعت ليلة لقهللار ،و الخو في ملشية مهء قهللام و مهء أخو .
 111ـ يف كتاب التوحيد حداةا أْحد بق السق لقطنه قنه  :حنهللاثده أمحنهللا بنق حينىي بنق زانواي لقطنه قنه  :حنهللاثده
بكننو بننق عبنهللا بننق حبين قننه حنهللاثده علننء بننق زاي قننه  :حنهللاثده مننوو بننق مةهو ننة عننق يفعمننش عننق أبننق حيننه
عننىن

ننع قننعا وفيمننه بة نهللا كلننع قننه  :بيدمننه علننء بننق أيب يهل ن
لتميمننء عننق أبي ن واننه م ن عل نء
عل ن فننو رسننع
لكتهن ن ننع قننعا ومةهو ننة مسننتقبلة عل ن فننو ل ن تةانني ست ن اننال وعل نء
وهننع متقلنهللا سننيع ك لعقننهر ،فقننه رهللانني مننق أق ن هب  :ح ن اي أمننم ملننؤمدا فننهان
ملورننز ،وبينهللا حوبننة رسننع
خنش
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أ غتهلع هذ مللةع  ،فقه علء

 :لقق قلنة كلنع أنن غنم منةمع علن

دن  ،وأنن يفمنق لقهسنطا وألةنق

خلهرهللاا عل يفنمة مل تهللا ق ،ولكنق اعن ابيفهللاني حهرسنه لني أحنهللا منق لدنه إال ومةن مالنكنة حعظنة حيعظعنن
بقننو أو أو قن علين حننهنط أو ننيب سننعء فننهك حننه هللالن خلننع بيدن وبننا مننه ننيب واننذلع إك
مننق ن
هذ مق هذ وأمهر بيهللا إىل اليت ورأس ع هللا مة ع ووعهللا غم مكذوب.
حه هللال نبةط أمقههه فخ
عنهللا منق عدنهللا حنهنط مه ني إىل حنهنط مخنو،
 122ن وابسده إىل يفقب بق نبهتنة قنه  :إ أمنم ملنؤمدا
.
فقيي ل  :اي أمم ملؤمدا تعو مق ق هء  ،قه  :أفو مق ق هء إىل قهللار
قنه  :خني
 123ن وابسنده إىل عمنوو بنق عين عنق هللاةعنو بنق ب قنه  :حنهللاثين أيب عنق أبين عنق هللانهللا
علن مةهو ننة فقننه لن  :مننه محنني أاب علن أ قتنني أهنني لب ننوا ث ر عشننيه يننوق م
السننا بننق علننء
 :محل عل كلع علم مه أقهب مل كق ليخطق ومه أخطة مل كق لي يب  ،قه  :قهللاقة.
ثعبا؟ فقه
:
مله أر قته خلع رحل لع ح زت اي أمم ملؤمدا! فقه
 124ن قه  :وقيي يفمم ملؤمدا
ا ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننعم من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننق ملن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننعت أفن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننو

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه قن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللار أو ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع قن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللار

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع مل ق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللار ال أخش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن لن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننو

وإك ق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللار مل غ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننق ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننذر

__________________
(« )1و اتهب ملدهق البق م و ممعب :واه مكتعاب عل

() 1

رم علء (م) :

ا ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننعم من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننق ملن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننعت أفن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننو

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع ال ق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللار أ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع ق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللار

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع ال ق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللار ال أخش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن لن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننعغ

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع ق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللا ق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللار ال غ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننين ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننذر

واه مكتعاب عل علم أمم ملؤمدا (م) :
ابم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نوهته

فن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننال كن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننق مدن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع لعشن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني

الن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوب

و قن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني عل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن أهع هلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه

ال من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننعت إال ابيفهللان ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني.

مد ععء عد » (عق ههمش بةب لدسخ.
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 125ن وابسنده إىل عبنهللا لومحنه بنق هللادنهللاب عنق أبين وغنم عنق السنق بنق علنء

انال يع ني وفين أ

يء و ملمهت و ملبةط ،عهيب بقهللار ومهت مهللاي.
عليه
 126ن وابسده إىل حيىي بق انم قه  :قيي يفمم ملؤمدا  :أت وسع؟ قه  :حو اي إموء أهللال .
 121ن وابسده إىل سةيهللا بق وه قه  :اده م سةيهللا بق قي ب عا لنيال و ل نعه دظنو اني و حنهللا مد منه
فدزلدننه عل ن قدننها ( )1فقننه ل ن سننةيهللا بننق قنني  :أىف هننذ لسننهعة اي أمننم
إىل قننهحب ح ن هللاننهء أمننم ملننؤمدا
قن بقنو أو
ملؤمدا؟ أمه خعة ميقه؟ قه  :و ا ميئ أخهه؟ ن لي مق أحهللا إال ومة ملكنه منعاال بن
مق هللابي ح أيتي لقهللار ،فهك أت لقهللار خلع بيد وبيد .
ت وب بة أو
 118ـ يف أصــو الكــايف علننء بننق ب عننق بةننب أقن هب عننق م بننق إسن عننق عب نهللا لننوز بننق م ننو عننق
 :ومننه أضننلده إال جملومننع
ح نهللا ط يع نني قننع في ن
السننا بننق ميمننع عننق ب بننق سننهمل عننق أيب هللاةعننو
لني فني م منق لي نع و لد نهر
ةدع ملشواع لذ ق قتهللاو ذم هؤالء فنهتبةعهم علن منوا م ،وهنم قنع ب
وح ر َّكب أ ْصحاب ْاَليْكة ر َّكه ْ
 :ر َّكه ْ
تق ْ
كوم لكو ال لني
ت قبْلت ْم ق ْوم ن ال
أحهللا وت هللا كلع قع
ِ

هننم لي ننع لننذ ق قننهلع عز ننو بننق وال لد ننهر لننذ ق قننهلع ملسننيح بننق  ،س نيهللاخي لي ننع و لد ننهر لدننهر
فنني م حنا عة ننم
و نهللاخي قنع معمننههلم وقنعهلم :ومنه أضننلده إال جملومنع  ،إك عنعان إىل سننبيل م كلنع قنع
ً ْ ً
ُّ
ت ّ
انلاِ وقعلن ُ :كَّما دخل ْ
ْ َّ
ْ
ْ ْ ْ
َّ
أمة
إىل لدنهر :قالت أخ اهم َِلوالهم ِبنا هلال ِء أضلونا فاتِ ِتم عكاها ِضعفا ِمن ِ
ً
ْ ْ
َّ
َّ
ْجيعكا بنو ء بة ن م منق بةنب ولةنق بة ن م بة نه و نهللا بة ن م حينج
لعنت أختتا ََّت ِإذا اداِككوا ِفيتكا ِ
بة ه ،رهللاهء لعلج فيعلتع ( )2مق عظيم مه نز ذم ،ولي مو بلع وال ختيهر ،وال قبع مةذرا وال

__________________
( )1لقدها :لبقو.
( )2لعلج :لععز و لظعو .و إلفالت :لتخلص مق لشءء.
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ن حا تها.

ُّ
 119ـ يف جممع الييا  :قال ْت أ ْخ اه ْم َِلواله ْم ِ َّبنا هلال ِء أضلونا قه ل ه
ْ
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم ث قه أ ه :وقال ْ
ت أواله ْم َِلخك اه ْم فمكا
ْ
ْ ْ ْ
ك ِسبو قه مشهتة ذم.
فكوقوا العكاب هِما رنتم ت

 :ةىن أنمة جلعر.

ْ ْ
ْ ْ
كل
لككم علينكا ِمكن فض ال

َّ َّ
َّ
اَّلين ركهوا
 111ـ يف تفسري العياشي عق مد عر بق عن عنق رهللاني عنق أيب عبنهللا
قنع  :إِ ِ
ِّ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ َّ َّ
كَبوا عنْتا ال تف َّتح لت ْم أهْواب َّ
اْليا ِ نزلة
هِاياتِنا واست
السما ِء وال يْخلو اْلنة ََّت ي ِلج اْلمل ِِف سم ِ

يل ة وزبم و جلمي عل م.

َّ َّ
ْ ْ
َّ
كَبوا عنْتكا ال تف َّ
كتح لت ْ
كم أهْكواب
اَّلين ركهوا هِاياتِنا واسكت
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وأةمـا قولـهِ :إ ِ
ِّ ْ
ْ
ْ
ْ َّ
َّ
اْليكا ِ فهنن حنهللاثين أيب عنق ف نهلة بنق أ نعب عنق أاب بنق
السما ِء وال يْخلو اْلنة َ ََّّت ي ِلج اْلمل ِِف س
كم ِ
ْ
قننه  :نزلننة هننذ ت ننة يل ننة و لنزبم وعل ننم ،قعلن  :ونزعنككا مككا ِِف
عنمننه عننق ضننو عننق أيب هللاةعننو
وِ ِه ْم ِم ْن ِغ الل قه  :لةهللا وا تدزم مد م أا مق ملؤمدا جلدة.
صْ ِ
قه  :تعتح أبع ب لسنمهء مخن مع قينة :عدنهللا ننزو لغينط،
 113ـ يف كتاب ابخصا عق أمم ملؤمدا

وعدهللا لزح  ،وعدهللا يفك  ،وعدهللا قو ءا لقوم م زو لشم  ،وعدهللا يلعم لع و.
وقهللا سةل بةب لي ع عق مسهني :أمه أقعه لسنمع ت فهلشنو ابهلل ،ومعهتي نه قنع
 114ن وعق علء
ال إل إال .
أن ن قننه  :أم نه ملؤمد ننع ف ف ن أعم ننههلم وأرو ح ننم إىل
 115ـ يف جممــع اليي ــا رو عننق أيب هللاةعننو لب ننهقو
لسننمهء ،فتعننتح هلننم أبع ذننه ،و م نه لكننهفو في نةهللا بةملن وروحن ح ن إك بل ن إىل لسننمهء ان مدننه  :إهبطننع ب ن إىل
ومعت قه ل بوهعت.
س ا وهع و
ْ
وِ ِه ْم ِم ْن ِغل
 116ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :ونزعنا ما ِِف صْ ِ
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قه  :لةهللا وا تدزم مد م أا مق ملؤمدا

جلدة.

 117ـ يف أصــو الكــايف السننا بننق ب عننق ملةلن بننق ب عننق أمحنهللا بننق ب عننق بننق هننال عننق أبين عننق أيب
ْ
اح ْمْ َّّلِل َّاَّلي هْانا ِلكا وما ر َّنا نل ْتتْي ل ْ
كو
:
قع
لسعهتج عق أيب ب م عق أيب عبهللا
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
فيد ننبع
وممنم ملنؤمدا وابيفنمننة منق ولنهللا
ال أ ْ هككْانا اُ فقنه  :إك اننه نع لقيمنة عنه ابلدننب
ْ

َّ

للده فهك رأهتم منيةت م قالوا :اح ْمْ َّّلِل اَّلي هْانا ِلكا وما ر َّنا نل ْتتْي ل ْ
كو ال أ ْ هكْانا اُ  ،ةنىن هنهللا ده
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
.
وال ة أمم ملؤمدا و النمة مق ولهللا
حهللا ط يع ي في خطبنة لغنهللا و وفي نه :مةهمنو لدنه سنلمع
 118ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي عق لدب
َّ
ْ ْ َّ
اَّلي هْانا ِِلكا وما ر َّنا ِنل ْتت ِْي ل ْو ال أ ْ هْانا اُ .
عل علء
ّلِل ِ
ابموا ملؤمدا وقعلع  :احمْ ِ ِ

نن كاننو أهنني جلدننة فقننه  :حييننع و نهللاخلع فننهك
 119ـ يف جممــع الييــا وعننق عهقننم بننق محننزا عننق علننء
تةنهىل
أسه بيعهتم مق حدهللا للؤلؤ ( )1وسور موفععنة وأانع ب معضنععة وننهر م نععفة وزرىب مبنعثنة ولنعال
َّ َّ
ْ ْ
اَّلي
ّلِل ِ
ق نهللارهه هلننم ال لتمةننة أب ننهرهم ملننه ننوو  ،و ةننهنقع يفزوحل ،و قة نهللاو عل ن لسننور ،و قعلننع  :احمككْ ِ ِ
هْانا ِِلكا .

 111ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عنق ب بنق عيسن عنق لنهللاهقه عنق رسنة عنق إبنوهيم بنق عبنهللا المينهللا عنق
ْ ْ َّ َّ
اَّلي
أيب السق قه قه رسع
ّلِل ِ
 :مق قه إك را لهللا بة :بسم ال حنع وال قنعا إال ابهلل احمْ ِ ِ
َّ
ْ
َّ ْ
ْ
اَّلي س َّخ نلا هكا وما ر َّنا َل مق ِ ُِ حعظة ل بت ونعس .
هْانا ِِلكا وما رنا ِنلتت ِْي ت ة سبحا ِ
نن قننه  :مننه مننق أحنهللا إال ولن مدننز جلدننة ومدننز لدننهر ،فهمننه
 111ـ يف جممــع الييــا ورو عننق لدننب
لكهفو فمن ملؤمق مدزل مق لدهر ،و ملؤمق ون لكهفو مدزل مق جلدة ،فذلع قعل  :أورثتمعهه مبه ادتم تةملع .

__________________
( )1جلدهللا  :ال هرا.
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 111ـ يف أصو الكايف السا بق ب عق مةل بنق ب عنق لعمنه عنق أمحنهللا بنق عمنو النال قنه  :سنقلة أاب
َّ

ِّ

َّ
ْ ْ ْ ْ
الظال ِ ِم قه  :ملؤك أمم ملؤمدا .
ُى
السق
عق قعل  :فأذ ملذ هينتم أ لعنة ا ِ
ِّ
َّ
 113ـ يف جممــع الييـا فككأذ مككلذ هيْككنت ْم ت نة رو الننهام أبننع لقهسنم السننكهّن ابسنده عننق ب بننق
ن قه  :ان كلع ملؤك .
الدعية عق علء

 :أت و ىن
علي ن وفي ننه قننع
ننذاو في ننه نةننم
 111ـ يف كتــاب ةمعــاين الخيــار خطبننة لةل نء
:
لنهللانيه و الخنوا قنه
ندكم ،و ان ملنؤك
لقوم ممسهء ،حنذرو أ تغلبنع علي نه فت نلع
ع
ِّ
َّ
َّ
ْ ْ ْ ْ
كوَل و ان كلنع
ُ ى الظكال ِ ِم
ُ وِس ِ ِ
ان كلنع ملنؤك وقنه  :وأذا ِمكن ا ِ
فأذ ملذ هينتم أ لعنكة ا ِ
يفك .

ْ
ْ
َّ ْ ْ
اْل َّنة أ ْ
اِ أ قْ واْنا ما وعْنا ِ ُّبنا َقا
انل
حاب
ص
 115ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :وناد أ ْصحاب
ِ
ِ
ْ
ْ َّ
َّ
ِّ ْ ْ ْ ْ
ُّ ْ
ْ ْ
الظال ِ ِم حهللاثين أيب عنق ب بنق
ُى
فتل واْتم ما وعْ ِبكم َقا قالوا ُعم فأذ ملذ هينتم أ لعنة ا ِ

لع يي عق أيب السق

قه  :ملؤك أمم ملؤمدا قلع ت

علي ؤك ك ان سم خلالن .

 :اي أمة حيهسب ه مه زمههنه و ةنوه النمنة أولينهن م وأعنهللا ءهم بسنيمههم وهنع
 126ن وفي وقه ل ه
قعل ن  :وعل ن يفعننوه ِِاككال ي ْع ِ فككو لُك ِ ِ ِسككيماه ْم فيةطننع أوليننهن م اتننهذم بيمينند م فيمننوو إىل جلدننة بننال
حسهب ،و ةطع أعهللا ن م اتهذم بشمههلم فيموو إىل لدهر بال حسهب.
 :و ننق
علي ن وفي ننه ق ننع
ننذاو في ننه نة ننم
 117ـ يف كت ــاب ةمع ــاين الخي ــار خطب ننة لةل نء
ْ

أق هب يفعو ه ان وعمن وأخنء و بنق عمن و اُ فكال اح ِّ
كب و َّ
انلكو ال لنج لدنهر لدنه حمن وال نهللاخي
ِ
ْ ْ
اف ِِاال ي ْع ِ فو لُك ِ ِ ِسيماه ْم .
جلدة لده مبغب ،لقع
 :وى اَلع ِ
 118ـ يف أصـو الكـايف السنا بنق ب عنق مةلن بنق ب عنق ب بنق ع نعر عنق عبنهللا بنق عبنهللا لنومحق عنق

هلينم بق و قهللا عق قعع قه  :مسةة أاب عبهللا
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ْ ْ
ْ
اف ِِاكككال يع ِ فكككو لُك
فقننه  :اي أمننم ملننؤمدا وى اَلعككك ِ

قننع  :هللاننهء بننق لكننع إىل أمننم ملننؤمدا

إال بسنبيي
ِ ِ ِسيماه ْم فقه  :ق عل يفعوه ،نةوه أن هران بسيمههم و ق يفعوه لنذ ق ال ةنوه
ع لقيهمة عل ل نو  ،فنال نهللاخي جلدنة إال منق عوفدنه وعوفدنه  ،وال نهللاخي
مةوفتده و ق يفعوه ةوفده
لدهر إال مق أنكوان وأنكوان .

حهللا ط يع ي ،في  :فهالوقيهء قع علنيكم بنا
 119ـ يف كشف احملج البق يهو (ر ) عق أمم ملؤمدا
جلدننة و لدننهر ،ال نهللاخي جلدننة إال مننق عننوف م وعوفننع وال نهللاخي لدننهر إال مننق أنكننوهم وأنكننوو  ،يفهنننم عوفننهء لةبننه
ْ ْ
اف ِِاككال
عننوف م إايهننم عدنهللا أخننذ ملع ثين علنني م ابلطهعننة هلننم ،فعقننع م اتهبن فقننه
 :وى اَلعكك ِ
ي ْع ِ فو لُك ِ ِ ِسيماه ْم وهم لش هللا ء عل لده و لدبيع م هللا ن م مخذهم هلم مع ثي لةبه ابلطهعة.
قنه  :ان
 131ـ يف تفسري العياشـي عنق مسنةهللاا بنق قنهللاقة عنق هللاةعنو بنق ب عنق أبين عنق هللانهللا عنق علنء
ةسعب ملؤمدا ،و ان أو لسهبقا وخليعة رسع رب لةهملا ،و ان قسيم جلدة و لدهر ،وأان قهح يفعوه.
ْ ْ
ْ
اف ِِاال يع ِ فو لُك
قنه  :سنقلت عنق قنع
 131ن عق هشه ( )1عق أيب هللاةعو
 :وى اَلع ِ

ِ ِ ِسيماه ْم مه ةىن بقعل  :وعل يفعوه رهللاه ؟ قه :
ألسنتم تةوفنع علنيكم عوفنهء علن قبنهنلكم لتةوفنع منق في ننه منق قنهحل أو ينهحل؟ قلنة :بلن قنه  :فند ق أولقننع
لوهللاه لذ ق ةوفع اال بسيمههم.
أانننو مننق عشننو مننو ت :اي علننء
قننع لةلنء
 132ن عننق ز ك عننق سننلمه قننه  :مسةننة رسننع
نع و يفوقيهء مق بةهللا عوه با جلدة و لدهر ،وال هللاخي جلدة إال مق عوفكم وعوفتمنع وال نهللاخي لدنهر إال منق
أنكوام وأنكومتع .
ْ ْ
ْ
اف ِِاككال يع ِ فككو لُك
 133ن عننق س نةهللا بننق يو ن عننق أيب هللاةعننو
هننذ ال ننة :وى اَلعكك ِ
ِ ِ ِسيماه ْم قه  :اي سةهللاهم م حممهللا

 ،ال هللاخي جلدة

__________________
( )1اذ لدسخ و مل هللار «هلقه » بهللا «هشه ».
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ال مق عوف م وعوفع وال هللاخي لدهر إال مق نكوهم وأنكوو .
ْ

ْ
اف ِِاكال ي ْع ِ فكو لُك ِ ِ ِسكيماه ْم فقنه أبنع
 134ن عنق لنمنهيل قنه  :سنقي أبنع هللاةعنو
وى اَلعك ِ
هللاةعننو :ننق يفعننوه لننذ ق ال ةننوه إال بسننب مةوفتدننه و ننق يفعننوه لننذ ق ال نهللاخي جلدننة إال مننق عوفدننه
لنع منهء ةنوه لدنه نعسن لةنوف م ولكنق هللاةلدنه
وعوفده وال هللاخي لدهر إال مق أنكوان وأنكنوان  ،وكلنع اب

سبب وسبيل وابب لذا ؤت .
 :ويفهنني لتع ضن سننيمهء ةوفن أهنني لسننمهء مننق ملالنكننة ،وأهنني
 135ـ يف ةمصــياا الشــريع قننه ل ننه
ْ
ْ
اف ِِاال ي ْع ِ فو لُك ِ ِ ِسيماه ْم .
يفر مق لةهرفا ،قه
تةهىل :وى اَلع ِ
 136ـ يف تفســري علــي بــن إب ـراهيم حــدا أيب عننق السننق بننق حمبننعب عننق أيب أ ننعب عننق بو نهللا عننق أيب عب نهللا
قه  :يفعوه انبه ( )1با جلدة و لدهر ،و لوهللاه النمة قلع ت علي م قعع عل يفعوه من منيةت م
وقهللا سب ملؤمدع إىل جلدة ،فيقنع النمنة لشنيةت م منق أقن هب لنذنعب :نظنوو إىل إخنع نكم جلدنة قنهللا سنبقع
تبنهر وتةنهىل :سالم عليْك ْم ل ْم ي ْْخلوها وه ْم ي ْطمعو ث قنه هلنم :أنظنوو
إلي ه بال حسهب ،وهع قع

إىل أعنهللا نكم لدننهر وهننع قعلن  :وإك قننوفة أب ننهرهم تلقننهء أقن هب لدننهر قككالوا ِ َّبنككا ال َتْعلْنككا مككع الْقك ْ
كومِ
ْ ْ
َّ
ً ْ
ْ
لدنهر فقنهلع منه غنىن عندكم عةكنم لنهللانيه
اف ِِااال يع ِ فوُت ْم ِ ِ ِسكيماه ْم
الظال ِ ِم وناد أصحاب اَلع ِ

ومه ادتم تستكيو ث قعلع ملق لدهر مق أعهللا ن م :أهؤالء ميةيت وإخع ّن لذ ق ادتم أننتم سلعنع
ْ
ْ
ينالتم اُ هِ َح الة ث قع النمة لشيةت مْ :ادخلوا اْل َّنة ال خ ْوف عليْك ْم وال أنتم سزنع .

لنهللانيه ال

 137ـ يف أصـو الكـايف عنهللاا منق أقن هبده عنق سن ي بنق زاي عنق علنء بنق أسنبه عنق سنليم منعىل ينواب قنه
 :لدننه علن سننتة أقسننه قننه  :قلننة :ك
حنهللاثين هشننه عننق محننزا بننق لطيننهر قننه  :قننه يل أبننع عبنهللا
أاتب ه؟ قه  :نةم ،قلة :مه ات ؟
__________________
( )1لكنبه ع لكني  :لتي مق لومي.
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قننه  :اتن أق ن هب يفعننوه ،قننه  :قلننة :ومننه أق ن هب يفعننوه؟ قننه  :قننع سننتعت حسنندههتم وسننيقههتم فننه
أ خل م لدهر فبذنعذم ،و أ خل م جلدة فيمحت و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 138ن علء بق إبوهيم عق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق هشنه بنق سنهمل عنق زررا قنه  :خلنة أان ومحنو أو ان
قه  :قلة :ان نهللا ملطمهر قنه  :ومنه ملطمنهر؟ قلنة :لن ( )1فمنق و فقدنه منق علنعا أو
وبكم عل أيب هللاةعو
ق نهللا مننق قعلننع ننق لننذ ق
غننم تعليدننه  ،ومننق خهلعدننه مننق علننعا أو غننم تي دننه مد ن  ،فقننه يل :اي زررا قننع
ً
ً
ً
صكاحا وآخك سكيِّئا  ،نق أقن هب يفعنوه ،نق ملؤلعنة قلنعذم؟ و النهللا ط يع ني أخنذان مدن
خلطوا عمكال
ِ
معض الههللاة.
 139ن علء بق إبوهيم عق ب بق عيس بق عبيهللا عق عن عق محه عق محزا بق لطينهر قنه  :قنه أبنع عبنهللا
 :لدنه علن سننة فننو ؤلننع ( )2ال ننم إىل ثلننط فننو  :الميننه و لكعننو و ل ننال وهننم أهنني لععينهللا ،لننذ ق
وعهللاهم جلدة و لدهر ملؤمدع و لكنهفوو و ملست نةعع و ملوهللانع يفمنو منه ةنذذم و منه تنعب علني م و ملة فنع
ً
ً
ً
صاحا وآخ سيِّئا وأهي يفعوه.
هِكنوبِ ِت ْم خلطوا عمال
ِ

قنه  :قبني علن
 142ن علء بق إبنوهيم عنق ب بنق عيسن عنق نعن عنق رهللاني عنق زررا بنق أيب هللاةعنو
فقننه يل :مننه تقننع أقن هب يفعننوه؟ فقلننة :مننه هننم إال مننؤمدا أو اننهفو ق خلننع جلدننة ف ننم مؤمدننع  ،و
خلع لدهر ف م اهفوو  ،فقه  :و مه هم مبؤمدا وال اهفو ق ولع اهنع مؤمدا لهللاخلع جلدة امنه خل نه ملؤمدنع ،
ولع اهنع اهفو ق لهللاخلع لدهر امه خل ه لكهفوو  ،ولكد م قهللا ستعت حسدههتم سيقههتم ،فق وت
__________________
( )1ملطمهر :خيط للبدنهء قنهللار بن وانذ لن ن ب نم لتنهء ن قنه لعنيب (ر ) ةنىن ان ن ن مينزان لتعليدنه لدنه وبونتدنه مند م وهنع منه نق علين
مق لتشي  ،فمق ستقه مةده علي ف ع الق تعليده ومق مه عد وعهللا فد ق مد بوء اهنده مق اه .
( )2أا وهللاةع .
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ن ذننم يفعمننه و هنننم لكمننه قننه

فقلننة :أمننق أهنني جلدننة هننم أ مننق أهنني لدننهر؟ فقننه  :تننوا م حيننط تننوا م

 ،قلة :أف هللانق م؟ قنه  :نةنم أرهللانق م امنه أرهللانةهم  ،منهء أ خل نم جلدنة بومحتن  ،و منهء سنهق م إىل لدنهر
بذنعذم ومل ظلم م ،فقلة :هي هللاخي جلدنة انهفو؟ قنه  :ال قلنة :ف ني نهللاخي لدنهر إال انهفو؟ قنه  :فقنه  :ال إال
شننهء  ،اي زررا نننىن أقننع مننه مننهء وأنننة ال تقننع مننه مننهء  ،مننه نننع اننيت رهللاةننة وسللننة عدنهللا
عقهللا  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
قنع  :إك انه نع لقيمنة قبني سنب قبنهب
 111ـ يف تفسري العياشي عق او ( )1قه  :مسةنة أاب عبنهللا
مق نعر ع قينة خ نو و بنيب اني قبنة منه هنو قنهللا حن بن أهني هنو بوهنه وفههللاوهنه حن قعنع ببنهب جلدنة
فيطل أوهله قهح قبة يالعة فيميز أهي وال ت مق عهللاو  ،ث قبي عل عهللاو فيقع  :أنتم َّاَّليكن أقْس ْ
كمت ْم ال
ِ
ْ

ْ

ينالتم اُ هِ َح الة ْادخلوا اْل َّنة ال خ ْوف علكيْك ْم لينع [ قعلن ] يفقن هب فتسنع وهللانع لظنهملا فيمنو أقن هب
ْ ْ
ْ ْ َّ
الظكال ِ ِم فنهك نظنو أهني لقبنة لنهنينة إىل قلنة منق نهللاخي جلدنة
إىل جلدة وهنم قعلنع َّ ِ :بنا ال َتعلنا مع القومِ
وانوا مق هللاخي لدهر خهفع ال هللاخلعهه وكلع قعل  :ل ْم ي ْْخلوها وه ْم ي ْطمعو .
قننو ءا عبنهللا بنق مسننةع وسنهمل «وإك قلبنة أب ننهرهم تلقنهء أقن هب لدننهر
 111ـ يف جممـع الييـا ورو
.
قهلع ربده عهنذ بع ال رةلده م لقع لظهملا» ورو كلع عق أيب عبهللا
 113ـ يف كتاب االحتجاج للطربسـي «رمحنة علين » عنق عبنهللا لومحنه بنق عبنهللا لزهنوا قنه  :حنج هشنه بنق
عبهللا مللع فهللاخي ملس هللا الو متكيه عل هللا سهمل منعال وب بنق علنء بنق السنا قنلع ت علني م هللانهل

ملس هللا ،فقه ل سهمل :اي أمم ملؤمدا هذ ب بق علء بق السا فقه هشه  :ملعتع ب أهي لةو ؟ قنه نةنم،
قه  :كه إلي فقي ل  :قع لع أمنم ملنؤمدا :منه لنذا أياني لدنه و شنوبع إىل ع ني بيند م نع لقيمنة؟
فقه أبع هللاةعو  :حيشو لده
__________________
( )1او لق عبهللا لكويف بق عموو خلنةمء.
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عل مني قوقة لدقء ( )1في ه أهنهر مدع وا أيالع و شنوبع حن عنوغ لدنه منق السنهب ،قنه  :فنوأ هشنه أنن
 :هنم

قهللا هعو ب فقه  :أاي كه إلي فقي لن  :منه منغل م عنق الاني و لشنوب عمقنذ؟ فقنه أبنع هللاةعنو
لدهر مغي ومل شتغلع عق قهلع  :أفي ع عليده مق ملهء أو اله رزقكم فسكة هشه ال وهللا االمه
قننه  :إ أهنني لدننهر ميعتننع عطهمننه،
 111ـ يف تفســري العياشــي عننق إبننو هيم بننق عبنهللا المينهللا عننق أحنهللا ه

ْ
و هللاخلع قبعرهم عطهمه ،و هللاخلع هللا دم عطهمه ،ف ف هلم قو ابهتم مق جلدة فيقعلنع  :أ ِفيضوا عليْنا ِمن املكا ِء
أ ْو ِم َّما ِزقكم اُ .

 041ن عق لزهوا عق أيب عبهللا
ْ
ِمن املا ِء .

ي ْوم َّ
اتلنا ِد ع ده

ْ
أهي لدنهر أهني جلدنة أ أ ِفيضكوا عليْنكا

 116ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق السنق بنق حمبنعب عنق أيب محنزا لنمنهيل عنق أيب لوبين قنه سنقي
تبننهر وتةننهىل:
فقننه  :اي أاب هللاةعننو أخننيّن عننق قننع
انفن مننعىل عمننو بننق خلطننهب أاب هللاةعننو ب بننق علننء
ي ْوم تب َّْل ْاَل ِْض غ َْ ْاَل ِْض و َّ
السماوا أا ر تبهللا ؟ فقه أبنع هللاةعنو  :نبنزا بي نهء أيالنع مد نه
ِ
 :هنم حيدقنذ منغي

ح عوغ مق حسهب خلالن  ،فقه انف  :هنم عق الاي ملشغعلع ؟ فقه أبع هللاةعو
ْ
ْ َّ
ْ
َّ
كاِ أ ْصكحاب اْلنك ِة أ
أ هم لدهر؟ فقنه انفن  :بني هنم لدنهر ،قنه  :فقنهللا قنه
 :ونكاد أصكحاب انل ِ
ْ
أ ِفيضوا عليْنا ِمن املا ِء أ ْو ِم َّمكا ِزقككم اُ منه منغل م إك عنع لطةنه فنةيةمع لزقنع  ،و عنع لشنو ب فسنقع
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
الميم ،قه  :قهللاقة اي بق رسع
ح نهللا ط يع نني ،وفي ن  :و نننه جيننهز مننق نسنني ونسننء لقننهء عم ن م

 117ـ يف عيــو الخيــار عننق لوضننه
َّ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
فاسكقو
دسي م أنعس م امه قنه
تةنهىل :وال تكونوا ِ
َّلين نسوا اُ فأنساهم أُفستم أو ِئلكَ هكم ال ِ
ْ
 :فاَل ْوم ننْساه ْم رما نسوا ِلقاء ي ْو ِم ِت ْم هكا أا ن ا م امه تواع الستةهللا للقهء عم م هذ .
وقه
 118ـ يف كتاب التوحيد عق أمم ملؤمدا

حهللا ط يع ي قع في

__________________
( )1قه بق يفثم :ةىن خلبز الع ر  .و الع ر  :لهللاقي يفبيب.
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:

وقهللا سةل رهللاي ،عمه متب علي مق مايت لكتهب :واذلع تعسم قعل

ْ
ْ
 :فاَل ْوم ننساه ْم رما نسكوا ِلقكاء

ر لنهللانيه مطيةنا ك انو ق حنا ممدنع بن
ي ْو ِم ِت ْم هكا ةىن ابلدسيه أن مل نب م امه ني أولينهء لنذ ق انهنع
وبوسل وخهفع ابلغي وقهللا قع لةوب ابب لدسنيه  :قنهللا نسنيده فنال فنال نذاوان ،أا أنن ال أيمنو هلنم ننم وال
ذاوهم ب .

ْ ْ ْ
َّ ْ
ْ
 119ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :هل ينْظ و إِال تأ ِويل يوم يأ ِِت تأ ِويل ف نع منق تايت لنيت و ل نه
ْ
ْ
و ع لقيمة يقول َّاَّلين نسو م ْ
كن قبْكل أا توانع قكْ اكاء
بةهللا تدز ل ه ،قه  :كلع قيه لقهنم
ِ
ِ
َّ
ْ ِّ ْ
ْ
ْ
َّ ْ
ُّ ْ
ْ
ِّ
ْ
اَّلي رنا ُعمل قْ
ِسل ِبنا هِاح فتل نلا ِمن شفعاء فيافعوا نلا قه  :هنذ نع لقيمنة أ ْو ن د فنعمل غَ ِ
َّ
ْ
ْ
السكماوا و ْاَل ِْض ِف س َّ
َّ َّ
َّ ْ ْ
ْ
َّ
كت ِة
اَّلي خلك
خ ُِوا أُفستم وضل عنتم ما نوا يفَتو قعل ِإ ِبكم اُ ِ
ِ ِ
ِ
أيَّامال قه  :ستة أوقهت.
َّ
ْ
واَكْ ال
علي » حهللا ط يع ي وفين وأمنه قعلن ِ :إنما أ ِعظكم هِ ِ

 151ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي «رمحة
هللاي كاو نز عز نم لشو ن ومايت لعو نب
فه

أوقنهت تلعن  ،امنه خلن لسنمع ت و يفر

سنتة أاي ،
ننة علن

خيلق نه أقنني مننق ملنح لب ننو خللن  ،ولكدن هللاةنني الانا و ملنهللا را منننهال المدهنن وإجينهاب لل
ولنع مننهء
ْ َّ
ْ
مهء تةهىل.
واَْ ال
خلق  ،وستسم تتمة هذ لكال عدهللا قعل تةهىل :قل ِإنما أ ِعظكم هِ ِ
خلن لشن عر ثنىن عشننو من و وهننء ثالنهننة وسننتع
قنه  :إ
 151ـ يف كتــاب ابخصـا عنق أيب هللاةعننو
عمه ف ز مد ه ستة أاي خل في ه لسمع ت و يفر فمق ث تقهقوت لش عر.
عنق لسندة انم هنء عمنه؟ قنه :
 152ن عق بكو بق علء بق عبهللا لةز نز عنق أبين قنه  :سنقلة أاب عبنهللا
ثالنهنة وستع عمه مد ه ستة أاي خلق ه في ه لسمع ت و يفر فطوحة مق أقي لسدة ف نهر لسندة ثالنهننة
و ربةة ومخسا عمه.
 153ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق عبهللا

بق هللاةعو عق لسيهرا عق
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ب بننق بكننو عننق أيب جلننهرو عننق يفقننب بننق نبهتننة عننق أمننم ملننؤمدا

أنن قننه مننق ابت مر قعننو فقنوأ هننذ

َّ
ْ
السماوا و ْاَل ِْض ِف س َّتة أيَّ ث َّم ْ
َّ َّ
َّ
استو ى الع ْ ِش إىل قعلن  :تبكاَِ
اَّلي خل
ِ ِ ِ امال
ال نةِ :إ ِبكم اُ ِ
ِ
ْ
اُ ِ ُّب العال ِم حوست ملالنكة وتبهعهللات عد لشيهيا ،قه  :فم لوهللاي فهك هع بقو ة خنو ب فبنهت في نه

ومل قننوء هننذ ت ننة فتغشننه لشننيهيا ،فننهك هننع مخننذ نطمن ( )1فقننه لن قننهحب  :أنظننو و سننتيقظ لوهللانني فقنوأ ت ننة

فنةخي
نبح ،فلمنه أقنبح رهللان إىل أمنم ملنؤمدا
فقه لشنيطه ل نهحب  :أرغنم أنعنع أحوسن ت حن
وقننه لن  :رأ ننة االمننع لشننعهء و ل نهللا  ،وم ن بة نهللا يلننعم لشننم فننهك هننع مثننو مننةو لشننيطه جمتمةننه
يفر  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 :اي علننء مننق خيننهه سننهحو أو مننيطهان فليق نوأ:
لةلنء
 151ـ يف ةمــن ال رهــره الفقيــه وقننية لدننب
َّ

ْ

َّ َّ
َّ
السماوا ِ واَل ِْض ال ة.
اَّلي خل
ِإ ِبكم اُ ِ
فسنةلت عنق خلن
لي نع أتنة لدنب
 155ـ يف روضـ الـواعظني للمفيـد «ر » ورو
يفر ننع يفح نهللا و الثدننا ،وخل ن جلبننه ومننه فنني ق ننع لنلنننهء وخل ن ننع
لسننمع ت و يفر ؟ فقننه  :خل ن

يفربةننهء لشن و و ملننهء ملنهللا ق و لةمننو و خلننو ب ،وخلن ننع خلمنني لسننمهء ،وخلن ننع جلمةننة لد ننع و لشننم
ْ
و لقمو و ملالنكة ،قهلة لي ع  ،ث مهك اي ب؟ قه  :ث َّم ْ
استو ى الع ْ ِش .
جلدة ع خلمي ومسه معنسه
 :خل
 156ن وفي ه قه رسع
ْ
ْ
حهللا ط يع ي وفين قعلن  :ال ََّحن ى العك ْ ِش
 157ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي عق أمم ملؤمدا

ْ
ةىن ستع تهللابم وعال مو .
استو
 158ن وعق السق بق ر مهللا قه  :سقي أبع السق معس
فقه  :ستعىل عل مه وهللاي.

قه مؤل هذ لكتهب عع عد  :ستسم هلذ ت ة مز هللا بينه
ْ
َّ
السماوا ِ واَل ِْض ِِف ِس َّت ِة أيَّامال و ي عدهللا قعل :

__________________
( )1خلطم مق اي بة :مقهللا أنع وفم .
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عق قنع

 :ال َّ َْحن ى الْع ْش ْ
استو
ِ

َّ
اَّلي خلك
هنع عدنهللا قعلن تةنهىل :وهكو ِ

تةهىل :ال َّ َْحن ى الْع ْش ْ
استو
ِ

.

حنهللا ط يع ني و مخنو قنه  :وقنه أمنم
 159ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم ابسنده إىل علنء بنق السنا
ملننؤمدا  :يفر مسننما مخ ن مننةا سنندة ،خلننو ب مد ننه مسننما ربةمننةا عننه  ،و لةمننو مد ننه مسننما مننةا عننه ،
و لشم ستع فوسخه ستا فوسخه ،و لقمو أربةع فوسخه أربةا فوسنخه ،بطعهنمنه نيقه يفهني لسنمهء،

وه عر ه يفهي يفر  ،و لكعا اةعظم هللابي عل يفر  ،وخل لشم قبي لقمو.
تةنهىل
 162ن وقنه سنال بنق ملسنتدم قلنة يفيب هللاةعنو  :مل قنهرت لشنم أحنو منق لقمنو؟ قنه  :إ
خلن لشننم مننق ننعر لدننهر وقننعع ملننهء يبقنه مننق هننذ ويبقننه منق هننذ حن إك قننهرت سنبةة أيبننه ألبسن ه لبهسننه
خلن لقمننو مننق ضننعء نننعر لدننهر وقننعع
مننق انر ،فمننق هدهلننع قننهرت أحننو مننق لقمننو ،قلننة :فننهلقمو؟ قننه  :إ
ملهء يبقه مق هذ ويبقه مق هذ ح إك قهرت سبةة أيبه ألبس ه لبهسه مق مهء ،فمنق هدهلنع قنهر لقمنو أبنو
مق لشم .
عق قعل تةنهىل َّّلِل ْاَل ْم م ْ
كن قبْكل
 161ـ يف ابخرا ل واجلرا ح قه أبع ه  :سقي ب بق قهحل أاب ب
ِ
ِ ِ
و ِم ْن ب ْعْ فقنه  :لن يفمنو منق قبني أيمنو بن  ،ولن يفمنو منق بةنهللا أيمنو بن النه شنهء ،فقلنة نعسنء :هنذ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
فةقبي علء وقه  :هنع امنه أسنورت نعسنع :أال َل
قع  :أال َل اْلل واَلم تباَِ اُ ِ ُّب العال ِم
ْ
ْ ْ
ْ ْ
اْلل واَلم تباَِ اُ ِ ُّب العال ِم
َّ ْ ُّ ً ْ ً
ْ
َضاع وخفيكة ورو
 161ـ يف جممع الييـا  :ادعوا ِبكم ت
() 1

ف ةي لده للع و كيو و وفةع أقع هتم ،فقنه
وال غهنبه ،نكم تهللاعع
__________________
مل هللار بةهللا ت ة قعل « :قلة أم هللا نع ح ة
( )1وز
( )2رب عل نعسع أا تعق .

نه لدنه

و بق ح ت
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انه
لدنب
() 2
ربةنع علن أنعسنكم

عبه وخلق ».

غنزا ،فةمنوه علن و
منه نكنم ال تنهللاعع أقنم

مسيةه قو به ن مةكم.
سنو إقنبةع لسنبهبة

نن قنه  :و عنهء لت نوم
 163ـ يف أصـو الكـايف عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
اله لء وهللا ع وهع عهء خليعة ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 :و سنتةق ابهلل عين أمنعر مت نو إلين مانء لليني و لد نهر ،قنه
 161ـ يف ةمصـياا الشـريع قنه ل نه
ً

ْ ً

ْ

ْ
َّ
ادعوا ِ َّبك ْم ت ُّ
َي ُّب الم ْعت ِْين و العتهللا ء مق قعة قو ء زمهنده هذ وعالمت م.
تةهىل:
َضاع وخفية إِن ال ِ
ْ
 :وال تف ِسكْوا ِِف
قنه  :قلنة :قنع
 165ـ يف روضـ الكـايف ابسنده إىل ميسنو عنق أيب هللاةعنو
ْ
ْ
فقننه :
بدبين
ككالَتا قننه  :فقننه  :اي ميسننو يفر اهنننة فهسنهللاا فةقننل ه
اَل ِْ ِض بعككْ إِ ْص
ِ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
الَتا .
وال تف ِسْوا ِِف اَلِ ِض بعْ ِإص ِ
ْ

ْ

ْ
ْ
ْ
كالَتا قننه  :إقننالح ه بوسننع
 011ن تعسننم علننء بننق إبننو هيم وال تف ِسككْوا ِِف اَلِ ِض بعككْ ِإصك ِ
ْ
ْ
ْ
َّ ِّ
 ،فةفسهللاوهه حا تواع أمم ملنؤمدا
وأمم ملؤمدا
كإذ ِ
 ،قعلن  :واِلكد الطيكب َيك نباتك هِ ِ
خينوحل علم ننم هبك رذننم و لننذا خبننط مننني العنهللا ن م ال خينوحل علم ننم إال نكنهللا أا
ِ ِّب ك ِ وهننع مننني النمننة

اذاب فهسهللا .

 167ـ يف كتــاب املةاقــب البننق من و ممننعب عننق حمهسننق ليقننء ،قننه عمننوو بننق لةننه لل سننا  :مننه اب
ْ ِّ َّ
ْ
َّ
ً
ْ
ْ
َّ ِّ
كْا .
الهام أوفو مق الهان؟ فقه
 :واِلد الطيب َي نبات هِ ِإذ ِ ِب ِ وا ِ
َّلي خبث ال َي ِإال ن ِ
 168ـ يف روض الكايف علي بن إبراهيم عق أبي عق السق بق حمبعب عنق ب بنق لع نيي عنق أيب محنزا عنق أيب
تبنهر وتةنهىل ابعنط نبينه إمسن ننعح
فقنه
 :وبشنو م بدنعح
حهللا ط يع ي وفي قنع
هللاةعو
عشنوا مابء
 ،و ن هللاعع إىل عز كاو و كذبن قعمن فني لك م ابلطعفنه وانه بنا م وبنا ننعح
مق أ را
إىل هبة
أنبيهء وأوقيهء ال م ،وأوق م
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مندكم فلينؤمق بن وليتبةن ولي نهللا بن فهنن د ننع منق لغنو  ،ث م

منو

ملوضنة لنيت منهت في نه إىل قعلن  :ث

إ هبننة ملننه فننق أاب أات قهبينني فقننه  :اي هبننة ّن قنهللا رأ ننة أيب م قنهللا خ ننع مننق لةلننم مبننه مل أخننص بن أان
وهع لةلم لذا عه ب أخع ههبيي فتقبي قوابنن  ،و ننه قتلتن لكنيال كنع لن عقن فيعتخنوو علن عقن فيقعلنع
نق أبدنهء لننذا تقبني قوابنن وأنننتم أبدنهء لنذا تننو قوابنن فهنننع أه نوت منق لةلننم لنذا خت نع بن أبنع مننيقه
قتلتع امه قتلة أخه ههبيني ،فلبنط هبنة و لةقن مدن مسنتخعا مبنه عدنهللاهم منق لةلنم و المينه و السنم يفاني
علين وه نوت وقنية هبنة حنا نظنوو وقنية م
ومم ن لدبعا وماثر علم لدبعا ح بةنط نعحنه قنل
تةههنهللا
وقن هبنة
فآمدع ب و تبةع وقنهللاقع  .وانه م
 ،فعهللاهللاو نعحه نبيه قهللا بشو ب م
هذ لعقية عدهللا رأ اي سدة فيكع ع عيهللاهم ،و تةهههللاو نعحه وزمهن لنذا خينوحل فين  ،وانذلع هللانهء وقنية

ْ
ْ
 :ولقْ أ ِْسلنا نوَكا

 ،و نه عوفع نعحه ابلةلم لذا عدهللاهم ،وهع قنع
اي نب ح بةط ب
منق يفنبينهء مسنتخعا ولنذلع خعنء كانوهم
إىل ق ْو ِم ِ إىل مخنو ت نة وانه منق بنا م وننعح
.
فلم سمع امه مس مق ستةلق مق يفنبيهء

لقنوم ،

 169ـ يف جمم ــع اليي ــا رو لش ننيخ أب ننع هللاةع ننو ب ننق اببع ن ن ابس ننده ات ننهب لدب ننعا موفعع ننه إىل أيب عبن نهللا
نعحه عه قعم عالنية فلمه مس عق هبة منق ننعح ت نهللا منه أ نهللا م منق
قه  :مله بةط
قنهللاقع وسنلمع لن  ،فهمنه ولنهللا قهبيني فنإهنم
لةلم وعوفع لةلم لذا أ نهللا م هنع لةلنم لنذا هللانهء بن ننعح
اذبع وقهلع  :إ جلق اهنة قبلده ،فبةط إلي م ملكه فلع أر أ بةط إليده لبةط إليدنه ملكنه منق ملالنكنة.
مز هللا بيه إنشهء
قه مؤل هذ لكتهب :ستسم سعرا هع لق ة نعح
 171ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل علء بق سهمل عق أبي قه :
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تةهىل.

ً

قننه ل ننه

هللاةعننو بننق ب

ملننه ح ننوت نعحننه

لعفننها عننه لشننيةة فقننه هلننم :علمننع أنن سننيكع مننق

سننيعوحل عنندكم ابلقننهنم مننق ولنهللاا إمس ن هننع ل ن مسننة ( )1وسننكيدة

بةنهللاا غيبننة ظ ننو في ننه لطع غيننة ،و
ووقهر ،شب ين خلقء وخلقء.
 111ن وابسنده إىل عبنهللا المينهللا بنق أيب لنهللا لم عنق ل نه

أيب عبنهللا

هللاةعنو بنق ب

قنه  :ملنه بةنط

ُّ
سننلم لن لةقن مننق ولنهللا سننه و مننه تخنوو فقننهلع  :مك ْ
كْ ِم َّنككا قك َّ
كو ً فننههلكع ابلننو ح
كن أشك
هنع
وبشوهم ب هحل .
لةقيم ،وأوقههم هع
 171ـ يف روض الكايف علي بن إبراهيم عق أبي عق السق بق حمبعب عنق ب بنق لع نيي عنق أيب محنزا عنق أيب
 ،فكنه فيمنه بنا ننعح وهنع منق يفنبينهء
 :وبشنو ننعح سنهمه ذنع
حهللا ط يع ي وفي قع
هللاةعو

فيكذبعن ن  ،و
ابعننط نبيننه قننه ل ن هننع  ،و ن ن نهللاعع قعم ن إىل
وقننه نننعح  :إ
بدن
د ين مننق عننذ ب لننو ح ،وأمننو نننعح
م لك ننم ابلننو ح ،فمننق أ ران منندكم فليننؤمق بن وليتبةن فننه
سننهمه تةهه نهللا هننذ لعقننية عد نهللا رأ انني سنندة فيكننع عمقننذ عي نهللا هلننم ،فيتةهه نهللاو في ن مننه عد نهللاهم مننق لةلننم
فننآمدع بن

و الميننه و السننم يفانني ومع ر ننط لةلننم وماثر علننم لدبننعا فعهللانهللاو هننع نبيننه وقنهللا بشننو بن أبننعهم نننعح
ً
 :ر َّكه ْ
ت اعد
و ِِىل اع الد أخاه ْم هودا وقعلن
و تبةع وقهللاقع  ،فد ع مق عذ ب لو ح وهع قنع
ْ
ْ
الم ْس ِل ِإذ قال لت ْم أخوه ْم هود أال ت َّتقو .
 173ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعمـ ابسنده إىل ب بنق لع ني عنق أيب محنزا لنمنهيل عنق أيب هللاةعنو ب بنق
علء لبهقو
خهقة.

حهللا ط يع ي قع في

 :و يفنبيهء بةنع خهقة وعهمة ،مه هنع فهنن أرسني إىل عنه بدبنعا

__________________
( )1لسمة :حسق لد ع مذه لهللا ق ،قه فال حسق لسمة أا حسق لق هللا و ملذه
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د و نيه .

 171ـ يف كتــاب االحتجــاج للطربســي « » عننق علننء بننق السننا

ح نهللا ط يع نني وفي ن  :ولق نهللا علمننة

قهحبة جلهللاب ( )1و ملست عظع مق م حممهللا أق هب جلمي وأقن هب قنعا وأقن هب لد نوو لةدنع علن
ْ
وق ْْ خاب م ِن افَت  ،فقه ميخ مق أهي لكعفة :اي علء بق السنا هللانهللا انه
لسه لدب يفمء
ً
قع  :إخع نده بغع عليده؟ فقه علء بق السا :مه تقوء اتنهب  :و ِِىل اع الد أخاه ْم هودا ف نم مننل م تنه

هع و لذ ق مة وأهلع عه ابلو ح لةقيم.
:
 175ـ يف تفسري العياشي وقه سليمه  :قه سعيه  :قلة يفيب عبهللا
ْ ْ
كِن ى خككزائِ ِن
[منه] جينعز أ زان لوهللاني نعسن ؟ قننه  :نةنم إك ضننطو إلين  ،أمنه مسةننة قنع عسن  :ااعلك ِ
ِّ
ْ ْ
ْ
ناصح أ ِم .
اَلِ ِض ِإِّن َ ِفيظ ع ِليم وقع لةبهللا ل هحل و أنا لكم ِ
ْ ْ

ً

 176ـ يف جممع الييا  :وزادك ْم ِِف اْلل ِ ه ْصطة وقه أبع هللاةعو
لوهللاي مد م د ع جلبي بيهللا في هللا مد قطةة.
قننه
 111ن وفي ن ورو أبننع محننزا لنمننهيل عننق سننهمل عننق أيب هللاةعننو

 :اهنع اةهنم لدخني لطنع  ،وانه

تبننهر وتةننهىل بيننة ر ننح قعنني

علي ن  ،لننع فت ننة يفكرت ( )2مننه بننا لسننمهء و يفر  ،مننه أرسنني عل ن قننع عننه إال ق نهللار خلننه  ،واننه هننع وقننهحل
تكلمع ابلةوبية.
ومةي وإمسهعيي ونبيده
 178ـ يف أصو الكايف السا بنق ب عنق مةلن بنق ب عنق ب بنق ع نعر عنق عبنهللا بنق عبنهللا لومحنه عنق
ْ
ُ قنه  :أتنهللارا مننه
هليننم بنق و قنهللا عنق أيب عسن لبننزز قنه تنال أبنع عبنهللا
هننذ ت نة فككاذر وا آالء ا ِ

مالء ؟ قلة :ال قه  :هء أعظم نةم عل خلق وهء وال تده.
 179ـ يف تفســري العياشــي عننق أمحنهللا بننق ب عننق أيب السننق لوضننه
و نتظهر لعوحل ،مه مسةة قع لةبهللا ل هحل
__________________
( )1اذ لدسخ و مل هللار ولةل اده ة.
( )2أكرت لو ح كرء :أيهرت وأكهبت .
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قننه  :مسةت ن قننع  :مننه أحسننق ل نني

ِّ

ْ

إِِّن معك ْم ِمن المنْت ِظ ِ ين .
فقننه :
 182ن عننق حيننىي بننق ملسننهور هلمنهللا ّن عننق أبين هللاننهء رهللانني مننق أهنني لشننه إىل علننء بننق السننا
ث مسنح عيدين فقنه :
أنة علء بق السا؟ قه  :نةم قه أبع لذا قتي ملؤمدا؟ فبكن علنء بنق السنا
و لع اي قطةة عل أيب أن قتي ملؤمدا؟ قه  :قعل  :إخع نده قهللا بغنع عليدنه فقهتلدنههم علن بغني م فقنه  :و لنع
ً

ً

ْ
صكاحا فكنهنع
 :و ِِىل مْين أخاه ْم شكعيْبا ،وِىل ثمكود أخكاه ْم
مه تقوء لقوم ؟ قه  :بل  ،قه فقهللا قنه
ِ
د م أو عشمهتم؟ قه ل لوهللاني ال بني عشنمهتم ،قنه  :ف نؤالء إخنع هنم عشنمهتم وليسنع إخنع هنم
إخع هنم
لهللا ق ،قه  :فوهللاة عىن فوحل عدع.
 181ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل ب بق لع نيي عنق أيب محنزا لنمنهيل عنق أيب هللاةعنو ب بنق

حهللا ط يع ي وفي يفنبيهء بةنع خهقة وعهمة ،مه قهحل فهنن أرسني إىل ننع وهنء قو نة و حنهللاا
علء لبهقو
وهء ال تكمي أربةا بيته عل سهحي لب و قغما.
ْ
ً
ْ
اْلبال بيوتكا نوو هننم لطنع أعمنهرهم حيتنههللاع إىل د تنع جلبنه
 181ـ يف جممع الييا وتن ِحتو
ِ

بيعات ال لسقعه و البدية اهنة تبل قبي فدهء أعمهرهم.
قنه  :إ قنهاله
 183ـ يف كتـاب كمـا الـدين ومتـام الةعمـ ابسنده إىل ز نهللا لشن ه عنق أيب عبنهللا
غهب عق قعم زمهان واه ع غهب عند م ا نال مبنهللاح لنبطق ( )1حسنق جلسنم ،و فنو لل ينة مخنيص لنبطق خعين
لةهرضننا جمتمةننه ربةننة ( )2مننق لوهللاننه  ،فلمننه رهللان إىل قعمن مل ةوفننع ب ننعرت فوهللان إلنني م وهننم علن ثلننط يبقننهت:

يبقة هللاهحهللاا ال توهللا أبهللا  ،و خو مهاة في  ،و خو عل قا ،فبهللاأ
ان قهحل
__________________
( )1ملبهللاح مبةىن ملعس و مل هللار« :مبهللاح و س لبطق»
( )2أا ال ابلطع ي وال ابلق م بي بيد مه.
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حا رهللا ابلطبقة لشنهاة فقنه هلنم:

فكنذبع ومننتمع وزهللاننوو  ،وقننهلع بنو

مدننع

قننهاله اننه

غنم قننعرتع قننه  .فننةت جل نه فلننم سننمةع مدن

لقع ونعوو مد أمهللا لدععر ،ث نطل إىل لطبقة لنهلنة وهم أهني ليقنا فقنه هلنم :أان قنهحل ،فقنهلع  :أخيتدنه خني
تبننهر وتةننهىل خلننهل دقنني وحيننع أا قننعرا مننهء وقنهللا أخننيان
ال نشننع فين مةن نننع قننهحل ،فننهان ال نن
وتهللا رسده فيمه بيدده بةالمهت لقهنم إك هللاهء ،و نه ح عدهللاان إك أت خلي مق لسنمهء ،فقنه هلنم :أان قنهحل لنذا

ْشب ي ْ
ْ
كم ْ
ْ
كومال م ْعلكومال ،
أتيتكم ابلدهقة ،فقهلع قهللاقة وهء ليت نتهللا ر فمه عالمت نه؟ فقنه ِ :لكا ِْشب ولك ِ
ً
َّ
َّ
صاحا م ْسل ِم ْن ِ ِّب ِ فقه  :أهني ليقنا إِنكا
قهلع  :ممده ابهلل ومبه هللاقتده ب  ،فةدهللا كلع قه تبهر وتةهىل :أ
ِ
َّ
َّ
ْ ْ
ْ
َّ
ْ
اَّلي آمنْت ْم هِ ِ فِك و قلنة :هني انه فني م
اَّلين استكَبوا وهنم لشنكه إِنا هِ ِ
هِما أِ ِسل هِ ِ مل ِمنو قال ِ
 ،ولقنهللا مكنط لقنع بةنهللا خنووحل
يفر بال عهمل هللا علن
عهللا مق أ
كلع ليع عهمل ب ؟ :قه

أ نهللا م مننق ننق

سننبةة أاي علن فن ا ال ةوفننع إمهمننه غننم هنننم عل ن مننه
قننهحل
مني ل هحل.
هللاتمةع علي و نه مني لقهنم
فلمه ه و قهحل
 181ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم و رو نة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
ً

ْ

قعلن

المننت م و ح نهللاا،
ْ
ْ
ولقكْ أ ِْسكلنا إىل ثمكود

ْ
اعبكْوا اُ فكإذا ه ْ
كم ف ِ يقكا ِ َيت ِصكمو قنع  :م نهللا ومكنذب ،قنه لكنهفوو مند م:
أخاه ْم
ِ
صكاحا أ ِ
ِ
ً
ْ
َّ
َّ
صاحا م ْسل ِم ْن ِ ِّب ِ قه ملؤمدع ننه هِما أ ِْ ِسل هِك ِ مل ِمنكو قنه لكنهفوو مند م ِإنكا
«أتش هللاو أ
ِ
َّ
اَّلي آمنْت ْم هِ ِ ِف و .
هِ ِ
قنه :
 185ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي رو معسن بنق هللاةعنو عنق أبين عنق مابنن عنق السنا بنق علنء

إ ع اي مق ع لشه وأحبهرهم قه يفمم ملؤمدا  :فه هذ قهاله أخوحل لن انقنة هللاةل نه لقعمن عنيا،
أعط ن مننه هننع أف نني مننق كلننع ،إ انقننة قننهحل مل تكلنم قننهاله ومل
قننه علنء  :لقنهللا اننه اننذلع وحممنهللا
بيدمننه ننق مة ن بةننب غزو ت ن إك هننع ببةننم ق نهللا ان ث رقننه فةنطق ن
تدهيق ن ومل تش ن هللا ل ن ابلدبننعا ،وحمم نهللا
 ،ث قه  :اي رسع

فالان ستةملين ح
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إىل قنهحب فهسنتعهب مدن فعهبن لن وخنال  ،ولقنهللا

ايت و و هللا و فهان أسنتةيذ بنع مدن  ،فةرسني رسنع

اده مة فهك ق معويب مة انقة سعق ه وقهللا ستسلم للقطن ملنه زور علين منق لشن ع  ،فدطقنة لدهقنة فقهلنة :اي
فالان مين بو ء و لش ع ش هللاو علي ابلزور و سهرقء فال لي ع ا.
رسع
 ،ك ت نع ن وهنع مخنذ
 186ـ يف كتـاب ابخصـا عنق سنةيهللا بنق هللابنم عنق بنق عبنه قنه  :قنه رسنع
ن وهع قع  :اي مةشنو يفن نهر اي مةشنو بنىن ههمنم اي مةشنو بنىن عبنهللا ملطلن ان ب
بيهللا علء بق أيب يهل
فقننه قهننني :اي
إال ىن خلقننة مننق ييدننة موحعمننة أربةننة مننق أهنني بيننيت :ان وعل ن ومحننزا وهللاةعننو
رسننع
هننؤالء مةننع رابننه ننع لقيهمننة؟ فقننه  :ثكلتننع أمننع ن ن لننق وا ن عمقننذ إال ربةننة :أان وعل نء وفهيمننة
رسننع
وقهحل نب  ،فهمه أان فةل لي  ،و مه فهيمة بديت فةل انقة لة بهء ،و منه قنهحل فةلن انقنيت لنيت عقنوت ،وأمنه
فةل انقة مق نعر زمهم ه مق ايقعت ،علي حلته خ و وات .
علء
 187ـ يف أصو الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق محنه بنق عيسن عنق إبنوهيم بنق عمنو ليمنهّن عنق عمنو بنق
قنه بنين لكعنو علن أربن عنهنم إىل
أك دة عق أاب بق أيب عيهيب عق سليم بق قي هلاليل عنق أمنم ملنؤمدا
قننه  :ومننق عتننه ( )1عننق أمننو
مو .
لكويف وفو

علين فةكلن سننلطهن ( )2وقننغو ماللن امننه غن بوب ن

مننع ،ومننق مننع تةننهىل

قنه
 188ـ يف روضـ الكـايف علـي بـن إبـراهيم عنق أبين عنق السنق بنق حمبنعب عنق أيب محنزا عنق أيب هللاةعنو
قنهاله بةنط إىل
اي اه م لع قع قهحل؟ فقنه اي حممنهللا
سقي هللاينيي
قه  :إ رسع
قعم وهع بق سة عشوا سدة فلبنط فني م حن بلن عشنو ق ومنةا سندة ال جييبعنن إىل خنم ،قنه  :وانه هلنم سنبةع
قدمه ةبهللاوهنه مق و عز كاو  ،فلمه رأ كلع مد م قه  :اي قع بةنة إلنيكم و ان بنق سنة عشنوا سندة وقنهللا
بلغة مةا وعشو ق سدة و ان عو
__________________
( )1لةتع :الستكبهر.
(« )2تةهىل علي » أا ستعىل علي  ،وأكل بتمكد وقهللارت .
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علننيكم أمننو ق

مننقتم فهسننقلعىن حن أسننقي هل ن في يننبكم فيمننه سننقلتمعىن لسننهعة ،و مننقتم سننةلة مهلننتكم فننه

أهللاهبتىن ابلذا أسةهله خوهللاة عدكم فقهللا سنقمتكم وسنقمتمعّن ( )1قنهلع  :قنهللا أن نعة اي قنهحل فهتةنهللاو لينع خيوهللانع
فين  ،قننه  :فخوهللاننع مقنندهم م إىل ه ننوهم ث قوبننع يةننهم م ومننو ذم فننةالع وم نوبع  ،فلمننه أ فوغننع عننع فقننهلع  :اي
اي فال أهللا فلم جيب فقنه قنهحل :مهلن
قهحل سي فقه لكبمهم :مه سم هذ ؟ قهلع  :فال  ،فقه ل قهحل
ال جيي ؟ قهلع  :م غم  ،قه  :فهللاعههه ال ه فلم جيب مد ه مءء ،فهقبلع عل أقدهم م فقهلع هله :مهلنع ال ريبنا
() 3
قهاله؟ ( )2فلم ر فقهلع تدح عده و عده ومهلتده سهعة ،ث ع بسط م وفوم م و ع أثيهذم ومتوغع علن لن ب
ويوحع ل ب عل رسس م وقهلع يفقندهم م :لنقق مل رنص قنهاله لدعت ن ق ،قنه  :ث عنع فقنهلع  :اي قنهحل ع نه
ف نهللاعههه فلننم رب ن  ،فقننه هلننم :اي قننع ق نهللا كه ن ق نهللار لد ننهر وال أر مهلننتكم ريبننعّن ،فهسننقلعىن ح ن أ عننع هل ن
في يننبكم لسننهعة ،فهنتنهللاب لن ( )4منند م سننبةع رهللاننال منند م مننق انني ن م و ملدظننعر إلنني م منند م ،فقننهلع  :اي قننهحل ننق
نسننةلع فننه أهللاهبننع ربننع تبةدننه وأهللابدننه و به ةننع عي ن أهنني قو تدننه ،فقننه هلننم قننهحل  :سننلعّن مننه مننقتم،
فلمنه نت نع إىل جلبني قنهلع  :اي قنهحل
فقهلع  :تقهللا بده هذ جلبي ،واه جلبي قو به مد م ،فنهنطل مة نم قنهحل
م لدننه ربننع خينوحل لدننه مننق هننذ جلبنني لسننهعة انقننة محننوء مننقو ء وبننو ء عشننو ء ( )5بننا هللادبي ننه مينني ،فقننه هلننم قننهحل:
تبهر وتةهىل كلع قهحل ،فهن هللام جلبي
لقهللا سةلتمعىن ميقه ةظم عل و ع عل ريب هللاي وعز وقه  :فسة
__________________
( )1أا مللتكم ومللتمعىن.
( )2و تعسم لةيهمء« :مه ابلكق ال رص قهحل»
( )3متوغ ل ب :تقل .
( )4نهللاب لألمو فهنتهللاب ل أا عه ل فةهللاهب.
( )5مقوء أا مهللا هللا الموا ،وبوء أا انم لعبو ،حشوء أا أت عل محل ه عشوا أم و.
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ق نهللاعه ( )1ا ننه ت تط ننم مد ن عق ننعهلم مل ننه مسة ننع كل ننع ،ث ض ننطوب كل ننع جلب نني ض ننطواب م نهللا هللا ا ننهملوأا إك أخ ننذهه
ملخه  ،ث مل ع ةهم إال رأس ه قهللا يل علني م منق كلنع ل نهللام فمنه سنتتمة رقبت نه حن هللان ت ث خنوحل سنه و
هللاسنهللاهه ث سننتعت قهنمنة علن يفر فلمنه رأو كلننع قنهلع  :اي قننهحل مننه أسنوم مننه أهللاهبنع ربننع م لدنه ربننع خينوحل
فومة ب فهللاب حعهلنه ،فقنه هلنم :اي قنع أبقن منءء؟ قنهلع  :ال نطلن بدنه إىل قعمدنه
لده ف يلت ه ( )2فسة
خنيهم مبه رأ ده و ؤمدع بع ،قه  :فوهللاةع فلم بل لسبةع إلي م ح رتهللا مد م أربةنة وسنتع رهللانال وقنهلع  :سن و
وانذب ،قننه  :فننهنت ع إىل جلمين فقننه لسننتة :حن وقنه جلمين اننذب وسن و ،فهن ننوفع علن كلننع ث راتب مننق
لستة و حهللا واه فيمق عقوهه ،قه بق حمبعب :ف هللاثة ذذ الهللا ط رهللاال منق أقن هبده قنه لن سنةهللا بنق ز نهللا،
فةخيّن أن رأ جلبي لنذا خوهللانة مدن ابلشنه  ،قنه فوأ دههنه هللادب نه قنهللا حنع جلبني ،فنةثو هللادب نه فين وهللابني مخنو
بيد وبا هذ ميي.
 189ن علء بنق ب عنق علنء بنق لةبنه عنق السنق بنق عبنهللا لنومحق عنق علنء بنق أيب محنزا عنق أيب ب نم عنق
مخننو  :فلمننه
هننع قننع
حنهللا ط يع نني ننذاو فين قننع قننهحل سنتق علين مننهء
أيب عبنهللا
ف و علي م قوخة خوقة تلع ل وخة أمسهع م ،وفلقنة قلنعذم وقنهللاعة
لليي أاتهم هللاينيي
اه ن
أابننه هم ،وقنهللا اننهنع تلننع لنالثننة يفاي قنهللا سدطننع وتكعدننع وعلمننع لةننذ ب انز ذننم فمننهتع أعةننا يوفننة
عا قغمهم وابمهم ،فلم ب هلم اثغية وال رغية ( )3وال مءء إال أهلك
__________________
( )1أا نش جلبي مقه.
( )2لع يي :ولهللا لدهقة.
( )3لنهغية :لشها .و لوغية :لبةم .وقعهلم «مهلن اثغينة وال ر غينة» أا مهلن منها وال انقنة ،و بةنب لدسنخ «فلنم بن هلنم انعقنة وال ر غينة»
و لدةين  :قننعت لو عننء نعس ن قننه جمللسننء (ر )
ملعهللاع رو ايت لةهمة أ ه تلع لق ة.

مننوما لةقننع  :أا مل تب ن منند م عهعننة أيت ن منند م لدةي ن و لوعننء ،لكننق الو أه ننو وهننع
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فةقنب ع

ايرهننم واهننة م ننههللاة م منعت أعةننا ،ث أرسنني

علني م من ل ني ة لدننهر منق لسننمهء فننةحوقت م

أعةا.

َّ ْ ْ
ْ
فاَاكة
إِنكم تلأتو ال ِ

قع لنع
 191ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل أيب ب م عق أحهللا ه
ْ
ما سبقك ْم هِتا ِم ْن أَ الْ ِمن العكال ِم فقنه  :إ إبلني أاتهنم قنعرا حسندة فين نينط ،علين ثينهب حسندة،

ف ننهء إىل مننبه منند م فننةموهم أ قةننع بن ولننع يلن إلنني م أ قن ذننم يفبننع علين ولكننق يلن إلنني م قةننع ب ن
فلمننه وقةننع بن لتننذو ث كهن عنند م وتننوا م فةحننه بة ن م علن بةننب ( )1لكننه علننء بننق إبننوهيم عننق أبين
َّ ْ ْ
قنع لنع  :إِنكم تلأتو
عق أمحهللا بق ب بق أيب ن و عق أاب بق عنمه عق أيب ب نم عنق أحنهللا ه
ْ
فاَاة وكاو امه علي لشو ن سع ء.
ال ِ
منق خني لشنهمء ومنه سنة عدن أمنم ملنؤمدا
 191ـ يف عيو الخيار ابب مه هللانهء عنق لوضنه
هللاهم لكعفة حهللا ط يع ي وفي  :وسةل عق أو مق عمي عمي قع لع ؟ قه  :إبلي  ،فهن أمكق مق نعس .
إىل ب بننق سننده هللاننع ب مسننهنل لةلنني وعلننة سننويف لننذاو
 192ن و ابب مننه ات ن ب ن لوضننه

إتينه لنذاو لنذاو و إلانن إلانن

إلانن ومنه يبن علين لنذاو  ،وملنه
للذاو و إلانن لإلانن مله را
مق نقطهم لدسي وفسه لتهللابم وخوب لهللانيه.
قننه  :فمننه اننه مننق مننيةتده فننال كننع فنني م ثلنننة إىل قعل ن  :وال
 193ـ يف كتــاب ابخصــا عننق أيب عبنهللا
بو .
كع في م مق ؤ
 191ـ يف جممع الييا ق ة لع
__________________

م قعم وعلة أموهم فيمه
ْ
ْ
ْ
كْ ِمكن العكال ِم
ما سكبقكم هِتكا ِمكن أَ ال

( « )1نه كاوان هذ الهللا ط هده و اه حملن لةدكبنعت لشنوح :
لهللا عء هلم إىل كلع هع لبخي ،وسنتق علن هنذ النهللا ط
هع إنشهء عل
وستق
عع عد »( .عق ههمش بةب لدسخ)
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ن وبيهنن منه عنههم إلين ،
حملن منق لةدكبنعت إنشنهء تةنهىل .مدن

لعيننه لبننط

رو عننق أيب محننزا لنمننهيل وأيب ب نم عننق أيب هللاةعننو

قعم ن ثلنننا سنندة ،واننه انزال فنني م ومل

كق مد م ،هللاععهم إىل و د ههم عنق لعنع حش ،وحينن م علن لطهعنة فلنم جييبنع ومل طيةنع  ،وانهنع ال تط نوو
مننق جلدهبننة نننالء أمن هء علن لطةننه فننةعقب م لبخنني لنهللا ء لننذا ال و ء ل ن فننووهللا م ،وكلننع هنننم اننهنع عل ن
يو لسيهرا إىل لشه وم و ،فكه دز ذم ل يعه  ،فهللاعههم لبخني إىل انهنع إك ننز ذنم ل ني ف ن ع
و نه فةلع كلع ليدكي لدهزلة علي م مق غم م عا ذم إىل كلع فةور هم لبخني هنذ لنهللا ء حن قنهرو طلبعنن منق
سننخيه اوميننه قننوا ل نني إك نننز ب ن فد ننع عننق كلننع وقننهلع  :ال
لوهللاننه  ،و ةطننع علي ن جلةنني ،واننه لننع
تقننو ق ضننيعه هللاننهء دننز بننع ،فهنننع فةلننة ف ن ده ضننيعع فكننه لننع إك نننز ب ن ل نني اننتم أمننو هفننة
قعم و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة وستسم ل تتمة هع عدهللا م لع قع لع إنشهء .
ع
نؤت لدسنهء أ ابرهنق؟
 195ـ يف تفسـري العياشـي عنق ز نهللا بنق اثبنة قنه  :سنة رهللاني أمنم ملنؤمدا
ْ
ْ
ْ
فاَاة ما سبقك ْم هِتا ِم ْن أَ الْ ِمن العال ِم .
ال
و
ت
فقه  :سعلة سعي بع مه مسةة قع  :أتأ
ِ
كاو عدهللا إتيه لدسهء ابرهنم؟ قنه  :منه
 196ن عق عبهللا لومحه بق ال هحل قه  :مسةة أاب عبهللا
ْ

علم م ة لقوم أحلة كلع إال و حهللاا« :أندكم تلأتو ال ِّاال ش ْتو ً ِم ْن دو ِ النِّسا ِء ال ة.
 197ـ يف كتـاب كمـا الـدين ومتـام الةعمـ ابسنده إىل ب بنق لع نيي عنق أيب محنزا لنمنهيل عنق أيب هللاةعنو
حنهللا ط يع نني مخننو  :و يفنبيننهء بةنننع خهقننة وعهمننة ،مننه مننةي فهنن أرسنني إىل منهللا ق وهننء ال تكمنني أربةننا
بيته.

 198ـ يف تفسري العياشي عق حيىي بق ملسنهور هلمنهللا ّن عنق أبين هللانهء رهللاني منق أهني لشنه إىل علنء بنق السنا
فقن ننه  :أنن ننة علن ننء بن ننق السن ننا؟ قن ننه  :نةن ننم ،قن ننه  :أبن ننع لن ننذا قتن نني ملن ننؤمدا؟ فبك ن ن علن ننء بن ننق السن ننا
ث مسح عيدي فقه  :و لع اي قطةة عل أيب أن قتي ملؤمدا؟ قه  :قعل  :إخع نده قهللا بغع
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عليدننه فقهتلدننههم علن بغنني م ،فقننه  :و لننع أمننه تقننوء لقننوم ؟ قننه  :بلن  ،قننه  :فقنهللا قننه
ً

ً

ْ
و ِِىل مككْين أخككاه ْم

ند م أو عشنمهتم؟ قنه لن لوهللاني :ال بني عشنمهتم؟
صكاحا فكنهنع إخنع هنم
و ِِىل ثمود أخاه ْم
شعيْبا
ِ
د م ،قه  :فوهللاة عىن فوحل عدع.
قه ف ؤالء إخع هنم عشمهتم وليسع إخع هنم
حهللا ط يع ي لوهللاةة وفي  :ولتدزلق ليانة منق لسنمهء
 199ـ يف ابخرا ل واجلرا ح عق السا بق علء

لشنتهء
لش وا لت ي مبه و هللا في ه مق لنموا وليؤاي ننوا لشنتهء ل ني وننوا ل ني
و يفر ح
ْ
ْ
ْ َّ
ْ َّ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
َّ ْ
َّ
لكن ركهوا .
وكلع قعل تةهىل ولو أ أهل الق آمنوا واتقوا لفتحنا علي ِتم ه اك ال ِمن السما ِء واَلِ ِض و ِ
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :أفةمدع مكو قه  :ملكو مق لةذ ب.
ْ
سنب هن  :فكال يكأمن
 :ال مندق علن خنم هنذ يفمنة عنذ ب لقنع
 111ـ يف هنـل اليل ـ وقنه
ْ

َّ

ْ

ْ

ْ
اِسو .
ُ ِإال القوم اْل ِ
مك ا ِ
 :لعقي اي لعقي مق مل قدط لده مق رمحنة  ،ومل ؤ سن م منق روح  ،ومل نؤمد م
 222ن وفي وقه
مق مكو .

ث قنه ألل نم ال تنؤمين مكنو

 113ـ يف تفسري العياشي عق قعع جلمه قه قلية خلن أيب عبنهللا
ْ
َّ ْ ْ ْ
ْ
اِسو .
اْل
م
و
ق
ال
ال
إ
ُ
ا
ك
م
ن
م
ث هللا و فقه فال يأ
ِ
ِ ِ
 111ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق ب بنق السنا عنق ب بنق إمسهعيني بنق بز ن عنق قنهحل بنق عقبنة عنق
خلن خللن فخلن منه
قه  :إ
وعق عقبة عق أيب هللاةعو
عبهللا لومحق بق ب جلةعوا عق أيب هللاةعو
أح اله أح  ،واه مه أح أ خلق مق ييدة جلدة ،وخل مه أبغب اله أبغنب ،وانه منه أبغنب خلقن منق
ييدننة لدننهر .ث بةننن م لظننال فقلننة :وأا مننءء لظننال ؟ قننه  :أمل تننو إىل هلننع لشننم ولنني بشننءء ،ث
ْ ْ
ِئ سأتلت ْم م ْن خلقت ْم َلقكول َّن اُ ث عنههم إىل
بةط في م لدبيا تنهللاععهم إىل إلقنور ابهلل وهنع قعلن  :ول ِ
إلقور
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ابلدبيننا فننةقو بة ن م وأنكننو بةننب ،ث عننههم إىل وال تدننه فننةقو ذننه و مننق أحن  ،وأنكوهننه مننق أبغننب وهننع قعل ن :
َّ

فما نوا َِل ْل ِمنوا هِما ركهوا ِم ْن قبْل ث قه أبع هللاةعو  :اه لتكذ ث.
َّ
 115ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم فما نوا َِل ْل ِمنوا هِما ركهوا ِم ْن قبْكل ةنىن لنذر الو قنه  :ال ؤمدنع
لهللانيه مبه اذبع لذر.
 611ن حهللاثين أيب عق بق أيب عمم عق بق مسكه عنق أيب عبنهللا
ْ

ْ

ْ
قعلن  :و ِِذ أخك ِ ُّبَ ِم ْن ه ِِن

ْ
وِ ِه ْم ذ ِِّ َّيتت ْم وأشتْه ْم ى أُف ِس ِت ْم أل ْست هِ ِّبك ْم قكالوا هكى قلنة :مةه دنة انه هنذ ؟ قنه  :نةنم،
آدم ِمن ظت ِ
فنبتة ملةوفة ونسنع ملعقن وسنيذاوون  ،ولنعال كلنع مل نهللار أحنهللا منق خهلقن ورزقن  ،فمند م منق أقنو بلسنهن لنذر
َّ
ومل ؤمق بقلب  ،فقه  :فما نوا َِل ْل ِمنوا هِما ركهوا ِم ْن قبْل .

 117ـ يف أصو الكايف علنء بنق إبنوهيم عنق ب بنق عيسن عنق نعن عنق السنا بنق الكنم قنه  :اتبنة إىل
ْ
ْ
ِّ
كِ الْم ْ
تنو ين
كوى و ان أحن
أخني ىن منه وقنهللا قنه إبنوهيم
لةبهللا ل هحل
ِ :ب أ ِِ ِِن ريكَ ت ِ
ننز ميننهان وأنننة مننه و لشننه ال خننم فين  ،واتن نننه
إلين  :إ إبننوهيم اننه مؤمدننه وأحن
مننيقه ،فكتن

ْ
كْنا َل ْككَثه ْم م ْ
كن
قنع  :وما وا
ِ ِ ِ
ِ

لشع مه مل أيت ليقا ،فهك هللاهء ليقا مل جيز لشنع ،واتن  :إ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
فاس ِق قه  :نزلة لشه .
عت الْ و ِِ واْنا أكَثهم ل ِ
 118ـ يف روض الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق ب بق سليمه عق أبين عنق أيب عبنهللا
أن قه يفيب ب م :نكم وفيتم مبه أخذ علي مينهقكم مق وال تده ،و نكم مل تبنهللالع بدنه غنمان ،ولنع مل تعةلنع لةنمام

ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
فاس ِق
َث ِهم ِمن عت الْ و ِِ واْنا أكَثهم ل ِ
امه عمهم حيط قع هللاي كاو  :وما واْنا َِلك ِ
 119ـ يف تفسري العياشي عنق أيب و قنه  :قنه  :و منه قنهللا أحنهللا النق أخنذ مينهقن فنعىف بة نهللا غنم أهني
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
كْ و ِِ واكْنا أككَثه ْم
كَث ِهم ِمكن عت ال
بية نبي م وع هبة قليلة مق ميةت م ،وكلع قنع  :وما واكْنا َِلك ِ
ْ
لك َّن أكَث
فاس ِق
ل ِ
وقعل  :و ِ

.
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ْ
َّ
اس ال يل ِمنو
انل ِ

.

 111ـ يف كتـاب كمــا الـدين ومتـام الةعمـ ابسنده إىل ب بنق لع نني عنق أيب محنزا لنمنهيل عنق أيب هللاةعننو
تبهر وتةهىل أرسي يفسبه ثىن عشو بةهللا عسن ث معسن وهنهرو إىل فوعنع
حهللا ط يع ي قع في  :ث إ
ومأل إىل م و وحهللاهه.
 111ـ يف تفسري العياشي عق عهقم بنق مل نوا رفةن قنه  :إ فوعنع بنىن سنب منهللا ق ت نق في نه منق معسن
 ،وهللاةنني فيمننه بيد ننه مهللاهمننه وغيهضننه ( )1وهللاةنني في ننه يفسنهللا ليت ننق ذننه مننق معسن  ،فلمننه بةننط معسن إىل
فوعننع ف نهللاخي ملهللا دننة فلمننه رم يفس نهللا تب ب ننة ( )2وولننة م نهللابوا ،قننه  :ث مل أيت مهللا دننة إال نعننتح ل ن ابذننه ح ن
نت إىل ق و فوعع لذا هع في قه  :فقةهللا عل ابب وعلي مهللارعة مق قعه ( )3ومة ع نه فلمنه خنوحل الك
ِّ

ْ

قه ل معس  :أستةك يل عل فوعع  ،فلم لتعة إلي [قه  :فقه لن معسن ِ :إِّن ِسول ِ ِّب العكال ِم قنه :
سنتةك لن قنه  :فلمنه أاننو علين قنه لن  :منه وهللانهللا رب
فلم لتعة إلي ] قه  :فمكط بذلع مه منهء سنةل
ف وب لبهب بة نه فلنم بن بيدن وبنا فوعنع ابب إال نعنتح
معس
لةهملا مق وسل غم ؟ قه  :فغ
حن نظننو إلين فوعننع وهننع جملسن  ،فقننه  :أ خلننع قننه فنهللاخي إلين وهننع قبننة ل ن موتعةننة انننما الرتعننهم نننهنع
كر عه ،قه  :فقه  :ىن رسع رب لةهملا إليع ،قه  :فقنه  :فأ ْ هاية إ ْ رنْت من َّ
الصكا ِد ِق قكال  :فنةلق
ِ
ِ ِ ال ِ
ع ه واه ل معته ( )4ف ِإذا ِِه َ َّية قهللا وق حهللا لشعتا يفر و لشعة الخو أعل لقبنة ،قنه
فدظو فوعع هللاعف ه وهء تلت نم ان قه  :وأهعت إلي فةحهللان وقهح :اي معس خذهه.
__________________
ع لغي ة :جمتم لش و

( )1الهللاه ع العة ن حمواة ن :لش و لكنم مللت  ،وغيه
( )2ب بص لكل وتب بص :حو كنب  ،و لتب بص :لتمل .
( )3ملهللارعة :هع لنعب مق ل عه تهللارم ب .
( )4و مل هللار واذ ملدقع عد لب هر «مةبته » بهللا «معته » واذ فيمه أيت .
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مغيب مهء.

 111ـ يف عيــو الخيــار ابسننده إىل أيب ةقننعب لبغنهللا ا قننه  :قننه بننق لسننكية يفيب السننق لوضننه

:

ابلطن  ،وبةنط ب
ملهك بةط تةهىل معسن بنق عمنو بينهللا لبي نهء و لة نه وملنة لسن و ،وبةنط عيسن
اننه يفغل ن عل ن أهنني ع ننو لس ن و
ابلكننال و خلطن فقننه لن أبننع السننق  :ملننه بةننط معس ن
فننةاتهم مننق عدنهللا مبننه مل كننق مننق عدنهللا لقننع و وسننة م منلن  ،ومبننه أبطنني بن س ن وهم ،و ثبننة بن ال ننة علنني م.
ْ
ْ ْ
عدهللا قعل تةهىل فأتوا ِِسوِ ال ِمن ِمث ِل ِ .

و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة وقهللا م
هللانهم لكعفنة
منق خني لشنهمء ومنه سنة عدن أمنم ملنؤمدا
 213ن و ابب منه هللانهء عنق لوضنه
حهللا ط يع ي ،وفين وسنةل عنق منءء منوب وهنع حنء وأاني وهنع مينة؟ فقنه  :تلنع ع نه معسن «وفين » فقنه :
.
أخيان عق أو م وا غوسة يفر ؟ فقه  :لةعس ة ومد ه ( )1ع معس
 111ـ يف تفســري العياشــي ننعن بننق هبيننه قننه  :قننه  :إ معسن وهننهرو حننا خننال علن فوعنع مل كننق
هللالسهن عمقذ ولهللا سعهح ،اهنع ولهللا نكهح ال نم ولنع انه فني م ولنهللا سنعهح يفمنو بقتل منه فقنهلع رهللان وأخنه وأمنوو
ابلتةىن و لدظو ،ث وض هللا عل قهللار قه  :واذلع ق ال سوم إليده إال اي خبيط لعال ا.
قه  :م هللا

 215ن عق معس بق بكو عق أيب عبهللا
ْ
ْ ْ
َاْشين .
وابعث ِِف المْائِ ِن ِ ِ
،
قنه  :اهننة ع نه معسن ال
 116ـ يف أصو الكـايف ابسنده إىل ب بنق لعنيب عنق أيب هللاةعنو
و هنه لةدهللاان و ع هللاا ذه منعه وهنء خ نو ا يقت نه حنا نتزعنة
ف هرت إىل مةي  ،ث قهرت إىل معس
مننق م ن وهته ،و هنننه لتدط ن إك سننتدطقة أع نهللات لقهنمدننه
() 2
أيفكع

ملوهللاقة علن

ْ
نق لنذ ق قالوا أ ِْ ِاك وأخكا

نند ذننه مننه اننه

__________________
( )1لةعس ة و حهللاا لةعسج :مق م و لشع ل نو مهللاور و كع غهلبه
( )2ل وم أا لتخعه .وتلق أا تلقم.
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نند معس ن و هنننه ل ن وم وتلق ن مننه

لسبه و قه للةظيم مد لغوقهللا.

وت نند مننه تننؤمو ب ن  ،هنننه حيننط أقبلننة تلق ن مننه أيفكننع عننتح هلننه مننعته ( )1إح نهللا مه

يفر و الخ ننو

لسق  ،وبيد مه أربةع كرعه تلق مه أيفكع بلسههنه.
 117ـ يف الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق أيب عبهللا عق علء بق ب لقهسنهّن عمنق كانو عنق عبنهللا
عننق أبين عننق هللانهللا قننه  :قننه أمننم ملننؤمدا قننلع ت علنني م :اننق ملننه ال توهللاننع
بننق لقهسننم عننق أيب عبنهللا
 :وخوهللاة س وا فوعع طلبع لةزا بعوعع فوهللاةع مؤمدا.
أرح مدع مله توهللاع إىل أ قه
 118ـ يف روض الكايف علي بن إبراهيم عق أبي عق لقهسم بق ب عنق سنليمه بنق و ملدقنوا عنق حعنص بنق
قه  :قه  :ومنق كهن نو لن علن الخنو ف نال ف نع منق ملسنتكي ق ،فقلنة لن :
غيهن عق أيب عبهللا
لن علين ف نال ابلةهفينة ،إك رم موتكبنه للمةهقنء؟ فقنه  :هي نهت هي نهت فلةلن أ كنع غعنو منه أتن
نه نو
علي و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

وأنة معقعه سهس  ،مه تلعت ق ة س وا معس قلع ت
ْ
ْ
ْ
 119ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعلن  :و قال المَ ِم ْن ق ْومِ ِف ْع ْو أتكِ موىس وق ْومك َِلف ِسكْوا ِِف اَل ِْ ِض
ويكَِ وآلِتتَ قال  :اه فوعع ةبهللا يفقده ث ع بةهللا كلع لوبعبية.
 111ـ يف جممع الييا رو عق علء  :ويكَِ وآلِتتَ رو أن اه أيموهم أ ه بةبه ا لبقنو ولنذلع
ً
ً
خوحل لسهموا لت ْم ِع ْجال اسْا َل خواِ وقه هكا ِإلتك ْم و َِِل موىس .
َّ
َّ ْ ْ
وِثتا م ْن
 111ـ يف تفسري العياشي عق عمهر لسهابيء قه  :مسةة أاب عبهللا
قنع ِ :إ اَلِض ِ ِ
ّلِل ي ِ
.
ف ع لإلمه بةهللا رسع
اااء ِم ْن ِعبا ِد ِ  ،قه  :فمه اه هلل ف ع لوسعل ومه اه لوسع

 111ـ يف الكايف ب بق حيىي عنق أمحنهللا بنق ب عنق بنق حمبنعب عنق هشنه بنق سنهمل عنق أيب خهلنهللا لكنهبلء عنق
قه  :وهللاهللاان اتهب عل قلع ت
أيب هللاةعو
__________________
( )1و مل هللار «مةبته » بهللا «معته » امه مو عق تعسم لةيهمء.
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ْ
ْ
َّ
علي  :إ َّ ْاَل ْ
وِثتا م ْن اااء ِم ْن ِعبا ِد ِ والعاقِبة لِلم َّت ِق
ي
ّلِل
ض
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ان وأهني بينيت لنذ ق أورثدنه

يفر و نق

ملتقنع و يفر ال ننه لدننه ،فمننق أحننىي أرضننه مننق ملسننلما فليةموهننه وليننؤ خوهللا ننه إىل المننه مننق أهنني بيننيت ،ولن مننه
أاي مد ه ،فه توا ه أو أبوهللا ه فةخذهه رهللاي مق ملسلما مق بةهللا فةموهه وأحيههه ف ع أح ذنه منق لنذا توا نه
مق أهني بينيت ابلسني  ،في ع نه وميدة نه
فليؤ خوهللا ه إىل المه مق أهي بييت ول مه أاي ح ظ و لقهنم
ومدة نه إال منه انه

أ نهللا مننيةتده قنهية م علن منه

أ نهللا م و ن

وخينوهللا م مد نه امنه حع هنه رسننع
أ هللا م.
يفر
 113ـ يف أصو الكايف السا بق ب عق مةل بنق ب عنق علنء بنق أسنبه عنق قنهحل بنق محنزا عنق أبين عنق
إىل لشه إىل هشه بق عبهللا مللع وقهر ببهب قنه يفقن هب ومنق
أيب بكو ال ومء قه  :مله محي أبع هللاةعو
وت مق بىن مينة :إك رأ تمنعىن قنهللا وننة ب بنق علنء ث رأ تمنعىن قنهللا سنكة فليقبني علين اني رهللاني مندكم
اه
قننه بي نهللا  :لسننال علننيكم فةم ننم عيةننه ابلسننال ث
فليعنن ث أمننو أ ننؤك لن  ،فلمننه خنني علين أبننع هللاةعننو
هللال  ،فهز هشه علي حدقه ب ا لسال علي ابخلالفة وهللالعس بغم ك  ،فهقبي عن و قنع فيمنه قنع لن  :اي
ب بق علء ال ز لوهللاي مندكم قنهللا من ع ن ملسنلما و عنه إىل نعسن وزعنم أنن المنه سنع ه وقلنة علنم ،وونن
مبه أر أ عن  ،فلمه سكة أقبي علي لقع رهللاي بةهللا رهللاني عنن حن نق ن مخنوهم ،فلمنه سنكة لقنع هننب
أولكنم وبدنه خينتم مخننوام ،فنه كنق لكننم
قهنمنه ث قنه  :نه لدننه أ نق تنذهبع وأ نق ننو بكنم ،بدنه هنهللا
 :و لةهقبنة للمتقنا فنةمو
ملع مة ي فه لده ملكه مؤهللاال ،ولي بةنهللا ملكدنه ملنع ،يفان أهني لةهقبنة قنع
ب إىل الب  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

ْ
 111ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :قالوا أو ِذينا ِم ْن قبْ ِل أ ْ تأتِينا و ِم ْن ب ْع ِْ ما ِائَْنكا قكال  :قنه لنذ ق

ممدننع ملعسن  :قنهللا أوك دننه قبنني جميقننع اي معسن بقتنني يفوال ومننق بةنهللا مننه هللاقتدننه ملننه حبسن م فوعننع الميننههنم مبعسن ،
ْ
ْ
قعل  :ف ِإذا ااءتتم احسنة قالوا
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هكك ِ قنه  :السندة هههدنه ل ن ة و لسنالمة و يفمنق و لسنةة و ِِ ْ ت ِصكبْت ْم سكيِّئة قنه  :لسنيقة هدنه جلنعم
نلا ِ
و خلعه و ملو .

ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
 115ـ يف جممع الييا  :وقالوا متما تأتِنا هِ ِ ِمن آي الة ِلَسح نا هِتا فمكا حكن لكَ هِمكل ِم ِن فأِسكلنا علكي ِتم
ْ
ْ
ْ ْ
ً ْ
َّ
الضفادع و َّ
ُّ
استكَبوا واكنوا ق ْوما ُمك ِ ِم « لق نة» قنه بنق
ادلم آيا ال مف َّصال ال ف
الطوفا واْل اد والق َّمل و
ِ

عبه وسةيهللا بق هللابم وقته ا وب بق إس بق سهر ورو علء بنق إبنوهيم ابسنده عنق أيب هللاةعنو وأيب عبنهللا
خي حهللا ط بة م بةب قهلع  :مله ممدة لس وا فوهللا فوعع مغلنعاب وأىب هنع وقعمن إال القهمنة علن
دن فهحبسن  ،ف نب اني منق ممنق بن
لكعو ،قنه ههمنه لعوعنع  :إ لدنه قنهللا ممدنع مبعسن فنهنظو منق خني

علنني م ابتايت وأخننذهم ابلسنندا ونقننص مننق لنمننو ت ،ث بةننط علنني م لطعفننه فخننوب
مننق بننىن إسننو نيي فتننهب
ورهم ومسهاد م ح خوهللاع إىل لي ة وضوبع خليه  ،و متألت بيعت لقبط مهائ ومل هللاخي بيعت بنىن إسنو نيي منق
حيوثنع فقنهلع ملعسن  :م لدنه ربنع أ كشن عدنه ملطنو
ملنهء قطنوا وقنه ملنهء علن وهللان يفر ال قنهللارو علن
فدؤمق لع ونوسي مةع بىن إسو نيي ،فهللاعه رب فك عند م لطعفنه فلنم ؤمدنع  ،وقنه ههمنه لعوعنع  :لنقق خلينة
بىن إسو نيي غلبع معس وأز ملكع وأنبة هلم تلع لسدة مق لكالء و لتمو و لزرم و لنمو مه أعشنبة بن
بال هم وأخ بة ،فقهلع  :مه انه هنذ ملنهء إال نةمنة عليدنه وخ نبه ،فنهنز علني م لسندة لنهنينة عنق علنء بنق
إبوهيم و لش و لنهّن عق غم مق ملعسو ق جلو ف و ت زروع م وأم هرهم ح اهننة رنو منةعرهم والنههم
و اي يفبع ب و لنيهب و المتةة ،واهنة ال تنهللاخي بينعت بنىن إسنو نيي وال نيب م منق كلنع منءء فة نع وضن ع
وهللازم فوعع مق كلع هللازعه مهللا هللا وقه  :اي معس م لده ربع أ ك عده جلو ح خل عنق بنىن إسنو نيي،
بنوز
فهللاعه معس رب فك عد جلو بةهللا منه قنه علين سنبةة أاي منق لسنبة إىل لسنبة ،وقيني :إ معسن
إىل لع ننهء فةمننهر بة ننه ننع ملشننو و ملغننوب فوهللاةننة جلننو مننق حيننط هللاننهءت اننة مل كننق قننط ،ومل نهللام فوعننع
ههمه أ خيل عق بىن إسو نيي ،فهنز علي م لسدة لنهلنة و رو ة عل بق
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إبننوهيم و لش ن و لنهلننط عننق غننم  ،مننق ملعسننو ق لقمنني وهننع جلننو ل ننغهر ال أهللاد ننة ل ن وهننع مننو مننه كننع
وأخبنن  ،فننةت علن زروع ننم ال ننه وأفدههننه مننق أقننل ه فننذهبة زروع ننم والن يفر ال ننه ،وقينني أمننو معسن
أ ميشن علن انين ععننو بقو ننة مننق قننو م ننو نهللاع عننا لشننم  ،فننةات ف نوب بة ننه فهننننه علنني م ( )1قمننال
فكننه نهللاخي بننا ثننعب أح نهللاهم فبة ن واننه أيانني أح نهللاهم لطةننه فيمتل ن قمننال ،قننه سننةيهللا بننق هللابننم :لقمنني
لسع لذا خيوحل مق البعب فكه لوهللاي خيوحل عشنوا قعنزا إىل لوحنه فنم مد نه ثلننة قعنزا فلنم نهبع بنبالء انه
أمنهللا علنني م مننق لقمنني وأخننذت أمننةهرهم وأبشننهرهم ( )2وأمننعهر عيننعهنم وحننع هللاب م ،ولزمننة هللالننع هم اةن ن جل نهللارا
علي م ومدةت م لدع و لقور ف وخع وقهحع فقه فوعع ملعس  :م لده ربع لقق اشنعة عدنه لقمني يفاعنق عنق
حن كهن لقمني بةنهللا منه قنه عدنهللاهم سنبةة أاي منق لسنبة إىل لسنبة ،فدكنننع
بنىن إسنو نيي ،فنهللاعه معسن
فةنز علي م لسندة لو بةنة وقيني لشن و لو بن ل نعه م فكهننة كنع يةنهم م ومنو ذم و منتألت مد نه
قنهللاورهم
بينعهتم ومنيننت م فننال كشن أحنهللا ثننعاب وال إانء وال يةهمننه وال مننو اب إال وهللانهللا فين ل ننعه م ،واهنننة تنن
فتعس نهللا علنني م واننه لوهللانني جيل ن إىل كقد ن ل ننعه م و ننم ننتكلم فين ن ل نعهللام في ن و عننتح فننه يفال ن
وقنهلع  :هنذ ملنوا
فيسب ل عهللام أالت إىل في فلقع مد ه أك مهللا هللا فلمه رأو كلع بكع ومنكع إىل معسن
نت ننعب وال نة ننع  ،ف ننه م أ ننذه عد ننه ل ننعه م ف ننهان ن ننؤمق ب ننع ونوس نني مة ننع ب ننىن إس ننو نيي ،فةخ ننذ ع ننع هم
ومننع ثيق م ث عننه رب ن فكش ن عنند م ل ننعه م بة نهللا مننه أقننه علنني م سننبةه مننق لسننبة إىل لسننبة ث نق ننع لة نهللا
وعه و لكعوهم ،فلمه اهنة لسندة خلهمسنة أرسني علني م لنهللا فسنه منهء لديني علني م منه ،فكنه لقبطنء نو منه
و السو نيل و مهء  ،فهك موب السنو نيل انه منهء وإك منوب لقبطنء انه منه ،وانه لقبطنء قنع لالسنو نيل :
فكنه إك قنب فنم لقبطنء سنع منه ،و فوعنع عن لةطنش حن أنن لي نطو
خذ ملهء فيع وقب
إىل م يفم هر لويبة فهك م غ ه م مهسهه في مه ،فمكنع كلع سبةة
__________________
وعلي م.
( )1أا ن
( )2ع لبشوا هههو وهللالهللا إلنسه .
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أاي ال أيالننع إال ل نهللا وال ش نوبع إال ل نهللا  ،قننه ز نهللا بننق أسننلم :ل نهللا لننذا سننلط علنني م اننه اهلوعننهه فننةتع
عند م

فقهلع  .م لده ربع كش عدنه هنذ لنهللا فدنؤمق لنع ونوسني مةنع بنىن إسنو نيي ،فلمنه فن
معس
لهللا مل ؤمدع ومل خيلع عق بىن إسو نيي.
قه  :قلة :مه لطعفه ؟ قه  :هنع يعفنه ملنهء
 116ـ يف تفسري العياشي عق ب بق قي عق أيب عبهللا
و لطهعع .
 221ن عنق ب بنق علنء عنق أيب عبنهللا نبنةىن عنق سنليمه عنق لوضنه
ِّ ْ
از نل ْلم َّ
َن لَ قه  :لوهللاز هع لنلج ث قه  :خوسه بال رهللاز.
ال
ِ
نن أقنهذم ثلنج أمحننو ومل نوو قبني كلننع ،فمنهتع فين وهللازعننع
 118ـ يف جممـع الييــا رو عنق أيب عبنهللا

ْ
َّ
قعلن  :ل ْ
كِئ راكفت عنكا
ِ

وأقهذم مه مل ة هللاو قبل .
علنني م لوهللاننز وهننع لنننلج ،ومل ننوو قبنني كلننع فمنهتع مبننه ع نهللا
 119ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم فةرسنني
ْ
ادع نلا ِ َّبَ هما عتْ عنْكَْ ل ْ
كِئ
عدهللا في وهللازعع هللازعه مهللا هللا وأقهذم مه مل ة هللاو قبل  ،فقهلع  :يا موىس
ِ ِ
ِ
ِ
ْ

َّ ِّ ْ
از نل ْلم َّ
َن لَ ول ُْن ِسل َّن معكَ ه ِكِن ِإ ِْسا ِييكل فنهللاع ربن فكشن عند م لننلج فخلنع عنق بنىن
رافت عنا ال
ِ
وخنوحل معسن منق م نو و هللاتمن إلين منق انه هنوب منق فوعنع
إسو نيي ،فلمه خلع عد م هللاتمةع إىل معس
لن عنق بنىن إسنو نيي فقنهللا سنت مةع إلين  .ف نزم فوعنع وبةنط
وبل فوعع كلنع ،وقنه لن ههمنه  :قنهللا هنيتنع
ْ
.
َاْشين وخوحل يل معس
ِِف المْائِ ِن ِ ِ

 131ـ يف أص ــو الك ــايف عننق عل ننء ب ننق إبننوهيم ع ننق أبي ن وعلننء ب ننق ب لقهس ننهّن عية ننه ع ننق لقهس ننم ب ننق ب
 :اي حعنص منق قني
القب هىن عق سليمه بق و ملدقوا عق حعص بق غيهن قنه  :قنه أبنع عبنهللا
 :ث بشننو ع ت ن ابيفنمننة ووقننعع ابل نني فقننه هللانني ثدهن ن :
قنني قلننيال و مننق هللاننزم هللاننزم قلننيال إىل قعل ن
ْ ْ
ْ
ً ْ
واعلنا ِمنت ْم أئِ َّمة يتْو هِأم ِ نا ل َّما صَبوا واكنوا هِاياتِنا يو ِقنو

الميه اهلوأ مق جلسنهللا ،فشنكو

ْ
ِإِسا ِييل هِما صَبوا ود َّم ْ نا ما

ْ
يصنع

كلنع لن  ،فنةنز
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فةدهللا كلع قنه رسنع

 :ل ني منق

َّ ْ
ْ ْ
ِّ
كِن
 :وتمت ِ
ُكمكت ِبكَ احسكى ى ه ِ

ْ
فِ ْع ْو وق ْوم وما نوا يع ِشو

فقه

 :ن بشو و نتقه .

بةنب إلي نع  :منه فدنتم نبنيكم حن ختلعنتم؟ فقنه لن  :ننه ختلعدنه عدن ال
 131ـ يف هنل اليل وقه لن
ً
ْ
ْ
كم ق ْ
كم آلتكة قكال إنَّك ْ
ْ
كوم
في  ،ولكدكم مه هللاعة أرهللالكم مق لب و حن قلنتم لدبنيكم :ااعل نلا إِِلكا رمكا لت ِ
ِ
َتْتلو .
ً

ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ش ومل قي أربةا ،لعه هللاا ز نهللاا كانو في نه
 131ـ يف جممع الييا وواعْنا موىس ثال ِث َللة وأتممناها هِع ال
قه لقعمن  :ىن أ خنو عندكم ثلننا عمنه ليتسن ي علنيكم ،ث ز علني م عشنو
وهللاع إىل قعل  :اثلن ه معس
كلع خل  ،يفن إك خو عد م أربةا ليلة فقهللا خو ثلنا قبل ه عق أيب هللاةعو لبهقو .
ولي
 133ـ يف أصو الكايف السا بق علء خلزز عق عبهللا لكويف بق عموو خلنةمء عق لع يي بنق سنهر عنق أيب

قه  :قلة :هلذ يفمو وقة؟ فقه  :اذب لعقهتع  ،انذب لعقنهتع  ،انذب لعقنهتع معسن
هللاةعو
عل لنالثا عشو قه قعمن  :قنهللا أخلعدنه معسن ف ندةع منه
مله خوحل و فهللا إىل رب و عهللاهم ثلنا عمه ،فلمه ز
وإك ح نهللاثدهام ال نهللا ط ف ننهء عل ن
قنندةع  ،فننهك حنهللاثدهام ال نهللا ط ف ننهء عل ن مننه ح نهللاثدهام بن فقعلننع  :ق نهللا
تعهللاوو موتا.
خاله مه حهللاثدهام ب فقعلع  :قهللا
قننه  :كو لقةنهللاا ثلنننع عمننه
 331ـ يف كتــاب ةمعــاين الخيــار ابسننده إىل مننةي عننق أبين عننق أيب عبنهللا
ً
 :وواع ْْنا موىس ثال ِثك َلْلكة و النهللا ط يع ني أخنذان مدن معضن الههللانة لكنه عنهللاا منق
لقنع
حهللا ط يع ي ع .
أق هبده عق س ي بق زاي عق ب بق مسةيي عق بةب أق هب عق أيب عبهللا

ً
ْ
قعلن  :وواعككْنا مكوىس ثال ِثك َلْلككة

 135ـ يف تفسـري العياشـي عنق ب بنق علنء عنق أيب عبنهللا
ْ
ْ ْ
ش قه  :بةشو كا ال ة.
وأتممناها هِع ال
 136ـ يف أةمــايل شــيخ الطا ف ـ « » ابسننده إىل أيب سننةيهللا خل نهللارا قننه  :قننه رسننع
يهل

غزوا تبع  :خلعين
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لةل نء بننق أيب

أهلننء ،فقننه عل ن

 :اي رسننع

ىن أاننو أ تقننع لةننوب :خننذ بننق عم ن  6و ل ن عد ن  ،فقننه  :أمننه

توض أ تكع مىن مبدزلة ههرو مق معس ؟ قه  :بل  ،قه  :فهخلعين.
 137ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق السق بنق حمبنعب عنق لةنال بنق رز نق عنق ب بنق مسنلم عنق أيب
وفي ن  :فقلننة ل ن  :أخننيىن عننق يفحكننه و لق ننهاي
وكاننو حنهللا نه يننع ال فين كاننو معسن وهننهرو
هللاةعننو
لةلننم و ق ن بننا بننىن إسننو نيي،

و يفمننو و لد ن اننه كلننع إلي مننه؟ قننه  :اننه معس ن لننذا دننههللاء رب ن و كت ن
وههرو خيلع إك غهب عق قعم للمدههللاها.
في ننه بة نهللا كاننو لدننب
وهننء خطبننة لعسننيلة قننع
 138ـ يف روض ـ الكــايف خطبننة يفمننم ملننؤمدا
وقنهللا حشنهللا ( )1مل نههللاوو و يفن نهر و نغ نة ذنم
 :و خت ين بعقيت  ،و قطعهّن نالفت أمت فقه

عليننه منىن ا ننهرو منق معسن إال أنن ال نننب بةنهللاا فةقنني ملؤمدنع عننق نطن لوسننع إك
هفني ( )2ننه لدنه
عوفعّن ىن لسة مخي يفبي و م  ،امه انه هنهرو أخنه يفبين و من  ،وال ادنة نبينه فهقت ن نبنعا ولكنق انه كلنع
ْ
اخل ْفِن ِف ق ْوِم وأ ْصل ْح وال تََّب ْ
كع
علي مه حيط قع :
مد ستخالفه يل امه ستخل معس ههرو قل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ْ

س ِبيل المف ِس ِْين .

أنن قنه
 139ـ يف كتـاب كمـا الـدين ومتـام الةعمـ ابسنده إىل سنليم بنق قني هلناليل عنق أمنم ملنؤمدا
أثد ننهء ا ننال ل ن ع ن م ننق مل ننههللاو ق و يفن ننهر ملس ن هللا أاي خالف ننة عنم ننه  :أنش نهللاام ابهلل أتةلم ننع ىن قل ننة
غننزوا تبننع مل خلعتننين؟ فقننه  :إ ملهللا دننة ال ت ننلح إال يب أو بننع ،وأنننة مننىن مبدزلننة هننهرو مننق
لوسننع
معس إال أن ال نب بةهللاا؟ قهلع  :ألل م نةم.
 111ـ يف تفسري العياشي عق أيب ب م عق أيب هللاةعو وأىب عبهللا
__________________
( )1حشهللا علي لقع  :هللاتمةع .
( )2أا ت يقة ذم هفي.
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قهال :مله سقي معسن

ْ
ِّ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ربن تبنهر وتةنهىل قال ِب أ ِِ ِِن أُظ إَِلَ قال لن ت ِاِّن و ِ
لك ِن اُظ إىل اْلب ِل ف ِإ ِ

ْ
إىل جلبي فت ة أبع ب لسمهء وأقبلة ملالنكة أفع هللانه
استق َّ ماكن فس ْوف ت ِاِّن قه  :فلمه قةهللا معس
أ هللا م لةمهللا ،و رأس ه لدعر ميوو ب فعهللاه بةهللا فعحل ،و قعلنع  :اي بنق عمنو أثبنة فقنهللا سنةلة عظيمنه قنه :
ً
إلين روحن أفاِ
فلم ز معس و قعه ح رل ربده ه ف ةي جلبي د وخ َّ موىس ص ِعقا  ،فلمنه ر

ْ ْ
قال سبْحانَ تبْت إَِلَْ وأنا أ َّول المل ِم ِن .

 241ن قه بق أيب عمم وغم مق أق هبده :إ لدهر أحهية ب ح ال وب هلع مه ر .
ملنه سنقي ربن لدظنو إلين ،
قنع  :إ معسن بنق عمنو
 242ن عق أيب ب م قه  :مسةنة أاب عبنهللا

قةهللا معض  ،ث أمو ملالنكة متو علي معابه معابه ابلي و لوعهللا و لو ح و ل ع ع  ،فكلمنه منو بن
وعهللا
معا مق ملعا رتةهللات فو ن ( )1فمف رأس فيسنة  :أفنيكم ريب؟ في نهب هنع مت وقنهللا سنةلة عظيمنه اي بنق
عمو .
قنع

ْ
َّ
قعلن  :فل َّما َتى ِ ُّب لِلجب ِل اعلك د

 243ن عق حعص بق غيهن قه  :مسةة أاب عبنهللا
ً
وخ َّ موىس ص ِعقا قه  :سه جلبي لب و ( )2ف ع ع ح لسهعة.
لننقال ننوب هلننع مننه ر  ،وقننه  :ملننه خننو معسن
لدننهر أحهيننة مبعسن
 244ن و رو ننة خننو
ْ
قةقه مهت ،فلمه ر روح أفه فقه  :سبْحانَ تبْت ِإَلَْ وأنا أ َّول الم ْل ِم ِن .

 115ـ يف كتاب بصاير الدرجات بةب أق هبده عق أمحهللا بق ب لسيهرا وقنهللا مسةتن ان منق أمحنهللا بنق ب قنه :
حهللاثين أبع ب عبيهللا بق أيب عبهللا لقهر
__________________
( )1لعننونص عن لعو ننة :لل مننة بننا جلدن و لكتن
و لكت  ،قه  :رتةهللات فو ت أا فزم.
( )2أا خي في وغهب.

لننيت ال تننز توعنهللا مننق لهللا بننة امننه عننق يفقننمةء ،وقبنني :لعو ننة المننة بننا لننهللاا
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أو غم  ،رفةنع إىل أيب عبنهللا

قنه  :إ لكنووبيا قنع منق منيةتده منق خللن الو  ،هللاةل نم

لنع قسنم ننعر و حنهللا مند م علن أهني يفر لكعنههم .ث قننه  :إ معسن
لكووبيا فت ل لل بي ف ةل اه.
 116ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي «رمحة علي » عق أمم ملؤمدا

خلن لةنويب

ملنه سنقي ربن منه سنقي أمنو و حنهللا مننق
حنهللا ط يع ني قنع فين

جميبنه

ْ
يد معس  ،حيط قه ِّ ِ :ب أ ِِ ِِن أُظ ْ إَِلْكَ قكال

لبةب لزان قة وقهللا قه  :و هللاهللا قهللا م و هعع ت أنبيهن بت
اتهبن  ،فنه كلنع منق أ لنهللاالني علن حكمنة
ومنه بيدن
ل ْن تك ِاِّن ال نة :و منه هعنع ت يفنبينهء
اتهب ن  ،تك نني
وم ننه بيد ن
لبننههوا وقهللارت ن لق ننههوا وعزت ن لظ ننههوا ،يفن ن عل ننم ب ننوها يفنبي ننهء
بنق منويف فنذاوهه اللنة علن لع نم عنق
قهللاور أال م و مد م مق تخذ بة م إهله اهلذا انه منق لد نهر
.
لكمه لذا نعو ب
 117ـ يف جممــع الييــا وقينني :إ رلن مبةننىن هللالن  ،اقننعهلم :حنهللان وسنهللان وتقنهللا و  :هللالن ربن منو لل بنني
تةهىل أبنوز منق لةنويب مقنهللا ر خلد نو فتهللاانهللا
أبوز ملكعت لل بي مه تهللااهللاا ب  ،و ؤ هللا مه هللاهء خلي
بن جلبنني ،وقينني :قننهر جلبنني سننتة أهللابنني وقةننة ثلنننة ابملهللا دننة وثلنننة مبكننة فننهليت ابملهللا دننة أحنهللا وورقننه ورضننع  ،و لننيت
َّ ْ ْ
كل ِم ِن منن ال نو أحنهللا منق خلقنع عنق بنق
وأنا أول الم
مبكة ثعر وثبنم وحنو  ،ورو كلنع عنق لدنب
 ،قه مةده  :ان أو مق ممق وقهللا منع ال تو
عبه و السق ورو منل عق أيب عبهللا
 :حنهللاثده متنيم بنق
عدنهللا ملنةمع ع نمة يفنبينهء
 118ـ يف عيـو الخيـار ابب كانو جملن للوضنه

عدن قننه  :حنهللاثين أيب عننق محنهللا بننق سننليمه لديسننهبعرا عننق علننء بننق ب بننق
عبنهللا بننق متننيم لقومننء رضن
ألنني مننق قعلننع:
فقننه لن ملننةمع  :اي بننق رسننع
جل نم قننه  :ح ننوت جملن ملننةمع وعدنهللا لوضننه
َّ
إىل أ قنه  :ول َّما ااء مكوىس ل ِ ِميقاتِنكا وَّمك
إ يفنبيهء مة عمع ؟ قه  :بل  ،قه  :فمنه مةنىن قنع
ْ
ِ ُّب قال ِ ِّب أ ِِ ِِن أُظ ْ ِإَلَْ قال ل ْن ت ِاِّن
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ال ننة اي ن جيننعز أ كننع الننيم

معس ن بننق عمننو

ال ةلننم

تةننهىل كاننو ال رننعز علي ن لوس ننة ح ن

تةننهىل مد ننز عننق أ ننو
عل ننم
سننةل هننذ لس ننؤ ؟ قننه لوضننه  :إ الننيم معس ن بننق عمننو
تةننهىل المن وقوبن وانهللاننه فقننهلع  :لننق
وقوبن تيننه رهللان إىل قعمن فننةخيهم
ابيفب ننهر ،ولكدن ملننه المن
نؤمق لع ح نسم االمن امنه مسةتن  ،وانه لقنع سنب منةا ألن رهللاني فهختنهر مند م سنبةا ألعنه ث ختنهر سنبةة
ماله ،ث ختننهر منند م سننبةمهنة ،ث ختننهر منند م سننبةا رهللاننال مليقننهت رب ن فخ نوحل ذننم إىل يننعر سننيدهء فةقننهم م
أ كلمن و سنمة م االمن  ،فكلمن تةنهىل كانو
إىل لطنعر وسنة
سعح جلبني ( )1وقنةهللا معسن
تةنهىل أحهللاثن لشن وا ث هللاةلن مدبةننه مد نه حن
ومسةع االم مق فع وأسنعي ومينا ومشنه وور ء و منه  ،ال
هللا ننوا ،فلمننه قننهلع هننذ
سننمةع مننق عي ن لعهللاننع  ،فقننهلع  :لننق نننؤمق اب هننذ لننذا مسةدننه اننال ح ن نننو
لقع لةظيم و سنتكيو وعتنع بةنط علني م قنهعقة وأخنذهتم ل نهعقة بظلم نم فمنهتع  ،فقنه معسن  :اي رب منه
أقع لبين إسو نيي إك رهللاةة إلي م وقهلع نع كهبة ذم فقتلت م يفنع مل تكنق قنه قه فيمنه عينة مدههللانها
إاي ؟ فةحيننههم وبةننن م مةن  ،فقننهلع  :نننع لننع سننةلة أ و ننع ندظننو إلين يفهللاهبننع وادننة ننيان اين هننع
تةهىل ال و ابيفب نهر وال ايعينة لن  ،و ننه ةنوه مايتن و ةلنم
 :اي قع
ونةوف ح مةوفت ؟ فقه معس
 :اي رب نننع ق نهللا مسةننة مقهلننة بننىن إسننو نيي وأنننة
معالمن  ،فقننهلع  :لننق نننؤمق لننع حن تسننةل  ،فقننه معس ن
تةننهىل إلين  :اي معسن سننلين مننه سننقلع فلننق أس خننذ م ل ننم ،فةدنهللا كلننع قننه معسن
علننم ب ننالح م :فننةوح
ْ
ْ
اْلبل فإ ْ
ِّ
اسكتق َّ ماكنك وهنع نع فس ْ
ْ
ْ ْ ْ
كوف
لك ِن اُظ ْ إىل
ِ :ب أ ِِ ِِن أُظ ِإَلَ قال لن ت ِاِّن و ِ
ِ ِِ
ْ
ً
َّ
ت ِاِّن فل َّما َتى ِ ُّب لِلجب ِل م نة منق مايتن اعل د وخ َّ موىس ص ِعقا فل َّما أفاِ قال سبْحانَ تبْت ِإَلَْ
ْ
قع  :رهللاةة إىل مةوفيت بع عق هللا ي قعمء وأنا أ َّول الم ْل ِم ِن مد م مننع ال تنو فقنه ملنةمع  :هلل ر اي

أاب السق.

__________________
( )1أا أسعل .
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 118ـ يف كتاب التوحيد خطبة للوضه

وفي ه :مت ل ال ابست ال رس ة .وفي عق علء

منل .

وفي ه :فت ل خللق مق غم أ كع و وهع ابملدظو يفعل .
 249ن وفي خطبة للدب
قع في وقهللا سةل رهللاي عمه متب علين منق تايت :وسنة
 252ن وفي حهللا ط يع ي عق أمم ملؤمدا
ْ
ِّ ِ :ب أ ِِ ِِن أُظك ْ إَِلْكَ فكهننة مسنقلت تلنع أمنو عظيمنه،
وهللاو علن لسنهن منق محنهللا
معس

لنهللانيه حن متنعت فن ّن الخنوا ،ولكنق
تبنهر وتةنهىل :ل ْن ت ِاِّن
وسة مو هللاسيمه ،فةعق فقنه
ْ
أر ت أ تو ّن لنهللانيه فنهنظو إىل اْلبل فإ ْ
اسكتق َّ ماكنك فس ْ
سنب هن بةنب مايتن
كوف تك ِاِّن  ،فةبنهللا
ِ ِِ
ِ
ً
سكبْحانَ
ورل ربده لل بي فتقط جلبني ف نهر رميمنه وخ َّ موىس ص ِعقا ث أحينه وبةنن ( )1فقنه
ْ ْ
ةىن أو مق ممق بع ( )2مد م أن لق و .
تبْت ِإَلَْ وأنا أ َّول المل ِم ِن
بننق غهل ن عننق أيب عب نهللا

 151ـ يف كتــاب علــل الشــرا ع ابسننده إىل إس ن
 :فت ل خللق مق غم كع و وهع و .
 252ن وابسننده إىل عمننو بننق علننء عننق أبين عننق علننء بننق أيب يهلن

ْ

اننال يع نني قننع في ن

أنن سننقي الننه خلن

لننذر

 :إ سنتقو
مله قنه ِّ ِ :ب أ ِِ ِِن أُظ ْ ِإَلَْ قنه
لذا هللاخي اعا لبية ()3؟ فقه  :إ معس
تبننهر
تدظننو يل ،و مل سننتقو فننال تطي ن ب ننهر ل ننةعع ،فلمننه رل ن
جلبنني لدننعرا فهنننع سننتقع عل ن
وتةهىل لل بي تقط ثلط قط  ،فقطةة رتعةة لسمهء وقطةة غهقة
__________________
( )1و مل هللار بةهللا قعل  :قةقه « :ةىن ميته فكه عقعبت ملعت ث أحيه
( )2و مل هللار« :أو مؤمق ممق بع .» ...
( )3لكعا :خلو ل غم

الهنط.
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وبةن واتب علي فقه سب هنع .» ...

سة يفر  ،وقطةة بقية ،ف ذ لذر مق كلع لغبهر ،غبهر جلبي.
ال هب ونظو إىل جلبي ،فسه جلبي لب و وهنع نع حن
 153ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قه  :فوف
إىل ملالنكنة :أ رانع معسن ال نوب ،فدزلنة ملالنكنة
لسهعة ،ونزلة ملالنكة وفت ة أبنع ب لسنمهء ،فنةوح
وأحهية مبعس وقهلة :أتية اي بق عمو فقهللا سةلة عظيمه ،فلمه نظو معس إىل جلبي قنهللا سنه و ملالنكنة
علي ن روح ن فوف ن رأس ن وأفننه و قككال
ق نهللا نزلننة وق ن عل ن وهللا ن فمننهت مننق خشننية وهننع مننه ر  ،فننو
ِّ
َّ ْ ْ
تةنهىل لن  :يكا مكوىس إِِّن
كل ِم ِن أا أو منق قنهللا ننع ال تنو  ،فقنه
سبْحانَ تبْت إَِلَْ وأنا أول الم
ْ
َّ
ْ
ْ
اصطفيْتَ ى َّ
 :اي معسن
الاا ِر ِ ين فدنه هللاينيني
الِم فخك ما آتيتَ وك ْن ِمن
انل ِ
ساالِت وبِك ِ
ِ
اس هِ ِ

ان أخع هللاينيي.

 151ـ يف أصو الكايف علء بق إبوهيم عق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق علنء بنق قطنا عمنق رو عنق أيب عبنهللا
اي معسن أتنهللارا ملننه قننطعيتع بكالمننء و خلقننء؟ قننه  :اي
إىل معسن
قننه  :أوحن
تبنهر وتةننهىل إلين  :اي معسن ىن قلبننة عبنه ا ه نو لنبطق فلننم أهللانهللا فني م أحنهللا أك
رب ومل ك ؟ قنه فنةوح
يل نعسه مدع ،اي معس نع إك قلية وضةة خهللا عل ل ب ،أو قه  :عل يفر .
 155ـ ـ يف كتــاب علــل الش ـرا ع ابسننده إىل ب بننق سننده عننق إس ن بننق عمننهر قننه  :مسةننة أاب عب نهللا
حتننب عدن لننعحء أربةننا أو ثلنننا قننبهحه قننه  :ف نةهللا علن هللابنني ابلشننه قننه لن أرحيننه،
قننع  :إ معسن
فقنه  :اي رب ادنة حبسنة عنىن وحينع واالمنع لنذنعب بنىن إسنو نيي فغعو ننع لقنهللايف ،قنه  :فننةوح
إلي ن  :اي معس ن بننق عمننو أت نهللارا ملننه قننطعيتع لننعحيء واالمننء و خلقننء؟ فقننه  :ال علننم يل اي رب .فقننه  :اي
معس ىن يلةة إىل خلقء يالعة فلم أهللاهللا خلقء أمهللا تع ضةه يل مدع ،فمنق ث خ نتع بنعحيء واالمنء
إك قل مل دعتي ح ل خهللا يفميق ابيفر و يف سو.
مق با خلقء ،قه  :واه معس
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علين » ب بنق أيب عمنم لكنع عنق عبنهللا

 156ـ يف كتـاب االحتجـاج للطربسـي «رمحنة

بنق لعلينهللا لسنمه ،

؟ قنه  :قلنة :منه قنهللامع
وىل لةنز وقنهحبكم أمنم ملنؤمدا
 :منه قنع لدنه
قه  :قه أبع عبهللا
ْ
 :و رتبنكككا َل ِِف
تبننهر وتةننهىل قننه ملعس ن
:إ
عل ن وىل لةننز أح نهللا  ،قننه  :فقننه أبننع عب نهللا
َّ
ْ ْ
ْ ِّ
ً
ْ
ْ ْ
ِّ
ل ْ
ي الء م ْو ِعظة ومل قي اي مءء وقه لةيسن
واح ِمن
اَلل ِ
و َِلب لكم بعض ِ
اَّلي خت ِلفو ِفي ِ
ومل قي اي مءء وقه ل نهحبكم أمنم ملنؤمدا

ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ً ْ
كن ِعنكْ ِعلكم
ُ ش ِتيْا هي ِِن وبيكنك ْم وم
 :قل رىف هِا ِ

َّ
ْ
ْ
تاب م ِب ال وعلم هذ لكتهب عدهللا .
تاب وقه
ال ِ
ب وال ياِ ِ الس إِال ِِف ِر ال
 :وال ِط ال
ك ِ
 157ـ يف بصاير الدرجات هللاةعو بق ب بق عيس بق عبيهللا عنق ب بنق عمنوو عنق عبنهللا بنق لعلينهللا لسنمه ،

قننه  :قننه يل أبننع هللاةعننو

 :اي عبنهللا

مننه تقننع لشننيةة

علنء ومعسن وعيسن

؟ قلننة :هللاةلننة ف نهللا
قعلنع  :إ

وعق أا حهالت تسةلىن؟ قه  :أسةلع عق لةلم؟ قه  :هع و أعلم مد مه ث قه  :اي عبنهللا ألني
ْ
تبهر وتةنهىل قنه ملعسن  :وكتبنكا َل
مه لوسع مق لةلم؟ قلة :نةم قه  :فخهقم م في ،
لةلء
ْ ْ
ْ ِّ
ْ
ل ْ
 :و ِائنكا هِكَ ى
ي الء فةعلمدنه أنن مل بنا لن يفمنو الن  ،وقنه تبنهر وتةنهىل منهللا
واح ِمكن
ِِف اَلل ِ
ً

ْ

ْ

ً

ِّ

ْ
كتاب تِبْيانا ِلُك ْ
ي الء .
هلال ِء ش ِتيْا ون َّزنلا عليَ ال ِ
 :أا
 258ن علنء بنق إمسهعيني عنق ب بنق عمنوو لنزايت عنق عبنهللا بنق لعلينهللا قنه قنه يل أبنع عبنهللا
أف نني مننق
؟ قلننة :قعلننع  :إ عيسن ومعسن
منءء تقننع لشننيةة عيسن ومعسن وأمننم ملننؤمدا
؟ قلنة :نةنم ولكنق ال قنهللامع
قنهللا علنم منه علنم رسنع
أمم ملؤمدا فقه  :أتزعمنع أمنم ملنؤمدا

 :فخهق ننم م بكت ننهب  ،قل ننة :و أا معضن ن مدن ن
علن ن أوىل لة ننز م ننق لوس نني أحن نهللا  ،ق ننه أب ننع عبن نهللا
ْ ْ
ْ ِّ
ْ
ل ْ
ي الء علمده ن مل كت ملعس
واح ِمن
تبهر وتةهىل ملعس  :وكتبنا َل ِِف اَلل ِ
أخهقم م؟ قه  :قه

68

َّ

ْ

ْ ْ
ِّ
اَّلي خت ِلفكو ِفيك ِ وقنه تبنهر
تبهر وتةهىل لةيس
اي مءء ،وقه
 :و َِلب لكم بعكض ِ
ْ
ْ
ً
ً
ِّ
ْ
ْ
كتاب تِبْيانا ِلُك ْ
ي الء .
وتةهىل مهللا
 :و ِائنا هَِ ى هلال ِء ش ِتيْا ون َّزنلا عليَ ال ِ
تبننهر وتةننهىل ملننه أنننز
[قننه  ]:جلعننو أ
 159ـ يف تفســري العياشــي عننق أيب محننزا عننق أيب عبنهللا
أنزهلننه علين وفي ننه تبيننه انني مننءء اننه أو هننع اننهنق إىل أ تقننع لسننهعة ،فلمننه نق ننة
يفلننعح علن معسن

إلي  :إ ستع م يفلعح وهنء زبوهللانهللاا منق جلدنة هللانبال قنه لن ز دنة ،فنةت معسن جلبني
أوح
أاي معس
فهنش ل جلبي ،ف ةلة في يفلعح ملععفة ،فلمه هللاةل ه في نطب جلبي علي نه ،فلنم تنز جلبني حن بةنط
 ،فلمه نت ع إىل جلبي نعوحل جلبني وخوهللانة يفلنعح ملععفنة
 ،فةقبي را مق ليمق و هللاو لوسع
نبي
 ،فةخنذهه لقنع  ،فلمننه وقةنة أ نهللا م لقن قلنعذم ال دظنوو إلي نه وههبعهنه حن
امنه وضنة ه معسن
علن نبين فنةخي ممنو لقننع وابلنذا أقننهبع  ،فلمنه قنهللامع علن لدننب
أيتنع ذنه رسننع  ،و ننز هللاينينني
[سننلمع علين  )1( ]،بتنهللاأهم فسننةهلم عمننه وهللانهللاو فقننهلع  :ومننه علمننع مبننه وهللانهللاان؟ قننه  :أخننيىن بن ريب وهننع يفلننعح،
ْ
َّ
ُ  ،فةخوهللاعهه فعضةعهه إلي  ،فدظو إلي ه وقعهله واتب ه ابلةي نينة ،ث عنه أمنم ملنؤمدا
قالوا ناتْ ِإنَ ل سول ا ِ

وقنهللا أمنوىن ريب
 :وننع هنذ فعي نه علنم يفولنا و تخنو ق وهنء ألنعح معسن
قلع ت علين فقنه
أ فة ننه إليننع ،فقننه  :لسننة أحسننق قو ءهتننه ،قننه  :إ هللاينينني أمننوىن ممننو أ ت ننة ه سننة رأسننع ليلتننع هننذ ،
فهننع ت نبح وقنهللا علمنة قو ءهتنه ،قنه  :ف ةل نه سنة رأسن فةقنبح وقنهللا علمن اني منءء في نه ،فنةمو رسننع
بدسخ ه فدسخ ه هللالهللا وهع جلعو ،وفي علم يفولا و تخو ق وهع عدنهللاان ،و يفلنعح عدنهللاان ،وع نه معسن
علنني م أعةننا قننه  :قننه أبننع هللاةعننو
عد نهللاان ،و ننق ورثدننه لدبيننا قننل
ألعح معس سة م وا و ةوه بكذ .
__________________
( )1مه با ملةقعتا غم معهللاع مل هللار.
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 :تلننع ل ننخوا لننيت حعظننة

 262ن عق ب بق سهب بق يل نة يفن نهرا قنه  :انه النه قنه هنهرو يفيب السنق معسن

حنا خني

كَبو ِف ْاَل ِْض هو ْ
علي  :مه هذ لهللا ر؟ قه  :هذ ر لعهسقا ،قه وقوأ سأ ِْصف ع ْن آيكاِت َّاَّليكن يتك َّ
كَ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ً
ْ ِّ ْ ْ َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
ْ
ْ ْ
ِّ
الكْغ يت ِخككو
كبيل
اح و ِِ ي وا ل آي الة ال يل ِمنوا هِتا و ِِ ي وا س ِبيل ال ُّش ِ
كبيال و ِِ يك وا س ِ
كْ ال يت ِخككو س ِ
ً
ككبيال فقننه لن هننهرو  :فنهللا ر مننق هننء؟ قننه  :هننء لشننيةتده قننوا ولغننمهم فتدننة ،قننه  :فمننه اب قننهح ل نهللا ر ال
س ِ

أيخذهه؟ قه  :أخذت مد م عهموا وال أيخذهه إال مةمعرا.

ً

ْ

َّ
ْ ْ
كبيال قنه إك رأو المينه و ل نهللا
كبيل ال ُّش ِ
كْ ال يت ِخككو س ِ
 161ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم و ِِ ي وا س ِ
ً
و لعفهء و لةمي ل هحل ال ي َّت ِخكو س ِبيال و ِِ ْ ي ْوا لشو و لزان و ملةهقء أيخذو ذه و ةملع ذه.

 161ـ يف كتــاب علــل الشـرا ع ابسننده إىل عينني بننق أنن قننه  :قننه رسننع
مدذ عبهللا لة ي.
لب هنم ،مه رفةة يوف ه إىل لسمهء حيهء مق
 163ـ يف تفسـري العياشـي عنق ب بنق أيب محنزا عمنق كانو عنق أيب عبنهللا
ً

ً

 :أاومننع لبقننو فههنننه سنيهللا

قنع

َّ
تةنهىل :و اخكك

 :اي رب ومق أخنهر ل ندم؟ فقنه
ق ْوم موىس ِم ْن ب ْع ِْ ِ ِم ْن َ ِليِّ ِت ْم ِع ْجال اسْا َل خواِ فقه معس
َّ
ُّ
اي معس ان أخوت فقه معس ِ :إ ْ ِِه ِإال ِفتْنتَ ت ِضل هِتا م ْن تااء وت ْت ِْي م ْن تااء .
قننه  :اي
معسن
قننه  :إ فيمننه انهللان
 264ن عننق بننق مسننكه عننق لعقننهه عننق أيب هللاةعننو
تلع فتديت فال تع ص عد ه.
إلي اي معس
رب هذ لسهموا قد لة ي فهخلع ر مق قدة ؟ قه  :فةوح
:

ويكككَِ وآلِتتككَ ورو أنن اننه أيمننوهم أ ننه بةبننه ا لبقننو،
 165ـ يف جممــع الييــا ورو عننق علننء
ً
ً
ولذلع خوحل لسهموا لت ْم ِع ْجال اسْا َل خواِ  ،وقه  :هكا ِإلتك ْم و َِِل موىس .
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 166ـ يف تفســري العياشــي عننق ب بننق أيب محننزا عمننق كاننو عننق أيب عبنهللا

قننه  :إ

تبننهر وتةننهىل ملننه

قعم ذو ع ال ل خع ر فلم ق مد معق لةيه  ،فلمه رمهم متهللا غ ب فةلق يفلنعح منق نهللا
أخي معس
 :وللوس ة ف ي عل خلي.
فقه أبع عبهللا
لنني ملخنني
أنن قننه  :رحننم أخن معسن
 167ـ يف جممــع الييــا ن و لقن يفلننعح رو عننق لدننب
مه أخني ربن حن  ،و نن علن كلنع ملتمسنع مبنه

هللا ن  ،فوهللان إىل

اهملةه ق ،لقهللا أخي بعتدة قعم وقهللا علم
وألق يفلعح.
قعم ورمهم فغ
 168ـ يف بصاير الدرجات علي بـن خهلنهللا عنق ةقنعب بنق ز نهللا عنق عبنه لنعر عنق عنمنه بنق عيسن عنق بنق
مسكه عق ليط ملو ا أن حهللاث عق سهللا و هللا ط ،فةتيتن فقلنة :إ ملنو ا حنهللاثين عدنع نهللا ط ،فقنه  :ومنه
هننع؟ قلننة :هللاةلننة فنهللا حنهللا ط ليمننهّن ،قننه  :نةننم ادننة عدنهللا أيب هللاةعننو  :فمننو بدننه رهللانني مننق أهنني لننيمق،
عق ليمق؟ فهقبي حينهللان فقنه لن أبنع هللاةعنو :تةنوه ر انذ وانذ ؟ قنه  :نةنم ورأ ت نه فقنه
فسةل أبع هللاةعو
أبع هللاةعو :هي تةوه قخوا عدهللاهه معض اذ واذ ؟ قه  :نةم ،أورأ ت ه؟ قه  :فقه ل لوهللاي :مه رأ نة رهللانال
عوه ابلبال مدع فلمه قه لوهللاي قه يل أبع هللاةعنو  :اي أاب لع ني تلنع ل نخوا
أ
فهلق يفلعح ،فمه كه مق لتعر ة لتقمت ل خوا ،فلمه بةط رسعل
 269ن مةهو نة بنق حكنيم عننق ب بنق منةي عنق غننزو عنق رهللاني عنق أيب هللاةعننو
أهي بلخ علي فقه ل  :اي خعرستهىن تةوه و ا اذ واذ ؟ قه  :نةم قه  :منق كلنع ل

لنيت حينط غ ن معسن
ت إلي وهء عدهللاان.
قنه  :خني رهللاني مننق
نهللام خينوحل لنهللاهللاه  ،قنه :

ث خنني علين رهللانني مننق أهنني لننيمق ،فقننه  :اي ميننهّن تةننوه مننة اننذ واننذ ؟ قننه  :نةننم ،قننه لن  :تةننوه من وا
لشة منق قنعت ه انذ وانذ ؟ قنه  :نةنم ،قنه لن تةنوه قنخوا سنة لشن وا؟ قنه  :نةنم قنه  :تلنع ل نخوا لنيت
.
حعظة ألعح معس عل ب
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 171ـ يف كتــاب علــل الشـرا ع ابسننده إىل علننء بننق سننهمل عننق أبين قننه  :قلننة يفيب عبنهللا

 :أخننيىن عننق

ْ
ْ ْ ْ
 :يا ْبن أ َّم ال تأخك هِ ِلحي ِِت وال هِ أ ِس ومل قي اي بنق ىب؟ فقنه  :إ لةنهللا و ت بنا

ههرو مل قه ملعس
الخننعا أانوهننه كننع إك اننهنع بننىن عننالت ( )1وم ن اننهنع بننىن أ قلننة لة نهللا وا بينند م ،إال دننزغ لشننيطه بينند م
ْ ْ ْ
كِت وال
فيطيةع  ،فقنه هنهرو يفخين معسن
اي أخنء لنذا ولهللاتن أمنء ومل تلنهللاّن غنم من ال تأخكك هِ ِلحي ِ

ْ
هِكك أ ِس  ،ومل قنني اي بننق أيب ،ال بننىن يفب إك اهنننة أم ننههتم من مل تسننتبةهللا لةنهللا وا بينند م إال مننق ع ننم

نهكهم
مد م ،و نه تستبةهللا لةهللا وا با بىن أ و حهللاا قنه  :قلنة لن  :فلنم أخنذ بوأسن جينو إلين وبل يتن ومل كنق
لة ي وعبه ت لن كنن ؟ فقنه  :ننه فةني كلنع بن يفنن مل عنهرق م ملنه فةلنع كلنع ومل ل ن مبعسن وانه إك فنهرق م
ُّ َّ
ْ ْ
دز ذم لةذ ب أال تو أن قه هلهرو  :ما منعَ ِإذ ِأيتت ْم ضلوا أال تََّ ِبع ِن أفعصيْت أ ْمك ِي قكال هنهرو :
ِّ

ْ

لع فةلة كلع لتعوقع و ِإِّن خ ِايت أ ْ تقول ف َّ قت ب ْ ه ِِن ِإ ِْسا ِييل ول ْم ت ْ ق ْب ق ْو ِل .
 171ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق السق بق حمبنعب عنق لةنال بنق رز نق عنق ب بنق مسنلم عنق أيب
تةنهىل :يكا ْبكن أ َّم ال
قه  :قلة :فكه ههرو أخه معس يفبي و م ؟ قه  :نةم ،مه تسنم قنع
هللاةعو
ْ ْ

ْ

تأخك هِ ِل ْحي ِِت وال هِ أ ِس و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
وهننء خطبننة لعسننيلة قننع في ننه وق نهللا كاننو معس ن وهننهرو
 171ـ يف روض ـ الكــايف خطبننة يفمننم ملننؤمدا
 :اه ههرو أخه يفبي و م .
وهء خلطبة لطهلعتية و مخوهه :ث خوحل مق ملس هللا فمو ب ما ( )2في ه نع منق
 213ن وفي ه خطبة ل

ثلنا مها ،فقه  :و لع
ملك  ،فلمه أمس

رهللاهال د

ع هلل

ولوسعل بةنهللا هنذ لشنيها ال زلنة بنق مالنة لنذاب ( )3عنق

__________________
( )1بدع عالت بعتح مل ملة وتشهللا هللا لال  :أا أوال أم هت م مق أب و حهللا.
( )2ل ما :حظما تتخذ مق ال هرا وأغ ه لش و للغدم و لبقو.
( )3لذاب ابلكسو و لتشهللا هللا :ع كابب ،قه لعيب (ر ) :واىن اببنق مالت نه منق سنلطه لعقنة ،فنإهنم انهنع
خبيط انلع .
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جلههلينة أيالنع منق اني

 :غنهللاو بدنه إىل أح نهر لز نة حملقنا ،وحلن أمنم

اب ة ثالنهنة وستع رهللاال علن ملنعت ،فقنه أمنم ملنؤمدا

فمننه و ىف مننق لقننع حملقننه إال أبننع كر و ملقنهللا وحذ عننة بننق ليمننه وعمننهر بننق ايسننو ،وهللاننهء سننلمه
ملننؤمدا
ْ
ْ ْ ْ
َّ
.
وِن امه ست ةعة بدع إسو نيي ههرو
مخو لقع  ،فوف هللا إىل لسمهء فقه  :إِ القوم استضعف ِ
 171ـ يف كتــاب االحتجــاج للطربســي «رمحننة علي ن » و رو ننة سننليم بننق قنني هلنناليل عننق سننلمه لعهرسننء
يفيب بكنو وأقن هب  :منه و لنع أولقنع يفربةنا لوهللاني لنذ ق
حهللا ط يع ي وفي قنه  :قنه أمنم ملنؤمدا
حن هللا ننه  ،مننه و ال دههلننه أحنهللا مننق عقننبكم إىل ننع لقيمننة ،ث ان قبنني
اب ةنعّن وفننع يل جلههنهللاتكم
ْ
ْ َّ َّ ْ ْ ْ ْ
وِن واكدوا يقتلون ِِن .
ف
ع
ض
به  :ابن أم إِ القوم است
ِ
منق ملهللا دنة ،وبلن منق حنج من رسنع
قنه  :حنج رسنع
 215ن وابسده إىل ب بق علء لبنهقو
مق أهي ملهللا دة وأهي يفيوه و العوب سبةا لن إنسنه أو ز نهللاو  ،علن نع عنهللا أقن هب معسن
فدكن ننع و تبة ننع لة نني و لس ننهموا ،وا ننذلع أخ ننذ رس ننع
لس ننبةا ألع ننه ل ننذ ق أخ ننذ عل نني م بية ننة ه ننهرو
فدكنع لبيةة و تبةنع لة ني و لسنهموا سندة بسندة
ابخلالفة عل عهللا أق هب معس
لبيةة لةلء
ومنال مبني ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 176ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسنده إىل بنق مسنةع قنه  :حت نع مسن هللا لكعفنة فقنهلع  :منه يفمنم ملنؤمدا
فةمو ده  :ل لعا هللاهمةنة ،فلمنه
مل دهزم لنالثة امه انزم يل ة و لزبم وعهنشة ومةهو ة؟ فبل كلع عليه
هللاتمةع قةهللا ملدي ف مهللا و ثىن علي ث قه  :مةهمو لده إن بلغنين عندكم انذ وانذ قنهلع قنهللا أمنم ملنؤمدا
ْ
حمكنم اتهبن  :لقكْ

تةهىل
قهللا قلده كلع ،قه  :إ يل بسدة يفنبيهء أسعا فيمه فةلة ،قه
ُ أ ْسو َسنة قهلع ومق هنم اي أمنم ملنؤمدا ؟ قنه  :أوهلنم إبنوهيم
ول ا ِ
ِِف ِس ِ
ْ
ْ َّ َّ ْ ْ ْ ْ
وِن واكدوا يقتلون ِِن
ههرو
أسعا إك قه يفخي  :ابن أم ِإ القوم استضعف ِ
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إىل

لك ْ
كم

قنه  :وىل مخن

فه قلتم مل ست ةعع ومل شوفع عل قتل فقهللا اعو  ،و قلتم ست نةعع وأمنوفع علن قتلن فلنذلع سنكة عند م
فهلعق أعذر.
حنهللا ط يع ني قنع فين
 177ـ يف كتـاب كمـا الـدين ومتـام الةعمـ ابسنده إىل سنلمه لعهرسنء عنق لدنب
اي أخننء أنننة سننيعء بةنهللاا وسننتلق مننق قننو ش منهللاا ومننق تظننههوهم عليننع وهلم ننم لننع ،فننه وهللانهللات
لةلنء
عل نني م أع ننع ان ف ههن نهللاهم وقهت نني م ننق خهلع ننع مب ننق و فق ننع ،و مل رن نهللا أع ننع ان فهق نني وان ن ن نهللا وال تلن ن ذ ننه إىل
 ،ولننع ذننهرو أسننعا ،إك ست ننةع قعم ن واننه و قتلعن ن فهقنني
لت لكننة ،فهنننع مننىن مبدزلننة هننهرو مننق معس ن
لظلم قو ش وتظههوهم عليع ،فهنع مبدزلة ههرو ومق تبة وهم مبدزلة لة ي ومق تبة .
 178ـ يف أصــو الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق أبي ن عننق لقهسننم بننق ب عننق ملدقننوا عننق سننعيه بننق عييدننة عننق
قننه  :مننه أخلننص عبنهللا الميننه ابهلل أربةننا عمننه أو قننه  :مننه أعنني عبنهللا كاننو
لسنهللاا عننق أيب هللاةعننو
َّ
لنهللانيه وب ننو ءهننه و و هننه ،وأثبننة الكمننة قلبن  ،وأنطن ذننه لسننهن  ،ث تننالِ :إ
عمننه إال زهنهللا
ْ
َّ
ْ ِّ ْ َّ
ْ ْ
ُّ ْ
ْ
ْ ْ
جل سينالت ْ
كَتين فنال نو قنهح
ف
م
ال
ي
ز
َن
َ
ل
ك
ك
و
يا
ن
ادل
يا
اح
ِف
ة
ل
ذ
و
م
ت
ب
ِ
ن
م
ب
ض
غ
م
ع
ال
وا
ك
اخ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

أربةننا

َّ
اَّليككن
ِ

بهللاعنة

علي م إال كليال.
وعل رسعل وأهي بيت قل
إال كليال ،ومع اي عل
() 1
 :عوضنة يل إىل حههللانة ف نوت
 179ـ يف تفسري العياشي عق و بق فوقهللا قنه  :قنه أبنع عبنهللا
لووضنة إك رهللاني علن رأسن  ،قنه  :قلنة:
في ه إىل ملس هللا ،واذلع أفةي إك عوضة ىب الههللاة فبيده ان أقل
الننق لوهللانني؟ فقننه  :مننق أهنني لكعفننة ،قننه قلننة :الننق لوهللانني؟ قننه  :مننق أسننلم ،قننه  :قلننة :الننق لوهللانني؟ قننه  :مننق
لز هللا ة )2( ،قه  :قلة اي أخه أسلم مق تةوه مد م؟ قه :
__________________
( )1ه وت بتشهللا هللا جليم ا خوهللاة وقة هلههللاوا وهء مهللاا الو.
( )2و بةب لدسخ «مق لزهو ة» ولةل م

.
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عوه قبعرهم ( )1ورميهللاهم وأف ل م ههرو بق سةهللا ،قلة اي أخه أسنلم كلنع منق لة لينة امنه مسةنة
َّ

َّ

ْ

ْ

َّ

قنع :

َّ
ْ
جل سينالت ْم غضب م ْن ِ ِّبت ْم وذلة ِف احيا ُّ
ادلنْيا .
اَّلين اخكوا ال ِع
ِ
إِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
 181ـ يف بصاير الدرجات ب بق السنا عنق معسن بنق سنةهللا عنق عبنهللا بنق لقهسنم عنق قنبهح ملنزّن عنق
قنع  :إ عمن بنق ننع انه وقنء معسن بنق عمنو ،
الون بق ال ما عق حبة لةوّن قنه  :مسةنة علينه

ألقن يفلنعح منق نهللا فمد نه منه تكسنو ومد نه
معس
مق زمو أخ و ،فلمه غ
واهنة ألعح معس
مه بقء ومد ه مه رتع  ،فلمه كه عق معس لغ ن قنه عمن بنق ننع  :عدنهللا تبينه منه يفلنعح؟ قنه  :نةنم
بت همننة وبلغ ننم
نننز اننذ تع رث ننه رهننط بةنهللا رهننط حن وقةننة أ نهللا ربةننة رهننط مننق لننيمق ،وبةننط ب
خلنني ،فقننهلع  :مننه قننع هننذ لدننب؟ قينني :د ن عننق خلمننو و لنزان وأيمننو مب هسننق يفخننال واننو جلننع ر ،فقننهلع  :هننذ
فنةخي
ننة لدنب
إىل هللاينيني
وىل مبه أ هللا ده مده ،فهتعقع أيتع من و انذ وانذ  .فنةوح
 ،وهنم أيتعننع من و
يفلنعح ألنعح معسن
خلي ،فةات فقه  :إ فالان وفنالان وفنالان وفنالان ورثنع منه انه
اذ واذ ليلة اذ واذ  ،فس و هلنم تلنع لليلنة ف نهء لوان  ،فنهللاقع علين لبنهب وهنم قعلنع  :اي ب! قنه  :نةنم
اي فال بق فال بق فال بق فال واي فال بق فال بق فال بق فال ق لكتهب لذا تع رثتمنع منق عمن بنق
و مننه علننم ب ن
نننع وقننء معسن بننق عمننو ؟ قننهلع  :نشن هللا ال إلن إال وحنهللا ال مننو ع لن و نننع رسننع
وإك هع اتهب ابلةي نينة قين فهللافةن إىل ووضنةت عدنهللا
أحهللا قط مدذ وق عدهللاان أحهللا قبلع قه  :فةخذ لدب
مدذ قهمة لسمع ت
رأسء فةقب ة ابلغهللا ا وهع اتهب ابلةي نية ( )2هللاليي في علم مه خل
__________________
( )1اذ لدسخ لكق مل هللار هكذ « :قه  :عوه خمهم وسيهللاهم ورميهللاهم .» ...
( )2و نسخة «ابلةوبية» عع «ابلةي نية».
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و يفر إىل

تقع لسهعة فةلمة كلع.

 181ـ يف جممع الييا  :و ختهر معس قعم ت نة وهنذ مليننه هنع مليةنه الو عنق أيب علن جلبنهنء وأيب مسنلم
وعهعة مق ملعسو ق وهع ل يح ،ورو علء بق إبوهيم تعسم .
 :فم ن ننذ
م ن أقن هب ملقننهالت و يف اي قننه
 181ـ يف كتــاب التوحيــد ابب جمل ن لوضننه
 ،إىل قنه  :ث
راب هللاهز لكنم تتخنذو ليسن وحزقيني ،يفهنمنه قنهللا قندةه منني منه قند عيسن
عيس
وأق هب لسبةع لذ ق ختهرهم وقهرو مة إىل جلبي فقهلع ل  :ننع قنهللا رأ نة فنةران
معس بق عمو
سب هن امه رأ ت فقه هلم :ىن مل أر فقنهلع  :ل ْن ن ْل ِمن لَ َ ََّّت نك اُ ا ْتك ً فهخنذهتم ل نهعقة و ح قنع
عننق مخننوهم وبقننء معس ن وحي نهللا فقننه  :اي رب خ ن ت سننبةا رهللاننال مننق بننىن إسننو نيي ف قننة ذننم و رهللا ن وح نهللاا
ْ

هللاقين قعمء مبه أخيهتم ب ؟ فلع شئْت أ ْهلكتت ْم م ْن قبْل وِيَّاي أت ْتلكنا هما فعل ُّ
السفتاء ِم َّنا ؟.
فكي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حنهللا ط
 183ـ يف كتــاب كمــا الــدين ومتـام الةعمـ ابسننده إىل سنةهللا بننق عبنهللا لقمنء عننق ال ننة لقننهنم
يع نني وفين  :قلننة :فننةخيّن اي بننق مننعالا عننق لةلننة لننيت متدن لقننع مننق ختيننهر المننه يفنعس ن م؟ قننه  :م ننلح أ

معسنهللا؟ قلننة :م ننلح قننه  :ف نني جيننعز تقن خننمهتم عل ن ملعسنهللا بة نهللا ال ةلننم أح نهللا مننه خيطننو ببننه غننم مننق
 :أخننيّن عننق
قننالح أو فسننه قلننة :بل ن قننه  :ف ننء لةلننة ،وأور هننه لننع بيهننه دقننه لننع عقلننع ،ث قننه
 ،و ن ننز عل نني م لكت ن وأ نهللاهم ابل ننعحء و لة ننمة وه ننم أع ننال يفم ننم أه نهللا إىل
لوسنني ل ننذ ق قننطعههم
 ،هنني جيننعز من وفننعر عقل مننه وامننه علم مننه إك ننه ابالختيننهر تقن
الختيننهر منند م ،مننني معسن وعيسن
خمهتمه عل ملدهف و ه ظده أن مؤمق؟ قلة :ال قنه  :هنذ معسن النيم من وفنعر عقلن وامنه علمن وننزو
س ننبةا رهللا ننال ال ننق ال ش ننع مي ننههنم
ل ننعحء علي ن ن خت ننهر م ننق أعي ننه قعم ن ن ووهللا ننع عس ننكو مليق ننهت رب ن ن
ً
ْ
اختاِ موىس ق ْوم سكبْ ِع ِاكال ل ِ ِميقاتِنكا إىل قعلن :
 :و
وإخالق م ،فعق خمت عل ملدهفقا قنه
ْ
ل ْن نل ِمن لَ
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َ ََّّت ن

ْ
اُ ا ْت ً فأخك ْتتم َّ
الصا ِعقة هِظل ِم ِت ْم فلمه وهللاهللاان ختيهر مق قهللا قنطعه

للدبنعا و قةنه علن

يففسهللا و يفقلح ،وهع ظق أن يفقلح و يففسهللا علمده الختيهر ال جيعز إال ملق ةلم منه عن ل نهللاور
ومه تكق ل نمهنو ،و ت نوه علين لسنو نو و ال خطنو الختينهر مل نههللاو ق و يفن نهر بةنهللا وقنعم خنما يفنبينهء علن
كوا لعسه مله أر و أهي ل الح.
ْ

قننه مؤلن هننذ لكتننهب «ععن عدن » :قنهللا اتبدننه قو بننه عدنهللا قعلن تةننهىلِّ ِ :ب أ ِِ ِِن أُظ ك ْ إَِلْككَ عننق لوضننه
حهللا نه يع ال وفي بيه هذ ت ة فلم هللا .
َّ
 :واخك ق ْوم
قنع
 181ـ يف تفسري العياشي عق ب بق أيب محزا عمق كاو عق أيب عبهللا
ً
ً
 :اي رب ومنق أخنهر ل ندم؟ فقنه  :اي
موىس ِم ْن ب ْع ِْ ِ ِم ْن َ ِليِّ ِت ْم ِع ْجال اسْا َل خكواِ فقنه معسن

ُّ
ْ
ْ
َّ ْ
معس أان أخوت فقه معس ِ :إ ِِه ِإال ِفتنتَ ت ِضل هِتا م ْن تااء وتت ِْي م ْن تااء

() 1

إلين  :إ اي معسن قنهللا فتدننة
قننه  :ملننه انهللان معسن ربن أوحن
 285ن عننق أيب ب ننم عننق أيب هللاةعننو
قعمننع قننه  :ومبننه ك اي رب؟ قننه  :ابلسننهموا ،قننهغ هلننم مننق حلنني م ع ننال ،قننه  :اي رب حلنني م ال حيتمنني أ

هغ مد عز أو متنه أو ع ي فكي فتدت م؟ قه  :قهغ هلم ع نال فخنهر ،قنه  :اي رب ومنق أخنهر ؟ قنه  :ان،
َّ
ُّ
ِ :إ ْ ِِه ِإال ِفتْنتَ ت ِضل هِتا م ْن تااء وت ْت ِْي م ْن تااء .
قه عدهللاهه معس
ْ َّ
ْ
ل ْ
قنه ل نلعا فقنه أعنوىب
ي الء و النهللا ط لدنب
كِت و ِسكعت
 186ـ يف جممـع الييـا  :وَِح ِ
قه لألعويب :لقهللا س وت ( )2و سنةه و نهللا
وهع ل لعا :ألل م رمحين وب وال توحم مةده أحهللا  ،فلمه سلم
أور لبخهرا ل يح.
رمحة
 187ـ يف روض الواعظني للمفيد « » قه رسع

:

__________________
( )1وقهللا مو الهللا ط بةيد سة رقم  269ن ولةل اور هده مله بيد وبا الهللا ط ت مق لتدهس
ا ضيق عل نعس .
( )2س و مه وسة
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ملةىن أو غم كلع.

إىل و

أوحن

 :اي و امننه ال

نني لشننم عل ن مننق هللال ن في ننه ،اننذلع ال ت نني رمحننيت عل ن مننق

خي في ه.
 188ـ يف أصــو الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب بننق أيب ن ننو عننق محننه بننق عنمننه عننق أيب عبينهللاا
ْ َّ
ْ
ل ْ
ي الء قنع  :علنم المنه ووسن
فين  :وَِح ِِت و ِسعت
حنهللا ط يع ني قنع
الذ ء عق أيب هللاةعو

َّ
ْ
َّليككن ي َّتقككو
علمن لننذا هننع مننق علمن انني مننءء هننم مننيةتده ،ث قننه  :فسككأكتبتا ل ِ ِ

ةننىن وال ننة غننم المننه

ويهعت .

 189ـ يف كتــاب علــل الشـرا ع ابسننده إىل هللاةعننو بننق ب ل ننع قننه  :سننةلة أاب هللاةعننو حممنهللا بننق علننء لبننهقو
الم نء؟ فقننه  :مننه قننع لدننه ؟ قلننة :زعمننع أن ن نننه مس نء
مل مس نء لدننب
فقلننة :اي بننق رسننع
المنء يفنن مل حيسننق أ كتن  ،فقننه
ْ

َّ

ً

 :اننذبع علنني م لةدننة  ،أىن كلننع و
ِّ

ِّ

ْ

قننع

ْ ْ

حمكننم اتهبن  :هككو

اَّلي بعث ِف اَل ِّميِّ ِسوال منْت ْم يتْلوا عليْت ْم آيات ويزك ْ
احكمة فكي اه ةلم م
كتاب و ِ
ِ
ِ
يتم ويعلمتم ال ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
قننوء و كتن ابثدننا وسننبةا أو قننه بنلننط وسننبةا لسننهان ،وإنننه مسننء
مننه ال حيسننق و لقنهللا اننه رسننع
ْ

 :و ِتلنْ ِكِ أ َّم الق وم ْن َ ْوِلا .
يفمء يفن اه مق أهي مكة ومكة مق أم هت لقو  ،وكلع قع
قننه  :قلننة :لدننه
 292ن وابسننده إىل علننء بننق حسننه وعلننء بننق أسننبه وغننم رفةننع عننق أيب هللاةعننو
َّ
اَّلي
مل كت وال قوأ؟ فقنه  :انذبع لةند م  ،ىن كلنع وقنهللا قنه
زعمع رسع
 :هكو ِ
ْ
ْ ْ
ً
ِّ
ْ ِّ ِّ
وال منْت ْم يتْلوا عليْت ْم آيات ويز ِّك ْ
احكمكة أفيكنع ةلم نم لكتنهب
كتاب و ِ
بعث ِِف اَلمي ِس ِ
يتم ويعلمتم ال ِ
ِِ
ِ
ِ
و الكمنة ولني حيسنق أ قنوء و كتن ؟ قنه  :قلنة :فلنم مسن لدنب يفمنء؟ قنه  :نسن إىل مكنة ،وكلنع قنع
ْ
ِ :تلنْ ِكِ أ َّم الق وم ْن َ ْوِلا فة لقو مكة فقيي :أمء لذلع.
قنه  :انه النه منق
 291ن وابسده إىل أمحهللا بق ب بق أيب ن و عق بةب أقن هب عنق أيب عبنهللا
عل رسعل

أن اه قوء وال كت فلمه
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تعهللا أبنع سنعيه إىل أحنهللا اتن

لةبنه إىل لدنب

ف هنن لكتنهب وهنع

بةنب حيطنه ملهللا دنة فقنوأ ومل خيني

أق هب  .وأموهم أ هللاخلع ملهللا دة فلمه خلع ملهللا دة أخيهم.
عدن » قنه حنهللاثده سنةهللا بنق عبنهللا قنه  :حنهللاثده أمحنهللا بنق
 292ن وحنهللا ثده ب بنق السنق ل نعهر «رضن
ب بق عيس عق السنا بنق سنةيهللا وب بنق خهلنهللا ليقنء عنق ب بنق أيب عمنم عنق هشنه بنق سنهمل عنق أيب عبنهللا
قوء لكتهب وال كت .
قه  :اه لدب
عدن » قنه  :حنهللاثده سنةهللا بنق عبنهللا قنه  :حنهللاثده أمحنهللا بنق ب بنق عيسن عنق أمحنهللا بنق
 293ن أيب «رضن
قنع  :انه النه منق
ب بق أيب ن و عق أاب بق عنمه عق السق بنق زاي ل نيقي قنه مسةنة أاب عبنهللا
ن اه أميه ال كت و قوء لكتهب.
ب عل نبي
حهللا ط يع ي وفي قع  :قنه نع ا
 191ـ يف أةمايل الصدوق «رمحة علي » ابسده إىل أمم ملؤمدا
 :ىن قوأت نةتع لتعر نة ب بنق عبنهللا معلنهللا مبكنة وم نههللاو بطيبنة ولني بعنظ وال غلنيظ وال
لوسع
وهنذ منهيل فنهحكم فين مبنه
قخهب وال م نق ابلع ش وال قع خلده ( )1و ان م هللا ال إل إال و نع رسع
نز

.

أننة اي هللانهثلي أمنق كمنة
حنهللا ط يع ني وفين  :فقنه لوضنه
 195ـ يف ابخـرا ل واجلـرا ح عنق لوضنه
وكمنة رس نعل يفن ن ال ب نهللانع مدننه مننءء تكننو الننه هف ن وسننذر  ،فقننه  :أم نه إك أمدتننىن فننه هننذ لدننب لننذا إمس ن
وهنذ لسنبطه للنذ إمس منه
وهنذ لبدنة لنيت إمس نه فهيمنة
وهذ لعقء لذا إمس علء
حممهللا
لتعر ة و إلتيي و لزبعر.
السق و السا
 196ـ يف كتاب التوحيد وعيع يفخبهر ابب جمل
__________________
( )1لعظ :لسيئ خلل خلشق لكال  .وقخ
لكال .

لوضه

لوهللاي :قهت مهللا هللا ف ع قخهب ورننق لوهللاني بتشنهللا هللا لدنع  :قنهح .و خلنىن :لع نش
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من أقن هب مللنني و ملقننهالت قننه لوضنه

لنوأ

جلننهلعت :تسننةلىن أو أسننقلع؟ قنه  :بنني أسننقلع ،ولسننة أقبنني

قننه لوض ننه
إبننوهيم ومعس ن
مدننع ح نة إال مننق لتعر ننة أو مننق إلتينني أو مننق زبننعر و أو مبننه ق ن
 ،و إلتيي عل لسنه عيسن بنق
 :ال تقبي مىن ح ة إال مه نط ب لتعر ة عل لسه معس بق عمو
قننه لوضننه :
فقننه رأ جلننهلعت :مننق أ ننق ثبننة نبننعا حممنهللا
مننويف  ،و لزبننعر علن لسننه و ،
يفر  ،فقه ل ثبنة قنع معسن
خليعة
وو
م هللا بدبعت معس بق عمو وعيس بق مويف
وق بىن إسنو نيي فقنه هلنم :إنن سنيةتيكم
 ،قه لوضه  :هي تةلم اي ع ا أ معس
بق عمو
نب هع مق إخع نكم في ( )1ف هللاقع ومد فهمسةع ف ي تةلم أ لبين إسو نيي إخنعا غنم ولنهللا إمسهعيني ادنة تةنوه
قو بة إسو نيي مق إمسهعيي أو لسب لنذا بيد منه منق قبني إبنوهيم ؟ فقنه رأ جلنهلعت :هنذ قنع معسن ال
؟ قننه  :ال ،قننه لوضننه
نهللافةن  ،فقننه لن لوضننه  :هنني هللاننهنكم مننق إخننعا بننىن إسننو نيي نننب غننم ب
يل منق لتعر نة ،فقنه لن لوضنه  :هني تدكنو
ت
أفلي قهللا قح هذ عدهللاام؟ قه نةم ولكين أح
لتعر ة قنع  :هللانهنكم لدنعر منق هللابني ينعر سنيدهء ،وأضنهء لدنه منق هللابني سنهعم و سنتةلق عليدنه منق هللابني فنهر ؟ قنه

:

رأ جلنهلعت :عنوه هنذ لكلمنهت ومنه علنم تعسنمهه ،قنه لوضنه  :ان أخني بن  ،منه قعلن  :هللانهء لدنعر مننق
هللابي يعر سيدهء فذلع وحء تبهر وتةهىل لذا أنزل عل معس عل هللابي ينعر سنيدهء ،وأمنه قعلن  :وأضنهء لدنه
تةهىل إىل عيس بق مويف وهع علي وأمه قعل  :و سنتةلق عليدنه منق هللابني
مق هللابي سهعم ،ف ع جلبي لذا أوح
فيمنه تقنع أننة وأقن هبع لتعر نة:
فهر  ،فنذلع هللابني منق هللابنه مكنة بيدن وبيد نه نع  ،وقنه منةيه لدنب
رأ ة رابا أضهء هلمه يفر أحهللا ه عل محنهر و الخنو علن عني ،فمنق ران
رأ جلهلعت :ال عوف مه ،فةخيّن ذمه قه  :مه را المهر
__________________
( )1اذ لدسخ و ستظ و ههمش لةيع

يفقي «في » ابلبهء ملعحهللاا.
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المنهر ومنق ران

جلمني؟ قنه

فةيس  ،و مه را

جلمي فم مهللا

أتدكو هذ مق لتعر ة؟ قه  :ال منه أنكنو ث قنه لوضنه

 :هني تةنوه

حيقع لدب؟ قه  :نةم ىن ب لةهره قه فهن قه واتهبكم دط ب  :هللاهء ابلبيدنهت منق هللابني فنهر  ،و منتألت
لسننمع ت مننق تسننبيح أمح نهللا وأمت ن حيمنني خيل ن لب ننو امننه حيمنني لنني أيتيدننه بكتننهب هللاهللا نهللا بة نهللا خننو ب بيننة
ملقهللا ةىن ابلكتهب :لقوم أتةوه هذ وتؤمق ب ؟ قه رأ جلهلعت :قهللا قه كلع حيقع وال ندكنو قعلن  ،قنه
وقهللا قه و زبعر وأنة تقنوء :ألل نم بةنط مقنيم لسندة بةنهللا لعن ا ف ني تةنوه نبينه قنه لسندة بةنهللا
لوضه
وأايمن
؟ قننه رأ جلننهلعت :هننذ قننع و نةوفن وال ندكننو ولكننق عننىن بننذلع عيسن
لعن ا غننم حممنهللا
 :هللا لة عيس مل خيهل لسدة وقهللا انه مع فقنه لسندة تعر نة حن رفةن إلين  ،و
هء لع ا ،قه لوضه
إلتيي مكتعب بق ليا ك ه ( )1و لعهرقليطه هللاهء منق بةنهللا  ،وهنع لنذا حيقن يفخبنهر و عسنو لكنم اني منءء
و ش هللا يل امه م هللات ل  ،ان هللاقتكم ابيفمنه وهع أيتيكم ابلتةو ي أتؤمق ذذ إلتيي؟ قه  :نةم ال أنكو .
قننه  :اننه
 197ـ يف كتــاب التوحيــد ابسننده إىل عب نهللا لننومحق بننق يفسننع عننق هللاةعننو بننق ب عننق أبي ن
ومسةننه مد ن  ،وق نهللا اننهان ق نوائ لتعر ننة
وأتيننه ب
ق نهللا قه ننع اي ق نهللا ممدننه مبعس ن رسننع
لوسننع
وعلمننه علننم لكتن الوىل ،فلمننه قننبب تبننهر وتةننهىل رسنعل أقننبال سننةال عننق
إبننوهيم ومعسن
وقن
قهح يفمو بةهللا  ،وقهال :إن مل مية نب قنط إال ولن خليعنة قنع ابيفمنو أمتن منق بةنهللا  ،قو ن لقو بنة إلين منق
أهنني بيتن  ،عظننيم لقنهللار ،هللالينني لشننة  ،فقننه أحنهللا ه ل ننهحب  :هنني تةننوه قننهح هننذ يفمننو مننق بةنهللا هننذ لدننب
؟ قه الخو :ال أعلم إال ابل عة ليت أهللاهللاهه لتعر ة ،وهع يفقل مل غو
__________________
 ،وقنه لطوحينء (ر ) :بنوا ابلبنهء ملعحنهللاا لت تهنينة و لنوء مل ملنة ملشنهللا ا علن منه قنح منق
( )1بوا عل مه قيي :أقل ه ابرا سم منويف
لدسخ :أحهللا أوقيهء يفنبيهء ملتةخو ق عق نعح (م)
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فهن اه أقوب لقع منق رسنع

فلمنه خنال ملهللا دنة وسنةال عنق خلليعنة أرمنهللا إىل أيب بكنو ،فلمنه نظنو إلين

؟ قننه  :إّن رهللانني مننق عشنمت  ،وهننع زوحل بدننيت
قننهال :لنني هننذ قننهحبده ،ث قننهال لن  :مننه قو بتننع مننق رسننع
عهنشننة ،قننهال :هنني غننم هننذ ؟ قننه  :ال :قننهال :ليسننة هننذ بقو بننة فننةخيان ننق ربننع؟ قننه  :فننع سننب مسننع ت ،قننهال:
هنني غننم هننذ ؟ قننه  :ال ،قننهال :لدننه عل ن مننق هننع أعلننم مدننع فهنننع لسننة ابلوهللانني لننذا ت نهللا قننعت لتعر ننة أن ن
وخليعت ن  .ث أرم نهللا ه إىل عمننو ،فلمننه أتيننه قننهال :مننه قو بتننع مننق هننذ لدننب؟ قننه  :أان مننق
وق نء هننذ لدننب
عش نمت وهننع زوحل بدننيت حع ننة قننهال :هنني غننم كلننع؟ قننه  :ال قننهال :ليسننة هننذ بقو بننة وليسننة هننذ ل ننعة لننيت
تهللاهه لتعر ة ،ث قهال ل  :فة ق ربع؟ قه  :فنع سنب مسنع ت ،قنهال :هني غنم هنذ قنه  :ال ،قنهال :لدنه علن منق
هع أعلم مدع فةرمهللا ه إىل علء  ،فلمه هللاهء فدظو إلي قه أحنهللا ه ل نهحب  :إنن لوهللاني لنذا تنهللا قنعت
:

وخليعتن وزوحل بدتن وأبننع لسننبطا و لقننهنم ابالن مننق بةنهللا  ،ث قننهال لةل نء
لتعر ننة أنن وقنء هننذ لدننب
 :هننع أخ ن وأان و رث ن ووقنني وأو مننق ممننق ب ن وزوحل بدت ن
؟ قننه
أ ننه لوهللانني مننه قو بتننع مننق رسننع
 ،قننهال لن  :هننذ لقو بننة لعننهخوا و ملدزلننة لقو بننة وهننذ ل ننعة لننيت تنهللاهه لتعر ننة ،قننه لي ننع اي  :فمننه
فهيمننة
إننع يفنننة

مدن قننهحبيع أ كنعان هللاةننال معضننةع لننذا أنننة أهلن فع لننذا أنننز لتعر ننة علن معسن
خلليعة حقه تهللا قعتع اتبده ونقوأ ادهنسده ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 198ـ يف روض الكايف علي بن إبراهيم عق أبي عق السق بق حمبعب عنق ب بنق لع نيي عنق أيب محنزا عنق أيب
إىل قه  :فلمنه أنزلنة لتعر نة علن معسن بشنو مب منهللا
تبهر وتةهىل ع هللا إىل م
قه  :إ
هللاةعو
وهنع فتنه لنذا
أنبيهء واه وقنء معسن بنق عمنو عمن بنق ننع
واه با معس و عس
حن بةنط تبنهر وتةنهىل ملسنيح عيسن بنق منويف ،فبشنو
اتهبن  ،فلنم تنز يفنبينهء تبشنو مب منهللا
كاو
وكلع قعل
مب مهللا
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ككوِا و ْاْل َْنيككل يككأْم همْ
اتل ْ
عد نهللاهم ِف َّ
تةننهىل :جيهللاون ن ةننىن لي ننع و لد ننهر مكتننعاب ةننىن قننعة حمم نهللا
ِ
ِ ْ ِ ِ ِ
ْ
ً
ِّ
ْ
ْ ْ
ول يأ ِِت ِم ْن بع ِْي إسكم
وف وينْتاه ْم ع ِن المنْك ِ  ،وهع قع
هِالمع ِ
خيني عنق عيسن  :ومبشا هِ س ال
ْ
مب مهللا امه بشو يفنبيهء قلع ت علي م بة م ببةب.
أَحْ وبشو معس وعيس

 199ـ يف أصــو الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب بننق أيب ن ننو عننق محنه بننق عنمننه عننق أيب عبينهللاا
ْ

َّ

 :قننع  :وَِحككِت وسككع ْ
تل ْ
ي الء قننع  :علننم
حنهللا ط يع نني قننع فين
الننذ ء عننق أيب عبنهللا
ِ ِ
َّ
ْ
المه ووس علم لذا هع مق علم اي مءء هم ميةتده ث قنه  :فسأكتبتا ل ِ َِّليكن ي َّتقكو ةنىن وال نة غنم
ْ ْ
ْ
اتل ْ
كتوبا ً ِعنْْه ْم ِف َّ
و لعقنء و لقنهنم أيمنوهم
يكل ةنىن لدنب
َن
اْل
و
ِا
و
َيْون م
ِ
ِ
ِ
المنه ويهعتن ث قنه ِ :
ِ
ِ
وهللا هللا وحيي هلنم لطيبنهت أخنذ لةلنم منق
ابملةووه إك قه و د ههم عق ملدكو و ملدكو مق أنكو ف ي المه

أهل وحيو علي م خلبهنط و خلبهنط قع مق خهل و عد م إقوهم وهء لنذنعب لنيت انهنع في نه قبني مةنوفت م
و يفغننال لننيت اهنننة علنني م و يفغننال  :مننه اننهنع قعلننع الننه مل كعنننع أمننوو ب ن مننق تننو ف نني
ف نني المننه
فلمه عوفع ف ي المه وض عد م إقوهم و إلقو :لذن وهنء تقنهر ث نسنب م فقنه  :لنذ ق ممدنع
المه
ُّ َّ
ْ ْ
ْ
َّ
اَّلي أن ِزل مع أو ِئلَ هم المف ِلحو
وع َّزِو ونَصو واتبعوا
انلوِ ِ

ةىن لذ ق هللاتدبع جلبة

ب ةىن ابإلمه
و لطهغعت ةبهللاوهه و جلبة و لطهغعت فال وفال وفال و لةبه ا يهعة لده هلم.
َّ
اَّلين يََّبعو ال َّسول َّ
كي ْاَل ِّ َّ
انل َّ
ِم
:
قنع
 011ن علء بق إبوهيم ابسده عق أيب عبنهللا
ِ
ِ
ِ

َّ
ْ
ُّ
ْ ْ
الطيِّ
اتل ْوِا و ْاْل َْنيل يأْم ه ْم هالْم ْع وف وينْتاه ْ
كل لتكم َّ
كتوبا ً ِعنْْه ْم ِف َّ
بكا
َي
و
ك
ن
م
ال
ن
ع
م
َيْون م
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلي ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ْ
ُّ َّ
ْ ْ
َّ
اَّلي أنْ ِزل مع أو ِئلَ هكم المف ِلحكو قنه  :لدنعر هنذ
وَي ِّ م عليْ ِتم اْلبائِث إىل قعلن  :واتبعوا
انلوِ ِ

ملعض أمم ملؤمدا و النمة

.

 321ن ب بق حيىي وحممهللا بق عبهللا

بق هللاةعو عق السق بق يو
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وعل بق

ب عق قهحل بق أيب محه عق بكو بق قهحل عق عبهللا لومحق بق سنهمل عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا

أاب هللاةعنو

و مخنو بةنهللا كانو
لذا في سم لدب وأمسنهء النمنة
إىل رسع
قوأ للعح لذا أههللا
خ نوحل مد ن ل نهللا عء إىل س ننبيلء ،و خل ننهز لةلم ننء الس ننق ،وأام نني كل ننع اببد ن ح رمح ننة
عل ننء ب ننق ب
 ،وقنني أ ننعب ،فيننذ أوليننهن زمهن ن و ت ننه رسس ن م امننه
للةننهملا ،علي ن امننه معس ن  ،وذننهء عيس ن
ت ننه رس لن و لنهللا لم ،فيقتلننع وحيوقننع و كعنننع خننهنعا موعننعبا وهللالننا ،ت ننب يفر بنهللامهن م ،و عشننع
لع نني و لونننة ( )1مننةهنم ،أولقننع أوليننهنء حقننه ،ذننم ف ن انني فتدننة عميننهء حد نهللا ( )2وذننم أاش ن ل نزالز وأ ف ن
ْ
ْ
تقهر و يفغال  ،أو ِئلَ عليْ ِت ْم صلوا ِم ْن ِ ِّب ِت ْم وَِحة وأو ِئلَ هم الم ْتتْو .
 311ـ يف روض الكايف علـي بـن إبـراهيم عنق أبين عنق عمنو بنق عنمنه عنق علنء بنق عيسن رفةن قنه  :إ معسن
انهللاه رب تبهر وتةهىل فقه ل مدههللاهتن  :أوقنيع اي معسن وقنية لشنعي ملشنع اببنق لبتنع عيسن بنق
مننويف ،ومننق بةنهللا ب ننهح جلمنني يفمحننو لطين لطننههو ملط نو ،فمنلن اتهبننع أنن م ننيمق علن لكتن ال ننه،
وأن را سههللاهللا رغ ره  ،إخع ن ملسهاا وأن هر قع مخوو  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
قنه :

 313ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق بنق أيب عمنم عنق محنه عنق حو نز عنق أيب عبنهللا
َّ
ْ
اَّلين آتيْناهم ال ِكتاب ي ْع ِ فونك ةنىن رسنع
تبنهر وتةنهىل:
نزلة هذ ت ة لي ع و لد هر قنع
ِ
وقنعة
قنهللا أننز علني م لتعر نة و إلتيني و لزبنعر قنعة ب
رما ي ْع ِ فكو أهْنكاءه ْم ال
َّ
ْ َّ
ْ
َّ
َّ
اِ َِحاء هينت ْم تك اه ْم
ُو ِ
أق هب ومبةن وم ههللاو  ،وهع قعلن تةنهىلُ :ممْ ِسول ا ِ
اَّلين مع أ ِشْاء ى الكف ِ

ْ ً
ْ ً
َّ ً َّ ً ْ
ُ و ِِضوانا ِسيماه ْم ِِف واو ِه ِت ْم
ِرعا سجْا يبتوو فضال ِمن ا ِ

__________________
( )1لونة :ل ي ة.
( )2الدهللا بكسو الهء :ملظلم.
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ْ ْ

ْ
َّ ْ
ْ
ْ
ُّ
يل ف ذ قعة رسع
اْل ِ
ِمن أث ِ السجو ِد ذلَِ مثلتم ِِف اتلوِا ِ ومثلتم ِِف ِ
َن ِ
عوف أهي لكتهب امه قه ه :فل َّما ااءه ْم ما ع فوا كف وا هِ ِ .
أق هب  ،فلمه بةن
َّ
َّ
اَّلين آمنوا ه ِ وع َّ
كزِو ونَصكو و َّاتبعكوا ُّ
اَّلي
انلكوِ ِ
 311ـ يف تفسري العياشي عنق أيب ب نم قنع  :ف ِ
ِ
أنْ ِزل مع قه أبع هللاةعو  :لدعر علء .

لتعر ة و إلتيي وقنعة

ْ
ّ
ْ ِّ
ْ ْ
 :و ِمككن قككومِ مككوىس أمككة يتككْو هِككاح وبِك ِ

قنع

 325ن عنق عبنهللا بنق سنده عنق أيب عبنهللا
هم أهي إلسال .
ي ْع ِْلو فقه  :قع معس
سنتخوحل منق ه نو لكةبنة
قه  :إك قنه قنهنم م حممنهللا
 326ن عق ملع ي بق عمو عق أيب عبهللا
سبةة وعشو ق رهللاال ،مخسة عشو منق قنع معسن لنذ ق ق نع ابالن وبن ةنهللالع  ،وسنبةة منق أقن هب لك ن
و عم وقء معس  ،ومؤمق م فوعع وسلمه لعهرسء ،وأاب هللاهنة يفن هرا ،ومهلع يفم .
و عنه رأ جلنهلعت و سنق لد نهر
 321ن عنق أيب ل ن به لبكنوا قنه  :مسةنة علنء بنق أيب يهلن
فقه  :ىن سنهنلكمه عنق منو و ان علنم بن مدكمنه ،اي رأ جلنهلعت ابلنذا ننز لتعر نة علن معسن  ،وأيةمكنم ملنق

و لسننلع  ،وضننوب لكننم لب ننو يو قننه بسننه وف ننو لكننم مننق ال ننو لطننعر ثننىن عشننو عيدننه لكنني سننبط مننق بننىن
؟ فقننه  :وال إال فوقننة و ح نهللاا ،فقننه :
إسننو نيي عيدننه إال مننه أخيتننىن عل ن اننم ف قننة بدننع إسننو نيي بة نهللا معس ن
قنع  :وم ْ
كن
اذبة و لذا ال ل غم  ،لقهللا ف قة عل حهللا وسبةا فوقة ال ه لدنهر إال و حنهللاا ،فنه
ِ
ْ
ق ْومِ موىس ّأمة ي ْتْو هِاح ِّ وبِ ِ ي ْع ِْلو .

وقننه
 318ـ يف الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق هننهرو بننق مسننلم عننق مسنةهللاا بننق ق نهللاقة عننق أيب عب نهللا
قع  :سة عق يفمو ابملةووه و لد عنق ملدكنو :أو هللان هنع
بةهللا  :وذذ السده قه مسةة أاب عبهللا
عل ن يفمننة عيةننه؟ فقننه  :ال فقينني ل ن  :ومل؟ قننه  :نننه هننع عل ن لقننع ملطننهم ،لةننهمل ابملةننووه مننق ملدكننو ال عل ن
ل ننةي

لننذا ال تنهللا سننبيال إىل أا مننق أا ،قننع مننق الن إىل لبهينني ،و لنهللاليي علن كلننع اتننهب

ْْ ْ
ْ
ْ ْ ْ ّ ْ
َ ويأم و
قعل  :وتلكن ِمنكم أمة يْعو إىل اْل ِ
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تةننهىل

ْ

ْ

ْ
ّ ْ
كاح ِّ
ْ ْ
تةنهىل :و ِمن قومِ موىس أمة يتْو هِ

ْ
وف وينْت ْو ع ِن المنْك ِ ف ذ خه
هِالمع ِ
وبِ ِ ي ْع ِْلو ومل قي عل أمة معس وال عل اني قعمن وهنم عمقنذ أمنم تلعنة و المنة و حنهللاا ف نهعهللا  ،امنه قنه
َّ
ً َّ
ّ
ّلِل قنع  :مطيةنه هلل تةنهىل و النهللا ط يع ني أخنذان مدن معضن
سنب هن وتةنهىل :إِ إِهْ ا ِهيم
أمكة قانِتكا ِ ِ
الههللاة.

غنم عنه امنه قنه

عننق لد ننب
 319ـ يف كت ــاب االحتج ــاج للطربس ــي « » ابسننده إىل الم ننه ب بننق عل ننء لب ننهقو
حهللا ط يع ي وفي خطبة لغهللا و وفي ه مةهمو لدنه ان ل نو ملسنتقيم لنذا أمنوام ابتبهعن  ،ث علنء ( ) منق
ْ
بةهللاا ،ث ولهللاا مق قلب أنمة ي ْتْو هِاح ِّ وبِ ِ ي ْع ِْلو .
حنهللا ط يع ني وفين  :ومل خيني أرضن منق عنهمل مبنه حيتنهحل خلليقنة إلين  ،ومنتةلم
 312ن وفين عنق أمنم ملنؤمدا
عل سبيي تنها ،أولقنع هنم يفقلنع عنهللا  ،وقنهللا بنا كلنع منق أمنم يفنبينهء ،وهللاةل نم مننال ملنق خنو ،منني قعلن
ْ
و ِم ْن ق ْومِ موىس ّأمة ي ْتْو هِاح ِّ وبِ ِ ي ْع ِْلو .
فيمق ممق مق قع معس
هنذ يفمنة منق هنم؟ علن أقنع  ،أحنهللاهه :هننم قنع
 311ـ يف جممع الييـا و ِم ْن ق ْومِ موىس ت نة ختلن

مق ور ء ل ا وبيد م وبا قنا و هللانهر منق لومني مل غنمو ومل بنهللالع عنق بنق عبنه و لسنهللاا و لوبين و ل ن ه
قنهلع ولني يفحنهللا مند م منه و قنهحب  ،ميطنوو ابلليني و ن ع ابلد نهر
وهع ملووا عق أيب هللاةعو لبنهقو
ليلنة ملةنوحل إلني م ،فقنوأ
نطل ابلدب
و زرعع  ،ال ي إلي م مده أحهللا وال مد م إليده ،وقيي :إ هللاينيي
علنني م مننق لقننوم عشننو سننعر نزلننة مبكننة ،فننآمدع ب ن وق نهللاقع وأمننوهم أ قيمننع مكننههنم و ن لسننبة ،وأمننوهم
ابل لعا و لزاها ومل كق نزلنة فو نة غم نه فعةلنع ورو أقن هبده هننم خيوهللانع من قنهنم م حممنهللا
ك لقونا رمهم وقه  :لع أموت ابملقه لسوّن أقيم با أه وام.
ْ
ْ
 006ن وفي عدهللا قعل تةنهىل :و ِم َّم ْن خلقنا ّأمة ي ْتْو هِكاح ِّ ورو بنق هللانو ح عنق لدنب

ورو
قنه  :هنء

ّ ْ
ْ ِّ
ْ ْ
أميت ابال أيخذو  ،وابال ةطع  ،وقهللا أعط لقع با أ نهللا كم منل نه و ِمن قومِ موىس أمة يتْو هِاح وبِ ِ
ي ْع ِْلو .
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 313ـ يف كتــاب ابخصــا عننق عبينهللا

بننق عبنهللا لننومحق بننق السننق بننق هللاةعننو بننق السننق بننق علننء

قننه :

أخوحل مق بىن إسو نيي وهنع ةقنعب
عمه قع بىن يففط فقه  :إ
سةلة علء بق معس بق هللاةعو
لعهيمننة بدننة
ثننىن عشننو سننبطه ونشننو مننق السننق و السننا إبننين أمننم ملننؤمدا
بننق إس ن بننق إبننوهيم
ثىن عشو سبطه ث عهللا الثىن عشو مق ولهللا إسو نيي فقنه  :ز لنع بنق ةقنعب ومشةنع بنق ةقنعب
رسع
و نع بنق ةقنعب وتشنهخو بنق ةقنعب ور كنع بنق ةقننعب و عسن بنق ةقنعب وبدينهما بنق ةقنعب وتعشنه بننق
ةقننعب وو بننق ةقننعب وسننقط عننق السننق لدسننهبة ثلنننة منند م ،ث ع نهللا الثننىن عشننو مننق ول نهللا السننق و السننا
فقه  :أمه السنق فهنتشنو مدن سنتة بطنق ،بدنع السنق بنق ز نهللا بنق السنق بنق علنء وبدنع عبنهللا بنق السنق
بننق السننق بننق علننء ،وبدننع إبننو هيم بننق السننق بننق السننق بننق علننء وبدننع السننق بننق السننق بننق علننء وبدننع و بننق
منق هنذ لسنتة البطنق،
السق بق السق بق علء وبدع هللاةعو بق السق بق السق بق علنء فةقن السنق
 ،وبدنع عبنهللا لبنههو بنق
فقه بدع ب بق علء لبهقو بنق علنء بنق السنا بنق علنء
ث عهللا بىن السا
علنء ،وبدننع ز نهللا بننق علنء بننق السننا بنق علننء ،وبدنع السننا بننق علنء بننق السنا بننق علننء وبدنع عمننو بنق علننء بننق
م نند م ول نهللا الس ننا ب ننق عل ننء

السننا ب ننق عل ننء وبد ننع عل ننء ب ننق الس ننا بننق عل ننء ،ف ننؤالء لس ننتة البط ننق نش ننو
.
 311ـ يف أصـو الكـايف علنء بننق ب عنق بةنب أقن هبده عننق بنق حمبنعب عنق ب بننق لع نيي عنق أيب السننق
ْ
أعنز وأمدن
لك ْن نوا أُفست ْم ي ْظ ِلمو فقه  :إ
أن قه  :قع
ملهضء
 :وما ظلمونا و ِ

مق ظلم و دس نعس إىل هلم ،ولكق خلطده بدعس ف ةني هلمدنه هلمن  ،ووال تدنه وال تن ث أننز بنذلع
ْ
قومان عل نبي فقنه  :وما ظل ْمناه ْم ولك ْ
كن نكوا أُفسكت ْم ي ْظ ِلمكو قلنة هنذ تدز ني؟ قنه  :نةنم و النهللا ط
ِ
يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 315ن بةب أق هبده عق ب بق أيب عبهللا
قه  :سقلت عق قع
زررا عق أيب هللاةعو

عق عبهللا لعههب بق بشو عنق معسن بنق قنه عنق سنليمه عنق
 :وما
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ْ
ْ
لك ْن نوا أُفست ْم يظ ِلمو
ظلمونا و ِ

قه  :إ

أعظم وأعز وأهللاي وأمدن منق أ ظلنم ،ولكدن خلطدنه بدعسن
َّ

َّ
اَّليكن آمنكوا ةنىن النمنة مدنه
ف ةي هلمده هلمن ووال تدنه وال تن  ،حينط قنع  :إِنمكا و ِ َُّلككم اُ وِسكوَل و ِ
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
حهللا ط يع ي في  :وأمه قعل  :وما ظلمونكا
 316ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي « » عق أمم ملؤمدا
ْ

لك ْن نوا أُفست ْم ي ْظ ِلمكو ف نع تبنهر إمسن أهللاني وأعنز منق أ ظلنم ولكدن قنو أمدهنن علن خلقن بدعسن ،
و ِ
وهع عوه خلليقة هللااللة قهللارهم عدهللا  ،و هلم م هلم بقعل  :وما ظلمونا ببغ م أوليهنده ،ومةعنة أعنهللا ن م
ْ
لك ْن نوا أُفست ْم ي ْظ ِلمو إك حومعهه جلدة وأوهللابع علي ه خع لدهر.
علي م و ِ
 317ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم حــدا أيب عننق السننق بننق حمبننعب عننق علننء بننق رائب عننق أيب عبينهللاا عننق أيب
قه  :وهللاهللاان اتهب علء بق أيب يهل قنلع ت علين أ قعمنه منق أهني لنة ( )1منق قنع ننع وأ
هللاةعو
اليته اهنة سيقة إلي م ع لسبة ليختي يهعت م كلع ،فشوعة إلي م ع سنبت م ان نم ( )2وقنهللا
أبنع ذم هننهرهم وسننع قي م ،فبنه رو إلي نه فةخننذو نطه وهنه ،فلبننع كلننع منه منهء ال د ننههم عد نه يفحبننهر

وال ميدة م لةلمهء مق قيهللاهه ،ث إ لشيطه أوح إىل يهنعة مد م نه هنيتم عق أال نه نع لسنبة ومل تد نع عنق
قيهللاهه ،فهقطه وهه نع لسنبة وأالعهنه فيمنه سنع كلنع منق يفاي  ،فقهلنة يهنعنة مند م :ت ن نطه هه فةتنة
تتةوضننع خل ناله أمننو  ،و عتزلننة يهنعننة
و ننهزت يهنعننة خننو منند م ك ت ليمننا فقننهلع  :ند ننهام عننق عقعبننة
خو مد م ك ت ليسهر فسكتة فلم تةظ م ،فقهلنة للطهنعنة لنيت وعظنت م :لم تعظو ق ْومكا ً اُ م ْتلكت ْ
كم أ ْو
ِ
ِ ِ

كم ولعلَّت ْ
مع ِّكبت ْم عكاها ً شكْيْا ً فقهلنة لطهنعنة لنيت وعظنت م م ْعككِ ً إىل ِ ِّبك ْ
كم ي َّتقكو
ِ
ِ
ِّ
َّ
 :فلما نسوا ما ذر وا هِ ِ

قنه  :فقنه

__________________
( )1لة :مهللا دة عل سهحي و لقلز اله لنء لشنه  :وقيني :مخنو ال نهز وأو لشنه وحكن عنق بةنب نن  :قنه  :مسينة اب لنة بدنة منهللا ق
بق إبوهيم.
( )2لده ا :جمل لقع ومت هللاث م هنهر.
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ةىن مله تواع مه وعظع ب م ع عل خلطيقة فقهلة لطهنعة ليت وعظت م :ال و ال تنهمةكم وال نبنه تكم ( )1هنذ
هفننة أ دننز بكننم لننبالء فيةمدننه مةكننم ،قننه  :فخوهللاننع عنند م مننق ملهللا دننة
لليلننة م نهللا دتكم هننذ لننيت ع ننيتم
هفة أ ت يب م لبالء فدزلنع قو بنه منق ملهللا دنة فبنهتع سنة لسنمهء ،فلمنه أقنب ع أولينهء ملطيةنع يفمنو غنهللاو
ليدظننوو مننه حننه أهنني ملة ننية فننةتع ابب ملهللا دننة فننهك هننع م ننمة ف نهللاقع فلننم جيننهبع ومل سننمةع مد ننه ح ن أح نهللا
فعضةع سلمه عل سعر ملهللا دة ث أقةهللاو رهللاال مد م فةموه عل ملهللا دة فدظو فهك هع ابلقنع قنو ا تةنه و فقنه
لوهللانني يفق ن هب  :اي قننع أر و ع بننه .قننهلع  :ومننه تننو ؟ قننه  :أر لقننع ق نهللا قننهرو قننو ا تةننهوو هلننه أكانب،
فكسنوو لبنهب قنه  :فةوفننة لقنو ا أنسنهذه منق النن ومل تةنوه النن أنسنهذه مننق لقنو ا ،فقنه لقنع للقننو ا :مل
ننند كم؟ فقننه عل نء  :و لننذا فل ن الب نة وب نوأ لدسننمة إىن يفعننوه أنسننهذه مننق هننذ يفمننة ال دكننوو وال
ْ ً ْ
َّ
 :فبعْا لِلق ْومِ الظال ِ ِم
غمو بي تواع مه أموو ب فتعوقع وقهللا قه
ْ َّ
ْ
ُّ
يس هِما نوا يفسقو .
السو ِء وأخكنا ِ
كاب ه ِئ ال
اَّلين ظلموا هِع ال
 318ـ يف تفسري العياشي عق علء بق عقبة عق رهللاي عق أيب عبهللا

وقه

 :أ َْنيْنا َّاَّلين ينْت ْ
كن
ع
كو
ِ
ِ

قه  :إ لي ع أمنوو ابإلمسنه نع

جلمةة ف اع ع جلمةة فةمسكع ع لسبة.
ابلكعفننة وقننهلع  :اي أمننم
 319ن عننق هننهرو بننق عبي نهللا رفة ن إىل أح نهللاهم قننه  :هللاننهء قننع إىل أمننم ملننؤمدا
ضننهحكه ب ن  ،ث قننه قعمننع يفر كننم
ملننؤمدا إ هننذ جلننورا ( )2تبننهم أسننع قده؟ قننه  :فتبسننم أمننم ملننؤمدا
ع بننه وال تقعلننع وقننيكم إال خننم فقننهمع مةن فننةتع مننهيئ ننو فتعنني فين تعلننة وتكلننم بكلمننهت فننهك مو ننة ر فةننة
رأسن ه فهسننة فههننه ،فقننه أمننم ملننؤمدا
ْ
َاِض لب و إك قع
نت ِ

َّ
ْ ْ
كِت
 :مننق أنننة لع نني لننع ولقعمننع؟ فقننه  :ننق مننق أهنني الق ي ك ِة الك ِ

__________________
( )1مق لبيتعتة
( )2جلورا ع جلوا بتشهللا هللا لوء و ليهء اسكية :مبةىن جلو ط :ضوب مق لسمع شب اليهت ،و قه ل ابلعهرسية «مهرمههء».
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ْ ْ
ْ ْ َّ ً
ْ
ْ
ْ
يتم َِيتاُتم يوم سكب ِت ِتم ْشاع
اتهبن  :إِذ تأ ِت ِ

فبة ننده لنني وبة ننده
ث لتعننة أمننم ملننؤمدا
امه سيب نسهسام.

ال نة ،فةنو

عليدنه وال تنع فقةنهللاان عد نه فمسنخده

لب ننو ،فهمننه لننذ ق لب ننو فنند ق جلننورا ،و مننه لننذ ق لنني فهل ن و لمبننعم ،قننه :
إليدننه فقننه  :أمسةننتم مقهلت ننه؟ قلدننه :ألل ننم نةننم ،قننه  :و لننذا بةننط ب ابلدبننعا لت ننيب
«فلمه هللانهء أمنوان أ َْنيْنا َّاَّلين ينْت ْ
كو
ِ

قع
 322ن عق يل ة بق ز هللا عق هللاةعو بق ب عق أبي
عن ُّ
السكو ِء قنه  :فن لقنع ثلنط فنو  :فوقنة هننة و عتزلنة ،وفوقنة أقهمنة ومل تقنهره لنذنعب ( )1وفوقنة قهرفنة
ِ
لذنعب فلم د ع مق لةنذ ب إال منق هنن  ،قنه هللاةعنو :قلنة يفيب هللاةعنو  :منه قند ابلنذ ق أقنهمع ومل قنهرفع
لذنعب؟ قه  :بلغين هنم قهرو كر .
ِّ

تةنهىل :فل َّما نسوا مكا ذرك وا هِك ِ قنه  :انهنع ثلننة
قع
 311ـ يف كتاب ابخصا عق أيب هللاةعو
أقدهه ،قد نتموو وأموو  ،وقد نتموو ومل أيموو  ،وقد مل أيموو ومل أيمتوو ف لكع .
 311ـ يف روضـ الكـايف سن ي بنق زاي عنق عمنوو بنق عنمنه عنق عبنهللا بنق ملغنما عنق يل نة بنق ز نهللا عنق أيب
ْ ْ َّ
ِّ
ْ
َّ
اَّلين ينت ْو
قعل تةنهىل فلما نسوا ما ذر وا هِ ِ أَنينا ِ

عبهللا
قد نتموو وأموو فد ع  ،وقد نتموو ومل أيموو فمسخع كر وقد
 113ـ يف جممع الييا وور ت لوو ة عق بق مسةع قه  :قه رسع
نسال وعقبه.

عن ُّ
السكو ِء قنه  :انهنع ثلننة أقندهه:
ِ
مل أيمتوو ومل أيموو ف لكع .
مل ميسنخ منيقه ف ةني لن
:إ

ملسنع مل تبن أاننو منق ثلننة أاي  ،و هنذ منني هلنه فد ن

 311ـ يف ةمـن ال رهـره الفقيـه وقنهللا رو
عق أال ه.
ْ
ْ
ْ
ككاب أا منق
 315ـ يف جممع الييا  :ليبةنق علي م أا عل لي نع إىل نع لقيمنة مكن اسكومتم سكوء الع ِ
ذ ق م و علي م مهللاا لةذ ب ابلقتي وأخذ جلز ة مد م و ملةىن

__________________
( )1قهره لذن  :قهرب  .خهلط .

92

ب أمة ب

عدهللا عي ملعسو ق وهع ملووا عق أيب هللاةعو

.

قنع  :خنص
 316ـ يف تفسري العياشـي عنق إسن بنق عبنهللا لةز نز قنه  :مسةنة أاب عبنهللا
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ
تاب ت نة وقعلن
م تا مق اتهب
ال قعلع مه ال ةلمنع  ،ث قنوء :ألم يلخك علي ِتم ِميثاِ ال ِ
ك ِ
َّ ْ ْ ْ
ْ
ْ
َييطوا هِ ِعل ِم ِ ولما يأتِ ِتم تأ ِويل  ،إىل قعل « لظهملا».
هِما لم ِ
 063ن عننق أيب لسننعهتج قننه قننه أبننع عبنهللا

 :م تننا اتننهب

خننص

لدننه

هنذ يفمنة

ْ
َّ
هل رككهوا

ال قعلننع مننه ال

َّ ْ
ْ
ْ
اح َّ
ْ ْ ْ ْ ْ
ُ إِال
ةلمع قنع  :ألم يلخك علي ِتم ِميثاِ ال ِ
تاب أ ال يقولوا ى ا ِ
ك ِ
َّ ْ ْ ْ
ْ
َييطوا هِ ِعل ِم ِ ولما يأتِ ِتم تأ ِويل .
ِ
 318ـ يف أصو الكايف علء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق نعن عنق أيب ةقنعب إسن

وقعلن  :ه ْل ر َّكهوا همكا ل ْ
كم
ِ

بنق عبنهللا

خ ننص عب ننه م ت ننا م ننق اتهبن ن أ ال قعل ننع ح ن ةلم ننع  ،وال ننو و م ننه مل
ق ننه  :إ
ع ننق أيب عبن نهللا
َّ ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ
ُ ِإال اح َّ وقنه  :هل رككهوا هِمكا
ةلمع  ،وقه
 :ألم يلخك علي ِتم ِميثاِ ال ِ
تاب أ ال يقولوا ى ا ِ
ك ِ
ْ
ْ
َييطوا هِ ِعل ِم ِ .
لم ِ
َّ
اَّليككن يم ِّسكككو
قعل ن :
 319ـ يف تفســري علــي بــن إب ـراهيم و رو ننة أيب جلننهرو عننق أيب هللاةعننو
ِ
ْ
وأميهع م.
تاب إىل مخو قه  :نزلة م حممهللا
هِال ِ
ك ِ
 331ـ يف هنــل اليل ـ ولنق خننذو مبينننه لكتننهب حن تةوفننع لننذا نق ن  ،ولننق متسنكع بن حن تةوفننع لننذا
نبننذ فهلتمسننع كلننع مننق عد نهللا أهل ن  ،فننإهنم عننيش لةلننم ومننعت جل نني ،هننم لننذ ق خيننيام حكم ننم عننق علم ننم،
وق ننمت م عننق م نندطق م ( )1وهننههوهم عننق ابي نند م ،ال خيننهلعع ل نهللا ق وال خيتلع ننع في ن  ،ف ننع بي نند م م ننهههللا ق ننه
وقهمة اني .
ْ
ْ ْ
اْلبل ف ْوقت ْم رأنَّ ظلَّة وظ ُّنوا أنَّ واقع هت ْ
كم قنه ل نه
 331ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعلن و ِإذ ُتقنا
ِ ِِ
 :مله أنز

لتعر ة عل بىن إسو نيي مل قبلع ،

__________________
( )1ولذلع قيي :قمة لةهره أبل مق نط غم .
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فوف

علي م هللابي يعر سيدهء فقه هلم معس

 :إ مل تقبلع وق عليكم جلبي فقبلع ويةيةو رسس م.

حنهللا ط يع ني وفين قنه لسنهني :أخنيىن عنق
 331ـ يف كتاب االحتجـاج للطربسـي « » عنق أيب عبنهللا
علن بنىن
يهنو يهر موا ومل طو قبل ه وال بةهللاهه كاو تةهىل لقوم مه هع؟ فقه  :يعر سنيدهء أينهر
ْ
ْ ْ
 :و ِِذ ُتقنككا اْلبككل
إسننو نيي حننا أهل ننم مدننهح مدن  ،فين ألننع لةننذ ب حن قبلننع لتعر ننة ،وكلننع قننع
َّ

ف ْوقت ْم رأنَّ ظلة وظ ُّنوا أنَّ واقِع هِ ِت ْم ال ة.
عننق ينه و ينهر مننوا ومل
 333ـ يف كتـاب املةاقـب البننق من و ممنعب وسنة يننهو ليمنهّن أاب هللاةعنو لبنهقو
ْ
ْ ْ َّ َّ
ْ ْ
 :يعر سيدهء قعل تةهىل :و ِِذ ُتقنا اْلبل فوقتم رأن ظلة .
طم قبل ه وال بةهللاهه قه
تةهىل :خكوا ما آتيْناك ْم هِق َّو ال أقعا
 331ـ يف تفسري العياشي و رو ة إس بق عمهر عد قع
يفبهللا أ قعا لقلعب؟ قه  :في مه عيةه.
 335ن عق ب بق أيب محزا عمق أخي عق أيب عبهللا
لس ع ووض ليهللا ق عل لوابتا ل لعا.

قع

 :خكوا ما آتيْناك ْم هق َّ
كو ال قنه :
ِ

 336ـ يف أصو الكايف علنء بنق إبنوهيم عنق ةقنعب بنق ز نهللا عنق بنق أيب عمنم عنق أيب لوبين لقنزز عنق هللانهبو
قه  :قلة :مل مس أمم ملؤمدا؟ قه  :مسه  ،وهكنذ أننز اتهبن  :وِ ْذ أخك ِ ُّبَ م ْ
كن
عق أيب هللاةعو
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
وِ ِه ْم ذ ِِّ َّيتت ْم وأشتْه ْم ى أُف ِس ِت ْم أل ْست هِ ِّبك ْم و ب رسعيل و عليده أمم ملؤمدا».
ه ِِن آدم ِمن ظت ِ
 331ن ب بق السق عق س ي بق زاي عق بق حمبعب عق عبهللا لومحه بنق اننم عنق و لوقنء عنق أيب عبنهللا
خيل خللن نننوهم بنا هللا ن فقنه هلنم :منق ربكنم؟ فنةو منق نطن رسنع
أن قه  :مله أر
فقننهلع  :أنننة ربدننه ف مل ننم لةلننم و لنهللا ق ،ث قننه للمالنكننة :هننؤالء محلننة ننين وعلمننء
وأمننم ملننؤمدا و النمننة
وأمدننهنء خلقننء ،وهننم ملسننقعلع  ،ث قننه لبننين م  :أقننوو هلل ابلوبعبيننة وهلننؤالء لدعننو ابلعال ننة و لطهعننة ،فقننهلع  :ربدننه
أقوران فقه

للمالنكة
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م هللاو فقه ملالنكة :م هللاان ،قه علء

 :أ ال تقعلع غهللا

ْ
ً
ْ
ْ
َّ
آهاؤنا ِم ْن قبْل وكنا ذ ِِّ َّية ِم ْن بع ِْ ِه ْم أفتت ِلكنا هِما فعل المبْ ِطلو

ْ
َّ
َّ َّ
إِنا رنا ع ْن هكا اغفِ ِل أ ْو تقولوا إِنمكا أْشَ

اي و وال تده مؤاهللاا علي م ملينه .
 338ن علء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق بةنب أقن هبده عنق أيب ب نم قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
 :اي أهللاهبع وهم كر؟ قه  :هللاةي في م مه إك سةهلم أهللاهبع  ،ةىن ملينه .
 003ن علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق بنق أك دنة عنق زررا

قنع

رهللانال سنة أاب هللاةعنو

عنق

ْ
ْ ِّ َّ ْ ْ
ْ
وِ ْذ أخك ِ ُّبَ م ْن هِن آدم م ْ
كت ْم أل ْسكت هِك ِّبك ْم قكالوا
ت
ظ
ن
ِ
وِ ِهم ذِيتتم وأشتْهم ى أُف ِس ِ
ِ
ِ ِ
ِ

قنبب قب نة منق تنو ب ل بنة لنيت خلن
 :حنهللاثين أيب
هى إىل مخنو ت نة فقنه وأبنع سنم
مد ننه م  ،ف ن علي ننه ملننهء لةننذب لعننو ت ،ث توا ننه أربةننا قننبهحه ث قن علي ننه ملننهء ملننهحل يفهللاننهحل ( )1ف ا ننه
أربةننا قننبهحه ،فلمننه ختمننوت لطيدننة أخننذهه فةوا ننه عواننه منهللا هللا فخوهللاننع اهلننذر مننق مييدن ومشهلن وأمننوهم عيةننه
هللاخلعهه.
قةع لدهر فهللاخي أق هب ليما ف هرت علي م بو وسالمه ،و ىب أق هب لشمه
 342ن ب بق حينىي عنق أمحنهللا بنق ب عنق بنق حمبنعب عنق بنق رائب عنق بكنم بنق أعنا قنه  :انه أبنع هللاةعنو
أخننذ مينننه مننيةتده ابلعال ننة لدننه وهننم كر ننع أخننذ ملينننه عل ن لننذر ابإلقننور ل ن ابلوبعبيننة وب
قننع  :إ
عل حممهللا أمت لطا وهم أهلة وخلق م مق لطيدة ليت خل مد نه م وخلن
ابلدبعا وعو
وعننوف م عليننه و ننق نةننوف م الننق
أروح مننيةتده قبنني أب نهللا هنم ملعننء عننه وعوض ن م علي ن وعننوف م رسننع
لقع .
 341ن عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب عق بق حمبعب عق قهحل بق س ي عنق أيب عبنهللا
 :م مءء سبقة يفنبيهء
قو ش قه لوسع
__________________
( )1يفهللاهحل :لشهللا هللا مللعحة.
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بةنب

وأنننة بةنننة مخننوهم وخننهمت م؟ قننه  :إّن ادننة أو مننق ممننق بننويب وأو مننق أهللاننهب حننا أخننذ

مينننه لدبيننا

وأم هللاهم عل أنعس م أل ْست هِ ِّبك ْم قالوا هى فكدة أان أو نب قه  :بل  ،فسبقت م ابإلقور ابهلل.
 342ن ب بق حيىي عنق ب بنق السنا عنق علنء بنق إمسهعيني عنق ب بنق إمسهعيني عنق سنةهللا بنق مسنلم عنق
م مننءء سننبقة ولنهللا م ؟ قننه  :نننىن أو مننق
قننه سننقي رسننع
قننهحل بننق سن ي عننق أيب عبنهللا
ْ

ْ

أخذ مينه لدبيا وأشتْه ْم ى أُف ِس ِت ْم أل ْست هِ ِّبك ْم قالوا هى فكدة ان أو مق أهللاهب.
أقو بويب
 313ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق لد و بق سع هللا عق حيىي اللب عق بق سده قه  :قه أبع عبهللا
 ،وكلنع نن انه أقنوب خللن إىل تبنهر وتةنهىل ،وانه ابملكنه
 :أو مق سب إىل بل رسنع
ملننه سننو بن إىل لسننمهء :تقنهللا اي ب فقنهللا ويقننة معيقننه مل طننة ملننع مقننوب وال نننب
لننذا قننه لن هللاينينني
بلغ  ،واه مق

امه قه

ْ ْ
قاب قوسك ِ

موسي ،ولعال روح ونعس اهنة مق كلع ملكه مله قهللار
أ ْو أ ْدىن أا بي ىن.
 311ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق علء بق الكم عق و لة لء عنق زررا عنق محنو

تبهر وتةهىل حيط خل خلل خل مهء عذاب ومهء مهالنه أهللاههللانه فنهمتزحل ملنهء ،
قه  :إ
عق أيب هللاةعو
فةخذ ييده مق أ يف يفر فةوا عوانه منهللا هللا  ،فقنه يفقن هب ليمنا وهنم اهلنذر نهللابع  :إىل جلدنة بسنال  ،وقنه
ْ
ْ ْ
َّ َّ
يفق هب لشمه  :إىل لدنهر وال أابىل ،ث قنه  :أل ْست هِ ِّبك ْم قالوا هى ش ِتْنا أ تقولوا ي ْوم ال ِقيام ِة ِإنكا رنكا
ع ْن هكا اغ ِف ِل ث أخذ ملينه عل لدبيا فقه «ألسة بوبكم و هذ ب رسعيل و هذ علنء أمنم ملنؤمدا
وعلن أمننم ملننؤمدا وأوقننيهس مننق
قنهلع بلن » فنبتننة هلننم لدبننعا وأخننذ ملينننه علن أوىل لةننز نننىن ربكننم وب
 ،و مل نهللاا أنت نو بن لنهللا ين وأه نو بن ولنيت و ننتقم بن منق أعنهللا ن وأعبنهللا بن
بةهللا والا أمو وخز علمنء
ومل قو ،فنبتة لةزمية هلؤالء خلمسة مل هللاا
يععه واوهه قهلع  :أقوران اي رب وم هللاان ومل جي هللا م
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ومل كق ال عز عل إلقور ب  ،وهع قنع

ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
َنْ َل ع ْزمكا
 :ولقْ ع ِتْنا إىل آدم ِمن قبل فن ِِس ولم ِ

ً

قننه  :نننه هننع فن ث أمننو انر فةهللا ننة ( )1فقننه يفقن هب لشننمه  :خلعهننه ،ف هبعهننه وقننه يفقن هب ليمننا:
خلعهننه ف نهللاخلعهه فكهنننة علنني م بننو وسننالمه ،فقننه أق ن هب لشننمه [ :اي رب] أقلدننه فقننه ق نهللا أقلننتكم كهبننع
فه خلعهه ف هبعهه ،فنم ثبتة لطهعة و لعال ة و ملة ية.
قننه :
 345ن علننء بننق إبننوهيم عننق ب بننق عيس ن عننق ننعن عننق عب نهللا بننق سننده عننق أيب عب نهللا
ْ
ُ الَِّت فط َّ
انلاس عليْتا منه تلنع لعطنوا؟ قنه  :هنء إلسنال فطنوهم
سةلت  :عق قع
 :فِط ا ِ ِ
حا أخذ مينهق م عل لتعحيهللا ،قه  :ألسة بوبكم وفي ملؤمق و لكهفو.
رهللانال هللانهء
 346ن ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق بق حمبعب عنق قنهحل بنق سن ي عنق أيب عبنهللا
وهننع م ن أق ن هب فسننلم عل نني م ث قننه  :ان و أحبننع وأتننعال ! فقننه ل ن أمننم مل ننؤمدا:
إىل أمننم ملننؤمدا
خلن يفروح
اذبة قه  :بل و ىن يفحبع وأتعال فقنه لن أمنم ملنؤمدا :انذبة منه أننة امنه قلنة :إ
قبي يفبنهللا ملعنء عنه  ،ث عنو عليدنه ن لدنه فنع منه رأ نة روحنع فنيمق عنو فنة ق ادنة؟ فسنكة لوهللاني
عدهللا كلع ومل وهللاة .
لدهر.
 :اه
 341ن و رو ة خو قه أبع عبهللا
قننه  :إ
 318ـ يف كتــاب علــل الشـرا ع ابسننده إىل حبين قننه  :حنهللاثين لنقننة عننق أيب عبنهللا
وتةهىل أخذ مينه لةبه وهم هلة قبي مليال فمه تةهره مق يفروح نتل  .ومه تدهاو مد ه ختل .

تبننهر

يفروح هنننه هللادننع جمدنهللاا فمننه
قننه  :مننه تقننع
 349ن وابسننده إىل حبين عمننق رو عننق أيب عبنهللا
أخننذ مننق
تةننهره مد ننه تلن ومننه تدننهاو مد ننه ختلن قننه  :فقلننة ان نقننع كلننع ،قننه  :فهنن اننذلع
ْ
ُّ
ْ
ْ
وِ ِه ْم ذ ِِّ َّيتت ْم و
لةبه مينهق م وهم هلة قبي مليال وهع قعل
 :و ِِذ أخك ِبَ ِمن ه ِِن آدم ِمن ظت ِ

__________________
( )1يفهللايج :ملت لدهر.
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ْ
ْ
ْ
كت ْم إىل مخنو ت نة قنه  :فمنق أقوبن عمقنذ هللانهءت ألعتن هههدنه ومنق أنكنو عمقنذ هللانهء خالفن
أشتْهم ى أُف ِس ِ

هههده.
 252ن ىب « » قنه  :حنهللاثده سنةهللا بننق عبنهللا عنق ب بنق عيسن عنق السنق بنق علننء بنق ف نه عنق بننق
 :وِ ْذ أخك ِ ُّبَ م ْن هِن آدم م ْ
وِ ِه ْم ذ ِِّ َّيتت ْم
ت
ظ
ن
عنق قنع
بكم عق زررا قه  :سةلة أاب هللاةعنو
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ

ْ

وأشتْه ْم ى أُف ِس ِت ْم أل ْست هِ ِّبك ْم قالوا هى قنه  :ثبتنة ملةوفنة ونسنع لعقنة وسنيذاوون عمنه ،ولنع ال كلنع
مل هللار أحهللا مق خهلق وال مق رزق .
 351ـ يف كتـاب التوحيـد قنه  :ىب حنهللاثده سنةهللا بنق عبنهللا عنق إبنوهيم بنق ههمنم وب بنق السنا بنق أيب
قننه  :سننةلت
خلطننهب و ةقننعب بننق ز نهللا عيةننه عننق بننق أيب عمننم عننق عمننو بننق أك دننة عننق زررا عننق أيب هللاةعننو
عق قنع

ْ
ْ ِّ َّ ْ ْ
ْ
 :وِ ْذ أخك ِ ُّبَ م ْن هِن آدم م ْ
كت ْم أل ْسكت هِك ِّبك ْم
ت
ظ
ن
ِ
وِ ِهم ذِيتتم وأشكتْهم ى أُف ِس ِ
ِ
ِ ِ
ِ

قككالوا هككى قننه  :خنوحل مننق ه ننو م كر تن إىل ننع لقيمننة ،فخوهللاننع اهلننذر فةننوف م ورمهننم قنندة ولننع ال كلننع مل
ةوه أحهللا رب .
بننق ملغننما عننق بننق

 352ن ىب « » قننه  :حنهللاثده سنةهللا بننق عبنهللا عننق أمحنهللا بننق ب عننق أبين عننق عبنهللا
َّ
ْ
كِت فطك
ك
مسنكه عنق زررا قننه  :قلنة يفيب هللاةعننو  :أقنل ع قننع
اتهبن ِ :فطك ا ِ
ُ ال ِ
َّ
انلاس عليْتا قه فطوهم علن لتعحينهللا عدنهللا مليننه  ،وعلن مةوفتن نن رذنم ،قلنة :وخنهيبع ؟ قنه  :فطةينة رأسن
ث قه  :لعال كلع مل ةلمع مق رذم وال مق رزق م.

قعلن :
 353ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق بنق أيب عمنم عنق بنق مسنكه عنق أيب عبنهللا
ْ
ْ
ْ
ُّ
ْ
ْ
وِ ِه ْم ذ ِِّ َّيتت ْم وأشتْه ْم ى أُف ِس ِت ْم أل ْست هِ ِّبك ْم قالوا هى قلة :مةه دة
و ِِذ أخك ِبَ ِمن ه ِِن آدم ِمن ظت ِ
اننه هننذ ؟ قننه  :نةننم فنبتننة ملةوفننة ونسننع ملعقن وسننيذاوون  ،ولننع ال كلننع مل نهللار أحنهللا مننق خهلقن ورزقن  ،فمنند م
مق أقو بلسهن

لذر ومل ؤمق بقلب فقه

َّ

 :فما نوا َِل ْل ِمنوا هِما ركهوا هِ ِ ِم ْن قبْل .
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 351ـ يف كتـاب التوحيـد ابسنده إىل أيب ب نم عنق أيب عبنهللا

قنه  :قلنة لن  :أخنيّن عنق

هني

و ملؤمق ع لقيمة؟ قنه  :نةنم وقنهللا رأو قبني نع لقيمنة ،فقلنة :من ؟ قنه  :حنا قنه هلنم :أل ْسكت هِك ِّبك ْم
قالوا هى ث سكة سهعة ث قه  :و ملؤمدا لمون لهللانيه قبي ع لقيمة ألسة تو وقتع هنذ ؟ قنه أبنع

ب م :فقلة ل  :هللاةلة فهللا فةحنهللان ذنذ عدنع؟ فقنه  :ال ،فهننع إك حنهللاثة بن فنةنكو مدكنو هللاههني مبةنىن منه
تقن ننع  ،ث ق ن نهللار
و ملل هللاو .

كلن ننع تشن ننبي اعن ننو وليسن ننة لوس ن ننة ابلقل ن ن اهلوس ن ننة ابلةن ننا ،تةن ننهىل

عمن ننه

ن ننع ملشن ننب ع

 355ـ يف الكــايف ب بننق حيننىي عننق ب بننق معسن عننق لةبننه بننق مةننووه عننق بننق أيب تننو عننق عبنهللا بننق
قه  :قه ل رهللاي :اي مسينة جلمةنة عةنة؟ قنه  :إ
سده عق بق أيب ةععر عق أيب محزا عق أيب هللاةعو
ووقي ملينه  ،فسمه ع جلمةة جلمة في خلق .
ع في ه خلق لعال ة ب
رسننع
عننق أبي ن عننق هللا نهللا
 356ـ يف أةمــايل شــيخ الطا ف ـ ابسننده إىل هللاننهبو عننق أيب هللاةعننو
 :أنة لنذا حنتج بنع بتهللا نن خللن حينط أقنهم م أمنبهحه فقنه هلنم:
قه لةلء

رسنعيل؟ قنهلع  :بلن قنه  :وعلنء أمنم ملنؤمدا و ىب خللن عيةنه إال
أل ْست هِ ِّبك ْم؟ قالوا :هى قنه  :وب
ستكبهر وعتع عق وال تع إال نعو قليي وهم أقي لقليي وهم أق هب ليما.
 :أخنذ مليننه منق ه نو م بدةمنه ( )1ةنىن عوفنة فنةخوحل منق قنلب اني
 351ن غنع يل للقنهىل وقنه
كر ة كرأهه فدنوهم با هللا اهلذر ث الم م وتال :أل ْست هِ ِّبك ْم قالوا هى .
 358ـ يف هت ــذيب الحكـ ـام لن نهللاعهء بة نهللا ق ننلعا لغن نهللا و ملسن ندهللا إىل ل ننه
إلخال لع مبع الا أوليهنع هلهللا ا مل هللا ا مق بةهللا لدذ و

__________________
ل هح نةمه ن ابلعتح ن و ىف يو لطهن خيوحل إىل عوفهت.
( )1قه جلعهو
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 :ومدد ننة عليد ننه بشن ن ه ا

ملدننذر ،و لسننوحل ملدننم ،وأاملننة لنهللا ق مبننع الهتم و لي نننة مننق عنهللاوهم وأمتمننة عليدننه لدةمننة لننيت هللانهللا ت لدننه ع نهللا ،
مب نهللاء خلقننع إايان ،وهللاةلتدننه مننق أهنني الهللاهبننة ،وكاوتدننه لة نهللا و ملينننه ومل تدسننده

وكاوتدننه مينهقننع ،ملننةخعك مدننه
ْ
ْ ِّ َّ ْ ْ
ْ
كانو  ،فهننع قلنة :وِ ْذ أخك ِ ُّبَ م ْن هِن آدم م ْ
كت ْم أل ْسكت هِك ِّبك ْم
ت
ظ
ن
ِ
وِ ِهم ذِيتتم وأشتْهم ى أُف ِس ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قالوا هى م هللاان مبدع ولطعع منع أنة ال إل إال أننة ربدنه ،وب عبنهللا ورسنعلع نبيدنه وعلنء أمنم ملنؤمدا
َّ
َّ ْ
ْ
اَّلي ه ْم ِفي ِ ُمت ِلفو
يم ِ
و ال ة لةظم وم تع لكي و انلبإِ الع ِظ ِ

.

 359ـ يف الكايف أبع علنء يفمنةوا عنق ب بنق عبنهللا جلبنهر عنق قنعع عنق أيب عمنما عنق عبنهللا لومحنه النذ ء
ْ
ال و ابلةز مسنه أتقنوأ هنذ ت نة و ِِذ أخك ِ ُّبَ ِم ْن
قه  :اه علء بق السا
عق أيب عبهللا
ْ
ْ
ْ
وِ ِه ْم ذ ِِّ َّيتت ْم وأشتْه ْم ى أُف ِس ِت ْم أل ْست هِ ِّبك ْم قالوا هكى فكني منءء أخنذ مدن مليننه
ه ِِن آدم ِمن ظت ِ
ف ع خهرحل و اه عل قخوا قمهء.
 361ـ يف تفســري العياشــي عننق هللاننهبو قننه  :قننه يل أبننع هللاةعننو  :اي هللاننهبو لننع ةلننم جل نه م ن مس نء أمننم
مل دكوو حق  ،قه  :قلة :هللاةلة فهللا م مسنء؟ فقنه يل :قعلن  :وِ ْذ أخك ِ ُّبَ م ْ
كِن
ه
كن
ملؤمدا علء
ِ
ِ
ِ

آدم «إىل» أل ْسككت هِكك ِّبك ْم وأ حممنهللا
.
هللاهبو هكذ و هللاهء ذه حممهللا
أمنيت عوضننة
قننه قننه رسننع
 361ن عننق بننق مسننكه عننق بةننب أقن هب عننق أيب هللاةعننو
عل نء ملينننه  ،فكننه أو مننق ممننق ىب عل نء  ،وهننع أو مننق ق نهللاقىن حننا بةن ننة ،وهننع ل نهللا يفانني،
رسننع

وأ علينه أمننم ملننؤمدا

 ،قننه  :ث قننه يل :اي

و لعهرو عو با ال و لبهيي.
قع  :أل ْست هِك ِّبك ْم قكالوا هكى قنهلع ملسندت م؟ قنه :
 362ن عق أيب ب م عق أيب عبهللا
نةم ،وقهلع بقلعذم ،فقلة :وأا مءء اهنع عمقذ؟ قه  :قد مد م مه اتعء ب .
 363ن عق هللاهبو قه  :قلة يفيب هللاةعو

 :م مسء أمم ملؤمدا
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ْ
ْ
وأشتْه ْم ى أُف ِس ِت ْم أل ْست هِك ِّبك ْم و
أمم ملؤمدا.
بننق لكننع فقنه  :اي أمننم ملننؤمدا أخنيىن عننق تبننهر
 :قنهللا النم عين خلقن بنوهم وفنههللاوهم ور و علين

أمم ملؤمدا؟ قه  :قه  :و أنزلة هذ ت نة علن حممنهللا
و عليه أمم ملؤمدا » فسمه و
حممهللا رسع
قنه  :أات
 364ن عنق يفقننب بننق نبهتنة عننق علننء
وتةهىل هي الم أحهللا مق ولهللا م قبي معس ؟ فقه علنء

جلننع ب ،فنقنني كلننع عل ن بننق لكننع ومل ةوف ن  ،فقننه ل ن  :اين اننه كلننع اي أمننم ملننؤمدا؟ فقننه ل ن  :أو مننه تقننوء
ْ
ْ ِّ َّ ْ ْ
ْ
اتهب إك قع لدبي  :وِ ْذ أخك ِ ُّبَ م ْن هكِن آدم م ْ
كت ْم أل ْسكت
ت
ظ
كن
ِ
ِ
كوِ ِهم ذِيكتتم وأشكتْهم ى أُف ِس ِ
ِ
ِ
ِ
اي بق لكع  ،قالوا هكى فقنه
هِ ِّبك ْم قالوا هى فقهللا أمسة م االم ور و علي جلع ب امه تسم قع
ِّ
هلننمِ :إِّن أنككا اُ ال إلن إال أان ،و ان لومحننه فننةقوو لن ابلطهعننة و لوبعبيننة وميننز لوسنني و يفنبيننهء و يفوقننيهء ،وأمننو
خلل بطهعت م فةقوو بذلع

ملينه  ،فقنه ملالنكنة عدنهللا إقنورهم :من هللاان علنيكم اي بنىن م

ِإنَّا ر َّنا ع ْن هكا اغ ِف ِل .
 365ن عق رفهعة قه  :سنةلة أاب عبنهللا

عنق قنع

تقعلنع نع لقيمنة

كن هكِن آدم م ْ
 :وِ ْذ أخك ِ ُّبكَ م ْ
كوِ ِه ْم
ت
ظ
كن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ذ ِِّ َّيتت ْم قه  :نةم أخذ ال ة عل عي خلق ع ملينه هكذ وقبب هللا .
 366ـ يف الكــايف ب بننق حيننىي وغننم عننق أمحنهللا عننق معسن بننق عمننو عننق بننق سننده عننق أيب سننةيهللا لقمننه عننق
ال و لواق لنذا هنع فين ومل عضن غنم ؟
 :يفا علة وض
بكم بق أعا قه  :سةلة أاب عبهللا
ويفا علة قبي؟ ويفا علة خوحل مق جلدة ويفا علة وض ميننه لةبنه فين و لة نهللا فين ومل عضن غنم ؟ واين
كلننع؟ ننيّن هللاةلننين ف نهللا فننه تعكننوا في ن لة ن  ،قننه  :فقننه سننةلة وأع ننلة ملسننقلة
لسننب
تبننهر وتةننهىل وض ن ال ننو يفسننع
و ستق ننية فننهف م جلننع ب وفننوغ قلبننع و قن مسةننع أخنني إنشنهء ،
وهء هللاعهوا أخوهللاة مق جلدة

() 1

__________________
( )1أا هللاقة مبسقلة مة لة مشكلة.
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ىل م

 ،فعضةة

ْ
ْ
وِ ِه ْم ذ ِِّ َّيتت ْم حنا
كلع لواق لةلة مليننه  ،وكلنع نن ملنه أخنذ ِمن ه ِِن آدم ِمن ظت ِ

كلننع ملكننه و كلننع ملكننه تو نن هلننم ( )1و كلننع ملكننه ( )2ننبط لطننم علن لقننهنم
أخننذ علنني م ملينننه
وإىل كلع ملقه سدهللا لقهنم ه و وهع ال نة و لنهللاليي
 ،فةو مق به ة كلع لطهنو ،وهع و هللاينيي
إلين ملينننه و لة نهللا لننذا أخننذ
علن لقننهنم ،وهننع لشننهههللا ملنق و ( )3كلننع ملكننه  ،و لشننهههللا علن مننق
عل ن لةبننه  ،فهمننه لقبلننة و السننتال ( )4فلةل ن لة نهللا رهللا نهللا لننذلع لة نهللا و ملينننه  ،ورهللا نهللا للبيةننة ليننؤ و إلي ن
لة هللا لذا أخذ علي م ملينه فيةتع اي سدة و ؤ و إلي كلع لة هللا و المهنة لنذ ق أخنذ علني م أت تنو
نع تقع ( :)5أمهنيت أ ت ه ومينهقء تةهههللات لتش هللا يل ابملع فها ،وو مه نؤ كلنع أحنهللا غنم منيةتده وال حعنظ
كلع لة هللا و ملينه أحهللا غم ميةتده ،و هنم لينةتع فيةنوف م و نهللاق م وأيتين غنمهم فيدكنوهم و كنذذم ،وكلنع نن مل
حيعننظ كلننع غننم اننم فلكننم و شن هللا وعلنني م و شن هللا ابخلعننو ( )6و جل ننع و لكعننو ،وهننع ال ننة لبهلغننة مننق
علنني م ننع لقيمننة جيننءء ولن لسننه انين  ،وعيدننه قننعرت الوىل تةوفن خللن وال تدكننو  ،شن هللا ملننق و فننه وهللانهللا
ملينننه و لة نهللا عدنهللا حيعننظ لة نهللا و ملينننه وأ ء المهنننة ،و شن هللا علن انني مننق أنكننو وهللا نهللا ونسننء ملينننه ابلكعننو
و إلنكننهر ،فةمننه علننة مننه أخوهللان مننق جلدننة ف نني ت نهللارا مننه اننه ال ننو؟ قلننة :ال ،قننه  :اننه ملكننه مننق عظمننهء
ملالنكة عدهللا فلمه أخذ مق ملالنكة ملينه اه أو مق ممق ب وأقو كلع مللع فه نذ أميدنه علن عين
خلق  ،فةلقم ملينه وأو ع عدهللا  ،و ستبةهللا خلل جيهللا و عدهللا اي سدة
__________________
( )1أا ه و هلم ح رأو .
( )2و مل هللار« :ومق كلع ملكه ».
(« :)3ملق و فه ».
( )4و بةب لدسخ «و اللتمه » مكه «و الستال ».
( )5أا لهللاعهء عدهللا ستال ال و.
( )6خنعو :نقص لة هللا و لغهللار.
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إلقو ر ابملينه و لة هللا لذا أخنذ

علني م ،ث هللاةلن

من م

جلدنة نذاو مليننه وجينهللا عدنهللا إلقنور

لة نهللا و ملينننه لننذا أخننذ علي ن وعل ن ول نهللا م نهللا
انني سنندة ،فلمننه ع ن م و خ نوحل مننق جلدننة أنسننه
وهللاةلن اتن ننه ( )1حننم ان ،فلمننه اتب علن م حننع كلننع مللننع قننعرا بي ننهء ،فومننه مننق
ولعقنني
 ،فقنه
جلدة إىل م وهع مر هلدهللا ،فلمه نظو إلي ن إلي وهنع ال ةوفن ماننو منق نن هللانعهوا وأنطقن
لن  :اي م أتةنوفىن؟ قنه  :ال قننه  :أهللاني سنت عك علينع لشننيطه فةنسنه كانو ربنع ،ث سننع إىل قنعرت لنيت اننه
وكاننو ملينننه وبك ن وخ ن وقبل ن
جلدننة ،فقننه ت  :ننق لة نهللا و ملينننه  ،فعث ن إلي ن م
من م
إىل هللا ننعهوا ال ننو را بي ننهء ق ننهفية ت ننءء ،ف مل ن م عل ن
وهللا نهللا إلقننور ابلة نهللا و ملينننه ث حعل ن
حن و بن مكنة ،فمنه ز أينن بن مبكنة وجينهللا
عهتق إهللاالال ل وتةظيمه ،فكه إك أعيه محل عدن هللاينيني
ملننه بننىن لكةبننة وضن ال ننو كلننع ملكننه يفنن تبننهر وتةننهىل حننا أخننذ
إلقننور لن انني ننع وليلننة ،ث إ
ملينننه مننق ولنهللا م أخننذ كلننع ملكننه  ،و كلننع ملكننه ألقننم مللننع ملينننه  ،ولننذلع وضن كلننع لننواق
وتد م مق مكه لبية إىل ل عه وحع إىل ملووا ،ووض ال و كلع لواق ،فلمه نظو م منق ل نعه وقنهللا
وض ن ال ننو لننواق انني وهلل ن وجم نهللا  ،فلننذلع هللاننوت لسنندة ابلتكبننم و سننتقبه لننواق لننذا في ن ال ننو مننق
مل ننه أخننذ ملينننه ل ن ابلوبعبيننة و م نهللا
أو ع ن ملينننه و لة نهللا و غننم مننق ملالنكننة ،ال
ل ننعه ،فننه
ابلعقننية قننطكة فننونص ملالنكننة ( )2فننةو مننق أسننوم إىل إلقننور كلننع مللننع ومل كننق
ابلدبننعا ولةل ن
علي وعلي م مد  ،فلذلع ختنهر منق بيند م وألقمن مليننه  ،وهنع جينءء
في م أمهللا حبه مهللا وم حممهللا قل
ع لقيمة ول لسه اني وعا انهوا ،ش هللا لكي مق
__________________
( )1لتهن  :ملت م.
( )2قطكة أا رتةهللات و لعو ة :لل مة با جلد و لكت وقهللا مو أ ه.

121

و فه إىل كلع ملكه وحعظ ملينه .
 367ـ يف تفسري العياشي عق سليمه للبه قه  :قه أبع هللاةعو
قلة ال ،قه  :منل مني بلةم لذا وت السم يفعظنم قنه لنذا قنه
ْ
َّ ْ
واوين
الايطا فاك ِمن ال ِ

 368ـ يف جممع الييا وقه أبع هللاةعو
مق أهي لقبلة.

يفقي

أتهللارا مه مني ملغنما بنق منةبة؟ ( )1قنه :

كلنع بلةنم ث ضنوب

ْ
ْ
ْ
ْ
آتينا آياتِنكا فانسكلَ ِمنتكا فأتبعك

مننال لكني منؤثو هنع علن هنهللا

 369ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق السا بق خهلهللا عق أيب السنق لوضنه

نن أعطن بلةنم بنق

ابععر السم يفعظم ،فكه هللاعع ب فيست ي ل فمه إىل فوعع فلمه مو فوعع يل معسن وأقن هب قنه
فوعع لبلةم م هلل عل معس وأقن هب لي بسن عليدنه فوان محهرتن ليمنو يلن معسن فهمتدةنة علين محهرتن
 ،فقهلة :و لع عل مهك ت نوبين؟ أتو نهللا أهللانءء مةنع لتنهللاعع علن ننب وقنع
فةقبي وذه فةنطق ه

ْ
ْ
َّ
ْ
وذه ح قتل ه و نسلخ السم مق لسهن  ،وهنع قعلن  :فانسلَ ِمنتا فأتبعك الاكيْطا فكاك
مؤمدا؟ فلم ز
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
َّ ْ
َّ
ْ
ْ ْ
ب ِإ َت ِمل عليْ ِ يلتكث
واوين ولو ِشئنا ل فعنا هِتا ول ِ
كن أخد إىل اَلِ ِض واتبع هوا فمثل رمث ِل الَك ِ
ِمن ال ِ
ْ ْ ْ
فال هللاخي جلدنة منق لب نهنم إال ثلنط :محنهرا بلةنم ،والن
أ ْو تَتر يلت ْث وهع مني ضوب  ،فقه لوضه

أق هب لك و لذن  ،واه سب لذن ن بةنط ملنع هنهمل رهللانال منوييه لي شنو قعمنه منق ملنؤمدا و ةنذذم
واه للشويء بق حيب ف هء كن فةاي بد ف ز لشويء علي فة خي كلع لذن جلدة مله أحز لشويء.
قعل  :هلم قلعب ال
 312ن و رو ة أيب جلهرو عق أيب عبهللا
__________________
( )1مغما بق مبةة بق عهمو بق مسةع لنقعء لكنع قن هىب منهت سندة مخسنا منق هل نوا لدبع نة وهنع عمقنذ بنق سنبةا سندة ،وال عمنو
بق خلطهب لب وا ومل ز علي ه ح من هللا علين ابلنزان فةنز ث وال لكعفنة ،فلنم نز علي نه إىل أ منهت وقنهللا ور كمن رو ايت اننما كانو
بة ه

تدقيح ملقه فو هللا

مقة.
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ال يبَْصو هتكا ولت ْ
كم آذا
عق ع ذه قع  :طبع اُ عليْتا فال تةقي وهلم أعا علي ه غطهء عنق هلنهللا
ِ
ِ
ْ ً
ْ
ْ ْ
كل ه ْ
كم
ال ا ْسمعو هِتا هللاةي ِِف آذانِ ِت ْم وق ا فلنق سنمةع هلنهللا  .قنه عنز منق قهنني :أو ِئلكَ َلنعكامِ ه
أضل .

 371ـ يف كتــاب علــل الشـرا ع ابسننده إىل عبنهللا

بننق سننده قننه  :سننهلة أاب عبنهللا

هللاةعننو بننق ب ل ننه

ران
:إ
فقلننة :ملالنكننة أف نني أ بدننع م ؟ فقننه  :قننه أمننم ملننؤمدا علننء بننق أيب يهلن
بىن م التي منه ،فمنق غلن عقلن من عت
لب هنم م عا بال عقي ،ورا
ملالنكة عقال بال م عا ،ورا
ف ع خم مق ملالنكة ،ومق غلبة م عت عقل ف ع مو مق لب هنم.
 371ـ يف أصــو الكــايف السننا بننق ب يفمننةوا وب بننق حيننىي عيةننه عننق أمح نهللا بننق إسن عننق سنةهللا بننق
ْ

ْ

ْ
َّ
كادعو هِتكا قنه :
ّلِل اَل ْسماء اح ْسى ف
قنع
مسلم عق مةهو ة بق عمهر عنق أيب عبنهللا
 :وِ ِ
ق و يفمسهء السىن ليت ال قبي مق لةبه عمال إال مبةوفتده.
خلن علن
 313ن أمحهللا بق إ ر عق ب بق عبهللا جلبهر عق قعع بق حيىي قه  :سنةلىن أبنع قنوا نهللان

حممنع ؟ فقنه
فهستةكنت فةك يل ،فهللاخي فسةل عق الال و الو ث قنه لن  :أفتقنو
بق السق لوضه
 :اي حممع معةع ب م هه إىل غم حمتهحل ،و منع سنم نقنص للعنظ و الهمني فهعني وهنع
أبع السق
ْ
ْ
للعظ مهللاحة ،واذلع قع لقهنني :فنع وسنة وأعلن وأسنعي ،وقنهللا قنه َ :ل اَل ْسكماء اح ْسكى فنه عع
تنزوال ،و منع
ذه» ومل قي اتب ن مع بي قه نن الهمني لني و لب نو و ملمسنع لسنمع ت و يفر
عهن  :اي حممع .
مه سع  ،ومل سم أحهللا ممق ابهلل وعظمت قط قه
 314ن علنء بنق إبنوهيم عنق ملختنهر بنق ب بنق ملختنهر وب بنق السنق عنق عبنهللا بنق السنق لةلنعا عيةنه
ن ن قننه  :إ خلننهل ال عق ن إال مبننه وق ن ب ن نعس ن  ،و ىن
عننق لعننتح بننق ز نهللا جلوهللاننهّن عننق أيب السننق
عق

لذا تة ز
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الع

تهللاران  ،و يفوهنه

تنهلن  ،و خلطنو ت أ سنهللا  ،و يفب نهر عنق الحهينة ،بن  ،هللاني عمنه

نع لع قنعع ،

وتةهىل عمه دةت لدهعتع  ،و الهللا نه يع ال أخذان مد مه معض الههللاة.
قننه  :غه ننة
 375ـ يف كتـاب التوحيــد ابسننده إىل السننا بننق سنةيهللا خلننزز عننق رهللاهلن عنق أيب عبنهللا
مق غيه  ،و ملغىي غم لغه ة ،تعحهللا ابلوبعبية ووق نعسن بغنم حمهللاو نة ،فهلنذ او هلل غنم  ،و غنم أمسهنن واني

َّ ْ
ّلِل اَل ْسككماء
مننءء وقن علين سننم مننءء سننع ف ننع لننع  ،أت تننو إىل قعلن  :لةننزا هلل ،لةظمننة هلل ،وقننه « :و ِ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
كْعوا فلك اَل ْسكماء اح ْسكى فهيفمسنهء
اح ْسى فادعو هِتا وقنه  :ق ِل ادعوا اُ أ ِو ادعوا ال ََّحن أيا مكا ت

م هفة إلي وهع لتعحيهللا خله .

َّ ْ
ّلِل اَل ْسككماء
حنهللا ط يع نني قننع فين
 316ن وابسننده إىل حدننه بننق سنهللا و عننق أيب عبنهللا
 :وِ ِ
َّ
ْ
ْ
ْ ْ
اَّليكن يل ِحكْو ِِف
احسى ليت ال سم ذه غم  ،وهنع لنيت وقنع ه لكتنهب فقنه  :فكادعو هِتكا وذِوا ِ
أ ْسمائِ ِ هللا ال «بغم علم» فهلذا ل هللا أمسهن بغم علم شو وهع ال ةلنم ،و كعنو بن وهنع ظنق نن حيسنق،
َّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
شكو ف نم لنذ ق ل نهللاو أمسهنن بغنم علنم في نةعهنه غنم
ولذلع قنه  :وما يل ِمن أكَثهم هِا ِ
ُ ِإال وهم م ِ

مع ضة ه

ْ

ْ

ْ
َّ
ادعو هِتا قه  :لومحق لوحيم.
ّلِل اَل ْسماء اح ْسى ف
 377ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :و ِ ِ
 378ـ يف أصــو الكــايف السننا بننق ب عننق مةلن بننق ب عننق لعمننهء عننق عبنهللا بننق سننده قننه  :سننةلة أاب
ْ
ْ
.
 :و ِم َّم ْن خلقنا ّأمة ي ْتْو هِاح ِّ وبِ ِ ي ْع ِْلو قه  :هم النمة
عق قع
عبهللا

قنع

 379ـ يف تفسري العياشي عق محو عنق أيب هللاةعنو
وبِ ِ ي ْع ِْلو قه  :هم النمة.
 382ن وقه ب بق ع ال عد  :ق هم.

 381ن ىب ل به لبكوا قه  :مسةة أمم ملؤمدا
ْ
ثلنة وسبةا فوقة ال ه لدهر إال فوقة و ِم َّم ْن خلقنا أ َّمة
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:

ْ
ْ ّ ْ
كاح ِّ
َّ ْ
و ِممن خلقنا أمة يتْو هِ

قنع  :و لنذا نعسنء بينهللا لتعن قق هنذ يفمنة علن

ْ
ْ
ْ
يتْو هِاح ِّ وبِ ِ يع ِْلو

ف ذ ليت تد ع مق هذ المة.

 086ن عنق ةقنعب بنق ز نهللا قنه قنه  :قنه أمنم ملنؤمدا
.
ي ْع ِْلو قه  :ةىن أمة ب
 383ن عق ز هللا بق أسلم عق ن بق مهلع قه  :اه رسع

ْ
ْ
ّ
ْ ِّ
َّ ْ
 :و ِممككن خلقنكا أمكة يتككْو هِكاح وبِك ِ

قنع  :تعوقنة أمنة معسن علن حنهللا

وس ننبةا فوق ننة ،س ننبةع مد ننه لد ننهر ،وو ح نهللاا جلد ننة ،وتعوق ننة أم ننة عيس ن عل ن ثد ننا وس ننبةا فوق ننة .ح نهللا
وسنبةع فوقنة لدننهر ،وو حنهللاا جلدننة ،وتةلنع أمننيت علن لعننوقتا عيةنه مبلننة و حنهللاا جلدننة ،و ثدتنه وسننبةع
إك
لدننهر ،قننهلع مننق هننم اي رسننع ؟ قننه  :جلمهعننهت .فقننه ةقننعب بننق ز نهللا :اننه علننء بننق أيب يهل ن
َّ
ْ
كو أ َّ أ ْهكل الْكتكاب آمنكوا و َّاتق ْ
تنال فين قنومان ول ْ
كوا لكف ْ نكا عكنت ْم
حهللان هذ الهللا ط عق رسنع
ِ ِ

ْ
سيِّئاتِ ِت ْم إىل قعل  :ساء ما يعملو

.

ب

ْ ّ ْ
ْ
ْ ِّ
َّ ْ
كْلو
وتنال أ نه :و ِممن خلقنا أمة يتْو هِاح وبِ ِ يع ِ

 381ـ يف جممع الييا و حهللا ط غم أىب محزا قنه لدنب

ةنىن أمنة

ْ ّ ْ
ْ ِّ
َّ ْ
ملنه قنوأ :و ِممن خلقنا أمة يتْو هِاح وبِك ِ

قع معس منل ه
ي ْع ِْلو هذ لكم وقهللا أعط
قنه  :هنء المن ابالن أيخنذو وابالن ةطنع  ،وقنهللا أعطن لقنع بنا
 385ن ورو بق هللاو ح عق لدنب
ْ
أ هللا كم منل ه و ِم ْن ق ْومِ موىس ّأمة ي ْتْو هِاح ِّ وبِ ِ ي ْع ِْلو .
هنذ ت نة فقنه  :إ منق أمنيت قعمنه علن الن حن دنز عيسن بنق
 386ن وقه لوبي بق أن قوأ لدنب
مويف

.

 387ـ يف أصـو الكـايف عنهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب عنق علننء بنق الكنم عنق عبنهللا بنق هللادنهللاب عننق
إك أر بةبن نهللا خ ننم فةكنن ن كنب ننه تبةن ن بدقم ننة و ننذاو
:إ
س ننعيه ب ننق لس ننمط ،ق ننه  :ق ننه أب ننع عبن نهللا
الستغعهر ،وإك أر بةبهللا مو فةكن كنبه تبة بدةمة ليدسي الستغعهر و تمه
__________________
يفمو :بل في ملهللا ومته
( )1مته

غي  :جل و عل فةل .
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ذه ( )1وهع قع

:

ْ
ْ
سن ْستْ ِِات ْم ِم ْن َيْث ال يعلمو

ابلدةم عدهللا ملةهقء.

 388ن ب بنق حينىي عنق أمحنهللا بنق ب بنق عيسن عنق ب بنق سنده عنق عمنهر بنق منوو عنق مسهعنة بنق م نو
 :سن ْست ْْ ِِات ْم ِم ْن َيْث ال ي ْعلمو قنه  :هنع لةبنهللا نذن
عنق قنع
قه  :سنةلة أاب عبنهللا
لذن فت هللا ل لدةمة مة تل ي تلع لدةمة عق الستغعهر عق كلع لذن .
 389ن عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي وعلء بق إبوهيم عق أبي عيةه عق بق حمبنعب عنق بنق رائب عنق
عننق السنتهللارحل؟ فقننه  :هننع لةبنهللا ننذن لننذن فيملن لن وجينهللا لن
بةننب أقن هب قننه  :سننقي أبننع عبنهللا
عدهللا لدةم فيل ي عق الستغعهر مق لذنعب ،ف ع مستهللارحل مق حيط ال ةلم.
 392ن علننء بننق إبنوهيم عننق لقهسننم بننق ب عننق و سننليمه ملدقننوا عننق حعننص بننق غيننهن عننق أيب عبنهللا
علي  ،وام مق معتع بندهء لده علي .
قه  :ام مق مغوور مبه قهللا أنةم علي وام مق مستهللارحل س
قنع في نه :ث نن سنيةت علنيكم منق بةنهللاا
 391ـ يف روض الكايف خطبة يع لة مسندهللاا إىل أمنم ملنؤمدا
ورس نعل
كلننع لزمننه مننءء أخعننء مننق ال ن  ،وال أه ننو مننق لبهينني ،وال أانننو مننق لكننذب علن
زمننه لنني
 ،إىل أ قه  :هللاخي لهللا خي مله سم مق حكنم لقنوم فنال طمنقق هللاهلسنه حن خينوحل منق لنهللا ق ،دتقني منق
ننق ملننع إىل ننق ملننع ومننق وال ننة ملننع إىل وال ننة ملننع ومننق يهعننة ملننع إىل يهعننة ملننع ،ومننق ع ننع ملننع إىل
ع ع ملع ،فهستهللارهللا م تةهىل مق حيط ال ةلمع  ،و ايهللا متا ابيفمي و لوهللاهء.
 391ـ يف هنل اليل ن مق وس علي ك ت هللا فلم و كلع ستهللارهللاه فقهللا مق عفه.
ْ

 393ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :و م ْن ي ْض ِل ِل اُ فال ها ِدي َل ويكِه ْم ِِف طويانِ ِت ْم ي ْعمتكو قنه :
كلن إىل نعسن قعلن  :ا ْسئلونَ عن َّ
الساع ِة أيَّا م ْساها فنه قو شنه بةننة لةنه بنق و نني لسن مء و لد نو
ِ
بق الهرن مق الهللاا وعقبة بق أيب مةيط إىل
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تننو ليتةلمننع مننق علمننهء لي ننع مسننهني سننةلعهنه رسننع
عن علنم كلنع ف نع انهكب ،فنه قينه لسنهعة مل طلن

 ،واننه في ننه :سننلع ب م ن قننع لسننهعة فننه
علين ملكنه مقنواب وال نبينه موسنال ،فلمنه سنقلع رسننع

ْ
ْ
ْ َّ
تبهر وتةنهىل علين  :ا ْسئلونَ عن َّ
الساع ِة أيَّا م ْساها قل إِنما ِعلمتكا ِعنكْ
م تقع لسهعة؟ أنز
ِ
ْ
ْ
َّ
َّ
ِّ
ً
ْ
ِّ
ْ
ت ِف َّ
السماوا ِ واَل ِْ ِض ال تأ ِتيك ْم إِال ب ْوتة ا ْسئلونَ رأنََّ َ ِ ٌّ
ِف عنْتا أا
ِِّب ال َيليتا لِوق ِتتا إِال هو ثقل ِ
ْ
ْ
َّ
لك َّن أ ْكَث َّ
انل ِاس ال ي ْعلمو .
هللاههي عد ه قي هلم اي ب ( ) إِنما ِعلمتا ِعنْ ا ِ
ُو ِ

لدنب

قه  :ولقهللا حهللاثين أيب عق أبي عق مابن عق علنء
 391ـ يف عيو الخيار عق لوضه
َّ
ِّ
ْ
م خيوحل لقهنم مق كر تع؟ فقنه  :منلن منني لسنهعة ال َيليتكا لوقتتكا إال هكو ثقل ْ
كت ِِف
قيي ل  :اي رسع
ِ ِ ِ
ْ
ْ
ْ َّ ْ ً
َّ
السماوا ِ واَل ِْ ِض ال تأ ِتيكم ِإال بوتة و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
فقنه  :إ

تبنهر

 395ـ يف كتاب ةمعاين الخيار ابسده إىل خل بق محنه عنق رهللاني عنق أيب ن عبنهللا
ْ
ْ ْ
وتةهىل قع  :ول ْو رنْت أ ْعلم الْويْ
اْل َْ وما م َّسِن ُّ
ك ْ
السوء ةىن لعقو.
ن
م
َث
ت
س
ال
ب
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ُّ
َّ
ْ
 396ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعلن  :ول ْو رنْت أعلم الويب الستكَث ِمن اْل َِ وما مس ِِن السوء قنه :

ادة ختهر لدعسء ل ة و لسالمة.
عدنهللا ملنةمع ع نمة يفنبينهء (م) حنهللاثده متنيم بنق عبنهللا
 397ـ يف عيو الخيار ابب جملن لوضنه
عدن  ،قننه  :حنهللاثين أيب عننق محنهللا بننق سننليمه لديسننهبعرا عننق علننء بننق ب بننق جل ننم
بننق متننيم لقومننء رض ن
ألنني مننق قعلننع يفنبيننهء
فقننه ل ن ملننةمع  :اي بننق رسننع
قننه  :ح ننوت جمل ن ملننةمع وعد نهللا لوضننه
ً

صاحا اعال َل ْشاكء ِفيمكا آتاهمكا قنه لن
فل َّما آتاهما
مة عمع ؟ قه  :بل  ،قه  :فمه مةىن قع
ِ
لوضننه  :إ حننع ول نهللات ت مخسننمهنة بطننق انني بطننق كاننو وأنن ن  ،و م وحننع عهه نهللا تةننهىل و عننع
ً
َّ
ْ ْ
الاا ِر ِ ين فلمه
صاحا نلكوُ َّن ِمن
ِئ آتيتنا
ِ
وقهال :ل ِ
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متي مننه قننهاله مننق لدسنني خلقننه سننعاي بو قننه مننق لزمهنننة و لةههننة اننه مننه متي مننه قنندعا :قنندعه كاننو أاب وقنندعه إاناث،
قننه

تةننهىل:

ف ةنني ل نندعه هلل تةننهىل كاننو ْشاكء ِفيمكككا آتاهمكككا ومل شننكو اشننكو أبع مننه ل ن
َّ ْ
حقه.
شكو فقه ملةمع  :م هللا نع بق رسع
فتعاىل اُ عما ا ِ
 398ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم أخنيان أمحنهللا بنق إ ر ن عنق أمحنهللا بنق ب عنق علنء بنق الكنم عنق معسن بنق
ً

صاحا اعال َل ْشاكء ِفيما آتاهما فقنه  :هنع
 :قنع  :فل َّما آتاهما
بكو عق لع ني عنق أيب هللاةعنو
ِ
َّ
اَّلي
م وحننع  ،و نننه اننه مننوا مه مننو يهعننة ومل كننق مننو عبننه ا ،فننةنز عل ن رسننع
 :هكككو ِ
ْ ْ ْ
َّ ْ
ومل
شكو قنه  :هللاةنال لل نهرن ن نيبه خلن
ا
ا
م
ع
اُ
عاىل
ت
ف
:
ن
ل
ع
ق
إىل
ْ
واَ
س
ف
خلقكم ِمن ُ
ال
ِ
ال
ِ
ْ ً ْ ْ
ْ
ْ
شكو ما ال َيل شيئا وهم َيلقو .
كق مواهء إبلي
عبه ا ث قه  :أا ِ

 399ن حهللاثين أيب عق السنق بنق حمبنعب عنق ب بنق لدةمنه يفحنع عنق بو نهللا لة لنء عنق أيب هللاةعنو
وسننو ولنهللاهه بطد ننه [فد بننة مننق كلننع و راتعننة] ( )1فقهلننة ت
قننه  :ملننه علقننة حننع مننق م
 :أبشننوا لننذا بطدننع نطعننة مننىن سننتقوت رمحننع خيل ن
إ بطننين مننيقه ت ننو فقننه هلننه م

:
:

تةهىل مد ه خلقه ليبلعان في فةاتهه إبلي فقه هله :اي أنتم؟ فقهلة ل  :مه ىن قهللا علقة و بطنين منق م ولنهللا
ت ننو  ،فقننه هلننه إبلنني  :مننه نننع نع ننة تسننمي عب نهللا الننهرن ولهللاتي ن غالمننه وبقننء وعننهيب ،و مل تدننعا
تسننمي عب نهللا الننهرن مننهت بةنهللا مننه تلهللا د ن بسننتة أاي  ،فعق ن نعس ن ه الننه قننه هلننه مننءء .فننةخيت مبننه قننه هلننه م
 ،فقه هله م  :قهللا هللاهنع خلبيط ال تقبلء مد  ،فهىن أرهللاع بق لده و كع خاله مه قنه لنع ،ووقن
نعن م
فقهلة ال

مننني مننه وقن نعن حننع مننق مقهلننة خلبيننط ،فلمننه وضننةت غالمننه مل ةننش إال سننتة أاي حن مننهت
 :قهللا هللاهنع لذا قه

__________________
( )1اذ لدسخ ومه با ملةقعتا غم معهللاع

مل هللار وال

ملدقع عد
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اتهب هر يفنع ر.

لده الهرن في و خل مه مق قع خلبيط مه مكك مه فلم تلبط

علقنة منق م

محنال مخنو فةاتهنه إبلني

فقه هلنه :اين أننتم؟ فقهلنة لن  :قنهللا ولنهللات غالمنه ولكدن منهت نع لسنه فقنه هلنه خلبينط :منه ننع لنع ادنة
نع ة تسمي عبنهللا النهرن لةنهيب ،و منه هنع لنذا بطدنع انبةب منه بطنع هنذ النةنه لنيت نوتكم،
مه بقوا و مه انقة و مه ضة و مه مةز فهللاخل ه مق قع خلبيط مه ستمههله إىل ت هللا ق و لواع إىل منه أخيهنه لنذا
 ،فعقن قلبن مننق قننع خلبيننط مننني مننه وقن قلن
اننه تقنهللا إلي نه المنني الو  ،فننةخيت مبقهلتن م
ً
ً
َّ
ْ ْ
َّ ْ ْ
َّ
صكاحا أا مل تلنهللا
صاحا نلكوُ َّن ِمن الاا ِر ِ ين فل َّمكا آتاهمكا
ِئ آتيتنا
ِ
ِ
حنع  ،فلما أثقلت دعوا اُ ِبتما ل ِ
انقة أو بقوا أو ضةان أو مةز فةاتهه خلبيط فقه هله :اي أننتم؟ فقهلنة لن  :قنهللا أثقلنة ،وقوبنة وال فقنه  :أمنه
نع ستلهللا ق وتو ق مق لذا بطدع مه تكوها ،و هللاخي م مدع ومق ولنهللا منءء لنع قنهللا ولهللاتين انقنة أو بقنوا
أو ضةان أو مةز لكه أحسق ،فهستمههله إىل يهعت و لقبع لقعل ث قه هله :علمء أنة نع ة أ تسنمي عبنهللا
الننهرن وهللاةل نة يل في ن ن ننيبه ولهللاتين غالمننه سننعاي وعننهيب وبقننء لكننم ،فقهلننة :فننهىن ق نهللا نع ننة أهللاةنني لننع في ن
ن يبه ،فقه هله خلبيط :ال تهللاعا م ح دع مني مه نع ة وجيةي يل في ن يبه و سمي عبنهللا النهرن ،فقهلنة
ل  :نةم ،فةقبلة عل م فةخيت مبقهلنة النهرن ومبنه قنه هلنه ،فعقن
إىل مقهلننة إبلنني وقهلننة حننع ت ال أنننة مل تدننع أ تسننمي عبنهللا
وال تغشننهّن ،ومل كننق بيننين وبيدننع مننع ا ،فلمننه مس ن كلننع مد ننه م
وسنيهللا لينع بغنوور قنهللا اتبةدنع وأهللابنة إىل أ أهللاةني لل نهرن فين ن

قلن م منق مقهلنة إبلني منه خهفن  ،فنواق
الننهرن ورةنني لل ننهرن ن ننيبه مل أ عننع تقنوبين
قننه هلننه :مننه نننع سننب ملة ننية الوىل
نيبه ،و أمسين عبنهللا النهرن فهسنو لدينة بيد مننه

بننذلع ،فلمننه وضننةت سننعاي فوحننه بننذلع وأمدننه مننه اننهان خهفننه مننق أ كننع انقننة أو بقننوا أو ضننةان أو مةننز  ،وأمننال أ
ةيش هلمه و بق وال ميعت ع لسه  ،فلمه اه ع لسهب مسيه عبهللا الهرن.
ً
صاحا اعال َل ْشاكء
قه  :مسةتن قنع  :فل َّما آتاهما
 111ـ يف تفسري العياشي عق زررا عق أيب هللاةعو
ِ
ِفيما آتاهما قه  :هع م

وحع  ،هنمه اه
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موا مه مو يهعة ،ولي مو عبه ا.
 111ـ يف روضـ الكـايف علـي بـن إبـراهيم (ب ) عنق علنء بنق لةبنه عنق علنء بنق محنه عنق عمنوو بنق مشنو
كوِ ِه ْم وتك كت ْم ِِف ظلمكا ال ال يبْ َِصكو ةنىن
قنه  :وقعلن
عق هللاهبو عق أيب هللاةعنو
 :ذهب اُ هِن ِ
ْ
ْ ْ
 :و ِِ تككْعوه ْم إىل التككْ ال ا ْسككمعوا
قننبب ب وه ننوت لظلمننة فلننم ب ننوو ف نني أهنني بيتن وهننع قعلن

وت اه ْم ينْظ و إَِلَْ وه ْم ال يبْ َِصو و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 111ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق عبنهللا بنق هللاةعنو عنق لسنيهرا عنق ب بنق بكنو عنق أيب جلنهرو عنق
ابال ن وأاننو أهنني بيت ن مننه مننق مننءء
ن ن قننه  :و لننذ بةننط ب
يفقننب بننق نبهتننة عننق أمننم ملننؤمدا
طلبعنن مننق حننوز مننق حننو أو غننو أو سننو أو إفننالت ( )1بننة مننق قننهحب ه أو ضننهلة أو مبن إال وهننع لقننوم ،

فمننق أر كلننع فليسننةلين عد ن  ،قننه  :فقننه إلي ن رهللانني فقننه  :اي أمننم ملننؤمدا أخننيىن عمننه ننؤمق مننق الننو و لغننو ؟
َّ
ْ
َّ َّ
و مكا قكِْوا اُ َك َّ
َّ ِّ
كاح
فقه  :قنوأ هنذ تايت
كتاب وهو يتكوى الص ِ ِ
ِإ و ِلِّي اُ ِ
اَّلي ن َّزل ال ِ
َّ ْ
ْ
ْ
شكككو فمننق قوأهنه فقنهللا أمنق منق الننو و لغنو  ،قننه  :فقنوأ رهللانني
قككْ ِِ ِ إىل قعلن  :سككبحان وتعككاىل عمككا ا ِ

و ضطومة لدهر بيعت هللام ن وبيت وسط ه فلم ب مءء ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 :اي علنء أمنه المن منق النو إ َّ ول ِّ
كِّي اُ
لةلنء
 113ـ يف ةمـن ال رهـره الفقيـه وقنية لدنب
ِ ِ
َّ
ْ
َّ َّ
اح و ما قِْوا اُ َ َّ ق ْْ ِِ ِ ال ة.
كتاب وهو يتوى الص ِ ِ
ِ
اَّلي ن َّزل ال ِ
 111ـ يف روضـ الكـايف عنق علنء بنق ب عنق علنء بنق لةبنه عنق علنء بنق محنه عنق عمنوو بنق مشنو عنق هللانهبو

وِ ِه ْم وتك كت ْم ِِف ظلمكا ال ال يبْ َِصكو
عق أيب هللاةعو (م) قه  :وقعلن
 :ذهب اُ هِن ِ
ْ
ْ ْ
 :و ِِ تْعوه ْم إىل التْ ال ا ْسمعوا وت اه ْم
وه وت لظلمة فلم ب وو ف ي أهي بيت وهع قعل

ةنىن قنبب حممنهللا

__________________
( )1إلفالت و النعالت :لتخلص مق لشءء تها مق غم متكط.
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ْ
ينظ و إَِلَْ وه ْم ال يبْ َِصو

و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
إاي

ت نوب مسنلمه أو نع اي

 115ـ يف ةمن ال رهره الفقيه ورو عق رهللاي مق ثقي قه  :قه علنء
أو ن و نيه رهم خوحل أو تبي بة عل رهم فهان أموان أنخذ مد لةعع.
قنه  :مسةنة أاب السنق
 116ـ يف عيو الخيار ابسده إىل النهرن بنق لنهللاهلهن منعىل لوضنه

قنع :

ال كننع ملننؤمق مؤمدننه حن كننع فين ثلننط خ ننه  :سنندة مننق ربن وسنندة مننق نبين  ،وسنندة مننق ولين  ،إىل قعلن  :و مننه
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
كن
ع
ض
ك
ع
أ
و
ف
ع
كال
ه
ك
م
أ
و
كو
ف
كك الع
لسدة منق نبين فمنهللا را لدنه فنه
ِ
منو نبين مبنهللا ر ا لدنه فقنه  :خ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
اْلا ِه ِل .
وهنع قنع  :إ
 117ـ يف تفسري العياشي عق السا بنق علنء بنق لدةمنه عنق أبين عمنق مسن أاب عبنهللا
ْ
ْ ْ
فقنه  :اي ب خك الْع ْفو وأْم ْ هالْع ْ
كن اْلكا ِه ِل
ع
ض
ع
أ
و
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

أ ب رسنع
ه و ومه تيسو ،و لةعع لعسط.
 118ـ يف جممــع الييــا ورو نن ملننه نزلننة هننذ ت ننة سننقي رسننع
أيمننو

أ را ح ن سننقي لةننهمل ث أات فقننه اي ب
ْ
قطةع ،وأ ْع ِ ْض ع ِن اْلا ِه ِل .
 429ن قه بق ز هللا :مله نزلة هذ ت ة قه لدب
َّ
الايْطا ِ ن ْزغ .
ِمن
 111ـ يف كتــاب ابخصــا قننه أمننم ملننؤمدا
ابهلل وبوسعل ل ه ل لهللا ق.

هللاينينني

قنه  :خنذ مند م منه
عننق كلننع؟ فقننه  :ال

تةعننع عمننق هلمننع ،وتةط ن مننق حومننع ،وت نني مننق
 :اي اي رب لغ

ْ َّ
؟ فدز قعل  :و ِِ َّمكا يزغنكَ

 :إك وسننع لشننيطه إىل أحنهللاام فليسننتةذ ابهلل وليقنني ممدننة

ْ

َّ
َّ
الاكيْطا ن ْ
كزغ قنه  :إ عنو
 111ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم و ِِ َّمكا يزغنكَ ِمكن
ِ

قلبنع مدن منءء

َّ َّ
َّ
ْ ْ
َّ
َّ ْ
َّ ْ
َّ ْ
كإذا
ُ ِإن س ِميع ع ِليم ث قنه ِ :إ ِ
وسعسة فاست ِعك هِا ِ
اَّلين اتقوا ِإذا مستم طائَِ ِمن الايطا ِ تكر وا ف ِ
ه ْم مبْ َِصو قه  :إك كاوهم لشيطه ملةهقء ومحل م علي ه ذاوو فهك هم مب وو .
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 111ـ يف روض الكايف اال لةلء بق السا

:

لععظ و لزههللا

لهللانيه قع في

 :و حذرو نه

لده مق لذنعب و ملةهقء مه قهللا هنهام عد ه وحذرامعهه اتهب ل ه ابلبيه لدهي  ،فال مدنع مكنو
قننع :
وسننذ و عدنهللا مننه نهللاععام لشننيطه للةننا إلين مننق عههللانني لشن ع ت و للننذ ت هننذ لنهللانيه ،فننه
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
الايْطا ِ تكر وا فإِذا ه ْم مبْ َِصو فهمةوو قلعبكم [ أنتم] ( )1خعه
اَّلين اتق ْوا إِذا م َّست ْم طائَِ ِمن
إِ ِ

موهللاةكم إلي مق حسق ثع ب امه قهللا خعفكم مق مهللا هللا لةقهب.
وتذاوو مه قهللا وعهللاام
قنه  :ثلننة منق أمنهللا منه عمني :ن نهه ملنؤمق نعسن
 113ـ يف كتـاب ابخصـا عـن أيب ب نم عنق أيب هللاةعنو
َّ
 :إ َّ اَّليكن َّاتق ْ
كوا
ومع سها ملع خها ،وكاو عل اي حه  ،وهع ذاو عدهللا ملة نية وهنع قنع
ِ ِ
َّ
َّ
الايْطا ِ تكر وا ف ِإذا ه ْم مبْ َِصو .
ِإذا م َّست ْم طائَِ ِمن

 111ـ يف أصو الكايف أبع عل يفمنةوا عنق ب بنق عبنهللا جلبنهر عنق بنق ف نه عنق ثةلبنة بنق ميمنع عنق أيب
َّ
الايْطا تكك َّر وا فكإذا ه ْ
كم
ِ :إذا م َّست ْم طائَِ ِمن
قه  :سنةلت عنق قنع
ب م عق أيب عبهللا
ِ
ِ
َّ
مبْ َِصو قه  :هع لةبهللا م ابلذن ث تذاو فيمسع ،فذلع قعل  :تكر وا ف ِإذا ه ْم مبْ َِصو .
َّ َّ
َّ
اَّلين اتق ْوا ِإذا
ِ :إ ِ

قه  :سنقلت عنق قنع
 115ـ يف تفسري العياشي عق عبهللا يفعل عق أيب عبهللا
َّ
َّ
الايْطا ِ تكر وا ف ِإذا ه ْم مبْ َِصو قه  :هع لذن م ب لةبهللا فيتذاو فيهللاع .
م َّست ْم طائَِ ِمن
قنه  :سنةلت عنق قنع  :إ َّ َّاَّليكن َّاتق ْ
كوا ِإذا م َّسكت ْم
 416ن عنق علنء بنق أيب محنزا عنق أيب عبنهللا
ِ ِ
َّ
َّ
الايْطا ِ تكر وا ف ِإذا ه ْم مبْ َِصو مه كلع [ لطهن ]؟ فقه  :هنع لسنيئ نم بن لةبنهللا ث نذاو
طائَِ ِمن
فيب و و ق و.
 411ن أبع ب م عد قه  :هع لوهللاي م ابلذن ث تذاو فيهللاع .

__________________
( )1اذ لدسخ ومه با ملةقعتا غم معهللاع
غم معهر عد ه.

مل هللار وقعل  :فةمةوو قلعبكم خعه
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أا هللاةلع خعه

منةهر قلنعبكم مالزمنه هلنه

ن سنقي عنق لقو ننة خلن

 118ـ يف هتذيب الحكام ابسده إىل هللاةعو بق ب

المنه ؟ فقنه  :إك ادنة

خلن مننه تتننعال وتنن بن جيز ننع قو ءتن  ،و أحببننة أ تقنوأ فننهقوأ فيمننه خيهفننة فين فننهك هللا ننو فةن ننة ،قننه
تةهىل :وأن تع لةلكم تومحع .
قننه  :سننقلت عننق
 419ن السننا بننق سننةيهللا عننق محننه بننق عيسن عننق مةهو ننة بننق وهن عننق أيب عبنهللا
لوهللاي ؤ لقع وأنة ال توض ب قالا جي و في ه ابلقو نة؟ فقه  :إك مسةة اتهب تل فةن ة ل .
قنه  :و ادنة خلن المنه فنال تقنوأ منيقه
 111ـ يف ةمن ال رهـره الفقيـه و رو نة زررا عنق أيب هللاةعنو
قننع للمنؤمدا :وإك قننوا لقنوم ةننىن
يفولينا وأن نة لقو نتن  ،وال تقنوأ مننيقه يفخمتنا ،فنه
َّ
لعو ة خل المه ف ْ
است ِمعوا َل وأنْ ِصتوا لعلك ْم ت َْحو و يفخمات تبةه لألوليا.

 111ـ يف الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق السا بق سنةيهللا عنق لد نو بنق سنع هللا عنق حينىي اللنب عنق
خطب ننة ننع جلمة ننة خلطب ننة الوىل :الم نهللا هلل م نهللا
بو نهللا ب ننق مةهو ننة ع ننق ب ب ننق مس ننلم ع ننق أيب هللاةع ننو
ْ
 :و ِِذا قك َِ القك ْ آ
 :إ اتهب قهللا الهللا ط وأحسنق لق نص وقنه
ونستةيد إىل قه
َّ

ف ْ
است ِمعوا َل وأنْ ِصتوا لعلك ْم ت َْحو فهمسةع يهعة وأن تع بتغهء رمحت .
ل نلعا و
قنع  :جين إلن نهت للقنوم
 111ـ يف تفسـري العياشـي عنق زررا قنه  :مسةنة أاب عبنهللا
غمهه وإك قوا عدهللا لقوم وهللا عليع إلن هت و الستمهم.
ْ ْ ْ
كِئ أْشككت
قه  :قوأ بنق لكنع خلن أمنم ملنؤمدا
 460ن عق أيب ب م ( )1عق أيب عبهللا
 :ل ِ
ْ

َّ
ْ َّ
اِسين فةن ة ل أمم ملؤمدا .
َلحبطن عملَ وتلكوُن ِمن اْل ِ ِ
 :و كاو ربع
 424ن عق إبوهيم بق عبهللا الميهللا رفة قه  :قه رسع
__________________
( )1اذ لدسخ و مل هللار «عق أىب ا م » بهللا «عق ىب ب م».
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نعسع

() 1

ةىن مستكيده وخيعة ةىن خعفه مق عذ ب و و جل نو منق لقنع ةنىن و جل نو منق لقو ننة ابلغنهللاو

و تقه ةىن ابلغهللا ا و لةش .
قنع
 425ن عق السا بق ملختهر عق أيب عبهللا
ْ ْ ْ ِّ ْ
ْ ْ
صال قه  :تقنع عدنهللا ملسنهء «ال إلن إال
ودو اْلت ِ ِمن القو ِل هِالوْو واَل ِ

ُّ ً
ْ
ً
ْ
َضكاع و ِخيفكة
 :واذر ْ ِ َّبكَ ِِف ُف ِسكَ ت

وحنهللا ال منو ع لن لن مللنع ولن

المهللا حيىي وميية وميية وحيىي وهع عل اي مءء قهللا و» قلنة« :بينهللا خلنم»؟ قنه  :بينهللا خلنم ولكنق [قني] امنه
َّ
ِّ ْ ْ
ْ
أقع لع عشو مو ت« ،وأععك ابهلل لسنمي لةلنيم ِمن همزا ِ الا ِ
ياط ِ وأعوذ هَِ ِب أ َيَضكو ِ
هع لسمي لةليم» عشو مو ت حا تطل لشم وعشو مو ت حا تغوب.
قني« :أسنتةيذ ابهلل لسنمي لةلنيم
 426ن عق ب بنق منوو عنق بةنب أقن هب قنه  :قنه هللاةعنو بنق ب
هع لسمي لةليم» وقي« :ال إل إال وحهللا ال منو ع لن  ،لن
مق لشيطه لوهللايم وأععك ابهلل حي وو
مللننع ول ن الم نهللا حيننىي ومييننة ومييننة وحيننىي وهننع عل ن انني مننءء ق نهللا و» فقننه ل ن رهللانني :معننوو هننع؟ قننه  :نةننم
معننوو هننع حمنهللاو تقعلن قبنني يلنعم لشننم وقبنني لغننووب عشننو مننو ت ،فننه فهتننع مننءء مد ننه فهق ن مننق للينني
و لد هر.
قننه  :ال
 117ـ يف أصــو الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق أبين عننق محننه عننق حو ننز عننق زررا عننق أح نهللا ه
ُّ ً
ْ
ً
ْ
َضاع و ِخيفة فنال ةلنم ثنع ب كلنع لنذاو
واذر ْ ِ َّبَ ِِف ُف ِسَ ت
كت مللع إال مه مس  ،وقه
لةظمت .
نع لوهللاي غم
أنن قنه

 428ن وابسده إىل أيب ب م عنق أيب عبنهللا
لسبهبة اله لء وهللا ع وهع عهء خليعة.
 429ن عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلنهللا عنق بنق ف نه رفةن قنه  :قنه
عيس كاوّن

نعسع أكاو

نعسء و كاوّن

مالنع أكاو

__________________
( )1اذ لدسخ لكتهب و مل هللار واةن سقط «ت وعه» مق ملعض .
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مخنو حنهللا ط و عنهء لت نوم

سنو إقنبةع

تةنهىل لةيسن

مالء خم مق مالء ت ميا.

 :اي

 432ن وابسننده إىل أيب ملغننو خل ننهه رفةن قننه  :قننه أمننم ملننؤمدا
كاننو انننم  ،ملدننهفقا اننهنع ننذاوو
َّ
ً
ْ
يكر و اُ إِال ق ِليال .
 131ـ يف جممع الييـا

مه

ب فةن ة وسبح

ْ

عالنيننة وال ذاوونن

 :ي ك اؤ َّ
انلككاس وال

لسننو ،فقننه

ْ

واذر ْ ِ َّبَ ِِف ُف ِسكَ ورو زررا عنق أحنهللا ه
نعسع فيمه ال جي و المه

 :مننق كاننو

لسننو فق نهللا

قنه مةدنه  :إك ادنة خلن

في ابلقو نة.

ُّ ً
ْ
ً
ْ
َضكاع و ِخيفكة قنه :
 131ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم واذر ْ ِ َّبَ ِِف ُف ِسكَ ت
ْ ْ ْ ِّ ْ
ْ
ْ ْ
لد هر وال تك ْن ِمن الوافِ ِل
صال قه  :ابلغهللا ا ون
اْلت ِ ِمن القو ِل هِالوْو واَل ِ

 133ـ يف كتاب التوحيد ابسده إىل أاب يفمحو عق ل ه

هللاةعو بق ب

لظ نو و لة نو ودو

.
ن هللانهء إلين رهللاني فقنه لن :

 :إ اننه لشننيطه ع نهللاو فهلغعلننة ملننه ك ؟ و ال نهللا ط يع نني أخننذان مد ن

مىب أنننة وأم ن عظننين مععظننة ،فقننه
معض الههللاة.
 131ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بق حمبعب عق عيي بنق رحل عنق بةنب أقن هب عنق أيب هللاةعنو
قه  :أميه مؤمق حهفظ عل ل لع ت ملعووضة ف الهه لعقت ه ،فلي هذ مق لغهفلا.
قنه  :منق انه مةن
 435ن ب بق حينىي عنق أمحنهللا بنق ب عنق ب بنق سنده عمنق أخني عنق أيب عبنهللا
اعد بيت مل كت مق لغهفلا واه مةهللاعر المه نظو إلي .
قننه  :ق نه لقمننه البد ن اي بننىن لكنني مننءء عالمننة ةننوه ذننه
 136ـ يف كتــاب ابخصــا عننق أيب عب نهللا
و ش هللا علي ه إىل أ قه  :وللغهفي ثلط عالمهت :لل ع ،و لس ع ،و لدسيه .
قنه  :قنه رسنع
 137ـ يف كتـاب اـواب العمـا ابسنده إىل أيب هللاةعنو
ليلة مل كت مق لغهفلا.

115

 :منق قنوأ عشنو مايت

 138ـ يف أصــو الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق أبين عننق لدننعفلء عننق لسننكعّن عننق أيب عبنهللا
لغهفلا اهملقهتي عق لعهر ق ،و ملقهتي عق لعهر ق ل جلدة.
 :ك او
رسع
 139ـ يف تفســري علــي بــن إب ـراهيم :إ لننذ ق عد نهللا ربننع ةننىن يفنبيننهء و لوسنني و النمننة
عبه ت و سب عن ول س هللاو .
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قننه  :قننه
ال سننتكيو عننق

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 1ـ يف تفسري العياشي عن أيب ب م عق أيب عبنهللا
مل هللاخلن نعننه أبنهللا  ،واننه مننق مننيةة أمننم ملننؤمدا
عوغ لده مق السهب.

قنه  :مسةتن قنع  :منق قنوأ بو ننة و يفنعنه اني من و
حقننه ،وأيانني ننع لقيمننة مننق مع ننهللا جلدننة من مننيةت حن
قه  :مق قوء سعرا يفنعه وسعرا بو ننة اني من و مل

 1ـ يف كتاب اواب العما ابسده إىل أيب عبهللا
هللاخل لدعه أبهللا  ،واه مق ميةة أمم ملؤمدا .
نن قنه  :منق قنوأ سنعرا يفنعنه وبو ننة فنهان منعي لن ومنهههللا نع
 3ـ يف جممع الييا أىب بق اة عق لدنب

لقيمننة نن بننو ء مننق لدعننه  ،وأعطن مننق يفهللاننو بةنهللا انني مدننهف ومدهفقننة ر لنهللانيه عشننو حسنندهت ،وحمن عدن
عشو سيقهت ،ورف ل عشو رهللاهت واه لةويب ومحلت لع علي أاي حيعت لهللانيه.
سقلعنع يفنعه .
 4ن وفي قوأ علء بق السا وأبع هللاةعو ب بق علء لبهقو وهللاةعو بق ب ل ه
 5ـ يف هتذيب الحكام ب بنق السنق ل نعهر عنق أمحنهللا بنق ب قنه  :حنهللاثده بةنب أقن هبده رفن النهللا ط قنه :
خلم مق مخسة أميهء :مق لكدعز ،و ملةهللا  ،و لغع  ،و ملغدم لذا قهتي علين ومل حيعنظ خلنهم  ،ومنه انه منق
فننتح مل قهتنني علين ومل عهللان علين نينني وال راننهب إال أقن هبده أيتعن ن فيةننهملع علين فكين مننه عننهمل م علي ن
لد ن أو لنلننط أو لوب ن  ،أو مننه اننه س ن م ل ن خهقننة ولنني يفح نهللا في ن مننءء إال مننه أعطننه هننع مد ن  ،وبطننع
الو ة ورس
ْ

ْ ْ
ْ
فال
جلبه و ملع ت ال ه هع ل  ،وهع قعل تةنهىل :اسئلونَ ع ِن اَلن ِ

ْ
َّ
ّلِل وللوسع
اَلنفال ِ ِ

111

تةطني م مدن قنه  :ق ِل

ْ

ْ
ْ
فال ( )1و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ولي هع اسئلونَ ع ِن اَلن ِ

 6ـ يف أصو الكايف علء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق حعنص بنق لبخن ا عنق أيب عبنهللا
قننه  :يفنعننه مننه مل عهللان علين نينني وال راننهب ،أو قننع قننهالع  ،أو قننع أعطننع م نهللا م ،وانني ر خوبننة وبطننع
وهع لإلمه مق بةهللا ة حيط شهء.
الو ة ف ع لوسع

 1ن عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب عننق علننء بننق الكننم عننق علننء بننق أيب محننزا عننق ب بننق مسننلم قننه :
() 2
قع  :يفنعه هع لدعي ،وهع سعرا يفنعه هللاهللام يفن
مسةة أاب هللاةعو
:
 8ن علننء بنق إبننوهيم عننق أبين عنق بننق أيب عمننم عنق مننةي عننق أيب ل ننبهح قنه  :قننه يل أبننع عبنهللا
يهعتده ،لده يفنعه ولده قعع مله .
ق قع فو
 9ن عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب عق السا بق سةيهللا عق لقهسم بق ب عق رفهعنة عنق أاب بنق تغلن
ْ
كككن
عننق أيب عب نهللا
لوهللا نني مي ننعت وال و رن ل ن وال م ننعىل؟ ق ننه  :ه ننع أه نني ه ننذ ت ننة اسكككئلونَ ع ِ
ْ ْ
فال .
اَلن ِ
 11ـ يف الكــايف أبننع علن يفمننةوا عننق ب بننق عبنهللا جلبننهر وب بننق مسةينني عننق لع نني بننق مننهك عيةننه عننق
ْ
كن
قع
قعع بق حيىي عق بق مسكه عق ب اللب عق أيب عبهللا
تبنهر وتةنهىل :اسئلونَ ع ِ
ْ ْ
فال قه  :مق مهت لي ل معىل فمهل مق يفنعه .
اَلن ِ

__________________
( )1قه لعيب (ر ) :ةىن لي ملةىن سقلعنع عق حقيقة يفنعه و ننه ملةنىن سنقلعنع
حهللا ط ن  4هنع قنوءا ت نة و هننه

ملو ن بقو دة مه مو مق اتهب جمم لبيه
لدسخ ح مل هللار و لع و لعسهني عل قعل
( )2هللاهللاع ن  :قط ن نع ن  .ولة نني لعهللا ن
جلهحهللا ق القعق م

االم ن

ْ ْ
ْ
فال
اسئلونَ ع ِن اَلن ِ

قنوءهتم

تةطني م منق يفنعنه « نت ن » وميكنق أ كنع
ْ

ْ
ْ
فكال لكنق تع فقنة
كن اَلن ِ
اسكئلونَ ع ِ

ابثبهت لعظة «عق» قبيي هذ و أعلم.

ه ننع م ننتمه لس ننعرا عل ن كا ننو خلم ن ل ننذوا لق ننوىب ،ف ننذ قط ن أن ن

.
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ملخ ننهلعا

 11ن علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق محنه بنق عنمنه عنق اللنب عنق أيب عبنهللا

قنه :

مق مهت ولي ل معىل فمهل مق يفنعه .
 12ن عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي وب بق حيىي عق أمحنهللا بنق ب عيةنه عنق بنق حمبنعب عنق لةنال عنق
قننه  :مننق مننهت ولنني ل ن و رن مننق قو بت ن وال مننعىل عتهق ن هللاو وت ن فمهل ن مننق
ب بننق مسننلم عننق أيب هللاةعننو
يفنعه .
 13ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق ف نهلة بنق أ نعب عنق أاب بنق عنمنه عنق إسن بنق عمنهر قنه :
عننق يفنعننه فقننه  :هننء لقننو لننيت قنهللا خوبننة و تلن أهل نه ف ننء هلل وللوسننع  ،ومننه اننه
سننةلة أاب عبنهللا
للملع ف ع لإلمه  ،ومه اه مق أر خوبة مل عهللا علي ه نيني وال رانهب واني أر ال رب هلنه ،و ملةنه  ،ومنق
علن
منهت ولنني لن مننعىل فمهلن مننق يفنعنه  .وقننه  :نزلنة ننع بنهللار ملننه هننز لدننه انه أقن هب رسنع
 ،وقنند أغنهرو علن لد ن  ،وفوقننة يلبننة لةنهللاو وأسننوو وغدمننع ،
ثلنط فننو  :ف ند اننهنع عدنهللا خيمنة لدننب
ْ
كي أ يككو َل
تبنهر وتةنهىل :مكا
فلمه عةع لغدهيف و يفسهر تكلمة يفن هر يفسنهر فنةنز
ِنل ِ
ْ
أِس

لدننب
ةنو
و لدننه

ْ

ْ

َ ََّّت يث ِخن ِِف اَل ِْ ِض فلمنه أابح هلنم يفسنهر و لغدنهيف تكلنم سنةهللا بنق مةنهك وانه النق قنه عدنهللا خيمنة
فقننه  :اي رسننع مننه مدةدننه نطل ن لة نهللاو زهننه ا جل ننه  ،وال هللابدننه مننق لة نهللاو ،ولكدننه خعدننه
معضنةع فتميني عليننع خيني ملشنواا ،وقنهللا قننه عدنهللا خليمنة وهللانع مل ننههللاو ق و يفن نهر ومل شنع أحنهللا منند م
و لغدننهيف قليلننة ،ومن تةط ن هننؤالء مل ب ن يفق ن هبع مننءء ،وخننهه قسننم رسننع
انننم اي رسننع
منيقه ،فنهختلعع فيمنه

لغدهيف و سالب لقتل با مق قهتي ،وال ةطن منق لن علن خيمنة رسنع
ْ ْ
ْ ْ
َّ
ْ
ّلِل
بينند م حن سننةلع رسننع
كل اَلنفككال ِ ِ
كن اَلنفك ِ
كال قك ِ
فقننهلع  :ملننق هننذ لغدننهنم فننةنز  :اسككئلونَ عك ِ
ْ
َّ َّ
اعلموا أنَّما غن ْمت ْم م ْ
كن ْ
ّلِل
بةهللا كلع و
وللوسع » فوهللا لده ولي هلم لغديمة مءء ث نز
ِ
ِ
ي الء فكأ ِ ِ
ْ

ْ

ْ

ْ
َّ
ْ
َّ
يل فقسم رسع
ول و ِ ِ
ُخس ولِل س ِ
َّلي الق ىب واَلتاىم والمسا ِر ِ واه ِن الس ِب ِ
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بيد م ،فقه

بق ىب وقه  :اي رسع

أتةطء فهر لقع لنذا حيمني م منني منه تةطن ل نةي ؟ فقنه لدنب

 :ثكلتنع

ببنهللار وقسننم بننا أقن هب  ،ث سننتقبي أيخننذ
أمننع وهنني تد ننوو إال ب ننةعهنكم؟ قننه  :فلننم خيمن رسننع
ْ
ْ
ْ
فكال بةنهللا نق نهء حنوب بنهللار ،فقنهللا اتن كلنع
خلم بةنهللا لبنهللار ،فنةنز
كن اَلن ِ
قعلن « :و اسئلونَ ع ِ
إىل الوب.
أو لسعرا وات بةهللا خووحل لدب
 11ـ يف تفسري العياشي عق زررا عق أيب هللاةعو
 15ن عق عبهللا بنق سنده عنق أيب عبنهللا
وهلكع فخوبة ف ء هلل وللوسع .
 16ن عق أيب أسهمة بق ز هللا عق أيب عبهللا

 :قه يفنعه مه مل عهللا علي نيي وال راهب.
قنه  :سنةلت عنق يفنعنه ؟ قنه  :هنء لقنو لنيت هللالن أهل نه
قه  :سةلت عق يفنعه قنه  :هنع اني أر خوبنة واني ر

مل عهللا علي ه خيي وال راهب.
قننع  :لدننه يفنعننه  ،قلننة :ومننه يفنعننه ؟ قننه  :مد ننه ملةننه ،
 11ن عننق أيب ب ننم قننه  :مسةننة أاب هللاةعننو
و الهللاه ( )1واي ر ال رب هله ،واي ر اب أهل ه ( )2ف ع لده.
قه  :مسةت قع

مللنع لنذ ق قطةنع لدنه هنع منق لعنءء

 18ن عق أيب محزا لنمهيل عق أيب هللاةعو
و يفنعه وأمبه كلع.
:
عق قع
 19ن و رو ة خو عق لنمهيل قه  :سةلة أاب هللاةعو
ْ ْ
ْ
فال [قه سقلعنع يفنعه ] ( )3قه  :مه اه للملع ف ع لإلمه .
اسئلونَ ع ِن اَلن ِ

 22ن عق مسهعة بق م و قنه  :سنةلت عنق يفنعنه ؟ قنه  :اني ر خوبنة وأمنيهء اهننة تكنع للملنع فنذلع
 ،لي للده في س م ،قه  :ومد ه لب و ق
خه لإلمه
__________________
( )1الهللاه ع العة ن حمواة ن :لش و مللت لكنم و قه ل ابلعهرسية «بيش ».
( )2أا هلكع أو نقوضع .
( )3مه با لةالمتا غم معهللاع مل هللار.
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ن مل عهللا علي ه نيي وال راهب.
 :منه يفنعنه ؟ قنه  :بطنع الو نة ورس جلبنه و الهللانه
 21ن عق و بق فوقهللا قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
و ملةه  ،واي أر مل عهللا علي ه خيي وال راهب ،واي أر ميتة قهللا هللال أهل ه وقطه مللع .
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
كل اَلنفكال
ق
فكال
كن اَلن
 22ن عق أيب مويف يفن هرا قه  :سةلة أاب عبهللا
ِ
ِ
عق قعل  :اسئلونَ ع ِ

َّ
ّلِل وللوسع » قه  :س م هلل وس م للوسع قه  :قلة :فلمق س م ؟ فقه  :للمسلما.
ِ ِ
ِّ ْ ْ
ْ
كم ومو ِفك و ِِ ْزِ رك ِ يم فههننه نزلنة أمنم
 13ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :لت ْم دِاكا ِعنكْ ِب ِت
عد م.
وأاب كر وسلمه و ملقهللا رض
ملؤمدا
 11ـ يف أصــو الكـايف علنء بنق إبننوهيم عنق أبين عنق بكنو بننق قنهحل عنق لقهسنم بنق ز نهللا قنه  :حنهللاثده أبنع عمننو

الميننه تعهضنني ملؤمدننع

ن ن قننه  :بتمننه الميننه خنني ملؤمدننع جلدننة ،وابل نزاي ا
و ل نزبما عننق أيب عب نهللا
ابلهللارهللاهت عدهللا  ،وابلدق ه خي ملعويع لدهر.
ْ
ْ ْ
حنهللا ط أىب محنزا فنههلل انقنو امنه أخوهللانع منق
كن هي ِتكَ
 15ـ يف جممع الييا  :رما أخ اكَ ِ ُّبكَ ِم
بيتع.

إىل النوب

 16ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم ث كانو بةنهللا كلنع يفنعنه وقسنمة لغدنهيف [و] خنووحل رسنع
ْ
ً
ْ
ْ ْ
ْ ِّ َّ
ْ ْ
اح ِّ ب ْعْ مكا تبك َّ
ُّ
اكِهو َيا ِدلونَ ِِف
فقنه  :رما أخ اَ ِبَ ِمن هي ِتَ هِاح و ِِ ف ِ يقا ِمن المل ِم ِن ل ِ
ْ
رأنَّما اساقو إىل الم ْو ِ وه ْم ينْظك و وانه سنب كلنع غنم لقنو ش ( )1خوهللانة إىل لشنه في نه خنز ند م،

وعنهللا ح نهللا لطننهنعتا مننه لةننم أو قننو ش هعننو ذننم،
ابخلننووحل ليةخننذوهه ،فننةخيهم
فننةمو لدننب
لة ن ننم ،فلم ن ننه بلغن ن ن رس ن ننع
فخ ن نوحل ثالنهن ن ننة وثلن ن ننة عش ن ننو رهللا ن ننال فلم ن ننه ق ن ننهرب ب ن نهللار ا ن ننه أب ن ننع س ن ننعيه
قهللا خوحل تةو للةم خهه خعفه
__________________
( )1لةم :قهفلة المم مؤننة ،ث انوت ح مسية ذه اي قهفلة.
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م نهللا هللا وم ن إىل لشننه  ،فلمننه و لدقننوا

() 1

ان

ضم ننم بننق عمننو و خلزعننء بةشننوا اننننم وأعطننه قلعقننه

() 2

وقننه لن  :مننب إىل قننو ش وأخننيهم ب و ل ننبها ( )3مننق أهنني نننوب ق نهللا خوهللاننع تةوضننع لةننم اننم فننة راع لةننم
وأوقه أ خيو انقت ( )4و قط أكهنه ح سيي لهللا و شن ثعبن ( )5منق قبني و بنو ،فنهك خني مكنة وىل وهللا ن إىل
كن لبةم وقهح معل قنعت  :اي م غهلن اي م غهلن ! للطيمنة للطيمنة! لةنم لةنم! أ رانع أ رانع ومنه أر كنم
تهللاراع ! فه ب و ل بها مق أهي نوب قهللا خوهللاع تةوضع لةمام ،فخنوحل ضم نم بنه ر إىل مكنة .ورأت عهتكنة
بدة عبهللا ملطل قبي قهللاو ضم نم مدهم نه بنلننة أاي انة رابنه قنهللا خني مكنة فيدنه اي م غنهللار واي م ف نو
غهللاو إىل م هرعكم قبح اثلنة ،ث و ممل إىل أيب قبي فةخذ ح نو فهللاههللاهن ( )6منق جلبني ،فمنه تنو ر منق
قو ش إال أقهب مد فلنذا ،وانة و ا مكنة قنهللا سنه منق أسنعل منه فهنتب نة كعنوا فنةخيت لةبنه بنذلع فنةخي
لةبه عتبة بق ربيةة ،فقه عتبة :هذ م يبة سهللان قو ش وفشة لنوساي قنو ش وبلن كلنع أاب هللا ني فقنه :
مه رأت عهتكنة هنذ لنوساي ،وهنذ نبينة اثنينة بنىن عبنهللا ملطلن و لنالت و لةنز لددظنو ثلننة أاي فنه انه منه رأت
حقنه ف نع امننه رأت ،و انه غننم كلنع لدكتننص بيددنه اتننهاب :نن مننه منق أهنني بينة مننق لةنوب أاننذب رهللانهال ونسننهء
مق بىن ههمم ،فلمه م

ع قه أبع هللا ي :هذ ع قهللا م

__________________
( )1لدقننوا ن بعننتح لدننع وسننكع لقننهه أو اسننوهه :معض ن
لعموزماب ا :لب وا ن ابل م ن :معض بدع حء ملهللا دة.
( )2لقلع مق إلبي :لشهبة.

يو ن مكننة امننه قهل ن المننعا و مل نهللار « لب ننوا» ب نهللا « لدقننوا» قننه

( )3قبها ن اغالا ن ع ل هبئ وهع لذا خوحل مق ق إىل ق مخو.
( )4أا ش وتوا أنع .
( )5و مل و «و ستعث ب » و لظههو ن م
( )6ههللا ال و :حوهللاة.

 ،فلمه اه

.
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ليننع لنننهّن قننه أبننع هللا نني هننذ

عمننه ق نهللا م ننيه .فلمننه اننه ليننع لنهلننط و ضم ننم دننه

لننع ا :اي م

غهل للطيمة للطيمنة لةنم لةنم ،أ رانع أ رانع منه ورانم ومنه أرانم تنهللاراع  ،فنه ب و ل نبها منق أهني ننوب قنهللا
خوهللانع تةوضنع لةنمام لننيت في نه خنز ندكم ،فت ننه ح لدنه مبكنة وهتيقننع للخنووحل ،وقنه سن يي بنق عمنو وو قننعع
بق مية و بع لبخ ا بق هشه ومدب ونبي بده ال هحل ،ونعفي بنق خع لنهللا فقنهلع  :اي مةشنو قنو ش و منه أقنهبكم
م ننيبة أعظننم مننق هننذ أ طم ن ب و ل ننبها مننق أهنني نننوب أ تةوضننع لةننم اننم لننيت في ننه خننز ندكم ،فننع مننه
قومننء وال قومننية إال ول ن هننذ لةننم نننش ( )1ف ننهعهللا  ،هننع إال لننذ و ل ننغهر أ طم ن حمم نهللا أمننع لكم،
و عو بيدكم وبا مت وام فهخوهللاع  ،وأخوحل قعع بق مية مخسمهنة دهر وهللا ز ذه ،و خوحل س يي بق عمنوو ومنه
بقننء أحنهللا مننق عظمننهء قننو ش إال خوهللاننع مننهال ومحلننع وقننع وخوهللاننع علن ل ننة و لننذلع ال ميلكننع أنعسن م امننه
ً

تبنهر وتةنهىل :خ اوا ِم ْن ِدياِ ِه ْم بط ا وِئاء َّ
انل ِاس وخنوحل مة نم لةبنه بنق عبنهللا ملطلن ونعفني بنق
قنه
ِ
ِ
ح ننهرن وعقي نني ب ننق أيب يهل ن و خوهللا ننع مة ننم لقيد ننهت ( )2شن نوبع خلم ننو و ن نوبع ابلن نهللافعه .وخن نوحل رس ننع
ثالنهنة وثلنة عشو رهللاال فلمه اه بقوب بهللار عل ليلة مد نه بةنط بشنم بنق أيب لزغبنهء وجمنهللاا بنق عمنوو

ت سسننه خنني لةننم فةتيننه مننهء ب نهللار وأانخننه رحلتي مننه و سننتةذاب مننق ملننهء ومسة ننه هللاننهر تا ق نهللا تشننبنة إح نهللا مه
معضن انذ وهننء تدننز غنهللا هههدننه و ان
ابيفخننو تطهلب ننه بنهللارهم اننه هلننه علي ننه ،فقهلننة :عننم قننو ش نزلننة أمن
فنةخي مبنه مسةنه ،فهقبني أبنع سنعيه ابلةنم ،فلمنه منهره بنهللار
أعمي هلم وأق نيع ،فوهللان أقن هب رسنع
تقنهللا لةننم وأقبنني وحنهللا حن نت ن إىل مننهء بنهللار ،واننه ذننه رهللانني مننق هللا يدننة قننه لن اسن جل ننين ،فقننه لن  :اي
اس هي لع علم مب مهللا

؟ قه  :ال ،قه  :و لالت و لةز لقق اتمتده مو ب ال تز قو ش لع

__________________
الوقية ،واهنة الوقية عدهللا لةوب أربةا ر ه.
( )1لدش :ن
( )2لقيدهت ع لقيدة ،يفمة ملغدية.
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مةه ة مخو لهللاهو ،فهن لي أحهللا مق قو ش إال ول

هذ لةم نش ف هعهللا فنال تكتمنين فقنه  :و منه يل علنم

مب م نهللا وأق ن هب ابلت ننهر ال ىن رأ ننة هننذ ليننع رابننا أقننبال و سننتةذاب مننق ملننهء وأانخننه ر حلتي ننه ورهللاةننه فننال
أ را منق نه؟ ف ننهء أبنع سنعيه إىل معضن مدنه بل منه فعننة ( )1بةنهر إلبني بينهللا فعهللانهللا في نه لدننع  ،فقنه  :هننذ
عالنن نننوب ،هننؤالء و عيننع ب ،فوهللان مسننوعه و مننو ابلةننم فةخننذ ذننه ننع سننهحي لب ننو وتواننع لطو ن ومننوو
فننةخي لةننم ق نهللا أفلتننة و قو شننه ق نهللا أقبلننة لتمد ن عننق عمهننه،
مسننوعا .ونننز هللاينينني عل ن رسننع
بلنع يفن نهر يفهننم ننه وعنهللاو د نوو لنهللا ر،
وأمو ابلقته ووعهللا لد و ،واه انزال ابل عو ء ( )2فةحن
تبننهر وتةننهىل ق نهللا أمننوىن مب ننهربت م ف ننزم
فننةخيهم لةننم قنهللا هللاننهزت و قو شننه أقبلننة لتمدن عننق عمهننه ،و
أمننمو عل ن  ،فقننه أبننع بكننو فقننه  :اي
مننق كلننع وخننهفع خعفننه م نهللا هللا فقننه رسننع
أق ن هب رسننع
هنه قنو ش وخيالهنه ( )3منه ممدنة مدنذ اعنوت وال كلنة مدنذ عنزت ومل خننوحل علن هيقنة النوب فقنه رسنع
رسع
 :هللال ن ف ل ن  ،فقننه أمننمو عل نء فقننه عمننو فقننه مننني مقهلننة ىب بكننو ،فقننه  :هللال ن  ،ث قننه ملق نهللا
هنننه قننو ش وخيالهننه وقنهللا ممدننه بننع وق نهللاقده  ،وم ن هللاان مننه هللاقننة ب ن ح ن مننق عد نهللا ولننع
فقننه  :اي رسننع
أموتد ننه خن ننع ع ننو لغ ننه وم ننع هل ننو ( )4خل ننده مة ننع وال نق ننع ل ننع م ننه قهل ننة بد ننع إس ننو نيي ملعسن ن
ْ
فاذه ْب أنْت وِ ُّبَ فقاتِال ِإنَّا هاهنا قا ِعْو ولكدده نقع  :كه أنة وربع فقهتال ان
__________________
( )1فة لشءء :ق واسو ابيفقهب .
( )2هء قو ة با هللابلا.
( )3خليالء :لكي و الع هب.
( )4جلمو :لدهر ملتعقهللا و لغ ها م و عظيم وخشبة مق أقل
خيوحل مق لدبهت مبي ه ابالبو .و هلو  :م و انم لشع يع لة.

خلشن وهنع حسنق لدنهر ،وعنو بقن زمنهان ينع ال ال دطعنئ .و لشنع  :منه
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مةكمه مقهتلع  ،ف ز لدب

خم ث هللال  ،ث قه  :أممو عل  ،فقه سةهللا بنق مةنهك فقنه  :مىب أننة وأمنء

اي رسنع اةنننع أر تدننه؟ قننه  :نةننم ،قنه  :فلةلننع خوهللاننة علن مننو قنهللا أمنوت بغنم ؟ قننه  :نةننم ،قننه  :ابىب أنننة
نده قهللا ممده بع وقهللاقده وم هللاان مه هللاقة ب حن منق عدنهللا فمنوان مبنه منقة وخنذ
وأمء اي رسع
مننق أمع لدننه مننه مننقة ،و تننو مد ن مننه مننقة و لننذا أخننذت مد ن أح ن إىل مننق لننذا تواننة مد ن  ،و لننع أموتدننه أ
و مننه أخننذت هننذ لطو ن قننط ومننه يل بن
خنننع هننذ لب ننو خل ننده مةننع ،ث قننه  :مىب أنننة وأمننء اي رسننع
مق علم وقهللا خلعده ابملهللا دة قعمه لي ق ممهللا هللا ه لع مد م ،ولع علمنع نن النوب ملنه لعنع  ،ولكنق نةنهللا لنع
عيدينع بدنه فنه نع منه سن
لوو حي ونلق عهللاوان قي عدهللا للقهء أتنه النوب ( )1و ان لدوهللانع قنو
 :أو حينهللان غننم
ف ننع ك  ،و مل كننق غننم كلننع قةنهللات عل ن رو حلننع فل قننة بقعمدننه فقننه رسننع
كلع؟ اةىن مب وم فال هههده ومب وم فال هههده ،ومب نوم أىب هللا ني وعتبنة بنق ربيةنة ومنيبة بنق ربيةنة ومدبن وبدين
علن رسنع
مليةنه  ،فدنز هللاينيني
قنهللا وعنهللاّن حنهللا لطنهنعتا ولنق خيلن
بده ال هحل ،فنه
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ُّ
كاح إىل قعلن و ل ْ
كو رك ِ الم ْج ِ مكو فنةمو رسنع
ذنذ ت نة رما أخ اَ ِبَ ِمن هي ِتكَ هِ ِ

ابلوحيي ح نز عشهء عل منهء بنهللار وهنء لةنهللاوا لشنهمية ،وأقبلنة قنو ش فدزلنة ابلةنهللاوا ليمهنينة وبةننة عبينهللاهه
وحبسعهم فقهلع هلم :مق أننتم؟ قنهلع  :نق عبينهللا قنو ش قنهلع :
تستةذب مق ملهء فةخذهم أق هب رسع
نل  ،فهنعتني منق قنلعت ( )2فقنه  :إ
فة ق لةم؟ قهلع  :ال علم لده ابلةم ،فةقبلع وبعهنم واه رسع
قهللاقعام ضنوبتمعهم و انذبعام تواتمنعهم؟ علن ذنم ،فنةتع ذنم فقنه هلنم :منق أننتم؟ قنهلع  :اي ب نق عبينهللا قنو ش

قه  :ام لقع ؟ قهلع  :ال علم لده بةهللا هم ،قه  :ام د وو
__________________
( )1ته ع تهللا :لش هم ملهضء

اي ع هللازور

مه ة ز غم  ،سو الهللاهبة فيمه عه إلي .

( )2نعتي عق ل الا :ن وه عد ه.
( )3جلزور :لدهقة ليت تد و.
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() 3

قهلع  :تسةة إىل عشوا ،فقه

لقع تسةمةا إىل أل  ،قه  :فمق فني م منق بنىن ههمنم؟ قنهلع  :لةبنه بنق عبنهللا

ذنم ف بسنع  ،فبلن قو شنه ك لنع وخنهفع خعفنه
ملطل ونعفي بق الهرن وعقيي بق أيب يهل فةمو رسع
م نهللا هللا  .ولق ن عتبننة بننق ربيةننة أاب لبخ ن ا بننق هشننه فقننه ل ن  :مننه تننو هننذ لبغننء و مننه أب ننو معض ن ق نهللامء،
خوهللاده لدمد عمان وقهللا أفلتة ف قده بغيه وعهللاو ان و مه أفلح قع قط بغع  ،ولع ت مه لةم مق منع بنىن
عبهللا مدهه كه ال ومل نسو هنذ ملسنم ،فقنه لن أبنع لبخن ا :ننع سنيهللا منق سنه ت لقنو ش وسمني لةنم لنيت
وأق ن هب بدخلننة و بننق ال ننومء ( )1فهن ن حليعننع فقننه عتبننة :أنننة عل ن بننذلع ( )2ومننه عل ن
أقننهذه ب
أحنهللا مدننه خنناله كلننع إال بننق الدظليننة ةننىن أاب هللا نني فسننو إلين ىن قنهللا سملننة لةننم لننيت قنهللا أقننهذه ب و بننق
ال ننومء فقننه أبننع لبخن ا :فق نهللات خبننه ( )3وإك هننع قنهللا أخ نوحل رعننه ل ن  ،فقلننة لن  :إ أاب لعلي نهللا بةنننين إليننع
بوسننهلة فغ ن  ،ث قننه  :مننه وهللانهللا عتبننة رسننعال غننم ؟ فقلننة :مننه و لننع غننم أرسننلىن مننه هللاقننة ولكننق أاب لعلي نهللا
سيهللا لةشما فغ ن غ نبة خنو فقنه  :تقنع  :سنيهللا لةشنما؟ فقلنة :أان أقعلن وقنو ش ال نه تقنع  ،نن قنهللا سمني
لةنم و بنق ال نومء؟ فقنه  :بننق عتبنة أينع لدنه لسننهان وأبلغ نم لكنال و تة ن منهللا فهنن منق بنىن عبنهللا
مدهه
__________________
( )1هذ مهرا إىل ق ة عبهللا بق هللا ش وسو ت ليت سهر في ه إىل خنلة وقتي في ه عمنوو بنق ال نومء ن وانه حلين عتبنة بنق ربيةنة وانه
أخنع عنهمو بنق ال نومء ملشنواا وقةنة بنهللار ن وقتنه عبنهللا من ملشنواا تلنع لسنو ة حن غلنب م وأسنو مند م عنمنه بنق عبنهللا
و الكم بق ايسه وهز لبهقء ،فةقبي عبهللا
قل

بق هللا ش وأق هب ابلةم وابالسم ق إىل رسنع

عل ومل و لده كلع مد م وقه  :مه أموتكم بقته

لش و الو «فدنز

كاو ملؤرخع فو هللا لد ه ة و لطيا و لسما البق هشه وغمهه.
( )2أا قهللا فةلة وأنة لشهههللا عل كلع.
( )3خلبهء :خليمة إك اهنة مق قعه أو وبو أو مةو.
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وانه كلنع

َّ ْ ْ
ا ْسئلونَ ع ِن الاكت ِ احك امِ

رهللان فنةنكو لدنب
 » ...إىل مخنو منه

و بد مة و و نهللا أ حينذر لدنه  ،ال و لنالت و لةنز حن نق نم علني م ( )1بيننوب ،وأنخنذهم أسنهر فدنهللاخل م مكنة
وتتسننهم لةننوب بننذلع ،وال كننع بيددننه وبننا مت نوان أح نهللا نكوه ن  .وبل ن أق ن هب رسننع

انننوا لقننو ش

إ ْذ ت ْسكككتويثو ِ َّبك ْ
كككم
عل ن رس ننع
فعزعننع فزعننه م نهللا هللا ومننكع وبك ننع و س ننتغهثع فننةنز
ِ
ِ
َّ
ف ْ
استجاب لك ْم أ ِِّّن مم ُّْك ْم هألَْ من الْمالئكة م ْدف وما اعل اُ إال ِ ْش وتل ْطم َّ
ِئ هِ ِ قلوبك ْم وما
ِ ال ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ْ َّ ْ ْ
علن أقن هب
وهللادن لليني ( )2ألقن
ُ لةز نز الكنيم فلمنه مسن قهبني رسنع
انلَص ِإال ِمن ِعن ِ
كْ ا ِ

معض ن ال نبننة في ن

لدةننه ح ن انمننع  ،وأنننز تبننهر وتةننهىل علنني م لسننمهء ( )3واننه نننزو رسننع
ً
تةهىل :إ ْذ يو ِّايكم ُّ
انلعاس أمنكة
لقهللا  ،فةنز علي م لسمهء ولبهللا يفر ( )4ح ثبتة أقهللا م م وهع قع
ِ
ْ

َّ
ْ
ْ
زل عليْك ْم من َّ
ِمنْ وي ِّ
السما ِء ً
الاكيْطا ِ وكلنع أ بةنب أقن هب
ماء َِلط ِّت ك ْم هِ ِ ويك ِهب عكنك ْم ِِاكز
ِ
ْ ْ
حنتلم و ِل َْبِط ى قلوبِك ْم ويَبِّت هِ ِ اَلقْام وانه ملطنو علن قنو ش منني لةنزىل ( )5وانه علن
لدنب
رك ك ( )6بق نهللار مننه لب نهللا يفر وخهفننة قننو ش خعفننه م نهللا هللا  ،فننةقبلع ت هرسننع خيننهفع
أق ن هب رسننع

عمنهر بنق ايسنو وعبنهللا بنق مسنةع فقنه  :خنال لقنع وأتنعان مخبنهرهم فكنهان
لبيهت ،فبةط رسنع
جيننعال عسننكوهم فننال ننوو إال خهنعننه كعننو إك مسةننع ق ن ي لعننو وثبننة عل ن هللا علت ن ( )1فسننمةع مدب ن بننق
ال هحل قع :
__________________
( )1أا هن م علي م.
( )2هللاق علي لليي وهللاد  :س وأهلم علي .
( )3لسمهء هده مبةىن ملطو .و مل هللار « ملهء» بهللا « لسمهء».
( )4لتلبيهللا :إلل ه .
ملهء مق لوو ة ،ومد قعهلم :أرخة لسمهء عزلي ه.

( )5لةزىل ع لةزالء :م ي
( )6لوك ك .ملطو ل ةي .
( )1ق ي لعو  :قعت .جل علة لذا الهفو اهلشعة لإلنسه .
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ال

جلعم لده مبيته ال بهللا

نعت أو نيته قنه  :قنهللا و انهنع أمنبهعه ولكند م منق خلنعه قنهلع هنذ  ،و لقن

َّ
ْ
اَّليككن كف ك وا ال ُّ ْعككب فلمننه أقننبح رسننع
كوب ِ
قلننعذم لوعن امننه قننه تبننهر وتةننهىل سككنل ِ ِِف قلك ِ

فوسننه  :فننو لل نزبم بننق لةننع وفننو للمق نهللا  ،واننه
عبننة ( )1أق ن هب واننه عسننكو رسننع
وموثنهللا بنق أيب موثنهللا
وعلنء بنق أيب يهلن
عسكو أق هب سبةع عال تةهقبع علي ه ،واه رسنع
لغد ن ننعا علن ن ن ع ن نني تة ن ننهقبع علين ن ن و جلم ن نني للموثن ن نهللا ،وا ن ننه عس ن ننكو ق ن ننو ش ربةم ن ننةا ف ن ننو  ،فةب ن ننة رس ن ننع
أقن هب بننا هللا ن  ،فقننه  :غ ننع أب ننهرام وال تبنهللاوهم ابلقتننه وال ننتكلمق أحنهللا .فلمننه نظننوت قننو ش إىل قلننة
قه أبع هللا ي :مه هنم إال أالنة رأ ولنع بةندنه إلني م عبينهللاان الخنذوهم أخنذ ابلينهللا ،فقنه
أق هب رسع
عتبة :أتو هلم اميدنه ومنهللا فبةننع عمنوو بنق وهلن جلم نء وانه من هعه ف نه بعوسن حن ينهه علن عسنكو
ث قنةهللا لننع ا وقننعت ث رهللان إىل قننو ش فقننه  :مننه هلننم امننا وال منهللا  ،ولكننق نع ضننح نننوب
رسننع
قهللا محلة ملعت لدهق ( )2أمنه تنووهنم خوسنهء ال تكلمنع تلمظنع تلمنظ يففنهعء ( )3منه هلنم مل نة إال سنيعف م ومنه
أر هنم علنع حن قتلنع  ،وال قتلنع حن قتلنع بةنهللا هم فنهر و رأ كنم؟ فقنه أبنع هللا ني :انذبة وهللابدنة و نننتعخ
حننا نظننوو إىل انننوا قننو ش وقننعهتم،
سن و ( )4حننا نظننوت إىل سننيعه أهنني نننوب وفننزم أقن هب رسننع
َّ ْ
َّ ْ
ْ
ْ ْ
هننم ال جيد نع
ُ وقنهللا علنم
و ننز
علن رسنعل  :و ِِ انحوا لِلسل ِم فاانح ِلا وتوَّك ى ا ِ
فبة ننط رس ننع إىل ق ننو ش ،فق ننه  :اي
وال جييب ننع إىل لسننلم و ن ننه أر بننذلع ليطي ن قل ننعب أق ن هب لد ننب
مةشو قو ش مه أهللاهللا مق لةوب أبغب إىل مق أ أبهللاأ بكم فخلعّن
__________________
( )1عبة جليش لل وب :هللا ز وهية .
( )2لدع ضح :إلبي لقمء ستق علي ه ملهء :و لدهق  :لنهبة لبهل
( )3تلمظ الية :خوحل لسههنه.
( )4لس و :لو ة ،و نتعه لس و اده ة عق جلص.

الفدهء.
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و لة  ،فنه أ قنه قه فنةنتم أعلن ىب عيدنه ،و أ انهكاب اعنتكم كساب لةنوب ( )1أمنو فنهرهللاةع فقنه عتبنة :و
لةسننكو و د ن عننق لقتننه
جيننع
مننه أفلننح قننع قننط ر و هننذ  ،ث ران عننال لن أمحننو فدظننو إلين رسننع
فقننه  :إ ننع عد نهللا أحنهللا خننم فةد نهللا قننهح جلمنني يفمحننو طيةننع وم نهللاو فةقبنني عتبننة قننع  :اي مةشننو قننو ش
هللاتمةننع و مسةننع ث خطننب م فقننه  :ميننق من رحن ورحن من ميننق اي مةشننو قننو ش أييةننعىن ليننع و ع ننعّن لنهللاهو،
و رهللاةع إىل مكة و موبع خلمعر وعنهنقع النعر فنه ب لن إ وكمنة وهنع بنق عمكنم ،فنهرهللاةع فنال تنو و رأىي ،و ننه
تطهلبع ب ابلةم ليت أخذهه بدخلة و بق ال ومء وهع حليعء وعلن عقلن  ،فلمنه مسن أبنع هللا ني كلنع غههن
وقه  :إ عتبة أيع لده لسهان وأبلغ م لكال  ،ولقق رهللاةة قو ش بقعل ليكنعنق سنيهللا قنو ش مخنو لنهللاهو ،ث
قننه  :اي عتبننة نظننوت إىل سننيعه بننىن عب نهللا ملطل ن وهللابدننة و نننتعخ س ن و  ،و مننو لدننه ابلوهللاننعم وق نهللا رأ دننه ماثران
معييده ،فدز عتبة عق عل ومحي عل أىب هللا ي واه عل فنو وأخنذ بشنةو فقنه لدنه  :قتلن فةوقن فوسن
فقه  :أمنل جيص؟ وستةلم قو ش ليع أ ده أال وأهللاص ،وأ ده ملعسنهللا لقعمن ال ميشن إال أان وأننة إىل ملنعت عينهان،
() 3
ث قه  :هذ هللادها وخيهر في واي هللاه هللا إىل في

() 2

__________________
( )1كساب ع لذن .
غليظ فع عق إلنسه ومق لهللا بة رهللال ه.
( )2عوقب  :قط عوقعب  ،و لةوقعب :ع
( )3جلننىن :جملننىن ،وأو مننق تكلننم ذننذ ملننني عمننوو بننق ع نهللا بننق أخننة هللاذميننة ،وكلننع أ هللاذميننة خ نوحل مبت نهللااي مهل ن وول نهللا

سنندة مكلقننة

وضوبة أبديت زهو وروضة فةقبي ولهللا جيدع لكمنها ،فنهك أقنهب بة ن م امنها هللاينهللاا أال نه ،وإك أقنهذه عمنوو خبةهنه ح زتن فنةقبلع
تةه و إىل هللاذمية وعموو قع وهع قغم« :هذ هللادنها وخينهر فين * إك اني هللانه نهللا إىل فين » ف نم هللاذمينة إلين و لتزمن وسنو بقعلن وفةلن
وأمو أ

هغ ل يع فكه أو عويب يع  ،واه قه ل عموو كو لطع  ،وهع لذا قبي في ن
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! ال تعة

ث أخذ بشةو جيو فههللاتم إلي لده فقهلع  :اي أاب لعليهللا

أع ه لدنه تد ن عنق منءء تكنع

أول ن  ،فخل ننع أاب هللا نني مننق نهللا فدظننو عتبننة إىل أخي ن مننيبة ونظننو إىل بد ن لعلي نهللا فقننه  :قننم اي بننىن ث لننب رع ن
ويلبننع ل ن بي ننة تس ن رأس ن فلننم جي نهللاوهه لةظننم ههمت ن فننهعت و بةمننهمتا ( )1ث أخننذ سننيع وتق نهللا هننع وأخننع و بد ن
وان  :اي ب أخنوحل إليدننه أاعننهءان مننق قننو ش ،فننيز إلين ثلنننة نعننو مننق يفن ننهر عننعك ومةننعك وعننعه بننىن ععننو فقننه
 ،فقنهلع  :رهللاةنع فنهان لسنده
عتبة :مق أنتم نتسبع لدةوفكم؟ فقنهلع  :نق بدنع ععنو أن نهر وأن نهر رسنع
رهللاةنع فوهللاةنع  ،وانو أ كنع أو لكنوا
إايام نو هللا ،نه نو هللا يفاعهء مق قو ش ،فبةط إلني م رسنع
إىل عبينهللاا بنق الننهرن بننق عبنهللا ملطلن وانه لن سننبةع
ابيفن نهر فوهللاةننع ووقعنع مننع قع م .ث نظننو رسنع
سندة فقنه لن  :قنم اي عبينهللاا فقنه بنا هللا ن ابلسني  ،ث نظنو إىل محنزا بنق عبنهللا ملطلن فقنه لن  :قنم اي عنم ،ث نظننو
فقنه لن  :قنم اي علن  ،وانه أقنغو لقنع ن فنهيلبع قكنم لنذا هللاةلن لكنم ،فقنهللا هللانهءت
إىل أمم ملؤمدا
ْ
َّ
 :اي عبينهللاا
قو ش نيالهه وفخوهه تو هللا أ تطعنئ ننعر و يأَب اُ ِإال أ ْ يك ِت َّم نكوِ  ،ث قنه رسنع
عليع بةتبة ،وقه المزا :عليع بشيبة ،وقه لةلء  :عليع ابلعليهللا بق عتبة فمنوو حن نت نع إىل لقنع فقنه
عتبة :مق أنتم نتسبع لدةوفكم؟ فقه  :ان عبيهللاا بق الهرن بق عبهللا ملطلن  ،فقنه  .اعنع انويف فمنق هنذ ؟ فقنه :
محننزا بننق عبنهللا ملطلن وعلننء بننق أيب يهلن  ،فقننه  :اعننع اوميننه  ،لةننق مننق أوقعدننه وإاياننم هننذ ملعقن  ،فقننه
ميبة المزا :مق أنة؟ فقه  :أان محزا بق عبهللا ملطل أسهللا وأسهللا رسعل  ،فقه ل ميبة :لقهللا لقية
__________________
ن ملني ملش عر «اي عموو عق لطع » وتقهللا و ملني :هذ مه هللاتديت ومل مخذ لدعسء خم منه فين إك اني هللانه نهللا مهنلنة إىل فين أيالن  ،هنذ
وقهللا متني أمم ملؤمدا

ذذ لشةو امه رو لةهمة بةهللا مه اه عو بية مله علن مسنت قة و قنع  :اي قنعوء غنو غنما واي بي نهء

غو غما ،كاو إلربلء (ر ) اش
( )1هلهمة :لوأ  :و العت هر :ل

لغمة وغم

غم .

لةمهمة عل لوأ .
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أسنهللا اللعننهء فننهنظو اين تكننع قننعلتع اي أسنهللا

ف منني عبينهللاا علن عتبننة ف نوب علن رأسن ضنوبة فلن ههمتن ،

وضوب عتبة عبيهللاا علن سنهق وقطة نه وسنقطه عيةنه ،ومحني محنزا علن منيبة فت نهراب ابلسنيعا حن تنلمنه ( )1واني
و ح نهللا مد مننه تق ن بهللارقت ن ( )2ومحنني أمننم ملننؤمدا قننلع ت علي ن عل ن لعلي نهللا بننق عتبننة ف نوب عل ن حبنني عهنق ن
فةخوحل لسي مق إبط ( )3فقه عل قلع ت علي  :فةخنذ مييدن ملقطععنة بيسنهر ف نوب ذنه هنهميت فظددنة
لسننمهء قنهللا وقةننة علن يفر  ،ث عتدن محننزا ومننيبة فقننه ملسننلمع  :اي علننء أمننه تننو لكلن قنهللا ذننو عمننع
فقه  :اي عم يةيئ رأسع واه محزا أيع منق منيبة فه خني محنزا رأسن قنهللار  ،ف نوب
ف مي علي علء
حن
أمم ملؤمدا عل رأس فطم ن ع  ،ث هللاهء إىل عتبة وب رم فةهللا ز علين ومحني عبينهللاا بنا محنزا وعلن
مىب أننة وأمنء ألسنة من يهللا ؟ فقنه :
و ستةي ( )5فقنه  :اي رسنع
 ،فدظو إلي رسع
أتيه ب رسع

() 4

بل ن وأنننة أو م ن يهللا مننق أهنني بيننيت فقننه  :أمننه لننع
تةىن؟ قه  :أبع يهل حيط قع :
ا ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننذبتم وبي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني ب

وند ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننو ح ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن د ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوم حعل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
فقننه رسننع
مر

عمننع حيننه لةلننم ىن أوىل مبننه قننه مد ن  ،قننه  :وأا أعمننهم
ومل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه نط ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننهعق ون ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن وندهض ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني
ون ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننذهي ع ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننق أبدهند ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه و الالن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني

 :أمننه تننو بد ن اهلليننط لةننه ا بننا نهللاا

البشة ،فقه  :اي رسع

ورس نعل  ،و بد ن الخننو

هللا ننه

() 6

تةننهىل

أسخطة عل

__________________
( )1أا نكسو.
( )2لهللارقة ن حمواة ن :ل .
با لةد ورأ لكت و إلبط :ابيق ملدك .
( )3حبي لةهت  :ع
( )4ذو  :غلب .
( )5أا بك قلع ت علي .
( )6انضل مدهضلة :ابر رم لس ه  ،وانضي عد  :حهمء وهللاه و ف عد وقوعة :يوح علن يفر منهللا هللا  ،و الالنني عن الليلنة:
لزوهللاة.
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هذ الهلة؟ فقه  :مه سخطة عليع ولكق كاوت عم فهنقب ة لذلع .وقه أبع هللا ني لقنو ش :ال تة لنع وال
تبطوو امه ع ي وبطو بده ربيةة ،عليكم مهي نوب فههللازروهم هللانزر وعلنيكم بقنو ش فخنذوهم أخنذ حن ننهللاخل م
مكة فدةوف م ضاللت م ليت انهنع علي نه ،واهننة فقنة منق قنو ش أسنلمع مبكنة فهحتبسن م مابسهنم ،فخوهللانع من قنو ش
إىل بهللار وهم عل لشع و الرتيهب و لدعه  ،مد م قني بنق لعلينهللا بنق ملغنما ،وأبنع قني بنق لعها نة ،و النهرن بنق
قننهلع  :مسننهاا

ربيةننة ،وعلننء بننق ميننة بننق خلن  ،و لةننه بننق ملدبن  ،فلمننه نظننوو إىل قلننة أقن هب رسنع
عل رسنعل
هؤالء غوهم د م فيقتلع لسهعة ،فةنز
َّ ْ
ْ ْ
ُ فإِ َّ اُ ع ِزيز َ ِككيم  .وهللانهء إبلني إىل قنو ش قنعرا سنو قة بنق
م ض غ َّ هلال ِء ِدينتم ومن يتوَّك ى ا ِ
مهلننع فقننه هلننم :أان هللاننهرام فننه فةع إىل ر ننتكم فنهللافةعهه إلين  ،وهللاننهء بشننيهييد ننع ذننم علن أقن هب رسننع

َّ
ْ
ْ
اَّليكن ِِف قلكوبِ ِت ْم
 :إِذ يقول المنكافِقو و ِ

فقننه  :غ ننع
 ،وخيينني إلنني م و عننزع م ،وأقبلننة قننو ش قنهللام ه إبلنني ومةن لو ننة ،فدظننو إلي ن رسننع
أب ننهرام وع ننع علن لدع هللاننذ ( )1وال تسننتلع سننيعه حن مك لكننم ،ث رفن نهللا إىل لسننمهء وقننه  :اي رب هتلننع
هذ لة هبة مل تةبهللا و مقة ال تةبهللا ال تةبهللا ،ث قهب لغشء فسنو عدن وهنع سنك لةنو ( )2عنق وهللا ن
قهللا أاتام
و قع  :هذ هللاينيي
قهللا وقةة عل عسكو رسنع
ونظو إبلي علي للةدة إىل هللاي نيي

أل مق ملالنكة مو فا ،قنه  :فدظنوان فنهك بسن هبة سنع ء في نه بنو الننح
وقهنني قنع  :أقنهللا حينزو أقنهللا حينزو ( )3ومسةدنه قةقةنة لسنالح منق جلنع.
ف هللا ورم ابللع ء فةخذ مدب

__________________
( )1لدع هللاذ ع لدههللاذ وهء أق يفضو  ،أربةة وهء أضو
ل ي.
( )2سك

ملهء :ق  .و بةب لدسخ « سلة» ومةده ميس

اللم يفهنه تدبنة بةنهللا لبلنعغ وامنه لةقني ،و لةنب علن لدع هللانذ اده نة عنق
عق وهللا .

( )3حيزو  :سم فو هللاينيي أا أقهللا اي حيزو ف ذه حوه لدهللا ء.
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بق ال هحل مب هم ثعب ث قه  :و لع اي سو قة تعة أع ه لده ؟ فو ال إبلني رالنة قنهللار ( )1و قال:
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َّ
ْ
 :و ِِذ ز َّين لتكم الاكيْطا أعمكالت ْم
إِِّن ه ِيء ِمنْك ْم إِِّن أِ ما ال ت ْو إِِّن أخاف اُ وهنع قنع
ْ
ِّ
ِّ
وقال ال اغ ِلب لكم ْاَل ْوم ِمن َّ
اس و ِِِّن ااِ لك ْم فل َّما ت اء ِ ال ِفئتا ِ نكص ى ع ِقبيْ ِ وقكال إِِّن هك ِيء
انل ِ
َّ َّ
ْ
ْ ِّ
ْ ْ ِّ
ْ
ْ
اَّليكن
قكاب ث قنه
 :ولكو تك إِذ يتكوا ِ
ِمنكم إِِّن أِ ما ال ت و إِِّن أخاف اُ واُ ش ِْيْ ال ِع ِ
ْ
ْ
ْ
عل إبلني لةدن
َضبو واوهت ْم وأ ْدهاِه ْم وذوقوا عكاب اح ِ ي ِ ومحي هللاينيي
كف وا المالئِكة ي ِ

فطلب ن ح ن غننه
لتعة إىل هللاينيي

لب ننو وقننه  :رب أتننز يل مننه وع نهللاتين مننق لبقننهء إىل ننع ل نهللا ق .ورو
وهع هلزمية فقه  :اي هنذ بنهللا لكنم فيمنه أعطيتمنعان؟ فقيني يفيب عبنهللا

خلنني إبلنني
أتنو انه

ْ
وِح
خيهه قتل ؟ فقه  :ال ولكد اه نوب ضنوبة شنيد مد نه إىل نع لقيمنة ،و ننز
علن رسنعل ِ :إذ يك ِ
َّ
ْ ِّ َّ
ْ
ْ
ِّ
ْ ْ ْ
ْ
ُّ ْ
ُّ
ناِ
وب ِ
ِبَ إىل المالئِك ِة أِّن معكم فثبتوا ِ
اِضبوا فوِ اَلع ِ
اَّلين آمنوا سأل ِ ِِف قل ِ
اَّلين كف وا ال عب ف ِ
َّ
ْ
اِضبككوا ِمككنْت ْم ل هنككا ال قنه  :أيننوه يفقننهب  ،فقنهللا هللانهءت قننو ش نيالن ننه وفخوهنه تو نهللا تطعننئ نننعر و
و ِْ
َّ
يأَب اُ ِإال أ ْ ي ِت َّم نوِ  .وخوحل أبع هللا ي مق با ل عا فقه  :ألل نم ب قطةدنه لنوحم وأاتان مبنه ال نةوفن
 :إ تستعت ع فقهللا هللانهنكم الْفتْح وِ ْ تنْتتوا فتو خ َْ لك ْ
كم
عل رسعل
فةحد لغهللا ا ( )2فهنز
ِ
ْ
ً
ْ
اعنه
و ِِ ْ تعودوا ُع ْْ ول ْن تو ِِن عنْك ْم فِئتك ْم شيْئا ول ْو رَث ْ وأ َّ اُ مع الم ْل ِم ِن ث أخنذ رسنع

رايحنه ت نوب وهللانع
مق ح ها فوم ب وهللانع قنو ش وقنه  :منههة لعهللانع منههة لعهللانع  ،فبةنط
 :ألل نم ال غلبننع فوعننع هنذ المننة :أبنع هللا نني بننق هشنه فقتنني منند م
قنو ش فكهنننة هلزمينة ث قننه رسننع
سبةع وأسو سبةع و لتق عمو وبق جلمعح من ىب هللا ني ف نوب عمنو وأاب هللا ني علن فخنذ وضنوب أبنع هللا ني

عموو عل هللا فةابهنه مق
__________________
( )1لواي :ل وب بوهللاي و حهللاا.
( )2حد أا أهلك .
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لة هللا ،فتةلقة ملهللا فهتك عمنو وعلن نهللا بوهللالن ث توخن

لسنمهء حن نقطةنة جللنهللاا ورمن بينهللا  .وقنه

عبهللا بق مسةع  :نت ية إىل أيب هللا ي وهع تش ط بهللام ( )1فقلة :المهللا هلل لنذا أخنز  ،فوفن رأسن فقنه :
عب نهللا بننق أ عب نهللا ،ملننق ل نهللا ق و لننع ()2؟ قلننة :هلل ولوس نعل و ىن قهتلننع ،ووضننةة رهللالننء عل ن عدق ن
نننه خننز
فقه  :لقهللا رتقية موتق قةبه اي رو ةء لغدم ،أمه أن لي مءء أمهللا مق قتلنع إايا هنذ لينع أت تنعىل قتلن
رهللاننال مننق ملطلبيننا أو رهللاننال مننق الحنناله؟ فهنقلةننة بي ننة اهنننة علن رأسن فقتلتن وأخننذت رأسن وهللاقننة بن إىل
مننكو  .وأسننو أبننع
لبشننو هننذ رأ ىب هللا نني بننق هشننه فس ن هللا هلل
 ،فقلننة :اي رسننع
رسننع
 ،فقه لن  :هني أعهننع
سو يفن هرا لةبه بق عبهللا ملطل وعقيي بق أيب يهل وهللاهء ذمه إىل رسع
للةبنه
 :ك مق ملالنكة ،ث قنه رسنع
علي مه أحهللا؟ قه  :نةم رهللاي علي ثيهب بيب ،فقه رسع
:
لقنهللا ادننة أسننلمة ولكننق لقننع سننتكوهعّن ،فقننه رسننع
فنهللا نعسننع و بننق أخيننع ،فقننه  :اي رسننع
جيز ع علي  ،فةمه هههو أمو فقهللا ادة عليدنه ث قنه :
علم اب هبسالمع ،كق مه تذاو حقه ،فه
اي عبنه نكننم خهقنمتم فخ ننمكم ،ث قننه  :أفنهللا نعسننع و بننق أخينع وقنهللا انه لةبننه أخننذ مةن أربةننا أوقيننة
حسنب ه منق فنهللا ن  ،فقنه
للةبه  :فهللا نعسع ،قه  :اي رسع
فلمه قه رسع
مق كه فغدم ه رسع
 :ال ،ك مءء أعطهان مدع فةفهللا نعسنع و بنق أخينع ،فقنه لةبنه  :لني يل منه غنم لنذا
رسع
كهن مننىن ،قننه  :بنني ملننه لننذا خلعتن عدنهللا أ لع نني مبكننة فقلننة هلننه :إ حنهللان علن حنهللان فهقسننمع بينندكم؟
َّ ُّ ْ
ُّ
ي قل لِم ْن ِِف أيْ ِْيك ْم ِمكن
انل
ا
ت
ي
عل رسنعل كلنع :يا أ
فقه ل  :أت اين و ان سة لده بكعء؟ فةنز
ِ
ً
ً ْ
ْ ْ
ْ ْ
اَلِس ِإ يعل ِم اُ ِِف قلوبِك ْم خ َْا يلتِك ْم خ َْا ِم َّما أ ِخك

__________________

( )1تش ط ابلهللا  :ت وحل ب ومتوغ في .
( )2لهللا ق :لق و و لغلبة و الستةالء ،و لسما البق هشه « :ملق لهللا نوا .» ...
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ْ

ِمنْك ْم ويو ِف ْ لك ْم واُ غفوِ ِ َِيم ث قنه

ْ
ْ
كْ خكانوا اُ م ْ
كن
تبنهر وتةنهىل :و ِِ ي ِ يْوا ِخياُتَ فق
ِ

قبْل فأ ْمكن ِمنْت ْم واُ ع ِليم َ ِكيم .
لةقيي :قهللا قتي تبهر وتةهىل اي اب ز هللا أاب هللا ي بق هشه وعتبة بنق ربيةنة ومنيبة بنق
ث قه رسع
ربيةة ونبي ومدب بده ال هحل ،ونعفي بق خع لهللا ،وأسو س يي بق عموو و لد نو بنق النهرن بنق النهللاا وعقبنة بنق أيب
مةيط وفال وفنال  ،فقنه عقيني :إك ال تدنهزعع هتهمنة فنه ادنة قنهللا أثخدنة لقنع و ال فهران أاتنهف م ،فتبسنم
مق قعل واه لقتل ببهللار سبةا و يفسو سبةا ،قتي مد م أمم ملنؤمدا قنلع ت علين سنبةة
رسع
وعشننو ق ومل ؤسننو أح نهللا ف مةننع يفسننهر وقونننعهم البننه وسننهقعهم عل ن أق نهللا م م ،وعةننع لغدننهيف وقتنني مننق
وننز يفثيني
تسةة رهللاه  ،مد م سةهللا بنق خينمنة وانه منق لدقبنهء فوحني رسنع
أق هب رسع

إىل عقبنة بنق أيب مةنيط وإىل لد نو بنق
عدهللا غووب لشم وهنع منق بنهللار علن سنتة أمينه  ،فدظنو رسنع
النهرن بنق النهللاا و نه قنو و حنهللا ( )1فقنه لد نو لةقبننة :اي عقبنة ان وأننة مقتنعال  ،قنه  :عقبنة منق بنا قننو ش؟
 :اي علننء علن ابلد ننو وعقبننة واننه
قننه  :نةننم ال ب قنهللا نظننو إليدننه نظننوا رأ ننة في ننه لقتنني ،فقننه رسننع
فقنه لد نو :اي ب أسنقلع ابلنوحم بينين
لد و رهللاال عيال علي مةو ،ف هء عل فةخذ بشةو ف و إىل رسع
وبيدننع إال أهللاننو تىن اوهللانني مننق قننو ش قتلننت م قتلتننين و فننه ت م فننه تىن و أيلقننت م أيلقتننىن ،فقننه رسننع
لوحم ابإلسال قهللام اي علء فهضنوب عدقن  ،فقنه عقبنة :اي ب أمل تقني
 :ال رحم بيين وبيدع ،قط
ال ت ي قو ش أا ال قتلنع قني ؟ قنه  :وأننة منق قنو ش؟ ننه أننة علنج منق أهني قنععر ة الننة ملنيال أاني
مق أبيع لذا تهللاع إلي لي مد ه ،قهللام اي علء فهضوب عدق فقهللام ف وب عدق .
لد و وعقبة خهفة يفن هر أ قتي يفسهر ال م ،
فلمه قتي رسع
__________________
( )1لقو ن حمواة ن :البي جيم ب لبةم .
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فقهلع إىل رسع

فقهلع  :اي رسع

قنهللا قتلدنه سنبةا وأسنوان سنبةا وهنم قعمنع وأسنهر هنب م لدنه اي رسنع

ْ
ْ
ْ
ْ
ِنل ِي أ يكو َل أِس َ ََّّت يث ِخن ِِف اَل ِْ ِض ت ِ يْو عك ض
وخذ مد م لعهللا ء وأيلق م ،فةنز  :ما
ْ
ُّ ْ
ْ
ُ سب لم َّسك ْم ِفيما أخكت ْم عكاب ع ِظيم* فَكوا
ادلنيا واُ ي ِ يْ اَلخ واُ ع ِزيز َ ِ
كيم* لو ال ِرتاب ِمن ا ِ
ً
ً
قتني مند م عنه قهبني بةنهللا منق
ِم َّما غ ِن ْمت ْم َالال طيِّبكا فنةيل هلنم أيخنذو لعنهللا ء و طلقنعهم ،ومنو

سنبةع رهللانال ،فقنه
فني م :أول َّمكا

أيخذو مد م لعهللا ء فوضع مدن بنذلع ،فلمنه انه نع أحنهللا قتني منق أقن هب رسنع
منه هنذ لنذا أقنهبده وقنهللا ادنة تةنهللاان ابلد نو؟ فنةنز
مق بقء مق أق هب  :اي رسع
ْ ْ َّ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
كْ
أصابتكم م ِصيبة قْ أصبتم ِمثليتكا ببنهللار قتلنتم سنبةا وأسنو سنبةا قلكتم أىن هككا قكل هكو ِمكن ِعن ِ
ْ

أُف ِسك ْم مبه م يتم.
ْ
ْ
َّ
الطائِفت ْ ِ أنَّتا لك ْم قنه :
رهللا الهللا ط إىل تعسم تايت ليت مل تكت قعلن  :و ِإذ ي ِعْكم اُ ِإَْ
ُّ
َّ ْ
كورة تككو لك ْ
َّ ْ
كم قنه  :ك ت لشنعاة النوب ،قنه :
لةم أو قو ش وقعلن
 :وتودو أ غَ ذا ِ الا ِ
ْ

ْ
َي َّ اح َّ هِك ِلماتِ ِ قه  :لكلمهت النمة قلع ت
تع و لةم ال الوب و ي ِ يْ اُ أ ِ
ْ
ْ
قعلن  :و ِِذ ي ِعكْكم اُ ِإَكْ
 17ـ يف تفسري العياشي عق ب بنق حينىي خلنةمنء عنق أيب عبنهللا
َّ
ْ َّ
ُّ
َّ ْ
ْ
َّ
الا ْور ِة تكو لك ْم فقه  :لشعاة ليت في ه لقته .
الطائِفت ِ أنتا لكم وتودو أ غَ ذا ِ
َّ ْ
ْ
اح ك َّ
َي ك
عننق تعسننم هننذ ت ننة قننع
 28ن عننق هللاننهبو قننه  :سننةلة أاب هللاةعننو
ي ِ يككْ اُ أ ِ

ْ
ْ
هِك ِلماتِ ِ ويقطع داهِ الاك ِفك ِ ين
َّ ْ
احك َّ
َي
عةل بةهللا ،وأمه قعلن ِ :

المهت

لبهيق عل هع المهت

علي م.

 :تعسنمهه لبنهيق ي ِ يكْ اُ فهنن منءء و نهللا ومل
قنه أبنع هللاةعنو
وأمنه قعلن « :بكلمهتن » قنه :
هِك ِلماتِك ِ فهنن ةنىن حين حن م حممنهللا
ْ
ْ
لبهيق وأمه قعلن  :ويقطع داهِ الاكفِ ِ ين ف نع بنىن أمينة هنم لكنهفوو

َّ ْ
احكك َّ
َِل ِحكك

فهنن ةننىن لي ن ح ن م حممنهللا حننا قننع لقننهنم
بننوهم وأمننه قعلن
قطن
ْ
ْ
اطل ةىن لقهنم فهك قه بطي ابيي بىن أمية وكلع َِل ِح
ويب ِطل اِل ِ
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وأمننه قعل ن :

ْ
ْ ْ
ْ َّ ْ
اطل ول ْو ر ِ المج ِ مو
اح ويب ِطل اِل ِ
 19ـ يف جممع الييـا إ ْذ ت ْسكتويثو ِ َّبك ْ
كم
ِ
ِ

.

ملنه نظنو إىل اننوا عنهللا ملشنواا وقلنة
ت نة قيني :إ لدنب
عهللا ملسلما ستقبي لقبلة وقه  :ألل م أتنز يل منه وعنهللاتين ،ألل نم هتلنع هنذ لة نهبة ال تةبنهللا يفر فمنه
تةنهىل :إ ْذ ت ْستويثو ِ َّبك ْ
كم ت نة وهنع ملنووا
ز ت ب مه هللا ح سقط ر س مق مدكب  ،فنةنز
ِ
ِ

عل أق هب لدةنه وانهنع قنهللا نزلنع
وهللاد لليي ألق
 ،قه  :ومله أمس رسع
عق أيب هللاةعو
معض انم لومي ال نبة في قهللا  ،فةنز علي م ملطو رك ك ح لبهللاو وثبتة أقهللا م م ،واه ملطنو علن قنو ش
َّ
ْ
اَّلين كف وا ال ُّ ْعب .
قلعذم لوع امه قه
مني لةزىل ،و لق
وب ِ
تةهىل :سأل ِ ِِف قل ِ
ْ
ْ
لق نة عنق علنء
 :هِأل الَ ِمن المالئِك ِة م ْ ِد ِف سنب
قا ةمؤلف هذا لكتهب «ععنء عدن » :قعلن
ْ ْ

زل عليْك ْم من َّ
بق إبو هيم ل بيه  ،وقعلن  :وي ِّ
السما ِء ً
ماء وقعلن  :ويَبِّت هِ ِ اَلقكْام سنب هلمنه بينه
ِ
ْ
َّ
ْ
ْ
لق ة.
الايْطا ِ سب ل بيه
لق ة ،و مه نقلده عق جمم لبيه وقعل  :ويك ِهب عنك ْم ِِاز
م نوبع مننهء لسننمهء فهن ن ط ننو لب نهللا و نهللاف يفسننقه  ،قننه
 31ـ يف كتــاب ابخصــا عننق أمننم ملننؤمدا

ْ
ْ ْ ْ
َّ ْ
ِّ
ِّ ْ
زل عليْك ْم من َّ
تبهر وتةهىل :وي ِّ
السما ِء ً
ِ
مكاء َِلطتك كم هِك ِ ويكك ِهب عكنكم ِِاكز الاكيطا ِ ويَبكت هِك ِ
ْ ْ
منل .
اَلقْام و لكه ابسده إىل أيب عبهللا
قه  :سةلت عق هنذ ت نة لنبطق وي ِّ
كزل علكيْك ْم
 31ـ يف تفسري العياشي عق هللاهبو عق أيب هللاةعو
ْ ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
من َّ
السما ِء ً
الايْطا ِ و ِل َْبِط ى قلوبِك ْم ويَبِّت هِ ِ اَلقْام فهلسنمهء
ماء َِلط ِّت ك ْم هِ ِ ويك ِهب عنك ْم ِِاز
ِ
ً
مكككاء
 ،فننذلع قعل ن :
مننق رسننع
 ،هللاةنني عليننه
 ،و ملننهء عل ن
لبننهيق رسننع
ْ
ْ ْ ْ
َّ ْ
ِّ ْ
َِلطت كم هِ ِ [فذلع عل ط و ب ] قل مق و ال  ،وأمه قعل  :ويك ِهب عنكم ِِاز الايطا ِ
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مق وإىل عليه ذه

لوهللاز عد و قع علي

() 1

ْ ْ

و ِل َْبِط ى قلوبِك ْم ويَبِّت هِك ِ اَلقكْام فهنن ةنىن علينه منق

وإىل عليه وبط عل قلب بةل فينبة عل وال ت .
قنع
 32ن عنق رهللاني عنق أيب عبنهللا
هللاخي لده مق لشع.

ْ
ْ ْ ْ
َّ ْ
 :ويك ِهب عنكم ِِاز ك الاكيطا ِ

قنه  :ال نهللاخلده منه

ْ
ْ
وِح ِ ُّبَ إىل المالئِك ِة
فقلنة :إِذ ي ِ

 33ن عق ب بق عس قه  :أخيّن ىب قه  :سنةلة أاب هللاةعنو
ِّ
أِّن معك ْم قه  :لقهنم.
َّ
ْ
اَّلين كفك وا ال ُّ ْعكب سنب لن بينه
قا ةمؤلف هذا الكتاب «ععء عد » قعلن
وب ِ
 :سأل ِ ِِف قل ِ
ْ ْ َّ
ْ
لق ة.
اِضبوا ِمنتم ل هنا ال سب ل بيه
لق ة وفيمه نقلده عق جمم لبيه  :وقعل  :و ِ

 31ـ يف الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق أبين عننق بةنب أقن هب عننق أيب محننزا عننق عقينني خلزعننء أمننم ملننؤمدا
 :ث إ لوع ن
اننه إك ح ننو الننوب عق ن ملسننلما بكلمننهت :قننع  :تةهه نهللاو ل ننلعا إىل قننه
لنهللا ق ،وسننل لل نهللانيه من لننذ و ل ننغهر
و خلننعه مننق هللا ننه ملسننت لل ننه و ملتننع زر ق علن ل ننال ضننال

َّ
ُّ َّ
اَّليكن
اَّلين آمنوا ِإذا ل ِقيكتم ِ
تةنهىل :يا أيتا ِ

وفي ستي هب لدهر ابلعو ر مق لزح عدهللا ح وا لقته قع
ْ
ً
ُّ
كف وا ز َْفا فال تولوهم اَل ْدهاِ .
 35ن أمحنهللا بننق ب لكننع عننق بننق ع ننعر عنق أبين عننق ب بننق سننده عننق مع نني بننق عمننو عننق أيب عبنهللا
قننه  :قننه أمننم
 ،وعننق عب نهللا بننق عب نهللا لومحننه يفقننم عننق حو ننز عننق ب بننق مسننلم عننق أيب عب نهللا
الننوب فننةقلع لكننال و كاننوو

يفقن هب  :إك لقيننتم عنهللاوام
ملننؤمدا
تبهر وتةهىل وتستعهللابع غ ب .
 36ـ يف عيو الخيار ابب منه اتن بن لوضنه
تةهىل لعور مق لزح مله في مق لعهق
يفعهللا ء

إىل ب بنق سنده

وال تعلننعهم يف ابر فتسننخطع
هللانع ب مسنهنل

لهللا ق و السنتخعهه ابلوسني و النمنة لةه لنة

__________________
( )1و مل هللار «و قع قلب ».
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لةلني :وحنو
 ،وتنو ن نوهتم علن

و لةقعبنة هلنم علن نكنهر مننه عنع إلين منق إلقننور ابلوبعبينة وإه نهر لةنهللا وتنو جلننعر وإمهتنة لعسننه ( )1ملنه
مق هللاوأا لةهللاو عل ملسلما ومه كع مق لسب و لقتي و بطه ق
وتةنهللا هه قنه
 37ـ يف كتـاب ابخصــا مدهقن أمننم ملنؤمدا
لزح قط ،ومل بهرزّن أحهللا إال سقية يفر مق م .

كلننع

وغم مق لعسه .
 :و مننه لنهلننة و لسننتع فنهىن مل أفننو مننق

قننه  :قلننة :لنزبم م ن هللا بنهللار ؟ قننه  :نةننم ولكدن فننو ننع
 38ـ يف تفســري العياشــي عننق زررا عننق أحنهللا ه
ْ
ُ حنا
كب ِمكن ا ِ
جلمي ،فه اه قهتي ملؤمدا فقهللا هلع بقتهل إايهنم ،و انه قهتني اعنهر فقكْ هكاء هِوض ال
والهم بو .
حا ران مدن منه ران مل قهتني؟ فقنه  :للنذا سنب
 39ن عق أيب هللاةعو  :مه مة أمم ملؤمدا
أ قهتي ولي مة إال ثلنة رهط ،فكي قهتي؟ أمل تسنم قنع
علم ( )2كع مه اه يفمم ملؤمدا
َّ
ُّ َّ
ْ
ً
ْ
اَّلين كف وا ز َْفا إىل وبِئس الم ِصكَ فكين قهتني أمنم ملنؤمدا
اَّلين آمنوا ِإذا ل ِقيتم ِ
 :يا أيتا ِ
بةهللاهه؟ فهنه هع عمقذ لي مة مؤمق غم ثلنة رهط.
هللاةلنة فنهللا هننم قعلنع منه مدن علينه انه
 42ن عق أيب أسنهمة ز نهللا لشن ه قنه  :قلنة يفيب السنق
ْ
ُ
كب
س
ِف
كل
قع ق ؟ فقه  :إ
ل ح
مل كل هذ أحهللا إال نبي علي ومل لسال قنه لن  :فقاتِ
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِّ ً
ِّ ً
َّ
َّ ْ
كًا إىل ِفئك الة فةلن مل جينهللا فين ولنع وهللانهللا فين
تكال أ ْو متح
ال تكلَ ِإال ُفسَ وقه لغم ِ :إال متح فكا ِل ِق ال
ِّ ً
ً
() 3
تكال أ ْو متحك ًِّا إىل ِفئك الة قنه :
لقهتي ث قه  :لع اه هللاةعو ومحزا حينا ننه بقنء رهللانال  ،قنه  :متح فا ِل ِق ال
متطو ( )4و هللا لكوا علي م ،أو مت يز ةىن متةخو إىل أق هب مق غم هزمية ،فمق هنز ح جيعز قن أقن هب
ْ
ُ .
ب ِمن ا ِ
فقْ هاء هِوض ال
 11ـ يف الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب بنق عيسن عنق بنق حمبنعب عنق السنق بنق قنهحل عنق أيب عبنهللا
قه  :اه قع  ،مق فو مق رهللالا

لقته

__________________
( )1نسخة «وإمهتت و لعسه ».
( )2مل هللار « علم ».
( )3للم لسء (ر ) بيه في ر هللا لب هر حل .152 :8
( )4لطو ن وحيو ن :البةه ومتطو أا متبهعهللا .
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مق لزح فقهللا فو ،ومق فو مق ثلنة

لقته مق لزح فلم عو.

عنق قنع
 11ـ يف تفسري العياشي عق ب بق الي يفسهللاا عق أبي قه  :سةلة أاب عبهللا
ْ ْ
ْ
لقب ة ليت رم ذه.
لك َّن اُ ِىم قه علء  :انو رسع
ِميت إِذ ِميت و ِ
 43ن و خي مخو عد  :إ عليه انول قب ة مق تو ب رم ذه.

 :ومكا

علننء بننق أيب يهلن اننو
 44ن عننق عمننوو بننق أيب ملقنهللا عننق علننء بننق السننا قننه  :انو رسننع
ْ
ْ
ْ
لك َّن اُ ِىم .
وهللا قب ة مق ل ب ليت رم ذه وهللاع ملشواا فقه
 :وما ِميت إِذ ِميت و ِ
ْ
حنهللا ط يع ني وفين وقنه  :فل ْ
كم تقتلككوه ْم
 15ـ يف كتـاب االحتجـاج للطربسـي « » عنق أمنم ملنؤمدا
ولك َّن اُ قتلت ْم وما ِميْت إ ْذ ِميْكت ولك َّ
كن اُ ِىم فسنم فةني لدنب فةنال لن  ،أت تنو و لن علن غنم
ِ
ِ
ِ
تدز ل .

 :و مننه خلهمسننة و لنالثننع فننه رسننع
 16ـ يف كتــاب ابخصــا مدهق ن أمننم ملننؤمدا وتة نهللا هه قننه
وهللا ننين ننع ب نهللار فقننه  :إ تننين بك ن ح ننيهت جممععننة مكننه و ح نهللا ،فةخننذهته ث مشمت ننه فننهك هننء ييدننة
ععح مد ه ر ن ة ملسع ،فةتيت ذه فوم ذه وهللاع ملشواا ،وتلع ال نيهت ربن مد نه انق منق لعنو و  ،وح نها
مننق ملشننو  ،وح ننها مننق ملغننوب ،وح ننها مننق سننة لةننويب ،من انني ح ننها مننةا ل ن ملننع منهللا لدننه مل كننو
لق ننة
ذننذ لع ننيلة أح نهللا قبلدننه وال بة نهللاان قننه مؤل ن هننذ لكتننهب «ععننء عد ن » سننب هلننذ ت ننة بيننه
لطع لة ملدقعلة عق علء بق إبوهيم.
ْ

ْ

 17ـ يف جممع الييا ِ :إ ْ ت ْستف ِتحوا فق ْْ اكاءكم الفكتْح و حنهللا ط ىب محنزا قنه أبنع هللا ني :ألل نم ربدنه
ددننه لق نهللايف و ننق ب ال نهللا ط فننة دننا اننه أح ن إليننع و رض ن عد نهللا فهن ننو أهل ن ليننع  .قننه مؤل ن هننذ
لق ة لسهبقة.
لكتهب «ععء عد » :قهللا سب هلذ أاي بيه
ادلو ِّ
اب عنْْ اُ ُّ
ْش َّ
 18ـ يف جممع الييا  :إ َّ َّ
الصم ت تا وقه لبهقو
ِ
ِ
ِ
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 :نزلة ت ة

بىن عبهللا لهللا ر مل كق أسلم مد م غم م ة بق عمم وحلي هلم قه ل سع ط.

 19ـ يف أصو الكايف علء بنق ب وب بنق السنق عنق سن ي بنق زاي عنق لقهسنم بنق لوبين عنق عبينهللا بنق عبنهللا
قننع  :إ مننق
بننق أيب ههمننم ل ننم عننق عمننوو بننق م ننة عننق سننلمة بننق حمننوز قننه  :مسةننة أاب هللاةعننو
علننم مننه أوتيدننه تعسننم لقننوم و حكهمن وعلننم تغيننم لزمننه وحهللااثن ن  ،إك أر بقننع خننم أمسة ننم ولننع مس ن مننق مل
سم لعىل مةوضه اة مل سم  ،ث أمسع هديقة ث قه  :ولع وهللاهللاان أوعية أو مس حه لقلده و ملستةه .
 51ـ يف روض الكايف ب بق حيىي عنق أمحنهللا بنق ب بنق عيسن عنق ب بنق خهلنهللا و السنا بنق سنةيهللا عيةنه عنق
لد و بق سع هللا عق حيىي اللب عق عبنهللا بنق مسنكه عنق ز نهللا بنق لعلينهللا خلنةمنء عنق أيب لوبين لشنهمء قنه :
 :يكا أ ُّيتكا َّاَّليكن آمنكوا ْ
اسكتجيبوا َّّلِل ولل َّسكول إذا داعك ْ
كم ِملكا
عنق قنع
سةلة أاب عبنهللا
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ

َيْ ِييك ْم قه  :نزلة وال ة عل
ُّ َّ
ْ
َّ
ْ
َّ
ول ِإذا داعك ْم ِملكا َي ِيكيك ْم
 51ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم قعلن  :يا أيتا ِ
اَّلين آمنوا است ِجيبوا ِ ِ
ّلِل ولِل س ِ
قه  :اليعا جلدة.
.

 52ن حنهللاثده أمحنهللا بننق ب عننق هللاةعنو بننق عبنهللا عنق انننم بننق عيننهيب عنق أيب جلننهرو عننق أيب هللاةعننو
ُّ َّ
َّ
ْ
َّ
ول ِإذا داعك ْم ِملكا َيْ ِيكيك ْم قنع  :وال نة علنء بنق أيب يهلن
قعلن  :يا أيتا ِ
اَّلين آمنوا است ِجيبوا ِ ِ
ّلِل ولِل س ِ
ْ ْ
َّ
ْ
 ،فه تبهعكم إاي ووال ت ع يفموام وأبق للةنهللا فنيكم ،وأمنه قعلن  :و اعلموا أ اُ َيول بك المك ْ ِء
ْ
وقل ِب ِ قع  :با ملؤمق ومة يت تقع إىل لدهر ،وبنا لكنهفو وبنا يهعتن أ سنتكمي ذنه المينه  ،و علمنع
يفعمه نع تيم ه.

 53ـ يف كتــاب التوحيــد حــداةا ب بننق السننق بننق أمحنهللا بننق لعلينهللا «رمحننة علين » قننه  :حنهللاثده ب بننق السننق
ل عهر وسةهللا بق عبهللا عيةه قهال :حهللاثده أ عب بق نعح عق ب بنق أيب عمنم عنق هشنه بنق سنهمل عنق أيب عبنهللا
قع

:
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ْ

ْ

ْ
اعلموا أ َّ اُ َيول ب ْ الم ْ ِء وقل ِب ِ قه  :حيع بيد وبا
و
 51ـ يف جممع الييا وقيي :ن سب هن ميلع تقلين لقلنعب منق حنه إىل حنه امنه هللانهء لنهللاعهء :اي مقلن
الن ابينني أبنهللا  ،وال سننتيقق
 :مةدننه ال سننتيقق لقلن
لقلننعب ،ورو ننعن بننق عمننهر عننق أيب عبنهللا
لبهيي ح أبهللا .
لقل

ةلم

لبهيي ح

ْ

ْ

قعل َ :يول ب ْ الم ْ ِء وقل ِبك ِ قنه هنع
 55ـ يف تفسري العياشي عق محزا بق لطيهر عق أيب عبهللا
شنت ء لشننءء بسنمة وب ننو ولسنهن و نهللا  .منه هننع غشننء منيقه الننه شنت ء فهنن ال أيتين إال وقلبن مدكننو ال
قبي لذا أيت  ،ةوه ال لي في .
ْ
ْ
ْ
اعلمكوا أ َّ اُ َيكول بك ْ المك ْ ِء وقل ِبك ِ قنه  :هنع
و
 56ن عق محزا بق لطينهر عنق أيب عبنهللا

شننت ء لشننءء بسننمة وب ننو ولسننهن و نهللا  ،و مننه نن ال غشن مننيقه مد ننه و اننه شننت ي فهنن ال أيتين إال وقلبن
مدكو ،ال قبي لذا أيت  ،ةوه ال لي في .
قنه  :هنذ لشنءء شنت ي لوهللاني بقلبن ومسةن وب نو ال تتنع ( )1نعسن إىل
 51ن عق هللاهبو عق أيب هللاةعنو
غم كلع فقهللا حيي بيد وبا قلب إال كلع لشءء.
َّ َّ
َّ ً
ْ ً
َّ
ْ
اصكة قنه :
اَّليكن ظلمكوا ِمكنك ْم خ
 58ن عق عبهللا لومحق بق سهمل عد قعلن  :و اتقوا ِفتنة ال ت ِصيَب ِ
أقهبة لده فتدة بةهللا مه قبب نبي ح تواع عليه واب ةع غم  ،وهنء لعتدنة لنيت فتدنع في نه ،وقنهللا أمنوهم رسنع
.
ابتبهم عل و يفوقيهء مق م حممهللا
ً

َّ

ً

يَب اَّلين ظلموا منْك ْم خ َّ
 :و َّاتقوا فتْنة ال تص َّ
اصة قه  :أخنيت
ِ
ِ
ِ
ِ

 13ن عق مسةيي لسوا عق لدب
هنم أق هب جلمي.
 61ـ يف أصو الكايف ابسده إىل أيب عبهللا

َّ َّ
ْ ً
َّ
اَّلين
بةب اتهب  :واتقوا ِفتنة ال ت ِصيَب ِ

عق علنء بنق السنا

__________________
( )1ات تعقه إلي  :مته .
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حنهللا ط يع ني وفين ث قنه

َّ ْ ْ
ْ ْ
إِنا أنزنلا ِِف َلْل ِة القكْ ِِ

َّ ً
ْ
اصة
ظلموا ِمنك ْم خ

 :م ة ليلة لقهللار م رسع

() 1

قنع  :إ ب حنا مينعت قنع أهني خلناله يفمنو

 ،ف ذ فتدة أقهبت م خهقة.

َّ َّ
َّ ً
ْ ً
َّ
ْ
اصة ف نذ
اَّلين ظلموا ِمنك ْم خ
 61ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم قعلن  :واتقوا فِتنة ال ت ِصيَب ِ

لدب

 ،قه لزبم ع هنز أقن هب جلمني :لقنهللا قنوأت هنذ ت نة ومنه حسن

لقهللا ادة أتقي ه وال أعلم ىن مق أهل ه.
لت يص.
 61ـ يف جممع الييا قوأ أمم ملؤمدا و بع هللاةعو لبهقو
 63ن عق بق عبه قه  :مله نزلنة هنذ ت نة «و تقنع فتدنة» قنه لدنب
بةهللا وفه فكةنه هللا هللا نبع ونبعا يفنبيهء قبلء.

أقن هب
ىن منق أهل نه حن انه لينع ،

 :منق هلنم علينه

مقةنهللاا هنذ

حنهللا ط يع ني وفين  :فهمنه تايت لنيت

 61ـ يف كشف احملج البق يهوو «علي لومحة» عق أمنم ملنؤمدا
ْ
اذر وا إ ْذ أ ُْكت ْم ق ِليكل م ْست ْضكعفو ِف ْاَل ِْ ِض خكافو أ ْ يكتخ َّطفكم َّ
انلكاس
قنو ش ف نء قعلن تةنهىل و
ِ
ِ
َّ
ْ
فاواك ْم وأيَّْك ْم هن َْص وِزقك ْم من َّ
الطيِّبا ِ لعلك ْم تاك و .
ِ
ِ ِِ
ُّ

َّ

اَّلين آمنكوا ال خونكوا اُ وال َّسكول وخونكوا ملنه أنتكنم ت تنه قنه لكلنب
 65ـ يف جممـع الييـا ن يا أيتا ِ
حهق ننو ننع قو ظ ننة ح نهللا
و لزه ننوا :أنزل ننة ىب لبهب ننة ب ننق عب نهللا ملد ننذر يفن ننهرا ،وكل ننع أ رس ننع
سننمو إىل إخننع هنم إىل
عل ن مننه قننهحل علين إخننع هنم مننق بننىن لدظننم علن
وعشننو ق ليلننة فسننقلع رسننع
إال دزلننع عل ن حكننم س نةهللا بننق مةننهك،
أكرعننهت و ا مننق ر لشننه  .فننةىب ةطنني م كلننع رسننع
فقننهلع  :أرسنني إليدننه أاب لبهبننة واننه مد ن ه هلننم ال عيهلن ومهلن وولنهللا اهنننة عدنهللاهم ،فبةنن رسننع
فقهلع  :مه تو اي
__________________
( )1الهللا ط

«ابب مة

َّ ْ ْ
ْ ْ
إِنا أنزنلا ِِف َلْل ِة القْ ِِ

ْ
ْ
أنْزنلا ِِف َلْل ِة الق ْْ ِِ  ،وتعسم ةوه مق االم

وتعسمهه» مق اتهب أقع لكه ( الهللا ط  )4ةنىن هنذ ت نة نزلنة
.
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فننةاتهم
َّ
إِنكا

أاب لبهبننة أنننز علن حكننم سنةهللا بننق مةننهك؟ فةمننهر أبننع لبهبننة بينهللا إىل حلقن نن لننذبح فننال تعةلننع فننةات هللاينينني
فننةخي بننذلع ،قننه أبننع لبهبننة :فننع مننه زلننة قنهللامها مننق مكههنمننه حن عوفننة ىن قنهللا خدننة ورسنعل  ،فدزلننة
ت ننة في ن  ،فلمننه نزلننة منهللا نعس ن عل ن سننهر ة مننق سننع را ملس ن هللا وقننه  :و ال أكو يةهمننه وال مننو اب ح ن خننو
مغشيه علي  ،ث اتب علي فقيي ل  :اي أاب لبهبة قهللا تي علينع فقنه  :ال و ال أحني نعسنء حن كنع رسنع
هع لذا حيلين ،ف هء ف ل بيهللا  ،ث قه أبع ن لبهبنة :إ منق متنه تنعبيت أه نو ر قنعمء لنيت أقنبة
 :جيز ع لنلط ت هللا ب وهنع ملنووا عنق أيب هللاةعنو وأيب عبنهللا
في ه لذن و خنل مق مهيل ،فقه لدب
.
َّ
ُّ
اَّليكن
قنع
 66ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
 :يكا أيتكا ِ

ْ
ْ
آمنوا ال خونوا اُ وال َّسول وخونكوا أمانكاتِك ْم وأُكت ْم تعلمكو

فخيهننة

و لوسنع مة نيت مه ،و منه خيهننة

علي .
المهنة فكي إنسه مةمع عل مه ف
 67ـ يف الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق بق حمبنعب عنق بنق رائب عنق سنليمه بنق خهلنهللا قنه :

عننق رهللانني وقن يل عدنهللا مننه واننهبوىن علين وحلن  ،ث وقن لن عدنهللاا مننه فآخننذ مكننه
سننةلة أاب عبنهللا
مهيل لذا خذ وأهللا هللا و حل علي امه قد ؟ فقه  :إ خهنع فال د  ،فال نهللاخي فيمه عبت علي .
 68ن علنء بنق إبنوهيم عنق أبين وب بنق مسةيني عنق لع ني بنق منهك عنق بنق أيب عمنم عنق إبنوهيم بنق عبنهللا
 :لوهللانني كننع يل علين الن في هللانين ث سننتع عين
المينهللا عننق مةهو ننة بننق عمننهر قننه  :قلننة يفيب عبنهللا
مهال إىل مخذ مهيل عدهللا ؟ قه  :ال ،هذ خيهنة.
 69ن عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب وسن ي بننق زاي عننق بننق حمبننعب عننق سنني بننق عمننما عننق أيب بكنو
 :رهللانني انه لن علن رهللانني مننه ف نهللا إاي وكهن بن  ،ث قننهر بةنهللا كلننع
ال نومء قننه قلننة يفيب عبنهللا
للوهللاي لذا كه مبهل مه قبل
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أأيخذ مد مكه مهل لنذا كهن بن مدن كلنع لوهللاني؟ قنه  :نةنم ،ولكنق هلنذ انال قنع  « :لل نم ىن مخنذ هنذ
مله مكه مهيل لذا خذ مىن و ىن مل مخذ مه أخذت مد خيهنة وال هلمه».
ال قنعلق أحنهللاام ألل نم ىن أعنعك بنع منق لعتدنة يفنن لني أحنهللا إال
 71ـ يف جممـع الييـا عنق أمنم ملنؤمدا
سنب هن قنع  :و علمنع ننه أمنع لكم
وهع مشتمي عل فتدة ،ولكق مق ستةهك فليستةذ مق م الت لعن فنه
وأوال ام فتدة.
 71ـ يف كتـاب املةاقـب البنق م وممنعب رو حينىي بنق أيب اننم وسنعيه بنق عييدنة هبسنده ه نن مسن رسنع
وهننع علن ملدنني ،فقننه فزعننه ث قننه  :ننه لدننه مننه لعل نهللا إال فتدننة ،لق نهللا قمننة
بكننهء السننق و السننا
إلي مه ومه مة عقلء .و رو ة بو هللاا ومه أعقي.
خيط ن عل ن ملدنني ف ننهء السننق
 12ن عننق عب نهللا بننق بو نهللاا قننه  :مسةننة أىب قننع  :اننه رسننع
منق ملدني ف مل منه ووضنة مه علن
وعلي مه قمي ه أمحو ميشيه و ةنو فدز رسنع
و السا
حيط قه  :أنَّما أ ْموالك ْم وأ ْوالدك ْم ِفتْنة إىل مخو االم .
هللا ث قه  :قهللا

 13ن و خي مخو :أوال ان أابه ان ميشع عل يفر .
ابسنده إىل هللاننهبو بنق عبنهللا بنق حنز يفن ننهرا «رمحنة علين » قنه  :متننني
 71ـ يف أةمــايل شـيخ الطا فـ
أرب قعر إىل قعل :
إبلي لةد
مبننه أمننهر،
وت ننعر ننع هللاتمننهم قننو ش ر لد نهللاوا قننعرا مننيخ مننق أهنني ت نهللا وأمننهر إلنني م لدننب

فنةنز

ْ

َّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
اَّلين كف وا َِلَ ِبتوَ أ ْو يقتلوَ أ ْو َي ِاكوَ وي ْمكك و وي ْمكك اُ واُ
تةنهىل :و ِإذ يمك هَِ ِ

خ َْ املا ِر ِ ين .

 75ـ يف تفســري العياشــي عننق زررا ومحننو وب بننق مسننلم عننق أحنهللا ه (م)
دةع بوسع

قو شننه هللاتمةننة فخنوحل مننق انني

بطق أان  ،ث نطلقع إىل ر لدهللاوا ليشهورو فيمه
كهبع إلي ليهللاخلع قه :
أ خلعّن مةكم قهلع  :ومق أنة اي ميخ؟ قه  :أان ميخ مق بىن م و وىل رأ أمم ب عليكم ،

145

 ،فهك هم بشيخ قنهنم علن لبنهب فنهك

فنهللاخلع وهللالسننع وتشننهورو وهننع هللاننهل  ،و عةننع أمننوهم علن أ خيوهللاننع  ،فقننه  :لنني هننذ لكننم بنوأ

أخوهللاتمننع

هللال عليكم لده ( )1فقهتلعام ،قهلع  :قهللاقة مه هذ بوأ  ،ث تشهورو فةعةع أموهم عل أ عثقع  ،قنه  :لني
فةلتم هنذ وب رهللاني حلنع للسنه أفسنهللا علنيكم أبدنهنكم وخنهللامكم ومنه دعن أحنهللاام إك فهرقن أخنع
هذ ابلوأ
قتلنع خيوهللانع منق اني بطنق مند م بشنههو في نوبع مسنيهف م عيةنه
و بد و موأت  ،ث تشهورو فةعةع أمنوهم علن
ْ

َّ

ْ

ْ

ْ
اَّلين كف وا َِلَ ِبتوَ أ ْو يقتلوَ إىل مخو ت ة.
عدهللا لكةبة ث قوأ هذ ت ة و ِِذ يمك هَِ ِ
ْ ْ
كَ املكا ِر ِ ين قنه  :إ رسنع
قعلن  :واُ خ
 16ن عق زررا ومحنو عنق أيب هللاةعنو وأيب عبنهللا
قهللا اه لق مق قعم بالء مهللا هللا ح أتع ك ت ع وهع سههللاهللا ح يوحع علي رحم مها فةتتن بدتن وهنع
سننههللاهللا مل وفن رأسن  ،فوفةننة عدن ومسن ت ث أر بةنهللا كلننع لننذا حين ن ن اننه بب نهللار ولنني مة ن غننم فننهر

و ح نهللا ،ث ا ننه مة ن ننع لع ننتح ثد ننه عش ننو ألع ننه ،ث هللاة نني أب ننع س ننعيه و ملش ننواع س ننتةيدع  ،ث لق ن أم ننم مل ننؤمدا
فقتي نع أحنهللا و منه هللاةعنو
مق لشهللاا و لبالء و لتظههو علي ومل كق مة أحهللا مق قعم مبدزلت  ،مه محزا
فقتي ع معتة.

َّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
اَّلين كف وا َِلَ ِبتوَ أ ْو يقتلوَ أ ْو َي ِاوَ وي ْمك و
 77ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعلن  :و ِِذ يمك هَِ ِ
ْ ْ
ككَ املكككا ِر ِ ين فههنننه نزلننة مبكننة قبنني هل ننوا واننه سننب نزوهلننه ن ن ملننه أه ننو رسننع
وي ْمكككك اُ واُ خك

 :متدةننعّن وتكعنننع يل هللاننهر ح ن تلننع
ل نهللاععا مبكننة ق نهللامة علي ن يفو و خلننزرحل فقننه هلننم رسننع
جلدة؟ فقهلع  :نةنم خنذ لوبنع ولدعسنع منه منقة ،فقنه هلنم :مععنهللاام لةقبنة
عليكم اتهب ريب وثع بكم عل

لليلة لعسط منق لينهيل لتشنو  ،ف
مننق أاي لتشننو قننه هلننم رسننع
وليدسي و حهللا فع حهللا ،ف هء

نع ورهللاةنع إىل منىن وانه فني م النق قنهللا حنج بشنو اننم .فلمنه انه نع لننهّن
 :إك اننه للينني فهح ننوو ر عب نهللا ملطل ن عل ن لةقبننة وال تدب ننع اننمننه

__________________
( )1أا عة م عليكم.
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سبةع رهللاال مق يفو و خلزرحل فهللاخلع لهللا ر ،فقه هلم رسع

 :متدةعّن ورموّن حن تلنع علنيكم اتنهب

من لوبنع
جلدة؟ فقه سةهللا بق زررا و لي ء بق مةوور وعبهللا بق حز  :نةم اي رسع
ريب وثع بكم عل
ولدعسع مه مقة ،فقه  :أمه مه م لويب فه تةبهللاو وال تشواع ب ميقه ،و من لدعسنء متدةنعّن النه متدةنع
أنعسننكم ومتدةننع أهلننء الننه متدةننع أهلننيكم وأوال اننم ،فقننهلع  :فمننه لدننه عل ن كلننع؟ قننه  :جلدننة تخننوا ومتلكننع
لةننوب وت نهللا ق لكننم لة ننم ل نهللانيه[ ،وتكعنننع ملعاننه جلدننة] فقننهلع  :ق نهللا رضننيده ،فقننه  :خوهللاننع إىل منندكم ثننىن
عشنو نقيبننه كعنننع من هللا ء علننيكم بننذلع امننه أخنذ معسن مننق بنىن إسننو نيي ثننىن عشننو نقيبنه ،فةمننهر إلنني م هللاينينني
فقننه  :هننذ نقين  ،وهننذ نقين  ،تسننةة مننق خلننزرحل ،وثلنننة مننق يفو  ،فمننق خلننزرحل سنةهللا بننق زررا و لنني ء بننق
مةوور ،وعبهللا بق حز  ،وأبع هللاهبو بق عبهللا  ،ور ف بنق مهلنع ،وسنةهللا بنق عبنه ا ،و ملدنذر بنق عمنوو ،وعبنهللا
بننق رو حننة ،وسنةهللا بننق لوبين  ،وعبننه ا بننق ل ننهمة ،ومننق يفو أبننع هلينننم بننق لتي ننه وهننع مننق لننيمق ،وأسنيهللا بننق
ح م وسةهللا بق خينمة.
قننهح إبلنني  :اي مةشننو قننو ش و لةننوب هننذ ب و ل ننبها مننق أهنني نننوب
فلمننه هللاتمةننع واب ةننع رسننع
عل ن ن عن ننوا لةقبن ننة به ةعن ن ن عل ن ن ح ن نوبكم فن ننةمس أهن نني من ننىن وهههللان ننة قن ننو ش فن ننةقبلع ابلسن ننالح ،ومس ن ن رسن ننع
أموتدننه نينني علنني م مسننيهفده فةلدننه؟ فقننه رسننع
لدنهللا ء ،فقننه لألن ننهر :تعوقننع فقننهلع  :اي رسننع
يل حمننهربت م ،قننهلع  :فتخ نوحل مةدننه؟ قننه  :أنتظننو أمننو  ،ف ننهءت قننو ش عل ن
 :مل ومننو بننذلع ومل أيك
ومة منه لسني فعقعنه علن لةقبنة فلمنه نظنوت
بكوا أبي ه ( )1قهللا أخذو لسنالح ،وخنوحل محنزا وأمنم ملنؤمدا
قننو ش إلي مننه قننهلع  :مننه هننذ لننذا هللاتمةننتم لن ؟ فقننه محننزا :منه هللاتمةدننه ومننه هههدننه أحنهللا ،و ال جيننعز هننذ لةقبننة
ننق
أحنهللا إال ضنوبت بسننيعء ،فوهللاةننع إىل مكننة وقننهلع  :ال أنمننق عسنهللا أمنوان و نهللاخي و حنهللا مننق مشننه خ قننو ش
 ،فههللاتمةع لدهللاوا واه ال هللاخي ر لدهللاوا إال مق قهللا أت علي أربةع سدة فهللاخلع أربةا رهللاال مق
ب
__________________
( )1أا عيةه مل تخل مد م أحهللا.
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مشننه خ قننو ش وهللاننهء إبلنني

قننعرا مننيخ ابننم ،فقننه ل ن لبننع ب :مننق أنننة فقننه  :أان مننيخ مننق أهنني ت نهللا ،ال

ة نهللامكم مننىن رأ قننهن ىن حيننط بلغننين هللاتمننهعكم مننو هننذ لوهللانني ف قننة يفمننم علننيكم ،فقننه  :خنني،
فهللاخي إبلني فلمنه أخنذو جملسن م قنه أبنع هللا ني :اي مةشنو قنو ش نن مل كنق أحنهللا منق لةنوب أعنز مدنه ،نق أهني
وتغنهللاو إليدنه لةنوب لسندة منوتا و كومننعان ،و نق حنو ال طمن فيدنه يننهم  ،فلنم ننز انذلع حن فشننه
فيدننه ب بننق عبنهللا فكدننه نسننمي يفمننا ل ننالح وسننكعن وقنهللا هل تن حن إك بلن مننه بلن وأاومدننه عن نن
و خبهر لسمهء تي فسع أحالمده وس مهلتده ،وأفسهللا مبهنده وفو عهعتده ،وزعنم نن منق منهت منق
رسع
أسالفده فعنء لدنهر ،فلنم نو عليدنه منءء أعظنم منق هنذ وقنهللا رأ نة فين رأاي ،قنهلع  :ومنه رأ نة؟ قنه  :رأ نة نهللا
إلي ن رهللانني مدننه ليقتل ن فننه يلبننة بدننع ههمننم بهللا ت ن أعطيدننههم عشننو ايت فقننه خلبيننط :هننذ رأ خبيننط ،قننهلع :
واي ك ؟ قه  :ال قهتي ب مقتع ال حمهلة فمق هذ لذا بذ نعس للقتي مندكم؟ فهنن إك قتني ب تة نبة
بدع ههمنم وحلعنهسهم منق خزعنة ،و بنىن ههمنم ال توضن أ ميشن قهتني ب علن يفر فتقن بيندكم النووب
حومكم وتتعهنع  ،وقه مخو مد م :فةدهللاا رأ مخو ،قه  :ومه هع؟ قه  :منبت بية ونلق إلين قعتن حن أيتن
إلين ر ن ملدننع فيمننعت امنه مننهت زهننم و لدهبغننة و مننوس لقني  ،فقننه  :إبلنني هننذ أخبنط مننق تخننو ،قننه  :واين
كلننع؟ قننه  :ال بننىن ههمننم ال توض ن بننذلع فننهك هللاننهء معسننم مننق مع سننم لةننوب سننتغهثع و هللاتمةننع ذننم علننيكم
فةخوهللاع  ،قه مخو مد م :ال ولكده خنوهللا مق بال ان ونتعوغ ق لةبه ا مهلتدنه فقنه إبلني  :هنذ أخبنط منق لنوأ ا
ملتقنهللاما ،قنهلع  :واين كلنع؟ قنه  :يفنكنم تةمنهللاو إىل أقنبح لدنه وهللا نه وأنطن لدنه لسنهان وأف ن م هل ننة،
فت ملننع إىل بننع ا لةننوب فيخ نهللاع م و س ن وهم بلسننهن فننال ع ننةام إال وق نهللا مألهننه علننيكم خننيال ورهللاننال فبقننع
حهنو ق ،ث قهلع إلبلي  :فمه لوأ في اي منيخ؟ قنه  :منه فين إال رأ و حنهللا ،قنهلع  :ومنه هنع؟ قنه  :جيتمن منق اني
بطق مق بطع قو ش و حهللا و كع مة م مق بىن ههمنم رهللاني فيةخنذو سنكيدة أو حهللا نهللاا أو سنيعه فينهللاخلع علين
في وبعن ال م ضوبة و حهللاا
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ح تعو م

قو ش ال ه فال تستطي بدع ههمم أ طلبع بهللام وقهللا منهراع فين  ،فنه سنةلعام أ تةطنع لهللا نة

فننةعطعهم ثلننط ايت ،قننهلع  :نةننم وعشننو ايت ،ث قننهلع  :ل نوأ رأ لشننيخ لد نهللاا فننههللاتمةع و خنني مة ننم
وأخنني قو شننه ق نهللا هللاتمةننة ر لد نهللاوا
 .ونننز هللاينينني عل ن رسننع
كلننع أبننع هل ن عننم لدننب
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اَّلين كف وا َِلَ ِبتكوَ أ ْو يقتلكوَ أ ْو َي ِاكوَ وي ْمكك و
هللابوو عليع ،و نز
كلنع :و ِِذ يمك هَِ ِ
ْ

وي ْمك ك اُ واُ خك ْ
كَ املككا ِر ِ ين و هللاتمةننة قننو ش نهللاخلع علين لننيال فيقتلننع وخوهللاننع إىل ملسن هللا ننعوو
و ننعقع و طعفننع ابلبيننة فننهنز  :ومننه اننه قننلعهتم عدنهللا لبيننة إال مكننهء وت نهللا ة فهملكننهء لت ننعم ،و لت نهللا ة
َّ
ْ ْ
اَّلين كفك وا وقنهللا اتبنة بةنهللا مايت اننما ،فلمنه
قع ليهللا ق وهذ ت ة مةطعفنة علن قعلن  :و ِِذ يمك هَِ ِ
لنهللا ر
هللاهءت قو ش ليهللاخلع علي فقنه أبنع هلن  :ال أ عكنم تنهللاخلع علين ابلليني فنه
أمس رسع

قبيهان ونسهء وال أنمق ق ذم هللا خهيقنة فد وسن لليلنة ،فنهك أقنب ده خلدنه علين  ،فدنهمع حنع ح نوا رسنع
عويب ل  ،فعويب ل فقنه لةلنء بنق أيب يهلن قنلع ت علين  :فنهللاىن بدعسنع ،قنه :
و مو رسع
و لت ل ن بي ت ن  .وهللاننهء
قننه  :من عل ن فو مننء و لت ن بنني  ،فدننه عل ن فننويب رسننع
نةننم اي رسننع

ْ ْ ْ ْ
يت ْم
فةخذ بيهللا رسع
هللاينيي
فةخوهللا عل قو ش وهم نيه وهنع قنوء علني م :واعلنا ِمن ب ِ أي ِْ ِ
ْ
ْ
سْا و ِم ْن خل ِف ِت ْم سْا فأغايْناه ْم فت ْم ال يبْ َِصو وقه ل هللاينيي  :خذ عل يو ثنعر وهنع هللابني علن

يو مىن ل سده اسده لنعر ،فهللاخي لغهر واه مق مو مه اه  ،فلمه أقنب ة قنو ش وثبنع إىل ال نوا وق نهللاو
وهللاعه م فقه  :مه مةنكم؟ قهلع ل  :أ ق ب؟ قه  :هللاةلتمعّن علين رقيبنه؟ ألسنتم قلنتم خنوهللان
لعويب فعث عل

وبعن و قعلع  :أنة هللاعده مدذ لليلة ،فتعوقع جلبنه وانه
مق بال ان؟ فقهللا خوحل عدكم فهقبلع عل أىب هل
فنني م رهللانني مننق خزعننة قننه ل ن أبننع اننوز قعننع تاثر فقننهلع ل ن  :اي اب اننوز ليننع ليننع فعق ن ذننم عل ن ابب ح ننوا
فقه  :هذ قهللا ب و
رسع

149

يفهنه أخة لقهللا ليت

ملقه  ،واه أبع بكو ستقبي رسع

فو مة وقنه أبنع انوز :وهنذ قنهللا بنق

أيب ق هفة أو أبي ث قه  :وهههده غم بق أيب ق هفة فمه ز ذنم حن أوقع نم علن ابب لغنهر ،ث قنه  :منه هللانهوزو
هننذ ملكننه مننه كعنننع قننةهللاو إىل لسننمهء أو خلننع سننة يفر  ،وبةننط لةدكبننعت فدس ن ة عل ن ابب
لغهر ،وهللاهء فهر مق ملالنكة حن وقن علن ابب لغنهر ث قنه  :منه لغنهر أحنهللا فتعوقنع لشنةهب ،وقنوف م
عق رسع

ث ك لدبي

ْ
ْ
 18ن قعل  :و إِذ قالوا أمهللّ إِ

هل وا.

ْ ْ
ْ َّ
كَْ
هكا هكو احك ِمكن ِعن ِ

ت نة فههننه نزلنة ملنه قنه رسنع
بةنننين أقتنني عين ملننع لنهللانيه وأهللاننو مللننع إلننيكم فننةهللايبعىن إىل مننه أ عننعام إلين متلكننع ذننه لةننوب
لقننو ش :إ
َّ ْ
هكا لنذا قنع ب هكو
وتهللا ق لكم ذه لة م ،وتكعنع ذه ملعاه جلدنة ،فقنه أبنع هللا ني :اللتم ِإ
ْ

ْ

َّ ْ ْ
ً
ْ ْ ْ
َّ
ث قنه  :ادنه
كم حسنهللا لوسنع
ككاب أ َِل ال
اح ِمن ِعن َِْ فأم ِط علينا َِجاِ ِمن السما ِء أ ِو ائ َِنكا هِع ال
وبننىن ههمننم اعننو سن رهننه ( )1منني إك محلننع  ،ونطةننق إك يةدننع  ،ونعقنهللا إك أوقنهللاو فلمننه سننتع بدننه وذننم لوان ،
قنه قهنني مند م :مدنه ننب ال نوضن بنذلع أ كنع بنىن ههمنم وال كننع بنىن نزو  ،ث قنه  :غعو ننع لل ننم،

ِّ
ْ
ِّ ْ ْ
كيت ْم ومكا اُ معككبت ْم وهك ْم ا ْسكتو ِف و
كلنع ومنه
فنةنز
اُ َِلعكبتم وأنكت ِف ِ
ْ َّ
ِّ
ككبتم اُ وهك ْ
كم
كم أال يعك
 :ومككا لتك
وأخوهللانع مننق مكنة ،قننه
غعو ننع لل نم ،فلمننه نع بقتنني رسنع
ْ
َّ ْ
ْ
يص ُّْو ع ِن الم ْس ِج ِْ اح امِ وما نوا أ ْو َِلاء ةىن قو شه مه اهنع أولينهء مكنة ِإ ْ أ ْو َِلاؤ ِإال الم َّتقو أننة

حنا قنه :

وأق هبع اي ب ،فةذذم

ابلسي

ع بهللار.

 79ـ يف روض الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق ب بق سليمه عنق أبين عنق أيب ب نم قنه  :بيدنه
هللاهلسه وكاو االمه يع ال
رسع
__________________
( )1هذ مني وب للشيقا ملتسهو ا و ملتقهربا

لع ي وغم .
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ْ
احك َّ م ْ
كن
هككا هكو
ِ

َّ ْ
إىل أ قنه  :فغ ن النهرن بنق عمنو و لع نوا فقنه  :اللتكم ِإ
ف ي علء
ْ
ْ
ً
ْ
َّ
() 1
كم فنةنز
ِعن َِْ
ككاب أ َِل ال
بىن ههمم تع رثع هوقي «فةرسني علينا َِجاِ ِمن السما ِء أ ِو ائَِنكا هِع ال
ِّ
ْ
ِّ ْ ْ
يت ْم وما اُ معكبت ْم وه ْم ا ْستو ِف و
علي مقهلة الهرن ونزلنة هنذ ت نة وما اُ َِلعكبتم وأنت ِف ِ

ث قنه لن  :اي بننق عمننو و مننه تبننة و مننه رحلننة؟ فنهللاع بوحلتن فواب ننه ،فلمنه قننهر بظ ننو ملهللا دننة أتتن هللادهللالننة فوضننة
:

ملق حعل مق ملدهفقا نطلقع إىل قهحبكم فقهللا أات مه ستعتح بن  ،قنه
ههمت ( )2فقه رسع
ُّ
ْ ْ
ل ا َّ
يكْ وحنذفده منق النهللا ط أمنيهء سنتق علي نه إنشنهء عدنهللا قعلن  :ول َّمكا
ب
خكاب
و
وا
ح
ت
ف
واست
كاِ ع ِن ال
ال
ً
ِضب ْابن م ْ يم مثال ت ة و أو سأل سائِل .
ِ
 81ـ يف جممــع الييــا ابسننده إىل سننعيه بننق عييدننة عننق هللاةعننو بننق ب ل ننه عننق مابنن (م) قننه  :ملننه ن ن
ع غهللا و خم فقه  :مق ادة معال فةل معال  ،يهر كلع لنبال  ،فقنهللا علن لدنب
عليه
رسع
لدةمه بق الهرن لع نوا فقنه  :أموتدنه منق أ نشن هللا ال إلن إال و ننع رسنع  ،وأموتدنه ابجل نه
و الننج و ل ننع و ل ننلعا و لزاننها فقبلدههننه ،ث مل تننو حن ن ننبة هننذ لغننال فقلننة :مننق ادننة مننعال  ،فةلن مننعال
ف ذ مءء مدنع أو أمنو منق عدنهللا ؟ فقنه  :و لنذا ال إلن إال هنع هنذ منق  ،فنعىل لدةمنه بنق النهرن وهنع
ْ
َّ ْ
اح َّ م ْن عنَْْ فأ ْمط ْ عليْنا َجكاِ ً مكن َّ
نو علن رأسن
السكما ِء فومنه
هكا هو
قنع  :اللتم ِإ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
فقتل .
 81ـ يف روضـ الكـايف علن عنق أبين عننق بنق أيب عمننم عنق ب بنق أيب محننزا وغنم و حنهللا عنق أيب عبنهللا
مننه حيعتننع فق نهللا
 :إ لكننم حيننعت خننم و الننه خننم  ،قننه  :فقينني :اي رسننع
قننه  :قننه رسننع
ِّ
قنع  :وما اُ َِلعكبت ْم وأنْت ِف ِيت ْم و منه
علمده فمه لده وفهتع؟ فقه  :أمه حيعت فنه
اله فتةو عل أعمهلكم فةستغعو لكم.
__________________
( )1هوقي :سم ملع لوو  ،أر أ بىن ههمم تع رثع ملع بةهللا ملع.
( )2جلدهللالة و حهللاا جلدهللا  :ال هرا ورض  :ق و هلهمة :رأ اي مءء.
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 81ـ يف هنــل اليل ـ وحكن أبننع هللاةعننو ب بننق علننء لبننهقو

نن

قننه  :اننه

يفر أمننهان مننق

عننذ ب سننب هن  ،فوف ن أح نهللا ه ف نهللاونكم تخننو فتمسننكع ب ن  ،مننه المننه لننذا رف ن ف ننع رسننع
ِّ ْ ْ
يت ْم وما
المه لبهقء فهالستغعهر ،قه
هللاي مق قهنني :وما اُ َِلعكبتم وأنت ِف ِ
ْ
ا ْستو ِف و

 83ـ يف ةمـن ال رهـره الفقيـه وقنه لدنب:
قنع  :وما
ك ؟ فقه  :أمنه حينعت فنه
الههللاة.

و مننه

اُ مع ِّكبت ْم وه ْ
كم

واين
 :حينعت خنم لكنم والنه خنم لكنم ،فقنهلع  :اي رسنع
ِّ ْ ْ
كيت ْم و النهللا ط يع ني أخنذان مدن معضن
اُ َِلعكبتم وأنت ِف ِ

قننع  :السننتغعهر لكننم ح ننق
قننه اننه رسننع
 81ـ يف كتــاب اــواب العمــا وعننق ىب هللاةعننو
 :وما
ح ا مق لةذ ب ،فم أاي ال دا وبقء الستغعهر فةانوو مد  ،فهن ال نها للنذنعب قنه
ِّ
ِّ
ْ
اُ َِلعكبت ْم وأنْت ِف ِيت ْم وما اُ معكبت ْم وه ْم ا ْستو ِف و .

قنع  :انه رسنع
 85ـ يف تفسـري العياشـي عنق عبنهللا بنق ب جلةعنء قنه  :مسةنة أاب هللاةعنو
و السننتغعهر ح نندا ح ننيدا لكننم مننق لةننذ ب فم ن أانني ال نندا وبقننء السننتغعهر فننةانوو مد ن فهن ن ال ننها
ِّ
ِّ
ْ
للذنعب ،و مقتم فهقوأو  .وما اُ َِلعكبت ْم وأنْت ِف ِيت ْم وما اُ معكبت ْم وه ْم ا ْستو ِف و .
 86ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل عموو بق مشو عق هللانهبو بنق ز نهللا جلةعنء قنه  :قلنة يفيب هللاةعنو ب بنق
وفن
 :يفا مننءء حيتننهحل إىل لدننب و المننه ؟ فقننه  :لبقننهء لةننهمل علن قننالح وكلننع أ
علننء لبننهقو
ِّ ْ ْ
كيت ْم وقنه
لةذ ب عق أهي يفر إك اه في ه نب أو منه  ،قنه
 :وما اُ َِلعككبتم وأنكت ِف ِ
 :لد ننع أمننه يفهنني لسننمهء وأهنني بيننيت أمننه يفهنني يفر  ،فننهك كهبننة لد ننع أت ن أهنني لسننمهء مننه
لدننب
كوهننع  ،وإك كه ن أهنني بيننيت أت ن أهنني يفر مننه كوهننع  ،ةننىن مهنني بيت ن النمننة
يهعت م بطهعت .
 87ـ يف أةمايل شيخ الطا ف « » ابسده إىل سهللا و عق أيب هللاةعو
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لننذ ق قننو

قننه  :قننه رسننع

وهننع

نعننو مننق أقن هب  :إ مقننهمء بننا أه ننوام خننم لكننم ،و معننهرقيت إاياننم

منه مقهمنع بنا أه نوان ف نع خنم لدنه ،فكين
خم لكم ،فقه إلين هللانهبو بنق عبنهللا يفن نهرا وقنه  :اي رسنع
قننع  :ومكككا اُ
كننع معهرقتننع إايان خننم لدننه؟ فقننه  :أمننه مقننهمء بننا أه ننوام خننم لكننم ال
ِّ
ِّ
ْ
َِلعكبت ْم وأنْت ِف ِيت ْم وما اُ معكبت ْم وه ْم ا ْستو ِف و ةىن ةذذم ابلسني  ،فهمنه معنهرقيت إايانم ف نع خنم
علي ن  ،وم ننه ا ننه م ننق سننيئ

لكننم ال أعمننهلكم تةننو عل ن انني ثدننا ومخسننا ،فمننه اننه مننق حسننق مح نهللات
ستغعوت لكم.
نن قنه  :ربن للمنوء ال علين ،
عنق مابنن عنق علنء بنق أيب يهلن
 88ن وابسده إىل هللاةعو بنق ب
ِّ
ِّ ْ ْ ْ ْ
إىل قعل  :و الستغعهر فهن قه  :وما اُ َِلعكبت ْم وأنْت ِف ِيت ْم وما اُ معكبتم وهم استو ِف و .
 89ـ يف جممع الييا  :ومه اهنع أوليهن أا ومه اه ملشواع أوليهء مسن هللا النو و سنةع عمهرتن أوليهنن
إال ملتقننع مةدننه ومننه أوليننهء ملسن هللا الننو إال ملتقننع وهننع ملننووا عننق أيب هللاةعننو  .قننه مؤلن هننذ لكتننهب
«ععء عد » سب هلذ ت ة بيه فيمه نقلده قو به عق علء بق إبوهيم.

قننع  :وه ْ
ككم
 91ـ يف تفســري العياشــي عننق إبننو هيم بننق عمننو ليمننهّن عمننق كاننو عننق أيب عب نهللا
ْ
َّ ْ
ْ
ْ
ُّ
يصْو ع ِن الم ْس ِج ِْ اح امِ وما نوا أ ْو َِلكاء ةنىن أولينهء لبينة ةنىن ملشنواا ِإ أ ْو َِلكاؤ ِإال الم َّتقكو

حيط اهنع هم أوىل ب مق ملشواا ومه اه قلعهتم عدهللا لبية إال مكهء وت هللا ة قه  :لت عم و لت عي .

() 1

__________________
( )1قنعو قنعو وقنعو ت نعم  :قنعت ابلندعخ مننق منعتي ومنبع أقنهبة ونعنخ في نه ،واننم مننه عةني كلنع للهللا بنة عدنهللا عهنن للمنهء .وقننع
بيهللا  :قعت ذمه ضواب ،قيي :واهنع طعفع ابلبية عوء شبكع با أقهبة م و سعوو في ه و نعقع وانهنع عةلنع كلنع إك قنوء رسنع
( )

قلعت خيلطع علي .
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 91ـ يف عيو الخيار قه لوضه
تةهىل :وما

 :ومسية مكة مكة ال لده اهنع ميكع في ه ،واه قه ملنق ق نهللاهه:
ْ ْ ْ ْ َّ
ً
ً ْ
كْية فهملكنهء لت نعم ،و لت نهللا ة
ت إِال م
كاكء وتص ِ
صالتتم ِعنْ اِلي ِ

قهللا مكه ،وكلع قع
قع ليهللا ق قه مؤل هذ لكتهب «ععء عد » :قهللا سب هلذ ت ة بيه فيمه نقلده قو به عق علء بق إبوهيم.
ملسن هللا الننو قننه رهللاننال مننق بننىن عبنهللا لنهللا ر عننق
اننه إك قننل
لدننب
 91ـ يف جممــع الييــا ورو
مييد في عو ورهللاال عق سهر و عقه م هللا مه فيخلطه علي قلعت فقتل م عيةه ببهللار.
َّ َّ
اَّلين كف وا ينْ ِفقو أ ْمكوالت ْم إىل قعلن  :حيشنوو قنه  :نزلنة
 93ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :إِ ِ
يلن لةنم ،فنهخوهللاع أمنع هلم ومحلنع وأنعقنع وخوهللانع إىل
قو ش مله و فههم ضم م وأخنيهم خيني رسنع
بب نهللار ،فقتلننع وقننهرو إىل لدننهر ،واننه مننه أنعقننع حسننوا علنني م .قننه مؤل ن هننذ لكتننهب
حمهربننة رسننع
«ععء عد » .مو تعسم عدهللا قعل  :رما أ ْخ اَ ِ ُّبَ تسمية بةب ملدعقا.
فقلننة ل ن  :ىن ادننة
 91ـ يف تفســري العياشــي عننق علننء بننق رحل يفسنهللاا قننه  :خلننة عل ن أىب هللاةعننو
عننهمال لبننين ميننة فةقننبة مننهال انننم فظددننة كلننع ال حينني يل ،قننه  :فسننةلة عننق كلننع غننما؟ قننه  :قلننة :ق نهللا

سقلة فقيي يل :إ أهلع ومهلع واي مءء لع حو  ،قه  :لي امه قنهلع لنع ،قلنة :هللاةلنة فنهللا فلنء تعبنة؟
قه  :نةم تعبتع اتهب قي للذ ق اعوو دت ع غعو هلم مه قهللا سل .
 95ـ يف روض الكايف علي بن إبراهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق عمو بق أك دة عنق ب بنق مسنلم قنه  :قلنة
ْ
ُّ َّ
ْ َّ
ِّ
ّلِل فقنه  :مل
 :قع
يفيب هللاةعو
عز كاو  :و قاتِلوهم ََّت ال تكو ِفتنكة ويككو ادليكن ُكك ِ ِ
جينءء و ني هنذ ت ننة بةنهللا ،رسنع
مد م ،ولكد م قتلع ح عحهللا

رخنص هلننم حههللاتن وحههللانة أقن هب  ،فلننع قنهللا هللانهء و ل نه مل قبنني
وح ال كع مو .
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 96ـ يف جممع الييا

وقاتِلوه ْم َ ََّّت ال تكو فِتْنة ت ة ورو زررا وغنم عنق أيب عبنهللا

نن قنه :

مل جيءء و ي هذ ت ة ،ولع قهللا قه قهنمده بةهللا ،سم مق هللارا مه كع مق و ي هنذ ت نة ،ولينبلغق نق ب
تةهىل.
مه بل لليي ح ال كع مو عل ه و يفر امه قه
 97ـ يف هتذيب الحكام علي بـن السنق بنق ف نه عنق ب بنق مسةيني لزععنوّن عنق محنه بنق عيسن عنق عمنو
بق أك دة عق أاب بق أيب عيهيب عق سليم بق قني

هلناليل عنق أمنم ملنؤمدا

قنه  :مسةتن قنع االمنه اننم ث

تةنهىل :إ ْ رنْت ْم آمنْت ْم هاُ وما أنْز ْنلا ى عبْْنا ي ْ
كوم
قه  :وأعظم مق كلع ال س م كا لقوىب لذ ق قه
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ْ
َّ َّ
ْ ْ
ْ ْ
ّلِل ُخسك
نق و عنىن بنذا لقنوىب و لنذ ق قنوهنم بدعسن ونبين فقنه  :فكأ ِ ِ
الف قا ِ يوم اتلَق اْلمعكا ِ
ولل َّسول وَّلي الْق ْ ىب و ْاَلتاىم والْمسار واهْن َّ
يل مده خهقة ومل جيةني لدنه سن م ل نهللاقة ن نيبه ،أانو
ب
الس
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

نبي وأاومده أ طةمده أوسه أ هللاا لده .
 98ـ يف أصو الكايف السا بق ب عق مةل بق ب عق ب بق ورمة وب بق عبهللا عنق علنء بنق حسنه
ْ
َّ َّ
اعلموا أنَّما غ ِن ْمت ْم ِم ْن ْ
ّلِل ُخسك
تةنهىل :و
قنع
عق عبهللا لومحق بق انم عق أيب عبنهللا
ي الء فأ ِ ِ
ْ

َّ
.
ول و ِ َِّلي الق ْ ىب قه  :أمم ملؤمدا و النمة
ولِل س ِ
قنع
 99ـ احلسني بن عنق مةلن بنق ب عنق لعمنهء عنق أاب عنق ب بنق مسنلم عنق أيب هللاةعنو
ْ
ْ
َّ َّ
َّ
اعلموا أنَّما غ ِن ْمت ْم ِم ْن ْ
ول و ِ َِّلي القك ْ ىب قنه  :هنم قو بنة رسنع
 :و
ي الء فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ
ولده.
و خلم للوسع

َّ
ْ
 :واعلمكوا أنمكا غ ِن ْمكت ْم

قه  :سقي عق قنع
 011ن أمحهللا عق أمحهللا بق ب بق أيب ن و عق لوضه
ْ
َّ َّ
َّ
ِم ْن ْ
ول و ِ َِّلي القك ْ ىب فقيني لن  :فمنه انه هلل فلمنق هنع؟ فقنه لوسنع
ي الء فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ
ف ننع لإلمننه فقينني لن  :أر ننة اننه قنند مننق يفقنندهه أانننو وقنند أقنني مننه
اننه لوسننع
كلع إىل المه أرأ ة رسع

اي

د ؟ ألي

نه اه ةط عل مه و ؟
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 ،ومنه
نند بن ؟ قننه :

ن اذلع المه .
 121ن ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق ب بق سده عق عبنهللا ل نمهللا بنق بشنم عنق حكنيم منؤك بنق عيسن
ْ
َّ َّ
َّ
اعلموا أنَّما غ ِن ْمت ْم ِم ْن ْ
َّلي
 :و
عنق قنع
قه  :سةلة أاب عبهللا
ول و ِ ِ
ي الء فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ
ْ
 :مبوفقي عل رابتي ث أمهر بيهللا ( )1ث قه  :هء و إلفه ا عمه بيع ،
الق ْ ىب فقه أبع عبهللا
أيب هللاةي ميةت حي.
قع في ه :قنهللا عملنة لنعالا قبلنء أعمنهال خنهلعع في نه رسنع
 111ـ يف روض الكايف خطبة يفمم ملؤمدا
لتعننو عننىن
 .ولننع محلننة لدننه عل ن توا ننه وحعلت ننه إىل مع ضننة ه وإىل مننه اننه ع نهللا رسننع
هللاد نهللاا ح ن أبق ن وح نهللاا أو قلينني مننق مننيةيت لننذ ق عوفننع ف ننلء وفننو إمننهميت مننق اتننهب وسنندة رسننع
علين فو تن إىل ملعضن لننذا وضننة فين رسننع

أرأ ننتم لننع أمننوت مبقننه إبننو هيم قننل
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ
كوم اتلكَق
ُ وما أنزنلا ى عبْ ِْنا ي ْوم الف ْ قكا ِ ي
كلع س م كا لقوىب لذا قه
ِ :إ رنتم آمنتم هِا ِ
ْ
َّ
َّ
َّلي
اْل ْمعككا ِ فنند ق و عننىن بننذلع لقننوىب لننذا قوندننه بدعس ن وبوس نعل
ككول و ِ ِ
 ،فقننه ِ ِ :
لِلَف ولِل س ِ
ْ

ْ

( )2وأعطيننة مننق

ْ

ْ
َّ
ْ
يل فيده خهقة.
الق ىب واَلتاىم والمسا ِر ِ واه ِن الس ِب ِ
 123ن علء بق ب عق علء بنق لةبنه عنق السنق بنق عبنهللا لنومحق عنق عهقنم بنق محينهللا عنق أيب هللاةعنو
قننه  :قلننة لن  :بننق بةننب أقن هبده عن و و قننذفع مننق خننهلع م فقننه يل :لكن عنند م أعنني ث قننه  :و اي أاب
محننزا لدننه ال ننم أوال بغننهاي مننه خننال مننيةتده .قلننة :اي ن يل ابملخ نوحل مننق هننذ ؟ فقننه  :اي اب محننزا اتننهب

ملدز هللا علين .

تبنهر وتةنهىل هللاةني لدنه أهني لبينة سن همه ثلننة
ْ

ْ

ْ

عين لعنءء ،ث قنه

ْ
 :واعلمكوا

َّ َّ
ْ
َّ
ْ
َّ
أنَّما غ ِن ْمت ْم ِم ْن ْ
يل فند ق أقن هب
ول و ِ ِ
ي الء فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ
َّلي الق ىب واَلتاىم والمسا ِر ِ واه ِن الس ِ
كب ِ
خلم و لعءء ،وقهللا حومده عل

__________________
( )1رابتين حنه عنق منو فقين  ،و ملةنىن رفن منو فقين و ننه اهندتنه علن رابتين  ،و لةننوب رةني لقنع عبنهرا عنق عين يففةنه وتطلقن علن غننم
لكال (عق ههمش أقع لكه )
( )2هلذ الهللا ط موح كاو لووضة لطبةة الووفية ل ع ة  59ن  63فو هللا .
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ن عي لده مه خال ميةتده و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ح نهللا ط يع نني ق ننع في ن ل ننبةب
 111ـ يف كت ــاب االحتج ــاج للطربس ــي « » عننق عل ننء ب ننق السننا
ْ
ْ
َّ َّ
َّ
اعلموا أنَّما غ ِن ْمت ْم ِم ْن ْ
ول و ِ َِّلي الق ْ ىب ؟ فقنه
لشهميا :ف ي قنوأت هنذ ت نة :و
ي الء فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ
 :فد ق كو لقوىب.
ل لشهمء :بل فقه ل
بننق

 115ـ يف هتــذيب الحكــام س نةهللا بننق عب نهللا عننق ب بننق عب نهللا جلبننهر عننق قننعع بننق حيننىي عننق عب نهللا
َّ
ْ
 :واعلمكوا أنمكا
نن سنقل عنق قنع
مسكه قه  :حهللاثده زاواي بق مهلع جلةعنء عنق أيب عبنهللا
ْ
ْ
ي الء فأ َّ َّّلِل ُخس ولل َّسول وَّلي الْق ْ ىب واَلتاىم والمسار واهْن َّ
غ ِن ْمت ْم ِم ْن ْ
يل فقنه  :أمنه مخن
كب
الس
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
فللوسع ة سنبيي  ،و منه مخن لوسنع فنال قهربن  ،ومخن كوا لقنوىب فني م أقنوابس  ،و ليتنهم تنهم
أهي بيت  ،ف ةي هذ الربةة أس م فني م ،و منه ملسنهاا و بنق لسنبيي فقنهللا عوفنة ان ال أناني ل نهللاقة وال سني لدنه
ف ء للمسهاا وأبدهء لسبيي.
 011ن وعدن عنق أمحنهللا بننق السنق بنق علنء بننق ف نه عنق أبين عننق عبنهللا بنق بكنم عننق بةنب أقن هب عننق
أحنهللا ه
ْ

قنع

ْ
ْ
ْ
َّ َّ
َّ
اعلموا أنَّما غ ِن ْمت ْم ِم ْن ْ
َّلي الق ْ ىب واَلتاىم
 :و
ول و ِ ِ
ي الء فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ

ْ
َّ
لإلمنه ومخن لوسنع لإلمنه  ،ومخن كا لقنوىب لقو بنة لوسنع
يل قنه  :مخن
والمسا ِر ِ واه ِن الس ِ
كب ِ
المه  ،و ليتهم تهم م لوسع و ملسهاا مد م ،وأبدهء لسبيي مد م ،فال خيوحل مد م إىل غمهم.
ْ
ْ
تةنهىل قنع  :واَلتكاىم والمسكا ِر ِ فقنه
نن قيني لن  :إ
 117ـ يف عـوايل اللاـاىل ونقني عنق علنء

أ تهمده ومسهايدده.

 118ـ ويف تفســري الثعلـ عننق ملد ننه بننق عمننو وقننه  :سننةلة ز ننق لةهبنهللا ق
ْ
ْ
تةهىل قع  :واَلتاىم والمسا ِر ِ قه  :أ تهمده ومسهايدده.
فقلة :إ
 119ـ يف كتاب ابخصا عق هللاةعو بق ب عق أبي عق مابن عق علء بق
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عننق خلمن ؟ قننه  :هننع لدننه،

ن أىب يهل

عق لدب

أن قه

وقية ل  :اي علء

عبهللا ملطل سق

جلههلية مخن سندق أهللاوهنه

َّ
ْ
تةنهىل :واعلمكوا أنمكا غ ِن ْمكت ْم

ل إلسال  ،إىل قعل  :ووهللاهللا ادز فةخوحل مد خلم وت هللا بن فنةنز
َّ َّ
ِم ْن ْ
ّلِل ُخس ت ة.
ي الء فأ ِ ِ
لعننو بننا لةن ا و المننة حنهللا ط يع نني وفين
من ملننةمع
 111ـ يف عيــو الخيــار ابب جملن لوضننه

فسنو القنطعهء لظنههو
قهلة لةلمهء لن  :فنةخيان هني فسنو تةنهىل القنطعهء لكتنهب؟ فقنه لوضنه
:
إىل ق ننه  :و م ننه ت ننة لنهمد ننة فقعلن ن
و لب ننهيق ث ننىن عش ننو معيد ننه ومعض ننةه ،ف ننةو كل ننع قعلن ن
ْ
ْ
َّ َّ
َّ
اعلموا أنَّما غ ِن ْمت ْم ِم ْن ْ
ول و ِ َِّلي الق ْ ىب فقنو سن م كا لقنوىب من سن م وسن م
و
ي الء فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ
حي ننز و
تة ننهىل هللاةل ننم حي ننز وهللاة نني لد ننه
 ،ف ننذ ف نني أ ننه ب ننا ت و الم ننة ،ال
رس ننع
كلننع ،ورض ن هلننم مننه رض ن لدعس ن  ،و قننطعههم في ن فب نهللاأ بدعس ن  ،ث ثننىن بوس نعل ث بننذا لقننوىب فكنني مننه اننه مننق
ْ
اعلموا أنَّما غ ِن ْمت ْم ِم ْن ْ
ي الء
لعءء و لغديمة وغم كلع اله رضي هللاي وعز لدعس فوضي هلم ،فقه وقع ال  :و
ْ
َّ َّ
َّ
ول و ِ َِّلي الق ْ ىب ف ذ ايهللا مؤاهللا وأثو قهنم هلنم إىل نع لقيهمنة اتنهب لدنهي لنذا
فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ
ْ
ْ
ال يأْتي ْاِلاطل م ْن ب ْ يْيْ وال م ْن خلْف ت ْزيل م ْ
ر
سكا
م
ال
و
تكاىم
اَل
و
:
ن
ل
ع
ق
نه
أم
و
،
يكْ
َح
يم
ك
َ
ن
ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ال ِ ال
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ

فه ليتيم إك نقط تم خوحل مق لغدهيف ومل كق ل في ه ن ني  ،وانذلع ملسنكا إك نقطن مسنكدت مل كنق لن
ن ني منق ملغندم وال حيني لن أخننذ  ،وسن م كا لقنوىب إىل نع لقيهمنة قنهنم فنني م للغنىن و لعقنم مند م ،يفنن ال أحنهللا
 ،ف ةني لدعسن مد نه سن مه ولوسنعل سن مه فمنه رضني لدعسن ولوسنعل رضني
وال مق رسعل
أغىن مق
لغديمنة ،فبنهللاأ بدعسن ه ث بوسنعل

هلم ،واذلع لعءء مه رضي مد لدعس ولدبي رضي لنذا لقنوىب امنه أهللانو هم
َّ
ُّ
اَّليكن آمنكوا أ ِطيعكوا اُ وأ ِطيعكوا
ث ذم ،وقو س م م بس م وس م رسعل واذلع لطهعة قه  :يا أيتكا ِ
ْ ْ ْ
َّ
َّ
ول اَلم ِ ِمنك ْم فبهللاأ بدعس ث بوسعل ث مهي بيت  ،واذلع م ة لعال نة ِإنما و ِ َُّلكم اُ وِسكوَل
ال سول وأ ِ
َّ

اَّلين آمنوا ف ةي وال ت م م يهعة لوسع مقوونة بطهعت  ،امه هللاةي س م م س م
و ِ
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ن لوسننع مقننووان بسن م

لغديمننة و لعننءء ،فتبننهر

تةننهىل مننه أعظننم نةمتن علن أهنني هننذ لبيننة ،فلمننه هللاننهءت

ْ
ْ
ْ
ق ة ل هللاقة نز نعس ورسعل ونز أهي بيتن فقنه  :إ َُّمكا َّ
الصكْقا لِلفقك ا ِء والمسكا ِر ِ والعكا ِم ِل عليْتكا
ِ
ً
والْمللَّفة قلوبت ْم وِف ال ِّ قاب والْواِم وِف سبيل اُ واهْن َّ
ُ ف ني رنهللا منءء منق
كب
الس
ِِ
ِ
يل ف ِ يضكة ِمكن ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ

كلع ن

مس لدعس أو لوسعل أو لذا لقوىب ،يفن مله نز نعس عق ل هللاقة ونز رسعل ننز أهني بيتن  ،ال بني

حننو علنني م ال ل نهللاقة حمومننة عل ن حمم نهللا وملن وهننء أوسننه أ نهللاا لدننه ال سنني هلننم يفهنننم ي نوو مننق انني ن ن
ووسخ ،فلمه ي وهم و قطعههم رض هلم مه رض لدعس  ،واو هلم مه او لدعس ف ذ لنهمدة.
َّ
ْ
واعلموا أنما غ ِن ْمت ْم
قه  :سنةلت عنق قنع
 111ـ يف تفسري العياشي عق ب بق مسلم عق أحهللا ه
ْ
ْ
َّ َّ
َّ
ِم ْن ْ
فسنةلت  :مند م اَلتكاىم
ول و ِ َِّلي القك ْ ىب قنه  :هنم أهني قو بنة رسنع
ي الء فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ
ْ

ْ
َّ
يل ؟ قه  :نةم.
والمسا ِر ِ واه ِن الس ِب ِ
قه  :مسةت قع  :إ تهللاا الوورا ات إىل بنق عبنه
 112ن عبهللا بق سده عق أيب عبهللا
عق معض خلم ملق هع؟ فكت إلي  :مه خلم فهان نزعم ن لده ،و زعم قعمده ن لي لده ف يان.

سنقل

 113ن عق زررا وب بق مسلم و ىب ب نم هننم قنهلع لن  :منه حن المنه منع لدنه ؟ قنه  :لعنءء و يفنعنه
َّ
ْ
تةهىل قع  :واعلمكوا أنمكا
و خلم  ،فكي مه خي مد ء أو أنعه أو مخ أو غديمة فه هلم مخس فه
ْ
ْ
ْ
َّ َّ
َّ
غ ِن ْمت ْم ِم ْن ْ
ول و ِ َِّلي الق ْ ىب واَلتكاىم والمسكا ِر ِ واني منءء لنهللانيه فنه هلنم فين
ي الء فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ
ن يبه ،فمق وقل م بشءء اله هللاعع ل أاي اله أيخذو مد .
قه  :سةلت عنق قنع
 004ن عق ب بق لع يي عق أيب السق لوضه
ْ
َّ َّ
َّ
ْ
ول و ِ َِّلي الق ْ ىب قه  :خلم هلل وللوسع وهع لده.
ي الء فأ ِ ِ
ّلِل ُخس ولِل س ِ
لوهللاي مق أق هبده لع ن م فيكع
 115ن عق اللب عق أيب عبهللا
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ْ
اعلموا أنَّما غن ْمكت ْم م ْ
كن
 :و
ِ
ِ

ن مة م في ي غديمة قه  :ؤ

مخسده و طي ل .

قننه  :تسننةة عشننو مننق م ن و رم ننه لتقننء جلمةننه ،
 116ن عننق إسن بننق عمننهر عننق أيب عبنهللا
قلة مه مةىن قعل  :لتقء جلمةه قه  :جيم في ه مه و هللا مق تقهللامي و خم وإر ت وق هن .
قنه  :لغسني سنبةة عشنو معيدنه ،ليلنة سنبةة
 117ـ يف كتاب ابخصـا عنق ب بنق مسنلم عنق أيب هللاةعنو
وعشو ق مق م و رم ه وهء ليلة لتق جلمةه ليلة بهللار.

ْ
ْ
 :إ ْذ أ ُْت ْم هالْع ْْو ُّ
ادلنْيا وه ْم هِالع ْْو ِ الق ْصو ةىن قو شيه حا
 118ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل
ِ
ِ
ِ
ْ
حننا نننز ابلةنهللاوا لشننهمية وال َّ رككب أ ْسككفل ِم كنْك ْم وهننء لةننم لننيت
نزلننع ابلةنهللاوا ليمهنيننة ورسننع

أفلتة.

ْ
قعل ن  :وال َّ رككب أ ْسككفل ِمككنْك ْم قننه  :أبننع سننعيه

 119ـ يف تفســري العياشــي عننق أيب عب نهللا
وأق هب .
 111ـ يف كتــاب ةمقتــل احلســني (م) يفيب دن أ السننا

بةنهللا أ بلغن قتنني مسننلم وهننهىن ونزولن ابلةقبننة

إال منه رهللاةنة ،فنع منه تقنهللا إال علن أينوه يفسندة وحنورت لسنيعه،
قه ل بةب مق ح وان :فةنشهللا
وإ هؤالء لقع لنذ ق بةننع إلينع لنع انه فني م قنالح ،لكعنع مؤننة النوب و لقتنه  ،وييبنع لنع لطو ن  ،ولكنه
لعقنع إلني م رأاي سنهللا هللا  ،فنهلوأ عدنهللاان توهللان عند م وال تقنهللا علني م ،فقنه لن السنا  :قنهللاقة اي عبنهللا
ْ ً
ْ ً
ْ
لك ْن َِلق ِِض اُ أم ا مفعوال
فيمه تقع و ِ
خطن ذنه نع لغنهللا و وفي نه ومل نهللام خللن ذنم
 111ـ يف ةمصياا شيخ الطا فـ خطبنة يفمنم ملنؤمدا
قمه وال عميه بكمه ،بني هللاةني هلنم عقنعال مهزهللانة منع ههللاهم وتعوقنة هينهال م حعق نه نععسن م و سنتةبهللا هلنه
حع سن م ،فقننور ذننه علن أمسننهم ونننع هو أفكننهر وخننع يو ألننزم م ذننه ح تن وأرهننم ذننه حم تن  ،وأنطق ننم عمننه من هللات

ابلسق كر ة مبه قه في ه مق قهللارت وحكمت  ،وبا عدنهللاهم ذنه َِل ْت ِلَ م ْن هلَ ع ْن هيِّن الة وَيْىي م ْن َّ
ِح ع ْن هيِّن الة
و ِِ َّ اُ لس ِميع ع ِليم ب م مهههللا خبم.
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 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيمَِ :ل ْت ِلَ م ْن هلَ ع ْن هيِّن الة وَيْىي م ْن َّ
ِح ع ْن هيِّن الة قه  :ةلم مق بقء
ْ

ْ

ً

ِّ

ن و  .قه عز مق قه ي و ِِذ ي ِ يكموه ْم إِ ِذ اتلقيْت ْم ِِف أ ْعي ِنك ْم ق ِليال ويقللك ْم ِِف أ ْعي ِن ِت ْم ت ة.
قه  :اه إبلي ع بهللار قلني ملسنلما أعنا
 113ـ يف روض الكايف ابسده إىل زررا عق أيب هللاةعو
ابلسنني ف ننوب مد ن وهننع قننع  :اي هللاينينني ىن
لكعننهر ،و كنننو لكعننهر أعننا لدننه فش نهللا علي ن هللاينينني
مؤهللا نني ح ن وق ن
أيو ف .

لب ننو ،ق ننه  :فقل ننة يفيب هللاةع ننو

 :يفا م ننءء خي ننهه وه ننع مؤهللا نني؟ ق ننه  :قط ن بة ننب

ْ

َّ
ه نعر لشنيطه نع بنهللار اين
الايْطا أ ْعمكالت ْم ت نة و ختلن
 111ـ يف جممع الييا ن و إِذ ز َّين لتم
() 1
اه ؟ فقيي :إ قو شه مله هللاتمةة ملسم كاوت لذا بيد ه وبا بنىن بكنو بنق عبنهللا مدنهه بنق ادهننة منق النوب

هللادهللا مق لشيهيا فتبهللا هلم قعرا سو قة بق مهلع بق هللاشنةم لكدنهّن
واه كلع أ ندي م ( )2ف هء إبلي
انلكاس وِ ِِّّن اكاِ لك ْ
ث ملهللاجلء واه منق أمنو ه ادهننة وقال ال اغلب لكم ْاَل ْ
كوم ِمكن َّ
كم أا جمنمام منق
ِ
ِ
ِ
ادهنة ،فلمه رأ إبلي ملالنكة نزلع مق لسمهء وعلم ن ال يهقنة لن ذنم نكص ى ع ِقبيْك ِ عنق بنق عبنه

قن ملشنواا مخنذ بينهللا النهرن بنق هشنه فندكص
و لسهللاا و لكلب وغمهم ،وقيي :هنم ملنه لتقنع انه إبلني
ِّ
عل عقبي فقه ل الهرن :اي سو قة أ ذ لده عل هذ اله ؟ فقنه لن ِ :إِّن أِ ما ال تك ْو فقنه  :و منه
نو إال هللاةهسي نوب ( )3فهللاف قهللار الهرن و نطل و هنز لده  ،فلمه قهللامع مكة قهلع  :هز لده

__________________
( )1و بةب لدسخ «بق الهرن» مكه «مق الوب» وال لع حهللا لدسختا مق لت
( )2ثده تندية :هللاةل ثدا ،وهذ اده ة وأر لتعو و لتشتة إىل فوقتا أو أانو.
( )3عهسي ع جلةسع  :لق م لهللاميم.
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ي .

سو قة فبل كلع سو قة فقه  :و منه منةوت مبسنمام حن بلغنين هنزميتكم فقنهلع  :ننع أتيتدنه نع انذ ف لن هلنم،
 .قنه مؤلن

فلمه أسلمع وعلمع كلع اه لشيطه عق لكلب ورو كلع عق أيب هللاةعنو وأىب عبنهللا
هذ لكتهب «ععء عد » قهللا سب هلذ ت ة بيه عق علء بق إبوهيم لق ة أو ني هذ لسعرا.
قنه  :ملنه عطنش لقنع
 115ـ يف تفسـري العياشـي عنق عمنوو بنق أيب ملقنهللا عنق أبين عنق علنء بنق السنا
ابلقوبنة سنتق وهنع علن لقلين ( )1إك هللانهءت ر نح منهللا هللاا ث م نة ،فلبنط منه بنهللا لن
ع بهللار نطل علنء
ث هللاننهءت ر ننح ،خننو ث م ننة ،ث هللاهنتن خننو اننه أ شننغل وهننع علن لقلين  ،ث هللال ن حن م ن  ،فلمننه
 :مه لو ح الو هللاينيي من ألن منق ملالنكنة و لنهنينة
أخي بذلع فقه رسع
رهللا إىل رسع
في ه ميكهنيي م أل مق ملالنكة و لنهلنة في ه إسو فيي م أل مق ملالنكة وقهللا سلمع عليع وهع منهللا لدنه ،وهنم

ِّ
ِّ
لنذ ق رمهنم إبلني فندكص علن عقبين ميشن لق قنو حننا قنع ِ :إِّن أِ مككا ال تك ْو ِإِّن أخككاف اُ واُ
َّ
ْ
ْ
ْ
اَّلين ِِف قلوبِ ِت ْم م ض
قاب  .قه مؤل هذ لكتهب «ععء عدن » قعلن
ِإذ يقول المنا ِفقو و ِ
ش ِْيْ ال ِع ِ
غ َّ هلال ِء ِدينت ْم قهللا سب ل بيه عق علء بق إبوهيم لق ة أو ني هذ لسعرا.
ْ
َضبو واكوهت ْم وأ ْدهكاِه ْم قنه :
 116ـ يف تفسري العياشي أبع عل
مع ا عق أبي رفةن قنع  :ي ِ
() 2
اويف كىن.
نه أر و أستهه م
ىن محلنة علن رهللاني منق ملشنواا فنذهبة يفضنوب
 117ـ يف جممع الييا رو جمهههللا رهللانال قنه للدنب
ً ْ ً ْ
َّ
فدهللار ( )3رأس فقه  :سبقع إلي ملالنكة قه عز مق قهني ذلَِ هِأ اُ ل ْم يَ مو َِّا نِعمة أُعمتا ى ق ْومال َ ََّّت

يو َِّوا

__________________
( )1لقلي  :لبقو قبي أ تطع .
( )2سته ع السة.
( )3نهللار لشءء :سقط.
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ما هأنفستم .
 118ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب وعلء بق إبوهيم عق أبي عيةه عق بق حمبنعب عنق هليننم
بةط نبيه مق أنبيهن إىل قعمن وأوحن إلين قني
قع  :إ
بق و قهللا جلزرا قه  :مسةة أاب عبهللا
لقعمننع نن لنني مننق أهنني قو ننة وال ان اننهنع علن يننهعيت فةقننهذم في ننه سننو ء فت علننع عمننه أحن إىل مننه اننو ال
سعلة هلنم عمنه حيبنع إىل منه كوهنع  ،ولني منق أهني قو نة وال أهني بينة انهنع علن مة نييت فةقنهذم في نه ضنو ء
فت علننع عمننه اننو إىل مننه أح ن ال سعلننة هلننم عمننه كوهننع إىل مننه حيبننع  ،و ال نهللا ط يع نني أخننذان مد ن معض ن
الههللاة.
 129ن ب بق حينىي و بنع علن يفمنةوا عنق السنا بنق إسن عنق علنء بنق م نزاير عنق محنه بنق عيسن عنق
قننع  :إ

ق ن ق ننهء حتمننه أال

قننه  :مسةت ن قننع  :اننه ىب
أيب عمننو و مل نهللا ىن عننق أيب عب نهللا
دةم عل لةبهللا فيسلب ه إاي ح حيهللان لةبهللا كنبه ست بذلع لدقمة.
 132ن ب بننق حيننىي عننق أمحنهللا بننق ب عننق ب بننق سننده عننق مسهعننة قننه  :مسةننة أاب عبنهللا

قننع  :مننه

أنةم عل عبهللا بدةمة فسلب ه إاي ح ذن كنبه ست بذلع لسل .
 :ولني منءء عن إىل تغينم نةنم وتة يني نقمتن منق قهمنة علن هلنم فنه
 131ـ يف هنـل اليل ـ قنه
أ ننه ( :)2إاي و ل نهللامهء وسننعك ه بغننم حل ننه ،فهن ن
مسي ن عننعا ملظلننعما ( )1وهننع للظننهملا ابملوقننه وقننه
لي مءء أ ع لدقمة وال أعظم لتبةة وال أحو بزو نةمة و نقطهم مهللاا مق سعع لهللامهء بغم حق ه.
 131ـ يف تفسري علي بن إبراهيم :حداةا هللاةعو بق أمحهللا قه  :حهللاثده عبهللا لكويف بق عبهللا لنوحيم عنق ب بنق علنء
عق ب بق لع يي عق أيب محزا عق أيب هللاةعو
__________________
سم ععا مل ط هللا ق».
( )1و مل هللار «فه
( )2هذ ومه قبل مق علة مه اتب

إىل يفم لدخةء

مله وال عل م و وهع أيع ع هللا لكتب وأعة للم هسق.
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َّ
ْ
َّ َّ َّ ِّ ْ
اَّلين كف وا فت ْم ال يل ِمنو
ُ ِ
قعل  :إِ ْش ادلواب ِعنْ ا ِ

قه أبع هللاةعو

 :نزلنة

بنىن أمينة ف نم

مو خل  ،هم لذ ق اعوو ابيق لقوم .
َّ َّ َّ ِّ ْ
اب ِعنكْ
قنه  :سنةلت عنق هنذ ن ت نة :إِ ْش ادلو
 133ـ يف تفسـري العياشـي عنق هللانهبو عنق أيب هللاةعنو
َّ
هنم لنذ ق اعنوو بطنق لقنوم ،
اَّلين كف وا فت ْم ال ي ْل ِمنكو قنه  :نزلنة بنىن أمينة هنم منو خلن
ُ ِ
ا ِ
وهم لذ ق ال ؤمدع هم مو خل

.

ً ْ ْ
ْ
إَلتكم ى سكوا الء قنه  :نزلنة
 131ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعلن  :و ِِ َّما خاف َّن ِم ْن ق ْومال ِخيانكة فان ِبكك

مةهو ة مله خه أمم ملؤمدا .
 135ـ يف كشــف احملج ـ البننق يننهو (ر ) عننق أمننم ملننؤمدا

ح نهللا ط يع نني وفي ن  :فق نهللامة لب ننوا وق نهللا

ذ ال ة و ق لةذر ،وأخذت بقنع
تسقة إىل لعهللاع ال ه ال لشه  ،فةحببة
ً ْ ْ
ْ
إَلتم ى سوا الء فبةنة هللاو و بق عبهللا إىل مةهو نة مةنذر إلين متخنذ لل
ق ْومال ِخيانة فان ِبك
وهللا هللا حقء ف بيةيت.

 :وِ َّما خكاف َّن م ْ
كن
ِ
ِ

نة علين  ،فنو اتنهيب

 136ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بنق زاي عنق بةنب أقن هب عنق عبنهللا بنق سنده عنق أيب
 :ثلننط مننق اننق فين اننه مدهفقننه و قننه وقننل وزعننم نن مسننلم ،مننق إك
قننه  :قننه رسننع
عبنهللا
ْ
َّ
َي ُّب اْلائِ ِن وقنه :
سمتق خه  ،وإك حهللان اذب ،وإك وعنهللا خلن ،
قنه اتهبن ِ :إ اُ ال ِ
ْ
ْ
ْ ْ
َّ
َّ ْ
ْ ْ
صكا ِدِ
تكاب ِإ ْسكما ِعيل ِإنك
ِمن الاك ِذ ِب
ُ علي ِ ِإ
و قعلن تةنهىل :واذر ِِف ال ِ
أ لعنت ا ِ
ك ِ
ْ

ً

الو ْع ِْ واك ِسوال ن ِبيا .
 137ـ يف الكايف ب بق حيىي عق عمو بق معس عق السق بق يو عق عبهللا بق ملغما رفة قنه  :قنه
ْ
 :وأع ُّْوا لت ْم ما ْ
استط ْعت ْم ِم ْن ق َّو ال و ِم ْن ِِبا ِ اْليْ ِل قه  :لومء.
قع
رسع
ِ

وأع ُّْوا لت ْم مكا ْ
اسكتط ْعت ْم م ْ
كن ق َّ
كو ال قنه  :مدن
ِ
ِ

قنع

 138ـ يف ةمن ال رهره الفقيـه وقنه
خل هب ابلسع .
 139ـ يف تفسري العياشي عق ب بق عيس عمق كاو عق أيب عبهللا
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قع  :وأع ُّْوا لت ْم ما ْ
استط ْعت ْم ِم ْن ق َّو ال قه  :سي ونو .
ِ
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :وأع ُّْوا لت ْم ما ْ
استط ْعت ْم ِم ْن ق َّو ال قه  :لسالح.
ِ
لقعا رم .
 111ـ يف جممع الييا ورو عق عقبة بق عهمو عق لدب
 :و رتبطع خليي فه ه عرهه لكم عز وأهللاع ف ه ادز.
 142ن ورو عق لدب

 113ـ يف أصو الكايف السا بق ب عق مةلن بنق ب عنق ب بنق ع نعر عنق قنعع عنق بنق مسنكه عنق
َّ ْ
ْ
ْ
اان ْح ِلكا قلنة :منه لسنلم؟ قنه  :لنهللاخع
لسل ِم ف
قعلن
اللب عق أيب عبهللا
و ِِ انحوا ل ِ
أموان .قه مؤل هذ لكتهب «ععء عد » :قهللا سب هلذ ت ة بينه عنق علنء بنق إبنوهيم لق نة و ني هنذ
لسعرا.

َّ ْ
ْ
ْ
لسل ِم فاان ْح ِلا قه  :هء مدسعخة بقعلن  :فال ت ِتنوا
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :و ِِ انحوا ل ِ
َّ
ْ ْ
ْ
ْ
َّ ْ
ْ
َّ ْ ْ ْ ْ ْ
اَّلي
وتْعوا إىل السل ِم وأُتم اَلعلو واُ معكم وقعلن  :و ِِ ي ِ يْوا أ َيْعوَ ف ِإ َسكبَ اُ هكو ِ
أيََّْ هن َْص وبالْم ْل ِمن وألََّ ب ْ قلوبت ْم ،ل ْو أ ُْف ْقت ما ِف ْاَل ِْ ِض ْجيعا ً ما ألَّ ْفت بك ْ قلكوبت ْم ولك َّ
كن اُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِِ ِ
َّ
ألَ هيْنت ْم قه  :نزلة يفو و خلزرحل.
َّ
كإ
قنه  :إ هنؤالء قنع انهنع مةن منق قنو ش ،فقنه
 041ن و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعنو
 :ف ِ
َّ
ً
َّ
َّ ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
َّ
ْجيعا ما ألفكت بك
َسبَ اُ هو ِ
َص ِ وبِالمل ِم ِن وألَ ب قلوبِ ِتم لو أُفقت ما ِِف اَلِ ِض ِ
اَّلي أيَْ هِن ِ
َّ
ْ
لك َّن اُ ألَ هيْنت ْم ِإنَّ ع ِزيز َ ِكيم ف م يفن هر اه با يفو و خلنزرحل حنوب منهللا هللا وعنهللا وا
قلوبِ ِتم و ِ
َّ
با قلعذم ون و ذم نبي فهلذ ق ألَ ب ْ قلوبِ ِت ْم ف م يفن هر خهقة.
جلههلية ،فةل
َّ
ْ
ْ
َّ
َص ِ وبِكالم ْل ِم ِن وأر ابملنؤمدا يفن نهر وهنم يفو و خلنزرحل عنق
 116ـ يف جممـع الييـا هو ِ
اَّلي أيَْ هِن ِ

أيب هللاةعو

.
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 117ـ يف أةمايل شيخ الطا ف ابسده إىل أمم ملؤمدا

قه  :مسةة رسع

قع  :ملؤمق غو اويف،

و لعههللاو خبط لقيم ،وخم ملؤمدا مق اه لع للمؤمدا ،وال خم فيمق ال أيل وال ؤل .
قنع  :منور لدنه منق نبغب ملنؤمدا وتبغ ن قلنعذم ملشنهس ابلدميمنة
 148ن قنه  :ومسةنة رسنع
 :هككو
ملعوقننع بننا يفحبننة ،لبننهغع للدننه لةين أولقننع ال دظننو إلنني م وال ننزاي م ننع لقيمننة ،ث تننال
َّ

ْ

َّ

ْ
َّ
َص ِ وبِالم ْل ِم ِن وألَ ب ْ قلوبِ ِت ْم .
ِ
اَّلي أيَْ هِن ِ
 :وبل رسهالت رب فلم ب ل هللام ،ورت ب لعت  ،و ل [ب لشنمي] بنا كوا
 119ـ يف هنل اليل قه
يفرحه بةهللا لةهللا وا لع غوا ل هللاور ،و ل غهنق لقه حة لقلعب (.)1
حنهللا ط يع نني قننع مخننو  :وقنهللا أاننو علن بيةننة أىب بكننو
 151ـ يف تفســري العياشــي عننق أمننم ملننؤمدا

قهللا قه يل :إ متنع عشنو ق ف ههنهللاهم ،وهنع قعلنع اتهبنع إ ْ يك ْ
كن
مغ به :ألل م نع تةلم لدب
ِ
ْ
ِمكنْك ْم ِع ْشككو صككاهِ و يو ِلبكوا ِمككائَ ْ ِ قنه  :ومسةتن قننع  :ألل نم فنإهنم مل تمنع عشنو ق حن قههلنه ثلنننه ث

ن وه.

نن قنه  :منه ننز ابلدنه أزمنة
 151ن عق فو ت بق أحد عق بةب أقن هب عنق علنء بنق أيب يهلن
ْ
ً
َّ
قط ال اه ميةيت في ه أحسق حهال ،وهع قع  :اَل خفَ اُ عنْك ْم وع ِلم أ َّ ِفيك ْم ض ْعفا .
قنع  :انه علن قنلع ت علين قنع  :منق فنو
 152ن عق السنا بنق قنهحل قنه  :مسةنة أاب عبنهللا
لقته مق لزح فلم عو.
مق رهللالا لقته مق لزح فقهللا فو مق لزح  ،ومق فو مق ثلنة رهللاه

() 2

__________________
( )1مل ب  :ع  .و ل هللا  :لشن و لةنهللا وا لنع غوا :ك ت لنعغوا وهنء منهللاا النو :و ل نغهنق :يفحقنه  .و لقه حنة
في ه.
( )2الزمة :لشهللاا .لق ط.

166

لقلنعب اةهننه تقنهللاح لدنهر

 153ـ يف الكـايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق هنهرو بنق مسنلم عنق مسنةهللاا بنق قنهللاقة عنق أيب عبنهللا
قنهللا فنو علن ملنؤمدا أو يفمنو قهتني لوهللاني مند م عشنوا
حهللا ط يع ي قع في  :أمه علمنتم
نعىل وهللا ن عند م ،ومنق والهنم عمقنذ بنو فقنهللا تبنعء مقةنهللا منق لدنهر ،ث حنعهلم رمحنة مدن
مق ملشواا ،لي لن
للمؤمدا فعسح لوهللاال لةشوا.
قهتي رهللالا مق ملشواا عيعه مق
هلم ،ف هر لوهللاي مد م علي
نع بنهللار و لدنه حمبعسنع ابلنعاث ابت
 151ـ يف جممـع الييـا وعنق بنق عبنه قنه  :ملنه مسن رسنع
واثقن فنةيلقع فسنكة فدنه
سههو أو لليي ،فقه ل أق هب  :مه لنع ال تدنه ؟ قنه  :مسةنة أننا عمن عبنه
.
رسع
أن ن قننه يفق ن هب ننع ب نهللار يفسننهر  :إ م ننقتم
 155ن ورو عبي نهللاا لسننلمهّن ( )1عننق رس ننع
قتلتمعهم و مقتم فه تمعهم و ستش هللا مدكم بةهللاهتم ،واهنة يفسهر سبةا ،فقهلع  :بي أنخذ لعنهللا ء ونتمتن بن
ونتقع ب عل عهللاوان و ستش هللا مده بةهللاهتم ،قه عبيهللاا :يلبع خلمتا التي مه ،فقتي مد م ع أحهللا سبةع .
 156ن وقنه أبنع هللاةعننو  :انه لعنهللا ء نع بنهللار عنق اني رهللانني منق ملشنواا مربةنا أوقينة و الوقينة أربةننع
 :كلننع
منقننهال ال لةبننه  ،فننه فهللا نن مهنننة أوقيننة ،واننه أخننذ مدن حننا أسننو عشننوو أوقيننة كهبننه ،فقننه لدننب
غديمننة فعننه نعسننع وإبننين أخيننع نننعفال وعقننيال فقننه  :لنني مة ن مننءء ،فقننه أ ننق لننذه لننذا سننلمت إىل أ
لع ي وقلة هله :إ حهللان ىب حهللان ف ع لع وللع ني وعبنهللا وقننم؟ فقنه  :منق أخني ذنذ ؟ قنه  :تةنهىل،
فقننه  :م ن هللا نننع رسننع  ،مننه يل ن عل ن هننذ أحنهللا ال تةننهىل قننه مؤل ن هننذ لكتننهب «ععننء عد ن » قعل ن
 :ما

ْ
ِنل ِي أ يكو َل

__________________
( )1و علة مق لدسخ «أبع عبيهللاا» ولكق ل
وفهت سدة  13وقيي  « .14نت » وعق ل

يح مه خ ان قه بق ح و
للبهب

هتذ

لت ذ

عبيهللاا بق عمنوو لسنلمهّن ملنو ا وكانو

لسلمهّن نسبة إىل سلمه مهللا دة مكربي ه .
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ْ
أِس

ن ت ة نقلده عق علء بنق إبنوهيم

تعسنم قعلن تةنهىل :رمكا أ ْخ اكَ ِ ُّبكَ لن زاي ا بينه فليطلن

هده .
 157ـ يف روضـ الكـايف علـي بـن إبـراهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق مةهو نة بنق عمنهر عنق أيب عبنهللا
ْ ْ ً
َّ ُّ ْ
ُّ
ْ ْ
ْ ْ
ي قل لِم ْن ِِف أيْ ِْيك ْم ِمن اَلِس إِ يعل ِم اُ ِِف قلوبِكم خكَا
انل
ا
ت
ي
هنذ ت نة :يا أ
قه  :مسةت قع
ِ
ي ْلتك ْم خ َْا ً م َّما أخك منْك ْم وي ْوف ْ لك ْ
كم قنه  :نزلنة لةبنه وعقيني ونعفني ،وقنه  :إ رسنع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

فقننه أنظننو مننق هههدننه مننق بننىن
هنن ننع بنهللار قتنني أحنهللا مننق بننىن ههمننم و بننع لبخن ا ،فةسنوو فةرسنني علينه
علن عقينني بننق أيب يهلن اننو وهللا ن ف ننه عدن ( )1فقننه لن  :اي بننق أ علنء أمننه
ههمننم ،قننه  :فمننو علنء
وقننه  :هننذ أبننع لع نني نهللا فننال  ،وهننذ عقينني نهللا
و لق نهللا رأ ننة مكننهّن ،قننه  :فوهللا ن إىل رسننع

( )2حن نت ن إىل عقيني ،فقنه لن  :اي أاب ز نهللا قتني
فال وهذ نعفي بق حنهرن نهللا فنال  ،فقنه رسنع
أبنع هللا ني؟ قنه  :ك ال تدنهزعع هتهمنة فقنه  :إ ادنتم أثخدنتم لقنع و ال فنهرابع أاتنهف م ،قنه  :ف نءء ابلةبننه
فقيي ل  :أفهللا نعسع وأفهللا بق أخيع ،فقه  :اي حممهللا ت انين أسنة قو شنه اعنء؟ فقنه  :أعنط منه خلعنة عدنهللا أ
لع ي وقلة هله :إ أقهبين وهللا ء هنذ منءء فةنعقين علن ولنهللا ونعسنع ،فقنه لن  :اي بنق أخن منق أخني
ذذ ؟ فقه  :أاتّن هللاينيي مق عدهللا عق كاو  ،فقه وحملعف ( )3مه علم ذذ أحهللا ال ان وهء ،أمن هللا أننع رسنع
ْ
 ،قه  :فوهللا يفسهر ال م [مشواا] ال لةبه وعقيي ونعفي او وهللاعه م ،وفني م نزلنة هنذ ت نة قل
ْ
ً
لِم ْن ِِف أيْ ِْيك ْم ِمن اَل ِْس ِإ ْ ي ْعل ِم اُ ِِف قلوبِك ْم خ َْا إىل مخو ت ة.

 158ـ يف قــرب االســةاد لل مننما ابسننده عننق أيب هللاةعننو عننق أبي ن
للةبه  :اي عبه إبسط ر ء وخذ مق هذ مله
__________________
( )1حه عد  :مه .
( )2مق أمسهء مكة ملةظمة.
( )3وحملعف أا قسم ابلذا قسم ب

موم ب ( ) وحهقل «و ».
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قننه  :أت ن لدننب

مبننه  ،فقننه

ُّ
تبنهر وتةنهىل :يكا أيتكا
 :هنذ منق لنذا قنه
ن يوفه ( )1فبسنط ر نن فةخنذ مدن يهنعنة ث قنه رسنع
ي ق ْل لم ْن ِف أيْْيك ْم ِمن ْاَل ِْس إ ْ ي ْعلم اُ ِف قلوبك ْم خ َْا ً ي ْلتك ْم خ َْا ً ِم َّما أخكك ِمكنْك ْم وي ْوفك ْ
َّ
انل ُّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
و ِِ ي ِ يْوا ِخياُتَ فقْ خانوا
لك ْم واُ غفوِ ِ َِيم ( )2قه مؤل هذ لكتهب «ععنء عدن » قعلن
ْ
 :رما أخ اَ
اُ ِم ْن قبْل فأ ْمكن ِمنْت ْم ت ة قهللا سب فيمه نقلده عق علء بق إبوهيم مق تعسم قعلن
ِ ُّبَ ِم ْن هيْ ِتَ .

م ن هننهرو لوم نيهللا وم ن معس ن بننق
 159ـ يف عيــو الخيــار ابب عنني مننق خبننهر معس ن بننق هللاةعننو
و لةنم حي ن بنق لةنم وقنبب
مل هللاا حهللا ط يع ي بيد وبا ههرو وفي قه  :فلنم عينتم نكنم ورثنتم لدنب

قبل  ،و لةبه عم حء؟ فقلنة لن  :إ ر أمنم ملنؤمدا ةعينين منق
وقهللا تع أبع يهل
رسع
هننذ ملسننقلة و سننةلين عننق انني ابب سننع و نهللا ،فقننه  :ال أو ري ن  ،فقلننة :فننآمىن قننه  :ق نهللا ممدتننع قبنني لكننال
نن لنني من ولنهللا ل ننل كاننو اننه أو أننن يفحنهللا سن م ال لألبننع ق
فقلننة :إ قننع علننء بننق أيب يهلن
و لزوحل و لزوهللاة ،ومل نبة للةم م ولنهللا ل نل منم ن ،ومل دطن بن لكتنهب ال تيمنه وعنهللااي ( )3وبنىن مينة قنهلع :
قننه  :ز ّن اي معس ن  ،قلننة :جملننهل
إىل قننه
لةننم و لنهللا ،رأاي منند م بننال حقيقننة وال ثننو عننق لوسننع
مل ننعرن مننق مل ننههللاو ،وال ثبننة ل ن
ابيفمننهانت وخهقننة جملسننع؟ فقننه  :ال م عليننع ،فقلننة :إ لدننب
َّ
كم م ْ
ْ
ْ
كن
وال ة ح ههللاو ،فقه  :مه ح تع في ؟ فقلة قع
تكاا وا مكا لك ِ
تةنهىل :و ِ
اَّليكن آمنكوا ولكم ي ِ

َّ
ْ ْ ْ
تاا وا و عم لةبه مل ههللاو ،فقه  :أسقلع اي معس هي أفتية
والي ِت ِتم ِمن ي الء ََّت ي ِ
__________________

( )1لطوه ن حمواة ن :يهنعة مق لشءء.
( « )2تعسم لةيهمء عق علء بق أسبه ن مس أاب السق لوضه
مخو مه قوب السده سع ء .مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
( )3ملو مق لتيم و لةهللا أبع بكو وعمو.
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قع  :قه أبنع عبنهللا

 :أتن لدنب ( ) مبنه وكانو إىل

ن بذلع أحهللا مق أعهللا نده أ أخيت أحهللا مق لعق هء

هذ ملسنقلة منءء؟ فقلنة :ألل نم ال ،ومنه سنةلىن عد نه ال

أمم ملؤمدا.
 161ـ يف تفسـري العياشـي عنق زررا ومحنو وب بنق مسنلم عنق أيب هللاةعنو وأيب عبنهللا (م) قنه  :سنقلت مه عنق
َّ
َّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
تاا وا ؟ قنه  :إ أهني مكنة ال علنع
قعلن  :و ِ
تاا وا ما لكم ِمن والي ِت ِتم ِمن ي الء ََّت ي ِ
اَّلين آمنوا ولم ي ِ

( )1أهي ملهللا دة.

 161ـ يف جممع الييا

تع رثع ابملع خها الوىل.

َّ
ْ ْ
ْ ْ ْ
تاا وا ورو عق أيب هللاةعو
ما لكم ِمن والي ِت ِتم ِمن ي الء ََّت ي ِ

 :هننم انهنع

َّ
ي الء َ َّ
كن واليكتت ْم م ْ
كم م ْ
ْ
ْ
كن ْ
كَّت
ِِ ِ
تاا وا مكا لك ِ
 161ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم قعلن  :و ِ
اَّلين آمنوا ولم ي ِ
َّ
يتاا وا وِ ْ
اسَنَْصوك ْم ِف ِّ
ادلين فعليْكم َّ
انل َْص ِإال ى ق ْومال هيْنك ْم وبيْنت ْم ِميثاِ فههنه نزلة العو ب،
ِ
ِِ
ِ
ِ

قننهال م علن أ نهللاع م ايرهننم وال ننههللاوو إىل ملهللا دننة وعلن نن إك أر هننم رسننع
وكلننع أ رسننع
أر هننم العننو ب مننق غننمهم أو هننههم
غننز ذننم ،ولنني هلننم لغديمننة مننءء وأوهللابننع علن لدننب

هم ( )2مق عهللاوهم د وهم ال عل قع بيد م وبا لوسع ع هللا ومينه إىل مهللاا.
رهللاني
 163ـ يف ةمن ال رهره الفقيه ورو ب بق لعليهللا عق السا بق بشهر قه اتبنة إىل أيب هللاةعنو
َّ ْ
ْ ْ
كن ِفتنكة ِِف
خط إىل ؟ فكت  :مق خط إليكم فوضيتم د وأمهنت اهنده مق انه فزوهللانع و ِإال تفعلو تك
ْ
اَل ِْ ِض وفساد ر ِبَ .
 161ـ يف أصو الكـايف علنء بنق إبنوهيم عنق ب بنق عيسن عنق نعن عنق السنا بنق ثنع و بنق أيب فهختنة عنق
قه  :ال تةع المهمة أخع ق بةهللا السق و السا [أبهللا ] ،نه هللاوت مق علء بنق السنا امنه
أيب عبهللا
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ُ فال تكع بةهللا علء بق السا
قه
تاب ا ِ
تبهر وتةهىل وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِبع الض ِِف ِر ِ
__________________
( )1و مل هللار «ال وثع » بهللا «ال علع » وموهللا ملةىن و حهللا.
( )2هه  :أقهب  .و لهللاهم :لغهنلة مق مو عظيم .و جلمهعة لكنما .ولةي ل
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يح «أو

م هم».

ن ال

يفعقهب وأعقهب يفعقهب.

 165ن علنء بنق إبنوهيم عنق ب بنق عيسن عنق نعن وعلنء بنق ب عنق سن ي بنق زاي ىب سنةيهللا عنق ب بنق
 :فلمنه م ن
حهللا ط يع ني قنع فين
عيس عق عن عق بق مسكه عق أيب ب م عق أيب عبهللا
قنع :
اه السق أوىل ذه لكي  ،فلمه تع مل ستط أ هللاخي ولهللا ومل كق ليعةني كلنع ،و
علء
ْ

ْ
ْ
ْ ْ ْ
أمنو بطنهعيت
ُ في ةل نه ولنهللا إك لقنه السنا
تكاب ا ِ
وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِكبع الض ِِف ِر ِ
عننىن لنوهللا امننه
امننه بلن فيننع و أبينع ،وأكهن
امنه أمننو بطهعتننع ويهعننة أبيننع ،وبلن رسننع
أكه عدع وعق أبيع ،فلمه قهرت إىل السا مل كق أحنهللا منق أهني بيتن سنتطي أ نهللاع علين امنه انه هنع
هللاع عل أخي وعل أبي  ،ولع أر أ وفه يفمو عدن ومل كنعان لنيعةال ،ث قنهرت حن أف نة إىل ( )1السنا
ْ

ْ
ْ
ْ ْ ْ
ُ ث قنهرت منق بةنهللا السنا
تكاب ا ِ
ف نو و ني هنذ ت نة وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِكبع الض ِِف ِر ِ
لةلنء بننق السننا ،ث قننهرت مننق بةنهللا علننء بننق السننا إىل ب بننق علنء ،وقننه  :لنوهللا هننع لشننع و ال نشننع
بوبده أبهللا .

 166ن ب بننق السننق عننق سن ي بننق زاي عننق ب بننق عيسن عننق قننعع بننق حيننىي عننق قننبهح يفزر عننق أيب
ب نم قننه  :قلننة يفيب هللاةعنو  :إ رهللاننال مننق ملختهر ننة لقينين فننزعم ب بننق الدعيننة منه  ،فغ ن أبننع هللاةعننو
ث ق ن ننه أف ن ننال قل ن ننة لن ن ن ؟ ق ن ننه  :قل ن ننة ال و م ن ننه ر ن ننة م ن ننه أق ن ننع  ،ق ن ننه  :أف ن ننال قل ن ننة لن ن ن  :إ رس ن ننع
 ،ولننع كه ن
 ،فلمننه م ن عل ن أوق ن إىل السننق و السننا
أوق ن إىل عل ن و السننق و السننا
زو نه عدن

زو ه عد مه لقهال ل  :ق وقيه منلع ومل كنق ليعةني كلنع ،وأوقن السنق إىل السنا ولنع كهن
ْ
ومننق أىب ومل كننق ليعةنني كلننع قننه
لقننه لن  :ان وقننء منلننع مننق رسننع
 :وأولككوا اَل َِْككامِ
ب ْعضت ْم أ ْوى هِب ْع الض هء فيده و أبدهنده.
 167ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل ب بق قي

__________________
( )1و مل هللار «حا أف ة» مكه «ح أف ة».
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ن عننق اثبننة لنمننهيل عننق علننء بننق السننا بننق علننء بننق أيب يهلن
ْ

نن قننه  :فيدننه نزلننة هننذ ت ننة :وأولككوا

ْ
ْ
ْ ْ ْ
ُ .
تاب ا ِ
اَلَِامِ بعضتم أوى هِبع الض ِِف ِر ِ
 :منه عنىن
 168ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل عبنهللا لومحنه بنق اننم قنه قلنة يفيب عبنهللا
ْ
ً
ْ
بقعلن تةنهىل ي ِ يْ اُ َِلك ِهب عنْكم ال ِّ ْاس أ ْهل اِليْ ِت ويط ِّت ك ْم ت ْط ِتكَا قنه  :نزلنة هنذ ت نة

لدنب

ث
اننه أمننم ملننؤمدا
نبي ن
 ،فلمننه قننبب
وأمننم ملننؤمدا و السننق و السننا وفهيمننة
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ُ وانه
السق ث السا
تكاب ا ِ
 ،ث وق و ي هنذ ت نة :وأولوا اَلَِامِ بعضكتم أوى هِكبع الض ِِف ِر ِ
 ،فطننهعت م يهعننة ومة ننيت م مة ننية
علننء بننق السننا  ،ث هللاننوت النمننة مننق ولنهللا يفوقننيهء
.
خننص عليننه
قننع  :إ
 169ن وابسننده إىل عب نهللا يفعل ن بننق أعننا قننه  :مسةننة أاب عب نهللا
ومه يب ل  ،فةقو السنق و السنا بنذلع ،ث وقنيت لل سنق وتسنليم السنا كلنع
بعقية رسع
حن أف ن يفمننو إىل السننا ال دهزعن في ن أح نهللا ،يفن ن لنني يفحنهللا مننق لسننهبقة مننني مننه ل ن  ،و سننت ق ه علننء بننق
ْ

ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ُ فنال كنع بةنهللا علنء بنق
لقنع
السنا
تكاب ا ِ
 :وأولوا اَلَِكامِ بعضكتم أوى هِكبع الض ِِف ِر ِ
ال يفعقهب وأعقهب يفعقهب.
السا
إىل مةهو ننة :واتننهب جيم ن لدننه مننه مننذ عدننه وهننع قعل ن سننب هن :
 171ـ يف هنــل اليل ـ مننق اتننهب ل ن
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ُ وقعلن تةنهىل :إ َّ أ ْوى َّ
َّلين اتبعو وهكا
انل ِ
اس هِ ِإه ا ِهيم ل ِ
تاب ا ِ
ِ
وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِبع الض ِِف ِر ِ
َّ

ْ

َّ
انل ُّ
اَّلين آمنوا واُ و ِ ُّل الم ْل ِم ِن فد ق موا وىل ابلقو بة ،واترا وىل ابلطهعة.
يو ِ
ِ
 171ـ يف كتـاب االحتجـاج للطربســي « » ورو عبنهللا بنق السننق ابسنده عنق مابنن
بكننو عل ن مد ن فهيمننة ف نهللا  ،وبلغ ننه كلننع هللاننهءت إلي ن وقهلننة :اي بننق أيب ق هفننة أ اتننهب

نن ملنه عن أبننع
تننون أاب وال

ْ
ْ
ور ء ه نعرام إك قنع  :وأولوا اَل َِْامِ بعضكت ْم

ً

أرن ىب لق ْْ ِائْ ِت شيْئا ف ِ يا ؟ أفةل عمهللا تنواتم اتنهب
ْ
ْ
ُ و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
تاب ا ِ
أوى هِبع الض ِِف ِر ِ
َّ
ِ :إ أ ْوى
وفي ه قه
 112ن وفي خطبة يفمم ملؤمدا
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َّ
َّلين َّاتبعو وهكا َّ
ك َّ
انل ُّ
ي وقنه
اس هِإِهْ ا ِهيم ل
انل ِ
ِ
ِ

ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ُ
تكاب ا ِ
 :وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِبع الض ِِف ِر ِ

فد ق أوىل لده هببوهيم ،و ق ورثده و ق أولع يفرحه لذ ق ورثده لكةبة و ق م إبوهيم.
قنه  :خني علنء
 173ـ يف تفسري العياشي عق عبهللا بق سده عق أيب عبهللا عق أبي عق مابن
موض وقنهللا أغمنء علين ورأسن ح نو هللاينيني  ،وهللاينيني علن قنعرا حينة لكلنب،
عل رسع
قع

اتهب  :وأولكوا

قه ل هللاينيي :ونع رأ بق عمع فةنة أح ب مىن ،ال
فلمه خي علء
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
فعضنة ح نو ،
وأخنذ رأ رسنع
ُ ف لن علنء
تكاب ا ِ
اَلَِامِ بعضتم أوى هِكبع الض ِِف ِر ِ
أفنه فوفن رأسن  ،فدظنو إىل علنء
ح و ح غهبنة لشنم و رسنع
فلم ز رأ رسع
فقننه  :اي علننء ننق هللاينينني؟ فقننه  :اي رسننع مننه رأ ننة ال حيننة لكلننب ف ن إىل رأسننع وقننه  :اي علننء
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
تكاب
تةنهىل قنع  :وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِكبع الض ِِف ِر ِ

ونع رأ بق عمع فةنة أح بن منىن ،ال
 :أف ننلية
ُ ف لسننة وأخننذت رأسننع فلننم ننز ح ننوا ح ن غهبننة لشننم  ،فقننه ل ن رسننع
ا ِ
لة ننو؟ قننه  :ال ،قننه  :فمننه مدةننع ت ننل ؟ فقننه  :قنهللا أغمننء عليننع واننه رأسننع ح ننوا فكوهننة أمن
ألل ننم عليننه اننه يهعتننع
عليننع اي رسننع  ،واوهننة أقننع وأقننلء وأضن رأسننع ،فقننه رسننع
ننل لة ننو وقت ننه ق ننه  :فطلة ننة
ويهعننة رس نعلع ح ن فهتت ن ق ننلعا لة ننو ،ألل ننم ف ننو علي ن لشننم ح ن
لشننم ف ننهرت وقننة لة ننو بي ننهء نقيننة ،ونظننو إلي نه أهنني ملهللا دننة و عليننه قننه وقننل  ،فلمننه ن ننوه غهبننة
لشم وقلع ملغوب.

َّ
ْ
ْ
اَّلين آمنوا ِم ْن بعْ وهاا وا وااهْوا معك ْم فأو ِئلكَ ِمكنك ْم
 171ـ يف تفسري علي بن إبراهيم ث قنه  :و ِ
َّ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
اَّليكن عقكْ أيْمكانك ْم فكاتوه ْم
ُ قنه  :نسنخة قعلن  :و ِ
تاب ا ِ
وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِبع الض ِِف ِر ِ
ن ِصيبت ْم .

 175ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أيب تو عق عهقم بق
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قه  :ق

ن محيهللا عق ب بق قي عق أيب هللاةعو
ْ

أمم ملؤمدا

خهلنة هللانهءت هقنم

منعىل رهللاني،

ْ
ْ
ْ ْ ْ
ُ فهللاف ملم ن إىل خلهلة ومل ةط ملعىل.
تاب ا ِ
فقوأ هذ ت ة :وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِبع الض ِِف ِر ِ
 116ن أبنع علن يفمنةوا عنق ب بنق عبنهللا جلبنهر عنق قنعع بنق حينىي عنق عبنهللا بنق سنده قنه  :مسةنة أاب
إك مننهت مننعىل ل ن وتننو قو بننة ل ن أيخننذ مننق مم ث ن مننيقه و قننع  :وأولككوا
قننع  :اننه عل نء
عب نهللا
ْ

ْ
ْ
ْ ْ ْ
ُ .
تاب ا ِ
اَلَِامِ بعضتم أوى هِبع الض ِِف ِر ِ
 177ـ يف ةمـن ال رهــره الفقيــه ورو أمحنهللا بننق ب بنق عيسن عننق ب بنق سن ي عنق السننق بنق الكننم عننق أيب
ْ
أن قه رهللاي تو خهلتي ومع لي قه  :وأولوا اَل َِْامِ ب ْعضت ْم أ ْوى هِب ْع الض مله با خلهلتا.
هللاةعو
 118ن ورو أمحنهللا بنق ب بنق أيب ن نو عنق السننق بنق معسن خلينه عنق لع ننيي بنق سنهر قنه  :مسةننة أاب

 ،ومننه اننه أخننذ
لةبننه وال عل ن وال ورثت ن ال فهيمننة
قننع  :ال و مننه ورن رسننع
هللاةعننو
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ُ .
علء
تاب ا ِ
لسالح وغم إال يفن ق عد د  ،ث قه  :وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِبع الض ِِف ِر ِ
قنه  :خلنه
 179ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عنق ب بنق عيسن عنق نعن عنق أيب ب نم عنق أيب هللاةعنو
ْ

ْ
ْ
ْ ْ ْ
ُ .
و خلهلة واث إك مل كق مة مه أحهللا،
تاب ا ِ
قع  :وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِبع الض ِِف ِر ِ
قنه  :مسةتن
 182ن محيهللا بق زاي عق السنق بنق ب بنق مسهعنة عنق وهين عنق بنق ب نم عنق أيب هللاةعنو
ْ
ْ
ْ
قنع  :وأولوا اَل َِْامِ بعضت ْم أ ْوى هِبع الض
قع  :خله و خلهلة واث إك مل كق مة مه أحهللا ون غم نه،
ُ .
تاب ا ِ
ِِف ِر ِ

قننه  :خلننه و خلهلننة وثننع إك مل كننق مة ننم
 181ـ يف تفســري العياشــي عــن أيب ب ننم عننق أيب هللاةعننو لبننهقو
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ُ إك لتقنة لقنو ابت فهلسنهب
أحهللا غمهم،
تكاب ا ِ
قع  :وأولوا اَلَِكامِ بعضكتم أوى هِكبع الض ِِف ِر ِ
أح ابملم ن مق قو بت .
 086ن عق زررا عق أيب هللاةعو

قع

ْ
ْ
 :وأولوا اَل َِْامِ بعضت ْم
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ْ
ْ
ُ
تاب ا ِ
ك أوى هِبع الض ِِف ِر ِ

بة م وىل ابملم ن مق بةب ،ال أقوذم إلي وىل ب .

وعنمنه بنق ععننه
قنه  :ملنه ختلن علنء بنق أيب يهلن
 183ن عنق بنق سنده عنق أيب عبنهللا
 :مم ثن لننذوا
لوهللاني ميننعت ولنني لن ع ننبة وثعنن ولن كو قو بننة ال وثعنن لنني لن سن م معننوو ؟ فقننه علن
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ُ وقنه عنمنه  :هللاةني مم ثن
قو بتن ال
تكاب ا ِ
تةنهىل قنع  :وأولوا اَلَِامِ بعضتم أوى هِكبع الض ِِف ِر ِ

بية مه ملسلما ،وال وث أحهللا مق قو بت .
ال ةطن ملننع يل مننيقه من كا رحننم
قننه اننه علنء
 184ن عننق سننليمه بننق خهلنهللا عننق أيب عبنهللا
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ُ إِ اُ
تكاب ا ِ
مسية ل فو ة أ مل تسم ل فو نة وانه قنع  :وأولكوا اَلَِكامِ بعضكتم أوى هِكبع الض ِِف ِر ِ
ْ
ْ
هك ِّل ْ
ي الء ع ِليم قهللا علم مكههنم فلم جيةي هلنم من وىل يفرحنه حينط قنه  :وأولكوا اَل َِْكامِ بعضكت ْم أ ْوى
ِ
ْ
ُ .
تاب ا ِ
هِبع الض ِِف ِر ِ
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سورة التوب شأ نزوهلا
قنه  :منق قنوأ سنعرا يفنعنه وسنعرا لي ننة اني من و

 1ـ يف كتاب اواب العما ابسده إىل أيب عبنهللا
.

مل هللاخل نعه أبهللا  ،واه مق ميةة أمم ملؤمدا
قه  :مسةت قع مق قنوأ بو ننة و يفنعنه اني من و مل
 1ـ يف تفسري العياشي عن أيب ب م عق أيب عبهللا
حقه ،وأياي ع لقيهمة مق مع نهللا جلدة من منيةت حن عنوغ
هللاخل نعه أبهللا  ،واه مق ميةة أمم ملؤمدا
لده مق السهب.
ن قه  :مق قوأ سنعرا يفنعنه و لي ننة فنةان منعي لن ومنهههللا نع
 3ـ يف جممع الييا ىب بق اة عق لدب
لقيمة ،ن بنو ء منق لدعنه  ،و عطن منق يفهللانو بةنهللا اني مدنهف ومدهفقنة ر لنهللانيه عشنو حسندهت ،وحمن عدن
عشو سيقهت ،ورف ل عشو رهللاهت ،واه لةويب ومحلت لع علي أاي حيهت لهللانيه.
ن قه  :يفنعه و لي نة و حهللا.
 4ن وقهللا رو عق أيب عبهللا
 5ن  6ن تنو لبسنملة أوهلنه قنو ءا واتهبنة وفين أقنع  :إىل قعلن «واثني نه» نن مل دنز بسـمميحرلا نمحرلا هللا  علن
رأ سعرا بو نة ال بسمميحرلا نمحرلا هللا  لألمه و لومحنة ونزلنة بو ننة لنهللاف المنه و لسني عنق علنء بنق أيب يهلن
.
كلنع علن ثلننة
«وإك قيي» :اي جيعز ندقب لدنب كلنع لة نهللا؟ «فنهلقع فين » نن جينعز ندقب
أوهللا «أحهللاهه» كع لة هللا مشوويه اب بق إىل وفة تةهىل بعحء ،و منه كنع قنهللا ه نو منق ملشنواا
مننو علنني م مننه كانوان  ،ورو أ ننه
خيهنننة ،و مننه كننع منؤهللاال إىل منهللاا ،وقنهللا ور ت لوو ننة اب لدننب
ملشواا اهنع قهللا نق ع لة هللا و ع بذلع ،فةمو

سب هن
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دقب ع هللاهم.

 7ـ يف تفسـري العياشـي عنق و بنق سنوحه عنق أيب عبنهللا

قنه  :انه لعنتح

سندة ننه وبو ننة

تس  ،وح ة لع م سدة عشو.
قه  :يفنعه وسعرا بو نة و حهللاا.
 8ن عق بق لةبه عق أحهللا ه
 9ـ يف كتاب ابخصا عنق النهرن بنق ثةلبنة قنه  :قلنة لسنةهللا :أمن هللات منيقه منق مدهقن علن

سندة

؟ قنه  :نةنم

م هللات ل أرب مدهق  ،و خلهمسة م هللاهته ال كع يل مند ق و حنهللاا أحن إىل منق محنو لندةم ( )1بةنط رسنع
أنننز مننءء؟ قننه  :ال
فةخننذهه مدن  ،فوهللان أبننع بكننو فقننه  :اي رسننع
أاب بكننو بي نننة ث أرسنني عليننه
ال ن ال بل عىن ال رهللاي مىن.
رسنعل
ع لشعر عل لدنه قنه  :نشنهللاتكم ابهلل هني فنيكم أحنهللا أمنو
 12ن و حت هحل علء
أ بةط بي نة فبةط ذه م أىب بكو فةات هللاينيي فقه  :اي ب نن ال نؤ
فةخننذهته مننق ىب بكننو فم ننية فة ت ننه عننق رسننع
رسننع
مد  ،غما؟ قهلع  :ال.

عدنع ال أننة أو رهللاني مدنع ،فبةننين
ىن
فةثبننة علن لسننه رسننع

بةنط بي ننة من
 :و منه خلمسنع فنه رسنع
وتةنهللا هه قنه
 11ن و مدهقن أمنم ملنؤمدا
فقننه  :اي ب ال ننؤ عدننع ال أنننة أو رهللانني مدننع ف نعهللا ين عل ن انقت ن
ىب بكننو فلمننه م ن أت ن هللاينينني
لة بهء ،فل قت بذا الليعة ( )2فةخذهته مد فخ ين بذلع.
وقنهللا سنةل رأ ن لي نع انم :متنت ق يفوقنيهء
 12ن عق هللاهبو جلةعنء عنق أيب هللاةعنو عنق أمنم ملنؤمدا
حيعا يفنبيهء وبةهللا وفههتم؟ قه  :اي أخه لي ع

تةهىل مت دين

حيعا نبيده

سبةة مع يق ،فعهللاهللاّن

__________________
( )1محو لدةم ن ب م الهء وسكع مليم ن :إلبي المو وهء أنع أمع لةوب وأقع هه وأهللاالهه ف ةلة اده ة عق خم لهللانيه ال .
( )2كو الليعة :معض بيد ه وبا ملهللا دة ستة أميه ومد ه ميقهت أهي ملهللا دة وهء ملةووفة عدهللاان مبس هللا لشن وا و وهللان تسنميت ه خناله
كاو لطوحيء (ر ) جملم .
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ن في ننه مننق غننم تزايننة لدعسننء بدةمننة

لن مطيةننه قننه  :فننيم وفننيم اي أمننم ملننؤمدا قننه  :مننه أولنني ق إىل

قننه  :و مننه

ةنذر إلنني م و نهللاععهم إىل مخننو امننه
ملنه تعهللان لعننتح مكننة أحن
لسنهبةة اي أخننه إلي نع  :فننه رسننع
عههم أوال ،فكت إلي م اتنهاب حينذرهم فين و دنذرهم عنذ ب رذنم ،و ةنهللاهم ل نعح ( )1و دنذرهم ونسنخ هلنم مخنو
سعرا بو نة لتقوأ علي م ،ث عو عل عي أقن هب مل نء بن إلني م .فكني مند م نو لتنهقني فين  ،فلمنه رأ كلنع
فقننه  :اي ب نن ال ننؤ عدننع كلننع ال أنننة أو رهللانني مدننع،
ننهللاب منند م رهللاننال فعهللا ن فين  .فننةات هللاينينني
بذلع ووهللا ين بكتهب ورسهلت إىل أهي مكة ،فةتينة مكنة وأهل نه منق قنهللا عنوفتم لني مند م
فةنبةىن رسع
عل اي هللابي مىن راب ( )2لعةي ،ولع بذ كلع نعسن ومهلن وأهلن وولنهللا فبلغنت م
أحهللا ال ولع قهللار أ
وقنوأت علنني م اتهبن  ،فكنني تلقننهّن ابلت هللا نهللا و لععينهللا و بنهللاا لبغ ننهء و ظ ننو يل لشن دهء ( )3مننق
رسننهلة لدننب
رهللاههلم ونسهن م ،فكه منىن
ملؤمدا.

كلنع منه قنهللا رأ نتم ،ث لتعنة إىل أقن هب فقنه  :ألني انذلع؟ فقنهلع  :بلن اي أمنم

 13ـ يف كتــاب علــل الش ـرا ع ابسننده إىل عي ن بننق عمننو ( )4قننه  :قننلية

ملس ن هللا جلننهم فوأ ننة بننق عمننو

أاب بكننو بي نننة ،فلمننه أتن ذننه ك
هللاهلسننه ف لسننة إلين فقلننة :حنهللاثين عننق علننء  ،قننه  :بةننط رسننع
قنه  :ال
فةخذهه مد قه أبع بكو :اي علء منه يل أننز منءء؟ قنه  :ال ولكنق رسنع
الليعة تبة علء
أننز منءء؟ قنه :
فقنه  :اي رسنع
ؤ عىن ال ان أو رهللاي مق أهي بينيت ،قنه  :فوهللان إىل رسنع
ال ولكق ال ؤ عىن ال ان أو
__________________
( )1ل عح :العو عق لذن و مل هللار «و ةهللاهم ل عح وميدي م مغعوا رذم و دسخ هلم
( )2الرب ن ابلكسو ن :لة ع.
( )3لش دهء :عهللا وا متألت مد ه لدع .
( )4و لظههو «عمم» امه رهللاه لةهمة.
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مخو سعرا بونة.» .

ن رهللاي مق أهي بييت .قه انم :قلة جلمي  :ستش هللا ( )1عل بق عمو ذذ ؟ قه  :نةم ثلنه.
فةخننذهه مدن  ،فقننه
بةنط أاب بكنو بي نننة ث أتبةن علنء
 14ن وابسننده إىل بنق عبنه أ رسننع
مننءء؟ قننه  :ال ،إال أنن ال ننؤ ا عننىن إال أان أو عل نء واننه لننذا بةننط بن عل نء
خين
أبننع بكننو :اي رسننع
ال نهللاخي جلدنة ال نعن مسنلمة ( )2وال حينج بةنهللا هنذ لةنه مشننو وال طنعه ابلبينة عنواي  ،ومنق انه بيدن
ع هللا ف ع إىل مهللات .
وبا رسع
 15ن وابسده إىل الهرن بق مهلع قه  :خوهللاة إىل مكة فلقية سةهللا بق مهلع فقلنة لن  :هني مسةنة لةلنء
مدقبة؟ قه  :قهللا من هللات لن أربةنة لنقق تكنع يل إحنهللا ق أحن إيل منق لنهللانيه أعمنو في نه عمنو ننعح ،إحنهللا ه
 :تبن أاب بكننو
بةننط أاب بكننو بي نننة إىل مشننواء قننو ش فسننهر ذننه عمننه وليلننة ،ث قننه لةلنء
رسننع
نز مءء؟ قه  :ال ال ن ال بل عىن ال ان أو رهللاي مىن.
فبلغ ه ور أاب بكو ،فقه  :اي رسع
بةط بي نة إىل أهي مكة م أىب بكو فبةنط علينه
 16ن وابسده إىل أن بق مهلع لدب
ال بلغ ه ال رهللاي مق أهي بييت.

وقنه :

بةننط أاب بكننو من بو نننة إىل
قننه  :إ رسننع
 17ـ يف تفســري العياشــي عننق حو ننز عننق أيب عبنهللا
علينه فنةمو
 ،فنهللاعه رسنع
فقه  :ال بل عدنع ال علن
ملعسم ليقوأهه عل لده فدز هللاينيي
أ وا انقت لة بهء وأمو أ ل أاب بكو فيةخذ مدن بو ننة و قنوأ علن لدنه مبكنة ،فقنه أبنع بكنو :أسنخطة؟
مكة
فقه ال إال ن نز علي ال بل إال رهللاي مدع ،فلمه قهللا علء
__________________
( )1و لظههو « تش هللا» امه بةب نسخ مل هللار.
( )2و مل هللار « ال نع مسلمة».
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ن واننه ننع لد ننو بةنهللا لظ ننو وهننع ليننع الننج يفانني ،قننه ث قننه  :إّن [رسننع ] ( )1رسننع
َّ

ْ

ْ

ْ

إلننيكم فقوأهننه علنني م

ْ
ْ ْ
ش ِك ف ِسيحوا ِِف اَل ِْ ِض أ ِْبعة أشت ال عشو ق مق كا ال ة
ُ وِس ِ ِ
وَل إىل ِ
بو نة ِمن ا ِ
اَّلين اعهْتم ِمن الم ِ
و نو وقنعو ومن و ربين ن الو  ،وعشنو ق منق من و ربين الخنو ،وقنه  :ال طنعه ابلبينة عنواي وال عوايننة .وال
() 2
فمهللات إىل هذ الربةة يفم و
مشو إال مق اه ل ع هللا عدهللا رسع

؟ قنه  :ال ولكنق أىب
 18ن و خي ب بق مسنلم فقنه  :اي علنء هني ننز منءء مدنذ فهرقنة رسنع
أ بل عق حممهللا إال رهللاي مد فع ىف ملعسم فبل عق وعق رسعل بةوفة و ملز لعة و ع لد نو عدنهللا جلمنهر و
ْ
ْ ْ
أاي لتشو ( )3ال ه دنه  :ه اء من اُ وِسوَل إىل َّاَّلين اعه ْْت ْ
ش ِك ف ِسيحوا ِِف اَل ِْ ِض أ ِْبعكة
م
ال
ن
م
م
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
أشت ال وال طعفق ابلبية عواي .
أاب بكننو بي نننة أهننع اننه
قننع  :ال و مننه بةننط رسننع
 19ن عننق زررا قننه  :مسةننة أاب هللاةعننو
بةط ذه مة ث أيخذهه مد ؟ ولكد ستةمل عل ملعسم ،وبةط ذه عليه بةهللا مه ف ي أبع بكو عق ملعسنم ،فقنه
حا بةن  :ن ال ؤ عىن إال أان وأنة (.)4
لةلء

__________________
( )1مه با لةالمتا نه هع مل هللار و لدسخ وسيةت عق اتهب جمم لبيه نظم الهللا ط مني مه نسخ لكتهب.
( « )2تعسننم لةيهمننء عننق أيب ب ننم عننق أيب هللاةعننو (م) ح نهللا ط يع نني وفي ن  :ومننق اهنننة ل ن م نهللاا ف ننع إىل مهللات ن  ،ومننق مل كننق ل ن م نهللاا
فمهللات أربةة أم و وهع ل ع ب :مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
( )3أاي لتشو أاي مىن وهء اله ا عشو و لننهّن عشنو و لنهلنط عشنو بةنهللا نع لد نو و ختلن
(ر ) جملم و بةب لدسخ «و ع لد و عدهللا جلمهر ماي لتشو » و لظههو هع ملختهر.
( « )4جممن لبينه  :أعن ملعسنوو ونقلنة يفخبنهر نن ملنه نزلننة بنوءا فة نه رسنع
إىل عل (م) .نت  .مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
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قنل

وهللان لتسنمية علن أقنع كانو لطوحينء
علي ومل إىل أيب بكنو ث أخنذهه مدن و فة ننه

ْ ْ
 11ـ يف تفسري علي بن إبراهيم ه اء من اُ وِسوَل إىل َّاَّلين اعه ْْت ْ
ش ِك
م
ال
ن
م
م
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

قه  :حهللاثين أيب عق ب بق لع يي عق أيب ل نبهح لكدنهّن عنق أيب عبنهللا
مق غزوا تبع سدة تس مق هل وا ،قه  :واه رسع
مه رهللا رسع

قنه  :نزلنة هنذ ت نة بةنهللا
مله فتح مكة مل ميدن ملشنواا

الج تلع لسدة واه سدة منق لةنوب النج نن منق خني مكنة وينهه ابلبينة ثيهبن مل حيني لن إمسنها ه،
وانهنع ت نهللاقع ذننه وال لبسنعهنه بةنهللا لطنع ه .فكننه منق و مكنة سننتةم ثنعاب و طننعه فين ث ننو  ،ومنق مل جينهللا
عهر ننة ان ثيننهاب ،ومننق مل جينهللا عهر ننة وال اننو ومل كننق لن إال ثننعب و حنهللا يننهه ابلبيننة عنوايان ف ننهءت منوأا مننق
لةننوب وسننيمة عيلننة ويلبننة عهر ننة واننو فلننم ر نهللا  ،فقننهلع هلننه :إ يعننة ثيهبننع حت ننة تت نهللاقء ذننه،
فقهلننة :واين أت نهللا ولنني يل غمهننه؟ فطهفننة ابلبيننة عواينننة ،وأمننوه هلننه لدننه فعضننةة حنهللا
قبل ه و الخو عل بوهه وقهلة :
لين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع ب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللاو بة ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن أو ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

نهللا ه عل ن

فم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه بن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللا مدن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ف ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننال أحلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

فلمه فوغة مق لطع ه خطب ه عهعة فقهلة :إ يل زوهللاه.
قبنني نننزو سننعرا بو نننة ال قهتنني إال مننق قهتل ن وال حيننهرب إال مننق حهرب ن وأر
واهنننة سننما رسننع
ْ
ْ
اعَتلوك ْم فل ْم يقاتلوك ْم وألق ْوا إَلْككم َّ
السكلم فمكا اعكل اُ
وقهللا اه ننز علين كلنع منق
ِ
ِ
 :ف ِإ ِ
ً
ال قهتي أحهللا قهللا تد عد و عتزل ح نزلة علي سعرا بو نة و منو
لك ْم عليْ ِت ْم س ِبيال واه رسع
نع فنتح مكنة إىل منهللاا ،مند م

بقتي ملشواا منق عتزلن ومنق مل ةتزلن  ،إال لنذ ق قنهللا انه عههنهللاهم رسنع
قعع بق مية وس يي بق عموو ،فقه
ْ
ْ
ف ِسيحوا ِِف اَل ِْ ِض أ ِْبعة أشت ال ث قتلع حينط منه وهللانهللاو  ،ف نذ أمن و لسنيهحة عشنو ق منق كا ال نة النو
َّ
ْ ْ
ْ
كْت ْ
شك ِك
م
ال
كن
م
م
اعه
يكن
اَّل
كوَل إىل
ُ وِس ِ ِ
ِ
ِ
 :ه اء ِمن ا ِ
ِ

و و وقعو وربي الو وعشو ق مق ربي تخو ،فلمه نزلة تايت منق أو بو ننة فة نه رسنع
بكو وأمو أ خيوحل إىل مكة و قوأهه عل لده مبىن
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إىل أيب

فقه  :اي ب ال ؤ

ع لد و فلمه خوحل أبع بكو نز هللاينيي عل رسع

عدع إال رهللاني مدنع ،فبةنط

يلبن فل قن ابلووحننه فةخننذ مدن تايت فوهللان أبننع بكننو إىل رسننع
أمننم ملننؤمدا
رسننع
أموىن ال ؤ ا عىن إال أان أو رهللاي مىن.
أنز مءء؟ فقه  :ال
فقه  :اي رسع
قنه قنه أمنم ملنؤمدا  :إ رسنع
 21ن قه وحهللاثين أىب عنق ب بنق لع نيي عنق أيب السنق لوضنه
ال طننعه ابلبيننة ع نواي وال قننوب ملسن هللا الننو مشننو بة نهللا هننذ لةننه  ،وق نوأ علنني م:
أمننوىن عننق
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ش ِك ف ِسيحوا ِِف اَل ِْ ِض أ ِْبعكة أشكت ال فةهللاني ملشنواا
ُ وِس ِ ِ
وَل إىل ِ
ه اء ِمن ا ِ
اَّلين اعهْتم ِمن الم ِ
لذ ق ح ع تلع لسدة ربةة أم و ح وهللاةع إىل مةمد م ث قتلع حيط وهللاهللاو .
وال أ ه ملعسم ،و ن حا أخذ بو نة مق ىب بكو رهللا .
 11ـ يف جممع الييا ورو أق هبده لدب
و خ ن سننيع
قننه  :خط ن عل نء
 23ن ورو عهقننم بننق محي نهللا عننق أيب ب ننم عننق أيب هللاةعننو
فقننه  :ال طننعفق ابلبيننة ع نواي  ،وال حي ننق لبيننة مشننو ومننق اهنننة لن منهللاا ف ننع إىل مهللاتن ومننق مل تكننق لن م نهللاا
فمهللاتن أربةننة أمن و ،واننه خطن ننع لد ننو فكننه عشننوو مننق كا ال نة وحمننو وقننعو ومن و ربين الو وعشننو

() 1

مق ربي تخو.
انلاس إ ِِّّن ِسول اُ إَلْك ْ
قه عدهللا عوا لةقبة وقنه  :يا أ ُّيتا َّ
كم م ال نهللاخي انهفو
 24ن ورو أن
ِ ِ
ِ
فلن ع نهللا إىل ربةنة أمن و
وال حيج لبية مشو وال طعه ابلبية عواي  ،ومق اه ل ع نهللا عدنهللا رسنع
ومق ال ع هللا ل فل بقية يفم و الو  ،وقوأ علي م سعرا بو نة وقيي .قوأ علي م ثلنة عشوا م ة مق أو بو نة.
 15ـ يف الكايف عنهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب عنق أمحنهللا بنق ب بنق أيب ن نو عنق السنا بنق خهلنهللا قنه :
يفا مءء قهر الهحل ال كت علي لذن
قلة يفيب السق
__________________
( )1خ لسي  :ستل وأخوهللا مق غمهللا .
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أربةة أم و؟ قه  :إ

أابح ملشواا الو

ْ
ربةنة أمن و إك قنع  :فسيحوا ِف ْاَل ِْض أ ْ
كت
ش
أ
ة
ع
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ال

ث وه ملق حيج مق ملؤمدا لبية لذنعب ربةة أم و.
 26ن علننء بننق إبننوهيم ابسننده قننه  :أم ن و الننج مننع وكو لقة نهللاا وعشننو مننق كا ال ننة وأم ن و لسننيهحة
عشوو مق كا ال ة و و وقعو وم و ربي الو وعشو مق م و ربي تخو.
مب

 17ـ يف تفسـري العياشـي هللاةعنو بنق أمحنهللا عنق علنء بنق ب بنق من هم قنه  :رو أقن هبده يفيب عبنهللا
هللانني كاننو أمننو ملشننواا فقننه
قننهر الننهحل ال كتن علين كنن ربةننة أمن و؟ قننه  :إ
ْ
أ ِْبعة أشت ال ومل كق ق و بعفهللا عق كلع.
ْ
عنق قنع  :ف ِسكيحوا ِِف اَل ِْ ِض
 28ن عق زررا ومحو وب بق مسلم عنق أيب هللاةعنو و ىب عبنهللا
ْ
ف ِسككيحوا ِِف اَل ِْ ِض

ْ

أ ِْبعة أشت ال قه  :عشوو مق كا ال ة و و وقعو وم و ربي الو وعشو مق ربي تخو.
 19ـ يف الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب عق علء بق الكم عق أيب أ عب عق سةهللا إلسنكهه قنه :
قننع  :إ الننهحل إك أخننذ هللا ننهز إىل قعل ن « :واننه ك ال ننة و ننو وقننعو وم ن و ربي ن
مسةننة أاب هللاةعننو
أيتن مبعهللابن فننهك م نة الربةننة يفمن و

الو ربةنة أمن و تكتن لن السندهت ،وال تكتن علين لسنيقهت ،إال
خلط ابلده .
 31ـ يف تفسري علي بن إبراهيم :حدا أيب عق ف هلة بق أ عب عق أاب بق عنمه بق حكيم بق هللابنم عنق علنء
وَل قه  :يفك أمم ملؤمدا .
بق السا
ُ وِس ِ ِ
قعل  :وأذا ِمن ا ِ

لده .
 31ن و حهللا ط مخو قه أمم ملؤمدا  :ادة ان يفك
 31ـ يف أةمـ ــايل ش ـ ــيخ الطا فــ ـ « » ابسن ننده إىل عب ن نهللا لومحن ننه ب ن ننق أيب ليل ن ن قن ننه  :قن ننه أيب :قن ننه لدن ننب
ْ ْ
اح ِّ
ككوَل إىل َّ
ككج
ككاس يككوم
اننال يع نني :أنننة لننذا نننز
لةلنء
ُ وِس ِ ِ
انل ِ
فين  :وأذا ِمككن ا ِ

ْ ْ

اَلك َِب .
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 33ـ يف كتاب ابخصا

حت هحل علء

علن أىب بكنو قنه  :فةنشنهللا ابهلل ان يفك يفهني ملعسنم وجلمين

يفمة بسعرا بو نة أ أنة؟ قه  :بي أنة.
 :أال و ىن
علي ن وفي ننه ق ننع
ننذاو في ننه نة ننم
 31ـ يف كت ــاب ةمع ــاين الخي ــار خطب ننة لةل نء
تةننهىل:
لنهللانيه و تخننوا ،قننه
نندكم ،ان ملننؤك
لقننوم ممسننهء حننذرو أ تغلبننع علي ننه فت ننلع
ننع
َّ
َّ
ِّ ْ ْ ْ ْ
ُ ى الظال ِ ِم
فأذ ملذ هينتم أ لعنة ا ِ

كوَل وأان كلنع
ُ وِس ِ ِ
 ،ان كلنع ملنؤك  ،وقنه  :وأذا ِمكن ا ِ

يفك .
عدن قنه  :حنهللاثده ب بنق السنق ل نعهر عنق ب بنق
 35ن حنهللاثده ب بنق السنق بنق أمحنهللا بنق لعلينهللا رضن
السا بنق أيب خلطنهب عنق علنء بنق أسنبه عنق سني بنق عمنما عنق النهرن بنق مغنما لد نو عنق أيب عبنهللا
ْ

ْ ْ

ْ
ِّ
وَل إىل َّ
كَب فقنه  :سنم لنة
قه  :سةلت عق قنع
ُ وِس ِ ِ
انل ِ
 :وأذا ِمن ا ِ
اس يوم احج اَلك ِ
مننق لسننمهء ،يفنن لننذا أ عننق رسنعل بو نننة ،وقنهللا اننه بةننط ذننه من أىب بكننو وال فدننز هللاينينني
عليننه
عد نهللا كل ننع علي ننه
ق ننع ل ننع :ال بل ن عد ننع إال أن ننة أو رهللا نني مد ننع ،فبة ننط رس ننع
فق ننه  :اي ب

يعة مق هللا  ،وم

إىل مكة فسمه

ُ نن سنم لنة
تةهىل أذا ِمن ا ِ

فل أاب بكو وأخذ ل
مق لسمهء لةل .
حنهللا ط يع ني قنع
عنق لدنب
 36ـ يف عيو الخيار ابسده إىل لوضه عق أبي عق مابن عنق علنء
ْ ْ ِّ ْ ْ
وَل إىل َّ
كَب وادنة أننة ملبلن عنق
فين لةلن  :وقنه
ُ وِس ِ ِ
انل ِ
 :وأذا ِمن ا ِ
اس يكوم احكج اَلك ِ
ورسعل .

 37ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل حعص بق غيهن
ْ ْ ِّ ْ ْ
وَل إىل َّ
َب
ُ وِس ِ ِ
انل ِ
 :وأذا ِمن ا ِ
اس يوم احج اَلك ِ

لدخةء لقهمنء قنه  :سنةلة أاب عبنهللا عنق قنع
لدنه ،
قنه  :فقنه أمنم ملنؤمدا ادنة ان يفك

قلة فمنه مةنىن هنذ للعظنة :النج يفاني؟ قنه  :ننه مسن يفاني يفهننه اهننة سندة حنج في نه ملسنلمع و ملشنواع ،
ومل حيج ملشواع بةهللا تلع لسدة.
كوَل إىل
ُ وِس ِ ِ
 38ـ يف تفسري العياشي عق هللاهبو عق هللاةعو بنق ب و ىب هللاةعنو (م) قنع  :وأذا ِمن ا ِ
ْ ْ ْ
َّ
انل ِاس ،ي ْوم اح ِّج اَلك َِب قه  :خووحل لقهنم ،وأك  :ععت إىل نعس ،
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 39ن عق حو ز عق أيب عبهللا

قه :

يفك هع سم اتهب

ال ةلم كلع أحهللا غما.

 11ـ يف كتــاب ةمعــاين الخيــار ح نهللاثده ىب «رمحننة علي ن » قننه  :ح نهللاثده س نةهللا بننق عب نهللا عننق لقهسننم بننق ب
قننه  ،سننةلت عننق الننج
القننب هىن عننق سننليمه بننق و ملدقننوا عننق ف ننيي بننق عيننه ( )1عننق أيب عب نهللا
يفاي؟ فقه  :أعدهللا في مءء؟ فقلة :نةم اه بق عبه قنع  :النج يفاني نع عوفنة ،ةنىن نن منق أ ر نع
عوفنة إىل يلنعم لشنم ( لع نو ) منق نع لد نو فقنهللا أ ر الننج ،ومنق فهتن كلنع فقنهللا فهتن النج ف ةني ليلننة
عوفة مله قبل نه وملنه بةنهللاهه و لنهللاليي علن كلنع منق أ ر ليلنة لد نو إىل يلنعم لشنم فقنهللا أ ر النج و هللانزأ عدن
 :ف ِسكيحوا
مق عوفة فقه أبع عبهللا  :قه أمم ملؤمدا  :الج يفاي ع لد نو ،و حنتج بقنع :
ْ
ْ
ِِف اَل ِْ ِض أ ِْبعة أشت ال ف ء عشوو مق كا ال ة و و وقعو وربين الو وعشنو منق من و ربين الخنو ،ولنع

ككوَل إىل
اننه الننج يفانني ننع عوفننة لكننه ربةننة ( )2أمن و و عمننه ،و حننتج بقننع
ُ وِس ِ ِ
 :وأذا ِمككن ا ِ
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
َّ
لده  ،فقلة ل  :فمه مةىن هنذ للعظنة :اح ِّج اَلك َِب ؟ فقنه :
انل ِاس ي ْوم اح ِّج اَلك َِب ؟ وادة ان يفك

نه مس يفاي يفهنه اهنة سدة حج في ه ملسلمع و ملشواع  ،ومل حيج ملشواع بةهللا تلع لسدة.

عق ةقعب بق ز هللا عق قنعع بنق حينىي عنق كر نح نهريب عنق

 41ن ىب « » قه  :حهللاثده سةهللا بق عبهللا
قه  :الج يفاي ع لد و.
أيب عبهللا
 42ن حنهللاثده ب بننق السننق بننق أمحنهللا بننق لعلينهللا قننه  :حنهللاثده ب بننق السننق ل ننعهر عننق أ ننعب بننق نننعح عننق
ْ ْ ِّ ْ ْ
كَب ؟ فقنه  :هنع نع
قعع بق حيىي عق مةهو نة بنق عمنهر قنه  :سنةلة أاب عبنهللا
عنق يكوم احكج اَلك ِ
لد و ،و يفقغو لةموا.
 43ن ىب « » قه  :حهللاثده علء بق إبوهيم بق ههمم عق أبي عق عبهللا

__________________
( )1و نسخة «ف يي بق غيهن» لكق لظههو هع ملختهر امه
( )2و مل هللار «لكه لسيح أربةة أم و و عمه».

مل هللار.
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بننق ملغننما عننق عبنهللا

بننق سننده عننق أيب عبنهللا

 .حنهللاثده ب بننق السننق

قننه  :الننج يفانني ننع يفضن

مني كلع.
ل عهر عق ب بق عيس بق عبيهللا عق لد و بق سع هللا عق عبهللا بق سده عق أيب عبهللا
 44ن ىب « » قه  :حهللاثده عبهللا بق هللاةعو المما عق إبوهيم بق م زاير عق أخي علن عنق السنا عنق
قننه  :الننج يفانني ننع
محننه بننق عيس ن عننق مننةي عننق أيب ب ننم ،و لد ننو عننق بننق سننده عننق أيب عب نهللا
يفض

.

 15ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق مةهو نة بنق عمنهر قنه  :سنةلة أاب عبنهللا
ْ ْ ْ
عق ي ْوم اح ِّج اَلك َِب ؟ فقه  :هع ع لد و و يفقغو لةموا.
 46ن أبننع علن يفمننةوا عننق ب بننق عبنهللا جلبننهر عننق قننعع بننق حيننىي عننق كر ننح عننق أيب عبنهللا
يفاي ع لد و.

ْ

قننه :

ْ ْ

ْ
ِّ
كَب نع لد نو ،و النج
قنه  :يكوم احكج اَلك ِ

 17ـ يف تفسري العياشي عق عبهللا لومحق عنق أيب عبنهللا
يفقغو لةموا.

قننه  :الننج يفانني ننع عوفننة وعن ( )1ورمن جلمننهر مبننىن و الننج يفقننغو

 48ن و رو ننة بننق سننوحه عدن
لةموا.
 19ـ يف الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق أبين عننق بننق أيب عمننم عننق عمننو بننق أك دننة قننه  :اتبننة إىل أيب عب نهللا
تةننهىل « :الننج يفانني» مننه ةننىن ابالننج يفانني؟ فقننه  :الننج يفانني
مبسننهني إىل قعل ن  :وسننةلت عننق قننع
لعقعه بةوفة ورم جلمهر ،و الج يفقغو لةموا.
__________________
( )1قه لطوحيء (ر ) ع ن ابلعتح فهلسكع ن ملشةو الو  ،وهنع أقنوب ملنعقعا إىل مكنة ملشنوفة ،ومدن حنهللا ط م (م) ث نت ن إىل عن
ف م في ه با ملغوب و لةشهء ،قيي :مس بن ال لدنه جيتمةنع فين و ز لعنع إىل
ال م هللاتم في ه م حع ء فهز ل و ان مد ه ،وقيي يفن جيم في ه ملغوب و لةشهء.
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تةنهىل أا تقوبنع إلين ابلةبنه ا و خلنم و لطهعنة ،وقيني

حهللا نه يع ال ورو ن (م) مله ان

 51ـ يف جممع الييا قه  :وقهللا رو عق أمم ملؤمدا
ْ

َّ
فني م أ اُ

ْ
ش ِك وِسوَل قه ملشواع  :ق نيأ مق ع هللا وع هللا بق عمع.
ه ِيء ِمن الم ِ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ش ِك
م
ال
وا
ل
ت
اق
ف
م
اح
ت
ش
اَل
َ
ل
س
فإِذا ان
قع
 51ـ يف تفسري العياشي عق زررا عق أيب هللاةعو
ِ
َيْث وا ْْتموه ْم قه  :هء ع لد و إىل عشو م ا مق م و ربي الخو.

حهللا ط يع ي وفي

ِمنْتا أ ِْبعة َك م رهللان م نو لنذا بنا عنه

 51ـ يف كتاب ابخصا عق لدب
ومةبه  ،وكو لقةهللاا وكو ال ة و و .
وفين ِمنْتكا أ ِْبعكة َك م عشنوو منق كا
 53ن وعق ب بق أيب عمم حهللا ط وفة إىل أيب عبهللا
َّ
ال ة و و وقعو وم و ربي الو وعشو مق ربي الخو ،وستق علن هنذ ق النهللا نا عدنهللا قعلن تةنهىلِ :إ

َّ ُّ
ْ
ُ ت ة إنشهء
وِ ِعنْ ا ِ
ِعْ الات ِ
وانه لسنهني
قه  :سة رهللاي ىب عق حووب أمنم ملنؤمدا
 51ـ يف هتذيب الحكام عق أيب عبهللا
تضككع
نمسننة أسننيهه ،ثلنننة مد ننه مننههوا ال تغم نهللا إىل
تةننهىل بةننط ب
مننق حمبيدننه فقننه لن ىب :إ

تةهىل.

ْ

اح ك ْب أ ْوزاِهككا ولننق ت ن الننوب أوزرهننه حن تطلن لشننم مننق مغوذننه فننهك يلةننة لشننم مننق مغوذنه أمننق
ْ ً
ً
لده ال م كلع لينع  ،فيعمقنذ ال ينْفع ُفسا ِإيمانتا ل ْم تك ْن آمن ْت ِم ْن قبْل أ ْو رسب ْت ِِف ِإيمانِتا خ َْا ،
وسني مد نه ملعنعه وسنني مد نه مغمنع سنل إىل غننمان وحكمن إليدنه ،فهمنه لسننيعه لنالثنة لشنههوا فسني علن
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
اقعكْوا لت ْ
كم
ش ِك َيْث واْتموه ْم وخكوه ْم واََصوهم و
مشواء لةوب قه
تبنهر وتةنهىل :فاقتلوا الم ِ
َّ

ْ
ْ
خوانك ْم ِف ِّ
يكن ف نؤالء ال قبني مند م إال [ لسني و] لقتني أو
ادل
كإ
ف
نع
د
مم
نه
ف
نىن
ة
وا
تاه
ل م ْص الْ ف ِإ
ِ
ِ
ِ
 ،فهن س وععه ،وقيي :لعهللا ء.
إلسال ومه هلم كرر م س عل مه مو رسع
لهللاخع
 55ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق مةهو نة بنق عمنهر قنه  :أهدن عنق أيب محنزا لنمنهيل

عق أيب عبهللا

قه  :اه رسع

إك أر
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بةط سو ة عههم فةهللالس م با هللا ث قع  :سمو بسم

وابهلل و سبيي

وعل ملنة رسنع

،

ال تغلننع وال متنلننع ( )1وال تغ نهللارو وال تقتلننع مننيخه فهنيننه وال قننبيه وال م نوأا وال تقطةننع م ن و إال ت ننطوو إلي نه،
ْ
ُ  ،فنه تنبةكم
وأميه رهللاي مق ىن ملسلما أو أف ل م نظو إىل رهللاي مق ملشواا ف نع هللانهر ( )2اسكمع لُكم ا ِ
فةخعام لهللا ق و أىب فةبلغع مةمد و ستةيدع ابهلل علي (.)3

ْ
ْ ْ
ْ
استجاَِ فأا ْ َ َّ
كَّت ا ْسكمع لُكم اُ ث َّ
كم
ش ِك
ِ
ِ
ْ 56ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم ث قنه  :و ِِ أَْ ِمن الم ِ
ْ
أهْ ِلو مأمن قه  :قوأ علي وعوف ث ال تتةو ل ح وهللا إىل مةمد .

 57ـ يف هنل اليل و نه االم سب هن فةي مد  ،نشة ومنل مل كق مق قبي كلع اهنده ،ولنع انه قنهللاميه لكنه
إهله اثنيه.

ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
كْ ِه ْم ت نة فههننه نزلننة
كْ عت ِ
 58ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم وأةمـا قولـه :و ِِ نكثكوا أيمكاُتم ِمكن بع ِ
ع جلمني :منه قهتلنة هنذ لعقنة لدهاننة إال م نة منق اتنهب قنع :
أق هب جلمي وقه أمم ملؤمدا

كم ال أيْمكا لتك ْم لعلَّت ْ
وِ ْ نكثوا أيْماُت ْم م ْن ب ْعْ ع ْتْه ْم وطعنوا ِف دينك ْم فقاتلوا أئ َّمكة الْك ْفك إ َُّت ْ
كم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ينْتتو .

.
 59ـ يف جممع الييا قوأ بق عهمو ال ميه بكسو هلمزا ورو بق عقهللاا ابسده عق هللاةعو بق ب
 61ـ يف قــرب االســةاد لل مننما حنهللاثين ب بننق عبنهللا المينهللا وعبنهللا ل نمهللا بننق ب عيةننه عننق حدننه بننق سنهللا و
قه  :مسةة أاب عبهللا
مق أنمة لكعو ،عليه ع

قع  :خي عل أان مق أهي لب وا فسةلعّن عق يل ة و لزبم؟ فقلنة هلنم :انهان

__________________
( )1لغلع  :خليهنة ،وأانو مه ستةمي

خليهنة

لغديمة ،و لتمنيي :قط الك و يفن ومه أمب كلع.

 :نظنو إىل رهللاني منق ملشنواا أا نظنو منعه ورمحنة .و جلنع ر ن ابلكسنو ن :إ تةطن لوهللاني كمنة فيكنع ذنه هللانهر فت نم أا

( )2قعل
تدقذ وتةيذ .
( )3قه لغيب (ر ) :أا عل ميهن أو قتل .
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لب ننوا ملننه ق ن

خليننع قننه يفق ن هب  :ال تة لننع عل ن لقننع ح ن أعننذر فيمننه بيننين وبننا

وبينند م ،فقننه

إلني م فقننه  :اي أهني لب ننوا هنني رنهللاو علن هللانعر حكننم ؟ قننهلع  :ال ،قنه  :ف يعننه قسنم ( )1قننهلع  :ال قننه :
فوغبننة نيننه أخ نذهته يل ويفهنني بيننيت ونكننم فدقمننتم عل ن فدكنننتم بيةننيت؟ قننهلع  :ال ،قننه  :فةقمننة فننيكم ال نهللاو
وعطلت ه عق غمام؟ قهلع  :ال ،قه فمنه اب بيةنيت تدكنط وبيةنة غنما ال تدكنط؟ ىن ضنوبة يفمنو أنعن وعيدن فلنم

ْ
تبنهر وتةنهىل قنع اتهبن  :و ِِ نكثكوا أيْمكاُت ْم
أهللاهللا إال لكعو أو لسي ث ثنىن إىل أقن هب فقنه  :إ
ْ
َّ
ْ
ِم ْن ب ْع ِْ ع ْت ِْ ِه ْم وطعنوا ِِف ِدي ِنك ْم فقاتِلوا أئِ َّمة الكف ِ إِ َُّت ْم ال أيْما لت ْم لعلت ْم ينْتتكو فقنه أمنم ملنؤمدا

و لذا فل البة وبو ء لدسمة و قطعء ب ابلدبعا هنم يفق هب هذ ت ة ومه قعتلع مدذ نزلة.
 61ـ يف أةمــايل شــيخ الطا فـ « » ابسننده إىل أيب عنمننه لب لننء مننؤك بننىن أق ن قننه بكننم ك لدننه أربةننا

ْ
ْ
ْ
قنع  :و ِِ نكثوا أيْماُت ْم ِم ْن بع ِْ عت ِْ ِه ْم وطعنكوا ِِف ِديك ِنك ْم فقكاتِلوا أئِ َّمكة
سدة ،قه  :مسةنة علينه
الْك ْف إ َُّت ْم ال أيْما لت ْم لعلَّت ْ
كم ينْتتكو ث حلن حنا قوأهنه نن منه قعتني أهل نه مدنذ نزلنة حن لينع  ،قنه
ِ ِ

بكم :فسةلة عد ه أاب هللاةعو

؟ فقه  :قهللا لشيخ هكذ قه علء

هكذ اه .

نع جلمني وهنع حينب لدنه علن قتنههلم قنع :
 61ـ يف تفسـري العياشـي عـن أيب لطعيني قنه  :مسةنة علينه
و مه رم أهي هذ ت ة بكدهنة قبي لينع  :فقاتلوا أئ َّمة الْك ْف إ َُّت ْم ال أيْما لت ْم لعلَّت ْ
كم ينْتتكو فقلنة
ِ
ِ
ِ ِ
يفيب لطعيي :مه لكدهنة قه  :لس م كع معض الهللا هللا في عظم تسمي بةب لةوب لكدهنة.
علن هننذ ملدنني وكلننع بةنهللا مننه فننوغ مننق مننو
 63ن عننق السننق لب ننوا قننه  :خطبدننه علننء بننق أيب يهلن
ث قنه [ :اي] نه لدنه و

يل ة و لنزبم وعهنشنة قنةهللا ملدني ف منهللا و ثنىن علين وقنل علن رسنع
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
كْ ِه ْم وطعنكوا ِِف
مه قهتلة هؤالء إال م نة توات نه اتنهب ،
كْ عت ِ
قنع  :و ِِ نكثوا أيماُتم ِمن بع ِ
َّ ْ ْ
ْ
ِدي ِنكم فقاتِلوا أئِمة الكف ِ

__________________
( )1قسم ن اةد ن :ع لقسمة.
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ْ َّ ْ ْ
َّ
كم ينتتكو
إُِت ْم ال أيْما لتكم لعلت

و لعقة لدهانة و لعقة ملهرقة.
 64ن عننق عمننهر عننق أيب عب نهللا
ِدي ِنك ْم إىل قعل ينْتتو .

منه و لقنهللا ع نهللا إىل رسنع
قننه  :مننق يةننق

وقنه  :اي علنء لتقنهتلق لعقنة لبهغينة
نندكم ف ننذ فق نهللا اعننو قننه

 :وطعنكككوا ِِف

ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
كْ ِه ْم إىل مخنو ت نة ث قنه  :منه قعتني
 65ن عق لشةب قه  :قوأ عبهللا
و ِِ نكثوا أيماُتم ِمن بع ِْ عت ِ
ث قه  :مه قعتي أهل ه مدذ ع نزلة ح اه ليع .
أهل ه بةهللا ،فلمه اه ع جلمي قوأهه علء
قننع  :عننذرّن مننق يل ننة و لنزبم اب ةننهّن
 66ن عننق أيب عنمننه مننعىل بننىن أق ن ( )1قننه  :مسةننة عليننه
ينهنةا غننم مكننوها ث نكنننه بيةنيت مننق غننم حنهللان أحهللاثتن  ،و منه قعتنني أهنني هننذ ت نة مدننذ نزلننة حن قننهتلت م

و ِِ ْ نكثوا أيْماُت ْم ِم ْن ب ْع ِْ ع ْت ِْ ِه ْم وطعنوا ِِف ِدي ِنك ْم ت ة.
فقننه  :أبشننوو أنننتم ( )2علن
 61ن عننق علننء بننق عقبننة عننق أبين قننه  :خلننة ان و ملةلن علن أيب عبنهللا
ْ
حهللا السديا معء قهللاورام وأكه غيظ قلعبكم ،وأان لكم عل عهللاوام ،وهع قنع  :و اا َِ صْوِ

.
ولةل
وو كلع م يتم عل ق لذا رضي لدبي
ق ْومال م ْل ِم ِن و م يتم قبي
 68ن عننق أيب يفغننو ليمننىن قننه  :إّن لع قن ننع قننعا إك نظننوت إىل لةبننه بننق ربيةننة بننق الننهرن بننق عب نهللا
لسالح ( )3عل رأسن مغعنو وبينهللا قنعي ة ميهنينة وهنع علن فنو أ هنم ( )4إك هتن بن هنهت منق
ملطل مه
أهنني لشننه قننه لن عننور بننق أ هننم اي عبننه هلننم إىل لنني ز قننه  :ث تكهف ننه بسننيعي مه ( )5مليننه مننق هنهر ننه ال نني
و حهللا
__________________
( )1و مل هللار «بىن ق ء» بهللا «بىن أق

» ومل أق عل إمس وال حهل

لشيخ.
( )2و مل هللار « نكم».
( )3رهللاي مه لسالح أا كو معاة وحهللاا سالح .
( )4ل عي ة :لسي لةو ب .و يف هم يفسع .
( )5تكهف ه أا ت هراب .و مللءء :لسهعة لطع لة مق لد هر .لزمه لطع ي.
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اتن

لوهللانه وقنهللا منو عدن نظنم هنذ لوو نة أ نه عنق أمنهيل

مد مه إىل قهحب لكمه يفمت إىل أ الحظ لةبه وهيه
لشننهمء ( )2وخننو لشننهمء قننو ةه ننهللا وأ

() 1

رم لشهمء فةهع إلي ابلسني فنهنتظم بن هللانع نح

لدننه وانني لدننه تكبننما ررننة هلننه يفر ( )3فسننمةة قننهنال قننع :

َصك ْم عليْت ْم وا ْاَ صْوِ ق ْو م ْلمن وي ْكه ْ
قاتلوه ْم يع ِّك ْبتم اُ هأيْْيك ْم وَيْزه ْم وينْ ْ
ب غيْظ قلوبِ ِت ْم
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
مال ِ ِ
ِ
ِ
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ويتوب اُ ى م ْن اااء فهلتعة فهك هع أمم ملؤمدا

قنع  :اي مةشنو الحنهللا ن تقنع وال تنع لوسسنهء ،عنعهم
 69ن عق بق أاب قه  :مسةة أاب عبهللا
ان و خم لكم مد م ،ث ضوب بيهللا إىل قهللار .
مو أكاناب ،ال تتخذو لوهللاه وال ج ( )4مق و
ح
 12ن عق أيب ل بهح لكدهّن قه  :قه أبنع هللاةعنو  :إايانم و لنعال ج فنه اني ولي نة وندنه ينهغعت ن أو
قه  :نهللا.
أن قنه أثدنهء
 71ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل سليم بق قي هلاليل عق أمم ملؤمدا
أتةلمنع حينط نزلنة:
اال ل ع مق مل ههللاو ق و يفن هر ملسن هللا أاي خالفنة عنمنه  ،فةنشنهللاام

ُّ َّ
ْ
َّ
ْ ْ
اَّلين آمنوا أ ِطيعوا اُ وأ ِطيعكوا ال َّ
ول اَلمك ِ ِمكنك ْم وحينط نزلنةِ :إنمكا و ِ َُّلككم اُ
أ
و
كول
س
يا أيتا
ِ
ِ
َّ
َّ
ْ
ْ َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
اَّلين آمنوا ِ
وِسوَل و ِ
اَّلين ي ِقيمو الصال ويلتو الز وهم ِا ِرعو وحينط نزلنة ولم يت ِخكوا ِمكن دو ِ
ً
ْ ْ
هنذ خهقنة لننبةب ملنؤمدا أ عهمنة جلمننية م؟
كل ِم ِن و َِلجككة قنه لدننه  :اي رسنع
كوَل وال المك
ُ وال ِسك ِ ِ
ا ِ

فةمو

نبي

ةلم م والا أموهم ،و عسو

__________________
لشءء.
( )1لالمة لهللارم و لعه  :لش
( )2جلع نح ع جله ة :يفضالم سة ل ن اله ل ل هللار اهل لعم اله ل لظ و.
( )3رتج لب و وغم  :ضطوب.
( )4لعال ج ع لعلي ة :لبطهنة وخهقتع مق لوهللاه أو مق تتخذ مةتمهللا علي مق غم أهلع.
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هلم مق لعال ة مه فسو هلم مق قلعهتم وزاعهتم وقعم م وح م فد نبين للدنه بغنهللا و خنم إىل قعلن  :فقنه أبنع بكنو
هذ تايت خهقة لةل ؟ قه  :بل فين ( )1و أوقنيهن إىل نع لقيهمنة ،قنهال :اي
وعمو فقهال :اي رسع
بيد م لده :قه  :عل أخء ووز وا وو رثء ووقيء وخليعنيت أمنيت ووىل اني منؤمق بةنهللاا ث إبنين السنق
رسع
و ح نهللا بة نهللا و ح نهللا لقننوم مة ننم وهننم م ن لقننوم  ،ال عهرقعن ن وال
ث إبننين السننا ،ث تسننةة مننق ول نهللا السننا
عهرق م ح و و عل حعضء؟ قهلع  :ألل م نةم قهللا مسةده كلع وم هللاان امه قلة سنع ء ،و النهللا ط بتمهمن منذاعر
لدسهء و ملهنهللاا عدهللا ت تا.
 71ـ يف أصو الكايف السنا بنق ب عنق مةلن بنق ب عنق لعمنهء عنق مننىن عنق عبنهللا بنق ع نال عنق أيب
َّ
ْ ْ ْ ْ
َّ ْ
ْ َّ
ْ
ْ
ْ ْ
هللاةعو
قعل تةهىل :أم َ ِسبتم أ تَتكوا ولما يعل ِم اُ ِ
اَّلين ااهْوا ِمنكم ولكم يت ِخككوا ِمكن دو ِ
ْ

ً

مل تخذو لعال ج مق وهنم.
وَل وال الم ْل ِم ِن و َِلجة ةىن ابملؤمدا النمة
ُ وال ِس ِ ِ
ا ِ
 13ن عهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب بنق خهلنهللا موسنال قنه  :قنه أبنع هللاةعنو  :ال تتخنذو منق و
ولي ة فال تكعنع مؤمدا ،فه اي سب ونس وقو بة وولي ة وبهللاعة ومب ة مدقط إال مه أثبت لقوم .

بنق ب لدخةنء قنه  :حنهللاثين سنعيه بنق ب ل نبةء قنه :

 14ن علء بق ب وب بق أيب عبهللا عنق إسن
ً
ْ ْ
ْ َّ
ْ
وَل وال المل ِم ِن و َِلجة
ُ وال ِس ِ ِ
اتبة إىل أيب ب سةل عق لعلي ة وهع قنع  :ولم يت ِخكوا ِمن دو ِ ا ِ
وقل ننة نعس ننء ال لكت ننهب :م ننق ننو مل ننؤمدا هههد ننه فوهللان ن جل ننع ب :لعلي ننة ل ننذا ق ننه و وىل يفم ننو،
في يز أمههنم.
وحهللاثتع نعسع عق ملؤمدا مق هم هذ ملعض  ،ف م النمة لذ ق ؤمدع عل
 75ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
__________________
( )1و نسخة هكذ « :فقهال :اي رسع

هذ تايت خهقة؟ قه  :بل
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و أوقيهنء : » ...

ْ

ً

ْ َّ
ْ
وَل وال الم ْل ِم ِن و َِلجكة ةنىن ابملنؤمدا م حممنهللا
ُ وال ِس ِ ِ
قعلن  :ولم يت ِخكوا ِمن دو ِ ا ِ
ْ
ْ
احا ِّ وعماِ الْم ْ
اح امِ رم ْن آمن هاُ و ْاَل ْ
لبطهنة قعل  :أاعلْت ْ
يل
كب
س
ِف
ْ
ااه
و
الخو
و
ْ
ج
س
ة
قاي
س
م
مِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
قنه :
ُ فهن حنهللاثين أيب عنق قنعع عنق بنق مسنكه عنق أيب ب نم عنق أيب هللاةعنو
ُ ال استوو ِعنْ ا ِ
ا ِ
نزلة علء وعبه وميبة ( )1قه لةبه  :أان أف ي ال سقه ة الهحل بيهللاا ،وقنه منيبة :أان أف ني ال ح هبنة

 ،و لعلي نة

 ،فنةنز

لبية بيهللاا وقه عل (م) :أان أف ي فنهىن ممدنة قبلكمنه ث هنههللاوت وهللاههنهللات ،فوضنع بوسنع
ْ
ْ
ْ ْ ْ
احا ِّ وعماِ الْم ْ
اح امِ رم ْ
 :أاعلْت ْ
ُ ال
كب
س
ِف
كْ
ااه
و
ك
خ
اَل
كو
اَل
و
ُ
كا
ه
كن
آم
ن
ْ
ج
س
ة
قاي
س
م
مِ
ِ
ِ
ِ
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ إىل قعل إِ َّ اُ ِعنْْ أ ْا ع ِظيم .
استوو ِعنْ ا ِ
 31ن و رو ننة أيب جلننهرو عننق أيب هللاةعننو (م) قننه  :نزلننة هننذ ت ننة عل نء بننق أيب يهل ن (م) قعل ن :
ْ

ْ

ْ

ْ
ْ َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
الظال ِ ِم .
ُ واُ ال يت ِْي القوم
ُ ال استوو ِعنْ ا ِ
يل ا ِ
رمن آمن هِا ِ
ُ واَلومِ اَل ِخ ِ وااهْ ِِف س ِب ِ
عننق لدننب
 77ـ يف كتــاب ابخصــا عننق هللاةعننو بننق ب عننق أبين عنق مابنن عننق علننء بننق أيب ن يهلن
قننه  :وقننية لن  :اي علننء عبنهللا ملطلن سننق جلههليننة مخن سنندق أهللاوهننه لن إلسننال  ،إىل قعلن  :وملننه

ْ
ْ ِّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ُ
تةنهىل :أاعلتم ِسقاية احا و ِعماِ المس ِج ِْ اح امِ رمكن آمكن هِكا ِ

حعو زمز مسه سنقه ة النهحل ،فنةنز
ْ
ْ
واَل ْومِ اَل ِخ ِ .
 78ـ يف روض الكايف أبو علن يفمنةوا عنق ب بنق عبنهللا جلبنهر عنق قنعع بنق حينىي عنق بنق مسنكه عنق أيب
ْ
ْ ِّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ُ
قنع
ب م عق أحهللا ه
كج ِْ احك امِ رمكن آمكن هِكا ِ
 :أاعلتم ِسقاية احا و ِعماِ المس ِ
ْ

ْ

واَلك ْ
كومِ اَل ِخ ك ِ نزلننة محننزا وعلن وهللاةعننو و لةبننه ومننيبة هنننم فخننوو ابلسننقه ة و ال هبننة فننةنز عننز كاننو :
ْ
ْ ْ ْ
ْ ِّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
كومِ اَل ِخك ِ وانه علن ومحنزا وهللاةعنو (م)
ُ واَل
أاعلتم ِسقاية احا و ِعماِ المس ِج ِْ اح امِ رمن آمن هِكا ِ
ْ
ْ
ُ .
ُ ال استوو ِعنْ ا ِ
يل ا ِ
لذ ق ممدع ابهلل و ليع الخو وااهْوا ِِف س ِب ِ
__________________
( )1و مل هللار «نزلة علء (م) ومحزا وعبه وميبة .» ...
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حنهللا ط يع ني قنع فين للقنع بةنهللا منعت عمنو

 79ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي « » عق أمم ملنؤمدا
ْ
ْ
ْ
ْ
ِّ
ْ
ْ
بق خلطهب :نشهللاتكم ابهلل هي فيكم أحهللا أنز
كج ِْ احك امِ
تةنهىل فين  :أاعلتم ِسقاية احا و ِعمكاِ المس ِ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ُ غما؟ قهلع  :ال.
ب
س
ِف
ْ
ااه
و
خ
اَل
ُ واَلومِ
ِ
ُ ال استوو ِعنْ ا ِ
يل ا ِ
رمن آمن هِا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 81ـ يف جممــع الييــا قنوأ ب بننق علننء لبننهقو

 :سننقها الننهحل وعمننوا ملسن هللا الننو قينني :إ عليننه

قننه

؟ فقننه  :ألسننة أعظننم مننق هل ننوا؟ أعمننو ملسن هللا الننو
للةبننه  :اي عننم أت هتننههللاو؟ أت تل ن بوسننع
ْ
ْ
ْ
ْ
وأسق حهحل بية  ،فدز  :أاعلت ْم ِسقاية احا ِّ و ِعماِ الم ْس ِج ِْ اح امِ .
 81ن ورو الهام أبنع لقهسنم السنكهّن ابسنده عنق بنق بو نهللاا عنق أبين قنه  :بيدنه منيبة و لةبنه تعنهخو إك
فقننه  :مبننه ك تتعننهخو ؟ فقننه لةبننه  :لقنهللا أوتيننة مننق لع نني مننه مل ننؤت أحنهللا
مننو ذمننه علننء بننق أيب يهلن
ْ

ْ

 :ست يية لكمه فقنهللا أوتينة علن
سقه ة الهحل ،وقه ميبة :أوتية ِعماِ الم ْس ِج ِْ اح امِ  ،فقه عل
قننغو مننه مل تؤتيننه فقننهال :ومننه أوتيننة اي علن ؟ فقننه  :ضنوبة خوييمكمننه ابلسنني حن ممدتمننه ابهلل ،فقننه لةبننه
وقنه  :أمنه تنو إىل منه سنتقبلين بن علن ؟ فقنه  :عنع إىل علينه،
مغ به جيو ك لن حن خني علن رسنع
قنهللامت ( )1ابالن فمنق منهء فليغ ن ومنق
فهللاع ل فقه  :مه عه إىل مه ستقبلة ب عمع؟ فقه اي رسع
مهء فلم  ،فدز هللاينيي وقنه  :اي ب ربنع قوننع لسنال و قنع  :تني علني م« :أهللاةلنتم سنقه ة النهحل» تايت،
فقه لةبه  :ان قهللا رضيده ،ثلط مو ت.
قننه  :قينني يفمننم ملننؤمدا  :اي أمننم ملننؤمدا
 81ـ يف تفســري العياشــي عــن أيب ب ننم عننق أيب عب نهللا

أخننيان مف نني مدهقبننع ،قننه  :نةننم ادننة ان وعبننه وعنمننه بننق أيب مننيبة ملس ن هللا الننو  ،قننه عنمننه بننق أيب
لسننقه ة وهننء
خلز نننة ةننىن معننهتيح لكةبننة ،وقننه لةبننه  :أعطننهىن رسننع
مننيبة :أعطننهّن رسننع
زمز ومل ةطع ميقه اي عل  ،قه  :فةنز « :أهللاةلتم سقه ة الهحل
__________________
( )1قهللام  :فة وضوب .
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ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
وعماِ الْم ْ
اح امِ رم ْ
ُ .
ب
س
ِف
ْ
ااه
و
خ
اَل
و
اَل
و
ُ
ا
ه
ن
آم
ن
ْ
ج
س
مِ
ِ
ِ
ِ
ُ ال استوو ِعنْ ا ِ
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُّ
اَّليكن آمنكوا ال ت َّت ِخككوا
قه  :سةلت عق هنذ ت نة قنع
 80ن عق هللاهبو عق أيب هللاةعو
يا أيتا ِ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
َّ
ْ ْ
ْ ْ
فاسك ِق
آهاءكم و ِِخوانكم أو َِلكاء إىل قعلن  :ال ِ
فهمنه ال تت ِخككوا آهكاءكم و ِِخكوانكم أو َِلكاء إِ ِ
ْ
ُّ ْ ْ
ْ
اْليمككا ِ فننه لكعننو لبننهيق هننذ ت ننة وال ننة الو و لنننهّن وهننع اعننو ،وقعلن علن
اسككتحبوا الكف ك ى ِ
َّ
ْ
َّ
 ،قه  :وم ْن يتولت ْم ِمنك ْم فأو ِئلَ هم الظالِمو
إلميه فهإلميه وال ة علء بق أيب يهل
ُّ َّ
اَّلين آمنوا ال ت َّت ِخكوا آهاءك ْم و ِِ ْخوانك ْم ت ة
 83ـ يف جممع الييا يا أيتا ِ

رو عق أيب هللاةعنو و ىب عبنهللا
مله أر فتح مكة.
لدب

هننه نزلنة

.

حهين بنق أيب بلتةنة حينط اتن إىل قنو ش خينيهم نني

َّ َّ
ْ ً
َّ
ْ
اَّلين ظلموا ِمكنك ْم
ومله نزلنة هنذ ت نة :واتقوا ِفتنة ال ت ِصيَب ِ

 85ن عتقه ت المهمية لل هللاو
َّ ً
قبلنء ،ومنق
 :مق هلم عليه مقةهللاا هذ بةهللا وفه فكةنه هللا هللا نبع ونبعا يفنبيهء
اصة قه لدب
خ
ُّ َّ
ْ ْ
خكوانك ْم أ ْوَلكاء إ ْ
اسكتح ُّبوا
اَّلين آمنوا ال ت َّت ِخكوا آهكاءكم و ِِ
تعىل ههمله ف ع ههمل ،قه
تةنهىل :يا أيتا ِ
ِ
ِِ
ْ

ْ

ْ

َّ

ْ
َّ
الظالِمو .
اْليما ِ وم ْن يتولت ْم ِمنك ْم فأو ِئلَ هم
الكف ى ِ
نقتي مابنده وأبدهنده وإخع نده وأعمهمده منه ز نهللا ان كلنع إال مينهان
 86ـ يف هنل اليل ولقهللا اده م رسع
وتسليمه وم يه عل للقم ،وقي عل م ب يفمل ( )1وهللاهللا عل هللا ه لةهللا (.)2

__________________
( )1لقم لطو  :جله ا لع ض ة :و مل ب ،لذم يفمل وحوقت .
( )2وهذ خلطبة منق ع هنن خطبن (م) حينط قنه بةنهللا ينوه منق لكنال « :فلمنه ر
 » ...فمدن ةلننم
ح ن لع قت
وقعل « :فلمه رأ

ن ننو

عزوهللانني بةنهللا جملههنهللاا ل ننه قة و لعننتح عقين

قنهللاقده ننز بةنهللاوان لكبنة و ننز عليدنه لد نو

ل نني علن لننألو ء و لشنهللا نهللا و ل نهللا

الميننه السننتقهمة

لذب عق لهللا ق وتوو ج لشو ةة إىل قتي تابء و يفبدهء لعةي ث ال ز هللا كلع إال مينهان وتسنليمه ،قنه
قهللاقده ،إىل قعل  :لد و» *

قن لب نوّن (ر )
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 87ـ يف تفسري العياشي عس بنق لسنخة قنه  :منتك ملتعاني منكها منهللا هللاا فدنذر

منعه

ت نهللا

مبننه انننم ،فةننع مننق علت ن فسننة أق ن هب عننق كلننع فننةعلمع أاب ت نهللا بنمهنيننة أل ن أل ن ره ننم و أر
ت هللا نمسة أل أل رهم ،فهستكنو كلع فقه حيىي بق أيب مد نعر ملند م :لنع اتبنة إىل بنق عمنع ةنىن أاب
؟ فهمو أ كت ل فيسةل  ،فكت أبع السق :ت هللا بنمهنا ر ه فقهلع  :هنذ غلنط سنلع منق أ نق
السق

ْ
واطن ر ِثكَ ال و ملنع يق لنيت ن نو
قه هذ ؟ فكت  :قه
لوسنعل  :لقْ نَصكم اُ ِِف م ِ
لسال نهنع معيده ،فنمهنع ر ه مق حل مه انم.
 88ـ يف كتـاب ةمعـاين الخيــار حنهللاثده ب بنق معسن بنق ملتعاني قننه  :حنهللاثده علنء بنق السنا لسنةهللا ماب عننق
أنن قننه
أمحنهللا بننق أيب عبنهللا ليقننء عننق أبين عننق ب بننق أيب عمننم عننق بةننب أقن هبده عننق أيب عبنهللا

رسنعل علين وملن

ْ
واطن
تبنهر وتةنهىل :لقْ نَصكم اُ ِِف م ِ

رهللاي نذر أ ت هللا مبه انم فقه  :لكنم نهنع فمنه ز  ،لقنع
ر ِثَ ال واهنة نهنا معيده.
 89ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا ب بق عمم (عمو و ) قنه  :انه ملتعاني عتني علنة منهللا هللاا ،فدنذر

ت نهللا بنهللااننم انننما أو قننه  :بنهللار هم انننما ،فةننع ف من لةلمننهء فسننةهلم عننق كلننع فننهختلعع علين ،
عهفننه
قه أحهللاهم :عشوا ماله ،وقه بة م مةا فلمه ختلعنع قنه لن عبنه ا :بةنط إىل بنق عمنع ب بنق علنء لوضنه
 ،فهسقل فبةط إلي فسةل فقه  :لكنم ننهنع  ،فقنهلع  :ر إلين لوسنع فقني :منق أ نق قلنة كلنع؟ فقنه  :منق
ْ
قع
واطن ر ِثَ ال
تبهر وتةهىل :لقْ نَصكم اُ ِِف م ِ

__________________

جلننع إلهلنء ال ننني فين وال مدن منق هللا تن و نننه هننع عننه لعنيب علن انني قهبنني سنتةهللا لومحتن وأمننهر بوس ننة قنهللاق م إىل
فين تدبين علن
علم ن ابسننت قهق م و سننتةهللا هم ابل نني لننذا أع نهللاهم ب ن  ،وابنننز لد ننو علنني م و لكبننة لة نهللاوهم إىل إفهضننت عل ن انني منند م مننه سننتةهللا ل ن
« نت » رزقده وعي ملؤمدا لنبهت لهللا ق و السنتقهمة تنوو ج منو ةة سنيهللا ملوسنلا ويو قنة النمنة ملة نعما وهللاةلدنه منق ملسنتةهللا ق
النز مع هب مما اي رب لةهملا.
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واهنة ملع يق نهنا معيده.
 91ـ يف الكـايف علنء بنق إبننوهيم عنق بةنب أقن هب كاننو قنه  :ملنه سنم ملتعانني ننذر :إ عنع أ ت نهللا مبننه
انم ،فلمه عع سنة لعق نهء عنق حنهللا ملنه لكننم فنهختلعع علين  ،فقنه بة ن م :منةا لن وقنه بة ن م :عشنوا
ماله فقننهلع في ن أقهو نني تلعننة فهمننتب علي ن يفمننو ،فقننه رهللانني مننق نهللامهن ن قننه ل ن قنندةه  :أت تبةننط إىل هننذ
؟ فقننه لن  :وهننع حيسننق مننق
يفسننع فتسننة مدن ؟ فقننه لن ملتعاني :فمننق تةننىن وحيننع؟ فقننه لن بننق بننق لوضننه
هننذ مننيقه؟ فقننه ل ن  :إ أخوهللاننع مننق هننذ فلننء عليننع اننذ واننذ  ،و ال فهض نوبين مننةا مقوعننة ( )1فقننه ملتعانني :ق نهللا
رضية ،اي هللاةعو بنق حممنع قنو إلين وسني عنق حنهللا ملنه لكننم ،وقنهر هللاةعنو بنق حممنع إىل أيب السنق علنء بنق
ب (م) فسنةل عنق حنهللا ملنه لكننم فقننه لن  :لكننم ننهنع فقنه لن هللاةعننو :اي سنيهللاا نن سنةلين عنق لةلنة فين ؟

ْ
واطن ر ِثَ ال فةهللا ان ملع يق فكهنة نهنا.
فقه أبع السق
قع  :لقْ نَصكم اُ ِِف م ِ
 91ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :وي ْوم َن ْ إ ْذ أ ْعجبتْك ْم ر َْثتك ْم فل ْم ت ْون عنْك ْم شكيْئا ً وضكاق ْ
ت
ال ِ
ِ
ْ
َّ
إىل فنتح
عليْكم اَل ِْض هِما َِب ْت ث َّم وَلْت ْم م ْْهِ ِ ين فهن اه سب غزوا حدا نن ملنه خنوحل رسنع

مكننة أه ننو نن و نهللا هننع ز وبلن خلنني هننع ز فت يننةو وعةننع جلمننعم و لسننالح و هللاتمةننع و هللاتمن رسسننهء هننع ز إىل
مهلع بق ععه لد وا فوأسع علي م ( )2وخوهللاع وسهقع مة م أمع هلم ونسنهن م وكرر نم ومنوو حن نزلنع موينه
لقنع وانه منيخه ابنم قنهللا كهن ب نو منق لكني فلمن يفر بينهللا فقنه :
( )3واه ر هللا بنق ل نمة خلينمن
أا و أنتم؟ قهلع  :بع ا أويه  ،قه  :نةم جمه
__________________
( )1ملقوعة :لسع .
( )2أا هللاةلع رنيسه.
اير هننع ز  ،اهنننة فين وقةننة حدننا ،وفي ننه قننه لدننب ( ) :ت محن لننعيي وكلننع حننا سننتةوت الننوب وهننء مننق
( )3أويننه  :و
لكلم ليت مل سب لدب ( ) إلي ه.
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خلينني! ال حننز ضننو وال س ن ي ه ن ( )1مننه يل مس ن رغننهء لبةننم وهني ن المننهر وخننع ر لبقننو وثغننهء لشننها وبكننهء
ل ؟ فقهلع ل  :إ مهلع بق عنعه سنه من لدنه أمنع هلم ونسنهن م وكرر نم ليقهتني اني إمنوء عنق نعسن ومهلن
و هلن  ،فقنه ر نهللا :رعن ضنة ورب لكةبننة مهلن ولل ننوب؟ ث قنه  :عنع إىل مهلكننه ،فلمنه هللانهء قننه لن  :اي مهلننع
مننه فةلننة؟ قننه  :سننقة من لدننه أمننع هلم ونسننهن م وأبدننهءهم لي ةنني انني رهللانني أهلن ومهلن ور ء ه ننو فيكننع أم نهللا
الوب  ،فقه  :اي مهلع نع أقب ة رني قعمع و نع تقهتي رهللاال اومينه ،وهنذ لينع ملنه بةنهللا ومل ت ند تقهللامنة
بي ننة ( )2هننع ز إىل ننعر خلينني مننيقه وحيننع وهنني لننع ملد ننز عل ن مننءء؟ ( )3ر بي ننة هننع ز إىل عليننه بال هننم
والتدن حمننههلم ،فننةل لوهللاننه علن متننع خلينني ،فهنن ال دعةننع إال رهللانني بسننيع وفوسن  ،فننه اننه لننع الن بننع مننق
ور نننع ،و اننه عليننع ال تكننع ق نهللا ف ن ة أهلننع وعيهلننع ،فقننه ل ن مهلننع :نننع ق نهللا اننيت وانني علمننع
[وعقلنع] فلنم قبني منق ر نهللا ،فقننه ر نهللا :منه فةلنة اةن وانالب؟ قننهلع  :مل حي نو مند م أحنهللا ،قنه  :غنهب النهللا
و الز لع اه ع عالء وسةه ا مه اهنة تغي اة وال االب ،فمق ح نوهه منق هنع ز ؟ قنهلع  :عمنوو بنق عنهمو
وععه بق عهمو ،قه  :ك نع جلذعه ( )4ال دعةه وال و  ،ث تدع ر هللا وقه  :حوب عع (.)5
اي ليتين في ه هللاذم أخ في ه وأض
__________________
( )1الز  :ملوتع مق يفر  .و ل و  :لذا في ح هرا حمهللا ا .و لهللاه  :للا لكنم ل ب.
( )2بي ة هع ز  :عهعت م.
( )3و لسما البق هشه «وهي و ملد ز مءء؟».
( )4جلذم مق لب هنم :لشهب الهللان .و هللا هنمه ضةيعه
( )5الوب لةع  :أمهللا الووب.

الوب ،مبدزلة جلذم

198

سد .

أق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع ويع ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننهء لزم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

اةهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننها قن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللام

() 1

ق نهللا
هللاتمننهم هننع ز مويننه ف م ن لقبه نني ورغننب م جل ننه ووع نهللاهم لد ننو ،و
وبل ن رسننع
غدمن أمنع هلم ونسنهءهم وكرر نم ،فوغن لدنه وخوهللانع علن ر ايهتنم ،وعقنهللا للنع ء يفاني و فةن إىل أمنم
وعهللا
واي مق خي مكة بو ة أمو حيمل ه ،وخوحل ثىن عشو ل رهللاي ،عشنوا ماله النق انهنع مةن
ملؤمدا
وانه مةن منق بنىن سنليم لن رهللاني رنيسن م عبنه بنق منو

لسنلمء،

و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعنو
ومق مز دة ل رهللاي.
رهللا الهللا ط إىل علء بق إبوهيم قه  :فم ع ح اه مق لقع عل مسما ليلنة قنه  :وقنه مهلنع بنق عنعه
لقعم  :لي م اي رهللاي مدكم أهل ومهل خل ه و  ،واسوو هللاعع سنيعفكم وامدنع منةهب هنذ لنع ا و

لشن و فنهك انه غلن ل نبح ( )2فنهمحلع محلننة رهللاني و حنهللا وهنهللاو لقنع ( )3فنه ب مل لن أحنهللا حيسنق الننوب
لغنهللا ا نهللار و ا حدننا وهننع و لن نهللا ر بةينهللا واهنننة بدننع سننليم علن مقهللامتن ،
فلمننه قننل رسننع
فخنوحل علنني م اتهنن هننع ز مننق انني انحيننة فههنزمننة بدننع سننليم و هنننز مننق ور ن ننم ومل بن أحنهللا إال هنننز  ،وبقننء أمننم
ال لعو عل مءء ( )4واه لةبه أخنذ بل نه
قهتل م نعو قليي ومو ملد زمع بوسع
ملؤمدا
دنه :
عق مييدن و بنع سنعيه بنق حنهرن بنق عبنهللا ملطلن عنق سنهر  ،فةقبني رسنع
بغلة رسع
فلننم لننع أحنهللا علين  ،واهنننة نسننيبة بدننة اةن ملهزنيننة سنننع وهللاننع
اي مةشننو يفن ننهر إىل أ ننق ملعننو ان رسننع
ملد زما ل ب وتقع  :إىل أ ق
__________________
( )1جلنذم :لشنهب .و خلبن و لعضن  :ضنواب منق لسنم .و لعيعنهء :لطع لنة لشنةو .و لزمن  :لشنةو لنذا فنع منوبط قينهللا لهللا بنة ،و نهللا فوسننه
قعت ه هكذ  ،وهع حممع وق خليي و لشها هده :لععي وقهللام أا وعي با لععلا لي ابلةظيم وال ابالقم.
( )2لغل  :هلمة مخو لليي.
( )3ههللا لشءء :اسو .
( )4أا ال لتعتع وال ةطعع علي .
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تعوو عق

وعق رسعل ؟ ومو ذه عمو فقهلة ل  :و لع مه هنذ لنذا قندةة؟ فقنه هلنه هنذ منق  ،فلمنه رأ

هلزميننة راننب ننع ( )1عل ن بغلتن وق نهللا م ن و سننيع فقننه  :اي عبننه ق نةهللا هننذ لظننوب ( )2وان  :اي
رسننع
نهللا فقنه  :ألل نم
أقن هب لبقنوا واي أقن هب لشن وا ( )3إىل أ نق تعنوو ؟ هنذ رسنع  ،ث رفن رسنع
عننعت مبنه عننه بن معسن
فقننه  :اي رسنع
لنع المنهللا وإليننع ملشنتك وأنننة ملسنتةه  ،فدننز إلين هللاينيني
يفيب سننعيه بننق الننهرن :انولننين اعننه مننق ح ن
لن لب ننو وتننه مننق فوعننع  ،ث قننه رسننع
حننا فلن
فدهول فومه وهللاع ملشواا ث قه  :مهههللات لعهللاع ( )4ث رف رأس إىل لسمهء فقه  :ألل م هتلع هنذ لة نهبة
مل تةب نهللا و مننقة ال تةب نهللا ال تةب نهللا ،فلمننه مسةننة يفن ننهر ن نهللا ء لةبننه عطعننع واسننوو هللاعننع ( )5سننيعف م وهننم
للةبنه  :منق
و سنت يع وهللاةنع إلين والقنع ابلو نة ،فقنه رسنع
قعلع  :لبيع ،ومنوو بوسنع
 :ت محن لنعيي ( )6وننز لد نو
هؤالء يفن هر ،فقه رسع
هؤالء اي أاب لع ي ،فقه  :اي رسع
مق لسمهء و هنزمة هع ز  ،واهنع سمةع قةقةة لسنالح ( )1جلنع و هنزمنع اني وهللان وغندم رسنعل أمنع هلم
ْ
واطن ر ِثَ ال وي ْوم َن ْ ال .
ونسهن م وكر ر م ،وهع قع  :لقْ نَصكم اُ ِِف م ِ

__________________

وميكنق كنع قن يح
( )1اذ لدسخ و نسخة « و » و مل هللار «راب ع عل بغلت » وهع أ ه غم ق يح و لكي م
تةهىل « راب بوهللالع» و ملةىن :ضوب بسع عل بغلت .
للعظة «مذ » و جلذ  :بقية لسع بةهللا كههب يوف وراب أا ضوب قه
( )2لظوب :لدي مق لومي.
( )3و جمم لبيه «اي أق هب سعرا لبقوا ،واي أهي بيةة لش وا».
( )4مه وهللا  :قبح.
( )5ع جلعق :غمهللا لسي .
( )6لعيي  .ومح لعيي أا متهللا الوب.
( )1لقةقةة :حكه ة قعت لسالح.
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ْ

قننع

 91ـ يف تفســري العياشــي عننق ع ننال عننق أيب عب نهللا
َّ

ْ
ْ ْ ْ
 :وي ْ
ككوم َنكك ال إِذ أعجبككتك ْم

رَثتك ْم إىل :ث َّم وَلْت ْم م ْْهِ ِ ين فقه  :أبع فال .
لل سننق بننق أمحنهللا :أا مننءء لسننكيدة
 93ـ عــن احلســن بــن علــي بــن فهــا قننه  :قننه أبننع السننق لوضننه
عدهللاام؟ قه  :ال أ ر هللاةلة فهللا أا مءء هع؟ فقه  :ر ح مق جلدة وحل ييبة هله قنعرا ا نعرا وهللان إلنسنه ،
فتكع م يفنبيهء.
حنهللا ط يع نني و
 91ـ يف الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق أبين عننق علننء بننق أسننبه عننق أيب السننق لوضننه
مخو قه علء بق أسبه  :وسنةلت فقلنة :هللاةلنة فنهللا منه لسنكيدة؟ قنه  :ر نح منق جلدنة هلنه وهللان اعهللان إلنسنه
دا ف ز ملشواا.
أيي رحي ه مق ملسع وهء ليت أنزهله عل رسعل

ْ
َّ ْ
ْ ْ
وَل وى المكل ِم ِن وأنكزل
كينت ى ِس ِ ِ
 95ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو ثم أنزل اُ س ِ
َّ
ْ
َّ
ً ْ
اَّلين كف وا وهع لقتي و ذلَِ ازاء الاك ِف ِ ين قه  :وقه رهللاي مق بنىن ن نو بنق
انودا لم ت ْوها وعكب ِ

مةهو ة قه ل م وا بق ربيةة للمؤمدا وهع أسم

أ نهللا م :نق خليني لبلن و لوهللانه علني م لنينهب لبنيب فهننه

اه قتلده م هللا م ومه اده نوام في م إال ا يقة لشهمة ( )1قهلع  :تلع ملالنكة.
 96ـ يف روضـ الكـايف محينهللا بنق زاي عنق عبنهللا بنق أمحنهللا لنهللاهقه عنق علنء بنق السنق لطنهيوا عنق ب بنق زاي
ق ننع  :قت نني عل ننء ب ننق أيب يهلن ن
بي ننهم لس ننهبوا ع ننق أاب ع ننق ع ننال أىب ق ننهحل ق ننه  :مسة ننة أاب عبن نهللا
بيهللا ع حدا أربةا.
 97ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي وعلء بنق ب لقهسنهّن عيةنه عنق لقهسنم بنق ب عنق سنليمه بنق و
ملدقننوا عننق لع ننيي بننق عيننه إىل قننه  :وابسننده عننق ملدقننوا عننق حعننص بننق غيننهن عننق أيب عب نهللا
واه لسهني مق حمبيده فقه لن أبنع هللاةعنو  :بةنط ب
قه  :سة رهللاي ىب عق حووب أمم ملؤمدا
ْ

نمسة أسيهه ثلنة مد ه مههوا فال تغمهللا َ ََّّت تضع اح ْب أ ْوزاِها  ،ولق ت

__________________
( )1لشهمة :مبةىن خله .
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الوب أوزرهه

ح تطل لشم مق مغوذه فهك يلةة مق مغوذه ممنق لدنه ال نم

و لسني

كلنع لينع إىل قعلن

لننهّن

َّ
ْ ً
ْ
َّ
اَّلين ال يل ِمنو
عل أهي لذمة لشم قه
اس َسنا ث نسنخ ه قعلن تةنهىل :قاتِلوا ِ
تةنهىل :وقولوا لِلن ِ
ْ
َّ
ْ
هاُ وال ه ْاَل ْومِ ْاَلخ وال َي ِّ مو ما َ َّ م اُ وِسوَل وال يْينو دين اح ِّ من اَّليكن أوتكوا الكتكاب َ َّ
كَّت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
اْل ْزية ع ْن ي الْ وه ْم صا ِغ و فمق اه مد م ر إلسال فلنق قبني مند م إال جلز نة أو لقتني ومنه هلنم
يعطوا ِ

كرر م سن فنهك قبلنع جلز نة علن أنعسن م حنو عليدنه سنبي م وحومنة أمنع هلم وحلنة لدنه مدنها ت م ،ومنق انه
ر لسننال أو
منند م ر الننوب حنني لدننه سننبي م وأمننع هلم ،ومل سنني لدننه مدننها ت م ومل قبنني منند م إال لنهللاخع
جلز ة أو لقتي.
 98ن ب بننق حيننىي عنق أمحنهللا بنق ب عننق أيب حيننىي لع سنطء عننق بةنب أقن هبده قننه  :سنقي أبننع عبنهللا
إىل أهنني مكننة
عننق جملننع أاننه هلننم نننب؟ فقننه  :نةننم أمننه بلغننع اتننهب رسننع
ْ
أ خذ مده جلز نة و عدنه علن عبنه ا يفواث  ،فكتن إلني م لدنب :ىن
ُ  ،فكتبع إىل رسع
ِِب الب ِمن ا ِ

ْ
أسننلمع و ال فككأذنوا

لسة مخنذ جلز نة إال منق أهني لكتنهب ،فكتبنع إلين ن و نهللاو بنذلع تكذ بن ن :زعمنة ننع ال خنذ جلز نة إال منق
 :إ جملنع انه هلنم ننب فقتلنع واتنهب
أهي لكتهب ث أخذت جلز ة منق جمنع ه نو ( )1فكتن إلني م لدنب
أحوقع  ،أاتهم نبي م بكتهذم ثىن عشو ل هللالهللا ثعر.
قننه  :سننةلت عننق لدسننهء اي ن
 99ـ يف كتــاب علــل الش ـرا ع ابسننده إىل لزهننوا عننق علننء بننق السننا
ر ال ننوب إال
هن ن ع ننق قتنني لدس ننهء و لعل نهللا
سننقطة جلز ننة ورفة ننة ع نند ق؟ فقننه  :ال رس ننع
تقهتي ،و قهتلة أ ه فةمسع عد ه مه أمكدنع ومل ن خلنال فلمنه هنن عنق قنتل ق ر النوب انه كلنع
ر إلسننال وىل ،و متدةننة تننؤ جلز ننة مل ميكننق قتل ننه ،فلمننه مل ميكننق قتل ننه ،رفةننة جلز ننة عد ننه ،ولننع مد ن
لوهللاننه و بننع
واذلع

ننؤ و جلز ننة اننهنع انق ننا للة نهللا وحلننة مننهن م وقننتل م ،ال قتنني لوهللاننه مبننهح

__________________
( )1ه و ن حمواة ن :بلهللاا ابليمق و سم جلمي أر

لب و ق.
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ر لشننو ،

ملقةهللا مق أهي لشو و لذمة و يفعم و لشيخ لعنهّن و ملنوأا و لعلنهللا

ر

النوب فمنق أهللاني كلنع رفةنة عند م

جلز ة.
 111ـ يف الكايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين وب بنق حينىي عنق أمحنهللا بنق ب عنق ب بنق حينىي عيةنه عنق عبنهللا
قننه  :هللاننوت لسنندة أال تؤخننذ جلز ننة مننق ملةت ننع ( )1وال مننق
بننق ملغننما عننق يل ننة بننق ز نهللا عننق أيب عب نهللا
ملغلعب عل عقل .
 :منه حنهللا
 121ن علء بق إبوهيم عق أبي عق محه بق عيس عق حو ز عق زررا قه  :قلة يفيب عبهللا
جلز ننة علن أهنني لكتننهب وهنني علنني م كلننع مننءء معهن ال دبغننء جيننعزو إىل غننم ؟ فقننه  :كلننع إىل المننه
أيخنذ مننق انني إنسنه منند م مننه منهء علن قنهللار مهلن مبنه طين نننه هنم قننع فنهللاو أنعسن م مننق سننتةبهللاو أو قتلننع ،

ْ
تبهر وتةنهىل قنه ََّّ َ :ت يعطكوا

فهجلز ة تؤخذ مد م عل قهللار مه طيقع ل أيخذهم ب ح سلمع  ،فه
ْ
اْل ْزية ع ْن ي الْ وه ْم صا ِغ و واي كع قهغو وهنع ال كن ن ( )2ملنه ؤخنذ مدن  ،حن جينهللا كال ملنه أخنذ مدن ،
ِ
فيةمل لذلع فيسلم.
 :أرأ ننة مننه أيخننذ هننؤالء مننق هننذ خلمن ( )3مننق ر
 122ن قننه وقننه بننق مسننلم :قلننة يفيب عبنهللا
جلز ننة وأيخننذ مننق ل نهللاههقا هللاز ننة رسس ن م مننه علنني م كلننع مننءء معه ن ؟ فقننه  :اننه علنني م مننه أهللاننهزو عل ن
أنعس م ،ولي لإلمه أانو مق جلز ة مهء المه وضن كلنع علن رسسن م ولني علن أمنع هلم منءء ،و منهء
فةل أمع هلم ولي علن رسسن م منءء ،فقلنة :ف نذ خلمن ؟ فقنه  :ننه هنذ منءء انه قنهال م علين رسنع
( .) 4
__________________
( )1ملةتع  :لذا كه عقل مق غم هللادع .
( )2أا ال بهيل.
( )3قه جمللسء (ر )

موما لةقع  ،أا مق لذا وض عمو عل ن هر تغل مق ت ةي

با وال
( )4وقه (ر ) بيه هذ لكال  :لظههو ن
تقية ،أو كع هذ مهرا إىل مه مو سهبقه مق مو جلز ة.

لزاها ورف جلز ة.

خلمن منق لبنهللام ،فلمنه مل ع نم لسنهني وأعنه لسنؤ غنم
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لكنال

 123ن ب بنق حينىي عنق أمحنهللا بنق ب عنق السنق بنق حمبنعب عنق أيب أ نعب عنق ب بنق مسنلم عنق أيب هللاةعنو
أهي جلز ة ؤخذ مق أمع هلم ومع مي م مءء سع جلز ة؟ قه  :ال.
 :ولق نهللا حنهللاثين أيب عننق
 111ـ يف كتــاب االحتجــاج للطربســي قننه أبننع ب لةسننكوا :قننه ل ننه
عننق السننا بننق علننء س نيهللا لش ن هللا ء عننق علننء بننق أيب يهل ن أمننم
هللا نهللاا علننء بننق السننا ز ننق لةهب نهللا ق
أهنني مخسننة أ اي  :لي ننع و لد ننهر و لهللاهو ننة
ملننؤمدا قننلع ت علنني م ن ن هللاتم ن عمننه عد نهللا رسننع
و لندع ة ومشواع لةوب .فقهلة إلي ع  :ق نقع  :عز و بق وقهللا هللاقده اي ب لددظو مه تقع فه تبةتدنه فند ق
أسب إىل ل ع ب مدنع وأف ني ،و خهلعتدنه خ نمده  ،وقهلنة لد نهر  :نق نقنع  :إ ملسنيح بنق سنهللا بن
وقهللا هللاقده لددظو مه تقع ؟ فه تبةتده فد ق أسب إىل ل ع ب مدع وأف ي ،و خهلعتده خ مده .
للي ع  :أهللاقتمنعىن يفقبني قنعلكم بغنم ح نة؟ قنهلع  :ال قنه  :فمنه لنذا عنهام إىل لقنع اب عز نو
ث قه
ب ننق ؟ ق ننهلع يفنن ن أحي ننه لب ننين إس ننو نيي لتعر ننة بةن نهللا م ننه كهب ننة ومل عة نني ذ ننه ه ننذ إال يفن ن بدن ن  ،فق ننه رس ننع
 :اي قهر عز و بق و معسن وهنع لنذا هللانهن م ابلتعر نة ورأو مدن منق ملة نز ت منه قنهللا علمنتم؟ فنه
اننه عز ننو بننق ملننه ه ننو مننق لكومننة مننق حيننهء ( )1لتعر ننة فلقنهللا اننه معس ن ابلدبننعا أحن و وىل ،ولننقق اننه هننذ
ملقهللا ر مق إاوم لةز و عهللا ن بد فهضةهه هذ لكومة ملعس تعهللا ل مدزلنة أهللاني منق لدبنعا ،و ادنتم ننه
نيهام هذ مق وال ا يفم هت يفوال بعيء مابن م هلنق فقنهللا
تو هللاو ابلدبعا لهللااللة ( )2عل سبيي مه تشهههللاو
اعننو ابهلل ومننب تمع نلقن  ،وأوهللابننتم فين قننعهت نهللاثا ،ووهللان عد نهللاام كننع حم نهللااث لعقننه ،و كننع ل ن
خهل قدة و بتهللاع قهلع  :لسده نةىن هذ فه هذ اعو
__________________
( )1مل هللار واذ ملدقع عق تعسم المه «هبحيهء لتعرا».
( )2و ملدقع عق تعسم المه « لعال ا» بهللا « لهللااللة».
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امه كانوت ولكدنه نةنىن نن بدن علن مةنىن لكومنة و مل كنق هدنه وال ا ،امنه قنهللا قنع بةنب علمهندنه ملنق و نهللا
إاوم وإابنت ابملدزلة عق غم  :اي بنىن ،و نن إبنين ال علن إثبنهت وال تن مدن  .ويفنن قنهللا قنع كلنع ملنق هنع هللادن ال
نس بيد وبيد واذلع مله فةي بةز و مه فةني انه قنهللا نذ بدنه علن لكومنة ال علن لنعال ا ،فقنه رسنع
كننع عز ننو بدن فننه هننذ ملدزلننة ملعس ن وىل و
 :ف ننذ مننه قلتن لكننم :نن وهللان علن هننذ لعهللان
ع ح اي مبطي هبقور و قل علي ح ت  ،ال منه حت نتم بن نؤ كم إىل منه هنع أاني النه كاوتن لكنم ،يفنكنم
قلننتم :إ عظيمننه مننق عظمننهنكم قنهللا قننع الهللادن ال نسن بيدن وبيدن  :اي بننىن وهننذ إبننين ال علن يو ن لننعال ا فقنهللا
رهللاو أ ه هذ لةظنيم قنع الهللادن مخنو .هنذ أخنء وتخنو :هنذ منيخء و ىب ،وتخنو :هنذ سنيهللاا واي سنيهللاا
منني هنذ لقنع  ،فنهك جينعز عدنهللاام كنع معسن أخنه هلل أو
لكومة ز
عل سبيي إلاو  ،و مق ز
إلانو النه لةز نو ،امنه منق ز رهللانال إلانو قنه لن  :اي سنيهللاا واي
ميخه ل أو أاب أو سيهللا  ،يفن قهللا ز
منني هنذ لقنع أفي نعز عدنهللاام
لكومنة ز
ميخء واي عم واي رنيس علن يو ن إلانو و منق ز
إلاننو عل ن مننق قننه ل ن  :اي
كننع معس ن أخننه هلل أو مننيخه أو عمننه أو رنيسننه أو س نيهللا أو أمننم يفن ن ق نهللا ز
ميخء أو اي سيهللاا أو اي أمما أو اي عم أو اي رنيس  ،قه  :فب ة لقع وسمو وقهلع  :اي ب أهللالده نعكنو فيمنه
علن لد نهر فقنه  :وأننتم قلنتم :إ
قتل لده ،فقه  :نظوو في بقلنعب مةتقنهللاا لالن نهه نهللاام ث قبني
لقنهللايف قنهر حمنهللااث لعهللانع هنذ نهللان
بد  ،فمه لذا أر متنع ذنذ لقنع ؟ أر
سهللا ابملسيح
لقهللايف
قنهر قنهللاميه لعهللانع لقنهللايف لنذا هنع ؟ أو مةنىن قنعلكم :نن
لذا هنع عيسن ؟ أو نهللان لنذا هنع عيسن
لقهللايف قهر حمنهللااث فقنهللا أبطلنتم ،ال لقنهللايف حمنه
سهللا ب ن خت بكومة مل كو ذه أحهللا سع ؟ فه أر
ننم قنهللاميه و أر
نهللان قننهر قنهللاميه فقنهللا أحلننتم ال نهللان أ ننه حمننه
دقلن في ننم حمنهللااث ،و أر
نن س نهللا ب ن اب خت ن و قننطعه عل ن سننه و عبننه فق نهللا أقننور نهللاون عيس ن و نهللاون ملةننىن لننذا س نهللا ب ن مننق
هللالن  ،يفنن إك اننه عيسن حمنهللااث واننه
عيس وكلع

قنهللا سنهللا بن اب أحنهللان ب ن مةننىن قننهر ب ن أاننو خللن عد نهللا فقنهللا قننهر
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ن ن ملةننىن حم نهللاثا ،وهننذ خنناله مننه ب نهللاأ تقعلعن ن  ،فقهلننة لد ننهر  :اي ب

مل ننه أه ننو عل ن نهللا عيس ن م ننق

 :فقنهللا مسةنتم منه قلتن للي نع
يفميهء لة يبة مه أه و فقهللا ذ ولهللا عل هللا نة لكومنة ،فقنه هلنم رسنع
كلننع ال ن فسننكتع إال رهللاننال و ح نهللا م نند م قننه ل ن  :اي حمم نهللا أولس ننتم
هننذ ملةننىن ل نذا كاومت ننع  ،ث أع ننه
تقعلع  :إ إبو هيم خليي ؟ قه  :قهللا قلده كلع ،فقه  :إك قلتم كلع فلنم مدةتمنعان نقنع  :إ عيسن بنق ؟
 :هنمننه لننق شننتب ه ( )1ال قعلدننه إبننوهيم خلينني فهنننه هننع مشننت مننق خللننة ( )2و خللننة نننه
فقننه رسننع
مةدههه لعقو و لعهقنة وقنهللا انه خلنيال إىل ربن فقنم  ،و لين مدقطةنه وعنق غنم متةععنه مةوضنه مسنتغديه ،وكلنع ملنه أر نهللا
فقننه ل ن  :أ ر عب نهللاا ،ف هن ن فلقي ن هلننع ء
قذف ن لدننهر فوم ن ب ن ملد دي ن فبةننط تةننهىل هللاينينني
فقه  :المين مه بهللا لع فقهللا بةنين لد وتع ،فقه  :بي حسب ونةنم لعايني ىن ال أسنقي غنم وال حههللانة يل
إال إلين فسننم خليلن أا فقننم وحمتههللان و ملدقطن إلين عمننق سننع  ،وإك هللاةنني مةننىن كلننع مننق خللننة ( )3وهننع نن قنهللا
لي مةهني ووق عل أسو ر مل ق علي ه غم  ،اه [ خلليي] مةده لةهمل ب وممنعر وال عهللان كلنع تشنبي
نلق .
ال توو ن إك مل دقط إلي مل كق خليل  ،وإك مل ةلم مسور مل كق خليلن  ،و منق لنهللا لوهللاني و أههنن
وأق ه ( )4مل خيوحل عق أ كع ولهللا  ،ال مةىن لعال ا قنهنم ،ث إ وهللان يفنن قنه إلبنو هيم خليلنء ( )5أ تقيسنع
أنتم اذلع فتقعلع  :إ عيس بد وهللا أ ه أ تقعلع ل وملعس بد [ ،فه لذا مة مق ملة ز ت مل كق
__________________
( )1و ملدقع عق تعسم المه «مل شتب ه».
(« )2مق خللة أو خللة» أا ابلعتح أو ل م وهع ل

يح مله سيةت

اال المه

مق لتع يي.

( )3أا ابل م.
( )4أا أبةهللا .
( )5هذ هع لظههو ملع ف للم هللار لكق

أانو لدسخ هكذ « :ث

مق أوهللا
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قع عل قع إبوهيم خليل .» ...

بهللاو مه اه م عيس فقعلع

معس أ ه بد ] ( )1و ن جيعز أ تقعلع عل هذ ملةىن ن ميخة وسنيهللا وعمن

ورنيس وأمم امه قهللا كاوت للي ع  ،فقه بة م لنبةب :و لكتن ملدزلنة عيسن قنه  :أكهن إىل أىب؟ فقنه
 :إ ادنتم بنذلع لكتنهب تةلمنع فنه فين  :أكهن إىل أيب وأبنيكم فقعلنع  :إ عين لنذ ق خنهيب م
رسع
عيس اهنع أبدهء امه اه عيس بد مق لعهللا لذا اه عيس بد  :ث إ مه هنذ لكتنهب بطني علنيكم
هذ لذا زعمتم عيس مق هللا ة الخت ه اه بده ل  ،يفنكم قلتم نه قلده ن بد يفن خت ن مبنه مل خينتص
لننذا خننص ب ن عيس ن مل خيننص ب ن هننؤالء لقننع لننذ ق قننه هلننم عيس ن  :أكه ن إىل أيب
بن غننم  ،وأنننتم تةلمننع
وأبننيكم ،فبطنني كننع الخت ننه بةيس ن يفن ن ق نهللا ثبننة عد نهللاام بقننع عيس ن ملننق مل كننق ل ن مننني خت ننه
عيس ن  ،وأنننتم نننه حكيننتم لعظننة عيس ن و ولتمعهننه عل ن غننم وهللا ننه ،يفن ن إك قننه  :ىب وأبننيكم فق نهللا أر غننم مننه
ننوفةين إلنني م وجيمةننين
كهبننتم إلين و لتمننع ( )2ومننه نهللار كم لةلن عننىن :أكهن إىل م ىب وأبننيكم أو إىل نننعح
مة م ،وم ىب وأبيكم واذلع نعح ،بي مه أر غم هذ  ،قه  :فسكة لد هر وقهلع  :منه رأ دنه انهليع جمنه ال وال
هقمه وسددظو أمعران.
و النهللا ط يع نني أخننذان مدن معضن الههللاننة وتتمتن وهننء لننو علن لعننو لنالثننة لبهقيننة م ن أو سننعرا النةننه
 :فع لذا بةن ابال نبيه مه أتة عل عهعت م إال ثلنة أاي حن أتنع رسنع
و مخو الهللا ط وقه ل ه
فةسنلمع وانهنع مخسنة وعشنو ق رهللانال منق اني فوقنة مخسنة وقنهلع  :منه رأ دنه منني ح تنع اي
.
ب نش هللا نع رسع
قنه  :إ نع اي
عق أبي عق مابن عنق السنا بنق علن
 115ـ يف عيو الخيار ابسده إىل لوضه
قننه  :أخننيّن عمننه لنني هلل ،وعمننه لنني عد نهللا  :وعمننه ال ةلم ن ؟ فقننه عل ن
سننقي علننء ب نق أيب يهل ن
 :مه مه ال ةلم فذ
__________________
( )1با لةالمتا نه هع مل هللار و لدسخ.
( )2ي فالان لقع  :أضهه إلي قعال قهل غم و عه علي .
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ق نعلكم اي مةشننو لي ننع

عز ننو بننق

و ال ةلننم ل ن ول نهللا ،و مننه قعلننع مننه لنني عد نهللا

فلنني عد نهللا

هلننم

للةبه  ،و مه قعلع مه لي هلل فلي هلل مو ع ،فقه لي ع ا :م هللا ال إل إال  ،و م هللا ب رسع .
 116ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عنق إسن بنق هليننم عنق سنةهللا بنق يو ن عنق يفقنب بنق نبهتنة عنق
ن قه  :إ لش و مل ز ح يهللا ال ح عه للومحه ولهللا ،عز لومحنه وهللاني كنع لن ولنهللا ،فةدنهللا
علء
كلع قشةو لش و ( )1وقهر ل مع حذ ر دز ب لةذ ب.
 :منتهللا غ ن
 117ـ يف تفسري العياشي عنق عطينة لةنع عنق أيب سنةيهللا خلنهللارا قنه  :قنه رسنع
علن لد نهر حنا قنهلع  :ملسنيح بنق  ،و منتهللا غ ن
عل لي ع حا قنهلع  :عز نو بنق  ،و منتهللا غ ن
عل مق أر مء ومك ّن ع .
منءء اغ ن لطلنح ( )2و لسنهللار
ن قه  :لق غ ن
 128ن عق ز هللا بق عبهللا مللع عق أيب عبهللا
لطلننح اهنننة اننهيفتوحل و لسنهللار اننهلبطيخ فلمننه قهلننة إلي نع  :نهللا مغلعلننة تقننبب محل ننه ف ننغو ف ننهر لن ع ننم
و منتهللا لة ننم ،فلمننه قهلننة لد ننهر  :ملسننيح بننق خنوحل هلمننه هننذ لشننع وتقننبب محل مننه وقننهر لدبن ( )3إىل
هذ المي وكه محي لطلنح فنال حيمني حن قنع قهنمدنه ،ث قنه  :منق سنق يل نة أو سنهللارا فكةننه سنق مؤمدنه
مق همة.
َّ
حهللا ط يع ي وفين وقنه  :قكاتلتم اُ أىن
 119ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي « » عق أمم ملؤمدا
ي ْلفكو أا لةد م ىن ؤفكع فسم للةدة قتهال.
__________________
راي و شق وتغم لعن .
( )1قشةو لدبهت :مل
( )2لطلح :م و ح هز ة ومدهبت ه بطع الو ة وهله مع انم و قه هله أ غيال أ ه اي إلبي مد ه اال انم .
( )3اذ لدسخ و مل هللار «وقهر لشع إىل هذ المي» وهع لظههو و لدب  :محي م و لسهللار.
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 111ـ يف جممع الييا ورو لنةلب ابسده عق عهللا بق حه قنه  :أتينة رسنع

و عدقنء قنلي ،

فقننه  :اي ع نهللا يننوح هننذ لننعثق مننق عدقننع قننه  :فطوحت ن ث أتيننة إلي ن وهننع قننوء عمننق سننعرا بو نننة هننذ ت ننة:
َّ
ً
اخكوا أ َْباِه ْم وِ ْهباُت ْم أ ِْباها حن فنوغ مد نه فقلنة لن  :ان لسنده نةبنهللاهم ،قنه  :ألني حيومنع منه أحني
فت ومعن  ،وحيلع مه حو فتست لعن ؟ قه  :فقلة :بل  ،قه  :فتلع عبه هتم.
بنق حينىي عنق عبنهللا

 111ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عق أبي عق عبنهللا
َّ
ْ
ْ
 :اخكوا أَباِه ْم وِهبكاُت ْم أ ِْباهكا
عنق قنع
بق مسكه عق أيب ب م قه  :سةلة أاب عبهللا
ْ
ُ فقننه  :أمننه و مننه عننعهم إىل عبننه ا أنعسن م ولننع عننعهم إىل عبننه ا أنعسن م ملننه أهللاننهبعهم ،ولكننق
ِمككن دو ِ ا ِ
أحلع هلم حومه وحومع علي م حالال ،فةبهللاوهم مق حيط ال شةوو .
 112ن علء بق ب عق قهحل بق أيب محه وعلء بق إبوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق رهللاني عنق أيب عبنهللا
قه  :مق أيهم رهللاال مة ية فقهللا عبهللا .
َّ
ْ
ْ
تةنهىل :اخكوا أَبكاِه ْم وِهبكاُت ْم
قنع
 113ـ يف تفسري العياشي عن أيب ب م عق أيب عبنهللا
ً

ْ
ْ
ُ قننه  :مننه و مننه قننهمع هلننم وال قننلع ولكنند م أحلننع هلننم حومننه وحومننع علنني م حننالال
أِباهكككا ِمكككن دو ِ ا ِ
فهتبةعهم.
 114ن وقه خي مخو عد  :ولكد م أيهععهم مة ية .
َّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ً ْ
 115ن عق هللاهبو عق أيب عبهللا
قه  :سةلت عنق قنع  :اخكوا أَباِهم وِهباُتم أِباها ِمن دو ِ

ُ قه  :مه هنم مل تخذوهم مهلة إال هنم أحلع حالال وأخذو ب وحومع حومه فةخذو بن ( )1فكنهنع أرابذنم منق
ا ِ
و .
 116ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو

__________________
( )1اذ لدسخ و بةب نسخ مل هللار اوو ة لكليين (ر )
و ال خيلع مه لدسخ أ ه مق وهللا ق يح امه ال خيع .

لكه «أحلع حومه فةخذو بن وحومنع حنالال فةخنذو بن » ولةلن يفقنح
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ً

َّ

ً

ْ

ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ُ والم ِسكيح ْابكن مك ْ يم منه ملسنيح فة نع وعظمنع
قعلن  :اخكوا أَباِهم وِهباُتم أِباهكا ِمكن دو ِ ا ِ
أنعس م ح زعمنع نن لن و نن بنق  ،ويهنعنة مند م قنهلع  :اثلنط ثلنن  ،ويهنعنة مند م قنهلع  :هنع  ،و منه أحبنهرهم
ورهبننههنم فننإهنم أيننهعع وأخننذو بقننعهلم و تبةننع مننه مننووهم ب ن  ،و نننع مبننه عننعهم إلي ن  ،فه ننذوهم أراباب بطننهعت م هلننم
كوِ ِه ْم  ،ومنه منو بن يفحبنهر و لوهبنه تبةنع وأينهععهم وع نع
وتوا م أمنو واتبن ورسنل فنبكو وِاء ظت ِ

تبننهر

ورس نعل  ،و نننه كاننو هننذ اتهبدننه لكننء نننتةظ ذننم ،فةننم تبننهر وتةننهىل بننىن إسننو نيي مبننه قنندةع  ،قننع
ّ
ً
ً
َّ ْ
واَْا ال هلإ إال هو سبْحان وتةهىل عمه شواع ».
وتةهىل :وما أ ِم وا إِال َِلعبْوا إِِلا ِ
حهللا ط يع ي وفي وقهللا بنا تةنهىل ق نص
 117ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي « » عق أمم ملؤمدا
ْ
َّ
ْ
ْ
ُ هِأفوا ِه ِت ْم ويأَب اُ ِإال أ ْ ي ِت َّم نكوِ ةنىن هننم ثبتنع لكتنهب منه مل
ملغنم ق بقعلن  :ي ِ يْو َِلط ِفلا نوِ ا ِ

قلعذم ح تواع في مه عل مه أحهللاثع في وحوفع مد .
قل ليلبسع عل خلليقة فةعم
ْ
وفي وهللاةي أهي لكتهب ملقيما ب و لةهملا بظههو وابيد مق م وا أ ْصلتا ثاهت وف ْعتا ِف َّ
السما ِء تكل ِي
ِ
ِ
َّ
ْ
أكلتا ل َِ ال هِ ِإذ ِ ِ ِّبتا أا ظ نو منني هنذ لةلنم تملنة لعقنة بةنهللا لعقنة وهللاةني أعنهللا ءهه أهني لشن وا
مللةعنة لذ ق حهولع إيعهء نعر مفع ه م فةىب إال أ تم نعر .
 118ـ يف كتاب الغيي لشيخ الطا ف « » ورو ب بق أمحهللا بق حينىي عنق بةنب أقن هبده عنق ب بنق عيسن
فلةدن  ،ث قننه  :إ علننء بننق أيب محننزا
بننق عبينهللا عننق ب بننق سننده قننه  :كاننو علننء بننق أيب محننزا ( )1عدنهللا لوضننه
مسهن وأرضن  ،ويأَْب اُ إ َّال أ ْ يكت َّم نكوِ ول ْ
كو رك ِ ملشنواع  ،ولنع انو للةنا ملشنو ،
أر ال ةبهللا
ِ
ِ

قلة :ملشو ! قه  :نةم و و رغم نع اذلع هع اتهب

:

__________________
( )1هع علء بق أيب محزا سهمل لبطهنىن منق أقن هب لكنههم
كم مق لوو ايت لكنما ومه ميكق هللاف ب عد ه وغم كلع

ث وقن بةنهللا وفهتن
تدقيح ملقه فو هللا .
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وهنع أحنهللا عمنهللا ملع قعنة ،كانو توعتن ومنه ور

ْ
ْ ْ
ُ هِأفوا ِه ِت ْم وقهللا هللاوت في و أمنهل أن أر
ي ِ يْو أ يط ِفلا نوِ ا ِ
وقهللا كاو م فوعع بطنع الع مني يلن
حهللا ط يع ي قع في
 119ن وابسده إىل ل ه
زو ملكننة يفمننو و جلبننهبوا منند م علن نهللاا لقننهنم
اننذلع بدننع ميننة وبدننع لةبننه ملننه أ وقعننع علن
معسن
و اب ا نسنل ( )1يمةنه مند م لعقنع
انقبعان لةهللا وا ،ووضنةع سنيعف م قتني أهني بينة رسنع

طعئ نعر .

إىل قتنني لقننهنم  ،فننةىب أ كش ن أمننو لع ح نهللا مننق لظلمننة إال أ ننتم نننعر ولننع اننو ملشننواع  .اتننهب
امه لهللا ق ومته لدةمة منل سع ء.
بىن زر فقه يل وهنع ر فن
 11ـ يف تفسري العياشي عق أمحهللا بق ب قه  :وق عل أبع السق لنهّن
هللا نهللا لدننه علن إيعننهء نننعر فننةىب إال أ
قننعت  :اي أمحنهللا! قلننة :لبيننع ،قننه  :نن ملننه قننبب رسننع
تم نعر ممم ملؤمدا.
 111ـ يف قرب االسةاد لل مما مةهو ة بق حكيم عق أمحهللا بق ب بق أيب ن و قنه  :وعنهللاان أبنع السنق لوضنه
ليلة إىل مس هللا ر مةهو ة ف هء فسلم فقه  :إ لده قنهللا هللا نهللاو علن إيعنهء ننعر حنا قنبب تبنهر
وأىب إال أ ننتم نننعر وق نهللا هللا نهللا علننء بننق أيب محننزا عل ن إيعننهء نننعر حننا قننبب أبننع
وتةننهىل رسننع
السق فةىب إال تم نعر  ،وقهللا ههللا ام يفمو هللا ل لده فهمحهللاو عل مه مق عليكم ب .
 :هكو
قعلن
 111ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل أيب ب م قه قنه أبنع عبنهللا
ْ
ْ
ْ ْ
َّاَّلي أ ْ
ِّ ْ
اح ِّ َل ْظت ى ِّ
شكو فقه  :و منه ننز و ل نه بةنهللا
ادل
ين
د
و
ْ
ت
ال
ه
وَل
س
ِ
ل
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ُك ِ ولو ر ِ الم ِ
ِ
ِ

 ،فهك خوحل لقهنم مل ب اهفو ابهلل لةظيم وال مشو ابإلمه يفانوا خووهللان ،
وال دز و ل ه ح خيوحل لقهنم
ح لع اه اهفو أو مشو بطق قخوا لقهلة :
__________________
( )1الاب ا مبةىن إلهال .
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اي مؤمق

بطين اهفو فهاسوّن و قتل .

 :مدننه ثدننه عشننو م نهللااي أوهلننم أمننم
 123ن وابسننده إىل سننليط قننه  :قننه السننا بننق علننء بننق أيب يهلن
 ،ومخننوهم لتهس ن مننق ولنهللاا وهننع لقننهنم ابال ن  ،حيننىي ب ن يفر بة نهللا معهتننه،
ملننؤمدا علننء بننق أيب يهل ن
و ظ و ب لهللا ق ال عل لهللا ق ال ولع او ملشواع  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
قنع  :لقنهنم مدنه مد نعر
 124ن وابسده إىل ب بق مسلم لنقعء قه  :مسةنة أاب هللاةعنو ب بنق علنء
دن
ابلوعن مؤ نهللا ابلد ننو ،تطننع لن يفر وتظ ننو ل ن لكدننعز ،بل ن سننلطهن ملشننو و ملغننوب ،و ظ ننو
يفر خننو ب إال عم نو ،و د ننز روح عيس ن بننق م ننويف
عل ن ل نهللا ق ال ن ول ننع اننو ملشننواع  ،فننال بق ن
في لء خلع  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 115ـ يف أصو الكايف علء بق حممهللا عنق بةنب أقن هبده عنق بنق حمبنعب عنق ب بنق لع نيي عنق أيب السنق
ْ
ْ
قه  :قلة :هو َّاَّلي أ ْ
ين اح ِّ قه  ،هع لذا مو رسعل ابلعال ة لعقي ،
د
و
ْ
ت
ال
ه
وَل
س
ِ
ل
س
ِ
ملهضء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ْ
ِّ
ين ُك ِ قه  :ظ و عل عي يف اي عدهللا قيه لقهنم قه  :قنع
و لعال ة هء ق ال  ،قلةَِ :لظ ِت ى ادل ِ
ْ

« :و متم» وال ة لقهيف ول ْو ر ِ الاك ِف و بعال ة عل قلة هذ تدز ي؟ قه  :نةنم منه هنذ النوه فتدز ني،
و مه غم فتةو ي و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
حنهللا ط يع نني وفين  :وغننهب قننهح هننذ
 116ـ يف كتــاب االحتجــاج للطربســي « » عننق أمننم ملننؤمدا
يفمو هب هح لةذر ل كلع ،المتمه لعتدة عل لقلعب ح كع أقوب لده إلي أمهللاهم عهللا وا لن  ،وعدنهللا
عل هللا عل لهللا ق ال ولع او ملشواع .
كلع ؤ هللا مدع مل تووهه ،و ظ و ق نبي
ِّ
ْ
قع َ :ل ْظتك ى ِّ
ادل
 117ـ يف تفسري العياشي عن أيب ملقهللا عق أيب هللاةعو
ِ ِ
يكن ُكك ِ ولكو رك ِ
ِ
ْ ْ
.
شكو كع أ ال بق أحهللا ،إال أقو مب مهللا
الم ِ
 118ـ يف جممع الييا قه ملقهللا بق يفسع  :مسةة رسع
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قع :

ال بقن علن وهللان يفر بيننة منهللار وال وبننو إال أ خلن

المننة إلسننال  ،مننه بةننز عز ننز أو بننذ كلينني مننه ةننزهم

في ةل م مق أهل فيقوو ب و مه ذهلم فيهللا دع ل .
 119ـ يف الكـايف ب بننق حينىي عننق أمحنهللا بنق ب عننق ب بنق سننده عنق مةننهك بنق انننم قنه  :مسةننة أاب عبنهللا
قننع  :معس ن عل ن مننيةتده أ دعقننع الننه أ نهللا م ابملةننووه ،فننهك قننه قهنمدننه حننو عل ن انني كا ادننز ادننز

َّ
َّ
ْ
ْ َّ
كزو اَّلهككب وال ِفضككة وال
اتهبن  :و ِ
اَّليككن يكك ِ

حن أيتين بن  ،فيسنتةا بن علن عنهللاو وهنع قننع
ْ
ِّ ْ ْ
كاب أ َِل الم .
يل ا ِ
ُ فبشهم هِع ال
ين ِفقونتا ِِف س ِب ِ
َّ
َّ
ْ
ْ َّ
كزو اَّلهكب وال ِفضكة وال
 131ـ يف أةمـايل شـيخ الطا فـ « » ابسنده ملنه نزلنة هنذ ت نة و ِ
اَّليكن يك ِ
ْ
ِّ ْ ْ
 :اني منه تنؤ زاعتن فلني بكدنز و انه
كاب أ َِل الم قنه رسنع
يل ا ِ
ُ فبشهم هِع ال
ين ِفقونتا ِِف س ِب ِ

سة سب أرضا ،واي مه ال تؤ زاعت ف ع ادز و اه فع يفر .
منه ز علن ربةنة ماله ف نع ادنز
 131ـ يف جممع الييـا ورو عنق علنء
ِّ ْ ْ
كاب أ َِل الم .
ف ء نعقة فبشهم هِع ال

زاعتن أو مل ؤ هنه ومنه وهننه

مله نزلة هذ ت ة قه  :تبه للذه  ،تبه للع نة كورهنه ثلننه
 132ن ورو سهمل بق أيب جلةهللا رسع
أا ملننه نتخننذ فقننه  :لسننهان ك اننو وقلبننه مننهاو وزوهللاننة
فشن كلننع علن أقن هب  ،فسننةل عمننو فقننه  :اي رسننع
مؤمدة تةا أحهللاام عل د .
 133ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم حنهللا ط يع نني وفين  :نظننو عنمننه بننق ععننه إىل اةن يفحبننهر فقننه لن  :اي اب

زاعا مهل ملعووضة هي جي علي فيمه بةهللا كلع مءء؟ فقه  :ال ،ولع ذ لبدنة منق
إس مه تقع رهللاي
عدن ع نه ف نوب ذننه رأ اةن ث قنه لن  :اي
كهن ولبدنة مننق ف نة منه وهللان علين منءء فوفن أبنع كر رضن
َّ
اَّليكككن
بننق لي ع نة لكننهفوا مننه أنننة و لدظننو حكننه ملسننلما؟ قننع  :أق نهللا مننق قعلننع حيننط قننه  :و ِ
َّ

ْ

ْ
ْ
َّ
ِّ ْ ْ
كاب أ َِل الم ال ة.
يل ا ِ
ُ فبشهم هِع ال
يك ِزو اَّلهب وال ِفضة وال ين ِفقونتا ِِف س ِب ِ
َّ
ْ
اَّلين يك ِزو
 131ـ ويف رواي أيب اجلارود عن أيب هللاةعو
قعل  :و ِ
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َّ

ْ

ْ
َّ
ِّ ْ ْ
كم «فنه
يل ا ِ
ككاب أ َِل ال
اَّلهب وال ِفضة وال ين ِفقونتكا ِِف س ِ
ُ فبشكهم هِع ال
كب ِ

حنو ادنز لنذه و لع نة وأمنو

ْ
ْ ْ
َّ
ْ
ناِ اتنم فتكو هِتا ِاباهت ْم وانكوبت ْم وظتكوِه ْم هككا مكا
هبنعهقن سنبيي  ،وقعلن  :يوم َي عليتا ِِف ِ
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ
كزو قنه  :انه أبنع كر لغعنهرا غنهللاو اني نع وهنع ابلشنه فيدنه
رزتم َِلُف ِسكم فكوقوا مكا رنكتم تك ِ

معل قعت  :بشو أهي لكدعز بك

جلبهء ( )1وا ابجلدعب وا ابلظ عر أبهللا ح

 135ـ يف ةمن ال رهره الفقيه عق أيب عبهللا
ْ ْ
قنع  :يوم َي
ال
ْ
ْ ْ ْ
ك ِزو .
َِلُف ِسك ْم فكوقوا ما رنتم ت
 136ـ يف كتاب ابخصا عق الهرن قه  :قه أمم ملؤمدا

الو

أهللاع ف م.

حهللا ط يع ي نذاو فين لكبنه و وفين  :ومدن لزانها ملعووضنة

ْ
َّ
ْ
كو هتا اباهت ْم وانوبت ْم وظتكوِه ْم هككا مكا ر ْ
كزت ْم
ناِ اتنم فت
ِ ِ
عليتا ِِف ِ

 :قه رسع

 :لنهللا دهر و لنهللارهم أهلكنه

مق اه قبلكم و ه م لكهام.
 131ن عق ب بق أمحهللا بق حيىي بق عمو رف الهللا ط قنه  :لنذه و لع نة ح نو السنعخه فمنق أحب منه
اه مة مه.
 138ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق عبهللا بنق ملغنما عنق عمنو و لشنهمء عنق أيب عبنهللا (م) قنه :
ْ
ْ ً
ْ
ُّ
ْ
َّ
السكماوا ِ واَل ِْض فغنوا لشن عر من و عنز
ُ ي ْوم خلك
تاب ا ِ
وِ ِعنْ ا ِ
ُ اثنا عش شت ا ِِف ِر ِ
إ الات ِ
كاو وهع م و رم ه وقلن من و رم نه ليلنة لقنهللار وننز لقنوم أو ليلنة منق من و رم نه فهسنتقبي لشن و
ابلقوم .
 139ن علء بق إبوهيم عنق أبين وب بنق مسةيني عنق لع ني بنق منهك عيةنه عنق بنق أيب عمنم عنق عمنو بنق
وهننع حمت ن ( )2مسننتقبي لكةبننة فقننه  :أمننه لدظننو
أك دننة عننق زررا قننه  :ادننة قهع نهللا إىل هللاد ن ىب هللاةعننو
إلي ه عبه ا ،ف هن رهللاي مق
__________________
( )1لكء :إحو جللهللا هللا هللاا و عهه.
( )2الحتبهء :هع أ م إلنسه رهللالي إىل بطد جيمة مه ب م ه و و شهللا علي مه وقهللا كع الحتبهء ابليهللا ق عع
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لنعب.

ميلننة

() 1

قننه لن عهقننم بننق عمننو ،فقننه يفيب هللاةعننو

 :إ اةن

يفحبننهر اننه قننع

لكةبننة تسن هللا لبيننة

اي غهللا ا ،فقه أبع هللاةعو  :فمه تقع فيمه قه اةن ؟ فقنه  :قنهللا  ،لقنع منه قنه اةن  ،فقنه
ملقهللا
أبننع هللاةعننو  :اننذبة واننذب اة ن يفحبننهر مةننع وغ ن  ،قننه زررا :مننه رأ ت ن سننتقبي أح نهللا قننع اننذبة
تةننهىل
بقةننة يفر أحن إلين مد ننه ن ث أومن بينهللا ننع لكةبننة ن وال أاننو علن
غننم  ،ث قننه  :مننه خلن
مد ننه ،هلننه حننو يفمن و الننو
ال ة وم و معو للةموا رهللا .

اتهبن ننع خلن لسننمع ت و يفر ثلنننة متع ليننة لل ننج :مننع وكو لقةنهللاا وكو
عنق و ني قنع

 111ـ يف كتاب الغيي لشيخ الطا ف « » رو هللانهبو جلةعنء قنه  :سنقلة أاب هللاةعنو
ْ
ْ ً
ْ
َّ َّ ُّ
ْ
ْ
َّ
السماوا ِ واَل ِْض ِمنتا أ ِْبعة َك م
ُ ي ْوم خل
تاب ا ِ
وِ ِعنْ ا ِ
ُ اثنا عش شت ا ِِف ِر ِ
ِ :إ ِعْ الات ِ
ْ
ْ
ذلَ ِّ
ادلين القيِّم فال ت ْظ ِلموا ِف ِيت َّن أُفسك ْم قنه  :فتندع سنيهللاا ل نةهللا ء ( )2فقنه  :اي هللانهبو منه لسندة ف نء
ِ

إىل وإىل إبنين هللاةعنو و بدن معسن  ،و بدن
 ،ومن عرهه ثنىن عشنو من و ف ننع أمنم ملنؤمدا
هللانهللاا رسنع
خلق ن
عل ن  ،و بد ن ب ،و بد ن عل ن  ،وإىل بد ن السننق ،وإىل بد ن ب هلننه ا مل نهللاا ثننىن عشننو إمهمننه ح ننج

و مدهس عل وحي وعلم  ،و الربةة الو لذ ق هنم لنهللا ق لقنيم ربةنة مند م خيوهللانع ابسنم و حنهللا ،علن أمنم ملنؤمدا
ْ
ْ ِّ
ِّ
يت َّن
 ،و ىب علء بق السا ،وعلء بق معس  ،وعلء بق ب ،فهإلقو ر ذؤالء هنع ادلين القيم فال تظ ِلموا ِف ِ
ْ
أُفسك ْم  ،أا قعلع ذم عيةه هتتهللاو .
قه  :حهللاثين أيب علء بنق السنا عنق أمنم
 111ـ يف تفسري العياشي عن أيب خهلهللا لع سطء عق أيب هللاةعو
لسنندة ثدننه عشنو من و مد ننه ربةننة حننو  ،ث
ملننه ثقنني موضن قنه  :ننه لدننه
رسننع
ملنؤمدا
قه بيهللا  :رهللا معو  ،وكو لقةهللاا وكو ال ة و و ثلط متع ليهت ،إال وهذ لش و ملعوو رم ه ،
__________________
( )1ميلة :حء مق ليمق.
( )2ل ةهللا ء :تدع يع ي مق هم أو حز .
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ف ننعمع لوس تن وأفطننوو لوس تن فننهك خعننء لشن و فننةمتع لةنهللاا ،مننةبه ثلنننا ،وقننعمع لع ح نهللا و لنلنننا ،وقننه بي نهللا :
لع حهللا و الثدا و لنالثة ،ث ثىن إذهم ث قه  :هنه ( )1م و اذ وم و اذ .
َّ َّ ُّ
وِ
قنع
 111ـ يف كتاب ابخصا عق ب بق أيب عمم وفة إىل أيب عبنهللا
ِ :إ ِعْ الات ِ
ْ
ْ ً
ْ
ْ
َّ
السماوا ِ واَل ِْض قه  :و وقعو وربي الو وربي الخو
ُ ي ْوم خل
تاب ا ِ
ِعنْ ا ِ
ُ اثنا عش شت ا ِِف ِر ِ
وعه الو وعه الخو .ورهللا ومةبه ورم ه ومنع وكو لقةنهللاا وكو ال نة ،مد نه أربةنة حنو  ،عشنوو
مق كا ال ة و و وقعو وم و ربي الو وعشو مق م و ربي الخو.
تةهىل خل لش عر ثىن عشو م و وهء ثالنهننة وسنتع عمنه ،ف نز
قه  :إ
 143ن عق أيب هللاةعو
مد ه ستة أاي خل في ه لسمع ت و يفر فمق ث تقهقوت لش عر.

ْ
أوسنط
ُ علن رسنع
 144ن عق عبهللا بنق عمنو قنه  :نزلنة هنذ لسنعرا ِإذا اكاء نَصك ا ِ
أاي لتش ننو فةن ننوه ن ن ن لن ننع م فوا ن ن رحلت ن ن لة ننبهء ف م ن نهللا و ث ننىن علي ن ن ث ق ننه  .اي ن ننه لد ننه إىل قعل ن ن
ْ
ْ ً
ْ
َّ َّ ُّ
ْ
ْ
َّ
السكماوا ِ واَل ِْض ِمنتكا أ ِْبعكة
ُ ي ْوم خلك
ت
الا
 :و ِإ ِعْ
تاب ا ِ
وِ ِعنْ ا ِ
ُ اثنا عش شت ا ِِف ِر ِ
ِ

َكك م رهللا ن م ننو
ْ
أُفسك ْم .

() 2

لننذا بننا عننه

ْ
ككيت َّن
ومننةبه  ،وكو لقة نهللاا وكو ال ننة و ننو  ،فككال تظ ِلمككوا ِف ِ

 115ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
َّ ً
َّ ً
فة قع  :عيةه رما يقاتِلونك ْم فة .
 146ن وقه علء بق إبوهيم « »:

قعل

قعلن

ْ ْ
شك ِك
 :قاتِلوا الم ِ

:

__________________
( )1و مل هللار « ه لده » بهللا « هنه».
( )2م نو :سننم قبيلننة .قنه بننق يفثننم :ومدن النهللا ط :رهللان م ننو لنذا بننا عننه ومنةبه  ،أضننهه رهللابننه إىل م نو يفهنننم اننهنع ةظمعنن
خنناله غننمهم ،وقعل ن بننا عننه ومننةبه اي نهللا للبيننه وإ ننهح يفهنننم اننهنع دسننقعن و ؤخوون ن مننق م ن و إىل م ن و فيت ننع عننق معضننة
ملختص ب فبا هلم ن لش و لذا با عه ومةبه ال مه اهنع سمعن عل حسهب لدسءء.
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َّ
ً
ً
ُّ
ُّ
ْ ْ
َّ
َّ
َّ
واطلا ِعْ ما َ َّ م اُ
إُِما الن ِِسء ِزياد ِِف الكف ِ يضل هِ ِ ِ
َيلون اعما وَي ِّ مون اعما َِل ِ
اَّلين كف وا ِ

ملع سم فيقع  :قنهللا أحللنة منهء لنا ينء وخننةم من و
فهن اه سب نزوهله رهللاال مق ادهنة اه ق
و و نسةت وحومة بهللال قعو ،فهك اه لةه لقهبي قع  :قهللا أحللة قعو و نسنةت وحومنة بهللالن من و نو ،

ْ ْ
 :إِ َُّما النَّ ِِسء ِزياد ِِف الكف ِ إىل قعل تةهىل :ز ِّين لت ْم سوء أ ْعمال ِ ِت ْم .
فةنز
اننال مننق خطبننة لن نقلدننه قو بننه و ت نني مخننو
 117ـ يف كتــاب ابخصــا عننق عبنهللا بننق عمننو عننق لدننب
َّ
ً
ُّ
ُّ
ْ ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َيلونك اعمكا
يت َّن أُفسكم فنه الن ِِسء ِزياد ِِف الكف ِ يضل هِ ِ ِ
اَّليكن كفك وا ِ
عىن :فال تظ ِلموا ِف ِ
ً
واطلا ِع َّْ ما َ َّ م اُ  ،وانهنع حيومنع نو عهمنه و سنت لع قنعو عهمنه وحيومنع قنعو عهمنه
وَي ِّ مون اعما َِل ِ

ةبهللا بال ام.
لشيطه قهللا ق
و ست لع و  ،ه لده
لدسن خيعن علن وز هلنهللا  ،وقنه جمههنهللا :اننه
 118ـ يف جممــع الييــا وقنوأ أبننع هللاةعننو ب بنق علننء
ننو عننهما ث ح ننع قننعو
ملشننواع حي ننع انني م ن و عننهما ف ننع كا ال ننة عننهما ،ث ح ننع

لةننه
عننهما واننذلع لشن عر حن و فقننة ال ننة لننيت قبنني ح ننة لننع م كا لقةنهللاا ،ث حننج لدننب
خطبتن  :أت إ لزمنه قنهللا سنتهللا ر ا يقنة نع
لقهبي ح ة لع م ،فع فقة ك ال ة فذلع حا قه لدنب
لسننمع ت و يفر  ،لسندة ثننىن عشنو من و مد نه أربةننة حنو ثلنننة متع لينهت :كو لقةنهللاا وكو ال نة و ننو ،
خلن
بننذلع يفم ن و الننو رهللاةننة إىل مع ضننة ه وعننه الننج إىل
ورهللان م ننو لننذا بننا عننه ومننةبه  ،أر
كا ال ة وبطي لدسءء.
نعوو رمحكم إىل قته عهللاوام وال تنهقلع إىل يفر فتقنوو ابخلسن  ،وتبنعس
 119ـ يف هنل اليل قه
ابلذ ( )1و كع ن يبكم يفخ  ،أخه الوب
__________________
( )1خلس  :الكال و ل يم .فتقوو ابخلس أا تة فع ابل يم وت يو ل  .وتبعس ابلذ أا توهللاةع ب .
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يفر ( )1ومق ان مل دم عد .
نن قنه  :وقنهللا سنةل رأ لي نع عمنه
 151ـ يف كتاب ابخصـا عنق هللانهبو جلةعنء عنق أيب هللاةعنو عنق علنء
تةننهىل مت دننين حيننعا نبيدننه
مننت ق بن يفوقننيهء حيننعا يفنبيننهء وبةنهللا وفننههتم :اي أخننه لي ننع
سنبةة منع يق فعهللانهللاّن في نه ن منق غنم تزاينة لدعسنء ن بدةمنة لن مطيةنه ،قنه  :فنيم وفنيم اي أمنم ملنؤمدا؟ قنه  :منه
أوهل ن ننق إىل ق ن ننه  :و م ن ننه لنهني ن ننة اي أخ ن ننه لي ن ننع ف ن ننه قو ش ن ننه مل ت ن ننز ري ن نني تر ء وتةم ن نني الي ن نني قت ن نني لد ن ننب
حن انه مخنو مننه هللاتمةنة كلنع نع لنهللا ر ر لدنهللاوا ،وإبلني مللةنع حهضننو قنعرا أعنعر ثقين
دتنهللاب ( )2منق اني فخنذ منق قنو ش رهللاني ،ث أيخنذ
فلم تز ت وب أموهه ه و وبطده ح هللاتمةة مر سهه علن
وهع اننم عل فو م في وبعن عيةه مسنيهف م ضنوبة رهللاني و حنهللا فيقتلعنن ،
اي رهللاي مد م سيع ث أي لدب
فةنبننة بننذلع
عل ن لدننب
فننهك قتلننع مدةننة قننو ش رهللاههلننه ومل تسننلم ه فيم ن م ن ه نهللار ف ننبط هللاينينني
ابخلني،
وأخي ابلليلة لنيت جيتمةنع في نه و منو ابخلنووحل لعقنة لنذا خنوحل فين إىل لغنهر فةنبنةىن رسنع
م ن ة وأقي ن بدعسننء فةسننوعة إىل كلننع مطيةننه ل ن مسننوور لدعسننء قتنني ون ن فم ن
وأمننوّن ضننط
فلمننه سننتعو
لعهللا ن و ضننط ةة م ن ة وأقبلننة رهللاننه مننق قننو ش معقدننة أنعسن ه بقتنني لدننب
لبية ( )3لذا ان في انه ت م بسنيعء فنهللافةت م عنق نعسنء مبنه قنهللا علمن و ( )4ث قبني علن أقن هب فقنه :
ألي اذلع؟ قهلع  :بل اي أمم ملؤمدا.
عل ىب بكو قه  :فةنشهللا ابهلل ان وقية
 151ن و حت ههللا
__________________
( )1يفر  :لذا ال ده .
( )2نتهللاب يفمو :أا عه ل .
( )3و مل هللار «فلمه ستع ىب وذم لبية .» ...
( )4و مل هللار «و لده » بهللا «و ».
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رسع

بدعسء ع لغهر أ أنة؟ قه  :بي أنة.

عل ن لدننه ننع لشننعر قننه  :فةنش نهللاام ابهلل هنني فننيكم أح نهللا وق ن رس ننع
 152ن و حت ههللا ن
نع لغنهر ،وهنم نوو ىن
حيط هللاهء ملشواع و هللاو قتل فهضط ةة م ن ة وكهن رسنع
ان هع ،فقهلع  :ق بق عمع؟ فقلة :ال أ ر ف وبعّن ح اه و قتلعنين غما؟ قهلع  :ألل م ال.
أان منىن علن فو من حينط كهن إىل
وتةنهللا هه قنه  :و مننه لسنهبةة رسنع
 153ن و مدهقبن
حههللانة،
لغهر ،وس هّن بي فلمه هللاهء ملشنواع هدنعىن ب فنة قظعىن وقنهلع  :منه فةني قنهحبع؟ فقلنة :كهن
فقهلع  :لع اه هوب هلوب هذ مة .
حهللا ط يع ي قع في للقع بةهللا معت عمو
 151ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي « » عق أمم ملؤمدا
بننق خلطننهب :نش نهللاتكم ابهلل هنني فننيكم أح نهللا اننه بةننط إىل رسننع
غما؟ قهلع  :ال.
 155ن ورو عق معس بق هللاةعو عق أبي عق مابن عق السا بق علء
اال يع ي :ولنقق انه عسن ألقن
اتهب .
مةده  ،ومهللاح
سز

لطةننه وهننع

لغننهر وخينني يفخبننهر

علينه قنه لي نع

جلن فلقنهللا حنب ب نعسن هفنة عنهللاو

أثدنهء

لغنهر ،حن قنه ل نهحب  :ال

قننه  :إ أاب يهلن
 156ـ يف كتــاب كمــا الــدين ومتــام الةعمـ ابسننده إىل ب بننق مننوو عننق أيب عبنهللا
إىل لوسع  :أخوحل مد ه فلي لع ذه انقو.
أه و لكعو وس الميه  ،فلمه ح وت لعفها أوح
 157ـ يف روض الكايف محيهللا بق زاي عق ب بق أ عب عق علء بق أسبه عنق الكنم بنق مسنكا عنق عسن
أقبني قنع يفيب بكنو
قنع  :إ رسنع
قنه  :مسةنة أاب هللاةعنو
بق ق ي عق أيب عبهللا
حهلن قننه ل ن  :تو نهللا
مةدننه وق نهللا أخذتن لوعنهللاا وهننع ال سننكق ،فلمننه ر رسننع
لغننهر :سننكق فننه
أر ع أق هيب مق يفن هر

جمهلس م ت هللاثع  ،فةر ع هللاةعو وأق هب
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لب و

غعق ننع ؟ ق ننه  :نة ننم فمس ننح رس ننع

بي ن نهللا علن ن وهللا ن ن فدظ ننو إىل يفن ننهر ت ن نهللاثع ونظ ننو إىل هللاةع ننو

وأق هب لب و غعقع  ،فةضمو تلع لسهعة ن سهحو.
ْ
كوَل
 018ن ب بق أمحهللا عق بق ف ه عق لوضنه
كينت ى ِس ِ ِ
فأنزل اُ سك ِ
ت ْوها قلة :هكذ ؟ قه  :هكذ نقوأهه وهكذ تدز ل ه.

وأيَّكْ جنكود ل ْ
كم
ال
ِ

قنه  :ملنه انه رسنع
 159ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم حـدا أيب عنق بةنب رهللاهلن رفةن إىل أيب عبنهللا
لغهر قه يفيب بكو :اةىن نظنو إىل سنعيدة هللاةعنو وأقن هب تقنع لب نو ،وأنظنو إىل يفن نهر حمتبنا
أفديت م ( )1فقه أبع بكو :وتو م اي رسع ؟ قنه  :نةنم قنه  :فنةرني م ،فمسنح علن عيدن فنومهم ،فقنه نعسن :
َّ
اَّليكن كفك وا
ت قهللاقة نع سهحو ،فقه ل رسع  :أنة ل هللا وهنع قنع
ُكمكة ِ
 :واعل ِ
ْ

ْ ْ

ُّ
و عز ز حكيم.
ُ ِِه العليا قع رسع
السفى وَِّمة ا ِ
ومةن السنق بنق
 161ـ يف تفسري العياشي عق عبهللا بق ب ال ه قه  :ادة عدهللا ىب السنق لننهّن
ْ
ْ ْ ْ
واِ قه  :ومنه هلنم
ال
ِف
ما
ه
ذ
ثاِّن اثن ِ ِإ
تبهر وتةهىل:
جل م ،فقه ل السق :هنم حيت ع عليده بقع
ِ
ِ
ِ

ْ
كوَل ومنه كانو في نه ننم قنه  :قلنة لن ان :هللاةلنة فنهللا
كلع فنع لقنهللا قنه
كينت ى ِس ِ ِ
فأنزل اُ سك ِ
وهكذ تقوسهنه؟ قه  :هكذ قهللا قوأهته.
ْ
كوَل أت تنو أ لسنكيدة ننه نزلنة
 161ن قنه زررا :قنه أبنع هللاةعنو
كينت ى ِس ِ ِ
 :فكأنزل اُ سك ِ
َّ
ُّ ْ
السفى قه  :هع لكال لذا تكلم ب عتي رو اللب عد .
اَّلين كف وا
ُكمة ِ
عل رسعل و اعل ِ

حنهللا ط
 161ـ يف كتــاب كمــا الــدين ومتـام الةعمـ ابسننده إىل سنةهللا بننق عبنهللا لقمنء عننق ال نة لقننهنم
منه أخنوحل من نعسن تنهر هنذ يفمنة إىل
 :اي سنةهللا وحنا عن خ نمع أ رسنع
يع ي قع في
لغهر إال علمه مد أ خلالفة ل مق بةهللا  ،وأن هع ملقلهللا أمعر لتةو ي ،و مللق إلي أزمة يفمة وعلي ملةع

__________________
( )1الفدية ع لعدهء :ل يهللا وهع سهحة مه لبية.
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مل لشننةط وس نهللا خللنني ،وإقهمننة ال نهللاو وتسننو ة جليننعيب لعننتح بننال لكعننو ،فلم نه أمننع عل ن نبعت ن أمننع عل ن
خالفتن  ،وإك مل كنق مننق حكنم السنتتهر و لتننع را أ نوو هلنهرب مننق لشنو مسنهعهللاا مننق غنم إىل مكنه سننتخع
عل فو م مله مل ك ن ل ومل حيلن بن ( )1بن السنتنقهل إاي وعلمن نن قتني مل تةنذر
في  ،و نه أابت عليه
ننلح هل ننه ،ف ننال نق ننة ع ننع بقعل ننع :أل نني ق ننه رس ننع
علين ن ن ن ن غ ننم مكهنن ن للخط ننعب ل ننيت ا ننه
 :خلالفة بةهللاا ثلنع سدة ،ف ةي هذ معقعفة عل أعمنهر الربةنة لنذ ق هنم خللعنهء لو منهللاو منذهبكم،
أ خلالفننة مننق بة نهللا يفيب
واننه ال جينهللا بنهللا مننق قعلن لننع :بل ن  ،قلننة لن حيدقننذ :ألنني امننه علننم رسننع
فكنه أ نه ال جينهللا بنهللا
بكنو علنم هننه منق بةنهللا أىب بكنو لةمنو ،ومنق بةنهللا عمنو لةنمنه ومنق بةنهللا عنمنه لةلنء
أ خي نوهللا م عيةننه عل ن ل تي ن إىل
مننق قعل ن لننع :نةننم ،ث ادننة تقننع ل ن  :فكننه لع هللا ن عل ن رسننع
لغننهر و شننع علنني م امننه أمننع عل ن أىب بكننو وال سننتخ بق نهللار هننؤالء لنالثننة ب ا ن إايهننم ،و ي ن أاب بكننو
وإخوهللا م نعس وهنم.
 163ـ ـ يف كت ــاب عل ــل الشـ ـرا ع ابس ننده إىل بننق مس ننةع ق ننه  :حت ننع مس ن هللا لكعف ننة فقننهلع  :م ننه اب أم ننم
ف ننةمو أ د ننه :
مل د ننهزم لنالثننة ام ننه انزم يل ننة و ل نزبم وعهنشننة ومةهو ننة؟ فبل ن كل ننع علي ننه
مل ننؤمدا
ل لعا جلهمةة ،فلمه هللاتمةع قةهللا ملدي ف مهللا وأثىن علين ث قنه  :اي مةشنو لدنه إنن بلغنين عندكم انذ وانذ ؟
تةنهىل
قنهللا قلدنه كلنع ،قنه  :إ يل بسندة يفنبينهء قبلنء أسنعا فيمنه فةلنة ،قنه
قهلع  :قهللا أمم ملؤمدا
ْ
ْ
ُ أ ْسكو َسكنة قنهلع  :ومنق هنم اي أمنم ملنؤمدا؟ قنه  :أوهلنم إبنوهيم
حمكم اتهب  :لقْ
كول ا ِ
لكم ِِف ِس ِ

أسعا حا فو مق قعم وال ابلغهر مق خعف م وأانمىن عل فو من  ،فنه قلنتم
 ،إىل قه  :ويل مب مهللا
فننو مننق قعمن بغننم خننعه منند م فقنهللا اعننو و قلننتم :خننهف م وأانمننىن علن فو من والن ابلغننهر مننق خننعف م فهلعقن
أعذر.
ً
ً
 161ـ يف تفسري علي بن إبراهيم انْ ِف وا ِخفافا وثِقاال قه مبهان وميعخه ةىن

__________________
( )1فال ال ك ن هلذ يفمو :ال ةبة ب واذ قعهلم «مه أحعي بعال » أا مه أابيل ب .
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إىل غزوا تبع .
عد مه قهال :حهللاثده سةهللا بنق عبنهللا عنق أمحنهللا بنق
 165ـ يف كتاب التوحيد حدا أيب وب بق السق رض
ب بق عيسن عنق عبنهللا بنق ب ال نه يفسنهللاا عنق ثةلبنة بنق ميمنع عنق عبنهللا يفعلن بنق أعنا عنق أيب عبنهللا
ً
ً
ً
ُّ َّ
ْ
ً َّ
ْ
ْ
لك ْن بعْ علكيْ ِتم الاكقة وسكيح ِلفو
قاصْا التبعوَ و ِ
هذ ت ة لو ع ضا ق ِ يبا وسف ا ِ

ْ
ْ َّ
ْ
ْ
ْ ْ
استطعنا ْل انا معك ْم يت ِلكو أُفست ْم واُ يعلم إُِت ْم لاك ِذهو
ُ ل ِو
هِا ِ
ً
ً
ً
ً
ْ
قاصْا لعةلع .
لةلم ن لو ع ضا ق ِ يبا وسف ا ِ

 166ن حنهللاثين أيب وب بننق السننق بننق أمحنهللا بننق لعلينهللا رضن
عنق علننء بننق عبنهللا عننق أمحنهللا بنق ب ليقننء عننق أيب عبنهللا

هننم انهنع سنتطيةع وقنهللا انه

عد مننه قننهال :حنهللاثده أمحنهللا بننق ب بننق عيسن
ْ
كو
قننع
 :وسككيح ِلفو هِككا ِ
ُ لك ِ

ْ
ْ ْ
انا معك ْم ي ْتلكو أ ُْفست ْم واُ ي ْعلكم إ َُّت ْ
كم لاك ِذهكو
استطعنا ْل
ِ
ِ
ْ
استط ْعنا ْل ْانا معك ْم وقهللا اهنع مستطيةا للخووحل.

قنه  :انذذم

 167ـ يف تفسري العياشي عق زررا ومحو وب بق مسلم عق أيب هللاةعو وأيب عبنهللا
ً

ً

ً

ً

قاصْا ال َّتبعوَ ت ة هنم ستطيةع وقهللا انه
ع ضا ق ِ يبا وسف ا ِ
ً
قاصْا لعةلع .
ِ
قعلن  :ل ْ
كو
 168ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم و رو نة أيب جلنهرو
التبةع .

كو
قنعهلم :ل ِ

علنم

ل ْو

قنع  :ل ْ
كو
ً
ً
ً
ع ضا ق ِ يبا وسف ا

ً

ً

ع ضكا ق ِ يبكا قنع  :غديمنة قو بنة
َّ

ُّ
ْ
الاكقة ةنىن إىل تبنع وكلنع أ رسنع
لك ْن بعْ عليْ ِتم
 169ن وقه علء بق إبنو هيم :قعلن  :و ِ
مل سننهفو سننعو بةنهللا مدن وال أمنهللا مدن  ،واننه سننب كلننع ل ننيهفة اننهنع قنهللامع ملهللا دننة مننق لشننه مة ننم
لهللارمع و لطةه وهم يفنبه ( )1فةمهعع ابملهللا دة لوو قهللا هللاتمةع و هللاو غزو رسع

__________________
( )1لهللارمع  :لهللاقي خلهلص .و يفنبه ع لدبط :هللايي دزلع ابلبطهنح با لةو قا أو لسع عل خاله كاو بق مدظعر
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للسه .

عسكو عظيم .و هوقي قهللا سهر

هللادع وهللال مة م غسه وهللانذ وذنو ء وعهملنة ( )1وقنهللا قنهللا عسنهاو لبلقنهء

لت ينؤ إىل تبنع وهنء منق بنال لبلقنهء وبةنط إىل لقبهنني حعلن وإىل مكنة
ونز هع محنص ( )2فنةمو رسنع
بةسنكو ف نوب ثدينة لنع م،
وإىل مق أسلم مق خزعة ومز دة وهللا يدة وحن م عل جل ه  ،و مو رسع
و مننو أهنني جل نهللاا ةيدننع مننق ال قننعا ب ن ومننق اننه عد نهللا مننءء أخوهللا ن  ،ومحلننع وقننعو وحنننع عل ن كلننع ،وخط ن
قنهللا النهللا ط اتنهب وكانو خلطبنة بتمهم نه،
فقه بةهللا أ محهللا هلل و ثىن علي  :نه لدنه
رسع
وقنهللامة لقبه ني منق لةنوب منق سنتدعوهم وقةنهللا عدن قنع منق
قه  :فوغن لدنه ملنه مسةنع هنذ منق رسنع
جلنهللا بنق قني فقننه لن  :اي اب وهن ال تدعنو مةدنه هنذ لغنزا لةلننع
ملدنهفقا وغنمهم ،ولقن رسنع
قننعمء ليةلمننع نن لني فنني م أحنهللا أمنهللا ع بننه ابلدسننهء مننىن،
ستعنهللا مننق بدننهت يفقننعو؟ ( )3فقننه  :اي رسننع
وأخهه خوهللاة مةع ال أقي إك رأ ة بدهت يفقعو فال تعتين و نذ يل أ أقيم ،وقنه جلمهعنة منق قعمن :
وتقنع مننه تقنع ؟ ث تقنع لقعمننع ال تدعنوو الننو؟ و
ال وهللانع النو ،فقننه بدن  :تنو علن رسنع
ْ ْ
ْ ْ ْ
هذ قومان قوس لده إىل ع لقيمنة ،فنةنز
ليدزلق
علن رسنعل كلنع :و ِمنتم من يقكول ائكك ِ
ْ

ْ

ْ

وال تف ِت ِِّن أال ِِف ال ِفتْن ِة سقطوا و ِِ َّ ات َّنم لم ِحيطة هِالاك ِف ِ ين ث قنه جلنهللا بنق قني أ طمن ب
مني حوب غمهم؟ ال وهللا مق هؤالء أحهللا أبهللا .
 171ـ يف عيــو الخيــار ابسننده إىل علننء بننق ب بننق جل ننم قننه  :ح ننوت جمل ن ملننةمع وعد نهللا لوضننه
فقه ل ملةمع  :اي بق رسع ألي مق

حنوب لنوو

__________________
( )1أمسهء قبهني.
( )2قه المعا :لبلقهء :اعرا مق عمه مش با لشه وو ا لقو  .ومحص :بلهللا مةووه ابلشه .
( )3حعهللا فالان :خهللام و حتعهللا مبةىن حعهللا .وبدع السعو :لوو وقيي :مسع بذلع ال أابهم الو اه قنعو للنع  ،وهنع رو بنق عي نع بنق
إس بق إبوهيم.
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قعلننع

يفنبيننهء مة ننعمع ؟ قننه  :بل ن  ،قننه  :فمننه مةننىن قننع

:

إىل أ قننه فننةخيىن عننق قننع

عفا اُ عنَْ لم أذنْت لت ْ
 :هنذ النه ننز هباي أعنىن و مسةنء اي هللانهر ( )1خهين
كم قنه لوضنه
ِ ِ
ْ
ْ ْ
ْ
ككِئ أْشكككت َلحككبط َّن عملككَ وتلكككوُ َّن ِمككن
وأر بن أمت ن  ،واننذلع قننع
بننذلع نبين
 :ل ِ
ْ
ْ ْ ً
ً
اِسين وقعل  :ول ْو ال أ ْ ثبَّتْناَ لق ْْ ِر ْْ ت ْ كن إَلتم شيئا ق ِليال قه  :قهللاقة اي بق رسع .
اْل ِِ

تةنهىل

ْ
 :عفا اُ عنَ لِكم

قعل
 171ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
َّ
ْ ْ
ْ
َّ
ْ َّ
قع  :لتةوه أهي لةذر و لذ ق هللالسع بغم عذر.
أ ِذنت لتم ََّت يَب لَ ِ
اَّلين صْقوا وتعلم الاك ِذبِ
ْ ْ
ْ ْ ْ
َّ
ْ
ْ
ُ واَلكومِ اَل ِخك ِ أ
قعلن
 036ن و رو ة علء بنق إبنوهيم
 :ال استأ ِذنَ ِ
اَّليكن يل ِمنكو هِكا ِ
ْ
ْ
َيا ِهْوا هِأ ْموال ِ ِت ْم وأُف ِس ِت ْم واُ ع ِليم هِالم َّت ِق إىل قعل تةهىل وَل ْوضعوا ِخاللك ْم أا هلوبع عدكم.
قه عز مق قهني فت ْم ِِف ِيْ ِب ِت ْم يَت َّددو .
 173ـ يف كتــاب ابخصــا عننق يفقننب بننق نبهتننة عننق أمننم ملننؤمدا
لو سبق يفولع وأ را تخوو وقطةت سدهبع لشيهيا (.)2

حنهللا ط يع نني قننع فين  :ومننق تننو

لو ويةت سدهبع لشيهيا.
 :ومق تو
 171ـ يف هنل اليل قه
ْ
َّ ً
ُّ
قنع  :و ل ْ
كو أِادوا اْلك و َلعكْوا َل عكْ
 175ـ يف تفسري العياشي عق ملغما قنه  :مسةتن قنع
قه  :ةىن ابلةهللاا لدية ،قع  :لع اه هلم نية
__________________
( )1هنذ مننق أمننه لةننوب نوب ملننق نتكلم بكننال و و نهللا بن منيقه غننم  ،وقيني :إ أو مننق قنه كلننع سن ي بننق مهلنع لغننزرا وكانو ق ننت
مليهللا ّن جمم يفمنه (حل  52 :1ن  .51م و)
( )2سدهبع ع سدبع ن اقدعذ ن :يوه مقهللا الهفو ،و لوو ة مبين عل الستةهرا.
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خلوهللاع .
 176ـ يف كتاب ابخصا

عل لسعو فه

قنع :

قه  :إك أر النج فتقنهللامع منو ء النع نج بنبةب منه قنعتكم
عق أمم ملؤمدا
ْ
َّ
ُّ
كْ ً  .قنه مؤلن هنذ لكتنهب «ععنء عدن » قعلن :
ول ْو أِادوا اْل و َلعكْوا َل ع
ً
ْ
تعسنم قعلن تةنهىل :ل ْ
كو ع ضكا
وال تف ِت ِِّن ت نة قنهللا سنب بيهنن وفنيمق ننز

ْ ْ
ْ ْ ْ
و ِمنتم من يقول ائك ِ
ً
ق ِ يبا عق علء بق إبوهيم

.

ْ
قعلن  :إِ ت ِصككبَْ َسككنة
 177ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم و رو ننة أيب جلننهرو عننق أيب هللاةعننو
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
تسله ْم و ِِ ت ِصبَْ م ِصيبة مه السدة فهلغديمة و لةهفية ،و مه مل يبة فهلبالء و لشنهللاا يقولوا قْ أخككنا أم نكا
َّ
ْ َّ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
َّ ْ
ُ فليتو َِّك الم ْل ِمنكو وقعلن
ِمن قبل ويتولوا وهم ف َِو قل لن ي ِصيبنا ِإال ما رتب اُ نلا هو موالنا وى ا ِ
ْ
َّ
ْ ْ
 :قل هل ت َّبصو هِنا ِإال ِإ َْْ اح ْسني ْ ِ قع  :لغديمة و جلدة إىل قعل ِ :إنَّا معك ْم مَت ِّبصو .

 178ـ يف روض الكايف علي بن ب عق علء بق عبه عق السق بق عبهللا لومحه عنق عهقنم بنق محينهللا عنق أيب
ْ
َّ
ْ
 :هل ت َّبصو هِنا ِإال ِإ َْْ اح ْسني ْ ِ قنه  :منه منعت
قه  :قلة ل  :قعل
محزا عق أيب هللاةعو

يهعة أو ر ه عر مه وحْن َُت َّبص ذم م مه ق فين منق لشنهللاا أ ْ يصيبكم اُ هعككاب م ْ
كن
ال ِ
ِ
ِ
« :قني توب نع فنهان مةكنم م ب نع »
لدبين
ِعنْ ِْ ِ قه  :هع ملسح أ ْو هِأيْ ِْينا وهنع لقتني ،قنه

و ل بص نتظهر وقعم لبالء معهللا ن م.
 :وانذلع ملنوء ملسنلم لنياء مننق خليهننة دتظنو حنهللا السنديا منه عننء
 179ـ يف هنـل اليل ـ قنه

فهك هع كو أهي ومه ومة د وحسب .
فمه عدهللا خم ل  ،و مه رز
 181ـ يف روض الكايف أبو علن يفمنةوا عنق ب بنق عبنهللا جلبنهر عنق السنق بنق علنء بنق ف نه عنق ثةلبنة بنق
أنن قننه حنهللا ط يع نني :و لننع
ميمننع عننق أيب ميننة عسن بننق اثبننة بننق أيب سننةيهللا عننق أيب عبنهللا
رهللاال قه لد هر وقه لليي ث لق
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 :ومكا
بغم وال تده أهي لبية للةدن وهنع عدن غنم ر أو سنهخط علين  ،ث قنه  :وكلنع قنع
ْ
َّ
َّ
ْ ْ ْ
ْ
َّ
ْ
ْ َّ َّ ْ
ْ ْ
وَل وال يأتو الصال إِال وهم رساىل وال ين ِفقو إِال
ُ وب ِ س ِ ِ
منعتم أ تقبل ِمنتم ُفقاتتم إِال أُتم كف وا هِا ِ
ْ
ِّ
َّ
ْ
ْ
ادلنْيا وت ْزه أ ُْفسكت ْم وه ْ
احيا ُّ
كم
وه ْم ِِهو فال تع ِجبَْ أموالت ْم وال أ ْوالده ْم ِإنما ي ِ يْ اُ َِلعكبت ْم هِتا ِِف
ِ

ِف و ث قه  :واذلع الميه ال و مة لةمي ،واذلع لكعو ال دع مة لةمي.
حنهللا ط يع ني وفين  :فكني عمني جينو علن
 181ـ يف كتـاب االحتجـاج للطربسـي « » عنق أمنم ملنؤمدا
غننم أ نهللا يفقننعيهء ( يفوقننيهء ) وح نهللاو هم وع ننع هم ومننونة م وسنندد م ومةننهمل نند م مننو و غننم مقبننع ،

َّ
ْ ْ
ْ
تةنهىل :وما منعت ْم أ تقبل ِمكنت ْم ُفقكاتت ْم ِإال

وأهل مب ي اعو و مشلت م قعة المينه أمل تسنم إىل قنع
َّ ْ
وَل فمنق مل تنهللا منق أهني المينه إىل سنبيي لد نها مل غنق عدن ميهنن ابهلل من فن حن
ُ وب ِ س ِ ِ
أُتم كف وا هِا ِ
أوليهن  ،وحبط عمل وهع تخوا مق خلهسو ق.

 181ـ يف أصو الكايف ب بق عيسن عنق نعن عنق بنق بكنم عنق أيب مينة عسن بنق اثبنة قنه  :مسةنة أاب
ْ ْ
قع  :ال و م الميه عمي ،وال دع م لكعو عمي ،أال تو أن قه  :وما منعت ْم أ تقبكل
عبهللا
ْ َّ َّ ْ
ْ ْ
وَل ومهتع وهم اهفوو .
ُ وب ِ س ِ ِ
ِمنتم ُفقاتتم ِإال أُتم كف وا هِا ِ
 183ن ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب بق عيس عق بق ف ه عق ثةلبة عق أيب مية عسن بنق اثبنة بنق أيب
قه  :الميه ال و مة عمي واذلع لكعو ال دع مة عمي.
سةهللاا عق أيب عبهللا
قننه  :ال قننعمق أح نهللاام ل ننلعا متكهسننال وال انعسننه ،وال
 181ـ يف كتــاب ابخصــا عننق أمننم ملننؤمدا
 ،و نه للةبهللا مق قلعت مه قبي علي مد ه.
دكوو نعس فهن با هللاا
 185ـ يف روض الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق عيس عق علء بق الكم عق أيب ملغو عنق ز نهللا
لش ه عق عموو بق سةيهللا بق هال عق أيب عبهللا
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قه  :قه أوقيع بتقع

وقهللا الهللا ط و لعرم و الهللات ه و علنم نن ال دعن هللات نه ال ورم مةن  ،وإاي
لوسننع

ْ
ْ
 :فككال تع ِجبْككَ أمككوالت ْم وال

أ تطمننح نعسننع ( )1إىل مننق فعقننع ،واعننء مبننه قننه
أ ْوالده ْم و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 186ـ يف جممع الييا أو مهللاخال قيي أسو اب ( )2يفر عق بق عبه و ىب هللاةعو

.

قسنم قسنمه ن وقنه بنق عبنه  :اهننة غدنهيف هنع ز نع
 181ن أبنع سنةيهللا خلنهللارا قنه  :بيدنه رسنع
حدا ن إك هللاهء بق كا خلع وا لتميمء وهع حوقع بق زهم أقني خلنع رحل فقنه  :عنهللا اي رسنع  .فقنه :
 :ع ن فننه ل ن
نننذ يل فةضننوب عدق ن  ،فقننه لدننب
و لننع ومننق ة نهللا إك مل أعنهللا ؟ فقننه عمننو :اي رسننع
أق هاب حيتقو أحهللاام قلعت م قلعهتم وقعم م ( )3م قعم ميوقع مق لهللا ق امه ميو لس م منق لومينة فيدظنو
قذك فال عهللاهللا فين منءء ث دظنو رقنهف فنال عهللانهللا فين منءء ث دظنو ن نل فنال عهللانهللا فين منءء ( )4وقنهللا
حهللا هللا ن ن منني ثنهللاا ملنوأا أو منني
سب لعون و لهللا قهح ر ت م رهللاي سع أحهللا قهللامي ( )5ن أو قه
لب ننةة تنهللار ر ( )6خيوهللاننع علن فن ا مننق لدننه ن و حنهللا ط مخننو فننهك خوهللاننع فننهقتلعهم ث إك خوهللاننع فننهقتلعهم ن
ْ

فدزلة :و ِمنْت ْم م ْن يل ِمزَ ت ة

__________________
( )1يمح ب و إىل فال  :رتع ونظو مهللا هللا .
( )2أسو ب ع سوب ن حمواة ن :هللا و لعحشء .العم سة يفر .
( )3و مل هللار «وقيهم م قيهم م».
( )4مو مق لهللا ق :خوحل مد ببهللاعة أو ضاللة .و لقذك :ر ش لس م .و لد ي :حهللا هللات و لوقهه ،لةق
( )5و مل هللار «ثهللا ي » مكه «قهللامي ».

لذا لع عل مهللاخي لد ي.

( )6لب ةة ،لقطةة مق لل م .وتهللار ر أا متزمز وتوهللاوحل رءء وتذه و يفقي تتهللار ر ف ذفة حهللا لتهنا عيعه ،قهل
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لد ه ة.

 ،وأم ن هللا

قننه أبننع سننةيهللا خل نهللارا :أم ن هللا ىن مسةننة هننذ مننق رسننع

عليننه

حننا قننتل م و ان مة ن

تعسم .
رو لنةلب ابسده
هللاءء ابلوهللاي عل لدةة لذا نةت رسع
 188ـ يف أصو الكايف عل عق أبي عق بق أيب عمم عق إبوهيم بنق عبنهللا المينهللا عنق إسن بنق غهلن قنه :
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
 :ام تنو أهني هنذ ت نة :فإِ أعطوا ِمنتا ِضوا و ِِ ل ْم يعط ْوا ِمنتا إِذا ه ْم ا ْسخطو
قه أبع عبهللا

قه  :ث قه  :هم أانو مق ثلنء لده .
 189ن عهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب عنق علنء بنق الكنم عنق أاب بنق عنمنه عنق قنبهح بنق سنيهبة عنق
 :أميننه مننؤمق أو مسننلم مننهت وتننو دننه ومل كننق فسننه وال إسننوه
قننه  :قننه رسننع
أيب عبنهللا
ْ
تبننهر وتةننهىل قننع  :إ َُّمكككا َّ
الصكككْقا لِلفقككك ا ِء
فةل ن المننه أ ق نني فننه مل ق ن فةلي ن ث كلننع
ِ
ْ
والمسا ِر

191

يفيب عبنهللا

ِ ت ة ف ع مق لغهرما ول س م عدهللا المه فه حبس فإن علي .
ـ يف الكــايف علننء بنق إبننوهيم عننق أبين عننق محننه بنق عيسن عننق حو نز عننق زررا وب بننق مسنلم هنمننه قننهال
ْ
ْ
ْ
ْ َّ
 :إ َُّما َّ
الصْقا لِلفقك ا ِء والمسكا ِر ِ والعكا ِم ِل عليْتكا والمللفك ِة
 :أرأ نة قنع
ِ
ْ

ً

ْ
ْ
َّ
ِّ
ُ أاني هنؤالء ةطن و انه ال
يل ف ِ يضكة ِمكن ا ِ
يل ا ِ
كن الس ِ
قلوبتم و ِِف ال ِ
قاب وال ِ
كب ِ
واِ ِم و ِِف س ِب ِ
ُ واه ِ
ةننوه؟ فقننه  :إ المننه ةطن هننؤالء عيةننه يفهنننم قننوو لن ابلطهعننة ،قننه  :قلننة :فننه اننهنع ال ةوفننع ؟ فقننه  :اي
ل نهللا ق
زررا لننع اننه ةطن مننق ةننوه و مننق ال ةننوه مل عهللانهللا هلننه معض ن  ،و نننه ةط ن مننق ال ةننوه لمغن
فينبة علي  ،فهمه لينع فنال تطة نه أننة وأقن هبع إال منق ةنوه .فمنق وهللانهللات منق هنؤالء ملسنلما عهرفنه فةعطن

و لده ث قه  :س م ملؤلعنة قلنعذم وسن م لوقنهب عنه ( )1و لبنهقء خنه  ،قنه  :قلنة :فنه مل عهللانهللاو ؟ قنه  :ال
فنو للعقنو ء
ال عهللاهللا هلنه أهني قنه  :قلنة :فنه مل تسنة م ل نهللاقهت؟ فقنه  :إ
كع فو ة فوض ه
مه يفغديهء مه سة م ،ولع علم كلع
__________________
( )1و بةب لدسخ «عه عه ».
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ال سة م لز هم هنم مل ؤتع مق قبي فو ة  ،ولكق أوتع ( )1مق مد مق مندة م حق نم ال النه فنو

هلنم ولنع

لده أ و حقعق م لكهنع عه شا نم.
 191ن علء بق إبوهيم عق أمحهللا بنق ب عنق ب بنق خهلنهللا عنق عبنهللا بنق حينىي عنق عبنهللا بنق مسنكه عنق
ْ
ْ
 :إ َُّمكا َّ
الصكْقا لِلفقك ا ِء والمسكا ِر ِ قنه  :لعقنم
 :قنع
أيب ب م قه  :قلة يفيب عبنهللا
ِ
علينع فإعالنن أف ني منق
لذا ال سة لده  ،و ملسكا أهللا هللا مد  ،و لبهن أهللا هللاهم ،فكني منه فنو
سننور  ،وانني مننه اننه تطععننه فإسننور أف نني مننق إعالن ن  ،ولننع رهللاننال محنني زاننعا مهل ن فقسننم ه عالنيننة اننه كلننع
حسده عيال.
 192ن علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق عمو بق أك دة عق زررا عنق عبنهللا لكنويف بنق عتبنة هلنهمشء
مبكننة إك خنني علين أان مننق ملةتزلننة فنني م عمننوو بننق عبينهللا إىل أ قننه :
قننه  :ادننة قهعنهللا عدنهللا أيب عبنهللا
ْ
ْ
ْ
ل هللاقة؟ فقنوأ علين ال نة :إ َُّما َّ
الصْقا لِلفق ا ِء والمسا ِر ِ والعا ِم ِل
لةموو بق عبيهللا :مه تقع
قه
ِ
عليْتا إىل مخو ال ة ،قه  :نةم فكي تقسم ه؟ قنه  :أقسنم ه علن نهنينة أهللانز ء ،فنهعط اني هللانزء منق لنمهنينة
هللازء قه  :و اه قند مند م عشنوا ماله وقند مند م رهللانال و حنهللا أو رهللالنا أو ثلننة هللاةلنة هلنذ لع حنهللا منه
هللاةلة للةشوا ماله؟ قنه نةنم ،قنه  :ورتمن قنهللاقهت أهني ال نو وأهني لبنع ا ورةل نم في نه سنع ء؟ قنه  :نةنم
قسم قهللاقة أهي لبع ا
اي مه قلة سمت  ،اه رسع
قه  :فقهللا خهلعة رسع
__________________
( )1اذ لدسخ لكق مل هللار واذ لع وغم «أتع » بهللاو لع و قه لعيب (ر ) :قعل « :أتع » عل جمل ع منق إلتينه مبةنىن جملنءء
ةىن لعقوء مل هبع ابلعقو و ملسكدة مق قلة قهللار لعو ة ملقهللارا هلم أمع يفغديهء ،و نه هبع ابلعقنو و لذلنة ،و نهللاخي علني م كلنع
علة مه خي علي م مق لبالء منق مدن يفغدينهء عند م لعو نة ملقنهللارا هلنم

أمنع هلم « نت ن » وقنه بةنب شنا« :أتنع » منق أتن أيتن

تيننهان ،أتن علين لنهللاهو :أهلكن ال مننق مات مبةننىن أعطننه  ،قننه  :و ملةننىن هنننم مل لكننع ابتهللاننه التميننة مننق
مدة م حق م.
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بنني نننه هلكننع بسننب مدن مننق

أهنني لبننع ا وق نهللاقة أهنني ال نو

أهنني ال ننو وال قسننم بينند م ابلسننع ة و نننه قسننم عل ن ق نهللار مننه حي ننو

كلنع منءء معقنة معهن  ،و ننه ند كلنع مبنه نو علن قنهللار منه حي نو مند م فنه انه
مد م ومه و  ،ولي
اذ اه د .
رسع
نعسع اله قلة مءء فهل فق هء أهي لب وا فإهنم ال خيتلعع
 193ـ يف جممــع الييــا قينني :إ لعقننم هننع ملتةع ن لننذا ال سننة  ،و ملسننكا لننذا سننة عننق بننق عبننه
و السق و لزهوا وجمهههللا كهبع إىل ملسكا مشت مق ملسكدة ابملسةلة ورو كلع عق أيب هللاةعو لبهقو .
 194ن وقيي :إ لعقم لذا سة و ملسكا لنذا ال سنة  ،وهللانهء النهللا ط منه نهللا علن كلنع فقنهللا رو
ن قه  :لي ملسكا لذا تو الالة و الالته و لتمنوا و لتمنوات  ،ولكنق ملسنكا لنذا ال جينهللا
عق لدب
غىن فيغدي  ،وال سة لده ميقه وال عطق ب فيت هللا علي .
مق هم؟ فقه  :لعقو ء هم لذ ق ال سةلع وعلي م مؤانت
 195ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وبا ل ه
َّ
ْ
ْ
اَّليككن أَ َِصككوا ِِف
منق عينههلم و لنهللاليي علن هنننم هنم لنذ ق ال سننةلع قنع
سننعرا لبقنوا :لِلفقك ا ِء ِ

ْ
ْ ً ْ
ْ
َّ ُّ
ْ
ْ
كَ تعك ِ فت ْم ِ ِ ِسكيماه ْم ال ا ْسكئلو
ِضبا ِِف اَل ِْ ِض َيسبتم اْلا ِهل أغ ِنياء ِمن
ُ ال ا ْست ِطيعو
اتلعف ِ
يل ا ِ
س ِب ِ
ْ ً
َّ
انلاس ِإحافا و ملسهاا هم أهي لزمهنة مق لةميه و لةوهللاه ( )1و جملذوما وعي أقدهه لزمىن لوهللاه و لدسنهء
ْ َّ
و ل ننبيه «و لةننهملا علي ننه» لسننةها و جلبننها أخننذهه وعة ننه وحعظ ننه حن ؤ وهننه إىل مننق قسننم ه والمللف ك ِة
تنةلع م و ةلم نم
فكنه رسنع
قلوبت ْم قع وحهللاو ومل تنهللاخي ملةوفنة قلنعذم أ ب رسنع

هلم ن يبه ل هللاقهت لكء ةوفع و وغبع
ايمه ةوفع  ،ف ةي
قنه  :ملؤلعنة قلنعذم أبنع سنعيه بنق حنوب بنق مينة ،وسن يي بنق
 196ـ ويف رواي أيب اجلارود عن أيب هللاةعنو
عموو وهع مق بىن عهمو بق لع  ،و ه بق عموو وأخع و
__________________
( )1ع يفعوحل.
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قعع بق مية بق خل

لقومء ث جلم ء و يفقنوم بنق حنهب

لتميمنء ،ث أحنهللا بنق حنهز ( )1وعييدنة بنق ح نا

رسننع

اننه ةط ن لوهللانني منند م مننةا مننق إلبنني

لعننزرا ،ومهلننع بننق عننعه وعلقمننة بننق عالثننة بلغدننه
ورعههته وأانو مق كلع وأقي.
 197ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق علء بق الكم عنق معسن بنق بكنو وعلنء بنق إبنوهيم
قننه  :ملؤلعننة قلننعذم قننع وح نهللاو
عننق ب بننق عيس ن عننق ننعن عننق رهللانني عيةننه عننق زررا عننق أيب هللاةعننو
تنةلع م و ةنوف م
وانه رسنع
وخلةع عبه ا منق و ومل تنهللاخي ملةوفنة قلنعذم أ ب رسنع
لكء مه ةوفع و ةلم م.
قنه  :سنةلت
 198ن علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق عمو بق أك دة عق زررا عنق أيب هللاةعنو
وخلةنع عبنه ا منق ةبنهللا منق و  ،ومن هللاو أ ال
« :و ملؤلعنة» قنه  :هنم قنع وحنهللاو
عق قنع
نبي ن أ
 ،فننهمو
وهننم كلننع مننكه بةننب مننه هللاننهء ب ن ب
إلن إال و ب رسننع
تن ننةلع م ابملن ننه و لةطن ننهء لكن ننء حيسن ننق إسن ننالم م و نبتن ننع عل ن ن ن نند م لن ننذا خلن ننع في ن ن وأقن ننوو ب ن ن رسن ننع
ع حدا ل روسهء لةوب مق قو ش وسه و م و ،مد م أبع سعيه بنق حنوب وعييدنة بنق ح نا لعنزرا
ابجلةو ننة ( )2فقنه :
وأمبهه م مق لده  ،فغ بة يفن هر و هللاتمةة إىل سةهللا بق عبه ا فنهنطل ذنم إىل رسنع
أ ك يل لكننال ؟ فقننه  :نةننم فقننه  :إ اننه هننذ يفمننو مننق هننذ يفمننع لننيت قسننمة بننا قعمننع
اي رسننع
ميقه أنزل رضيده ،و اه غم كلع مل تو قه زررا ومسةة
__________________
لتميمننء أح نهللا بننىن حننهز » و لكنني ال لننع عننق

( )1اننذ لدسننخ و مل نهللار «ث عمننو أح نهللا بننىن حننهز  ،و ليهننه «و يفقننوم بننق حننهب
لسقط أو لت ي و لظههو هكذ  « :يفقوم بق حهب لتميمء أحهللا بىن ر ».
( )2لقننهمع  :جلةو نننة :معضن بننا يننهن ومكننة ،و مل ننبهح :علن سننبةة أميننه مننق مكننة « .نت ن » وهننء أحنهللا حنهللاو الننو وميقننهت
مسةية لإلحو  ،ابسم ر طة بدة سةهللا واهنة تلق ابجلةونة وهء ليت إلي ه قعل تةهىل
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َّ

ً

ل ِِت ُقض ْت غ ْزِلا ِم ْن ب ْع ِْ ق َّو ال أنْكاثا .

أاب هللاةعنو

قنع فقنه رسنع

 :اي مةشنو يفن نهر الكنم علن قنع سنيهللاام سنةهللا؟ فقنهلع  :سنيهللاان
قننع  :ف ننط

نننعرهم

ورسنعل  ،ث قننهلع لنهلنننة :ننق علن مننني قعلن ورأ ن فقننه زررا فسننمةة أاب هللاةعننو
وفو للمؤلعة قلعذم س مه لقوم .
قه  :ملؤلعنة قلنعذم مل كعننع
 199ن عل عق ب بق عيس عق عن عق رهللاي عق زررا عق أيب هللاةعو

قط أانو مد م ليع .
 222ن عهللاا مق أق هبده عق سن ي بنق زاي عنق علنء بنق حسنه عنق معسن بنق بكنو عنق رهللاني قنه  :قنه أبنع
 :مه اهنة ملؤلعة قلعذم قنط أاننو مند م لينع وهنم قنع وحنهللاو وخوهللانع منق لشنو ومل تنهللاخي مةوفنة
هللاةعو
لكيمه ةوفع .
و لع م ملؤمدع بةهللا رسع
قلعذم ومه هللاهء ب  ،فتةلع م رسع
ب
منق هنم إىل مخنو رو نة أيب جلنهرو عنىن
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قه بةنهللا قنه  :وبنا ل نه
قعل وأانو مق كلع وأقي رهللا إىل تعسم علء بق إبوهيم (ر ) «و لوقهب» قع قهللا لنزم م اعنهر ت قتني خلطنة
هلننم سن مه
و لظ نهر وقتنني ل نيهللا الننو و المينه  ،ولنني عدنهللاهم مننه كعننوو وهنم مؤمدننع  ،ف ةنني
ل هللاقهت ليكعو عد م.
بة ن ه؟

عننق مكهتن ع ننز عننق مكهتبتن وقنهللا أ
 111ـ يف كتــاب ةمــن ال رهــره الفقيــه وسننقي ل ننه
قع اتهب « :و لوقهب».
قه  :ؤ عد مق مه ل هللاقة،
 113ـ يف الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق علء بق الكم عق معس بق بكو قه  :قنه يل أبنع السنق
 :مننق يل ن هننذ لننوز مننق حل ن ليةننع ب ن عل ن نعس ن وعيهل ن اننه اهجملهه نهللا سننبيي  .فننه غل ن علي ن
مه قعت ب عيهل  ،فه منهت ومل ق ن انه علن المنه ق نهن فنه مل ق ن
وعل رسعل
فليستهللا عل
ْ
ْ
ْ
قع  :إ َُّما َّ
الصْقا لِلفق ا ِء والمسا ِر ِ والعا ِم ِل
اه علي وزر ،
ِ

232

ْ
ْ
واِ ِم
ك عليتا إىل قعل  :وال ِ

ف ع فقم مسكا مغو .

 224ن ب بق حيىي عق ب بق السا عق ب بق سليمه عق رهللاني منق أهني جلز نوا كنىن أاب ب قنه  :سنة
ْ
ْ
ذو عُ ك ال فن ِظ ك إىل
تبننهر وتةننهىل قننع  :و ِِ
رهللانني و ان مسن فقننه لن  :هللاةلننة فنهللا
لوضننه
اتهب هله حنهللا ةنوه إك قنهر هنذ ملةسنو ال بنهللا لن منق دظنو
ميُْ ال أخيىن عق هذ لدظوا ليت كاوهه
وقنهللا أخننذ مننه هننذ لوهللانني وأنعقن علن عيهلن  ،ولنني
دتظو قهللاوم ؟ قه  :دتظو بقهللار مه دت خي إىل
يهعة فه اه أنعق مة ية فال مءء ل
فيمه أنعق يهعة أ مة نيت ؟ قنه  :سنة

لن
المه
عل
لن

غلننة دتظننو إ را ننه ،وال ننق دتظننو حملن  ،وال مننه غهنن
فيق عد مه علي مق س م لغهرما ،إك انه أنعقن
المه  ،قلة :فمه هنذ لوهللاني لنذا نتمدن وهنع ال ةلنم
مهلن فنم وهنع قنهغو .قنه مؤلن هنذ لكتنهب «ععنء

عد » :قهللا نقلة أو بيه هذ ت ة عق أقع لكه حهللا نه في كاو لغهرما.
 115ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم قنه مت نال مخنو منه نقلدنه عدن عدنهللا قعلن «و لوقنهب» [ :عنىن] ليكعنو عند م
ق ن
مق غم إسوه ،في عل المنه
«و لغهرما» قع قهللا وقةة علي م ع نعقع ه يهعة
جل نه ولني عدنهللاهم منه دعقنع  ،أو قنع
كلع عد م و عك م مق مه ل هللاقهت« .و سبيي » قع خيوهللانع
ةطنني م مننق مننه ل نهللاقهت حن
مننق ملسننلما لنني عدنهللاهم مننه حي ننع بن أو عين سننبي خلننم فةلن المننه
دعقعن عل الج و جل ه .
 :إ رهللانال وقن إىل
 116ـ يف كتاب ةمعاين الخيار ابسده إىل السا بق عمو قه  :قلة يفيب ن عبنهللا
النج ،قنه قلنة :نن وقن إىل

لسبيي؟ قنه قنوف
مق سبل أف ي مق الج.
 221ن حهللاثده ىب قه  :حهللاثده أمحهللا بق إ ر

لسنبيي؟ قنه  :قنوف

النج فنهىن ال عنوه سنبيال

قه  :حهللاثده ب بق أمحهللا بق حينىي بنق عمنو يفمنةوا عنق

ب بق عيس بق عبيهللا عق السق بق ر مهللا قه  :سةلة أاب السق لةسكوا
سبيي ؟ قه :
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ابملهللا دنة عنق رهللاني وقن مبنه

ن سبيي

ميةتده.

 118ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قه مت ال بقعل عل الج و جل ه «و بق لسبيي» أبدهء لطو لذ ق كعنع
ننو هم إىل أويننههنم مننق مننه ل نهللاقهت،
السننعهر يهعننة فيقط ن علنني م و ننذه مننههلم ،فةل ن المننه
و ل نهللاقهت :تت ننز نهنيننة أهللاننز ء ،فيةطن انني إنسننه مننق هننذ لنمهنيننة علن قنهللار مننه حيتننههللاع إلين بننال إسننوه وال
تقتم ( )1معع كلع إىل المه ةمي مبه في ل الح.
مننة كا
اننال يع نني لعننو بننا لةن ا و المننة قننع فين
 119ـ يف عيــو الخيــار عننق لوضننه
ْ
اعلمكوا أنَّمكا غ ِن ْمكت ْم ت نة ث
 :و
بةنهللا كانو قعلن
لقوىب فمه رضي لدعس ولوسعل رضي هلنم قهلن
 :واذلع مه رضي مد لدعس ولدبي رضي لذا لقنوىب امنه أهللانو هم لغديمنة ،فبنهللاأ بدعسن ه ث بوسنعل
قه

َّ
ُّ
اَّليكن آمنكوا أ ِطيعكوا اُ وأ ِطيعكوا
ث ذم وقو س م م بس م وس م رسعل  ،واذلع لطهعة قه  :يا أيتكا ِ
ْ ْ ْ
َّ
َّ
ول اَلم ِ ِمنك ْم فبهللاأ بدعس ث بوسعل ث مهي بيت  ،واذلع م ة لعال نةِ :إنما و ِ َُّلكم اُ وِسوَل
ال سول وأ ِ
َّ
اَّليككن آمنككوا ف ةنني وال ننت م من يهعننة لوسننع مقوونننة بطهعتن  ،امننه هللاةنني سن م م من سن م لوسننع مقننووان
و ِ

وتةنهىل مننه أعظننم نةمتن علن أهني هننذ لبيننة ،فلمنه هللاننهءت ق نة ل نهللاقة نننز

بسن م لغديمننة و لعنءء فتبننهر
ْ
ْ
ْ
ْ َّ
نعس ورسعل ونز أهي بيت فقنه  :إ َُّما َّ
الصْقا لِلفق ا ِء والمسا ِر ِ والعا ِم ِل عليْتا والمللفك ِة قلكوبت ْم و ِِف
ِ
ً
ال ِّ قاب والْواِم وِف سبيل اُ واهْن َّ
مسن
ُ ف ني رنهللا منءء منق كلنع نن
كب
الس
ِِ
يل ف ِ يضكة ِمكن ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
لدعسن أو لوسنعل أو لننذا لقننوىب؟ يفنن ملننه نننز نعسن عننق ل نهللاقة ونننز رسنعل نننز أهنني بيتن  ،ال بنني حننو علنني م ال
ل هللاقة حمومة عل ب ومل  ،وهء أوسه أ هللاا لدنه ال سني هلنم يفهننم ي نوو منق اني نن ووسنخ ،فلمنه ي نوهم
و قطعههم رض هلم مه رض لدعس  ،واو هلم مه او لدعس .
قه  :ال سي ل هللاقة لبين
 111ـ يف كتاب ابخصا عق هللاةعو بق ب عق أبي

__________________
لدعقة.
( )1لتقتم :لت يي عل لةيه
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ن ههمم إال

وهللا ا إ اهنع عطهمه فةقهبع مهء فشوبع  ،وقهللاقة بة م عل بةب.
ن سقي عق رهللاني عقن بسن م منق مهلن ؟

 111ـ يف ةمن ال رهره الفقيه :ورو لسكعّن عق أيب عبهللا
ْ
ْ
ْ
ْ َّ
 :إ َُّما َّ
الصْقا لِلفق ا ِء والمسا ِر ِ والعا ِم ِل عليْتكا والمللفك ِة
فقه  :لس م و حهللا منق نهنينة لقنع
ِ
قلوبت ْم وِف ال ِّ قاب والْواِم وِف سبيل اُ واهْن َّ
يل .
ب
الس
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ

 111ـ يف كتاب ةمعـاين الخيـار حنهللاثده ب بنق السنق ل نعهر عنق أمحنهللا بنق ب بنق عيسن عنق قنعع بنق حينىي
عق رهللاي وق بس م مق مهل وال نهللارا لسن م أا منءء هنع؟ فقنه  :لني عدنهللاام فيمنه
قه  :سةلة لوضه
في ننه مننءء؟ قلننة لن  :هللاةلننة فنهللا مننه مسةدننه أقن هبده ننذاوو مننيقه هننذ
بلغكننم عننق هللاةعننو و ىب هللاةعننو
قه  :لسن م و حنهللا منق نهنينة ،فقلنة :هللاةلنة فنهللا اين قنهر و حنهللا منق نهنينة؟ فقنه  :منه تقنوأ
عق مابنع

َّ
ِ :إُمكككا
؟ فقل ننة :هللاةل ننة ف نهللا ىن الق نوأ ولك ننق ال أ را ننق معض ننة فق ننه  :ق ننع
اتننهب
الصْقا للْفق اء والْمسار والْعامل عليْتا والْمللَّفة قلوبت ْم وِف ال ِّ قاب والْوكاِم وِف سكبيل اُ واهْ
َّ
كن
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
عل نهنية أس م و لس م و حهللا مق نهنية.
يل ث عقهللا بيهللا نهنية ،قه  :واذلع قسم ه رسع
الس ِب ِ

 113ـ يف هتــذيب الحكــام ب بننق ةقننعب عننق أمحنهللا بننق إ ر ن عننق ب بننق عبنهللا جلبننهر وب بننق مسةينني عننق
قنه  :إ أانسنه منق بنىن
لع ي بق منهك عيةنه عنق قنعع بنق حينىي عنق عنيص بنق لقهسنم عنق أيب عبنهللا
فسنةلع أ سنتةمل م علن قنهللاقهت ملع منء وقنهلع  :كنع لدنه هنذ لسن م لنذا هللاةلن
ههمم أتنع رسنع

ل نهللاقة ال سني يل وال لكنم،
 :اي بنىن عبنهللا ملطلن
تةهىل للةهملا علي ه فند ق أوىل بن فقنه رسنع
 :م هللا لقهللا وعهللاهه فمه هدكم اي بنىن عبنهللا ملطلن إك أخنذت
ولكين قهللا وعهللات لشعهعة ،ث قه أبع عبهللا
لقة ابب جلدة أتووّن مؤثو عليكم غمام؟
 214ن سةهللا بق عبهللا
ز هللا لش ه عق أيب عبهللا

عنق معسن بنق السنق عنق ب بنق عبنهللا المينهللا عنق ملع ني بنق قنهحل عنق أيب أسنهمة
قه  :سةلت عق ل هللاقة ليت
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ن حومة علي م؟ فقه  :هء لزاها ملعووضة ،ومل حيو عليده قهللاقة بة ده عل بةب
 215ن ب بق علء بق حمبنعب عنق أمحنهللا بنق ب عنق السنا عنق لد نو عنق بنق سنده عنق أيب عبنهللا
قه  :ال سي ل هللاقة لعلهللا لةبه وال لدظو ن م مق بىن ههمم.
حنهللا ط يع ني
عنق لدنب
 116ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي « » ابسنده إىل ب بنق علنء لبنهقو
فين  :وكاننو ملدننهفقا و تنننا و ملسننت زنا ابإلسننال وانننوا إك هننم يل
ومننه أوق ن
قننع فين وق نهللا كاننو عليننه
ْ َّ
اَّليكن
ح مسعّن إكان ،وزعمع ىن اذلع لكنوا مالزمت إايا وإقبهيل علي حن ننز
كلنع :و ِمنتم ِ
ي ويقولو هو أذ ق ْل أذ عل لذ ق زعمنع نن أذ خ ْ
كَ لك ْ
ي ْلذو َّ
انل َّ
كم ت نة ،ولنع منقة مسن
ال
ِ
أمعرهم قهللا تكومة.
ممسهن م لسمية و أوم إلي م معيههنم يفومةت ،و أ علي م لهللاللة ،ولكين و
َّ

ْ
اَّلين ي ْلذو َّ
انل َّ
ي ويقولو هو أذ فهن اه سب نزوهله
 117ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :و ِمنتم ِ
ِ
فيسننم االمن و دقلن إىل ملدننهفقا و نندم علين  ،فدننز
عبنهللا بننق نعينني اننه مدهفقننه ،واننه قةنهللا إىل رسننع
رهللاننال نندم عليننع و دقنني ح نهللا نع إىل ملدننهفقا ،فقننه
فقننه  :اي رسننع
عل ن رسننع
هللاينينني

رسع  :منق هنع؟ فقنه  :لوهللاني يفسنع لكننم منةو لنوأ دظنو بةيدنا اةهنمنه قنهللار  ،و دطن بلسنه لشنيطه ،
قنهللا قبلننة كلننع مدننع فننال تقةنهللا ،فوهللان
فننةخي ف لن نن مل عةنني ،فقننه رسننع
فنهللاعه رسننع
إىل أقن هب فقننه  :إ ب ك أخنني ىن أمن علين و نقنني خبننهر فقبنني ،وأخيتن ىن مل فةنني كلننع فقبنني ،فننهنز
ْ َّ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
َّ َّ
فيمنه
ُ أا نهللا
عل نبين  :و ِمنتم ِ
َ لكم يل ِمن هِا ِ
اَّلين يلذو انل ِي ويقولو هو أذ قل أذ خ ال
لظننههو وال

نهللاقع

ق ننع ل ن و نهللاقع فيم ننه تةتننذر إلي ن
ملقو ق ابالميه مق غم عتقه .
 118ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق محه بق
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لب ننهيق ،وقعل ن

« :و ننؤمق للم ننؤمدا» ة ننىن

ن عيس عق حو ز عنق أيب عبنهللا

حنهللا ط يع ني قنع فين

البدن مسةيني :اي بنىن

قنع

و هللا للمؤمدا ،فهك م هللا عدهللا ملؤمدع ف هللاق م.
اتهب  :ؤمق ابهلل و ؤمق للمؤمدا قع  :هللا
 219ن محيهللا بق زاي عق السنق بنق ب بنق مسهعنة عنق غنم و حنهللا عنق أاب بنق عنمنه عنق محنه بنق بشنم عنق
فقل ننة ل ن  :ىن أر ن نهللا
ق ننه  :إّن أر ت أستب ن ب ننهعة إىل ل ننيمق فةتي ننة أاب هللاةع ننو
أيب عب نهللا
أستب فنالان فقنه يل :منه علمنة نن شنوب خلمنو؟ فقلنة :قنهللا بلغنين منق ملنؤمدا هننم قعلنع كلنع ،فقنه يل:
ْ
ْ
ُ وي ْل ِمن لِلم ْل ِم ِن (.)1
قهللاق م فه
قع  :يل ِمن هِا ِ
و نهللا
منني النهللا ط يفخنم وز فين فقنه  :ةنىن نهللا
 111ـ يف تفسـري العياشـي عنق أيب عبنهللا
ملؤمدا ،يفن اه رسفه رحيمه ابملؤمدا.

زل عليْت ْم سكوِ تنبِّكئت ْم همكا ِف قلكوبت ْ
 111ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن َ :يْكِ الْمنافقو أ ْ ت َّ
كل
ق
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
إىل تبنع ت نهللاثع فيمنه
است ْت ِزؤا ِإ َّ اُ ُم ِ ما َتْكِو قه  :اه قع مق ملدهفقا مله خوحل رسع

بيند م و قعلننع  :أ ننو ب

حننوب لننوو مننني حننوب غننمهم ال وهللان منند م أحنهللا أبنهللا  ،فقننه بة ن م :مننه أخلعن

خيي ب مبه اده في ومبه قلعبده و دز علي ذذ قومان قوأ لده  ،وقهلع هنذ علن حنهللا السنت ز ء فقنه رسنع
لةمهر بق ايسو :ال لقع فنإهنم قنهللا ح قنع  ،فل ق نم عمنهر فقنه  :منه قلنتم؟ قنهلع  :منه قلدنه منيقه ننه ادنه
ْ ْ
ْ
ْ
ِئ سأتلت ْم َلقول َّن ِإنَّما ر َّنا َنوض ونلعب قكل أاب هلل ومايتن
نقع ميقه عل حهللا للة و ملزح فنةنز  :و ل ِ
ورسل ادتم تست زنع .
 111ـ يف جممع الييا

ْ

َيْكِ المنا ِفقو أ ْ ت َّزل تايت « لدزو » قيي :نزلة

__________________

( )1و هذ لوو ة ن خهل أاب و ستب ة ف ية ه إىل غم كلع اله ال دهس مة المه
مو مةىن هذ خلي حهللا ط مخو إال ن نس هده هذ الستب هم إىل إمسهعيي بق هللاةعو و لد
عق هلعة أبي .
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ولذلع قنه لعنيب (ر ) لنع وقنهللا
عدن إىل أبين واهننة يفقنح لتدنز المنه

ن ثنىن عشنو رهللانال وقعنع علن لةقبنة ليقتلنع رسنع

عدنهللا رهللاععن منق تبنع  ،فنةخي هللاينيني رسننع

بننذلع فننةمو وسنني إلنني م و ننوب وهللاننع رو حل ننم ف ننوذه ح ن ننههم ،فلمننه نننز قننه الذ عننة :مننق عوفننة مننق
 :نن فننال بننق فننال حن ع نهللا هم ( )1فقننه حذ عننة أال
لقننع ؟ فقننه  :مل أعننوه منند م أح نهللا  ،فقننه رسننع
تبةننط إلنني م فدقننتل م؟ فقننه  :أاننو أ تقننع لةننوب ملننه هعننو مقن هب قبنني قننتل م .عننق بننق ايسننه ورو عننق أيب
هللاةعنو
ْ

َّ
َّ
منلن  ،إال نن قننه  :نتمنوو بينند م ليقتلننع  ،وقننه بة ن م لنبةب :إ فطننق نقننع  :إِنمككا رنككا َنككوض

ونلعب و مل عطق نقتل .

 113ـ يف تفســري العياشــي عننق قننعع جلمننه قننه  :قننه أبننع عبنهللا
وفهست بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،و نه اه ةوه نق هء لسعرا بدزو بسم

 :مننه أنننز مننق لسننمهء اتننهاب إال
لومحه لوحيم بتهللا ء لألخو .

ْ
َّ
َّ
 :نزلنة هنذ ت نة :ول ْ
ِئ سكأتلت ْم َلقكول َّن ِإنمكا رنكا َنكوض
ِ

 224ن عق هللاهبو جلةعء قه أبع هللاةعو
ْ
تعسنم هنذ ت نة؟ قنه  :تعسنمهه و منه نزلنة
ونلعب إىل قعلن «نةنذب يهنعنة» قنه  :قلنة يفيب هللاةعنو
م ة قط إال وهله تعسم ،ث قه  :نةم نزلة عهللا بىن أمية و لةشوا مة ه ( )2هنم هللاتمةع ثىن عشنو فكمدنع لوسنع

ْ ْ
ْ
ْ
لدبين قكل
ِئ سأتلت ْم َلقول َّن ِإنَّما ر َّنكا َنكوض ونلعكب قنه
ليقتي ( )3فهنز
هذ ت نة :ول ِ
رنْت ْم ت ْست ْتزؤ * ال ت ْعتكِوا ق ْْ كف ْ ت ْم ب ْعْ إيمانك ْم إ ْ ُ ْعَ ع ْ
كن
وَل ةنىن ب
ُ وآياتِ ِ وِس ِ ِ
ِ ِ
ِ
أهِا ِ
ِ
ِ
ً
ِّ
طائِف الة ِمنْك ْم ُعك ْب طائِفة .
ْ
ْ
قعلن  :ال تعت ِكِوا قْ كف ْ ت ْم
 115ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
ب ْعْ ِإيمانِك ْم قه  :هؤالء قع اهنع مؤمدا قه قا ،
__________________
( )1و مل هللار «ح عهللاهم ال م».
( )2و مل هللار «نزلة

لتيمء و لةهللاو و لةشوا مة مه» و ملعهللاع هده مع ف لبةب نسخ مل هللار أ ه امه حك

( )3و مل هللار «فكمدع لوسع
عطق لدقتلد فهنز .» ...

و نتموو بيد م ليقتلع فقه بة م لبةب :إ فطنق نقنع :
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كل .

ْ
َّ
َّ
ِإنما رنا َنوض ونلعكب

و مل

ن راتبع ومكع وانفقع بةهللا ميههنم ،واهنع أربةة نعو ،وقعل  :إ ْ ُ ْعكَ ع ْ
كن طائِفك الة ِمكنْك ْم انه أحنهللا الربةنة
ِ
عب نهللا بننق عب نهللا
أهلكننىن مس ن فسننمه رسننع
ش ن بننق المننم ( )1فننهع ه واتب وقننه  :اي رسننع
لومحنه  ،فقنه  :اي رب هللاةلنين من يهللا حينط ال ةلنم أحنهللا أ نق أان ،فقتني نع ليمهمنة ومل ةلنم أ نق قتني ،ف نع لنذا
ععء عد .
ً

ِّ

ههتا لطهنعتا اهنع ثلننة نعنو،
 116ـ يف جممع الييا إِ ْ ُ ْعَ ع ْن طائِف الة ِمنْك ْم ُعك ْب طائِفة ورو
ف زأ ثده وض ع و حهللا ،وهع لذا اتب مق نعهق و مس ش بق محم فةعء عد .
تةنهىل :نسكوا
عنق قنع
 117ـ يف عيو الخيار ابسده إىل عبهللا لةز ز بق مسلم قنه  :سنةلة لوضنه
قننع :
ال سن ع وال دسن  ،و ننه دسن و سن ع ملخلننع و نهللان ،أت تسنمة
اُ فن ِسككيت ْم فقنه  :إ
ومككا ِ ُّبككَ ن ِسككيا و نننه جيننهز مننق نسنني ونسننء لقننهء عمن م دسنني م أنعسن م ،امننه قننه تةننهىل :وال
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
 :فاَل ْوم ننساه ْم رما نسوا ِلقاء
فاسقو وقه
تكونوا ِ
َّلين نسوا اُ فأنساهم أُفستم أو ِئلَ هم ال ِ
ي ْو ِم ِت ْم هكا أا ن ا م امه تواع الستةهللا للقهء عم م هذ  .و اتهب لتعحيهللا منل سع ء.

 :وقهللا سةل رهللاي عمه منتب علين
حهللا ط يع ي ،قع في
 118ـ يف كتاب التوحيد عق أمم ملؤمدا
ر لنهللانيه مل ةملنع بطهعتن فدسني م
منق مايت لكتنهب :منه قعلن  :نسوا اُ فن ِسكيت ْم ننه ةنىن نسنع
تخوا ،أا مل جيةي هلم ثع ب ميقه ،ف هرو مدسيا مق خلم ،وقهللا قع لةوب ابب لدسنيه قنهللا نسنيده فنال
فال ذاوان ،أا ن مل أيمو هلم نم وال ذاوهم ب .
 119ـ يف تفسري العياشي عق هللاهبو عق أيب هللاةعو

«نسع » قه :

__________________
( )1هننذ هننع لظننههو ملع فن للم نهللار وملننه سننيةت مننق رو ننة لطعسننء (ر )

جملمن لكننق

ختل ل هللام سم لوهللاي فعء بة ه « شق» ابلدع و مخو « ش » امه
 .382 :3وسما بق هشه حل  524 :2وغمهه.
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يفقنني « تنني» بنهللا « شن » ومن كلننع فقنهللا

لكتنهب .ر هللان أسنهللا لغهبنة حل  338 :4و القنهبة حل

ن تواع يهعة

«فدسي م» قه  :ف ا م.

قنع  :نسكوا اُ فن ِسكيت ْم فهننه ةنىن هننم نسنع
 232ن عق أيب مةمو لسةهللاا قه  :قه علنء
ر ل نهللانيه فل ننم ةمل ننع ابلطهع ننة ومل ؤمد ننع ب ن وبوس نعل فدس نني م تخ ننوا أا مل جية نني هل ننم ثع ب ن ن ننيبه،
ف هرو مدسيا مق خلم.
 131ـ يف الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق علننء بننق السننا عننق علننء بننق أيب محننزا عننق أيب ب ننم عننق أيب عبنهللا
ْ
ْ
قه  :قلة :و الم ْلت ِفاك ِ أتتْت ْم ِسلت ْم هِاِليِّنا ِ قه  :أولقع قع لع تعكة علي م نقلبة علي م.
 131ـ يف ةمن ال رهره الفقيه رو هللاع و نة بنق مسن و نن قنه  :أقبلدنه من أمنم ملنؤمدا علنء بنق أيب يهلن
مننق قتنني خلننع رحل ح ن إك قطةدننه ر اببنني ح ننوت قننلعا لة ننو فدننز أمننم ملننؤمدا ونننز لدننه  ،فقننه عل ن
هننذ يفر ملةعنننة ق نهللا عننذبة ل نهللاهو ثلننط مننو ت ،و خنني مخننو :م نوتا ،وهننء تتعق ن
 :ننه لدننه
لنهلنة وهء حهللا ملؤتعكهت و الهللا نه يع ال أخذان مد مه معض الههللاة.
ابىب أننة وأمنء تينىن ملنوأا ملسنلمة
 133ـ يف تفسري العياشي عق قعع جلمه قه  :قلنة يفيب عبنهللا
ق نهللا عننوفتين بةملننء وعوفت ننه هبسننالم ه وحب ننه إاياننم ووال ت ننه لكننم ولنني هلننه حمننو قننه  :فننهك هللاهنتننع مل نوأا ملسننلمة
ْ
ْ
فهمحل ه ،فه ملؤمق حمو ملؤمدة وتال هذ ت ة و الم ْل ِمنو والم ْل ِمنا ب ْعضت ْم أ ْو َِلاء ب ْع الض .
قننه إك قننهر أهنني جلدننة جلدننة و خنني ويل هللادهت ن
 234ن عننق ننعن ( )1عننق علننء بننق السننا
ومسهاد  ،و تك اي مؤمق مد م عل أر كت حعتن خهللا من وهتنهللالة علين لنمنهر ( )2وتع نوت حعلن لةينع وهللانوت

مق ست يفهنهر ،وبسطة ل لزريب ،وقععة ل لدمهر ( )3وأتت خلهللا مبه مهءت م عت مق قبي
__________________
( )1اذ لدسخ لكق مل هللار «ثع و» هللا « عن » وحيتمي لت

ي .

( )2هتهللالة لنموا :تهللالة أا تةلقة و س سلة.
( )3لزريب ن بتشهللا هللا ليهء ن ع لزر بة :لبسه كو خلمي وحك عق ملؤرحل*
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سةهلم.

ن كلننع ،قننه  :وخي نوحل علنني م الننعر لةننا مننق جلدننه فيمكنننع بننذلع مننه مننهء  ،ث إ جلبننهر شننوه علنني م
فيقننع  :أوليننهن وأهنني يننهعيت وسننكه هللادننيت هللاننع را! يفهنني أنبننقكم نننم الننه أنننتم فين ؟ فيقعلننع  :ربدننه وأا مننءء
خننم الننه ننق في ن ننق فيمننه مننت ة أنعسننده ولننذت أعيددننه مننق لنندةم هللاننع ر لكننويف ،قننه  :فيةننع علنني م ابلقننع ،
هنذ ت نة:
فيقعلع  :ربده نةم اي ربده رضه عده وحمبتع لده خم لده وأيي يفنعسده ،ث قوأ علء بنق السنا

ِّ ً
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
َّ
َّ
خادلين ِفيتا وم
وعْ اُ المل ِم ِن والمل ِمنا ِ انا ال َت ِي ِمن َت ِتتا اَلنتاِ ِ ِ
ِ
ساكن طيبة ِِف انكا ِ عكْ ال
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ أكَب ذلَِ هو الف ْوز الع ِظيم .
و ِِضوا ِمن ا ِ
 135ـ يف كتاب ابخصا

حت هحل علء

عل لده

ع لشعر قه  :نشهللاتكم ابهلل هي فيكم أحنهللا قنه

 :منق سنو حينىي حينعت ومينعت النه و سنكق هللادنيت لنيت وعنهللاّن ريب هللادنهت عنهللا ق ني
ل رسنع
غوس بيهللا ث قه ل اق فيكع فليع علء بق أيب يهل وكر ت مق بةهللا إىل قعل  :غما؟ قهلع  :ألل م ال.
نن قنه  :عنهللا ر لنيت مل توهنه عنا ومل طنو علن قلن بشنو ال
 136ـ يف جممع الييا رو عق لدنب
:

سكد ه غم ثلنة لدبيا و ل هللا قا و لش هللا ء ،قع
يعىب ملق خلع.
مل ك ننق قهت نني
«هللاههن نهللا لكع ننهر ابملد ننهفقا» ق ننهلع ال لد ننب
 231ن ورو ق ننوءا أه نني لبي ننة
ملدننهفقا ،ولكننق اننه تننةلع م ،وال ملدننهفقا ال ظ ننوو لكعننو وعلننم بكعننوهم ال بننيح قننتل م إك اننهنع ظ ننوو
الميه .
 238ن وفين سننعرا لت ننويف ورو عننق أيب عبنهللا
 ،مل قهتي مدهفقه قط ،نه اه تةلع م.

نن قنوأ «هللاههنهللا لكعننهر ابملدننهفقا» قننه  :إ رسننع

__________________

* ن قه  :قعل تةهىل :وز ُّ
ِاِب مبْثوثة قه  :زرىب لدبة :إك قعو وأمحو وفي خ نوا وقنهللا زرب ،فلمنه رأو يفلنع
ِ
مب عهه بزرىب لدبة .و لدمهر  :لعسهنهللا و حهللاهته لدموقة بكسو لدع وفت ه.
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لبسنط و لعنويب

ْ
ُّ
ْ َّ
ْ ْ
َّ
انل ُّ
كظ علكيْ ِت ْم قنه  :ننه
ي اا ِه ِْ الكفاِ والمنكافِ ِق واغل
 139ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم قعلن  :يا أيتا ِ
ُّ

ْ َّ

ْ

ْ

َّ
انل ُّ
ي اا ِه ِْ الكفاِ والمنافِ ِق واغل ْظ عليْ ِت ْم ال لدب
نزلة :يا أيتا ِ
ْ
ْ َّ
قنه  :اا ِه ِْ الكفكاِ والمنكافِ ِق
 242ن حهللاثين أيب عق بق أيب عمم عنق أيب ب نم عنق أيب هللاةعنو
هبلز لعو نب.

مل جيهههللا ملدهفقا ابلسي .

عننق

 241ن وفي ن سننعرا لت ننويف أخننيىن السننا بننق ب عننق مةل ن بننق ب عننق أمح نهللا بننق ب بننق عب نهللا
قعل  :يكا أ ُّيتكا َّ
انل ُّ
كْ
ةقعب بق ز هللا عق سليمه لكهت عق بةب أق هب عق أيب عبهللا
كي اا ِه ِ
ِ
ْ
ْ َّ
ملدنهفقا ،ف ننه
لكعننهر ،وهللاههنهللا علنء
الكفككاِ والمنككافِ ِق قنه  :هكننذ نزلنة ،ف ههنهللا رسنع
.
هللا ه رسع
علء
111

ْ
والمنا ِف ِق

113

ْ َّ
قننه  :ملننه نزلننة يككا أ ُّيتككا َّ
انلك ُّ
كْ الكفككاِ
كي اا ِهك ِ
ِ

ابسننده إىل بننق عبننه
ـ يف أةمــايل شــيخ الطا فـ
.
قه  :أنة أو عل
 :يفهللاهههللا لةمهلقة ةىن لكعهر ،وأات هللاينيي
قه لدب
ْ
ُ ما قكالوا ت نة قيني :نزلنة أهني لةقبنة ،فنإهنم أضنموو ( )1أ قتلنع
ـ يف جممـع الييـا َ :ي ِلفو هِا ِ

عقبة عدنهللا منوهللاة م منق تبنع وأر و أ قطةنع أنسنهم ر حلتن ( )2ث بطشنع بن فهيلةن علن
رسع
لةقبنة وحنهللا
كلع ،وانه منق علنة مة ز تن يفنن ال ميكنق مةوفنة كلنع ال بنعحء منق  ،فبنه ر رسنع
وعمهر وحذ عة أحهللا ه قنع انقتن و الخنو سنعق ه ،و منو لدنه ال نم بسنلع بطنق لنع ا ،وانه لنذ ق نع بقتلن
ومسننههم ممسننهن م و حنهللا و حنهللا
ثننىن عشننو رهللاننال أو مخسننة عشننو رهللاننال علن خلنناله فنني م ،عننوف م رسننع
عنق لزهللاننهحل و لع قنهللاا و لكلننب و لق ننة مشنووحة اتننهب لع قنهللاا ،وقننه لبننهقو
قو ش وأربةة مق لةوب.
ْ
ْ
ُ ما قالوا ولقْ
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقعل
َ :ي ِلفو هِا ِ

__________________
( )1و مل هللار « نتموو » بهللا «أضموو ».
( )2النسهم ع لدس ن بكسو لدع ن :حبي يع ي تشهللا ب لوحه .
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 :انهنع نهنيننة أربةننة منند م مننق

ْ ْ
قالوا ُكِمة الكف ِ وكف وا ب ْعْ إِ ْسال ِم ِت ْم ن قنه  :نزلنة
لةقبة و ع بقتل وهع قعل  :وه ُّموا هِما ل ْم ينالوا .
ههمم ف ء المة لكعو ،ث قةهللاو لوسع
ً
ْ
ْ ْ
حلفو َل رما َيْلفو لك ْ
كم قنه  :إك انه نع لقيمنة عن
 245ن وفين قعلن  :يوم يبعثتم اُ ِ
ِ
ْجيعا في ِ
لذ ق غ بع م حممهللا حق م فيةو علي م أعمههلم ،في لعع لن هننم مل ةملنع مد نه منيقه ،امنه حلعنع لوسنع

لنذ ق سنهلعع

لكةبنة

ال نو و هنذ يفمنو

بنىن

لةقبننة ،فلمننه

يل

ل نهللانيه حننا حلعننع أ ننو و لعال ننة مننق بننىن ههمننم وحننا ننع بقتنني رسننع
ْ
ُ ما قكالوا
نبي وأخي حلعع ل هنم مل قعلع كلع ومل مع ب  ،حن أننز
علن رسنعل َ :ي ِلفو هِا ِ

ولق ْْ قالوا ُكمة الْك ْف وكف وا ب ْعْ إ ْسالمت ْم وه ُّموا هما ل ْم ينالوا ومكا ُقمكوا إ َّال أ ْ أ ْغنكاهم اُ وِسكوَل م ْ
كن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ً
كلنع علني م لقيمنة دكوونن وحيلعنع لن امنه حلعنع
ف ْض ِل ِ ف ِإ ْ يتوبوا يَ خ َْا لت ْم قه  :إك عنو
ً
ْ ْ
ْجيعا في ْح ِلفو َل رما َيْ ِلفو لك ْم .
لوسع
 ،وهع قعل  :يوم يبعثتم اُ ِ

 116ـ يف تفسري العياشي عق هللاهبو بق أرقم عق أخي ز هللا بق أرقم قه  :مله قه لدب

عليه

بغنهللا و خنم

مه بل ث نز ن وفده إىل رحهلدنه ،وانه إىل هللاهنن خبنهن خبنهء نعنو ( )1منق قنو ش وهنم ثلننة
وبل في عق
ومة حذ عة ليمه فسمةده أحهللا لنالثة وهع قع  :و إ حممهللا المح إ اه و أ يفمنو سنتقيم لةلنء منق
بةهللا  ،وقه تخوو  :أرةل أمح أمل تةلم أن جمدنع قنهللا انه أنن نوم عدنهللا منوأا بنق أيب ابشنة؟ ( )2وقنه لنهلنط:
عع مهء كع أمح و مهء كنع جمدنعان ،و منه كنع منه قنع أبنهللا  ،فغ ن حذ عنة منق مقنهلت م
فوف هللاهن خلبهء فة خي رأس إلي م ،وقه  :فةلتمعهه ورسع
بكوا مقهلتكم ،فقهلع ل  :اي اب عبهللا و نع هلههده وقهللا مسةة مه

با أه وام ووحء

دز إليكم؟ و يفخينن

__________________
( )1خلبهء :خليمة مق مةو أو غم .
( )2انه ملشننواع دسننبع لدننب

إىل أيب ابشنة ،واننه أبننع ابشننة رهللانال مننق خز عننة خننهل قو شنه

عبه ا يفواث مب ع ب وقيي :هع نسبة إىل هللاهللا لدب الم .
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عبننه ا يفواث فلمننه خننهلع م لدننب

ن قلده؟ اتم عليدنه فنه لكني هللانع ر مهننة ،فقنه هلنم :منه هنذ منق هللانع ر المهننة وال جمهلسن ه ،منه ن ن ة

ورسنعل

ان يع ة عد هذ الهللا ط ،فقهلع ل  :اي اب عبهللا فهقد مه مقة فنع لند لعق ان مل نقني و ننع قنهللا انذبة
هللاقع و كذبده و ق ثلنة فقه هلم :منه ان فنال أابيل إك أ نة لد ني ة إىل وإىل رسنعل فقعلنع منه
عليده ف
إىل هللاهنن حمتن مه نني سننيع ( )1فننةخي مبقهلننة
وعلن
مننقتم تقعلننع  ،ث م ن حن أتن رسننع
فةتع فقه هلم :مهك قلتم؟ فقهلع  :و مه قلده ميقه فنه ادنة أبلغنة عدنه منيقه
لقع  ،فبةط إلي م رسع
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ ما قالوا ولقْ قالوا ُكِمة الكفك ِ وكفك وا بعكْ
فمكذوب عليده ،ف بط هللاينيي
ذنذ ال نةَ :ي ِلفو هِا ِ
قلنب بنا ضنالع و سنيعء لعنء عدقنء ،وال
عدنهللا كلنع :ليقعلنع منه منهس و
إِ ْسال ِم ِت ْم وقنه علنء
علينه مبنه أخني بن هللاينيني
 :أخي يفمو لذا هنع انهنق ،فنةخي لدنب
للدب
ع يف ق فقه هللاينيي
 ،فقه  :إك قي للمقه و ،
 241ن عق هللاةعو بق ب خلز عء عق أبين قنه  :مسةنة أاب عبنهللا
غ نهللا و خننم وقننهر ابالخبيننة ،مننو ملق نهللا ممهعننة منند م [وهننم قعلننع  :و

منه قنه
قنع  :ملنه قنه لدنب
() 2
ادننه وقي ننو لكدننه خلننز و لعمننء

و ل نهللا بهحل و لدس ننههللاهت ،و ان مة ن يفخش نندا أنا نني خلش نق ونل ننب خلش ننق ح ن ] ( )3إك ان معت ن وفدي ننة أايم ن
ب ن فقننه :
عليدننه عليننه مننق بة نهللا  ،مننه و لننيةلمق ،قننه  :فم ن ملق نهللا وأخنني لد ننب
وح ننو هللال ن أر
ل لعا هللاهمةة قه  :فقهلع  :قهللا رمهان ملقهللا فقعمع ل علي  :قه  :ف هس ح هللانع با هللا ( )4فقهلع  :مابنده و
__________________
( )1حت حتبهء :ع با ه و وسهقي بةمهمة و عهه ليستدهللا إك مل كق للةوب لبع ا هللاهللار تستدهللا إلي ه جمهلس ه.
( )2لعمء :نقش لنعب و كع مق اي لع ونعم مق لنيهب ملعمية تسمية ابمل هللار قه «هع لب لعمء».
( )3مه با لةالمتا نه هع

مل هللار و لدسخ.

( )4أا هللالسع و هللاتمةع .
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ن أم هتده اي رسع

و لذا بةنع ابال و لذا اومع ابلدبعا مه قلده منه بلغنع و لنذا قنطعه علن لبشنو ،قنه :

ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ُ ما قالوا ولقْ قالوا ُكِمة الكف ِ وكف وا بعْ إِ ْسكال ِم ِت ْم
فقه لدب
« :بسـمميحرلا نمحرلا هللا » َي ِلفو هِا ِ
َّ
ْ
وه ُّموا بع اي ب ليلنة لةقبنة وما ُقموا ِإَل أ ْ أغكن هٰتم ٱ َّّلِل وِسكوَل ِمكن ف ْضك ِل ِ انه أحنهللاهم بين لنوس

و تخو بين لكنوم و عتني لقومني ( )1فةغدنههم

بوسنعل ث هللاةلنع أحنهللاهم علين ( )2قنه أاب بنق تغلن  :ملنه ن ن

ننع غنهللا و خننم فقننه  :مننق ادننة مننعال فةلن مننعال  ،ف ننم رهللاننال مننق قننو ش رسسن مه
عليننه
رسننع
فسننةهلمه عمننه قننهال فكننذاب وحلعنه ابهلل مننه قننهال مننيقه ،فدننز هللاينينني
و ال نسننلم لن مننه قننه أبنهللا  ،فننةخي لدننب
ْ
لقهللا تعليه ومهات.
ُ ما قالوا ت ة قه أبع عبهللا
عل رسع
َ :ي ِلفو هِا ِ
 118ـ يف تفسري علي بن إبراهيم ث كاو لبخالء ومسههم مدهفقا واهكبا ،فقه  :و ِمنْت ْم م ْن اعهْ اُ إىل

() 3

قعل ن  :كننذبع و رو ننة أيب جلننهرو عننق أيب هللاةعننو
 ،فلمه مات ني ب .
حمتههللاه فةهههللا

قننه  :هننع ثةلبننة بننق خهي ن بننق عمننوو بننق عننعه اننه

 119ـ يف جممع الييـا ومنْت ْم م ْن اعهْ اُ ل ْ
ِئ آتانا م ْ
كن ف ْضك ِل ِ تايت قيني :نزلنة
ِ
ِ
ِ
 :م أ ننوزقين مننهال ،فقننه  :اي ثةلبننة قلينني تننؤ مننكو خننم مننق انننم ال
واننه مننق يفن ننهر قننه للدننب
ُ أ ْسكو َسكنة  ،و لنذ نعسنء بينهللا لنع أر ت تسنم جلبنه مةن كهبنه وف ن
كول ا ِ
تطيق  ،أمه لنع ِِف ِس ِ
م أ وزقين مهال و لذا بةنع ابال لقق رزقين
لسهرت ،ث أات بةهللا كلع فقه  :اي رسع

ثةلبنة بنق خهين

__________________
( )1لكوم مق لهللا بة :مستهللا لسه  .وقيي :لكوم منق لنهللاو ب منه و لكةن ومنق إلنسنه  :منه و لوابنة .و لقومني :منه تشنهللا ملنوأا
مةوهه مق خليع  .و نسخة «و قتي لقع مي» بهللا «و عتي لقو مي».
( )2اذ

لدسخ لكق

مل هللار و ملدقع عد

ليهه «ث هللاةلع أحهللاهم وحهللا هللاهم علي » وهع لظههو.

( )3و نسخة «أحهللا ه» بهللا «رسس مه» .و «قه » مكه « :ف م».
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ن مهال يفعطا اي كا ح حق  ،فقه  :ألل م رز ثةلبة مهال ،قنه  :فه نذ غدمنه فدمنة امنه دمن لنهللاو ف نهقة
علي ن ملهللا دننة ،فتد ن مد ننه فدننز و اي مننق أو ت ننه ث انننوت ح ن تبهع نهللا عننق ملهللا دننة ،فهمننتغي بننذلع عننق جلمةننة
مل هللا ليةخذ ل هللاقة فةىب ونني ،وقنه  :منه هنذ إال أخنة جلز نة ،فقنه رسنع
و جلمهعة ،فبةط رسع
تايت ،عق أيب أمهمة لكههلء ورو كلع موفععه.
اي و ح ثةلبة اي و ح ثةلبة فةنز

ْ ْ
ً
ْ
ْ
كومِ يلق ْونك هِمكا أخلفكوا اُ مكا وعكْو وبِمكا نكوا
قنه عنز منق قهنني :فأعقبت ْم نِفاقكا ِِف قلكوبِ ِت ْم إىل ي
ْ
ك ِكهو .
ي

حنهللا ط يع نني قننع فين وقنهللا سننةل رهللانني عمننه مننتب علين مننق
 151ـ يف كتــاب التوحيــد عننق أمننم ملننؤمدا
َّ
ْ
ْ
َّ
ُّ
اَّلين يظنو أُت ْم مالقوا ِ ِّب ِت ْم وقعلن لغنمهمِ :إىل ي ْومِ يلق ْون هِما أخلفكوا اُ مكا
تايت :وكانو ملنؤمدا
ِ
 :فهللقنهء هههدنه لني ابلوس نة و للقنهء هنع لبةنط .فنهف م عين منه اتنهب منق لقهنن
وعْو إىل قنه
فهن ةىن بذلع لبةط.
قنه  :أربن منق انق فين ف نع مدنهف  ،فنه اهننة
 151ـ يف كتاب ابخصا عق عبهللا بق مسنةع عنق لدنب
في و حهللاا مد ق اه في خ لة مق لدعه ح هللاع ه ،مق إك حنهللان انذب ،وإك وعنهللا خلن وإك عههنهللا غنهللار،
وإك خهقم ف و.
نن قنه  :للمدنهف ثلنط عالمنهت :إك حنهللان انذب
 151ـ يف جممع الييا وقهللا قح النهللا ط عنق لدنب
وإك وعهللا خل وإك أمتق خه .

َّ
َّ
ْ ْ
َّ
اَّلين يلْمكزو الْم َّط ِّ
اَّليكن ال
 153ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعلن :
كو ِع ِمكن المكل ِم ِن ِِف الصكْقا ِ و ِ
ِ
ِ
َّ
َِيْو ِإال ا ْتْه ْم في ْسكخ و ِمكنْت ْم ف نهء سنهمل بنق عمنم يفن نهرا ب نهم منق متنو فقنه  :اي رسنع ادنة

ليليت أهللاو جلو و ( )1ح عملة ب هعا مق متو فهمه أحهللا ه فةمسنكت و منه تخنو فةقوضنت ريب فنةمو رسنع
دنو

__________________
( )1قننه جلننزرا لد ه ننة :و ال نهللا ط :إ رهللاننال اننه جيننو جلو ننو فةقننهب قننهعا مننق نننو فت نهللا مح نهللا ه ،و نهللا ن ن اننه سننتق ملننهء
ابالبي.
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ن ل هللاقهت ،فسخو مد ملدهفقع وقهلع  :و

[اه ]

تةهىل لغين عنق هنذ ل نهم منه

ند

ب نهع منيقه،

ذاو نعس ليةطء مق ل هللاقهت فقه  :س ِخ اُ ِمنْت ْم ولت ْم عكاب أ َِلم .
ولكق أاب عقيي ( )1أر
َّ
َّ
نن سنقي فقيني :اي رسنع
اَّلين ال َِيْو إِال ا ْتكْه ْم ورو عنق لدنب
 151ـ يف جممـع الييـا  :و ِ
أا ل هللاقة أف ي؟ قه  :هللا هللا ملقي (.)2

أنن قنه انال يع ني :إ
 155ـ يف عيو الخيار ابسده إىل السق بق علنء بنق ف نه عنق لوضنه
تةهىل ال سخو وال ست زا وال ميكو وال خينه م ،ولكدن تةنهىل جينهز م هللانز ء لسنخو ة وهللانز ء السنت ز ء وهللانز ء ملكنو
و خلهللا ةة ،تةهىل عمه قع لظهملع علع ابم .
َّ
ْ
ْ
اَّلين يلمكزو الم َّط ِّ
كو ِع ِمكن
قنع :
 156ـ يف تفسري العياشي عن أيب جلهرو عق أيب عبنهللا
ِ
ِ
ْ

الم ْلمن ِف َّ
فنآهللاو نعسن علن
الصْقا ِ قه  :كه عل أمم ملنؤمدا
ِِ ِ
َّ
ْ
ْ
اَّلين يل ِمزو الم َّط ِّو ِع ِمن
لدب ( )3وعبهللا لومحه بق ععه عل لبهب ،فلمز أا وق في فةنزلة هذ ت ة:
ِ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ً
الْم ْلمن ِف َّ
كن يو ِفك اُ
استو ِف ْ لت ْم أ ْو ال ت ْستو ِف ْ لت ْم ِإ ت ْستو ِف ْ لت ْم سبْ ِع م َّ فل
الصْقا ِ إىل قعلن :
ِِ ِ
لت ْم [فهستغعو هلم مةا موا] (.)4
 :إ ْ ت ْست ْوف ْ لت ْ
كم
تةهىل قه مهللا
قه
 613ن عق لةبه بق هال عق أيب السق لوضه
ِ
ِ
ْ
سبْ ِع م َّ ً فل ْن يو ِف اُ لت ْم فهستغعو هلم مةا موا

سنتق اني لنع بتمنوا فنةت بن

__________________
( )1لظههو منق انال أاب عقيني ادينة سنهمل بنق عمنم ملنذاعر قنهللار النهللا ط لكنق القنهبة وانذ أسنهللا لغهبنة :كانو أاب عقيني قنهح
إمس ومل ذاو فيمه عهللا مق يفمسهء سهمل بق عمم و أعلم.
ل هم لذا ملز ملدهفقع ث قه  :ن تل
( )2أا قهللار مه حيتمل حه لقليي مله قهل جلزرا

لد ه ة.

( )3و مل هللار «اي لع بتموا خيتهرهه ،ف م متو فةت ب لدب .» ...
( )4مه با ملةقعتا نسخة يفقي فقط و سه و لدسخ وغم معهللاع
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مل هللار أ ه و لظههو ن مق زاي ا لدسه .

ِّ
ْ
ْ
ْ
ن ليغعنو هلنم فنةنز  :سواء عليْ ِت ْم أ ْستوف ْ لت ْم أ ْم ل ْم ت ْستو ِف ْ لت ْم ل ْن يو ِف اُ لت ْم وقنه  :ال تصكل ى
ً
أَ الْ ِمنْت ْم ما أهْا وال تق ْم ى ق ْ َِب ِ فلم ستغعو هلم بةهللا كلع ،ومل قم عل قي و حهللا مد م (.)1
 158ـ يف جممـع الييـا  :إ ْ ت ْست ْوف ْ لت ْم سبْع م َّ ً فل ْن ي ْوفك اُ لت ْ
كم لعهللان تةلين السنتندهء بسنبةا
ِ
ِ
ِ
ِ

موا ملبهلغة ال لةهللا ملخ ع  ،وجيو كلع جمنو قنع لقهنني :لنع قلنة يل لن منوا منه قبلنة ،و ملنو ىن ال قبني

نن قننه  :و يفز نهللا علن لسننبةا فهنن
مدننع فكننذ ت ننة ملننو في ننه نعننء لغعننو علننة ،ومننه رو عننق لدننب
سننتغعو للكعننهر وكلننع غنم هللاننه ز ابإلعننهم ،وقنهللا رو نن
خني و حنهللا ،ال ةننع علين  ،ويفنن ت نمق لدننب
قه  :لع علمة ن لع ز ت عل لسبةا موا غعو هلم لعةلة.
َّ ً ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
استو ِف ْ لت ْم أ ْو ال ت ْستو ِف ْ لت ْم ِإ ت ْستو ِف ْ لت ْم سبْ ِع م فلن يو ِفك
 159ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم قعلن :

إىل ملهللا دنة ومنو عبنهللا بنق أيب ( )2وانه بدن
اُ لت ْم قه علء بق إبوهيم :هنه نزلة مله رهللا رسنع
مىب أننة وأمنء ننع مل
وأبنع جينع بدعسن  ،فقنه  :اي رسنع
عبهللا بق عبهللا مؤمده ،ف نهء إىل لدنب
و ملدننهفقع عد نهللا  ،فقننه بد ن عب نهللا بننق عب نهللا  :اي
ت ىب اننه كلننع عننهر عليدننه ،ف نهللاخي إلي ن رسننع

ت نل علني م أو تسنتغعو هلنم؟ فنةعو
ستغعو ل  ،فهستغعو ل فقنه عمنو :أمل د نع اي رسنع
رسع
ْ
است ْوف ْ لت ْم أ ْو ال ت ْسكت ْوف ْ
قنع :
فةعه علي  ،فقه ل  :و لنع ىن خنمت فنهخ ت،
عد رسع
ِ
ِ
ْ
ْ
لت ْم ِإ ْ ت ْستو ِف ْ لت ْم سبْ ِع م َّ ً فل ْن يو ِف اُ لت ْم فلمه مهت عبهللا هللاهء بد
__________________
( )1مةىن هذ الهللا ط أقع كاوانهه
( )2عبهللا

ك ي لةيهمء رهللا حل 121 :2

أىب بق أيب سلع هع رني مدهفقء ملهللا دة ،وهع لذا قه :

مقة.

ْ َّ
ْ
َّ ْ ُّ ْ
كز ِمنتكا اَلذل
َلخك ِان اَلع

حنا ور ملهللا دنة :اي هنذ كهن إىل لنذ ق غنوو وخنهللاعع وال تغشنده
وهع لذا قه لوسنع
فخوب ايرهم وق ة ايهللا لقتي رسع ( ) ور علي مش عرا.
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ونزلنة سنعرا ملدنهفقا
ران فسنلط

علن

كلنع،

ورهنم لنذر

ن إىل رسع

فقه  :مىب أنة وأمء اي رسنع

رأ نة

س نو هللادهزتن ؟ ف

نو رسنع

وقنه

ت ننل عل ن أح نهللا منند م أبنهللا و تقننم عل ن قنني ؟ فقننه ل ن
علن قنني  ،فقننه لن عمننو :اي رسننع أمل د ننع
 :و لننع وهنني ت نهللارا مننه قلننة؟ نننه قلننة :ألل ننم حننش قنني انر وهللاعف ن انر وأقننل لدننهر ،فب نهللا مننق
رسننع
مه مل كق حي .
رسع
النو بنق قني ( )1فقنه لن  :اي اب وهن أت تدعنو مةدنه
 262ن وفي ق نة غنزوا تبنع ولقن رسنع
و إ قنعمء ليةلمنع أنن لني فني م أحنهللا أمنهللا
هذ لغزا لةلنع أ ستعنهللا منق بدنهت يفقنعو فقنه  :اي رسنع
ع بننه ابلدسننهء مننىن ،وأخننهه إ خوهللاننة مةننع أ ال أقنني إك رأ ننة بدننهت يفقننعو فننال تعتننين ،و نننذ يل أ أقننيم،
وتقنع منه تقنع ؟ ث تقنع لقعمنع:
وقه جلمهعة مق قعم  .ال وهللاع النو فقنه بدن  :تنو علن رسنع
تبنهر وتةنهىل علن رسنعل
رو نة علنء بنق إبنوهيم ملنه

ال تدعوو الو ،و ليدزلق تةهىل هذ قومان قوأ لده إىل ع لقيمنة ،فنةنز
ْ
كلنع :و ِمنْت ْم م ْن يقول ائك ْ ِ إىل قعلن  :وننز أ نه النو بنق قني
ْ َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ وك ِهكوا أ َيا ِهكْوا هِكأموال ِ ِت ْم
كول ا ِ
قه لقعم  :ال وهللانع النو :ف ِ ح المخلفو هِمقع ِْ ِهم ِخكالف ِس ِ
ْ ْ
ْ
وأ ُْفست ْ
ُ وقالوا ال تنْ ِف وا ِِف اح ِّ قل ناِ ات َّنم أش ُّْ َ ا ل ْو نوا يفقتو .
ب
س
ِف
م
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
فاسقو  ،فع ح تةهىل الو بق قي وأق هب .
ىل قعل تةهىل :وماتوا وهم ِ
ً ْ
ْ
ً
نن قنه  :لنع
 161ـ يف جممع الييا  :فلي ْضحكوا ق ِليال وَلبْكوا ر ِثَا ورو ن بق مهلع عق لدنب
تةلمع مه علم ل كتم قليال ولبكيتم انم .
 161ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق ب بق م ههللاو عنق من أ سنلمة قهلنة :مسةنة
إك قل عل
قع  :اه رسع
أاب عبهللا
__________________
( )1اذ لدسخ لكق مل بع ات
أ ه.

لسم و لتع ر خ لسم و لتنع ر خ اسنما بنق هشنه وغمهنه «هللانهللا بنق قني » ابجلنيم و لنهللا  .وقنهللا منو
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ن مية اي وتش هللا ث اي وقل عل يفنبيهء ،ث اي و عه للمؤمدا ،ث اني لو بةنة و عنه للمينة ث اني و ن نوه،
علني م ،ث اني و عنه

عق ل لعا عل ملدنهفقا اني وتشن هللا ث اني وقنل علن لدبينا قنل
فلمه هنه
للمؤمدا ،ث اي لو بةة و ن وه ومل هللام للمية.
 263ن علء بق إبوهيم عق أبي عنق بنق أيب عمنم عنق محنه بنق عنمنه وهشنه بنق سنهمل عنق أيب عبنهللا
قننه  :اننه رسننع
ابلدعه .

كنني عل ن قننع مخسننه وعل ن قننع مخننو ق أربةننه ،وإك انني عل ن رهللانني أربةننه هتننم ةننىن

قه البنق عبنهللا بنق ىب:
قع  :إ لدب
 161ـ يف تفسري العياشي عق زررا قه  :مسةة أاب هللاةعو
نةلين للقينه فقنه لن عمنو :ألني
إك فوغة مق أبيع فةعلمىن ،وقهللا اه تع فنةات فةعلمن فةخنذ رسنع
ِّ

ً

ْ
ْ
ْ ْ
كَب ِ ؟ فقنه لن  :وحينع ن أو و لنع ن ننه أقنع :
قهللا قنه
 :وال تصل ى أَ الْ ِمنتم ما أهكْا وال تقكم ى ق ِ
ألل م إمالء قي انر وإمالء هللاعف انر وأقل ع لقيمة انر .
تنع رهللاني منق ملدنهفقا فةرسني إىل بدن  :إك أر
 265ن عق حده بنق سنهللا و عنق أبين عنق أيب هللاةعنو

فةقبي
وهللاع فةعلمعىن فلمه ح و مو أرسلع إىل لدب
مه هنه ربع عق هنذ
قه  :فت هللا ل عمو ث قه  :اي رسع
 ،قنه  :فلمنه انه قبني دت نع بن
ى ق ْ َِب ِ  ،فلم جيب لدنب
ً
عق ت ل ى أَ الْ ِمنْت ْم ما أهْا أو تقنع علن
هنه

جلدنهزا فم ن ،

عهم ح أخذ بيهللا بد
ت نل ى أَْ منْت ْم ما أهْا ً وال تق ْ
كم
ال ِ
 :منه
إىل لقني قنه عمنو أ نه لوسنع
َّ ْ
ُ وبوسنعل و
قني ؟ ذلَِ هِأُتم كف وا هِا ِ

لةمنو عدنهللا كلنع :منه رأ تدنه قنليده لن علن هللادنهزا وال قمدنه لن علن قني ،ث
ماتوا وه ْم ِف و فقنه لدنب
قننه  :إ بدن رهللانني مننق ملننؤمدا واننه حين عليدننه أ ء حقن  ،وقننه لن عمننو :أعننعك ابهلل مننق سننخط وسننخطع اي
رسع ! (.)1
 166ـ يف جممع الييا رو ن

قل عل عبهللا

بق ىب

__________________
( )1وللعيب (ر ) اب هذ الهللا ط رهللا تعسم ل ه حل .122 :1
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ن وألبس قمي

قبي

د

عق ل لعا عل ملدهفقا عق بق عبه وهللاهبو وقته ا ،وقيي :ن أر

ِّ
ْ
كْ ِمكنت ْم
فةخذ هللاينيي بنعب وتلن علين  :وال تصكل ى أَ ال

نل علين

 :مل وهللا نة
ت نة وقيني :نن قيني لوسنع
نهللاخي ذنذ
بقمي ع إلي كعق في وهع اهفو؟ فقه  :إ قمي ء لق غين عد مق ميقه ،و ىن أسمي منق
إلس ننال خلن ن ان ننم ،ف ننوو نن ن أس ننلم لن ن م ننق خل ننزرحل مل ننه رأو طلن ن الستش ننعهء بن ننعب رس ننع
لس ننب
 ،كاو لزهللاهحل ،قه  :و يفانو لوو ة ن مل ي علي .
قننل علن عبنهللا بننق أيب فقننه لن عمننو :ت ننلء علن عنهللاو
لدننب
 167ـ يف عــوايل اللاــاىل ورو
ت نل علن ملدنهفقا؟ فقنه لن  :ومنه نهللار ع منه قلنة لن ؟ فنهىن قلنة :ألل نم حنش قني انر وسنلط
وقهللا هنه
ْ
ْ
استوف ْ لت ْ
كم أ ْو
علي اليهت و لةقهرب .قه مؤل هذ لكتهب :قهللا سب عق علء بق إبوهيم عدنهللا قعلن تةنهىل:
ِ
ْ

ال ت ْستو ِف ْ لت ْم بيه هلذ ت ة.
 168ـ يف تفسري العياشي عق هللاهبو عق أيب هللاةعو
لدسنهء ( )1هننم قننهلع  :إ َّ بيوتنككا عك ْ
كوِ وانه بينعهتم
ِ
َّ

ً

ْ

ْ
كَ فقنه :
قعلن ِ :ضوا هِأ يكونوا مكع اْلوا ِل ِ
أيننوه لبينعت حيننط دعنو لدننه  ،فةانذذم قننه :

وما ِِه هِع ْوِ ال ِإ ْ ي ِ يْو ِإال ِف اِا وهء رفيةة لسمع ح يدة (.)2
وهم سبةة منق بنىن عمنوو
 169ـ يف تفسري علي بن إبراهيم ق ة غزوا تبع وهللاهء لبكهس إىل رسع
بق ععه سنهمل بنق عمنم وقنهللا من هللا بنهللار ال خنتاله فين  ،ومنق بنىن و قن هومن بنق عمنم ( )3ومنق بنىن حهرثنة علبنة
بق ز هللا وهع لذا

__________________
( )1و مل هللار بةهللا قعل  :لدسهء هكذ «عق عبهللا
قهلع .» .
( )2لسمع :لسق .
( )3و لسما «هوم بق عبهللا ».

اللب قه  :سقلت عق قعل :
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ْ
ْ
ِضوا هِأ يكونوا مع اْلوا ِل َِ

فقنه  :لدسنهء ،هننم

ن ت نهللا بةوضن  ،وكلننع أ رسننع

مننو ابل نهللاقة ،ف ةنني لدننه أيتننع ذننه ف ننهء علبننة فقننه اي رسننع

 :قنهللا قبني تةنهىل قنهللاقتع ومنق
و مه عدهللاا مه أت هللا ب وقهللا هللاةلنة عوضنء حنال ،فقنه لن رسنع
بىن مهز بق تهر أبع ليل عبهللا لومحه بق اة  ،ومنق بنىن سنلمة عمنوو بنق غديمنة ومنق بنىن زر ن سنلمة بنق قنخو
لني بدنه قنعا
بكنع فقنهلع  :اي رسنع
ومق بىن لةزمه ضوا بق سهر ة لسلمء ( )1هؤالء هللاهس إىل رسع

َّ
ْ
ْ
ْ
ُّ
َيْو ما ين ِفقكو
أ خنوحل مةع ،فةنز
في م :ليس ى الضعفا ِء وال ى الم ْىض وال ى ِ
اَّلين ال ِ
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
حملت ْ
ْ
ْ
كم
ّلِل وِس ِ ِ
يل واُ غفوِ ِ َِيم وال ى ِ
اَّلين ِإذا ما أتوَ ِتل ِ
َ ِإذا نصحوا ِ ِ
وَل ما ى المح ِس ِن ِمن س ِب ال
ً َّ
قلْت ال أاْ ما أ َْحلك ْم عليْ تولَّ ْوا وأ ْعينت ْم تفيض من َّ
ادل ْم ِع َزنا أال َِيكْوا مكا ينْ ِفقكو قنه و ننه سنه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
َّ
ْ ْ
ْ
َّ
َّ
اَّلين اسكتأ ِذنونَ وهكم أغ ِنيكاء ِضكوا هِكأ
هؤالء لبكهس نةال لبسعهنه ،ث قه هللاي كاو ِ :إُما الس ِبيل ى ِ
ْ
يكونوا مع اْلوا ِل َِ و ملستةكنع نهنع رهللاال مق قبهني م و خلع ل لدسهء.

 171ـ يف أصو الكايف عهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب بنق خهلنهللا عنق علنء بنق الكنم عنق أاب يفمحنو عنق

قه  :قه  :واذلع إك نظوت عي يفميهء مل رهللا أحنهللا ضني  ،ومل رنهللا
محزا بق لطيهر عق أيب عبهللا
نهللا و نني ،وقننه  :ومننه
أحنهللا إال وهلل علين ال نة وهلل فين ملشننية ،وال أقننع هنننم مننه مننهس قنندةع ث قننه  :إ
أموو إال بهللاو سنةت م ،واني منءء منو لدنه ف نم سنمةع لن واني منءء ال سنةع لن ف نع معضنعم عند م ولكنق
َّ
ْ
ْ
ْ
ُّ
َيكْو مكا ين ِفقكو
لده ال خنم فني م ث تنال
ليس ى الضكعفا ِء وال ى المك ْىض وال ى ِ
اَّليكن ال ِ
َ

َّ
ْ
ْ ْ
حملت ْ
ْ
ْ
كم
يل واُ غفوِ ِ َِيم* وال ى ِ
اَّلين ِإذا مكا أتكوَ ِتل ِ
فعض عند م ما ى المح ِس ِن ِمن س ِب ال

فعض عد م يفهنم ال جيهللاو .

 171ـ يف ةمن ال رهره الفقيه قه ل ه
ْ

ْ
ْ
يل .
قع  :ما ى المح ِس ِن ِمن س ِب ال

 :معهعتده يفهي لكبه و مق ميةتده ،فهمه لتهنبع فنه

__________________
( )1تسمية بةب لبكهنا خاله فلم هللا لسو و لتع ر خ.
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 171ـ يف كتـاب ابخصـا عنق متنيم لنهللا را قنه  :قنه رسنع

منق

نمق يل مخسنه أضنمق لن جلدنة قيني:

و لد نني ة لوسن نعل  ،و لد نني ة لكت ننهب

و لد نني ة لن نهللا ق ،

وم ننه ه ننء اي رس ننع ؟ ق ننه  :لد نني ة هلل
و لد ي ة جلمهعة ملسلما.
 173ـ يف تفسري العياشي عق عبهللا بق حوب قه  :مله قبي لده من أمنم ملنؤمدا منق قنعا أقبلدنه مةن حن

هني بينة علن وهللا ن ثنو ملنو  ،فةقبني إىل أمنم ملنؤمدا
إك هللازان لدخيلة ورأ ده أبيهت لكعفة ،إك ميخ هللانهل
و ننق مةن حن سننلم علين وسننلمده مةن فننو بدننه حسننده قننه لن أمننم ملننؤمدا  :ف نني م ن هللات مةدننه غز تدننه
ْ
 :لكيس
هذ ؟ فقه  :ال لقهللا أر هته ولكق منه تنو منق ين المن ( )1خنذلتين عد نه .فقنه أمنم ملنؤمدا
َّ
ْ
ُّ
اَّليككن ال َِيككْو إىل مخننو ت ننة و النهللا ط يع نني أخننذان مدن معض ن
ى الضككعفا ِء وال ى المكك ْىض وال ى ِ
الههللاة.
() 2
اي عبنهللا لومحنه منيةتده و ال تخنتم لبينعت
 214ن عنق عبنهللا لومحنه بنق اننم قنه  :قنه أبنع عبنهللا
ْ ْ
حس ن م ْ
يل .
ب
س
ن
و خلطهاي ،هم قعع لذ ق ختهرهم لهللا د  .وهع قع  :ما ى الم
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
حنهللا ط يع نني و مخننو :
 215ن عنق اللننب وزررا ومحنو وب بننق مسنلم عننق أيب هللاةعنو وأيب عبنهللا
َّ
اَّلين ِإذا ما أت ْوَ ِتل ْح ِملت ْم ت ة قه عبهللا بق ز هللا بق ورقهء خلز عء ( )3أحهللاهم.
وال ى ِ
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ َّ
ْ
فاس ِق هللاهء الهللا ط عنق لدنب
 176ـ يف جممع الييا  :ف ِإ ت ضوا عنتم ف ِإ اُ ال ي ىض ع ِن القومِ ال ِ
عدن و رضن عدن لدنه  ،ومنق لنتم رضنه لدنه بسنخط
قه  :منق لنتم رضنه بسنخط لدنه رضن
سخط

علي وأسخط

__________________
( )1لط  :لةه ا .لشة  .و بةب لدسخ «يل » .مكه «ي ».
( )2اذ
( )3اذ

لدسخ و مل هللار « لذنعب» مكه « لبيعت».
لدسخ لكق ل يح «بهللا ي» بهللا « ز هللا» وميكق لت

ورسسهن م وزهه هم وهع مق أهللاالء أق هب أمم ملؤمدا

ي أ ه وهع عبهللا

بق بهللا ي بق ورقهء خلز عنء منق لتنهبةا لكبنهر

وقتي ب عا واه أمم لوهللاهلة رضع
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تةهىل علي .

ن علي لده .

ْ ً
ْ ْ
ُّ
قه عز مق قهني :اَلع اب أشْ كف ا ونِفاقا

ً

ت ة.
 177ـ يف أصو الكايف علء بق ب بق عبهللا لومحه عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عق عنمه بنق عيسن عنق علنء
() 1
قع  :تعق نع لنهللا ق فهنن منق مل تعقن لنهللا ق ف نع أعنويب
بق أيب محزا قه  :مسةة أاب عبهللا
َّ

َّ

ْ
ْ
ِّ
إَلتم لعلت ْم َيْكِو .
ين و َِلن ِكِوا ق ْومت ْم إِذا ِاعوا
قع اتهب َِ :لتفقتوا ِِف ادل ِ
 178ـ احلســني بــن عننق هللاةعننو بننق ب عننق لقهسننم بنق لوبين عننق ملع نني بننق عمننو قننه  :مسةننة أاب عبنهللا
ننق مل دظننو إلين ننع لقيمننة
ننق  ،وال تكعنننع عننو اب فهنن مننق مل تعقن
قننع  :علننيكم ابلتعقن
ومل ز ل عمال.

بنق عمنهر أو غنم قنه :

 179ـ يف روض الكايف س ي عق حيىي بق ملبهر عق عبنهللا لومحنه بنق هللابلنة عنق إسن
 :ق بدع ههمم وميةتده لةوب ،وسه و لده العو ب.
أبع عبهللا
ْ ْ
اب
 181ـ يف تفسري العياشي عق و بق ال ا عق أيب عبنهللا
قنه  :سنةلت عنق قعلن  :و ِمكن اَلعك ِ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
َّ
ُ أ نيب م علي ؟ قه  :نةم.
ُ واَلومِ اَل ِخ ِ ويت ِخك ما ين ِف ق با ال ِعنْ ا ِ
من يل ِمن هِا ِ
 281ن و رو ة خو عد  :نهبع علي ؟ قه  :نةم.
 181ـ يف أصو الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عنق بكنو بنق قنهحل عنق لقهسنم بنق بو نهللا قنه  :حنهللاثده أبنع عمنو
قه  :قلة ل  :إ لالميه رهللاهت ومدهز تعهضي ملؤمدنع في نه عدنهللا ؟ قنه  :نةنم
و لزبما عق أيب عبهللا
سننب بننا ملننؤمدا ام ننه سننب بننا خلينني ننع لوه ننه ( )2ث
قلننة :ق ن يل رمحننع ح ن أف م ن  ،قننه  :إ
ف ل م عل رهللاههتم لسب إلي  ،ف ةي اي إموء مد م عل رهللاة سبق ال دق في ه مق
__________________
( )1يفعويب مدسعب إىل العوب وال و حهللا ل نص علي جلعهوا و ملو لذ ق سكدع لبه ة وال تةلمع يفحكه لشوعية.
( )2لوهه  :ملسهبقة عل خليي.
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ن حق  ،وال تقهللا مسبع سهبقه ،وال مع ع فهضال ،تعهضي بذلع أو ني هذ يفمة وأو خوهنه ولنع مل كنق للسنهب
إىل الميننه ف نني علن ملسننبع إك لل ن أو خننو هننذ يفمننة أو هلننه نةننم ولتقنهللامعهم إك مل كننق ملننق سننب إىل الميننه
لسننهبقا وابإلبطننهء عننق الميننه أخننو ملق ننو ق يفان
لع نني علن مننق بطننة عدن ولكننق بنهللارهللاهت الميننه قنهللا
تنهللا مننق ملننؤمدا مننق تخننو ق مننق هننع أانننو عمننال مننق يفولننا وأانننوهم قننلعا وقننعمه وح ننه وزاننعا وهللا ننه وإنعهقننه
ولننع مل كننق سننع ب ع نني ذننه ملؤمدننع بة ن م بة ننه عدنهللا لكننه تخننوو
نهللار مخننو رهللاننهت الميننه أوهلنه و قنهللا في ننه مننق أخننو
ولكنق ىب
ملؤمدا إلي مق الستبه إىل المينه ؟ فقنه  :قنع
أخيىن عمه نهللاب
َّ
ْ
ْ ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
اَّلين اتبعوه ْم هِ ِإَسا ال ِ ِِض اُ عنت ْم وِضوا عنك
ن
اَل
و
ين
تاا
م
ال
صاِ و ِ
ِ
ِ
ِ

بكنننوا لةمنني مق نهللاما عل ن يفولننا
أو نؤخو في ننه مننق قنهللا قلننة:
ْ
 :و َّ
الساهِقو اَل َّولو ِمن
فبنهللاأ ابمل نههللاو ق يفولنا و يفن نهر

علن رهللاننة سننبق م ،ث ثننىن ابيفن ننهر ،ث ثلننط ابلتننهبةا هلننم هبحسننه  ،فعضن انني قننع علن قنهللار رهللاننههتم ومدننهزهلم
عدهللا  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
أنن قنه
 183ـ يف كتـاب كمـا الـدين ومتـام الةعمـ ابسنده إىل سنليم بنق قني هلناليل عنق أمنم ملنؤمدا
ْ

ْ

ْ
ملسن هللا أاي خالفنة عنمنه  :فةنشنهللاام أتةلمنع حينط
صكاِ
تاا ِ ين واَلن
أثدهء اال لن عن
ِمن الم ِ
ِ
ْ
َّ
الساهقو ْاَل َّولو من الْمتاا ين و ْاَلنْصكاِ و َّ
َّ
السكاهِقو أو ِئلكَ المق َّ بكو سنقي عد نه
السكاهِقو
ِ
نزلة :و ِ
ِ
ِ ِ
؟ فقننه  :أنزهلننه تةننهىل يفنبيننهء وأوقننيهن م ،فننهان أف نني أنبيننهء ورسننل وعلننء بننق أيب يهل ن
رسننع
أف ي يفوقيهء؟ قهلع  :ألل م نةم.
ْ
ْ ْ
َّ
ْ َّ
صكاِ
تكاا ِ ين واَلن
 181ـ يف تفسري علي بن إبراهيم ث كاو لسهبقا فقه  :والساهِقو اَلولكو ِمكن الم ِ
ِ

وهم لدقبهء أبع كر و ملقهللا وسلمه وعمهر ومق ممق وقهللا وثبة عل وال ة أمم ملؤمدا .
 185ـ يف روض الكايف علي بن إبراهيم عق بق أيب عمم عق عموو بق أيب ملقهللا قه  :مسةنة أاب عبنهللا
قع  :خوهللاة ان و ىب ح إك اده با لقي
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ن و ملدي إك هع مان مق لشيةة فسلم علي م ث قه  :إّن و يفح رايحكم وأرو حكم فةعيدعّن علن كلنع بنعرم
و هللات ه  ،و علمع وال تده ال تده إال ابلعرم و الهللات ه  ،ومق نتم مدكم بةبنهللا فليةمني بةملن  ،أننتم منيةة وأننتم
تخن ننوا إىل جلدن ننة،
ل ن نهللانيه و لسن ننهبقع
أن ن ننهر  ،وأنن ننتم لسن ننهبقع يفولن ننع و لسن ننهبقع تخن ننوو لسن ننهبقع
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 :ال ق سم هل وا عل أحهللا إال مبةوفة ال ة

يفر  ،فمق عوف نه وأقنو ذنه

 186ـ يف هنل اليل قه
ف ع م ههللاو.
أو منق أسنلم منق مل نههللاو ق فقيني :إ أو منق أسنلم خهللاجينة بدنة خع لنهللا ث
 187ـ يف جممع الييا و ختلن
علء بق أيب يهل وهع قع بق عبه وهللاهبو بق عبهللا و ن وز هللا بق أرقم وجمهههللا وقتنه ا و بنق إسن وغنمهم،
ع الثدا وقل عل وأسلم ع لنلنهء وقنه جمههنهللا و بنق سن  :نن أسنلم وهنع بنق
قه أن  :بةط لدب
خنذ منق ىب يهلن وضنم إىل نعسن وبين ح نو  ،وانه مةن حن بةنط
عشو سدا واه م رسنع
أا بننىن مننه هننذ لنهللا ق؟ مننه هننذ لننذا أنننة علين ؟ قننه  :اي أبن ممدننة ابهلل
أاب يهلن قننه لةلنء
نبيننه ورو
وبوسعل وقهللاقت فيمه هللاهء ب وقلية مة هلل ،فقه ل  :إال ب ال هللاعع إال إىل خم فهلزم .
 288ن ورو عبنهللا بنق معسن عنق لةنال بنق قنهحل عنق ملد نه بنق عمنوو عنق عبنه بنق عبنهللا قنه  :مسةنة
قع  :ان عبهللا وأخع رسعل  ،و ان ل هللا يفاي ال قعهله بةهللاا إال اذ ب معن  ،قنلية قبني لدنه
عليه
بسب سدا.
قننه  :قننلة ملالنكننة عل نء

 289ن و مس ندهللا لس نيهللا ىب يهلن هلننووا موفععننه إىل أيب أ ننعب عننق لدننب
سب سدا وكلع أن مل ي في ه أحهللا غما وغم .
وعل علء
 292ن ورو الننهام أب ننع لقهس ننم السننكهّن ابسننده موفععننه إىل عب نهللا لومح ننه بننق ع ننعه
ْ

و َّ
الساهِقو اَل َّولو قه  :هم عشوا مق قو ش أوهلم إسالمه علء بق أيب يهل
 191ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق علء بق أسبه

256

.

قعل ن س ننب هن :

ن عنق سنليم منعىل ينواب قنه  :حنهللاثين هشنه عنق محنزا بنق لطينهر قنه  :قنه يل أبنع عبنهللا

 :لدنه علن سنتة

ْ
وآخك و اعَتفككوا هِكككنوبِ ِت ْم

أقندهه ،قنه  :قلنة :ك أاتب نه؟ قنه  :نةننم ،قلنة :منه اتن ؟ قنه  :اتن
ً
ً
ً
صاحا وآخ سيِّئا قه  :مق هؤالء؟ قه وحشء مد م ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
خلطوا عمال
ِ
 292ن عنهللاا منق أقن هبده عنق سن ي بنق زاي عنق علنء بنق حسنه عنق معسن بنق بكنو عنق رهللاني قنه قنه أبنع
ً

ً

ً

صاحا وآخ سكيِّئا فةولقنع قنع مؤمدنع حينهللاثع
 :اَّلين خلطوا عمال
هللاةعو
ِ
أ تعب علي م.
ةيب ه ملؤمدع و كوهعهنه ،فةولقع عس
البين بنق مسنلمة لع ننوا :رب مسنم لننع
 193ـ يف كتـاب املةاقــب البنق من و ممننعب وقنه السنق
غم يهعة قه  :مه مسما إىل أبيع فال ،قه  :بلن ولكدنع أيةنة مةهو نة علن نينه قليلنة ،فلنقق انه قنه بنع

مينههنم منق لنذنعب لنيت

ً
 :خلطككوا عمككال

نيننه لقنهللا قةنهللا بننع مخوتننع فلننع ادننة إك فةلننة مننو قلننة خننم ادننة امننه قننه
ً
ً
َّ ْ
ْ
ك ِسبو .
صاحا وآخ سيِّئا ولكدع امه قه  :لُك هل ِا ى قلوبِ ِت ْم ما نوا ي
ِ
 191ـ يف تفسري العياشي عق ب بق خهلهللا بق ال هحل لكوخء عق بةب أق هب رفة إىل خينمة قه قنه أبنع
ً

ً

ً

كاحا وآخك سككيِّئا ( )1قننه  :قنع هللا حننع كنننعاب ( )2منني قتنني محننزا
هللاةعنو
قننع  :خلطككوا عمككال صك ِ
ال قطن يمن لةبنه فين ورهللانههم مدن وقنه
وهللاةعو لطيهر ث اتبع ث قه  :ومق قتي مؤمدنه مل عفن للتعبنة إال
هع [أ] وغم عس مق و هللا .
 :فنهعو علين االمنء وقني لن :
 295ن عنق أيب بكنو ال نومء قنه  :قنه ب بنق سنةيهللا :سني أاب عبنهللا
ىن أتعالام و بوأ مق عهللاوام وأقع ابلقهللار وقعيل في قعلع؟
__________________

ْ
عَس اُ أ يتكوب علكيْ ِت ْم

( )1و مل هللار بةهللا قعل تةنهىل :ومخنو سنيقه هكنذ :
( ملؤمدا ) ،عق أمحهللا بق ب بق أيب ن و رفة إىل لشيخ
( )2هللا ح :اتس .

وعسن منق و هللان و ننه نزلنة منيةتده ملنذنبا
قعل عمال تةهىل :خلطع قهاله ومخو سيقه ،قه قع .» ...
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ن قه  :فةوضة االم عل أيب عبهللا

ً
ً
ً
صاحا وآخ سيِّئا عَس اُ أ
ف نو نهللا ث قنه  :خلطوا عمال
ِ

ْ

يتوب عليْ ِت ْم قه  :مه أعوف مق مع يل أمم ملؤمدا.
ً
ً
ْ
صكاحا وآخك
عنق قنع  :وآخ و اعَتفوا هِكنوبِ ِت ْم خلطوا عمال
 296ن عق زررا عنق أيب هللاةعنو
ِ
ً
مينههنم منق لنذنعب لنيت ةيب نه ملؤمدنع و كوه نه« ،فةولقنع عسن
سيِّئا قه  :أولقنع قنع منذنبع حينهللاثع

تعب علي م».
 291ن عق زررا عق أيب هللاةعو
مق علعا أو غم ؟ قه  :اي زررا قع

قه  :قلة ل  :منق و فقدنه منق علنعا أو غنم تعليدنه ومنق خهلعدنه بوندنه مدن
ً
ً
ً
صاحا وآخ سيِّئا .
قهللا مق قعلع ،أ ق لذ ق خلطوا عمال
ِ
ِّ ً
ً
ً
ْ
صكاحا وآخك سكيئا
 :وآخ و اعَتفوا هِكنوبِ ِت ْم خلطوا عمكال
 198ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم قعلن
ِ

ملنه
عَس اُ أ ْ يتكوب علكيْ ِت ْم ِإ َّ اُ غفكوِ ِ َِكيم نزلنة ىب لبهبنة بنق عبنهللا ملدنذر وانه رسنع
 :نة حلعنهء ومع لينع
حهقو بىن قو ة قهلع ل  :بةط إليده أاب لبهبة نستشم أموان ،فقه لن رسنع
فننةاتهم فقننهلع ل ن  :اي أاب لبهبننة مننه تننو أندننز عل ن مننه حكننم ب؟ فقننه  :نزلننع و علمننع حكم ن فننيكم هننع لننذبح
وأمننهر إىل حلق ن  ،ث ن نهللا عل ن
ومو إىل ملس هللا ومهللا عدق
أو تعب عل  ،فبل رسع
ب ن  ،واننه أبننع لبهبننة ننع لد

،
كلننع فقننه  :خدننة ورس نعل  ،ونننز مننق ح نند م ومل وهللا ن إىل رسننع
حبال ث مهللاا إىل السطع نة ليت تسم سنطع نة لتعبنة ،وقنه  :ال أحلن حن أمنعت
كلع فقه  :أمه لنع أاتان السنتغعوان لن  ،فهمنه إك ق نهللا إىل ربن فنههلل أوىل
ننهر وأيانني ابللينني مننه ميسننع ب ن نعس ن  ،فكهنننة بدت ن تي ن بةشننهن وسل ن عد نهللا ق ننهء

بينة أ سنلمة نزلنة تعبتن  ،فقنه  :اي أ سنلمة قنهللا اتب علن
الههللانة ،فلمنه انه بةنهللا كلننع ورسنع
أفةسكن ن بننذلع؟ فقننه  :لننتعةلق ،فةخوهللاننة رأس ن ه مننق ال ننوا فقهلننة :اي أاب لبهبننة
ىب لبهبننة ،فقهلننة :اي رسننع
أبشن ننو فق ن نهللا اتب علين ننع ،فقن ننه  :الم ن نهللا هلل فعث ن ن ملسن ننلمع لي لن ننع  ،فقن ننه  :ال و ح ن ن حيلن ننين رسن ننع
ف هء رسع

فقه  :اي أاب لبهبة قهللا اتب
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ن عليع تعبة لع ولهللات مق أمع عمع هذ لكعه فقه  :اي رسع

فةت هللا مبنهيل الن ؟ قنه  :ال ،قنه  :فبنلنين ؟

ً
ْ
قه  :ال قه فبد ع ؟ قه  :ال ،قه  :فبنلن ؟ قه  :نةنم ،فنةنز  :وآخ و اعَتفكوا هِككنوبِ ِت ْم خلطكوا عمكال
ً
ً
ً
ْ
ْ
َّ
َّ
ْ
صاحا وآخ سيِّئا عَس اُ أ يتوب عليْ ِت ْم إِ اُ غفوِ ِ َِيم* خك ِم ْن أموال ِ ِت ْم صْقة إىل قعلن  :أ اُ
ِ
ْ
ْ
اتل ْوبة ع ْن عباد ويأخك َّ
الصْقا وأ َّ اُ هو َّ
هو يقبل َّ
اتل َّواب ال َّ َِيم .
ِ ِِ
ِ

ىب لبهبنة ومل نذاو مةن غنم  ،وسنب نزوهلنه

هننه نزلنة
 199ـ يف جممـع الييـا رو عنق أيب هللاةعنو لبنهقو
في مه هللاو بىن قو ة حا قه  :إ نزلتم عل حكم ف ع لذبح.
َّ
َّ
اَّليككن
لنالثنة لنذ ق لعنع غننزوا تبنع ملنه ننز
 311ـ يف عــوايل اللاـاىل ورو
حق نم :وى اثلالثك ِة ِ
ِّ
وت نهللا ذنه وي نو ان منق لنذنعب ،فقنه
خلفوا ت ة واتب علي م قهلع  :خذ منق أمع لدنه قنهللاقة اي رسنع
ً

ْ

 :مه أموت مخذ مق أمع لكم ميقه ،فدز  :خك ِم ْن أ ْموال ِ ِت ْم صْقة فةخذ مد م لزاها ملقورا موعه.
 311ـ يف هتذيب الحكام ب بق السق ل عهر عنق أمحنهللا بنق ب وعبنهللا بنق ب عنق علنء بنق م نزاير قنه :
وق نوأت ان اتهب ن إلي ن يو ن مكننة قننه  :لننذا أوهللابننة سننديت هننذ  ،وهننذ سنندة
ات ن إلي ن أبننع هللاةعننو

عشو ق ومةتا فقط ،ملةىن مق ملةهّن أاو تعسم ملةنىن الن خعفنه منق النتشنهر وسةفسنو لنع بة ن إنشنهء ،
قنالح م أو بة ن م ن ق نوو فيمنه جين علني م ،فةلمننة كلنع فةحببنة أي ننوهم وأزاني م مبننه
منع يل ن سنة
ِّ
ِّ
ْ ْ ْ
ً ِّ
ْ
ْ
يت ْم هِتكا وصكل
فةلة عهمء هذ مق مو خلمن  ،قنه
تةنهىل :خك ِمن أمكوال ِ ِتم صكْقة تطتك هم وتكزك ِ
ْ
اتل ْوبكة ع ْ
عليْت ْم إ َّ صالتَ سكن لت ْم واُ سميع عليم* أل ْ
كم ي ْعلمكوا أ َّ اُ هكو ي ْقبكل َّ
كن ِعبكا ِد ِ ويأخكك
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ ْ
َّ
ُّ
َّ
ْ
َّ َّ
َّ
كم
الصْقا ِ وأ اُ هو اتلواب ال َِيم* وق ِل اعملوا فسَ اُ عملكم وِسوَل والمل ِمنو وسَتدو إىل اعل ِ ِ
َّ
ْ ْ
الاتاد ِ فينبِّئك ْم هِما رنْت ْم ت ْعملو و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
بو
الوي ِ
قنه  :سنةلت
 311ـ يف تفسـري العياشـي عنق علنء بنق حسنه لع سنطء عنق بةنب أقن هب عنق أيب عبنهللا
ِّ
ْ ْ ْ
ً ِّ ْ
ْ
يت ْم هِتا
عق قع  :خك ِمن أموال ِ ِتم صْقة تطت هم وتزك ِ
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ن هللاهر ة هء

المه بةهللا رسع

؟ قه  :نةم.

ِّ
ْ ْ ْ
ً ِّ ْ
ْ
يت ْم هِتكا
قه  :قلة ل قعلن  :خك ِمن أموال ِ ِتم صْقة تطت هم وتزك ِ

 323ن عق زررا عق أيب عبهللا
أهع قعل « :ومتع لزاها»؟ قه قه  :ل هللاقهت لدبهت و اليع  ،و لزاها لذه و لع ة وزاعا ل ع .
 :منق زعنم أ المنه
 311ـ يف أصو الكايف السا بق ب بق عهمو ابسده رفة قه  :قه أبنع عبنهللا
حيتهحل إىل مه

أ هللاا لده ف ع اهفو ،نه لده حيتههللاع أ قبي مند م المنه قنه

ِّ
ً ِّ ْ
يت ْم هِتا
صْقة تطت هم وتزك ِ

 325ن ب بنق حينىي عنق أمحنهللا بنق ب عنق بنق ف نه عنق بنق بكنم قنه  :مسةنة أاب عبنهللا

ْ
ْ
 :خك ِم ْن أموال ِ ِت ْم

قنع  :ىن

الخذ مق أحهللاام لهللارهم ،و ىن الانو أهي ملهللا دة مهال مه أر هللا بذلع إال تط وو .
 316ـ يف الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق سن ي بننق زاي وأمحنهللا بننق ب عيةننه عننق بننق حمبننعب عننق عبنهللا بننق
ِّ
ً
ْ
 :مله نزلة م ة لزانها :خك ِم ْن أ ْموال ِ ِت ْم صْقة تط ِّت ه ْم وتزك ِيت ْم هِتكا وأنزلنة
سده قه  :قه أبع عبهللا
ف ننو عل ننيكم لزا ننها امننه ف ننو عل ننيكم
لد ننه  :إ
مده ن فدننه
م ن و رم ننه  ،فننةمو رس ننع
علنني م مننق لننذه و لع ننة ،وفننو علنني م ل نهللاقة مننق إلبنني و لبقننو و لغنندم ومننق الدطننة
ل ننلعا فعننو
و لشنةم و لتمننو و لزبين  ،فدننه ذنم بننذلع من و رم ننه وععننء هلنم عمننه سنع كلننع ،قنه  :ث مل ةننو بشننءء
ملسنلما :نه ملسنلمع زانع
مق أمع هلم ح حه علي م الع منق قهبني ،ف نهمع وأفطنوو فنةمو مده ن فدنه

أمع لكم تقبي قلعتكم ،قه  :ث وهللا عمه ل هللاقة وعمه لطسع (.)1
نن انه إك أات قننع ب نهللاقت م قننه  :ألل نم قنني
 317ـ يف جممــع الييـا « :وقني علنني م» ورو عنق لدننب
علي م ،قه عبهللا بق أيب أو واه مق أق هب لش وا فةات أىب ب نهللاقت  ،فقنه  :ألل نم قني علن م ىب أو
أور لبخهرا ومسلم ل يح ،
 318ـ يف كتاب ابخصا عق حعص بق غيهن لدخةء قه  :قه أبع عبهللا
__________________
( )1لطس ن اعل ن :لعهيعة مق خوحل يفر

ملقورا علي ه فهرسء مةوب.
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 :ال خننم

نن

ل نهللانيه إال يفح نهللا رهللالننا رهللانني ننز

انني ننع إحسننهان ،ورهللانني ت نهللا ر كنب ن ابلتعبننة ،وأىن ل ن

ابلتعبة و لع س هللا ح دقط عدق مه قبي مد إال بعال تده أهي لبية.
حنهللا ط يع ني وفين  :وإك انولنتم لسنهني منيقه فسنلع أ نهللاعع لكنم ،فهنن جينهب
 329ن عنق أمنم ملنؤمدا
أيخنذهه قبني أ
ل فنيكم وال جينهب نعسن  ،يفهننم كنذبع ولنم لنذا دهولن نهللا إىل فين فيقبل نه ،فنه
تق

هللا امه قه

ْ
َّ
 :أل ْم ي ْعلموا أ َّ اُ هو ي ْقبل َّ
اتل ْوبة ع ْن ِعبا ِد ِ ويأخك الصْقا ِ .

ح نهللا ط يع نني وفي ن ق ننع
 311ـ يف كت ــاب التوحي ــد ابس ننده إىل س ننليمه ب ننق م ننوو ع ننق أيب عب نهللا
وهللا ن مخننو يفخننذ ،و يفخننذ وهللا ن لقبننع مد ن امننه قننه « :وأيخننذ ل نهللاقهت» أا
 :و لقننبب مد ن
قبل ه مق أهل ه و ني علي ه.
 :ت نهللاقة عمنه بنهللا دهر
قنه  :قنه علنء بنق أيب يهلن
 311ـ يف كتاب اواب العما وعق أىب هللاةعو
 :أمننه علمننة اي علننء ل نهللاقة ال نوحل م ننق نهللا ح ن تدع ننع عد ننه مننق الي ننء ( )1س ننبةا
فقننه رس ننع
ْ
هللا لنوب ه ،ث تنال هنذ ال نة :أل ْم يعلمكوا
هللا لسهني ح تق
ميطهان ال م أيمو م ال عةي ومه تق
ْ

ْ

اتل ْوبة ع ْن عباد ويأخك َّ
الصْقا وأ َّ اُ هو َّ
أ َّ اُ هو يقبل َّ
اتل َّواب ال َّ َِيم .
ِ ِِ
ِ
 311ـ يف هتــذيب الحكــام ب بننق ةقننعب عنق عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بنق ب بننق خهلنهللا عننق سنةهللا بننق
مل خيلن مننيقه إال ولن خننهز خيزنن إال ل نهللاقة ،فننه
قننه  :إ
مسننلم عننق مةلن بننق خدنني عننق أيب عبنهللا
نهللا لسننهني،
لنوب لي نه بدعسن وانه أيب إك ت نهللا بشننءء وضنة نهللا لسننهني ث رتنهللا مدن فقبلن ومشن ث ر

و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
:
ق ننه ق ننه رس ننع
 313ـ يف تفس ــري العياش ــي ع ننق ب ب ننق مس ننلم ع ننق أيب عب نهللا ع ننق مابن ن
خ لته ال أح أ شهراين في مه أحهللا :وضعنء فهن مق قلعت وقهللاقيت مق نهللاا إىل نهللا لسنهني فههننه تقن
هللا لوب.
__________________
( )1لل يه  :لةظمه للذ تدبة لل ية عل بشوهتمه و لتقيه مللتقههه لذقق.
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 314ن عنق ب بنق مسنلم عنق أحنهللا ه قنه  :انه علنء بنق السنا قنلع ت

علي منه إك أعطن لسنهني قبني

هللا قبي هللا لةبهللا ،وقه  :لي منق منءء إال واني بن ملنع
هللا لسهني فقيي ل  :مل تعةي كلع؟ قه  :يفهنه تق
هللا  ،قه لع ي :أهد قبي خلبز و لهللارهم.
إال ل هللاقة فههنه تق
قنه  :قنه علنء بنق السنا قنلع ت علين  :ضنمدة علن
 315ن عق مهلع بق عطينة عنق أيب عبنهللا
هللا لوب ،وهع قعل « :وهع قبي ل هللاقهت».
هللا لةبهللا ح تق
ريب ل هللاقة ال تق
؟ فقنه  :منه فين
 316ن عق ب بق مسلم عق أحهللا ه قه  :سقي عق يفعمه هي تةنو علن رسنع
ْ
ْ
اعملوا فسكَ اُ عملكك ْم وِسكوَل والم ْل ِمنكو قنه  :من هللا
مع ،قيني لن  :أرأ نة قنع  :وق ِل
أرض (.)1

ْ
اعملككوا فسككَ اُ عملك ْ
ككم وِسككوَل
:

عننق قننع
 311ن عننق زررا قننه  :سننةلة أاب هللاةعننو
ْ
والم ْل ِمنو ؟ قه تو هللا ووو عل هع لذا نعسع.
أاب خلطهب اه قنع  :إ رسنع
 318ن عق أيب ب م عق أيب عبهللا

تةنو علين عمنه

تةننو علين أعمننه أمتن انني قننبهح
 :هننع هكننذ  ،ولكننق رسننع
أمتن انني مخنني  ،فقننه أبننع عبنهللا
ْ
تبنهر وتةنهىل :فسَ اُ عملك ْم وِسوَل والم ْل ِمنكو قنه :
ومسهء أبورهه وف هرهه فهحذرو  ،وهع قع
أعمه أمت اي قبهح أبورهه وف هرهه فهحذرو .
تةو عل رسع
ْ
اعملكوا فسكَ اُ عملك ْ
كم
قنع
 319ن عق زررا عق بو هللا لة لء قه  :قلة يفيب هللاةعنو
ْ

وِسكككوَل والم ْل ِمنكككو فقننه  :مننه مننق مننؤمق ميننعت وال اننهفو عض ن
يهعت عل لةبه .
وعل ف لم إىل مخو مق فو
 .و ملؤمدع هم النمة.
 322ن وقه أبع عبهللا
 060ن عق ب بق مسلم عق أيب عبهللا

قنني ح ن ةننو عمل ن عل ن رسننع

ْ
اعملوا فسَ اُ عملك ْم وِسوَل

__________________
( )1و مل هللار «قه  :هلل م هللا ء أرض ».
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قه  :إ

مهههللا

أرض و عمه لةبه تةو عل رسع

.

قنه  :إك انه نع لقيمننة
 322ن عننق ب بنق حسنه لكنع عنق ب بننق هللاةعنو عنق أبين هللاةعنو عننق أبين
وبينهللا لننع ء المنهللا ،فمتقي ن
ن ن مدنني عننق ميننا لةننويب لن ربن وعشننوو موقننها ،وجيننءء عل ن بننق أيب يهلن
() 1
كل
و ذاو و ةو خلال علين  ،فمنق عوفن خني جلدنة ومنق أنكنو خني لدنهر وتعسنم كلنع اتنهب  :ق ِ
ْ

ْ
اعملوا فسَ اُ عملك ْم وِسوَل والم ْل ِمنو .
فقلنة لن :
 313ـ يف أةمــايل شـيخ الطا فـ « » ابسنده إىل عمنو بننق أك دنة قننه  :ادنة عدنهللا أيب عبنهللا
ْ
ْ
اعملوا فسَ اُ عملك ْم وِسوَل والم ْل ِمنو قه  :إايان عىن.
 :وق ِل
هللاةلة فهللا قعل
 311ـ يف أصو الكايف أمحهللا عق عبهللا لةظيم عق السا بق قبهح عمق أخي قه  :قوأ رهللاني عدنهللا أيب عبنهللا
ْ
ْ ْ
 :ق ِل اعملوا فسَ اُ عملك ْم وِسوَل والمل ِمنكو

فقنه  :لني هكنذ هنء ،ننه هنء «و ملنةمعنع »

فد ق ملةمعنع .
 325ن ب بق حيىي عق أمحهللا بنق ب عنق السنا بنق سنةيهللا عنق لقهسنم بنق ب عنق علنء بنق أيب محنزا عنق أيب
عمننه لةبننه انني قننبهح أبورهننه وف هرهننه
قننه  :تةننو يفعمننه علن رسننع
ب ننم عننق أيب عبنهللا
ْ
اعملوا فسَ اُ عملك ْم وِسوَل وسكة.
:
فهحذروهه ،وهع قع
 326ن عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب عق السا بق سةيهللا عق لد و بق سع هللا عق حيىي اللنب عنق عبنهللا
ْ
 :اعملكوا فسكَ اُ
عنق قنع
الميهللا لطهنء عق ةقعب بنق منةي قنه  :سنةلة أاب عبنهللا
ْ

عملك ْم وِسوَل والم ْل ِمنو قه  :هم النمة.
قنه  :مسةتن قنع  :منه
 321ن علء بق إبوهيم عق أبي عق عنمنه بنق عيسن عنق مسهعنة عنق أيب عبنهللا
؟ فقه لن رهللاني :اين نسنعن فقنه  :أمنه تةلمنع أعمنهلكم تةنو علين ؟ فنهك ر
لكم تسعس رسع
في ه مة ية سهن كلع فال تسعس

__________________
( )1و مل هللار «و واب ».
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رسع

وسوو .

قنه :
 328ن عل عق أبي عق لقهسم بق ب لزايت عق عبهللا بق أاب لزايت واه مكيده عدنهللا لوضنه
أعمهلكم لتةو علن اني نع وليلنة،
 :م يل ويفهي بييت ،فقه  :أو لسة أفةي؟ و
قلة للوضه
ْ
اعملككوا فسككَ اُ عملك ْ
ككم وِسككوَل
ككل
قننه  :فهسننتةظمة كلننع فقننه  :أمننه تقننوء اتننهب
 :وق ِ
ْ

(. ) 1
والم ْل ِمنو قه  :هع و علء بق أيب يهل
نن
 329ن أمحهللا بق م و عق ب بق علء عق أيب عبهللا ل همة عق حينىي بنق مسنهور عنق أيب هللاةعنو
ْ
.
كاو هذ ت ة فسَ اُ عملك ْم وِسوَل والم ْل ِمنو قه  :هع و علء بق أيب يهل
قننع  :إ يفعمننه تةننو
 332ن عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب عننق لعمننهء قننه  :مسةننة لوضننه
عل رسع

أبورهه وف هرهه.

قنه  :قنه رسنع
 331ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق حدنه بنق سنهللا و عنق أبين عنق أيب هللاةعنو
ِّ
قع وما اُ َِلعكبت ْم وأنْت ِف ِيت ْم ومعنهرقيت إايانم خنم
 :مقهمء با أه وام خم لكم ،فه

مقهمننع بننا أه نوان خننم لدننه فكين كننع معهرقتننع خننم لدننه؟ فقننه  :أمننه معننهرقيت إاياننم
لكننم ،فقننهلع  :اي رسنع
خم لكم فألن ةو عل اي مخي و ثدنا أعمنهلكم ،فمنه انه منق حسندة محنهللات علي نه ،ومنه انه منق سنيقة
ستغعوت لكم.
نن قننه  :اي أاب كر
عدن عننق لدننب
 331ـ يف كتــاب جعفــر بــن الدوريسـ ابسننده إىل أيب كر رضن
تةو عمه أهي لهللانيه عل
اهنة بيد وبا أخي م دهء (.)2

مق جلمةة إىل جلمةنة

نع الثدنا و خلمني  ،فيغعنو لكني عبنهللا منؤمق إال عبنهللا

 333ـ يف كتـاب ةمعـاين الخيـار حنهللاثده ب بنق السنق بنق أمحنهللا بنق لعلينهللا رضن
السق بق أاب عق السا بق سةيهللا عق قعع بق
__________________
( )1ةىن عليه وأوال النمة
( )2لش دهء :لبغب و لةهللا وا.

قهل لعيب (ر )

لع .
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عدن قنه  :حنهللاثده السنا بنق

عق قنع

 « :ال ملست نةعا» قنه  :هنم

حيىي عق ح و بق ز هللاا عق محو قه  :سةلة أاب عبهللا

لهللا ق ،لكد ه لعال ة

ملدها ة و ملع رثة و ملخهلطة ،وهنم

أهي لعال ة .قلة :وأا وال ة؟ قه  :هنه ليسة بعال ة
ليسع ابملؤمدا وال ابلكعهر وهم ملوهللاع يفمو .
 331ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق السنا بنق سنةيهللا عنق ف نهلة بنق أ نعب عنق عمنو بنق
عننق ملست ننةعا؟ فقننه  :هننم أهنني لعال ننة فقلننة :وأا وال ننة؟ قننه  :مننه هنننه
أاب قننه  :سننةلة أاب عب نهللا
ليسننة بعال ننة ل نهللا ق ،ولكد ننه لعال ننة ملدها ننة و ملع رث ننة و ملخهلطننة وه ننم ليس ننع ابمل ننؤمدا وال ابلكعننهر وم نند م
.
ملوهللاع يفمو
 335ن ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق علء بق الكم عق معسن بنق بكنو عنق زررا عنق أيب هللاةعنو

ْ
ْ ْ
ُ قنه  :قنع انهنع مشنواا فقتلنع منني محنزا وهللاةعنو وأمنبهه مه منق
قنع
تةنهىل :وآخ و م اكو َِلمك ِ ا ِ
ملنؤمدا ث هنننم خلننع إلسننال فعحنهللاو وتواننع لشننو ومل ةوفنع الميننه بقلننعذم ،فيكعنننع مننق ملننؤمدا فت ن
ِّ
ِإ َّمككا يعكككبت ْم و ِِ َّمككا يتككوب
هلنم جلدننة ومل كعنننع علن هللا ننع هم فيكعننوو فت ن هلننم لدننهر ف نم علن تلننع النه

عليْ ِت ْم .

 336ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق حيىي بق عمنو عنق نعن عنق أيب لطينهر قنه  :قنه أبنع عبنهللا
سع ء.
 :ملوهللاع يفمو قع اهنع مشواا قتلع محزا ،وكاو امه قلده عق زررا عق أيب هللاةعو
 337ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق علء بنق حسنه عنق معسن بنق بكنو لع سنطء

 :ملوهللاع قع مشواع فقتلع مني محنزا وهللاةعنو وأمنبهه مه منق ملنؤمدا ،ث هننم
عق رهللاي قه  :قه أبع هللاةعو
بةهللا خلنع إلسنال فعحنهللاو وتوانع لشنو ومل كعننع ؤمدنع فيكعننع منق ملنؤمدا ومل ؤمدنع فت ن هلنم جلدنة ومل
ْ
ْ ْ
ُ .
كعوو فت
هلم لدهر ،ف م عل تلع اله م او َِلم ِ ا ِ
 338ـ يف تفسري العياشي عق هشه بق سهمل عق أيب عبهللا
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قع

 :و

ِّ ً
ً
ً
ْ
ْ
ْ ْ
ُ قنه  :هنم قنع
آخ و اعَتفوا هِكنوبِ ِت ْم خلطوا عمال
ِ
صاحا وآخ سيئا وبةهللا :وآخ و م او َِلمك ِ ا ِ
مق ملشواا أقهبع مهء مق ملسلما ث أسلمع ف م ملوهللاع يفمو .
قننهال :ملوهللاننع هننم قننع قننهتلع ننع
 339ن عننق زررا ومحننو وب بننق مسننلم عننق أيب هللاةعننو و ىب عبنهللا
ِّ
بهللار وأحهللا و ع حدا وسلع ملشواا ث أسلمع بةهللا خو فهمه يعكبت ْم و ِِ َّما يتوب عليْ ِت ْم .

عق ملست ةعا؟ قه  :هم ليسع ابملنؤمق وال ابلكنهفو وهنم ملوهللانع

 342ن قه محو  :سةلة أاب عبهللا
يفمو .
 :لدننه عل ن سننة فننو ؤلننع إىل ثلننط فننو  :الميننه
 341ن وعننق بننق لطيننهر قننه  :قننه أبننع عب نهللا
ْ
و لكعو و ل ال وهم أهي لععهللا لذ ق وعهللاو جلدة و لدهر ،وهم ملؤمدنع و لكنهفوو و ملست نةعع و ملوهللانع
َِلم ِ
ً
ً
ً
ِّ
صاحا وآخ سيِّئا  ،وأهي يفعوه.
ُ ِإ َّما يعكبت ْم و ِِ َّما يتوب عليْ ِت ْم  ،و ملة فع هِكنوبِ ِت ْم خلطوا عمال
ِ
ا ِ
قه  :سةلت با الميه و لكعو مدزلة؟
 342ن عق الهرن عق أيب عبهللا
ْ
ْ ْ
ُ  ،وبيد مننه
فقننه  :نةننم ومدننهز لننع جي نهللا مننيقه مد ننه أابن
لدننهر ،وبيد مننه آخ ك و م اككو َِلم ك ِ ا ِ
ً

ً

ً

ْ

ْ
ِّ
اف ِِاال .
ملست ةعع وبيد مه مخوو خلطوا عمال
صاحا وآخ سيئا وبيد مه قعل  :و ى اَلع ِ
ِ
ق ننه  :ملوهللا ننع يفمننو ق ننع ا ننهنع مش ننواا فقتل ننع مننني مح ننزا وهللاةع ننو
 343ن عننق زررا عننق أيب هللاةعننو
وأمننبهه مه ،ث خلننع بة نهللا إلسننال فعح نهللاو وتواننع لشننو  ،ومل ةوفننع الميننه بقلننعذم فيكعنننع مننق ملننؤمدا
ِّ
ِإ َّمكا يعككبت ْم و ِِ َّمكا
فت هلم جلدة ،ومل كعنع عل هللا ع هم فيكعوو فت هلم لدنهر ،ف نم علن تلنع النه

 :ننو فنني م رأ ن ؟ قننه  :قلننة :هللاةلننة فنهللا مننق أ ننق وزقننع ؟ قننه  :مننق
يتككوب علككيْ ِت ْم  ،قننه أبننع عبنهللا
حيط مهء وقه أبع إبوهيم  :هؤالء قع عقع م ح تبا في م رأ .
َّ
َّ
ً
ً
اَّلين اخكوا م ْس ِجْا ِِضاِا و
 311ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :و ِ
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ْ ً

كف ا فألن اه سب نزوهله نن هللانهء قنع منق ملدنهفقا إىل رسنع

فقنهلع  :اي رسنع

أ ك لدنه فبنىن

وهنع علن خلنووحل إىل تبنع ،
مس هللا بىن سهمل للةليني و لليلنة ملطنما ( )1و لشنيخ لعنهّن فنةك هلنم رسنع
لع أتيتده ف لية في ؟ فقه  :ان عل هللادهح لطم فهك و فية إنشهء أتيت ف لية في  ،فلمنه
فقهلع  :اي رسع
مننق تبننع نزلننة هننذ ت ننة مننة ملسن هللا و ىب عننهمو لوه ن وق نهللا اننهنع حلعننع لوسننع
قبنني رسننع

َّ
َّ
ً ْ ً
ً
ْ
كجْا ِِضاِا وكفك ا
هنم بدع كلع لل الح و السىن ،فهنز
علن رسنعل  :و ِ
اَّليكن اخككوا مس ِ
ْ
ْ ً
ً
وتف ِ يقا ب ْ الم ْل ِم ِن و ِِ ِْصادا لِم ْن َاِب اُ وِسوَل ِم ْن قبْل ةىن أاب عهمو لوه اه أيتي م فيذاو رسنع
ْ
ً ْ
ْ َّ ْ ْ َّ ْ ْ
ْ
َّ ْ
كجْ أ ِّسكس ى
 ،وَلح ِلفن إِ أِدنا إِال احسى واُ ااتْ إُِتم لاك ِذهكو * ال تقكم ِفيك ِ أهكْا لمس ِ
أ ْ تقكوم فيك  ،فيك ِاكال َي ُّبكو أ ْ يتط َّتك وا واُ َي ُّ
كن أ َّول ي ْ
اتل ْقو م ْ
َّ
كب
ن
ح
أ
نه
ب
ق
هللا
ن
س
م
نىن
ة
كو
مال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
الم َّط ِّت ِ ين قه اهنع تط وو ابملهء.
 315ـ يف الكــايف علنء بننق إبنوهيم عننق أبين عننق بنق أيب عمننم عنق محننه بنق عيسن عنق اللننب عنق أيب عبنهللا
َّ ْ
اتلقو ؟
قه  :سةلت عق ملس هللا لذا أ ِّسس ى

قه  :مس هللا قبه.
ع ننق قعل ن :
 316ـ يف تفس ــري العياش ــي ع ننق زررا ومح ننو وب ب ننق مس ننلم ع ننق أيب هللاةع ننو وأيب عب نهللا
َّ ْ
اتلقو ِم ْن أ َّو ِل ي ْومال قه  :مس هللا قبه ،وأمه قعلن  :أَ ُّ أ ْ تقكوم ِفيك ِ قنه  :ةنىن منق
لم ْس ِجْ أ ِّسس ى
ننل مسن هللا قبننه؟ قننه  :مدزلن علن سنةهللا بننق خينمننة يفن ننهرا،
مسن هللا لدعننه فسننةلت  :هنني اننه لدننب
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

ْ

 317ـ يف جممع الييا لم ْسجْ أ ِّسس ى َّ
نن قنه  :هنع مسن هللاا هنذ ،
اتلقو ت ة ورو عق لدنب
ِ
ْ
ْ
َّ
في ِاالُّ ،
َي ُّبو أ يتط َّت وا ابملنهء منق لغنه ط و لبنع وهنع ملنووا عنق لسنيهللا ق
َيبو أ يتطت وا قيي ِ
ِ
ِ ِ ِ

لبهقو و ل ه

.

__________________
( )1أا ليت في ه مطو.
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 348ن ورو عق لدب

أن قه يفهي قبه :مهك تعةلع

ي وام فنه

قهلع  :نغسي أثو لغهنط ،فقه  :أنز فيكم« :و حي ملتط و ق».
 319ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم و رو نة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
ْ
ناِ ات َّنم .
هاِ فانتاِ هِ ِ ِِف ِ
ى شفا ا الف ال

قنهللا أحسنق علنيكم لندنهء؟
قنه  :مسن هللا ل نور لنذا أسن

وانني عبننه ا مؤسسننة علن غننم لتقننع ف ننء هبننهء مدنننعر ،قننه

 351ـ يف ةمصــياا الشــريع قننه ل ننه
ْ
ْ
 :أفمق أ َّسس هنْيان ى ت ْقو من اُ وِ ْضوا خ َْ أ ْم م ْن أ َّ
هاِ فانتاِ هِ ِ ِِف
ف
ا
فا
ش
ى
يان
ن
ه
س
س
ِ
ال
ال
ال
ِ ِ
ناِ ات َّنم ت ة وتعسم لتقع تو مه لي مخذ م حذر عمه ب م .
ِ
 351ـ يف أةمايل شـيخ الطا فـ ابسنده إىل حنبش بنق ملةتمنو قنه  :خلنة علن أمنم ملنؤمدا علنء بنق أيب يهلن
فقلة :لسال عليع اي أمم ملؤمدا ورمحة اي أمسية؟ قه أمسية حمبه بده مبغ نه ملبغ نده و مسن
ْ
هكاِ  ،فكنه كلنع لشنعه
هنيان ى شفا ا الف
حمبده مغتبطه بومحة مق اه مدتظوهه ،و مس عهللاوان ؤس
ال
ناِ ات َّنم .
قهللا أهنهر هِ ِ ِِف ِ

نن قنه  :لني عبنهللا منق عبنه النق منت ق قلبن ابالمينه إال وهنع
 352ن وابسنده إىل أمنم ملنؤمدا
جينهللا مع تدننه علن قلبن ف ننع حمبدنه ،ولنني عبنهللا مننق عبننه الننق سننخط علين إال وهننع جينهللا بغ ننده علن قلبن ف ننع
ْ
هاِ فانتكاِ
مبغ ده ،فةقبح حمبده دتظو لومحة واه أبع ب لومحة قهللا فت ة ل  ،وأقبح مبغ ده ى شفا ا الف ال
ناِ ات َّنم  ،ف ديقه يفهي لومحة رمحت م وهديقه ( )1يفهي لدهر منع هم.
هِ ِ ِِف ِ
عدن قنع  :متسنيده
 ،قه  :وهللانهللات اتنهب ميننم رضن
 353ن وابسده إىل قهحل بق مينم لتمهر
ليلننة عدنهللا أمننم ملننؤمدا علننء بننق أيب يهلن فقننه لدننه :لنني مننق عبنهللا مننت ق قلبن ابالميننه إال أقننبح جينهللا مع تدننه
لده
عل قلب  ،وال أقبح عبهللا سخط علي إال جيهللا بغ ده عل قلب فةقب ده نعوح

__________________
( )1لةل ت ي «تةسه» امه الهللا ط ت وميكق

كع مق ابب قعل تةهىل :فبشوهم بةذ ب ليم.
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ونةوه بغنب ملنبغب لدنه ،وأقنبح حمبدنه مغتبطنه بدنه بومحنة منق

دتظوهنه اني نع  ،وأقنبح مبغ نده ؤسن بديهنن

عل معه هللاوه ههر ،فكه كلع لشنعه قنهللا أهننهر بن انر هللا ندم ،وانه أبنع ب لومحنة قنهللا فت نة يفهني أقن هب
لومحة ف ديقه يفق هب لومحة رمحت م وتةسه يفهي لدهر منع هم.
ْ َّ
 :ال ز بديههنم لذا بدع ر بة ِِف قلوبِ ِتم إِال
 351ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قه علء بق إبوهيم :قعل

أ ْ تق َّطككع قلككوبت ْم إال معضن حن ةننىن حن تقطن قلككوبت ْم واُ ع ِلككيم َ ِكككيم فبةننط رسننع
مهلننع بننق خشننم خلزعننء وعننهمو بننق عنهللا أخننه بننىن عمننوو بننق عننعه علن أ نهللامع وحيوقننع ف ننهء مهلننع
فقه لةهمو :نتظوىن ح أخوحل انر مق مدزيل ،فهللاخي وهللاهء بدهر و متةي سة لدخني ( )1ث منتةل ملسن هللا
وتعوقع  ،فقةهللا ز هللا بق حهرثة ح ح قة لبدية ث أمو ذهللا حهنط .

 355ـ يف جممـع الييـا وقنوءا ةقنعب وسن ي « ىل أ » علن نن حنوه جلنو وهنع قنوءا السنق ورو ليقنء عنق
ورو ن أرسي عمهر بق ايسو ووحشيه ف وقه و مو اب تخذ ادهسة لق في ه لزبي و جلي .
أيب عبهللا
 356ـ يف الكــايف ب بننق حيننىي عننق أمحنهللا بننق ب بننق عيس ن عننق السننق بننق حمبننعب عننق بةننب أقن هب قننه :
رسنهلة إىل بةنب خلعنهء بنىن أمينة ومنق كلنع منق ضني جل نه لنذا ف نل تةنهىل علن
ات أبع هللاةعنو
يفعمه وف ي عهمل عل لةمه تع يال لهللارهللاهت و ملغعوا و لومحة ،يفنن ه نو بن لنهللا ق وبن نهللاف عنق لنهللا ق،
مق ملؤمدا أنعس م وأمع هلم ابجلدة بيةه معل نه مد نه من علني م فين حعنظ النهللاو  ،وأو كلنع
وب م
م ننق يهع ننة لةب ننه وإىل عب ننه ا م ننق عب ننه ا لةب ننه  ،وإىل وال ننة م ننق وال ننة لةب ننه ،
لن نهللاعهء إىل يهع ننة
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 351ن علء بق إبوهيم عق أبي عق بكو بق قهحل عق لقهسم بق بو هللا عق أىب
__________________
( )1لسة  :هللاو هللا لدخي.
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عمننو و ل نزبما عننق أيب عبنهللا

قننه  :قلننة لن  :أخننيّن عننق لنهللاعهء إىل

و جل ننه

سننبيي

أهننع لقننع ال

 ،ومنق انه انذ
وممنق بوسنعل
حيي إال هلم وال قع ب إال مق اه مد م أ هنع مبنهح لكني منق وحنهللا
وإىل يهعتن  ،و جيههنهللا سنبيل ؟ فقننه  :كلنع لقنع ال حيني إال هلنم وال قنع بننذلع إال
فلن أ نهللاعع إىل
مق اه مد م ،قلة :مق أولقع؟ قه  :مق قه بشو ط تةنهىل لقتنه و جل نه علن جملههنهللا ق ف نع ملنةكو لن
جل نه علن جملههنهللا ق فلني مبنةكو لن جل نه وال إىل
لهللاعهء إىل تةهىل ومق مل كق قهنمنه بشنو ط
تبنهر
لهللاعهء إىل ح حيكم نعس مه أخذ علي مق مو نط جل ه  ،قلة فبا يل ومحع قنه  :إ
وتةننهىل أخنني اتهب ن ل نهللاعهء إلي ن ووق ن ل نهللاعها إلي ن ف ةنني كلننع هلننم رهللاننهت ة نوه بة ن ه بة ننه و س نتهللا
ببة ه عل بةب فةخي ن تبهر وتةهىل أو مق عه إىل نعس و عه إىل يهعت و تبهم أمنو إىل قعلن  :ث كانو منق

ْ
ْ
ْ
اْلك ْ
كن مكنْك ْم ّ
لنهللاعهء إلين بةنهللا وبةنهللا رسنعل اتهبن فقنه  :و ْتلكك ْ
كَ ويككأم و
إىل
و
ع
كْ
ك
ي
كة
ك
أم
ك لن
ِ
ِ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
وف وينْت ْو ع ِن المنْك ِ وأو ِئلَ هم المف ِلحو ث أخني عنق هنذ يفمنة والنق هنء و هننه منق كر نة إبنوهيم
هِالمع ِ

ومننق كر ننة مسةينني مننق سننكه الننو الننق مل ةب نهللاو غننم

قننط ،لننذ ق وهللابننة هلننم عننعا إبننوهيم و مسةينني مننق أهنني

ملسن هللا ،لننذ ق أخنني عنند م اتهبن نن أكهن عنند م لنوهللا وي ننوهم تط ننم لننذ ق ووقننعدههم قبنني هننذ قننعة
ْ
كن َّاتبع ِكِن ةنىن
م
و
كا
ن
أ
َ
ص
ه
ى
ُ
ا
إىل
وا
ع
د
( )1لذ ق عدنههم تبنهر وتةنهىل قعلن  :أ
أمة إبوهيم
ال
ِ
ِ
ِ
مق يفمة ليت بةط في ه ومد نه وإلي نه قبني
أو مق تبة عل الميه ب و لت هللا ل ومبه هللاهء ب مق عدهللا
و تبننهم هننذ يفمننة لننيت
خلل ن الننق مل شننو ابهلل قننط ،ومل لننب ميهن ن بظلننم وهننع لشننو  ،ث كاننو تبننهم نبي ن

ُّ
لنهللاعهء إلين فقنه  :يكا أيتكا

وقع ه اتهب ابيفمو ابملةووه و لد عق ملدكو ،وهللاةل ه عينة إلين  ،و ك لن
ْ
َّ
انل ُّ
مق ملؤمدا فقه :
ي َ ْسبَ اُ وم ِن َّاتبعَ ِمن الم ْل ِم ِن ث وق تبهم نبي
ِ

__________________
( )1ن و بةب لدسخ « قعة أمة ب».

212

َّ
ْ َّ ً
ْ ً
ْ َّ
َّ ً ْ
َّ
َّ
ْ ْ
ُ
ف
ك
ال
ى
اء
ْ
ش
أ
ع
م
ين
اَّل
ُو
ِ
اِ َِحاء هيكنتم تك اهم ِرعكا سكجْا يبتوكو فضكال ِمكن ا ِ
ِ
ُممْ ِسول ا ِ
ِ
ْ ْ
ْ
اتل ْوِا ومثلت ْ
وِ ْضوانا ً سيماه ْم ِف واوهت ْم م ْن أث ُّ
السجو ِد ذلَِ مثلت ْم ِف َّ
يل وقنه  :ي ْوم ال َي ِزي
َن
اْل
ِف
م
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
اُ انل َّ
يتم وبِأيمكانِ ِتم ةنىن أولقنع ملنؤمدا وقنه  :قكْ أفلكح
يو ِ
اَّلين آمنوا معك نكوِهم اسكَ بك أي ِ
كْ ِ
ِ
ْ
لل ننه ذننم إال مننق اننه منند م فقننه فيمننه حالهننم بن ووقننع م:
الم ْل ِمنككو ث حالهننم ووقننع م اننيال طمن
َّ
ْ
َّ ْ ْ
َّاَّلين ه ْم ِف صالتت ْم خاشعو و َّاَّلين ه ْ
اَّلين ي ِ ثو
ال
م
ه
َ
ئل
و
أ
:
ن
ل
ع
ق
إىل
و
ض
ع
م
و
و
الل
ن
ع
م
واِثو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ً
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ُ ِإِلكا آخك وال يقتلكو
خادلو وقه قعت م وحليت م أ ه:
ِ
ال ِف دوس هم ِفيتا ِ
اَّلين ال يْعو مع ا ِ
َّ
ْ ْ
ْ
ْ
ً
َّ
ْ ْ ْ
َّ ْ
ْ
ْ ْ
ْ ِّ
ْ
انلفس ال ِِت َ َّ م اُ ِإال هِاح وال يزنو ومن يفعل ذلَِ يل أثاما يضاعَ َل العكاب يوم ال ِقيام ِة وَيد ِفي ِ
ً
ْ
َّ
ْ
ْ َّ
متانا ث أخي ن م مق هؤالء ملؤمدا ومنق انه علن منني قنعت م أُفسكت ْم وأمكوالت ْم هِكأ لتكم اْلنكة
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ً ْ
َّ ْ
يل والق ْ آ ِ ث كانو وفنههم لن بة نهللا
يل ا ِ
اْل ِ
ُ فيقتلو ويقتلو وعْا علي ِ َقا ِِف اتلوِا ِ و ِ
َن ِ
يقاتِلو ِِف س ِب ِ
َّ
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
كوز الع ِظكيم فلمنه
اَّلي هايعت ْم هِ ِ وذلَِ هو الف
ُ فاستب ِشوا هِبي ِعكم ِ
ومبه ةت فقه  :ومن أوا هِعت ِْ ِ ِمن ا ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
فقنه
نزلة هذ ت ة ِإ َّ اُ اشَت ِمن الم ْل ِم ِن أُفست ْم وأ ْموالت ْم هِأ َّ لتم اْل َّنكة قنه رهللاني إىل لدنب

نهر أمن يهللا هننع؟ فننهنز

اي ننب أرأ تننع لوهللانني أيخنذ سننيع فيقهتنني حن قتنني إال نن قن ه مننق هننذ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
َّ
َّ
اِئو ال َّ
َّ
وف و َّ
انلاهو عك ِن
الس
و
ع
ر
ا
الس
و
ْ
م
ا
اح
اتلائِبو العاهِْو
علن رسنعل :
ِ
ِ
ااْو اَل ِم و هِالمع ِ
ِ
ِ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ِّ
جملههنهللا ق منق ملنؤمدا لنذ ق هنذ قنعت م
كل ِم ِن فعسنو لدنب
شك الم
ِ
و
ُ
ا
د
و
كْ
ح
و
ظ
ف
كا
اح
المنك ِ و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
اتلائِبو منق لنذنعب العاهِْو لنذ ق ال ةبنهللاو إال وال شنواع بن
وحليت م ابلش ه ا و جلدة ،وقنه :
ْ
َّ
ل نهنمع ال َّ ا ِرعكو
اِئو
لشنهللاا و لوخنهء و
ميقه احا ِمْو لذ ق حيمهللاو عل اي حنه
الس ِ
َّ
كااْو لنذ ق ع هبنع علن ل ننلع ت خلمن النهفظع هلنه و نهفظع علي نه بواعع نه وسن ع هه و خلشننعم
الس ِ
ْ
ْ
ْ ْ
وف بةهللا كلع و لةهملع  ،بن و َّ
انلاهو ع ِن المنْكك ِ و ملدت نع عدن  ،قنه :
في ه و أوقههته اَل ِم و هِالمع ِ
فبشو مق قتي وهع قهنم ذذ لشو نط ابلش ه ا و جلدة و الهللا ط
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يع ي أخذان مد معض الههللاة.
قننه  :لق ن عبننه
 358ن علننء بننق إبننوهيم عننق أبي ن عننق عنمننه بننق عيس ن عننق مسهعننة عننق أيب عب نهللا
يو ن مكنة فقنه لن  :اي علنء بنق السنا توانة جل نه وقنةعبت وأقبلنة علن
لب نوا علنء بنق السنا
َّْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ َّ
َّ
ْ ْ
يل
الج وليدت
تةهىل قنع  :إِ اُ اشَت ِمن المل ِم ِن أُفستم وأموالتم هِأ لتم اْلنة يقاتِلو ِِف س ِ
كب ِ

ْ ْ
ْ ْ
ْ
اتل ْ
ْ ْ
ْ ْ
ُ في ْقتلو وي ْقتلو و ْعْا ً عليْ ِ َقا ِف َّ
استب ِشكوا
ُف
َن
اْل
و
ِا
كو
ِ
يكل والقك آ ِ ومكن أوا هِعت ِ
كْ ِ ِمكن ا ِ
ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ ْ ْ
ْ
اَّلي هاي ْعت ْم هِ ِ وذلَِ هو الفوز الع ِظيم فقه ل علء بق السنا قنلع ت علي منه :أ ت نة فقنه :
هِبي ِعكم ِ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
َّ
َّ
اِئو ال َّ
َّ
وف و َّ
ع
و
كاه
انل
ع
م
كال
ه
و
ك
م
اَل
و
ْ
اا
الس
و
ع
ر
ا
الس
و
ْ
م
ا
اح
و
ْ
عاه
اتلائِبو ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كن المنكك ِ
ِ
ْ
ِّ ْ
إك رأ دنه هنؤالء لنذ ق هنذ قنعت م فهجل نه
ش الم ْل ِم ِن فقه علء بق السنا
واحا ِفظو ِحْو ِد ا ِ
ُ وِ ِ

مة م أف ي مق الج.

 359ن عنهللاا منق أقن هبده عنق سن ي بنق زاي عنق هللاةعنو بنق ب عنق بنق لقنهللا ح عنق أبين مليمنع عنق أيب عبنهللا
اننه إك أر لقتننه قننه هننذ ل نهللاعع ت :ألل ننم ن ننع أعلمننة س ننبيال م ننق س ننبلع
أمننم مل ننؤمدا
هللاةلة في رضه ونهللابة إلي أوليهنع وهللاةلت أموه سبلع عدهللا ثع اب وأاوم ه لهللا ع مآاب وأحب نه إلينع مسنلكه
ْ ً
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
َّ
ْ
ْ َّ
ُ فيقتلو ويقتلو وعكْا
ا
يل
ب
س
ِف
و
ل
ت
قا
ي
ة
ن
ِمن المل ِم ِن أُفست ْم وأموالت ْم هِأ لتم اْل
ث م ة فين
ِ
ِ ِ ِ ِ
عليع حقه فههللاةلين الق م في مدع نعس ث و لع ببية لذا اب ةع علي غم انانط وال انقنب ع نهللا وال
مبهللاال تبهللا ال ،و لهللاعهء يع ي أخذان مد معض الههللاة.
أت حننو نهللام هننذ للمههننة يفهل ننه ( )1ن ن لنني يفنعسننكم نننق إال جلدننة فننال
 361ـ يف هنــل اليل ـ قننه
تبيةعهه إال ذه.
 361ن وفي فال أمع بذلتمعهه للذا رزق ه وال أنع خهيو ذه للذا
__________________
( )1هذ هع ل يح ملع ف لدسخ هنج لبالغة لكق نسخ لكتهب « ملمهيلة» و للمههة ن بعتح لال ن :منه تبقن
لوهللاي :إك تتب بلسهن بقية لطةه فم وأخوحل لسهن فمسح ب معتي واذلع لتلمظ.
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لعنم منق لطةنه وملنظ

خلق ه (.)1

ْ
اشكَت ِمكن
قنه  :سنةلت عنق قنع « :
 361ـ يف تفسـري العياشـي عـن أيب ب نم عنق أيب هللاةعنو
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
اتلكائِبو العاهِكْو
الم ْل ِم ِن أُفست ْم وأ ْموالت ْم هِأ َّ لتم اْل َّنة ت نة قنه  :ةنىن مليننه  :ث قنوأت علين :

فقه أبع هللاةعو :ال ولكنق قوأهنه لتنهنبا لةهبنهللا ق إىل مخنو ال نة ،وقنه  :إك رأ نة هنؤالء فةدنهللا كلنع هنؤالء من
مد م أنعس م وأمع هلم ةىن لوهللاةة.
 363ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقعل
قه  :نزلة النمة قلع ت علي م
 364ن حهللاثين أيب عق بةب رهللاهل قه  :لق لزهوا علنء بنق السنا

ْ
ْ
ْ ْ
َّ
َّ
ْ
ْ َّ
 :إِ اُ اشَت ِمن المل ِم ِن أُفست ْم وأموالت ْم هِأ لتم اْلنة

يو ن النج فقنه لن  :اي علنء

ْ
َّ
تبننهر وتةننهىل قننع ِ :إ اُ اشككَت ِمككن
بننق السننا تواننة جل ننه وقننةعبت وأقبلننة علن الننج وليدتن
ْ
ْ
ْ ْ
َّ
ْ
اْل َّنة يقاتلو ِف سبيل اُ في ْقتلو وي ْقتلو و ْعْا ً عليْك َقكا ِف َّ ْ
المل ِم ِن أُفست ْم وأموالت ْم هِأ لتم
اتلكوِا ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
اَّلي هاي ْعت ْم هِ ِ وذلَِ هو الف ْوز الع ِظيم فقنه
َن
ُ فاستب ِشوا هِبي ِعكم ِ
يل والق آ ِ ومن أوا هِعت ِْ ِ ِمن ا ِ
ِ
و ِ
اْل ِ
ْ
ْ
َّ
َّ
اِئو
اتلائِبو العاهِْو احا ِمْو
 :نه هم النمة قنلع ت علني م ،فقنه :
ل علء بق السا
الس ِ
ِّ ْ ْ
كل ِم ِن فقنه لن علنء بنق السنا قنلع ت علي منه :إك رأ دنه هنؤالء لنذ ق هنذ قنعت م
ش الم
إىل قعلن  :وِ ِ

فهجل ه مة م أف ي مق الج.
ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
َّ
ْ
َّ
كل ِم ِن أُفسكت ْم بنذلعهنه
 365ـ يف جممـع الييـا أُفست ْم وأموالت ْم هِأ لتم اْلنة ننه اشكَت ِمكن الم
ابجل ننه سننبيي  ،و جل ننه قنهللا كننع ابلسنني وقنهللا كننع ابللسننه ورمبننه اننه هللا ننه للسننه أبلن ال سننبيي
علن نهللا ع نسننمة خننم الننه
 :لننقق نهللا
دن و لنهللاعهء إىل لنهللا ق كننع وال ابللسننه وقنهللا قننه رسننع

يلةة علي لشم
__________________
( )1قه بق أيب الهللا هللا :نت هب يفمع بعةي مقنهللار علين بنذلتمعهه وانذلع أنعن  ،قنع  :مل تبنذلع أمنع لكم رضنه منق رزقكنم إايهنه،
رضنه خهلق ننه يفنن لني أحنهللا أحن مدن ابملننه
ومل نهيوو منعسننكم رضنه خلننهل هلنه ،و الوىل بكننم أ تبننذلع ملنه رضننه رزقن  ،و لنندع
و لدع وبذهلمه رضه ..
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واه ل ه

قع  :اي مق ليسة ل ة ن ليسة يفبهللا نكم نق إال جلدة فال تبيةعهه إال ذه (.)1

ن قه  :سيهحة أميت ل يه .
 366ن « لسهن ع » رو موفععه عق لدب
 361ن و قنوءا ىب وعبنهللا بنق مسنةع و يفعمنش « لتنهنبا لةهبنهللا ق» ابلينهء إىل مخوهنه ورو كلنع عنق أيب
.
هللاةعو وأيب عبهللا
 368ـ يف روض الكايف ب بنق حينىي عنق أمحنهللا بنق ب عنق علنء بنق الكنم عنق علنء بنق أيب محنزا عنق أيب ب نم
ْ
َّ
اتلائِبو العاهِْو  ،فقه  :ال ،قوء « لتهنبا لةهبهللا ق» إىل مخوهنه فسنقي
قه  :تلعت:
عق أيب عبهللا
ْ
ْ
ْ
لتهنبا لةهبهللا ق.
عق لةلة كلع؟ فقه  :اشَت ِمن المل ِم ِن
 369ـ يف الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلنهللا عنق عنمنه بنق عيسن عنق مسهعنة بنق م نو عنق
قه  :مق أخذ سهرقه فةعء عد فنذ لن فنه رفةن إىل المنه قطةن  ،فنه قنه لنذا سنو لن  :ان
أيب عبهللا
:
أهن ن لن ن مل هللاعن ن الم ننه حن ن قطةن ن إك رفةن ن إلين ن  ،و ن ننه هلب ننة قب نني أ وفن ن إىل الم ننه  ،وكل ننع ق ننع
ْ
ُ فه نت الهللا إىل المه فلي يفحهللا ا .
واحا ِفظو ِحْو ِد ا ِ

 :منه قننع
 371ـ يف تفسـري العياشـي عننق إبنوهيم بنق أيب لنبال عنق بةنب أقن هب قنه  :قنه أبنع عبنهللا
َّ
ْ ْ
اس ِتوفاِ ِإهْ ا ِهيم َِل ِبي ِ ِإال ع ْن م ْو ِعْ ال وعْها ِإيَّكا قلنة :قعلنع  :إبنوهيم
 :وما
قنع
لدنه
َّ
ٌّ َّ
َّ
ّلِل
وعهللا أاب ليستغعو ل  ،قه  :لي هع هكذ و إبنوهيم وعنهللا
سنلم فهسنتغعو لن فلمنه تبك َل أنك عكْو ِ ِ
ت ََّبأ ِمنْ .
قنه  :قنل رهللاني إىل هللادنب فهسنتغعو يفبع ن وانهان

 311ن أبع إس هلمهللا ّن عنق خلليني عنق أيب عبنهللا
مهات جلههلية فقلة :تستغعو يفبع ع وقهللا مهات
__________________
( )1وكاو لطيسء (ر )

يفقمةء نشهللا لل ه

أ من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننق ابلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندع

هذ يفبيهت :

لدعيسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة رذن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه

ذ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه نشن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ا جلد ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننهب

أان بةت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه

إك كهب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة نعس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننء بن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللانيه أق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننبت ه

فل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني هل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه

خللن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننق

بشن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننءء سن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع هه
فق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللا كه ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
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كلكن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم غن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننص

ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللانيه وق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نهللا كه ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نننمق

جلههليننة؟ قننه  :فقنهللا سننتغعو إبننوهيم يفبين فلننم أ ر مننه أر علين  ،فننذاوت كلننع للدننب

فننةنز

 :ومككا

ْ
است ْوفاِ إهْ اهيم َلبي إ َّال ع ْن م ْوعْ وعْها إيَّا فل َّما تب َّ َل أنَّ عْ ٌّو َّّلِل ت َّ
َبأ ِمن
ِ ال
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٌّ َّ
ّلِل فلم ستغعو ل .
عْو ِ ِ
َّ
ْ ْ
كوادل َّي قننه  :هننذ المننة
 312ن عننق هللاننهبو قننه  :سننةلة أاب هللاةعننو
عننق قننع ِ :بنككا اغ ِف ك ِ ولِك ِ
ْ
َّ
َّ
ْ ْ
ْ
كوادل َّي
ق ع ه لكتهب ننه انه سنتغعهر يفبين عن مو ِعْ ال وعكْها إِيكا  ،و ننه انه ِ :بنكا اغ ِفك ِ ول ِ ِ

[ ةىن] مسةيي و س  ،و السق و السا و

بده رسع

ْ

َّ
قه  :مله مهت تبنا أنك

.

َّ
ْ
 373ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :وما ا ْس ِتوفاِ إِهْ ا ِهيم َِلبِي ِ إِال ع ْن م ْو ِعكْ ال وعكْها إِيَّكا قنه :
َّ
قننه إبننو هيم يفبين  :إ مل تةبنهللا يفقننده سننتغعوت لننع ،فلمننه مل نهللام يفقننده تنيأ مدن إبننو هيمِ ،إ ِإهْكك ا ِهيم َل َّوا

َ ِليم أا عهء.
 314ن رو ننة أيب جلننهرو عننق أيب هللاةعننو
مق يفر و خللع ت.

قننه  :يفو ملت ننوم إىل

قننلعت وإك خننال

قعننوا

() 1

ْ

ْ
اس ِتوفاِ ِإهْ ا ِهيم َِل ِبي ِ من اعنن انهفو سنع ء انه أاب لنذا
 375ـ يف جممع الييا ث با سب هن لعهللان
ولنهللا أوهللانهللا المن أو عمن علن منه رو أقن هبده ِإ َّ ِإهْك ا ِهيم َل َّوا أا عنهء اننم لنهللاعهء وهنع ملنووا عنق أيب
.
 ،وقيي :هع خلهم ملتذلي رو بق مهللا عق لدب
عبهللا
وقيي هع ملتةو معقه وفوقه ملت وم قيده ابإلهللاهبة ولزومه للطهعة عق أيب عبيهللاا ،قه لزهللاهحل وقهللا نتظم قنع ىب

يفو .
عبيهللاا أانو مه رو
 376ـ يف أصو الكـايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق محنه بنق عيسن عنق حو نز عنق زررا عنق أيب هللاةعنو
قلةِ :إ َّ ِإهْ ا ِهيم َل َّوا َ ِليم قه  :يفو هع لهللاعهء.

 311ن علء بق إبوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق عبنهللا لنومحق بنق ال نهحل قنه  :قلنة يفيب السنق معسن
 :أرأ ة حت ة إىل متطب ( )2وهع ن وّن

__________________
( )1لقعوا :خلالء مق يفر ال مهء ب وال نبهت.
( )2ملتطب  :ملتةهي علم لط .
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أسلم علي أو عع ل ؟ قه  :نةم ال دعة عهنع.
 318ن ب بق حيىي عق أمحهللا بنق ب بنق عيسن عنق بنق حمبنعب عنق عبنهللا لومحنه بنق ال نهحل قنه  :قلنة يفيب
السق  :أرأ ة حت ة إىل لطبي وهع ن وّن أسلم إلي وأ عع ل ؟ قه  :نةم ال دعة عهس .
 319ن عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب بننق خهلنهللا عننق ب بننق عيسن بننق عبينهللا عننق ب بننق عوفننة عننق أيب
قه  :قيي يفيب عبهللا

 :اي أ عع للي ع ا و لد وّن؟ قه  :تقنع لن  :ابر

لنع

السق لوضه
نيه .
 382ن علء بق ب عق إس بق ب عق مههع بق عبهللا جلنالب قنه  :اتن إىل أبنع السنق اتنهب:
ْ
ً ْ
ال ني ق ْومكا بعكْ ِإذ
وقلقنة لنذلع ،فنال تغنتم فنه
أر ت تسة عق خلل بةنهللا أيب هللاةعنو

هْاه ْم َ ََّّت يب ِّ لت ْ
كم مكا ي َّتقكو  ،وقنهحبكم بةنهللاا أبنع ب إبنين ،وعدنهللا منه ستنههللاع إلين قنهللا منه شنهء
ْ
ْ
و ؤخو منه شنهء ،ما ننْس َْ ِم ْن آي الة أ ْو ننْ ِستا نأ ِ ِِب ْ الَ ِمنْتا أ ْو ِمث ِلتا  ،قنهللا اتبنة مبنه فين بينه وقدنهم لنذا عقني
قظه .

عنق

 381ـ يف كتاب التوحيد حداةا ب بق علء مههللايلع عق عم ب بق أيب لقهسنم عنق أمحنهللا بنق أيب عبنهللا
َّ
 :ومكا اُ َِل ِضكل
قعلن
بق ف ه عق ثةلبة بق ميمنع عنق محنزا بنق لطينهر عنق أيب عبنهللا
ً
ْ
ق ْوما ب ْعْ ِإذ هْاه ْم َ ََّّت يب ِّ لت ْم ما ي َّتقو قنه  :حن ةنوف م منه وضني ومنه سنخط  .أقنع لكنه عنهللاا
مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عنق بنق ف نه عنق ثةلبنة بنق ميمنع عنق محنزا بنق ب لطينهر عنق أيب عبنهللا
منل سع ء.
عدن قننه  :حنهللاثده ب بننق السننق
 381ـ يف كتــاب التوحيــد حــداةا ب بننق السننق بننق أمحنهللا بننق لعلينهللا رض ن
ل عهر عق إبوهيم بق ههمم عق مسةيي بق مور عق عن بق عبهللا لومحق عق محه بنق عبنهللا يفعلن قنه  :سنةلة
عنق قنع
أاب عبهللا
ح ةوف م مه وضي ومه سخط .

 :وما

ً ْ ْ
َّ
اُ َِل ِضل ق ْوما بعْ ِإذ هْاه ْم َ ََّّت يب ِّ لت ْم ما ي َّتقو
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؟ قنه :

 383ـ يف قــرب االســةاد لل مننما أمحنهللا بننق ب بننق عيسن عننق أمحنهللا بننق ب بننق أيب ن ننو قننه  :مسةننة لوضننه
قع إىل قه  :وعد عق أمحهللا بق ب بنق أيب ن نو قنه  :خلنة علين ابلقه سنية فقلنة لن  :هللاةلنة فنهللا
ىن أر هللا أسقلع عق مءء و ان أهللالع ( )1و خلط فين هللاليني ،و ننه أر نهللا فكنه رقبنيت منق لدنهر فنومّن وقنهللا زمةنة
( )2وقه  :ال تهللام ميقه تو هللا تسنةلىن عدن إال سنةلتىن عدن  ،قلنة :هللاةلنة فنهللا ىن سنقلة أاب وهنع انز هنذ
ملعض عق خليعت مق بةهللا  ،فهللالين عليع ،وقهللا سةلتع موا مدذ سدا ولي لع ولهللا عق المهمة فنيمق كنع منق
لنع بدنا فة منه عدنهللا مبدزلتنع [ لنيت] اهننة عدنهللا أبينع؟ فقنه يل :هنذ
بةهللا ؟ فقلة :ولهللاا ،وقنهللا وهن
لنذا سنةلة عدن لني هنذ وقتن  ،فقلنة لن  :هللاةلنة فنهللا قنهللا رأ نة منه بتليدنه بن أبينع ولسنة ممنق الحنهللا ن
فقننه  :اننال إنشننهء لننع اننه لننذا ننهه اننه مننىن كلننع ح ننة حننتج ذننه عليننع وعلن غننم  ،مننه علمننة
حيننتج

الم نه مننق بة نهللا  ،و ال ننة مةووفننة

المننه لعننو علي ن و لع هللا ن مننق إك خننهه لعننعت عل ن نعس ن
ً ْ ْ
َّ
تبهر وتةهىل قع اتهبن  :وما اُ َِل ِضل ق ْوما بعْ ِإذ هْاه ْم َ ََّّت يب ِّ لت ْم مكا ي َّتقكو
مبيدة،
فط نعسه ويي نع أق هبع ،فه يفمو جيءء عل غم مه سذرو إنشهء .

 381ـ يف تفسري العياشـي علـي بـن أيب محنزا قنه  :قلنة يفيب السنق  :إ أاب أخنيان ابخللن منق بةنهللا فلنع
ً
ْ
َّ
خيتده ب ؟ قه  :فةخذ بيهللاا ف زهه ث قه  :ما اُ َِل ِضل ق ْوما ب ْعْ ِإذ هْاه ْم َ ََّّت يب ِّ لت ْم ما ي َّتقو .
َّ
َّ ِّ ْ
ْ ْ
َّ
ْ
اَّلين اتبعكو ِِف
انل
ى
اُ
تاب
ْ
 :لق
 385ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم قعلن
صاِ ِ
ي والم ِ
تاا ِ ين واَلن ِ
ِ
ْ
 :هكذ نزلة ،وهع أبع كر و بع خينمة وعمنما بنق وهن لنذ ق لعنع ث القنع
ساع ِة الع ُْ ِ قه ل ه
بوسع

.

 386ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي « » عق أاب بق تغل عق أيب عبهللا
__________________
( )1أهللال إهللاالال :عظم .
( )2زم مبةىن هش .و ههمش مل هللار « مةة

».
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أن قوأ« :لقهللا اتب

ابلدب عل مل ههللاو ق و يفن هر قه أاب  :فقلة ل  :اي بنق عنم رسنع

لةهمنة ال

َّ ِّ ْ
ْ
تككاا ِ ين
ككي والم
ِ
تق نوأ اي أاب ؟ قننه  :قلننة :هنننه تق نوأ :لقككْ تككاب اُ ى انل ِ

تق نوأ امننه عد نهللا ؟ قننه  :واي ن
ْ ْ
ككاِ فقننه  :و ل ننم وأا كن ن اننه لوسننع
ك
ص
واَلن
ِ
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

ح ن اتب

علي ن مد ن نننه اتب

ب ن عل ن أمت ن

ن قوأ« :ولقنهللا اتب ابلدنب علن مل نههللاو ق
 387ـ يف جممع الييا وقهللا رو عق لوضه علء بق معس
َّ
ِّ
َّ
اَّلين خلفوا وقوءا علء بق السا ز نق لةهبنهللا ق و ىب هللاةعنو ب بنق علنء لبنهقو وهللاةعنو بنق ب
وى اثلالث ِة ِ
ل ه «خهلعع »
 :اين تقنوأ هننذ ت ننة لتعبننة:
 388ـ يف تفســري العياشــي عننق فننيب بننق ملختننهر قننه  :قننه أبننع عبنهللا
َّ

ِّ

اَّلين خلفوا َ ََّّت ِإذا ضاق ْت عليْ ِتم قه  :قلة« :خلعع » قه لع خلعع لكنهنع حنه يهعنة،
وعل لنالثة
ِ
وز السا بق ملختهر عد  :لع اه خلعع مه اه علي م مق سنبيي ولكند م خنهلعع عنمنه وقنهحبه  ،منه و منه
مسةع قعت اهفو وال قةقةة ح نو ( )1إال قنهلع أاتان فسنلط علني م خلنعه حن أقنب ع  ،قنه قنعع  :قنه أبنع
َّ

ِّ

َّ
اَّلين خلفوا .
 :اه أبع لبهبة أحهللاهم ،ةىن
عبهللا
وى اثلالث ِة ِ
 389ن عق سال عق أيب هللاةعو  :قعل  :ث َّم تاب عليْ ِت ْم َِلتوبوا قه  :أقههلم فع مه اتبع .
قنع منق ملدنهفقا وقنع
 391ـ يف تفسري علي بن إبراهيم ق ة غزوا تبع وقهللا اه لن عنق رسنع
مننق ملننؤمدا مستب ننو ق مل ةنننو علنني م نعننه  :منند م اةن بننق مهلننع لشننهعو ،ومننورا بننق لوبين  ،وهننال بننق ميننة

لننع قعء ،فلمننه اتب

علنني م قننه اة ن  :مننه ادننة قننط أقننع مننىن

__________________
( )1لققةننة :حكه ننة قننعت لسننالح وقننعت لوع نهللا و ل سننة و عهننه و تعسننم ليهننه واننذ
بةب لدسخ «ح ة» مكه «ح و» و لظههو ن ت ي .
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كلننع لعقننة لننذا خ نوحل رسننع
رو ننة لكليننين «حننهفو» ب نهللا «اننهفو» .و

ىل تبننع ومننه هللاتمةننة يل رحلتننه قننط إال

كلننع ليننع  ،فكتن أقننع  :أخنوحل غنهللا  ،أخنوحل بةنهللا غنهللا ،فننهىن مقننع

أايمننه خنني لسننع فننال أق ن حههللاننة ،فلقيننة هننال بننق ميننة ومننورا بننق
وتع نيننة وبقيننة بةنهللا خننووحل لدننب
لوبي وقهللا اهان لعه أ نه فتع فقدنه أ نبكنو إىل لسنع ومل نقنب حههللانة ،فمنه زلدنه نقنع  :خننوحل غنهللا وبةنهللا غنهللا حن
ستقبلده هندي ابلسالمة فسلمده علي فلنم نو عليدنه لسنال
 ،فدهللامده فلمه و ىف رسع
بلغده إقبه رسع
وأعو عده ،وسلمده عل إخع نده فلم و و عليده لسال  ،فبل كلع أهلعان فقطةع االمده ،واده و ملسن هللا فنال
فقلنق :قنهللا بلغدنه سنخطع علن أزو هللادنه أفدةتنزهلم؟
سنلم عليدنه أحنهللا ومل كلمدنه ف نهءت نسنهسان إىل رسنع
فقننه رسننع  :ال تةتزلننعهم ولكننق ال قوبننعاق ،فلمننه رأ اة ن بننق مهلننع وقننهحبه مننه ق نهللا حنني هلننم ،قننه  :مننه
وال إخع ندننه وال أهلننعان؟ ف لمننع خن نوحل إىل هننذ جلبنني فننال نننز في ن حن
قةنهللاان ابملهللا دننة وال كلمدننه رسننع
ت ننعب عليد ننه أو ن ننعت ،فخوهللا ننع إىل كانب هللاب نني ابملهللا د ننة وقن نهللا ا ننهنع ننعمع وا ننه أهل ننعهم أيت ننعهنم ابلطة ننه
في ةعن انحية ،ث علع عد م فال كلمعهنم ،فبقنع علن هنذ الهلنة أايمنه اننما بكنع ابلليني و لد نهر و نهللاعع
ق نهللا سننخط
عليدننه ورس نعل
أ غعننو هلننم ،فلمننه يننه علنني م يفمننو قننه هلننم اة ن  :ق نهللا سننخط
عليده ،وإخع ندنه قنهللا سنخطع عليدنه ،وأهلنعان قنهللا سنخطع عليدنه فنال كلمدنه أحنهللا ،فلنم ال سنخط بة نده علن بةنب؟
علين  ،فبقننع علن هننذ ثلنننة
فتعوقننع للينني وحلعننع أ ال كلننم أحنهللا منند م قننهحب حن ميننعت أو تننعب
لليلنة لنهلننة ورسنع
أاي اي و حهللا مد م انحية مق جلبي ال و أحهللا مد م قهحب وال كلم  ،فلمه انه
.
بية أ سلمة نزلة تعبت م عل رسع
َّ

ِّ

َّ
 :ننه أننز « :وعلن لنالثنة لنذ ق
اَّلين خلفوا فقنه لةنهمل
ث قنه
هنؤالء لنالثنة :وى اثلالث ِة ِ
ت عليْتم ْاَل ِْض هما َِب ْ
َ ََّّت إذا ضاق ْ
كت حينط مل كلم نم رسنع
خهلعع » ولع خلعنع مل كنق علني م عتن
ِ
ِ
ِ
ْ
وال إخنع هنم وال أهلننعهم ،ف ننهقة ملهللا دنة علنني م حن خوهللاننع مد نه وضككاق ْت علككيْ ِت ْم أُفسككت ْم حن

حلعع

ال كلم بة م
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بة ه ،فتعوقع واتب

علي م مله عوه مق قهللا نيههتم.
قنع

:

 391ـ يف كتاب ةمعاين الخيار ابسده إىل علء بق عقبة عق أبي عنق أيب عبنهللا
تاب عليْ ِت ْم قه  :هء القهلة.
قعل  :وكونوا مع َّ
الصكا ِد ِق
 391ـ يف كتاب املةاقب البق م و ممعب هللاهبو يفن هرا عق لبهقو

ث َّم

أا م ب.

 393ـ يف أصو الكايف السا بق ب عق مةل بق ب عنق لعمنه عنق أمحنهللا بنق عهننذ عنق بنق أك دنة عنق بو نهللا
َّ :اتقوا اُ وكونوا مع َّ
الصا ِد ِق قنه  :إايان
عنق قنع
بق مةهو ة لة لء قه  :سقلة أاب هللاةعنو
عىن.
قنه  :سننقلت عنق قننع
 394ن ب بنق حيننىي عنق أمحنهللا بننق ب عنق بننق أيب ن نو عننق أيب السنق لوضننه
َّاتقوا اُ وكونوا مع َّ
الصا ِد ِق قه  :ل ه قع هم النمة و ل هللا قع بطهعت م (.)1
حهللا ط يع ي وفي  :وقهللا هللاةني للةلنم أهنال وفنو
 395ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي عق أمم ملؤمدا

َّ
واتقوا اُ وكونوا مع َّ
الصا ِد ِق .
يهعت م بقعل :
عبهللا وقوءا بق عبه «مق ل ه قا» ورو كلع أ ه عق أيب عبنهللا
 396ـ يف جممع الييا م
.
أنن قنه
 397ـ يف كتـاب كمـا الـدين ومتـام الةعمـ ابسنده إىل سنليم بنق قني هلناليل عنق أمنم ملنؤمدا

ملنه
أثدهء اال ل ع مق مل ههللاو ق و يفن هر ملس هللا أاي خالفنة عنمنه  :سنةلكم ابهلل أتةلمنع
ننز  :يا أ ُّيتا َّاَّلين آمنكوا َّاتقكوا اُ وكونكوا مكع َّ
عهمنة هنذ ت نة أ
الصكا ِد ِق فقنه سنلمه  :اي رسنع
ِ
وأوقنيهنء
 :مه ملةمعرو فةهمة ملؤمدا أمنوو بنذلع ،و منه ل نه قع فخهقنة يفخنء علنء
خهقة؟ فقه
مق بةهللا إىل ع لقيمة؟ قهلع  :ألل م نةم.
 398ـ يف كتاب ةمعاين الخيار خطبة لةلء

ذاو في ه نةم

__________________
ل ننه قا قنندعه قنند منند م النمننة ملة ننعمع قننلع ت علنني م ،و الخننو مل نهللاقع اب
( )1قننه لعننيب (ر ) لننع  :لةنني ملننو
يهعت م مع ضة مق تةهىل امه لت هللا  ،أو اي مق قهللا ابال غه ة لت هللا بطهعة لوب أو بطهعت إايهم.
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علي وفي ه قنع

 :أت وإىن

نع

لقنوم ممسنهء إحنذرو أ تغلبنع علي نه فت نلع

م ل ه قا» أان كلع ل ه .
«:
 399ـ يف أةمايل شيخ الطا ف « » ابسده إىل هللاهبو عق أيب هللاةعنو
اُ وكونوا مع َّ
.
الصا ِد ِق قه  :م عل بق أيب يهل

ندكم ،قنع

ُّ َّ
َّ
اَّلين آمنوا اتقوا
قعلن  :يا أيتا ِ

 :ربدننه نننع أموتدننه بطهعننة والا
 111ـ يف هتــذيب الحكــام لنهللاعهء بةنهللا قننلعا لغنهللا و ملسندهللا إىل ل ننه
ْ
َّ
ْ ْ
َّ
ول اَلم ِ ِمنك ْم وقلنة :اتقوا
أمو وأموتده تكعنع م ل نه قا فقلنة :أ ِطيعوا اُ وأ ِطيعوا ال سول وأ ِ
ْ
اُ وكونوا مكع َّ
كزغ
الصكا ِد ِق
فسنمةده وأيةدنه ربدنه فنبنة أقنهللا مده وتعفدنه مسنلما م نهللاقا يفوليهننع ،و ال ت ِ
ْ
ْ
ْ ً
قلوبنا ب ْعْ ِإذ هْيَْنا وه ْب نلا ِم ْن دلنَْ َِحة ِإنََّ أنْت الو َّهاب .

قه  :قلة :
 111ـ يف تفسري العياشي عن أيب محزا لنمهيل عق أيب هللاةعو
وعل ن
أق ننل ع أا م ننءء إك أان عملت ن س ننتكملة حقيق ننة المي ننه ؟ ق ننه  :ت ننع ىل أولي ننهء ب رس ننع
و السننق و السننا وعلننء بننق السننا ث نت ن يفمننو إليدننه ث إبننين هللاةعننو وأوم ن إىل هللاةعننو وهننع هللاننهل  ،فمننق وإىل
هؤالء فقهللا وإىل أوليهء واه م ل ه قا امه مو  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة (.)1
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقه علء بق إبوهيم  :وقعل
__________________

 ،ف ني فيمننه ننذاو مننق جملنهللا قهلن لنننمق عتين علين مكتننعب :الو منق تعسننم أىب هللاةعننو
( « )1اتنهب سنةهللا لسنةع البننق يننهوو
ب بننق علننء بننق السننا قننلع ت علي ن رو ننة أيب جلننهرو عد ن  ،وقننه بة نهللا هننذ  :ف نني فيمننه نننذاو مننق جلننزء لنهلننط مننق تعسننم لبننهقو

مق وهللا ة اثنية مق اثىن سطو بلعظ  :وأمه قعل  :يا أ ُّيتا َّاَّلين آمنوا َّاتقوا اُ وكونوا مع َّ
الصا ِد ِق
ِ
 :من الْم ْلمن ِاال صْقوا ما اعهْوا اُ عليْ فمنْت ْم م ْن قىض حْب ن وهع محنزا بنق عبنهللا ملطلن ن ومكنْتمْ
يهل وم ب ،قه
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ْ ً
َّ
َّ
َّ
وهنم هههدنه م ب.
 :اتقوا اُ وكونوا مع الصا ِد ِق
م ْن ينْت ِظ ن وهع علء بق أيب يهلن ن قنع  :وما هْلوا تب ِْيال وقنه

 ،قع  :اعنع م علنء بنق أيب

مد عع عد » اذ

ههمش بةب لدسخ واتهب سةهللا لسةع غم معهللاع عدهللاا و لةبهرا ال لع مق لت
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ي .

 :يا أ ُّيتا َّاَّلين آمنوا َّاتقوا اُ وكونوا مع َّ
الصا ِد ِق
ِ
َّ
ً
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
ً
ص ِوَ وال ر ِبَ وال يقطعو وا ِديا إِال ر ِتب لت ْم َِلج ِزيتم اُ أَسن ما نوا يعملو

قه  :هم النمنة

كلع هللاهزهم

 ،وقعلن

ً
ْ
وال ين ِفقو ُفقكة

قنه  :المنه فةلنع منق

علي .

 113ـ يف أصو الكايف علء بق ب بق عبهللا

عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عنق عنمنه بنق عيسن عنق علنء بنق

قع  :تعق ع

لهللا ق فهن مق مل تعقن مندكم

أيب محزا قه  :مسةة أاب عبهللا
.
قع
 :إك
 424ن ب بق حيىي عق ب بق السا عق قعع عق ةقعب بنق منةي قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
ِّ
ْ
 :فل ْو ال ُف ِم ْن ل ِف ْ قك الة ِمكنت ْم طائِفكة
د لده ؟ قه  :نق قنع
حهللان عل المه حهللان اي
ْ َّ
َّ
ْ
ْ
ِّ
إَلتم لعلت ْم َيكِو
ين و َِلن ِكِوا ق ْومت ْم إِذا ِاعوا
اتهب َِ :لتفقتوا ِِف ادل ِ

ْ
ْ َّ ْ ْ
َلتف َّقتوا ِف ِّ
كم َيككِو
ين و َِلن ِكِوا ق ْومت ْم ِإذا ِاعوا إَلتكم لعلت
ادل
ِ
ِ
ِ

؟ قنه  :هنم

لنهللا ق ف نع أعنويب،

عنذر منه منع

لطلن ،

وهؤالء لذ ق دتظووهنم عذر ح وهللا إلي م أق هذم.
 425ن علء بق إبوهيم عق ب بق عيس عنق نعن بنق عبنهللا لنومحق قنه  :حنهللاثده محنه عنق عبنهللا يفعلن قنه :

قننه  :مننق مننهت ولنني ل ن مننه مننهت ميتننة هللاههليننة؟
عننق قننع لةهمننة :إ رسننع
سننةلة أاب عبنهللا
قه  :ال و  ،قلة :فه إمهمنه هلنع ورهللاني نو سنه ال ةلنم منق وقني مل سنة كلنع؟ قنه  :ال سنة المنه
نوت إك بلغ نم
إك هلع وقةة ح ة وقني علن منق هنع مةن لبلنهللا ،وحن لدعنو علن منق لني
ْ ِّ
إَلتكم لعلَّت ْ
ْ
ادليكن وَلنْككِوا ق ْ
ل ف ْ قة منْت ْم طائفكة َلتف َّقتكوا ِف ِّ
كم
كومت ْم ِإذا ِاعكوا
قنع  :فل ْو ال ُف ِمن
ِ ال ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َيْكِو و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 426ن ب بنق حينىي عننق أمحنهللا بنق ب بنق عيسن عنق ب بنق خهلنهللا عننق لد نو بنق سنع هللا عنق حينىي اللنب عننق
 :أقنل ع بلغدنه منكع وأمنعقده فلنع أعلمتدنه
بو هللا بق مةهو ة عنق ب بنق مسنلم قنه  :قلنة يفيب عبنهللا

اننه عهملننه و لةلننم تننع رن ،فننال لننع عننهمل إال بقننء مننق بةنهللا مننق ةلننم مننني
[أو علمتدننه] مننق؟ فقننه  :إ عليننه
علم أو مه مهء  ،قلة :أفيس لده إك مهت لةهمل ال ةوفع لذا بةهللا فقه
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قننع  :ومكككا
مننه أهنني هننذ لبل نهللاا ف نال ،ةننىن ملهللا دننة ،و مننه غمهننه مننق لبل نهللا فبق نهللار مسننمهم
ْ ِّ
ْ
ْ
الْم ْلمنو َلنْف وا َّف ًة فل ْ
ل ف ْ قة منْت ْم طائفة َلتف َّقتوا ِف ِّ
إَلتكم
ين و َِلن ِكِوا ق ْومت ْم إِذا ِاعوا
ادل
ن
م
ف
ُ
ال
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
لعلت ْم َيْكِو و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

فنه قنه  :فلنم أمنو
 117ـ يف عيو الخيار ابب لةلي ليت كاو لع ي بق مهك نن مسة نه منق لوضنه
إىل اني قنق
ابالج؟ قيي :لةل لعفنه ا ويلن لنزاي ا إىل أ قنه  :من منه فين منق لدعقنة ونقني خبنهر النمنة
ْ ِّ
ادليكن وَلنْككِوا ق ْ
ل ف ْ قة منْت ْم طائفكة َلتف َّقتكوا ِف ِّ
كومت ْم ِإذا
 :فل ْو ال ُف ِمن
وانحية ( )1امه قنه
ِ ال ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ َّ
إَلتم لعلت ْم َيْكِو * ولياتْوا منافع ِلم .
ِاعوا
 118ـ يف كتاب علل الشرا ع حهللاثده علء بق أمحهللا « » قه  :حهللاثده ب بق أيب عبنهللا لكنع عنق أيب خلنم
قهحل بق أيب محه عق أمحهللا بق هال عق ب بق أيب عمم عق عبهللا بنق ملنؤمق يفن نهرا قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
قنه  :خنتاله أمنيت رمحنة؟ فقنه  :قنهللاقع  .فقلنة :إ انه خنتالف م
 :إ قعمه ووو رسنع

ْ ِّ
 :فل ْ
كن ل ِف ْ قك الة
كو ال ُفك ِم

رمحة فههللاتمهع م عذ ب؟ قه  :لي حيط تنذه وكهبنع  ،ننه أر قنع
َّ

َّ

ادلين وَلنْكِوا ق ْومت ْم إذا ِاعوا إَل ْ
منْت ْم طائفة َلتفقتوا ِف ِّ
تم لعلت ْم َيْكِو فنةموهم دعنوو إىل رسنع
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
نق ننه
وخيتلعع إلي فيتةلمع ث وهللاةع إىل قعم م فيةلمعهم ،نه أر ختالف م مق لبلهللا ال ختالفه
لهللا ق و حهللا.

 429ن وابسننده إىل عبنهللا جلبننهر عمننق كاننو عننق ننعن بننق ةقننعب عننق عبنهللا يفعلن قننه  :قلننة يفيب السننق
قننع  :فلك ْ
كو ال
 :إ بلغدننه وفننهت المننه اين ن نند ؟ قننه  :علننيكم لدعننم قلننة :لدعننم عيةننه؟ قننه  :إ
َّ
ْ ْ
ِّ
ْ ِّ ْ
ين ال ة ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ُف ِمن ل فِ ق الة ِمنتم طائِفة َِلتفقتوا ِِف ادل ِ
 111ـ يف تفسري العياشي عق ةقعب بق مةي عق أيب عبهللا

__________________
( )1ل ق ن ابل م ن مبةىن لدهحية أ ه.
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قه :

قلة ل  :إك حهللان لإلمه حهللان اين
َّ

ند لدنه ؟ قنه  :كعننع امنه قنه

ْ ِّ
 :فل ْ
كن ل فِ ْ قك الة
كو ال ُفك ِم

ْ ْ
ِّ
ين إىل قعل َ :يْكِو قه  :قلة :فمه حههلم؟ قه  :هم
ِمنتم طائِفة َِلتفقتوا ِِف ادل ِ
دةع ؟
 411ن وعد أ ه رو ة خو مه تقع قع هلع مهم م اي
ِّ
قه فقه يل :أمه تقوأ اتنهب  :فل ْو ال ُف ِم ْن ل فِ ْ قك الة إىل قعلن َ :يْككِو ؟ قلنة :هللاةلنة فنهللا

عذر.

فمنه حنه ملدتظننو ق حن وهللان ملتعق ننع ؟ قنه فقننه يل :رمحنع أمنه علمننة نن انه بننا ب وعيسن قننل
علي مه ومهلمه مخسع ومةات سدة ،فمهت قع عل ق عيس نتظهر لهللا ق ب فةاتهم أهللاوهم موتا.
قننه  :اتن إىل :نننه مننيةتده مننق اتبةدننه ومل خيهلعدننه ،فننهك
 412ن عننق أمحنهللا بننق ب عننق أيب السننق لوضننه
ْ
ِّ
ِّ
ْ
ْ ْ
ْ
كو ال ُفك م ْ
فل ْ
كن ل ِف ْ قك الة
 :ف ْسئلوا أهل اَّلر ِ ِإ رنت ْم ال تعلمكو
خعده خهه ،وإك مده مق ،قه
ِ
ِمنْت ْم طائِفة ت ة فقهللا فوضة عليكم ملسقلة و لو إليده ومل عو عليده جلع ب.
 :بلغده وفها المه ؟ قه  :عليكم لدعنو قلنة :عيةنه؟ قنه
 413ن عق عبهللا يفعل قه  :قلة يفيب عبهللا
ِّ
َّ
قنع  :فل ْو ال ُف ِم ْن ل ِف ْ ق الة ِمنْت ْم طائِفة َِلتفقتوا ت نة قلنة :نعنوان فمنهت بة نده لطو ن ؟ قنه :
ً
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ
ُ و النهللا ط يع ني أخنذان مدن
فقه  :ومن َي
ُ وِس ِ ِ
كوَل إىل قعلن  :أاك ى ا ِ
تاا ا إىل ا ِ
ِمن هي ِت ِ م ِ
معض الههللاة.
قننع  :تعق ننع فهنن مننق مل تعقن منندكم فهنن أعننوىب،
 414ن عننق أيب ب ننم قننه  :مسةننة أاب هللاةعننو
قع اتهب َلتف َّقتوا ِف ِّ
ين إىل قعل َ :يْكِو .
ادل
ِ
ِ
ِ

 115ـ يف أصــو الكــايف السننا بننق ب عننق هللاةعننو بننق ب عننق لقهسننم بننق لوبي ن عننق ملع نني بننق عمننو قننه :
نق مل دظنو
ق وال تكعنع أعو اب فهن منق مل تعقن
قع  :عليكم ابلتعق
مسةة أاب عبهللا
إلي ع لقيمة ومل ز ل عمال.
 416ن ب بق مسةيي عق لع ي بق مهك عق بق أيب عمم عق عيي بق رحل
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عق أاب بق تغل عق أيب عبهللا

قه  :لع ت

أق هىب ضوبة رسس م ابلسيه ح تعق ع .

قنه  :قنه لن رهللاني:
 411ن علء بق ب عق س ي بق زاي عق ب بق عيس عمق رو عنق أيب عبنهللا
د؟
هللاةلة فهللا رهللاي عوه هذ يفمو لز بيت ومل تةوه إىل أحهللا مق إخع ن  ،قه  :فقه  :واي تعق هذ
 418ن ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب بق عيس وب بق مسةيني عنق لع ني بنق منهك لديسنهبعرا عيةنه عنق
قه  :إ مق عالمهت لعق اللم و ل مة.
قعع بق حيىي عق أيب السق لوضه
قنع  :ال كنع لوهللاني فقي نه حن
 119ـ يف كتاب ابخصا عق معس بنق أايني قنه  :مسةنة أاب عبنهللا
ال بهيل أا ثعبي بتذ ومبه سهللا فعرا جلعم.
 422ن عق الهرن يفععر قه  :قه أمنم ملنؤمدا  :ثلنط ذنق كمني ملسنلم :لدعقنة لنهللا ق و لتقنهللا و
ملةيشة و ل ي عل لدع ن (.)1
 111ـ يف تفســري العياشــي عننق عمننو بننق عبنهللا لتيمننء عننق هللاةعننو بننق ب
َّ
ْ َّ
اَّلين يلونك ْم ِمن الكف ِاِ قه  :لهللا لم.
قاتِلوا ِ

قننع

تبننهر وتةنهىل:

َّ
ُّ َّ
ْ
ْ َّ
ْ
كاِ وَل ِجكْوا ِفكيك ْم
اَّلين آمنوا قاتِلوا ِ
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم يا أيتا ِ
اَّلين يلكونكم ِمكن الكف ِ
ْ ً
ِغلظة قه  :جي عل اي قع أ قهتلع الق لي م الق قنوب منق بال هنم وال جينعزو كلنع ملعضن  ،و لغلظنة أا

غلظع هلم لقع و لقتي.

 113ـ يف أصو الكايف علء بق إبنوهيم عنق أبين عنق بكنو بنق قنهحل عنق لقهسنم بنق ز نهللا قنه  :حنهللاثده أبنع عمنو
تبنهر وتةنهىل فنو المينه علن
:إ
وكاو حهللا نه ينع ال وفين بةنهللا أ قنه
و لزبما عق أيب عبهللا
هللاننع رح بننق م وقسننم علي ننه ،وفوق ن في ننه وبننا كلننع قلننة ق نهللا ف مننة نق ننه الميننه ومتهم ن فمننق أ ننق هللاننهءت

ً َّ َّ
ُّ ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
اَّليكن آمنكوا
زاي ت ؟ قه  :قنع
هك ِ ِإيمانا فأمكا ِ
 :و ِِذا ما أن ِزلت سوِ ف ِمنتم من يقول أيكم زادت ِ
َّ
ْ ً
ْ
ْ
ً ْ ْ ْ
َّ
ْ ْ
اَّلين ِِف قلوبِ ِت ْم م ض فزادتت ْم ِِاسا إىل ِِا ِس ِت ْم
فزادتتم ِإيمانا وهم استب ِشو * وأما ِ

__________________
( )1لدع ن  :مل هن .
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ْ
وقنه  :حْن ُق ُّص عليَْ ُبأه ْم هِاح ِّ إِ َُّت ْم فِتْية آمنوا هِ ِّب ِت ْم و ِز ْدناه ْم هْ ً ولنع انه الن و حنهللا ال زاي ا فين

وال نق ننه مل كننق يفح نهللا منند م ف نني عل ن أخي ن والسننتعت لنندةم في ن  ،وال سننتع لدننه وبطنني لتع ننيي ،ولكننق
بتمه الميه خي ملؤمدع جلدة وابلزاي ا الميه تعهضي ملنؤمق ابلنهللارهللاهت عدنهللا  ،وابلدق نه خني ملعوينع
لدهر.

 :إ الميه بهللاو ملظة
 111ـ يف هنل اليل ومق حهللا ن
 115ـ يف تفسري العياشي عق زررا بق أعنا عنق أيب هللاةعنو
ً
ِِ ْاسا إىل ِِ ْا ِس ِت ْم قع  :مكه إىل مك م.
تبننهر وتةننهىل لقنهللا هللاننهنكم رسننع مننق أنعسننكم قننه فيدننه
قننه  :قننه
 426ن عننق ثةلبننة عنق أيب عبنهللا
() 1

لقل المه ز

الميه ز ت للمظة.

َّ َّ
ْ
اَّليكن ِِف قلكوبِ ِت ْم مك ض فكزادتت ْم
 :وأمكا ِ

ْ
ع ِزيز عليْ ِ ما ع ِن ُّت ْم قنه  :فيدنه حنو ص علنيكم قنه فيدنه هِكالم ْل ِم ِن ِؤف ِ َِكيم قنه  :منواده ملنؤمدا
هذ لو بةة وثلنة لده.
ْ
ككْ اككاءك ْم ِسككول م ْ
ككن
قننه  :تننال هننذ ت ننة لق
 463ن عننق عبنهللا بننق سننليمه عننق أيب هللاةعننو
ِ

ْ
أُف ِسك ْم قه  :مق أنعسده قه  :ع ِزيز عليْ ِ ما ع ِن ُّت ْم قنه  :منه عدتدنه ( )2قنه  ِ َ :يص علكيْك ْم عليدنه
ْ
هِالم ْل ِم ِن ِؤف ِ َِيم [قه  :بشيةتده رسه رحيم] فلده ثلنة أرابع ه ولشيةتده ربة ه.
 118ـ يف أصو الكايف ب بنق حينىي عنق عبنهللا بنق هللاةعنو عنق لسنيهرا عنق ب بنق بكنو عنق أيب جلنهرو عنق
ن قه إلي رهللاني فقنه  :اي أمنم ملنؤمدا رضن ر مسنبةة و لسنبهم
يفقب بق نبهتة عق أمم ملؤمدا

تغش مدزيل وال رعز ح

خذ فو ست ه ( )3فقه :

ْ ْ
ع ِن ُّت ْم َ ِ يص عليْك ْم هِالمل ِم ِن ِؤف ِ َِيم ف ِإ

ْ

ْ
ْ
قوء :لقْ ااءك ْم ِسول ِم ْن أُف ِسكك ْم ع ِزيكز عليْك ِ مكا
َّ
ْ
تول ْوا فقل َ ْس ِي اُ ال ِإَل

__________________
( )1للمظة لدقطة مق لبيه .
( )2هذ هع لظههو ملع ف للم هللار لكق يفقي «مه عدهللاان» وهع م
( )3ر مسبةة :تكنو في ه لسبهم وفو سة يفسهللا :ليت تكسوهه.
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.

َّ

َّ ْ

ْ

ْ

إِال هو عليْ ِ توَّت وهو ِ ُّب الع ْ ِش الع ِظ ِيم فقوأهنه لوهللاني فههللاتدبتن لسنبهم ،و النهللا ط يع ني أخنذان مدن معضن
الههللاة.

 119ـ يف روضـ الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق س ن ي بننق زاي عننق حيننىي بننق مبننهر عننق عب نهللا بننق هللابلننة عننق
« :لقنهللا هللاننهءان رسننع مننق أنعسننده عز ننز علين مننه
قننه  :هكننذ نننز
إسن بننق عمننهر عننق أيب عبنهللا
عدتده حو ص عليده ابملؤمدا رسه رحيم».
 131ـ يف ةمـن ال رهـره الفقيـه وقنية لدنب

ْ
 :اي علنء منق خنهه منق لسنبهم فليقنوأ :لقكْ

لةلنء
ْ
ااءك ْم ِسول ِم ْن أُف ِسك ْم ع ِزيز عليْ ِ ما ع ِن ُّت ْم إىل مخو لسعرا
 131ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي « » عق مةمو بق مهللا قه  :مسةة أاب عبهللا

قع  :قه رسنع

ْ
ْ
 :ث وقعين تةهىل ابلوأفة و لومحة وكاو اتهبن  :لقْ ااءك ْم ِسول ِم ْن أُف ِسك ْم ع ِزيز عليْ ِ ما
ْ
ع ِن ُّت ْم َ ِ يص عليْك ْم هِالم ْل ِم ِن ِؤف ِ َِيم و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ْ ْ
ْ
كن أُف ِسكك ْم قيني :مةدنه نن منق نكنهح مل نب منءء منق
 131ـ يف جممـع الييـا  :لقْ ااءك ْم ِسول ِم

.
وال ا جلههلية عق ل ه
 433ن وقوأ بق عبه و بق علية و بق حمي ق و لزهوا «أنعسكم» بعتح لعهء وقيي :هنه قو ءا فهيمة
 434ن هللاع من جلننهم وقننوء مننق «أنعسننكم» أا مننق أمننوفكم وأف ننلكم وقينني :هننء قننوءا رسننع
.
وفهيمة

.

 135ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و قوأ «مق أنعسكم» أا مق أموفكم.
 136ـ يف كتاب التوحيد حـداةا علـي بـن أْحـد بنق ب بنق عمنو لنهللاقه « » قنه  :حنهللاثده ب بنق أيب عبنهللا
لكع قه  :حهللاثده ب بنق مسةيني ليمكنء قنه  :حنهللاثده السنا بنق السنق قنه  :حنهللاثين أيب عنق حدنه بنق سنهللا و
قه  :سةلة أاب عبهللا

عق لةويب و لكوسء فقه  :إ للةويب قعهت انما تلعة ،ل
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انني سننب وضن

() 1

ْ

ْ

ُّ
ْ
ككيم قننع  :مللننع لةظننيم ،وقعل ن :
لقننوم قننعة علن حنهللاا .فقعلن ِ :ب العكك ِش الع ِظ ِ

ال َّ َْحن ى الْع ْش ْ
استو
ِ

قنع  :علن مللنع حتنع وهنذ ملنع لكيععفينة يفمنيهء ،ث لةنويب لعقني
متعنو مننق لكوسننء يفهنمننه اباب مننق أانني أبننع ب لغينعب ،و ننه عيةننه غيبننه و ننه لغين مقننووان  ،ال لكوسننء
هع لبهب لظنههو منق لغين لنذا مدن مطلن لبنهللام ومدن يفمنيهء ال نه و لةنويب هنع لبنهب لبنهيق لنذا عهللانهللا فين

علم لكي و لكع و المهللا و لقهللار و يف ق و ملشية وقعة الر ا وعلنم يفلعنه و الوانهت و لن وعلنم لةنع و لبنهللاأ.
ف منه لةلنم اباب مقننووان  ،ال ملنع لةننويب سنع ملنع لكوسننء ،وعلمن غين منق علنم لكوسننء ،فمنق كلننع
ْ
ْ
قه ُّ ِ :ب الع ْ ِش الع ِظ ِيم أا قعت أعظم مق قعة لكوسء و ه كلع مقووان .
 431ن حهللاثده ب بق السق بق أمحهللا بق لعليهللا « » قه حهللاثده ب بق السق ل عهر عنق علنء بنق مسةيني
قنه :
عق محه بنق عيسن عنق إبنوهيم بنق عمنو ليمنهّن عنق أيب لطعيني عنق أيب هللاةعنو عنق علنء بنق السنا
خل لةويب أرابعه مل خيل قبل إال ثلنة أميهء هلع ء و لقلم و لدعر ،ث خلقن منق أننع ر تلعنة فمنق كلنع
إ
لدعر نعر أخ و خ وت مد خل وا ،ونعر قعو قعوت مد ل عوا ،وننعر أمحنو محنوت مدن المنوا ،وننعر بنيب
وهننع نننعر يفنننع ر ،ومدن ضننعء لد ننهر ،ث هللاةلن سننبةا لن يبن  ،غلننظ انني يبن اننةو لةننويب إىل أسننعي لسننهفلا
لي مق كلع يب إال سبح مهللا رب و قهللاس مقع ت تلعة ،و لسندة غنم مشنتب ة ،ولنع ك للسنه مد نه فنةمس
ميقه اله ست هلهللا جلبه و ملهللا ق و ال ع  ،و خلس لب نهر ويفهلنع منه ونن  ،لن نهنينة أرانه علن اني رانق مد نه
ْ
 ،اسبِّحو اللَّيْل و َّ
انلتاِ ال يفكَتو  ،ولنع حن منءء النه فعقن
مق ملالنكة مه ال حي عهللا هم إال
مه قه لذلع يوفة عا بيد و
__________________
( )1و مل هللار «وقد » بهللا «وض ».
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جليوت و لكيايء و لةظمة و لقهللا و لومحة و لةلم ،ولي ور ء هذ مقه (.)1

با الحسه

__________________
( « )1اتهب يل
أ ن حي ز

النمة (م) عق لشةما عق هللاةعو بنق ب ل نه

بيد وبيد فليقي حا بوءا ( و
ْ

قنه  :قنه رسنع

وقعت مق حنع خلقن وقنعهتم و أعوذ ه ِّب الْفل ِم ْن ِّ
ْش ما خلك
) :أععك ع
ِ
ِ
ْ
ّ
ْ
ْ
َّ
ُّ
ْ
َّ ْ ْ ْ
ْ
كيم  ،قنوه
تولوا فقل َس ِي اُ ال هلإ إال هو علي ِ توَّت وهكو ِب العك ِش الع ِظ ِ

:
عزوهللاني لدبين
قع  :مه قه
اينهللا انني اهن نهللا :ومكننو انني مننه اننو ،وحس نهللا انني حهس نهللا ،وال قنعلق هننذ لكلمننهت إال
ههمش بةب لدسخ)
ف ِإ

 :منق أر إنسنه بسنعء فنةر
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وهللا ن فننه

ث

عدن
كعين علن  .مدن ععن عدن » (عننق

سورة يونس
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 1ـ يف تفســري العياشــي عننق أاب بننق عنمنه عننق ب قننه  :قنه أبننع هللاةعننو  :قننوء قلنة :مننق أا مننءء قنوأ؟
َّ
َّليكن
قه  :قوء مق لسعرا لسهبةة ( )1قنه  :ف ةلنة لتمسن ه فقنه  :قنوأ سنعرا نعن فقنوأت حن نت ينة إىل ل ِ ِ
ْ
َّ
 :ىن يفع ن
أ َْسنوا اح ْسى و ِزياد وال ي ْه واوهت ْم قَت وال ِذلكة ث قنه  :حسنبع ،قنه رسنع

اي ال أمي إك قوأت لقوم .
انني من و ق أو ثلنننة مل
قننه  :مننق قنوأ سننعرا ننعن
 1ـ يف كتــاب اــواب العمــا ابسننده عننق أيب عبنهللا
خي علي أ كع مق جلههلا واه ع لقيمة مق ملقوبا.
قننه  :مننق قوأهننه أعط ن مننق يفهللاننو عشننو حسنندهت بةنهللا مننق
 3ـ يف جممــع الييــا أىب بننق اةن عننق لدننب
قهللا بيعن واذب ب  ،وبةهللا مق غو م فوعع .
 1ـ يف كتــاب ةمعــاين الخيــار ابسننده إىل سننعيه بننق سننةيهللا لنننعرا عننق ل ننه
 :و « لو» مةده  :أان لوءوه.

ح نهللا ط يع نني قننع في ن
لقننوم  ،فننهك ألعن

 5ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم قننه  « :لننو» هننع حننوه مننق حننووه السننم يفعظننم ملدقطن
لوسع أو المه فهللاعه ب أهللاي .
ح نهللا ط يع نني كا نوان بتمهم ن أو م عمننو وأو يفعننوه و
 6ـ يف تفســري العياشــي عننق أيب عب نهللا
مخنو  :ولني منق حنووه مقطةنة حنوه دق نء أايمن إال وقنهنم منق بنىن ههمنم عدنهللا نق نهن إىل قعلن  :ث انه بنهللاو
خووحل السا بق علء
__________________
( )1لظههو لسهبةة ت ي  ،و ننه هنع لتهسنةة مةني يفنعنه وبنوءا سنعرا و حنهللاا و أقنع لكنه « لتهسنةة» وسنتق علين عدنهللا قعلن
« لذ ق أحسدع السىن ت ة «مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
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« مل» فلمننه بلغننة مهللاتن قننه قننهنم ولنهللا لةبننه عدنهللا « ملننص» و قننع قهنمدننه عدنهللا نق ننهن ه «ابملننو» فننهف م كلننع وع ن
واتم .

() 1

__________________
الننووه ملقطةننة فننع تح لسننعر أو سننعرا م عمننو و يفعننو ه
( )1ق نهللا مننو بةننب يفحه ننط ملننةثعرا عننق أهنني بيننة لة ننمة
وكاوان بةنب منه تةلن ذنه لنذ ي ،وهدنه حنهللا ط مل أر فيمنه نقلن ملؤلن (ر ) لكتنهب وال نهللان لب نوّن (قنهللا ) ليهنه مظهنن ،
نب ين بذلع قهح اتنهب مسنتهللار لسنعيدة منة بواهتن لةهلينة ،وهنع منه نقلن
(حل  866 :18ن ،)861

نهللان جلليني ملنعىل ب ابقنو جمللسنء ينهب ثنو

ابب عينة عينهللا لعطنو عنق اتنهب إلقبنه  ،رو دنه هبسنده ان إىل أيب ب هنوو بنق معسن لتلةكنيا ابملهللا دنة وقنهللا

والهننه مننوو بننق الكننم مننق بنني ز نهللا بننق مةهو ننة و

من و رم ننه فلمننه اننه

لبقي ل لعا لةيهللا ،فغهللاوت مق مدزيل أر هللا إىل سيهللاا علء بق السا

مخننو ليلننة مدن أمننو مده ن

سيهللاا علء بق السا
هللاعع وهللاةلة ممق عل

قهنمه

دننه

لدننه ابخلننووحل إىل

غلسه ،فمه منورت بسنكة منق سنكع ملهللا دنة إال لقينة أهل نه

خننهرهللاا إىل لبقين فيقعلننع  :إىل ننق تو نهللا اي هللاننهبو؟ فننةقع  :إىل مسن هللا رسننع
إ هللال

لب نهر

حن أتيننة ملسن هللا فهللاخلتن  ،فمننه وهللانهللات فين إال

ل قلعا لع و وحهللا  ،فعقعنة وقنلية ب نلعت فلمنه أ فنوغ منق قنلعت سن هللا سن هللاا لشنكو ث

عهن  ،فمه أتن إىل مخنو عهنن حن بزغنة لشنم فعثن قهنمنه علن قهللامين رنه لقبلنة ورنه قني رسنع

ن« :مددنة مبنق
 .ث نن رفن هللا ن حن قنهرات هبزء وهللا ن وقنه  « :هلن وسنيهللاا أننة فطنوتين ».. ،ن وكانو لنهللاعهء إىل قعلن
ههللا تين بن منق ل ناللة و سنتدقذتين بن منق هللكنة و ستخل نتين بن منق النما وفككتنين بن منق جل هلنة وهنع حبيبنع ونبينع ب ( ) ن إىل
قه (م) :ن فخ ت أ هللاةلت قسمع حا أمسيت وقونة لقوم مة فمه اتهبع مق مهههللا قسم و لقنوم منو ه بن إال وهنع إمسن وكلنع
م نوه م نوفت ب ن وف نني بةنت ن إلي ن تة ننز يفلسننق و الف ننه عننق وق ن مننو ب ن وتكنني عننق علننم ثدهنننع علي ن فقلننة عننز هللااللننع اي نهللا

ْ ْ ْ
ْ
اح ِّ
لكتهب وقبع مه هللاهء في  :هكا ِرتاهنا ين ِط عليكم هِ
ْ
ْ
ْ
تاب اح ِك ِيم ال ِرتاب أ َْ ِكم ْت آيات ث َّم ف ِّصل ْت .
بتهللا نن ال تِلَ آيا ال ِ
ك ِ
ْ
تاب
ال ِ
ك ِ

ْ

َّ ْ
كتاب ِم ْن ْ
ي الء وقلنة
وقلة عز ة وهللالينة :ما ف طنا ِِف ال ِ ِ
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ْ

ْ

ْ

تكاب الم ِبك ِ .
ال تِلَ آيا ال ِ
ك ِ

عهمنة

ْ
املك تِلكَ آيكا

 7ـ يف أصو الكايف السنا بنق ب عنق مةلن بنق ب عنق ب بنق ع نعر عنق نعن قنه  :أخنيّن منق رفةن إىل
َّ

أيب عبهللا
.

ْ
ِّ
كِْ عنْكْ ِ ِّبت ْ
َّ ْ
كم قكال  :وال نة أمنم ملنؤمدا
ش ِ
اَّلين آمنوا أ لتم قكْم ِص ال ِ
ِ
قعلن تةنهىلِ ِ :

 8ـ يف تفســري علــي بــن إب ـراهيم حــدا أيب عننق محننه بننق عيس ن عننق إبننو هيم بننق عمننو ليمننهّن عننق أيب عب نهللا

روضة لكه
قعل  :قْم ِص ْْ الِ ِعنْْ ِ ِّب ِت ْم قال  :هع رسع
 ،منل
محه بق عيس عق إبوهيم بق عمو ليمهّن عمق كاو عق أيب عبهللا
 9ـ يف جممـع الييـا أ َّ لت ْم قْم ص ِْْ عنْْ ِ ِّبت ْ
كم قيني :إ مةنىن قنهللا قنهللا
ِ ال ِ
ِ
 ،وقينني :هننع تقنهللايف إايهننم لبةننط ننع لقيمننة بيهنن قعلن
عننق أيب عبنهللا

علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق
سع ء.
وهنع ملنووا
منعهعة ب
 :ننق تخننوو لسننهبقع

ع لقيمة.
خل لسدة ثىن عشو م و وهنء
قه  :إ
 11ـ يف تفسري العياشي عق ل بهح بق سيهبة عق أيب هللاةعو
ثالنهنة وستع عمه ،ف و ( )1مد ه ستة أاي خل في ه لسمع ت و يفر  ،فمق ث تقهقوت لش عر.
قنه  :إ

 11ن عق أيب هللاةعو عق رهللاي عق أيب عبنهللا
تدقص ستة أاي .
قنه  :قنه أمنم ملنؤمدا
 12ن عنق هللانهبو عنق أيب هللاةعنو
يفر قبي لسمهء ث ستع عل لةويب لتهللابم يفمعر.
 13ـ يف كتاب التوحيد ابسده إىل أيب عبهللا

[:

] هللاني كانو وتقهللاسنة أمسنهس خلن

حهللا ط يع ي وفي قعل :

__________________
ْ

خلن لسنمع ت و يفر

سنتة أاي  ،فهلسندة

ْ
ْ
ْ
ْ
كتاب ال ِيب ِفيك ِ
تاب .الم ذلَِ ال ِ
ال تِلَ آيا ال ِ
ك ِ

«و أمنههلنه منق لسنعر و لطع سنا و النع ميم،
* ملو ِرتاب أنْزنلا إَِلَْ .
انني كلننع ثديننة ابلكتننهب م ن لقسننم لننذا هننع سننم مننق خت ننت بعحيننع و سننتع عت سننو غيبننع  »...إىل مخننو ل نهللاعهء .ث كاننو (ر ) مننه
قعرت ختيهر بق لبهقء وهللادة المه عق هللاهبو منل  ،ث عقب ببيه يع ي فو هللا مقة.
( )1و مل هللار «فخوحل» بهللا «ف و».
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ال َّ َْحن ى الْع ْش ْ
استو
ِ

قع  :عل مللع حتع  ،وقهللا فسو بتمهم مخو بو نة.

قه عز مق قهني :هللابو يفمعر.
وفي ه :مهللابو ال واة.
 11ـ يف كتاب التوحيد خطبة للوضه
عننق
عننق هللاينينني
 15ن وفين ابسنده إىل نن عننق لدننب

تبننهر وتةننهىل حنهللا ط يع نني وفين  :و

مننق عبننه ا ملننؤمدا ملننق و نهللا لبننهب مننق لةبننه ا فةاع ن عد ن لننقال هللاخل ن لة ن فيعس نهللا كلننع ،و مننق عبننه ا
ملننؤمدا ملننق ال ننلح ميهنن إال ابلعقننو ولننع أغديتن يففسنهللا  ،و مننق عبننه ا ملننؤمدا ملننق ال ننلح ميهنن إال ابلغننىن
ولننع أفقوتن يففسنهللا كلننع ،و مننق عبننه ا ملننؤمدا ملننق ال ننلح ميهنن إال ابلسننقم ولننع قن ة هللاسننم يففس نهللا
كلننع و مننق عبننه ا ملننؤمدا ملننق ال ننلح ميهنن إال ابل ن ة ولننع أسننقمت يففسنهللا كلننع ىن أ بننو عبننه ا لةلمننء
بقلعذم فهىن عليم خبم.
 16ـ يف روض الكايف علي بن ب عنق علنء بنق لةبنه عنق علنء بنق محنه عنق عمنوو بنق مشنو عنق هللانهبو عنق أيب
َّ
الا ْ
ككمس
 :اعككل
لشننم ومننني لعقننء لقمننو ،وهننع قننع
قننه  :ف ننوب مننني ب
هللاةعننو
ً ْ
ياء والقم نوِا
ِض

ً

و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 17ـ يف كتــاب التوحيــد حـداةا ب بننق معسن بنق ملتعانني رضن

عدن قننه  :حنهللاثده ب بنق أيب عبنهللا

لكننع

عق معس بق عمنو لدخةنء عنق عمن السنا بنق ز نهللا ( لدنعفلء ) عنق مسةيني بنق مسنلم قنه  :حنهللاثده أبنع نةنيم
لبلخننء عننق مقهتنني بننق حدننه عننق عب نهللا لومحننه بننق كر ننح عننق أيب كر لغعننهرا قننه  :اد ننة مخننذ بي نهللا لد ننب
ىن تغين ن ؟ ق ننه :
و ننق نتمهمن ن عية ننه ،فم ننه زلد ننه ندظ ننو إىل لش ننم حن ن غهب ننة فقل ننة :اي رس ننع
لسنمهء ،ث توفن مننق مسننهء إىل مسننهء حن توفن إىل لسننمهء لسننهبةة حن تكننع سننة لةننويب فتخننو سننههللاهللاا فتسن هللا
:
مة نه ملالنكنة ملعالننع ذنه ،ث تقننع  :اي رب منق نق مننوىن أيلن مننق مغنويب أ منق مطلةننء فنذلع قعلن
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ ْ
ْ
كيم ةنىن بنذلع قند لنوب لةز نز ملكن نلقن  ،قنه :
يز الع ِل ِ
والامس َت ِي لِمستق ِلا ذلَِ تق ِْي الع ِز ِ
لننة ض ننعء مننق ن ننعر لةننويب عل ن مقننه و سننهعهت لد ننهر يعل ن ل نني و ق ننو
فيةتي ننه هللاينينني
لشتهء مه با كلع

خلو
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و لوبي  ،قه  :فتلب تلع اللة امه لب أحهللاام ثيهب  ،ث تدطل ذنه

هللانع لسنمهء حن تطلن منق مطلة نه ،قنه

 :فكننةّن ذننه قنهللا حبسننة مقنهللا ر ثلننط ليننه ث ال تكسن ضننعء وتننؤمو تطل ن مننق مغوذننه ،فننذلع قعل ن
لدننب
َّ
الاك ْ
كمس رك ِّ
كوِ ْ * وِذا ُّ
انلجككوم انْكككِْ ْ و لقمننو اننذلع مطلةن وجمننو أفن لسننمهء ومغوبن
 :إِذا
ِ
:
و رتعهع ن إىل لسننمهء لسننهبةة ،و س ن هللا سننة لةننويب ث أيتي ن هللاينينني اباللننة مننق نننعر لكوسننء فننذلع قعل ن
ْ

ً

َّ
الا ْمس ض ً
ياء والقم نوِا .
اعل
ِ
َّ
ُّ ْ
َّ
ادلنيكا
اَّلين ال ي ْاو ِلقاءنكا أا ال ؤمدنع بن ورضنع ابالينعا
 18ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم قعلن  :إِ ِ
َّ
ْ ُّ
 ،و لنهللاليي علن كلنع قنع
اَّلين ه ْم ع ْن آياتِنا اغفِلكو قنه  :تايت أمنم ملنؤمدا و النمنة
واطمأنوا هِتا و ِ
مه هلل م ة أاي مىن.
أمم ملؤمدا

 19ـ يف كتـاب التوحيـد حـدا علـي بـن عبنهللا لنعر وب بنق علنء لسندهّن وعلنء بنق أمحنهللا بنق ب بنق عمنو
عدن قننهلع  :حنهللاثده أبننع لةبننه أمحنهللا بننق حيننىي بننق زا نواي لقطننه قننه  :حنهللاثده بكننو بننق عب نهللا بننق
لنهللاقه رض ن
حبين قننه  :حنهللاثده متننيم بننق ذلننع عننق أبين عننق هللاةعنو بننق سننليمه لد ننوا عننق عبنهللا بننق لع نني هلننهمشء قننه :

ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
َتكْ َل
 :من يت ِْ اُ فتو المتت ِْ ومن يض ِلل فلكن ِ

عنق قنع
سةلة أاب عبهللا هللاةعو بنق ب
ً
تبننهر وتةننهىل نني لظننهملا ننع لقيمننة عننق ر اومتن و
و َِلككا م ْ ِشككْا فقننه  :إ
ُّ
ْ
َّ
:
الظال ِ ِم ويفعل اُ ما اااء وقنه
ل هحل إىل هللادت امنه قنه  :وي ِضل اُ
َّ
احا ِ ي ْت ِْيت ْم ِ ُّبت ْم هإيمانِت ْم َتْ ي ِم ْن َتْ ِتتم ْاَلنْتاِ ِف ا َّنا ِ َّ
انل ِع ِيم .
الص ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ

نهللا أهنني الميننه و لةمنني

َّ َّ
اَّلين آمنكوا وع ِملكوا
ِإ ِ

 11ـ يف كتـاب علـل الشـرا ع ابسنده إىل السنق بنق عبنهللا عنق مابنن عنق هللانهللا السنق بنق علنء بنق أيب يهلن
و الم نهللا هلل وال إل ن إال و أانني ،و مخ ننو ق ننه
ح نهللا ط يع نني تعسننم س ننب ه
عننق لدننب
 :وإك قننه الم نهللا هلل أنةننم علي ن بنندةم ل نهللانيه معقننعال بنندةم الخننوا ،و لكلمننة لننيت قعهلننه أهنني جلدننة إك

خلعهه ،و دقط لكال لذا قعلعن

لهللانيه مه خال المهللا ،وكلع قعل
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ْ
ْ ْ َّ
ْ ْ
 :د ْعواه ْم فيتا سبْحانَ أمهللّ و َّ ْ
ّلِل ِ ِّب العال ِم
ِ
ِ
َتيتتم ِفيتا سالم و ِ
آخ دعواهم أ ِ احمْ ِ ِ

 11ـ يف تفسـري العياشـي عنق ز نهللا لشن ه عنق أيب عبنهللا
أمسهء و عع أهي جلدة.
 11ـ يف روضـ الكــايف ابسننده إىل أيب محننزا لنمننهيل عننق أيب عبنهللا

.

قنه  :سنةلت عنق لتسنبيح؟ فقنه  :هنع سنم منق
ح نهللا ط يع نني قننع فين

وق نهللا

 :أنتم أهي سية بسالمة.
كاو لشيةة وقوذم مق
قنه  :سنقي رسنع
 23ن علء بق إبوهيم عق أبي عق بق حمبعب عق ب بق إس ملنهللاّن عنق أيب هللاةعنو
حهايننه حنه أهنني جلدننة :أر ملنؤمق مننيقه ،نننه عننع إك أر أ
ونقني عدن حنهللا نه ينع ال قننع فين
قع « :سب هنع لل م» فهك قههله تبنه رت إلين خلنهللا مبنه منت منق غنم كنع يلبن مند م أو منو بن  ،وكلنع
ْ
ْ
ةنىن خلنهللا  ،قنه  :و ِ
آخك دعكواهم أ ِ

ْ
ْ ْ
َت َّيتت ْم ِفيتكا سكالم
قنع
 :دعواهم ِفيتا سبحانَ أمهللّ و ِ
ْ
ْ ْ َّ
ةنىن بنذلع عدنهللا منه ق نع منق لنذ هتم منق جلمنهم و لطةنه و لشنو ب حيمنهللاو
ّلِل ِ ِّب العال ِم
احمْ ِ ِ

عدهللا فوغ م.

مس ندهللاا و مخوهننه :و جلدننة يفهل ننه مننةو عننع هم في ننه أحسننق ل نهللاعهء
 24ن وفي ننه خطبننة يفمننم ملننؤمدا
ْ
ْ ْ َّ
ْ
ْ ْ
َّ
ّلِل ِ ِّب العال ِم .
سبحانَ اللتم عههم ملعىل عل مه متي م و ِ
آخ دعواهم أ ِ احمْ ِ ِ
و المنهللا
و الن
 15ـ يف ةمصياا الشريع وقه أمم ملؤمدا  :إ أيي مءء جلدة وألذ حن
ْ
ْ
َّ
ْ ْ
ْ
ّلِل ِ ِّب العككال ِم وكلننع هنننم إك عنه دع مننه جلدننة مننق لدةننيم
هلل ،قنه
و ِ
آخ ك دعككواهم أ ِ احمككْ ِ ِ
هههللاة بة

ْ
ْ ْ َّ
ّلِل ِ ِّب العال ِم
قلعذم فيده و عدهللا كلع :احمْ ِ ِ

:إ
 16ـ يف جممــع الييــا وقننه رسننع
لةهملا عع أهي جلدة حا مكوو مد حسق لنع ب

.

تةننهىل مننق عل ن بعهسننة لكتننهب إىل قعل ن  :و الم نهللا هلل رب

َّ َّ ْ ْ
َّ
ْ ِّ
اس ِتعجالت ْم
اس الش
 17ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :ولو يعجل اُ لِلن ِ
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ْ
اْل ْ
ْ
إَلتم أالت ْم قه  :لع ع ي
َ لق ِِض
هِ ِ

مق أهللال م قعل

إَلتكم أالت ْ
ْ
كم أا فنوغ
هلم لشو امه ستة لع خلم لق ِِض

َّ ْ ْ
ْ
الَض داعنا ِْلنْب ِ أ ْو قا ِعْا ً أ ْو قائِما ً فل َّما را ْفنا عنْ َّ
ُّ ُّ
ِض م َّ رأ ل ْم
اْلنسا
ِ
 :و ِِذا مس ِ

ي ْْعنا إىل ِض م َّس قه  :عنهان جلدبن لةليني لنذا ال قنهللار
 :وِذا تتْى عليْت ْم آياتنا هيِّنا قال َّاَّلين ال ي ْاو لقاءنا ائْت هق ْ آ غ ْ
َ هككا أ ْو
قنه  :ل ن يح وقعلن
ِ
ِ
ال
ِ
ِ ِ ال ِ
ِ
جيلن أو قهعنهللا لنذا ال قنهللار

قنع أو قهنمنه

ِّ ْ ْ
ه ِّْ َْل وِذا تتْى عليْت ْم آياتنا هيِّنا قال َّاَّلين ال ي ْاو لقاءنا ائْت هق ْ آ غ ْ
َ هكا أ ْو هَْل قل ما يككو ِ أ
ِ
ِ
ال
ِ
ِ ِ ال ِ
ِ
ْ َّ َّ
ْ ْ
ْ
 :نتده بقوم غنم هنذ فنه هنذ
أه َِّْل ِمن تِلقا ِء ُف ِِس ِإ أت ِبع ِإال ما يوىح ِإ فه قو شه قهلة لوسع
ْ
ْ
قني هلنم :ل ْو شاء اُ ما تل ْوت عليْك ْم وال أدِاك ْم هِك ِ فقكْ
مءء تةلمت مق لي ع و لد هر  ،قه
ً
ْ
ِِلثت ِفيك ْم عم ا ِم ْن قبْ ِل ِ أفال ت ْع ِقلو أا قهللا لبنة فيكم أربةا سندة قبني نعح إىل مل متكنم بشنءء مدن
ْ
 :أ ْو ه َِّْل فهن حهللاثين السق بق علء عق أبي عق محنه بنق عيسن عنق أيب لسنعهتج
ح أوح إىل قعل
ْ
ْ
 :ائ ِت هِق ْ آ ال غ ْ َِ هكا أ ْو ه َِّْل ةىن أمم ملنؤمدا علنء بنق أيب يهلن
« قع
عق أيب عبهللا
َّ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ِّ
كن تِلقكا ِء ُف ِِسك ِإ ْ أتَّ ِبكع ِإال مكا يكوىح ِإ َّ ةنىن علنء بنق أيب يهلن
قل ما يكو ِ أ أهَْل ِم
ْ

قلع ت

علي .

ْ
قنع « :و ِإذا تتى عليْ ِت ْم آياتنكا هيِّنكا ال قكال
 18ـ يف تفسري العياشي عق لنمهيل عنق أيب هللاةعنو
َّ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
اَّلين ال ي ْاو ِلقاءنا ائ ِت هِق ْ آ ال غ ْ َِ هكا أ ْو ه َِّْل قل ما يكو ِ أ ْ أه َِّْل ِم ْن تِلقا ِء ُف ِِس قنهلع  :لنع بنهللا
ِ

مكه عل أبع بكو أو عمو تبةده .
 19ـ يف أصو الكايف علء بق ب عق س ي بق زاي عق أمحهللا بق السا عق عمو بق ز هللا عنق ب بنق ع نعر
ْ
ْ
ْ
كَ هككا
عق قع
عق ب بق سده عق مع ي بق عمو قه  :سةلة أاب عبهللا
تةنهىل :ائ ِ
ت هِق آ ال غ ِ
ْ

أ ْو ه َِّْل قه  :قهلع  :أو بهللا عليه.
 31ـ يف تفســ ــري العياش ـ ــي ع ن ننق مد ن ننعر ب ن ننق ح ن ننهز ع ن ننق أيب عبن ن نهللا
ِّ
ِإِّن أخاف ِإ ْ عصيْت ِ ِِّّب عكاب ي ْومال ع ِظ اليم ح
__________________

( )1و مل هللار «مل ز رسع

قع  :ىن أخهه  »...وموهللا ملةىن و حهللا.
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ق ن ننه  :م ن ننه ت ن ننو ( )1رس ن ننع

نزلة

سعرا لعتح فلم ةهللا إىل كلع لكال  .قه مؤل هذ لكتهب عع عد  :قعلن

 :ق ْل ل ْ
كو شكاء اُ

ما تل ْوت عليْك ْم سب قو به عق علء بق إبوهيم ل بيه .
ْ
 31ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم قعلن  :وي ْعبْو م ْ
كن دو اُ مكا ال ي ُّ
َضكه ْم وال يكنفعت ْم ويقولكو هكلال ِء
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ُ زلكىف  ،فنهان ال
ُ قه  :اهنة قو ش ةبهللاو يفقده و قعلع نه نةبهللاهم َِلق ِّ بونكا إىل ا ِ
شفعاؤنا ِعنْ ا ِ

نقنهللار علن عبنه ا  ،فنو علني م فقنه  :قني هلنم اي ب :أتنبِّئكو اُ هِمككا ال ي ْعلكم أا لني فعضن حوفننه
مكه حوه ،أا لي ل مو ع ةبهللا.
فسةل عق مءء فلم جيبن  ،فقنه لن لوهللاني:
 31ـ يف تفسري العياشي عق لزهوا قه  :أت رهللاي أاب عبهللا
مننو إبننوهيم دننز مسةينني مبكننة
فننه ادننة بننق أبيننع فةنننة مننق أبدننهء عب نهللا ا يفقننده ؟ فقننه ل ن  :اننذبة
ْ

ْ

ْ

ً

ْ
ْ
اانبِْن وب َّ
ِن أ ْ ُ ْعبْ اَل ْصنام فلنم ةبنهللا أحنهللا منق ولنهللا مسةيني
فعةي فقه إبو هيمِّ ِ :ب ااعل هكا اِلد آ ِمنا و
ِ
ِ
قدمه قط ،ولكق لةوب عبهللا ا يفقده وقهلة بدع مسةيي :هلال ِء شفعاؤنا واعوت ومل تةبهللا يفقده .
قنه  :سنةلت عنق
 33ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعمـ ابسنده إىل ب بنق لع نيي عنق أيب السنق لوضنه
ْ

ِّ

ْ

قه  :فاُت ِظ وا ِإِّن معك ْم ِمن المنْت ِظ ِ ين .
مءء مق لعوحل قه  :ألي نتظهر لعوحل مق لعوحل
 34ن وابسده إىل أمحهللا بق ب بق أيب ن و قه  :قه لوضه  :منه أحسنق ل ني و نتظنهر لعنوحل أمنه مسةنة
ْ
ِّ
ْ
كاُتظ وا إ ِِّّن معك ْ
كم ِمكن المنْت ِظك ِ ين فةلنيكم
ف
و ْاِت ِقبوا ِإِّن معك ْم ِ ِقيب وقعلن
قنع
ِ ِ
ابل نني فهنن نننه جيننءء لعنوحل علن ليننة فقنهللا اننه لننذا مننق قننبلكم أقنني منندكم .قننه عننز مننق قهننني :واككاءهم
ْ

ِّ

الم ْو ِم ْن ل ماك ال ال ة.
 35ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عنق أبين عنق بنق أسنبه وب بنق أمحنهللا عنق معسن بنق لقهسنم لب لنء عنق أيب
 :فه ضطوب بع
حهللا ط يع ي قع في
السق
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لب و فهتع عل هللاهنبع يفمينق وقني :بسنم

سنكق بسنكيدة

وقنو بنع قنهر

و هنهللاأ ( )1هبك

وال حنع وال

قعا إال ابهلل لةلء لةظيم.
اتهب لذا اتن إىل منيةت و نذاو فين خنووحل عهنشنة
 36ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقه أمم ملؤمدا
مننق بيت ننه،
إىل لب ننوا وعظننم خطننهء يل ننة و لنزبم فقننه  :وأا خطيقننة أعظننم الننه أتيننه :أخوهللاننه زوهللاننة رسننع
علي ننه وقننهان حالنل مننه بيعهتمننه ،مننه أن ننعه ال هلل وال لوس نعل مننق أنعس ن مه ثلننط
واشننعه عد ننه ح ننهاب س ن
ُّ
ْ
َّ
يكا أيتككا َّ
انلكاس إِنمككا بوككيك ْم ى
اتنهب  :لبغنء و ملكنو و لدكنط ،قننه
خ نه موهللاة نه علن لدنه
َّ
ْ
ْ
ْ
أ ُْفسك ْم وقه  :فم ْن نكث فإنَّما ينْكث ى ُفس وقنه  :وال َيي المك َّ
السكيُِّ إِال هِأ ْه ِلك ِ وقنهللا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
بغيه عليده ونكنه بيةيت ومكو ىب.
قننه [ :ثلننط] نوهللاةق عل ن قننهحب ق:
 37ـ يف تفســري العياشــي عننق مد ننعر بننق ننعن عننق أيب عب نهللا
ْ
ْ
لدكط و لبغء و ملكو قه [ ] :يا أ ُّيتا َّ
انلاس ِإنَّما بويك ْم ى أُف ِسك ْم .
 :فهزهنهللاو فيمنه
لنععظ و لزهنهللا لنهللانيه قنع فين
 38ـ يف روضـ الكـايف انال لةلنء بنق السنا

ْ
ْ ْ
ُّ ْ
َّ
ادلنيا رما الء أنزنلا ِمكن
في مق عههللاي لنهللانيه ،فنه
زههللاام
قنع وقعلن الن ِ :إنما مثل احيا ِ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
از َّين ْ
خ فتا و َّ
َّ
اختلط ه ِ نبا ْاَل ِْ ِض ِم َّما يأكل َّ
ت وظ َّن أهلتا
انلاس واَلنعام َ ََّّت ِإذا أخك ِ اَل ِْض ز
السما ِء ف
ِ
ْ
ْ
ً
ً ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ِّ
َّ ْ
ْ ً ْ
أُتم قا ِدِو عليتا أتاها أم نا َلال أو نتاِا فجعلناها َ ِصيْا رأ لم تون هِكاَلم ِس رككلَِ ُفصكل اَليكا ِ
َّ
ِلق ْومال يتفك و فكعنع عبه مق لقع لذ ق تعكوو .

 39ن وفي ه خطبة يفمم ملؤمدا

وفي ه :فههللاةلع عبه

هللات ه ام

هذ لتزو مق عم ه لق م لينع

تخوا لطع ي ،فههنه ر عمي و تخوا ر لقور و جلز ء فت هفع عد ه ،فه ملغن منق غن ذنه ،لنق تةنهللاو لنهللانيه إك
تدههة إلي مدية أهي لوغبة في ه با هله ملطمقدا إلي ه ملعتعنا ذه تكع امه قه
__________________
( )1أا سكق.
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َّ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
 :رما الء أنْز ْنلا من َّ
َّ
اختلط هِ ِ نبا اَل ِْ ِض ِمما يأكل انلاس واَلنعام .
السما ِء ف
ِ
 11ـ يف تفســري علــي بــن إب ـراهيم حــدا أيب عننق ب بننق لع ننيي عننق أبي ن عننق أيب هللاةعننو

قننه  :قلننة ل ن :
هللاةلننة ف نهللا بلغدننه ت هللاةعننو ر ننة وت لةبننه ر تننا ف نني نت ن إليننع مننق علننم كلننع مننءء؟ قننه  :مننه م
هللاةعننو فلنني بشننءء وال إىل مننءء و مننه م لةبننه فننه هلننم ملكننه مبطيننه قوبننع في ن لبةي نهللا و بة نهللاو في ن لقو ن
وسلطههنم عسو لي في سو ح إك أمدع مكو وأمدع عقهب قيح في م قني ة ال بقن هلنم مدنه جيمة نم وال
ْ
ََّّ َ :ت إِذا أخك ِ اَل ِْض ز ْخ فتا و َّاز َّين ْت ت ة.
مك سمة م وهع قع
 11ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم حداةا أبو السق علء بق أمحهللا بق معسن بنق إبنوهيم بنق ب بنق عبنهللا
عدن :
قننه  :وهللانهللات اتننهب أىب رضن
بننق هللاةعننو بننق ب بننق علننء بننق السننا بننق علننء بننق أيب يهلن
قه حهللاثده ب بق أمحهللا لطع عق أبي عق السا ( السق ) بنق علنء لطيسنء عنق أيب هللاةعنو ب بنق علنء
بننق إبننوهيم بننق م نزاير قننه  :مسةننة أىب قننع  :مسةننة هللانهللاا علننء بننق إبننوهيم ( )1قننع  :قننه يل قننهح لزمننه اي
ب ننق م ن نزاير اين ن خلع ننة إخع ن ننع لة ننو ؟ قل ننة ض نندع ع ننيش وهد ننها ( )2قن نهللا ت ننع توت عل نني م س ننيعه ب ننىن
َّ ْ
لشي نبه ( )3فقنه  :قاتلتم اُ أىن يلفككو

 ،انةّن ابلقنع قنهللا قتلنع

ايرهنم وأخنذهم أمنو رذنم لنيال وهننهر ،

قلة :م
__________________
( )1اننذ لدسننخ و لب ننهر :علننء بننق م نزاير و مل نهللار هكننذ « :مسةننة هللا نهللاا إبننوهيم بننق م نزاير  »...وقننه جمللسننء (ر )

بيننه

الهللا ط :يفه و أ علء بق م زاير هنع علنء بنق إبنوهيم بنق م نزاير نسن إىل هللانهللا وهنع بنق أخن علنء بنق م نزاير ملشن عر إك بةنهللا إ ران
هلننذ لزمننه و ؤ نهللا مننه سندهللا هننذ خلنني مننق نسننبة ب إىل هللانهللا مل سننقط البننق بننا لكديننة و السننم .أقننع  :ورو لشننيخ (ر ) اتننهب
منل عق علء بق إبوهيم بق م زاير.
لغيبة عدهللا كاو مق رم
( )2ل دع :ل ي  .و هلدها :لهللا هية.
( )3اده ة عق بىن عبه امه كاو غم و حهللا مق موح الهللا ط.
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كننع كلننع اي بننق رسننع

؟ قننه  :إك حينني بينندكم وبننا لكةبننة مقننع ال خننال هلننم و ورس نعل منند م بننو ء،

وه ننوت المننوا لسننمهء ثلنننه في ننه أعمنهللاا اةعمنهللاا لل ننا ( )1ننتاليف نننعر وخينوحل لشووسننء مننق رمديننة ومكربي ننه
و هللاو جلبي يفسع ملتالحم ( )2ابجلبي يفمحو لز هللابه يهلقه  ،فيكع بيد وبا ملووزا وقةة قيلمهنية شني
في ننه ل ننغم و ننو مد ننه لكبننم ،و ظ ننو لقتنني بيد مننه فةد نهللاهه تعقةننع خووهللا ن إىل لننزور ء فننال لبننط ذننه ح ن ننع
مههننه ( )3ث ننع و سننط لةننو فيقننيم ذننه سنندة أو وهن نه ،ث خي نوحل إىل اعفننه فتكننع بينند م وقةننة مننق لد ن إىل
ح نه لبنهقا ث تنال« :بسـم
الما إىل لغوا وقةة مهللا هللاا تذهي مد ه لةقع  ،فةدهللاهه كع بع ر لعقتا وعل
ْ
ْ
ً
ً
ً
ْ
هللا الـرْحن الـرحيم» أتاها أ ْم نا َلْال أ ْو نتاِا فجعلناها َ ِصيْا رأ ْ ل ْم توكن هِكاَل ْم ِس فقلنة :سنيهللاا اي بنق
ح ننه لعق ننة؟ ق ننه :
وهللاد ننع قل ننة :س ن نيهللاا اي ب ننق رس ننع
فم ننه يفم ننو؟ ق ننه  :ننق أم ننو
رس ننع
ْ

ْ

ْ

اقَتبت َّ
الساعة وانا َّ القم و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ِ
قننع قننع
 11ـ يف كتــاب ةمعــاين الخيــار ابسننده إىل لةننال بننق عبنهللا لكننويف قننه  :مسةننة أاب هللاةعننو
و ر ليت خلق ه لةبه ويفوليهن جلدة.
 :و هللاعع إىل ر لسال قه  :إ لسال هع

بنق لع ني هلنهمشء عنق أيب عبنهللا

حنهللا ط يع ني قنع فين

 43ن وابسنده إىل عبنهللا
.
سم مق أمسهء
 11ـ يف الكايف علء بق إبنوهيم عنق أبين عنق بكنو بنق قنهحل عنق لقهسنم بنق بو نهللا عنق أيب عمنو و لنزبما عنق أيب
 :فننةخي ن ن تبننهر وتةننهىل أو مننق عننه إىل نعس ن  ،و عننه إىل يهعت ن
ح نهللا ط يع نني قننع في ن
عب نهللا
و تبهم مو  ،فبهللاأ بدعس فقه  :واُ ي ْْعوا إىل داِ َّ
السالمِ وي ْت ِْي م ْن اااء إىل ِِصا ال م ْست ِق اليم .
ِ

__________________
( )1تالحم لشءء :تالنم بةهللا اه متبه ده.

( )2ل يلم :يفمو لشهللا هللا ووقةة قيلمة :مستةقلة.
( )3مههه  :لهللا دعر وهنهونهللا .قهل جمللسء (ر ) لب هر.
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 :و لسنال

ْ
َّ
ْ
َّلين أَسنوا اح ْسى و ِزياد
 15ـ يف جممع الييـا  :ل ِ ِ

كانو

كلنع وهللانع إىل قعلن  :واثلن نه :إ لنزاي ا غوفنة

.
مق لؤلؤا و حهللاا هله ربةة أبع ب عق علء بق أيب يهل
حهللا ط يع ي قع في
 16ـ يف أةمايل شيخ الطا ف « » ابسده إىل أمم ملؤمدا
ْ
َّ
ل ِ َِّلين أ َْسنوا اح ْسى و ِزياد و السىن هء جلدة و لزاي ا هء لهللانيه.
َّ

 :قنه

تةنهىل:

ْ

 17ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم قعلن  :ل ِ َِّلين أ َْسنوا اح ْسى و ِزيكاد قنه  :لدظنو إىل رمحنة تةنهىل ( )1و
ْ
َّ
قعلن  :ل ِ َِّلين أ َْسنوا اح ْسى و ِزيكاد قنه  :منه السنىن فهجلدنة ،و منه
رو ة أيب جلهرو عنق أيب هللاةعنو
لهللانيه مل حيهسب م ب تخوا وجيم هلم ثع ب لهللانيه و تخوا.
لزاي ا فهلهللانيه مه أعطههم
ْ
َّ
ْ
َّ ْ
ْ
ْ
خادلو .
قع  :وال ي ه واوهتم قَت وال ِذلة أو ِئلَ أصحاب اْلن ِة هم ِفيتا ِ

 18ـ يف أصـو الكـايف السنا بنق ب عنق مةلن بنق ب عنق لعمنهء عنق أاب بنق ميمنع لقنهللا ح قنه  :قنه يل
أبننع هللاةعننو  :قنوأ قلننة :مننق أا منءء أقنوأ؟ قننه  :مننق لسننعرا لتهسننةة ،قننه  :قننه  :ف ةلننة لتمسن مه ،فقننه :
ْ
َّ
َّ
قوأ مق سنعرا نعن  ،قنه  :فقنوأت :ل ِ َِّلين أ َْسنوا اح ْسى و ِزيكاد وال ي ْهك واكوهت ْم قكَت وال ِذلكة قنه :

 :ىن يفع اي ال أمي إك قوأت لقوم .
حسبع ،قه قه رسع
قنه  :منه
 49ن علء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق نعن عنق ب بنق منوو عنق أيب عبنهللا
مننق مننءء إال ول ن اينني ووز إال ل نهللامعم ،فننه لقطننوا تطع ن ننهر مننق انر ،فننهك أغننو ورقننة لةننا مبهن ننه مل وه ن
وهللا ه ق وال كلة ( )2فهك فهضة حوم عل لدهر ،ولع ابايه بك أمة لومحع .
 52ن عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق بق ف ه عق أيب عيلة ومد عر بق
__________________
( )1و مل هللار «وهللا » عع «رمحة ».
( )2أغننو ورقننة عيدننه  :مةتننه اةهنمننه غوقتننه
سع اهلهللاخه .

مة مننه ومل ع ننه ورهن مبةننىن الن وغشننء .و لقن  :لغبننهر ،و لغو ن  :توهق ننه قن ا :ةلعهننه
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ننعن عننق ب بننق مننوو عننق أيب عب نهللا

قننه

ح نهللا ط يع نني :وال فهضننة عننا عل ن خ نهللا فوه ن كلننع

لعهللا ق وال كلة.
قن ن ننه  :قن ن ننه رسن ن ننع
ـ يف جممـ ـ ــع الييـ ـ ــا ورو لع ن ن ننيي بن ن ننق سن ن ننهر عن ن ننق أيب هللاةعن ن ننو لبن ن ننهقو
51
 :مه مق عا توقوقنة ( )1مبهن نه إال حنو كلنع جلسنهللا علن لدنهر فنه فهضنة منق خشنية مل ل ن كلنع
لعهللا ق وال كلة و تعسم لةيهمء ع .
 51ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقه علء بق إبوهيم
قه  :لق جلعم و لعقو ،و لذلة خلعه.
قعل
 53ن و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو

قعلن

َّ
 :وال ي ْه واكوهت ْم قكَت وال ِذلكة

ْ
 :و لذ ق اسنبع لسنيقهت ازاء سكيِّئ الة هِ ِمث ِلتكا

َّ

ْ
ْ
ْ
ْ
كم قنه  :هنؤالء أهني لبنهللام و لشنب هت و لشن ع ت سنع وهللانعه م ث
وت هقتم ِذلة ما لتم ِمكن ا ِ
ُ ِمكن ِ
اعص ال
ً
ت واكوهت ْم قطعكا ً مكن اللَّيْ
تبهر وتةنهىل :رأنَّما أ ْغاي ْ
كل م ْظ ِلمكا سنع وهللانعه م قنع
لقعن  ،قع
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ
خادلو .
لقيمة و لبس م لذلة و ل غهر قع
اِ هم ِفيتا ِ
 :أو ِئلَ أصحاب انل ِ

َّ
 :رأنمكككا

قعل ن
 51ـ يف روض ـ الكــايف حيننىي اللننب عننق ملنننىن عننق أيب ب ننم عننق أيب عب نهللا
ً
ت واكوهت ْم قطعكا ً مكن اللَّيْ
أ ْغاي ْ
كل م ْظ ِلمكا قنه  :أمنه تنو لبينة إك انه لليني انه أمنهللا سنع منق خنهرحل،
ِ
ِ
ِ
ِ
فكذلع هم ز و سع .
َّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ً َّ
كم أُككت ْم
َّليككن أْشككوا ماكنك
ْجيعكا ثكم ُقكول ل ِ ِ
 55ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم قعلن  :و يكوم حشككهم ِ
ْ

انر تز ي با لكعهر و ملؤمدا.
وْشاكؤك ْم فز َّيلنا هيْنت ْم قه  :بةط
ُّ ْ
ْ ْ ُّ
ت وِدوا
 56ـ يف هنل اليل  :فكي لع تدههة بكنم يفمنعر وبةننوت لقبنعر ،هنالَِ تبْلوا ل ُف الس ما أسلف
ْ
َّ
ْ
ُ م ْوالهم اح ِّ وضل عنْت ْم ما نوا يفَتو .
إىل ا ِ
 57ـ يف روضـ الكـايف أبـو علن يفمنةوا عنق ب بنق عبنهللا جلبنهر عنق بنق ف نه و ال نه عيةنه عنق ثةلبنة عننق
عبهللا لومحه بق مسلمة جلو وا قه  :قلة

__________________
( )1توقو عيد  :مةة.
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يفيب عب نهللا

عنننعان و كننذبعان ان نقننع

قننب تا تكننعان قعلننع  :مننق أ ننق تةننوه قننة مننق ملبطلننة إك

اهنته؟ قه  :فمه ك تو و علي م؟ قلة مه نو علي م ميقه ،قه  :قعلع
قبني
َتْكمو .

هللا ذه إك اهننة منق انه نؤمق ذنه منق

ْ
ْ َّ
ْ
ِّ
كْي إ َّال أ ْ ي ْتكْ فمكا لك ْ
كم ريْكَ
قنع  :أفم ْن يت ِْي إىل اح ِّ أَ ُّ أ يَبع أ َّم ْن ال ي ِت
ِ

 58ن عدن عننق ب عننق بننق ف ننه و ال ننه عننق و بننق فوقنهللا :قننه  :مسن رهللانني مننق لة ليننة ( )1هننذ النهللا ط
قعل  :ده مده أت إ فال بق فال وميةت هم لعهنزو أو لد هر ،و ده مخو لد هر :أت إ عنمنه ومنيةت
هننم لعننهنزو  ،قننه  :و دننه أو لد ننهر مدننه مخننو لد ننهر ،فقننه لوهللانني فمننه نهللار ده أميننه ل ننه مننق لكننهكب؟
ْ
ْ َّ
ْ
قنع  :أفم ْن يت ِْي إىل اح ِّ أَك ُّ أ يَبكع
فقه  :هللاق علي ه مق اه ؤمق ذنه قبني أ دنه أ
َّ

ْ ْ
ِّ
ت ة.
أ َّم ْن ال ي ِتْي ِإال أ يتْ
 :مسةنع قنعيل
حنهللا ط يع ني وفين قنع
 59ـ يف كشـف احملجـ البنق ينهو « » عنق أمنم ملنؤمدا
نهللا كم إك قلننة ،وأييةننع أمننوا إك أمننوت فننع لننقق أيةتمننعّن ال تغننعو  ،و ع ننيتمعّن ال توم نهللاو  ،قننه
ْ

َّ

تةهىل :أفم ْن ي ْت ِْي إىل اح ِّ أَ ُّ أ ْ يََّبع أ َّم ْن ال ي ِت ِّْي ِإال أ ْ ي ْتْ فما لك ْم ريَْ َتْكمو .
وق ن المهمننة و المننه وكاننو ف نني المننه ورتبت ن
 61ـ يف عيــو الخيــار ابب مننه هللاننهء عننق لوضننه
حنهللا ط يع ني قننع فين لوضننه  :إ يفنبينهء و النمننة نعفق م و ننؤتي م منق ننزو علمن وحكمن منه ال ؤتين
ْ
ْ ْ
احك ِّ أَك ُّ أ ْ يََّبكع أ َّم ْ
كن ال
كْي إىل
غمهم ،فيكع علم م فع اي علم أهي زمههنم قعل
 :أفمن يت ِ
َّ

ي ِت ِّْي ِإال أ ْ ي ْتْ فما لك ْم ريَْ َتْكمو و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ْ
ْ ْ
احك ِّ
كْي إىل
 61ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم و رو نة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
قعلن  :أفمكن يت ِ
ْ
ْ ْ
ْ
ِّ َّ ْ ْ
ْ ْ
ُّ ْ َّ َّ ْ
كْي إىل احك ِ ف نع حممنهللا
أَ أ يَبع أمن ال ي ِتْي ِإال أ يتْ فما لكم ريَ َتكمو فهمنه من يت ِ
وم حممهللا مق بةهللا و مه «مق ال هللا ف ع مق خهل مق قو ش وغمهم أهي بيت .

__________________
( )1ع ي :قبيلة مق ربيةة وهع ع ي بق جليم بق قة  ،و لة لية مق دس إىل ع ي «مة م لب و ق».
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 61ـ يف الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق أيب عبهللا

عنق عمنوو بنق عنمنه عنق علنء بنق أيب محنزا عنق أيب

بق ننية مننه ق ن ذننه أحنهللا اننه قبلن  ،واهنننة أو
قننه  :لقنهللا ق ن أمننم ملننؤمدا
ب ننم عننق أيب عبنهللا
وأف ن يفمنو إىل أيب بكنو أتن رهللاني قنهللا
 ،وكلع أنن ملنه قنبب رسنع
ق ية ق ذه بةهللا رسع
مننوب خلمننو ،فقننه ل ن أبننع بكننو :أم نوبة خلمننو؟ فقننه لوهللانني :نةننم ،فقننه  :ومل م نوبت ه وهننء حمومننة؟ فقننه  :نننىن
أسلمة ومدزيل با ه نوّن قنع ( )1شنوبع خلمنو و سنت لعهنه ،ولنع أعلنم نن حنو هللاتدبت نه ،قنه فهلتعنة أبنع بكنو
إىل عمننو فقننه  :مننه تقننع اي اب حعننص أمننو هننذ لوهللانني؟ فقننه مة ننلة و بننع السننق هلننه! فقننه أبننع بكننو :اي غنال
م لده عليه فقه عمو :بي ؤت الكنم مدزلن فنةتع ومةن سنلمه لعهرسنء فنةخيو بق نية لوهللاني ،فنهقتص علين
يفيب بكننو :إبةننط مننق نهللاور ب ن عل ن جمننهل مل ننههللاو ق و يفن ننهر ،فمننق اننه تننال علي ن م ننة
ق نت فقننه عل نء
لت نويف فليشن هللا علين  ،فعةنني أبنع بكنو منه قننه علنء  ،فلنم شن هللا علين أحنهللا فخلن سننبيل  ،فقنه سنلمه لةلنء
ْ
ْ ْ
احك ِّ
كْي إىل
 :لقهللا أرمهللاهتم ،فقه علء
 :إنه أر ت أ أهللاهللا اينهللا هنذ ت نة وفني م أفمكن يت ِ
َّ
أَ ُّ أ ْ يََّبع أ َّم ْن ال ي ِت ِّْي ِإال أ ْ ي ْتْ فما لك ْم ريَْ َتْكمو .
وكان ننو أق ن ن هب لد ن ننب
 63ـ يف تفس ـ ــري العياش ـ ــي عن ننق عمن ننوو بن ننق لقهسن ننم ق ن ننه  :مسةن ننة أاب عب ن نهللا
ْ
ث قنوأ أفم ْن ي ْت ِْي إىل اح ِّ أَك ُّ أ ْ يََّبكع إىل قعلن « :سكمنع » فقلدنه :منق هنع أقنل ع ؟ فقنه :
بلغده كلع علء .
أنن سنقي عنق يفمنعر لةظنه لنيت تكنع النه مل تكنق فقنه  :مل
 64ن عق مسةهللاا بق قنهللاقة عنق أيب عبنهللا
ْ

ْ

َّ

ْ
َييطوا هِ ِعل ِم ِ ومله أيتي م و ل .
أي أو اشع ه بةهللا ،وكلع قعل  :هل ركهوا هِما لم ِ
عق يفمعر لةظه مق لوهللاةة وغمهه؟
 65ن عق محو قه  :سةلة أاب هللاةعو

__________________
( )1قه هع انز با ه وني م وبا أه وهم أا وسط م ومةظم م.
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فقه  :إ هذ لذا تسةلعىن عد مل أيت أو ن قه

َّ ْ ْ ْ
ْ
ْ َّ
ْ
َييطوا هِ ِعل ِم ِ ولما يأتِ ِتم تأ ِويل
 :هل ركهوا هِما لم ِ

.

 66ـ يف أصو الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق نعن عنق أيب ةقنعب إسن بنق عبنهللا
خننص عبننه م تننا مننق اتهب ن أ ال قعلننع ح ن ةلمننع وال ننو و مننه مل ةلمننع
قننه  :إ
عننق أيب عب نهللا
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ ْ
َّ
ْ
ْ ْ
َييطوا
وقه
ُ إِال اح وقه  :هل ركهوا هِما لم ِ
 :ألم يلخك علي ِتم ِميثاِ ال ِ
تاب أ ال يقولوا ى ا ِ
ك ِ

َّ ْ ْ ْ
ْ
هِ ِعل ِم ِ ولما يأتِ ِتم تأ ِويل .
كم َييطكوا هعلْمك ول َّمكا يكأْتتمْ
 67ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقه علء بق إبنو هيم قعلن  :ه ْل ر َّكهوا هما ل ْ
ِ
ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
ْ
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
اَّلين ِمن قب ِل ِتم قه  :نزلة لوهللاةة اذبع ذه أا هنه ال تكع .
تأ ِويل ركلَِ ركب ِ
قه  :قلنة :أربن ننز تةنهىل ت نهللا ق ذنه اتهبن
 68ـ يف أةمايل شيخ الطا ف ابسده إىل أمم ملؤمدا
ْ
ْ َّ
ْ
َييطوا هِ ِعل ِم ِ .
إىل قعل  :قلة فمق ميقه عه ( )1فهنز
هل ركهوا هِما لم ِ

هننذ يفمننة

قننع  :خننص
 69ـ يف تفســري العياشــي عننق إسن بننق عبنهللا لةز ننز قننه  :مسةننة أاب عبنهللا
ْ
ْ َّ
ْ ْ ْ ْ ْ
تاب ت ة وقعلن  :هل ركهوا هِمكا
م تا مق اتهب أال قعلع مه ال ةلمع ث قوأ :ألم يلخك علي ِتم ِميثاِ ال ِ
ك ِ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
الظال ِ ِم .
َييطوا هِ ِعل ِم ِ ول َّما يأتِ ِت ْم تأ ِويل إىل قعل
لم ِ
ْ
ْ ْ ْ
 71ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
قعلن  :و ِمنتم من ال يل ِمن هِك ِ
ْ ْ
ف م أعهللا ء حممهللا وم حممهللا مق بةهللا و ِ ُّبَ أ ْعلم هِالمف ِس ِْين و لعسه ملة ية هلل ولوسعل .
ِّ
كُك ّ
أمكة ِسكول
قه  :سةلت عنق تعسنم هنذ ت نة و ِل
 71ـ يف تفسري العياشي عق هللاهبو عق أيب هللاةعو
ْ
فإذا ااء ِسولت ْم قِض هيْنت ْم هالْق ْسط وه ْ
كم ال يظلمكو
ِ ِ ِ
ِ
ِ

قنه  :تعسنمهه

رسعال مق م حممهللا خيوحل إىل

__________________
( )1اذ لدسخ ومل أهعو عل الهللا ط فيمه عدهللاا مق نسخة يفمهيل.
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لبنهيق

لكني قنو منق هنذ يفمنة

ْ

لقو لذا هع إلي م رسع  ،وهم يفولينهء وهنم لوسني ،وأمنه قعلن  :فإِذا ااء ِسولت ْم ق ِِض هيْنت ْم هِال ِق ْس ِط فنه
ْ

مةده رسي ق ع هِال ِق ْس ِط وه ْم ال ي ْظلمو امه قه
ْ ْ
ً
عق قنع  :إذا اكاء أالت ْ
كم فكال اسكتأ ِخ و سكاعة وال
 12ن عق محو قه  :سةلة أاب عبهللا
ِ
ْ
ا ْستق ِْمو قه  :هع لذا مس مللع ملعت علي ( )1ليلة لقهللار.
.

 73ـ يف تفسـري علـي بــن إبـراهيم و رو نة أيب جلننهرو عنق أيب هللاةعنو  :قعلن قنني أرأ نتم متنيكم عذ بن
بيننهات ةننىن لننيال أو هنننهر مننهك سننتة ي مدن جملومننع ف ننذ عننذ ب دنز مخننو لزمننه عل ن فسننقة أهنني لقبلننة وهننم
جي هللاو نزو لةذ ب علي م.
 71ـ يف أصو الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق لقهسم بق ب جلنعهوا عنق بةنب أقن هب عنق أيب عبنهللا
ْ

ْ

قل ِإي وِ ِِّّب ِإنَّ ح ٌّ وما أُت ْم هِم ْع ِج ِزين .
قعل  :و ستدبقعنع أح هع مه قع ب علء
عد قه  :حهللاثده ب بق السق ل نعهر عنق علنء
 75ـ يف أةمايل الصدوق « » حهللاثده ب بق السق رض
قنع
بق ب لقهسهّن عق سليمه بق و ملدقوا عق حيىي بق سةيهللا عق أيب عبنهللا ل نه عنق أبين

ْ
تبنهر وتةنهىل :وا ْسَنْ ِبئونَ أَ ٌّ هو قل ِإي وِ ِِّّب ِإنَّ حك ٌّ قنه  :سنتدبقع اي ب أهني مكنة عنق علنء بنق
ْ
أيب يهل أ مه هو؟ قل ِإي وِ ِِّّب ِإنَّ ح .
ِّ ْ
 76ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم ث قنه ول ْو أ َّ ِلُك ُف الس ظلم ْت م حممنهللا قنلع ت علني م حق نم منه
يفر عيةه الفتهللات ب كلع لعقة ةىن لوهللاةة.

 11ن وحهللاثين ب بق هللاةعو قه  :حهللاثين ب بق أمحهللا عق أمحهللا بق السا عق قنهحل بنق أيب محنه عنق السنق
قنه  :سنقي عنق قعلن  :وأ ُّ
ِسوا
بق معس خلشهب عق رهللاي عق محه بق عيس عمق رو عق أيب عبهللا
ْ
َّ
انلْامة ل َّما ِأوا العكاب قه  :قيي ل مه دعة م سور لدهللا مة وهم لةذ ب؟ قه اوهع مشهتة يفعهللا ء.
__________________
( )1و نسخة« :

».
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 78ـ يف روض الكايف ابسده إىل أيب عبهللا

عق لدب

حهللا ط يع ي قع في

نهللا مة ع لقيمة.
 79ـ يف كتــاب االهليلجـ قننه ل ننه
خلع يو ومشتب هت يفمعر.

 :وأنننز علننيكم اتننهاب فين

 :ومو لدهللا منة

ُّ
وِ مننق أمننو
ِشككفاء ِملككا ِِف الصككْ ِ

قنه  :منكه رهللاني
 81ـ يف أصو الكايف عل عق أبي عق لدعفلء عق لسكعّن عق أيب عبنهللا عنق مابنن
ُّ
وِ .
وهللاةه قهللار  ،فقه  :ستش ابلقوم فه
إىل لدب
قع  :و ِشفاء ِملا ِِف الصْ ِ
 81ـ يف روضـ الكـايف علـي بـن إبـراهيم عنق أبين عنق عمنوو بنق عنمنه عنق علنء بنق عيسن رفةن قنه  :إ معسن
لنهللانيه أملننع وكاننو حنهللا نه قهللاسننيه يننع ال
انهللاننه تبننهر وتةننهىل فقننه لن مدههللاهتن  :اي معسن ال طننع

ُّ
وِ مق نعط لشيطه .
قع في عز مق قهني وقهللا كاو ب
 :ويفنزلق علي قومان فوقهان ِشفاء ِملا ِِف الصْ ِ
ُّ
وِ .
 :وتةلمع لقوم فهن ربي لقلعب و ستشعع بدعر فهن
 81ـ يف هنل اليل قه
ِشفاء ِملا ِِف الصْ ِ
 83ـ يف تفسري علي بن إبراهيم رهللا إىل رو ة علء بق إبو هيم بق ههمم قه  :ث قه هللاي كانو  :يا أ ُّيتا َّ
انلاس

ْ
ْ ْ
ْ
ككم وشككفاء ملككا ِف ُّ
كن ِ ِّبك ْ
كْ اككاءتْك ْم م ْوعظككة مك ْ
وِ وهككْ ً وَِحككة لِلمككل ِم ِن
ككْ
الص
قك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
 :و لقوم ث قه  :قي هلنم اي ب هف ْضل اُ وب َْحت فبككلَ فلْي ْف َكوا هكو خ ْ
كَ ِم َّمكا َيمعكو
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

قننه رسننع

ورمحت ن أمننم مل ننؤمدا
لع نني رس ننع
أعهللا نده مق لذه و لع ة.

قنه :
 ،وب ننذلع فليعوح ننع  ،قننه  :فليع ننوح م ننيةتده ه ننع خ ننم ال ننه أعط ننع

لإلسنال وعلمن لقنوم ث منك لعهقنة
نن قنه  :منق هنهللا
 81ـ يف جممـع الييـا ورو أنن عنق لدنب
ْ
ْ
ْ
ف ني
ُ وبِ َح ِت ِ ت ة وقنه أبنع هللاةعنو
ات
لعهقة با عيدي إىل ع لقيمة ،ث تال قل هِفض ِل ا ِ
رسعل ورمحت علء بق أيب يهل .
 85ـ يف أصــو الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب عننق عمننو بننق عبنهللا لةز ننز عننق ب بننق لع ننيي عننق
ْ
ْ
ْ
ُ وبِ َح ِت ِ ف ِبكلَِ
لوضه
قه  :قلة ل  :قل هِفض ِل ا ِ
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ْ ْ
ْ
ك فليف َوا هو خ َْ ِم َّما َيمعو

قه  :بعال ة حممهللا وم حممهللا

هع خم اله جيم هؤالء مق نيههم.

 :و لنذا بةنط
لةلنء
حنهللا ط يع ني وفين قنع
 86ـ يف أةمايل الصدوق ( ) ابسده إىل لدب
ب ابالن نبينه مننه ممنق ىب منق أنكننو  ،وال أقنو ىب مننق هللا نهللا  ،وال ممنق ابهلل مننق اعنو بنع و ف ننلع ملنق ف ننلء
ْ
ق ْل هف ْضل اُ وب َْحت فبكلَ فلْي ْف َوا هكو خ ْ
كَ ِم َّمكا َيمعكو
و ف نلء لع ني وهنع قنع
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

«فبننذلع» قننه  :ابلدبننعا و لعال ننة «فليعوحننع » ةننىن
فع نني نبننعا نبننيكم ورمحت ن وال ننة علننء بننق أيب يهل ن
لشيةة هو خ َْ ِم َّما َيْمعو ةىن هلعي م مق يفهي و مله و لعلهللا ر لهللانيه.
ْ
ْ
ْ
ض
ف
ه
كل
قنع  :ق
 87ـ يف تفسري العياشـي عنق يفقنب بنق نبهتنة عنق أمنم ملنؤمدا
ُ وبِ َح ِتك ِ
كل ا ِ
ِ
ِ
ْ ْ
ف ِبكلَِ فليف َوا قه  :فليعوح ميةتده هع خم اله أعط عهللاوان مق لذه و لع ة.

قنه  :قلنة :هف ْضل اُ وب َْحت فبككلَ فلْي ْف َكوا هكو خ ْ
كَ ِم َّمكا
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

 88ن عق أيب محزا عق أيب هللاةعو
هع خم اله جيم هؤالء
و ال تمه ممم ملؤمدا
َيْمعو قه  :إلقور بدبعا ب
 89ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :وما تكو ِف شكأ ْ ومكا تتْلكوا منْك م ْ
كن قك ْ
آ
ِ
ِ
ِ
ال
ال
ومه تةملع
مهللا هللا (.)1

َّ

ً

ِم ْن عم الل ِإال ر َّنا عليْك ْم شتودا قنه  :انه رسنع

نيههم.
هيبنة لوسنع

إك قنوأ هنذ ت نة بكن بكنهء

قع في وقهللا سةل رهللاي عمه منتب علين منق تايت :وأمنه
 91ـ يف كتاب التوحيد حهللا ط يع ي عق علء
قعلن  :وما ي ْعزب ع ْن ِ ِّبَ م ْن مثْقكال ذ َِّ ِف ْاَل ِْض وال ِف َّ
السكما ِء انذلع ربدنه ال ةنزب عدن منءء واين
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ال ِ
كع مق خل يفميهء ال ةلم مه خل وهع خلال لةليم.

__________________
( « )1جمم لبيه  :قه ل نه
لدسخ)

 :انه رسنع

إك قنوأ هنذ ت نة بكنه بكنهء منهللا هللا  .مدن ععن عدن » (عنق هنهمش بةنب
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 91ـ يف تفسري العياشي عق عبهللا لنومحق بنق سنهمل يفمني عنق بةنب لعق نهء قنه  :قنه أمنم ملنؤمدا

 :أال

َّ ْ
ُ ال خ ْوف عليْ ِت ْم وال ه ْم َيْزنكو  ،ث قنه  :تنهللارو منق أولينهء ؟ قنهلع  :منق هنم اي أمنم ملنؤمدا؟
إِ أو َِلاء ا ِ
فقه  :هم ق وأتبهعده الق تبةده مق بةهللاان ،يعىب لده ويعىب هلم أف ي مق يعىب لده ،قنهلع  :اي أمنم ملنؤمدا منه منة
يعىب هلم أف ي مق يعىب لده؟ ألسده ق وهم عل مو؟ قه  :ال ،هنم محلع مه مل سملع علي وأيهقع مه مل تطيقع .

َّ
 :أال إِ أ ْو َِلكاء

قنه  :وهللانهللاان اتنهب علنء بنق السنا
 92ن عنق بو نهللا لة لنء عنق أيب هللاةعنو
 ،وتعرعنع عنق حمنهر ،
ُ ال خ ْوف عليْ ِت ْم وال ه ْم َيْزنو إك أ و فو نب  ،وأخذو بسدق رسع
ا ِ
وزههللاو عههللاي زهنوا لنهللانيه ،ورغبنع فيمنه عدنهللا  ،واتسنبع لطين منق رز  ،ال و نهللاو لتعنهخو و لتكنهثو ،ث
أنعقع فيمه لزم م مق حقع و هللابة ،فةولقع لذ ق ابر هلم فيمه اتسبع و نهبع عل مه قهللامع تخوهتم.
تبهر وتةهىل أخع ربةنة ربةنة
قه  :إ
 93ـ يف كتاب ابخصا عق أمم ملؤمدا علء بق أيب يهل
أخع ولي عبه ( )1فال تست غو عبهللا مق عبيهللا فومبه كع ولي وأنة ال تةلم ،و الهللا ط يع ي أخنذان مدن
معض الههللاة.
 :اي اب ب نم ينعىب لشنيةة

 91ـ يف كتاب كما الـدين ومتـام الةعمـ ابسنده إىل أيب ب نم قنه  :قنه ل نه
ككوف علككيْت ْم وال ه ْ
قهنمدننه ملدتظننو ق لظ ننعر غيبت ن  ،و ملطيةننا ل ن ه ننعر أولقننع أوليننهء لننذ ق ال خ ْ
ككم
ِ
َيْزنو .
رهللانني مننق أهنني لبه ننة لن هللاسننم وعننه  ،فقننه  :اي رسننع
 95ـ يف ةمــن ال رهــره الفقيــه وأتن رسننع
َّ

ْ

ْ

ْ

 :اَّلين آمنوا واكنوا ي َّتقو لتم الب ْش ِف احيا ُّ
ادلنْيا و ِِف اَل ِخ ِ فقنه  :أمنه قعلن :
أخيّن عنق قنع
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ ْ
احيككا ُّ
ِِ :ف
ادلنْيككا ف ننء لننوساي السنندة وهننه ملننؤمق فيبشننو ذننه نيننه  ،وأمننه قعلن
لتككم البشكك ِِف
ِ
ْ
اَل ِخ ِ فههنه بشهرا ملؤمق بشو ذه عدهللا معت
__________________
( )1هذ مع ف للم هللار و نسخة « عهللا و » وهع م

.
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قهللا غعو لع وملق حيملع إىل قي .
 96ـ يف أصــو الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب بننق أيب ن ننو عننق محننه بننق عنمننه عننق أيب عبي نهللاا
ْ
ْ
ْ ْ
احيا ُّ
ادلنْيكا و ِِف اَل ِخك ِ المنه بشنوهم
قعلن تةنهىل :لتم البش ِِف
أن قنه
الذ ء عق أيب عبهللا
ِ
ل نه قا علن النع  ،و النهللا ط
بقيه لقهنم وبظ عر وبقتني أعنهللا ن م وابلد نها تخنوا و لنعرو علن ب
يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 97ـ يف الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق بق ف ه عق علنء بنق عقبنة عنق أبين قنه قنه يل أبنع
اي عقبننة ال قبنني مننق لةبننه ننع لقيهمننة إال هننذ يفمننو لننذا أنننتم علين ومننه بننا أح نهللاام وبننا
عبنهللا
() 3
و مه تقو ب عيد ( )1إال تبل نعس إىل هذ ث أهع بينهللا إىل لعر نهللا ( )2ث تكن وانه مةن ملةلن فغمنزّن
فننهك بلغننة نعس ن هننذ أا مننءء ننو ؟ فقلننة ل ن ب ننةة عشننوا مننوا :أا مننءء؟
سننل  ،فقلننة اي بننق رسننع
مخوهه فقه  :اي عقبنة فقلنة :لبينع وسنةهللا ع ،فقنه  :أبينة إال أ
فقه ال ه :و ال ز هللا علي ه ،ث هللال
نه ين م دع فهك كه ين اه كلع ( )4اين يل بنع اي بنق رسنع
تةلم ،فقلة :نةم اي بق رسع
اي سهعة ،وبكية فو يل فقه  :و ه و  ،قلة :مىب وأمء مق ه؟ قنه  :كلنع رسنع
اي عقبة لق متعت نع مؤمدة أبهللا ح تو ه ،

وعلن

،

__________________
( )1قنوا لةنا :بوو هتننه و نقطنهم بكهن نه ورس ت ننه منه اهننة مشننتهقة إلين  ،و لقنو ن ابل نم ن :ضنهللا النو ،و لةننوب تنزعم أ من لبننهاء منق منهللاا
لسوور ابر و م لبهاء مق الز حهر فقوا لةا اده ة عق لعوح و لسوور و لظعو ابملطلعب.
لةد و قه ل حبي لعر هللا.
( )2لعر هللا :عو
( )3غمز  :ع و وابس بيهللا .
لننع « :اننه » اتمننة أا إك كهن
( )4قننه

ننين سقن

لعن عدننع ومعننهرقيت إاي وعنهللا ا ثن ابجل نني مبننه تةلننم « نت ن » و تعسننم

لةيهمنء و ملدقننع عننق هسننق « نننه نين من مننء فننهك كهن
لسة ء.

يننه فمن عنهللا لنهللا ق فكننةّن

ننين انه كلننع» وعلين فننهملةىن
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ننين مقنوو

قلة فهك نظو إلي مه ملؤمق أ وهللا إىل لهللانيه؟ فقه  :ال مي

مهمن إك نظنو إلي منه م ن مهمن فقلنة لن  :قنعال

عدنهللا رهللالن  ،فيكن
عدنهللا رأسن وعلن
ميقه؟ قه  :نةم هللاخال عيةه علن ملنؤمق فني ل رسنع
ىن خننم لننع الننه تواننة مننق لنهللانيه ،ث نند ب رسننع
فيقننع اي ويل أبشننو أان رسننع
علين رسننع
ح ن ك ن علي ن فيقننع  :اي ويل أبشننو أان علننء بننق أيب يهل ن لننذا ادننة سب ن مننه يف
فيقننع عل نء
() 1

نعةتع ،ث قه  :إ هذ

اتنهب

 ،فقلنة :أ نق هللاةلنين

فنهللا هنذ منق اتنهب ؟ قنه

نعن قنع

ْ
َّ
ُّ ْ
ْ ْ
ْ
َّ
ُ ذلِكَ
هههدنه
ِ
َكمكا ِ ا ِ
اَّلين آمنوا واكنوا يتقو لتم البش ِِف احيا ِ ادلنيا و ِِف اَلخ ال تب ِْيل ِل ِ
ْ
ْ
هو الف ْوز الع ِظيم .

قننع  :إ لوهللانني إك وقةننة نعس ن

 98ن أاب بننق عنمننه عننق عقبننة نن مسن أاب عبنهللا

قنهللار ننو ،

أبشنو ،ث ننو
 :ان رسنع
فيقنع لن رسنع
قلنة :هللاةلنة فنهللا ومنه نو ؟ قنه  :ننو رسنع
أنعةنع لينع ؟ قنه  :قلنة لن :
فيقع ل  :أان عل بق أيب يهل لذا ادة سب سن
علء بق أيب يهل
أ كع أحنهللا منق لدنه نو هنذ ث وهللان إىل لنهللانيه؟ قنه  :إك ر هنذ أبنهللا منهت وأعظنم كلنع ( )2قنه  :وكلنع
ْ
َّ
ُّ ْ
ْ ْ
ْ
َّ
:
ِ
اَّلين آمنوا واكنوا يتقو لتم البش ِِف احيكا ِ ادلنيكا و ِِف اَلخك ال تب ِ
كْيل ِل ِ
َكمكا ِ

لقوم قع
ُ .
ا ِ
 99ن أبع عل يفمةوا عق ب بق عبهللا جلبهر عنق قنعع بنق حينىي عنق أيب ملسنت ي عنق ب بنق حدظلنة قنه :
 :هللاةلة فهللا حهللا ط مسةت مق بةب منيةتع ومع لينع وو ن عنق أبينع؟ قنه  :ومنه هنع؟
قلة يفيب عبهللا
قلة :زعمع ن اه قع  :أغبط مه كع إموء مبه ق علي إك اهنة لندع
أات نب

هنذ  ،فقنه  :نةنم إك انه كلنع

__________________
( )1أا علي  :أقبي إلي ولزم .
لننع أا مننهت مننعات نمننه ال رهللاةننة بةنهللا  ،أو ملةننىن مننه ر هننذ قننط إال مننهت «وأعظننم» أا عنهللا سننؤ ىل عظيمننه ،ولدننه أ تةنني
( )2قننه
قعل « :وأعظم كلع» عطعه عل قعل «مهت» ةىن مهت وعهللا مه ر ومه بشو ب عظيمه مل و مة مه رهللاععه إىل لهللانيه.
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وأات عل وأات هللاينيي وأات ملع ملعت

فيقع كلع مللع لةلء

 :اي علء
جلينيني

فنالان انه مع لينه لنع
 ،فمفن كلنع هللاينيني إىل

ويفهني بيتنع ،فيقنع  :نةنم انه تنعالان و تنيأ منق عنهللاوان فيقنع كلنع ننب
.
 122ن عنهللاا منق أقن هبده عنق سن ي بنق زاي عنق بنق حمبنعب عنق عبنهللا لةز نز لةبنهللاا عنق بنق أيب ةعنعر قنه :
انه خطنهب جل ننين خليطنه لدننه وانه منهللا هللا لد ن ت ب واننه ن تنهللاا النوورا ( )1قننه  :فنهللاخلة علين
أعع للخلطة و لتقي فهك هنع مغمن علين حنهللا ملنعت ،فسنمةت قنع  :منه يل ولنع اي علن ؟ فنةخيت بنذلع أاب
 :رم ورب لكةبة رم ورب لكةبة.
فقه أبع عبهللا
عبهللا
 121ن سن ي بننق زاي عننق أمحنهللا بننق ب بننق أيب ن ننو عننق محننه بننق عنمننه عننق عبنهللا المينهللا بننق عننع قننه :
قع  :إك بلغة نعن أحنهللاام هنذ قيني لن  :منه منه ادنة سنذر منق هنم لنهللانيه وحزهننه فقنهللا
مسةة أاب عبهللا
أمهمع.
وعل وفهيمة
مدة مد  ،و قه ل  :رسع
قنه  :إ رسنع
 111ـ يف روض الكـايف ب بنق حينىي عنق أمحنهللا بنق ب عنق مةمنو بنق خنال عنق لوضنه
إك أقبح قه يفق هب  :هي مق مبشو ت ةىن ب لوساي.
قننه  :قننه رهللانني
 123ن عدن عننق أمحنهللا بننق ب عننق بننق ف ننه عننق أيب عيلننة عننق هللاننهبو عننق أيب هللاةعننو
ْ
ْ ْ
احيا ُّ
ادلنْيا قنه هنء لنوساي السندة نو ملنؤمق فيبشنو ذنه
 :لتم البش ِِف
قنع
لوسنع
ِ
نيه .
 111ـ يف تفسـري العياشـي عنق عبنهللا لنوحيم قنه  :قنه أبنع هللاةعنو  :ننه أحنهللاام حنا تبلن نعسن هههدنه دنز
علين ملننع ملننعت فيقننع  :مننه مننه ادننة توهللاننع فقنهللا أعطيتن  ،و مننه مننه ادننة هفن فق نهللا أمدننة مدن و عننتح لن ابب إىل
وعل و السق و السا
مدزل مق جلدة و قه ل  :نظو إىل مسكدع مق جلدة و نظو هذ رسع
__________________
( )1الوور ة يهنعة مق خلع رحل مدسعبة إىل حو ورء وهء قو ة ابلكعفة ،وتهللاا :رنيس م.
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َّ

ْ

ْ

ْ

رفقهس وهع قع  :اَّلين آمنوا واكنوا ي َّتقو لتم الب ْش ِف احيا ُّ
ادلنْيا و ِِف اَل ِخ ِ .
ِ
ِ
ِ
 125ن عق أيب محزا لنمهيل قه  :قلة يفيب هللاةعو  :مه د محنهللا عدنهللا ملنعت؟ قنه  :منه و اي اب محنزا
مه با أحهللاام وبا أ و مكهنن منق ومكهنن مدنه إال تبلن نعسن هههدنه ،ث أهنع نهللا إىل نو  ،أت أبشنو
مةن قةنهللا عدنهللا رأسن
وعلن
اي اب محننزا؟ فقلننة :بلن هللاةلننة فنهللا  ،فقننه  :إك اننه كلننع أات رسننع

هلنم إليدنه فمنه أمهمنع خنم لنع النه خلعنة أمنه منه
أمنه تةنوفين؟ أان رسنع
فقه ل إك انه كلنع رسنع
ادة هه فقهللا أمدتن وأمنه منه ادنة توهللانع فقنهللا ه منة علين أ ت نه لنووح خوهللان إىل روح ورضنع ن  ،فيقنع لن
َّ
اَّليكن آمنكوا
 ،ث قنه  :اي اب محنزا أت أخني بنذلع اتنهب قنع :
مني قنع رسنع
علء
ِ
واكنوا ي َّتقو ت ة.
 116ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق ب بق السا عق ب بق مسةيي عق قهحل بق عقبنة عنق عبنهللا بنق
خل خلل  ،فخلن منق أحن النه أحن  ،فكنه منه
قه  :إ
ب جلةعء وعقبة عيةه عق أيب هللاةعو
خلق مق ييدة جلدنة ،وخلن منق أبغنب النه أبغنب فكنه منه أبغنب خلقن منق ييدنة لدنهر ،ث بةنن م
أح
لظننال فقلننة :وأا مننءء لظننال ؟ فقننه  :مل تننو إىل هلننع لشننم مننيقه ولنني بشننءء ث بةننط منند م لدبيننا
 :ول ْ
كن خلقت ْ
ِئ سأ ْتلت ْم م ْ
كم َلقكول َّن اُ ث عنعهم إىل إلقنور
وهع قعلن
فهللاععهم إىل إلقو ر ابهلل
ِ
ابلدبيننا فننةقو بة ن م ث عننعهم إىل وال تدننه فننةقو ذننه و مننق أحن وأنكوهننه مننق أبغننب ،وهننع قعلن  :فمككا نككوا
َّ
َِل ْل ِمنوا هِما ركهوا هِ ِ ِم ْن قبْل ث قه أبع هللاةعو  :اه لتكذ ث.
 117ـ يف تفسري العياشي عق زررا ومحو عق أيب هللاةعو و ىب عبهللا
فمد م مق ممق ب ومند م منق اذبن  ،ث بةنن
فةرسي رسعل ب
الهلة وهللا هللا
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خل خلل وهنم أهلنة
قه  :إ
خللن الخنو فنآمق بن منق انه ممنق بن

َّ

مق هللا هللا ب عمقذ ،فقه  :فما نوا َِل ْل ِمنوا هِما ركهوا هِ ِ ِم ْن قبْل .
ْ

ً

كن ب ْعكْ ِسكال إىل ق ْ
كم بعثنكا م ْ
قعلن  :ث َّ
كو ِم ِت ْم إىل قعلن :
 128ن عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
ِ
ِِ
َّ
ركهوا ِم ْن قبْكل قنه  :بةنط لوسني إىل خللن وهنم أقنالب لوهللانه وأرحنه لدسنهء ،فمنق قنهللا حيدقنذ
قهللا بةهللا كلع ،ومق اذب حيدقذ اذب بةهللا كلع.

 :وقنه معسن لقعمن

قعلن
 119ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم و رو نة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
ْ
ْ
ْ
َّ
ً
يا ق ْومِ إ ْ رنْت ْم آمنْت ْم هاُ فعليْ تو ََّّوا إ ْ رنْت ْم م ْسلم فقالوا ى اُ توَّنكا ِ َّبنكا ال َتْعلنكا فتْنكة للق ْ
كومِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ
الظال ِ ِم فه قع معس ستةبهللاهم م فوعع وقهلع  :لع اه هلؤالء عل اومة امه قعلنع منه سنلطده علني م
َّ
ْ ْ
إىل قعلن  :مكن الْق ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ُ فعليْك ِ توَّكوا ِإ رنكت ْم م ْسك ِل ِم
كومِ
ِ
فقه معس لقعمن  :يا قومِ ِإ رنتم آمنتم هِكا ِ
ْ
الاك ِف ِ ين .
ْ ْ
ْ ً ْ ْ َّ
كومِ الظكال ِ ِم
 111ـ يف تفسري العياشي عق زر را ومحو وب بق مسنلم قعلن َّ ِ :بنا ال َتعلنكا ِفتنكة لِلق

قه  :ال تسلط م عليده فتعتد م بده.
ْ ْ
ْ ً
َّ
كة للْق ْ
 111ـ يف هتذيب الحكـام عنهء منووا عند م
كومِ
و عنه ملؤمدنع فقنهلع ِ :بنكا ال َتعلنكا ِفتن ِ
َّ
الظال ِ ِم .
لعننو بننا لةن ا و المننة حنهللا ط يع نني
من ملننةمع
 111ـ يف عيــو الخيــار ابب كاننو جملن لوضننه
وفي ن  :قهلننة لةلمننهء فننةخيان هنني فسننو تةننهىل القننطعهء لكتننهب؟ فقننه لوض ننه  :فسننو القننطعهء
 :و منه لو بةنة فإخوهللان
إىل قنه
لظههو سنع لبنهيق ثنىن عشنو معيدنه ومعضنةه ،فنةو كلنع قعلن
تواننة عليننه
كلننع وتكلننم لةبننه فقننه  :اي رسننع
لدننه مننق مسن هللا مننه خننال لةن ا حن تكلننم لدننه
توان وأخنوهللاكم ،و هننذ تبيننه قعلن
 :مننه تواتن وأخنوهللاتكم ولكننق
وأخوهللاتدننه؟ فقننه رسننع
 :أنننة مننىن مبدزلننة هننهرو مننق معس ن  ،قهلننة لةلمننهء :وأ ننق هننذ مننق لقننوم ؟ قننه أبننع السننق
لةل نء
أوهللاهللاام كلع قومان وأقوأ عليكم ،قهلع  :ههت ،قه قع
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:

ً

ً

ْ
ْ
ْ
ااعلوا بيوتك ْم قِبْلة فعء هنذ ت نة مدزلنة هنهرو
وأ ْوَيْنا إىل موىس وأ ِخي ِ أ تب َّوءا ِلق ْو ِمكما هِ ِمَص بيوتا و

حنا قنه :
وهذ ليني هنههو قنع رسنع
مق رسع
مق معس  ،وفي ه أ ه مدزلة علء
أت إ هذ ملس هللا ال حيي جلد إال منهللا وملن  ،قهلنة لةلمنهء :اي أاب السنق هنذ لشنوح وهنذ لبينه ال عهللانهللا إال
قننع  :ان مهللا دننة الكمننة
 ،فقننه  :ومننق دكننو لدننه كلننع ورسننع
عدنهللاام مةشننو أهنني بيننة رسننع
وعل ن ابذننه فمننق أر ملهللا دننة فليةهتننه مننق ابذننه فعيمننه أوض ن ده ومننوحده مننق لع نني و لشننوه و لتقهللامننة و القننطعهء
و لط هرا مه ال دكو مةهنهللا ،وهلل تةهىل المهللا عل كلع ف ذ لوبةة.
خطن لدنه فقنه  :نه لدنه
 113ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل أيب ر ف قنه  :إ رسنع
بديننه لقعم مننه مب ننو بيننعات وأمو ننه ال بيننة مس ن هللا ه هللاد ن وال قننوب في ن
أمننو معس ن وهننهرو
مسن هللاا

مىن مبدزلة ههرو مق معس فنال حيني يفحنهللا أ قنوب لدسنهء
لدسهء إال ههرو وكر ت  ،و عليه
وال بية في هللادبه إال علء وكر ت فمق سهء كلع ف ههده وضوب بيهللا ع لشه .
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حداةا ب بق هللاةعو قه  :حنهللاثده هللاةعنو بنق ب بنق مهلنع عنق عبنه بنق ةقنعب
قننه  :ملننه خهفننة بدننع إسننو نيي هللابهبوهتننه
عننق ب بننق ةقننعب عننق هللاةعننو يفحننع عننق مد ننعر عننق أيب إبننوهيم
ً
ْ
ً ْ
ْ
ااعلوا بيوتك ْم ِقبْلة قنه  :أمنوو
أ تب َّوءا ِلق ْو ِمكما هِ ِمَص بيوتا و
تةنهىل إىل معسن وهنهرو
أوح
أ لع بيعهتم.
قنه  :قلنة:
 115ن حهللاثده ىب عق السق بق حمبعب عق لةال بق رز ق عق ب بق مسنلم عنق أيب هللاةعنو
فكننه هننهرو أخننه معس ن يفبي ن و م ن ؟ قننه  :نةننم ،إىل قعل ن  :قلننة :واننه لننعحء دننز علي مننه عيةننه؟ قننه  :اننه
لعحء دز عل معس ومعس عحي إىل ههرو .
() 1
قه  :أمل
 116ـ يف كتاب ابخصا عق زررا عق أيب هللاةعو
__________________
( )1أا أم ل .
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ْ

تةهىل لعوعع مه با لكلمتا أربةنا سندة ث فأخك اُ نكال اَلخك واَلوى  ،وانه بنا

قنه

ملعس وههرو  :ق ْْ أ ِايب ْت د ْعوتكمكا وبنا عوفن الهللاهبنة أربةنع ث قنه  :قنه هللاينيني  :انزلنة ريب
ْ
فوعع مدهزلة مهللا هللاا ،فقلنة :اي رب تهللاعن وقنهللا قنه  :أنكا ِ ُّبككم اَل ْى ؟ فقنه  :ننه قنع منني هنذ عبنهللا
منلع.
قه  :بنا قنع

ْ
 :قكْ

 117ـ يف أصو الكايف بق أيب عمم عق هشه بق سهمل عق أيب عبهللا
أ ِايب ْت د ْعوتكما وبا أخذ فوعع  ،أربةا عهمه.
 :عنه
قنه  :قنه لدنب
 118ن علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق لدنعفلء عنق لسنكعّن عنق أيب عبنهللا
ْ
كت د ْعوتكمكا ف ْ
كْ أايب ْ
اسكت ِقيما ومنق غنز
تةنهىل :ق
وأمدة ملالنكة فقنه
معس وأمق ههرو
ِ

سبيي ست بة ل امه ست بة لكمه ع لقيمة.
 119ـ يف عيو الخيار ابسده إىل إبو هيم بق ب هلمهللا ّن قه  :قلة يفيب السق لوضنه  :يفا علنة غنو
تةهىل فوعع وقنهللا ممنق بن وأقنو بتعحينهللا قنه  :يفنن ممنق عدنهللا رس نة لبنة  ،و المينه عدنهللا رس نة لبنة غنم مقبنع ،

ْ
ْ
َّ
ُ وَْ وكف ْ نا هِما
ا
ه
ا
ن
آم
وا
قال
نا
س
تةنهىل :فل َّما ِأ ْوا هأ
وكلع حكم تةهىل كاو لسل و خلل  ،قنه
ِ ِ
ْ
ْ
ْ ً
ْ
ْ
ْ
َّ
 :ي ْوم يأ ِِت بعض آيا ِ ِ ِّبَ ال ينفع ُفسا
ش ِك فل ْم يَ ينْفعت ْم ِإيماُت ْم ل َّما ِأ ْوا هأسنا وقه
رنا هِ ِ م ِ
ْ
ً
ْ
ْ َّ
ت م ْن قبْل أ ْو رسب ْ
ْ
ْ
ْ
ت ِِف ِإيمانِتا خ َْا وهكنذ فوعنع ملنه أدِك الو ِ قال آمنت أنك ال
ِإيمانتا لم تكن آمن ِ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
هلإ ّإال َّاَّلي آمن ْ
فقيي ل آَل وقْ عصيْت قبْل وكنت ِمن المف ِس ِْين
ت هِ ِ بنوا ِإِسا ِييل وأنا ِمن الم ْس ِل ِم
ِ
ْ
ْ ْ
ً
فاَل ْوم ُن ِّجيَ هِبْنَِ ِتلكو لِمن خلفكَ آيكة  .وقنهللا انه فوعنع منق قونن إىل قهللامن الهللا نهللا قنهللا لبسن علن

بهللان فلمه غو ألقه تةهىل عل تعا ( )1مق يفر ببهللان ليكع ملنق بةنهللا عالمنة فمونن من تنقلن ابالهللا نهللا علن
موتعن منق يفر  ،وسنبيي لنقني أ وسن وال وتعن  ،فكنه كلنع م نة وعالمننة ،ولةلنة خنو أغوقن تةنهىل وهننء
ن ستغهن مبعس مله أ را لغو و

__________________
( )1لد عا :مه رتع مق يفر .
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مل ستغط ابهلل ،فةوح

إلي اي معس مل تغط فوعع يفنع مل لق ولع ستغهن ىب يفغنت .

حنهللا ط يع ني قنع فين
 111ـ يف كتـاب علـل الشـرا ع ابسنده إىل بنق أيب عمنم عنق معسن بنق هللاةعنو
َّ
َّ
ْ
 :منه قعلن  :لعل يتكر أ ْو َيىش فهننه قنه ليكنع أحنو ملعسن علن لنذههب ،وقنهللا علنم
ْ
ْ
ْ َّ
قنع ََّّ َ :ت إِذا أدِك الو ِ قال آمنت أن
فوعع ال تذاو وال خيش إال عدهللا رس نة لبنة  ،أال تسنم

ْ
ْ
ال هلإ ّإال َّاَّلي آمن ْ
ت هِ ِ بنوا إِِسا ِييل وأنا ِمن الم ْس ِل ِم
ِ
ْ ْ
وكنْت ِمن المف ِس ِْين .
ْ
 111ـ يف جممع الييا آَل وق ْْ عصيْت ت نة ورو عنق أيب هللاةعنو

فلم قبني

لال وحذه هلمزا.

ْ
ْ
ميهنن وقنه  :آَل وقْ عصكيْت قبْكل

«أال » هبلقنهء حوانة هلمنزا علن
ْ
قعلن  :وااو ْزنا هِب ِِن ِإِسا ِييكل

 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو نة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
ْ
ْ
ْ ً
ً
ْ
اِل ْح فأتبعت ْم ِف ْع ْو وانود بويا وع ْْوا إىل قعلن  :وأنا ِمن الم ْسك ِل ِم فنه بنىن إسنو نيي قنهلع  :اي معسن
إلين  :إ سننو ذننم قننه  :اي رب لب ننو مننهم م؟ قننه :
م تةننهىل جيةنني لدننه الننه ننق فين فوهللاننه فنهللاع فننةوح
مب فهىن ممو طيةع فيدعوحل لع فخنوحل معسن ببنين إسنو نيي و تنبة م فوعنع حن إك انه أ ل ق نم ونظنوو
إلين قنهللا أهل ننم ،قننه معسن للب ننو :نع نوحل يل قننه  :مننه ادننة يففةنني ،وقهلننة بدننع إسننو نيي ملعس ن  :غورتدننه وأهلكتدننه
َّ َّ
ْ
ِّ
ين و منتهللا علن معسن
ْ
ت
كي
س
ِّب
ِ
كي
م
فليتع تواتده ستةبهللاان م فوعع ومل خنوحل ت نقتي قتلة؟ قال لُك ِإ
ِ
ِ
ِ
مننه اننه نند بن عهمننة قعمن « ،وقننهلع اي معسن ان ملنهللاراع » زعمننة لب ننو دعنوحل لدننه حن ن ننء ونننذه وقنهللا

ْ ْ
اِضب هِعصككاَ
إلي ن  :أ ِ
ِ

رهقدننه ( )1فوعننع وقعم ن وهننم هننؤالء تننو م ق نهللا نننع مدننه ،ف نهللاعه معس ن رب ن فننةوح
ْ
اِل ْح ف وب فهنعل لب و ،فم معس وأق هب ح قطةع لب و وأ را نم م فوعنع فلمنه نظنوو إىل لب نو
قهلع لعوعع  :مه تة اله تو ؟ قه ان فةلة هذ فموو و م ع في  ،فلمه تعسط فوعع ومق مة أمو
__________________
( )1أا القده.
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لب و فنةيب علني م فغنوق م أعةنا ،فلمنه أ ر فوعنع لغنو قكال آمنْكت أنَّك ال هلإ ّإال َّاَّلي آمن ْ
كت هِك ِ بنكوا
ِ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
كْين قنع  :ادنة
قنع
إِِسا ِييل وأنا ِمن الم ْس ِل ِم
 :آَل وقْ عصيت قبل وكنت ِمكن المف ِس ِ
ْ
مق لةهقا فاَل ْوم ُن ِّجيَ هِبكْنَِ قنه  :إ قنع فوعنع كهبنع أعةنا لب نو فلنم نو مند م أحنهللا لب نو

هننعو إىل لدننهر فهمننه فوعننع فدبننذ

وحنهللا فةلقننه ابلسننهحي ليدظننوو إلين وليةوفننع ليكننع ملننق خلعن م ننة ولننقال
إاي هللايعننة ملقننها ابلسننهحي ليكننع ملننق خلع ن عننيا

هالا ن  ،هنننم اننهنع ننذو راب فننةر هم

شننع أح نهللا
وِ َّ ر ِثَا ِمن َّ
انل ِاس ع ْن آياتِنا لوافِلو .
وعظة ،قع
ِ
إال اقيبنه حز دنه ومل نز انذلع
 :منه أتن هللاينيني رسنع
123ن قه علء بنق إبنوهيم قنه ل نه
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
كْين ننز علين
مدذ أهلع فوعع  ،فلمه أمو بدزو هنذ ت نة آَل وقْ عصيت قبل وكنت ِمن المف ِس ِ
ً

 :مننه أتيتننىن اي هللاينينني إال وتبيدننة الننز

وهللا ننع ح ن لسننهعة؟

وهننع ضننهحع مستبشننو ،فقننه رسننع
ْ
ْ
فوعنع قال آمنْت أنَّ ال هلإ ّإال َّاَّلي آمن ْ
ت هِ ِ بنوا ِإِسا ِييل وأنا ِمكن الم ْسك ِل ِم
قه  :نةم اي ب مله غنو
ِ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
كْين وعملنة كلنع
فةخذت محةا ( )1فعضةت ه في  ،ث قلة ل  :آَل وقْ عصيت قبل وكنت ِمكن المف ِس ِ

و ةنذبين علن منه فةلنة ،فلمنه انه ت وأمنوىن
خعنة أ ل قن لومحنة منق
مق غم أمنو
أس ا إليع مه قلت ان لعوعع أمدة وعلمة كلع اه هلل تةهىل رضه.
لب نو ،تبةن فوعنع
 111ـ يف تفسـري العياشـي عـن أيب عمنوو عنق بةنب أقن هبده وفةن قنه  :ملنه قنهر معسن
علن رمكنة ( )2فلمنه ر فنو فوعنع
نهللاخي لب نو ،فتمنني لن هللاينيني
وهللادع  ،قه  :فت ين فنو فوعنع

لومكة تبة ه ،فهللاخي لب و هع وأق هب فغوقع .
ْ
أخي بىن إسنو نيي
 :فاَل ْوم ُن ِّجيَ هِبْنَِ فه معس
 115ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقعل
لب ننو فلعننظ ب ن علن سننهحي لب ننو حن رأو ميتننه ،وقعل ن
قنهللا أغننو فوعننع فلننم نهللاقع  ،فننةمو
:
__________________
( )1المةا :لطا يفسع ملد .
( )2لومكة :الثىن مق لي ك ق و لعو تتخذ للدسي.
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ْ َّ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ولقْ هوأنا ه ِِن إِِسا ِييل مبوأ ِصْ الِ وِزقناهم قه  :ر هم إىل م و وغو فوعع .

عد قه  :حهللاثده هللاةعنو بنق ب
 116ـ يف كتاب علل الشرا ع حهللاثده ملظعو بق هللاةعو بق ملظعو لةلعا رض
بق مسةع عق أبي قه  :حهللاثده علء بق عبهللا عنق بكنو بنق قنهحل عنق أيب خلنم عنق ب بنق حسنه عنق ب بنق
معس بق ب بنق علنء لوضنه
عيس عق ب بق مسةيي لهللا رمء عق ب بق سةيهللا إلكخوا واه الق

ْ ْ
 :فإِ رنت ِِف شَ

معس أخي حيىي بق أانم ات إلي سةل عق مسهني في نه :وأخنيّن عنق قنع
م َّما أنْز ْنلا إَلَْ ف ْسئل َّاَّلين ي ْقك ؤ الْكتكاب م ْ
كن قبْ ِلكَ منق ملخهين ابت نة؟ فنه انه ملخهين بن لدنب
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
إلي  ،و اه ملخهي ب غم فةل غنم إك ننز لكتنهب؟ قنه معسن :
لي قهللا مع فيمه نز
َّ
ْ
َّ ْ
ْ ْ
ْ
اَّليكن
فسةلة أخء علء بق ب
عق كلنع قنه  :منه قعلن  :ف ِإ رنت ِِف شَ ِممكا أنزنلكا ِإَلْكَ فسكئ ِل ِ
ْ

ْ

يق ؤ الكتاب م ْ
 ،ولكنق
ومل كنق منع النه ننز
كن قبْ ِلكَ فنه ملخهين بنذلع رسنع
ِ
ِ
قهلننة جل لننة :اين ال بةننط إليدننه نبيننه مننق ملالنكننة نن مل عننو بيدن وبننا غننم السننتغدهء عننق ملةانني و ملشننوب
 :ف ْسئل َّاَّلين ي ْق ؤ الْكتكاب م ْ
كن قبْ ِلكَ مب نو منق
إىل نبين
و ملشء يفسع  ،فنةوح
ِ
ِ ِ
ِ

الطعام وي ْمِش ِف ْاَل ْ
جل لة هي بةط رسعال قبلنع إال وهنع يأْكل َّ
كإ
ف
:
نه
ق
نه
ن
و
نعا
س
أ
نم
ذ
نع
ل
و
واِ
س
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
 :فقكل تعكال ْوا نكْع أهْناءنكا وأهْنكاءك ْم ونِسكاءنا
رنْت ِِف شكَ ومل كنق ولكنق ليتنبة م امنه قنه لن
ْ
ْ َّ ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ُ ى الاك ِذ ِبك ولنع قنه تةنهىل نبت ني فد ةني لةدنة
ونِساءكم وأُفسنا وأُفسكم ثم نبت ِتل فنجعل لعنت ا ِ
ْ

عليكم مل كعنع جييبع للمبههلة وقهللا عوه

نبي

د
ن قه فيمه قع  ،ولكق أح
لدب
 063ن وابسده إىل إبوهيم بنق عمنم رفةن إىل أحنهللا ه

مؤ عد رسنهلت ومنه هنع منق لكنهكبا ،وانذلع عنوه

مق نعس .

قنع
شَ م َّما أنْز ْنلا إَلَْ ف ْسئل َّاَّلين ي ْق ؤ الْكتاب م ْ
كن قبْ ِلكَ قنه  :قنه رسنع
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
( .) 1
__________________
( )1اذ لدسخ و مل هللار «ال مع وال أمع» و ملدقع عق اتهب لةلي
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تعسم*

لدبين

ْ ْ
كإ رنكت ِِف
 :ف ِ

 :ال أمنع وال أمنع

 118ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق عموو بق سةيهللا لو مهللاا عق بق مسكه عنق أيب عبنهللا
إىل لسمهء وأوحن إلين علنء منه أوحن منق منوف ومنق عظمتن عدنهللا  ،ور إىل
قه  :مله سو بوسع
منق عظنم منه أوحن إلين علنء ،
نعن رسنع
لبية ملةمعر وع ل لدبيا وقلع خلع عو
َّ
َّ ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
اَّلين يق ؤ ال ِكتاب ِم ْن قبْ ِلَ ةنىن يفنبينهء فقنهللا أنزلدنه
فنةنز  :فإِ رنت ِِف شَ ِمما أنزنلا إَِلَْ فسئ ِل ِ

ْ
ْ
اح ُّ م ْن ِ ِّبَ فال تكوُ َّن من الم ْ
َتين وال تكوُ َّن
م
إلي م اتب م مق ف ل مه أنزلدنه اتهبنع لقْ ااءَ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
َّ
 :فع مه مع ومه سة .
اِسين فقه ل ه
ِمن ِ
ُ فتكو ِمن اْل ِِ
اَّلين ركهوا هِايا ِ ا ِ
ْ ْ
قنع  :فإِ رنت ِِف شَ ِم َّما
 119ـ يف تفسري العياشي عق عبهللا ل مهللا بق بشم عق أيب عبنهللا
َّ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
فعنوغ منق مدههللانهت ربن ر إىل
اَّلين يق ؤ ال ِكتاب ِم ْن قبْ ِلكَ قنه  :ملنه سنو ابلدنب
أنزنلا ِإَلَْ فسئ ِل ِ

لن لدبيننا و ملوسننلا و ملالنكننة ،ث مننو هللاينينني
لبيننة ملةمننعر وهننع بيننة لسننمهء لو بةننة ننذ ء لكةبننة ،ف من
َّ
ْ
ْ
اَّليكن يقك ؤ
فهك و قه ل لعا ،وتقهللا رسع
ف نل ذنم ،فلمنه فنوغ لتعنة إلني م فقنه لن  :فسكئ ِل ِ
ْ
ْ
ث نز (.)1
ال ِكتاب ِم ْن قبْ ِلَ لق ْْ ااءَ اح ُّ ِم ْن ِ ِّبَ فال تكوُ َّن ِمن الم ْم َِتين فسةهلم عمقذ لدب

قنه  :ملنه سنو ىب ننز
قه رسع
 131ـ يف ابخرا ل واجلرا ح رو ايت خلهقة أاب هللاةعو
هللاينينني ابلنني وهننع أقننغو مننق لبغنني وأانني مننق المننهر م ننطوب يفكنننا عيدننه حننع فو خطننه م نهللا لب ننو ،ول ن
هللادهحننه جي نواي ب ن مننق خلع ن علي ن س نوحل مننق ايقننعت ،في ن مننق انني لننع أه نهللاب لةننوه يفميننق ( )2فعقع ن عل ن ابب
خهللاجية و
__________________
* ل ننه «ال أمننع وال سننقي» وهننع لظننههو امننه سننتظ و
الهللا ط ت .

هننهمش لةلنني أ ننه زميلدننه لعهضنني ق ن
َّ

ْ

ْ

مننة تعفيقهت ن  .وسننيةت نظننم

ْ
اَّلين يق ؤ ال ِكتاب ِم ْن قبْ ِلَ إىل قعلن «م تنهللا ق» ث
( )1اذ
لدسخ لكق مل هللار هكذ « :فلمه فوغ لتعة إلي فقنه  :فسئ ِل ِ
كاو الهللا ط ت عق أيب عبيهللاا الذ ء.
( )2لةوه ن ابل م ن :مةو عد لعو  .وأههللاه لةوه أا يع ل وانم موسال مق جلهن يفميق.
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خنني عل ن رسننع

فمننوح لنني ( )1فخ نوحل إلي ن هللاينينني وقننه  :سننكق فهنننه وابننع أح ن خل ن

إلي ن ،

فوا ليال فتعهللا ع بية ملقهللا فهستقبل ميخ فقنه هللاينيني :هنذ أبنع إبنوهيم
فسكق فخوحل رسع
فنىن رهللال وهم ابلدزو فقنه هللاينيني :امنه أننة ف من منه منهء منق يفنبينهء بينة ملقنهللا  ،فنةك هللاينيني وتقنهللا
ْ ْ
ْ ْ
 :قعل تةهىل :فإِ رنت ِِف شَ ِم َّما أنزنلكا إَِلْكَ ف ْسكئ ِل
ف ل ذم ث قه أبع هللاةعو
رسع
َّ

ْ

ْ

ْ
ْ ْ
َّ
كَتين قنه فلنم شنع
ِ
اَّلين يق ؤ ال ِ
كتاب ِمن قب ِلَ هؤالء يفنبيهء لذ ق عةع فكال تككوُن ِمكن المم ِ
ومل سة .
رسع
َّ
ْ ْ ُّ
َّ
ْ
 :إ َّ اَّلين َق ْ
ت عليْ ِت ْم ُكِمت ِ ِّبَ ال يل ِمنو ول ْو ااءتتم ل
 131ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقعل
ِ ِ
َّ
َّ
آية َ ََّّت ي وا الْعكاب ْاَلَلم قه  :لذ ق هللا هللاو أمم ملؤمدا قنلع ت علين وقعلن تةنهىل :إ َّ اَّلين َق ْ
ت
ِ ِ
ِ
ال
ْ ْ
تةهىل علي م الميه ذه فلم ؤمدع .
ُكمت ِ ِّبَ ال ي ْل ِمنو قه  :عوضة علي م لعال ة وقهللا فو
علي ِتم ِ
قنه  :حنهللاثين رسنع
ات أمنم ملنؤمدا
 131ـ يف تفسري العياشي عن أيب عبيهللاا الذ ء عق أيب هللاةعو
نعن بنق من بةنن إىل قعمن وهنع بنق ثلننا سندة وانه رهللانال تة ن النهللاا
حهللاث
هللاينيي

( )2واه قليي ل ي علن قعمن و ملنهللا را هلنم عنههللاز عمنه محني منق ثقني محني أوقنهر لدبنعا وأعالم نه و نن تعسنخ ست نه
امه تعسخ جلذم سة محل ( )3و ن قه في م هللاععهم إىل الميه ابهلل و لت نهللا بن و تبهعن ثلننه وثلننا سندة ،فلنم
ننؤمق بن ومل تبةن مننق قعمن إال رهللاننال سننم أحنهللا ه روبينني و تخننو تدعخننه ،واننه روبينني مننق أهنني بيننة لةلننم و لدبننعا
و الكمة واه قهللايف ل بة ليعن بنق من منق قبني بةنن ابلدبنعا ،وانه تدعخنه رهللانال مست نةعه عهبنهللا زهنهللا
مد مكه

لةبه ا ( )4ولي ل علم وال حكم .واه روبيي

__________________
( )1ملوح :مهللاا لدشه و لعوح.
( )2أا يب لبة و لغ .
( )3تعسخ لوب سة المي :ضة وع ز ومل طق .
( )4هنمع يفمو :هللاهللا في وجل.
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قننهح غنندم وعههننه و تقننعت مد ننه ،واننه تدعخننه رهللاننال حطننهاب حيتطن علن رأسن وأيانني مننق اسننب  ،واننه لووبينني
قعمن ال جييبعنن وال ؤمدنع
مدزلة مق عن غم مدزلة تدعخه لةلم روبيي وحكمت وقهللايف ق بت  ،فلمه ر عن
قه  :اي رب ننع بةنتنين إىل قنعمء ويل
ض و وعوه مق نعس قلة ل ي فشكه كلع إىل رب  ،واه فيمه مك
ثلنننع سنندة ،فلبنننة فنني م عننعهم إىل الميننه بننع و لت نهللا بوسننهليت وأخننعف م عننذ بع ونقمتننع ثلنننه وثلنننا سنندة
قتلننعّن فننةنز علنني م عننذ بع

فكننذبعّن ومل ؤمدننع ىب وهللا نهللاو بدننعت و سننتخعع بوسننهليت وق نهللا تع ع نهللاوّن وخعننة
فإهنم قع ال ؤمدع .
فني م المني و جلدنا و لطعنني و لشنيخ لكبنم و ملنوأا ل نةيعة و ملست نة مل ننا،
إىل نعن
قنه  :فنةوح
و ان الكم لةهللا  ،سبقة رمحيت غ ال عذب ل غهر بذنعب لكبهر مق قعمنع ،وهنم اي نعن عبنه ا وخلقنء
انهننم ( )1و رف ن ذننم و نتظننو تننعبت م ،و نننه بةنتننع إىل قعمننع لتكننع حيطننه
وبننو يت بننال ا و عيلننيت أح ن
علي م تةط علي م سنخهء لومحنة ملهسنة مند م و انهنم بوأفنة لدبنعا فهقني مة نم محنال لوسنهلة وتكنع هلنم ا يقنة
لطبي ملهللا و لةنهمل مبنهللا و ا لنهللاو ء فخوهللانة ذنم ومل تسنتةمي قلنعذم ابلوفن ومل تسن م بسيهسنة ملوسنلا ،ث سنةلتىن
م سعء نظو لةذ ب هلم عدهللا قلة ل ني مدنع ،وعبنهللا ننعح انه أقني مدنع علن قعمن  ،وأحسنق قن بة وأمنهللا
يل وأهللابت حا عهّن.
لةذر ،فغ بة ل حا غ
نيه ل ي عدهللاا وأبل
فقننه ننعن  :اي رب نننه غ ننبة علنني م فيننع ،و نننه عننعت علنني م حننا غ ننبع  ،فننع عزتننع ال نةطن علنني م
بوأفننة أبنهللا وال نظننو إلنني م بد نني ة مننعي بةنهللا اعننوهم وتكننذ ب م إايا وهللا نهللا نبننع  ،فننةنز علنني م عننذ بع فننإهنم ال
ؤمدننع أبنهللا  ،فقننه  :اي ننعن هنننم مننةا لن أو ز نهللاو مننق خلقننء ةمننوو بننال ا و لنهللاو عبننه ا ،وحمبننيت
أاتانه ننم لل ننذا س ننب م ننق علم ننء ف نني م وفي ننع ،وتق نهللا وا وت نهللابما غ ننم علم ننع وتق نهللا و  ،وأن ننة ملوس نني و ان ل ننوب
الكيم ،وعلمء في م اي عن ابيق لغي عدهللاا ال ةلم مه مدت ه  ،وعلمع
__________________
( )1مق لتةىن أا لوف و ملهللا را.
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ف ني م هننههو ال ابيننق ل ن اي ننعن ق نهللا أهللابتننع إىل مننه سننةلة مننق إنننز لةننذ ب علنني م ،ومننه كلننع اي ننعن موفننو
مع ع يفربةهء وسنط لشن و بةنهللا يلنعم لشنم فنةعلم م

الظع عدهللاا وال أمحهللا لشةنع وسيةتي م لةذ ب
كلع.
قه  :فمو عن ومل سنؤ ومل نهللار منه عهقبتن فنهنطل نعن إىل تدعخنه لةهبنهللا فنةخي مبنه أوحن

إلين منق ننزو

إىل منق نننزو لةننذ ب ،فقننه تدعخننه:
لةنذ ب علن قعمن كلننع لينع وقننه لن  :نطلن حن أعلم ننم مبننه أوحن
فنهللاع م غمنوهتم ومة ننيت م حن ةننذذم فقننه لن ننعن  :بنني نلقن روبينني فدشننهور فهنن رهللانني عننهمل حكننيم مننق
إلي ن مننق نننزو لةننذ ب عل ن قعم ن مننع ننع
أهنني بيننة لدبننعا فهنطلقننه إىل روبينني فننةخي ننعن مبننه أوح ن
يفربةهء وسط لش و بةهللا يلعم لشم  ،فقه ل  :مه تو نطل بده ح أعلم م كلع؟ فقه لن روبيني :رهللان
ننوه عنند م لةننذ ب فهن ن غننىن ع نق عننذ ذم وهننع حي ن لوف ن
إىل ربننع رهللاةننة نننب حكننيم ورسننع اننويف و سننةل
بةبه  ،ومه كلع مضو لع عدهللا وال أسعء ملدزلتنع لهللا ن ولةني قعمنع بةنهللا منه مسةنة ورأ نة منق اعنوهم وهللا نع هم
ؤمدننع عمننه ف ننهبوهم و انهننم ،فقننه لن تدعخننه :وحيننع اي روبينني مننه أمننوت علن ننعن و موتن بن بة نهللا اعننوهم ابهلل
وهللا هللاهم لدبي وتكذ ب م إاي  ،وإخوهللا م إاي مق مسهاد ومه ع ب مق رع فقنه روبيني لتدعخنه :سنكة فهننع
لةنذ ب علن قعمنع أنزلن فنني لك م
رهللاني عهبنهللا ال علنم لنع ث قبني علن نعن فقنه  :أرأ نة اي نعن إك ننز
عيةه أو لع بة ه و بق بةب؟ فقه ل عن  :بي لك م عيةنه وانذلع سنةلت  ،منه خلتنىن هلنم رمحنة تةطن
وه عد م ،فقه ل روبيي :أتهللارا اي عن لةي إك ننز علني م لةنذ ب فةحسنع
في م و سةل
فةرهللا
تعبننع إلين و سننتغعوو فننممح م ،فهنن رحننم لننومحا و كشن عنند م لةننذ ب مننق بةنهللا مننه أخننيهتم عننق نن
بن
دننز علنني م لةننذ ب ننع يفربةننهء فتكننع بننذلع عدنهللاهم اننذ اب؟ فقننه لن تدعخننه :وحيننع اي روبينني لق نهللا قلننة عظيمننه
وتشنع فين و قنع رسنعل  ،كهن فقنهللا
أوحن إلين لةنذ ب دنز علني م فن قنع
خيي لدب ملوسي
حبط عملع ،فقه روبيي لتدعخه :لقهللا فسهللا رأ ع ث قبي عل عن فقه :
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أنز لعحء و يفمو مق

في م عل مه أنز عليع في م مق إنز لةذ ب علي م وقعل ال  ،أرأ ة إك انه كلنع
مسننع مننق لدبنعا وتبطنني رسننهلتع وتكنع اننبةب ضننةعهء لدننه

ف لنع قعمننع ال ننم وخوبنة قننو ت م ألنني مي نع
و لع عل هللا ع مةا أل مق لده .
فةىب عن أ قبي وقيت فهنطل ومة تدعخه إىل قعم فةخيهم

أوح إلي ن مدنز لةنذ ب علني م نع

وسط لش و بةهللا يلعم لشم  ،فو و علي قعل واذبع وأخوهللاع مق قو ت م إخوهللانه عديعنه
يفربةهء مع
فخوحل عن ومة تدعخه مق لقو ة وتد ينه عند م غنم بةينهللا وأقهمنه دتظنو لةنذ ب .وأقنه روبيني من قعمن قنو ت م
ح إك خي علي م منع قنو روبيني ( )2معلن قنعت رأ جلبني إىل لقنع  ،ان روبيني لشنعي علنيكم لنوحيم
أوحن
بكم إىل رب  ،قهللا أنكو عذ ب هذ مع قهللا خي عليكم وقهللا أخيام عن نبيكم ورسنع ربكنم

() 1

وعنهللا رسنل
وسط لش و ع يفربةنهء بةنهللا يلنعم لشنم ولنق خيلن
إلي  :إ لةذ ب دز عليكم مع
فننهنظوو مننهك أنننتم قننهنةع ؟ فننةفزع م االمن فعقن قلننعذم سقين نننزو لةننذ ب فننةهللاعلع ( )3ننع روبينني وقننهلع ل ن :
مهك أنة مشم ب عليده اي روبيي؟ فهنع رهللاي عهمل حكيم مل نز نةوفع ابلوقة عليده و لومحنة لدنه وقنهللا بلغدنه منه أمنوت
ب عل عن فموان ممو وأمو عليده بوأ ع؟ فقه هلم روبيني :فنهىن أر لكنم وأمنم علنيكم تدظنوو وتةمنهللاو إك
يل لع و ع يفربةهء وسط لش و أ تةزلنع يفيعنه عنق يفم نهت أسنعي جلبني يو ن الو نة ،وتقعنع
لدسننهء سننعح جلبنني ( )4و ك ننع هننذ ال ن قبنني يل ننعم لشننم  ،فة ننع ع ننيج لكب ننم منندكم و ل ننغم ابل ننو
و لبكهء و لت وم إىل و لتعبة إلي
__________________
( )1لةد  :ضهللا لوف و لةدي  :لشهللا هللا مق لقع و لسم.
( )2قو قوخه :قهح مهللا هللا .
( )3أا أسوعع ع ابلذههب.
( )4لسعح :أسعي جلبي.
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ن و الستغعهر ل  ،و رفةع رسسكم إىل لسنمهء وقعلنع  :ربدنه هلمدنه وانذبده نبينع وتبدنه إلينع منق كنعبدنه و ال ت ْوفك ْ
ِ
ْ
ْ ْ
َّ
اِسين ملةذبا فهقبني تعبتدنه و رمحدنه اي أرحنم لنو محا ،ث ال متلنع منق لبكنهء و ل نو
نلا وت َحنا نلكوُن ِمن اْل ِِ

عدكم لةذ ب قبي كلع.
و لت وم إىل و لتعبة إلي ح تع ر لشم ابال هب أو كش
فننهع رأ لقننع عيةننه علن أ عةلننع مننه أمننهر بن علنني م روبينني ،فلمننه اننه ننع يفربةننهء لننذا تعقةننع لةننذ ب

تد روبيي عق لقو ة حيط سم قوخ م و و لةذ ب إك نز  ،فلمه يل لع نو نع يفربةنهء فةني قنع نعن
مه أموهم روبيي ب فلمه بزغة لشم ( )1أقبلة ر ح قعو ء مظلمة مسوعة هلنه قنو و وحعين ( )2فلمنه رأوهنه ع نع
عيةنه ابل نو و لبكنهء و لت ننوم إىل واتبنع إلين و سننتغعوو وقنوخة يفيعنه مقننع هته تطلن أم نههتم ،وع ننة
سننخه لب ننهنم ( )3تطلن لننهللاا وع ننة النةننه تطلن لوعننه ،فلننم زلننع بننذلع و ننعن وتدعخننه سننمةه قنني ت م
علني م بتغلننيظ لةنذ ب علنني م وروبيني
وقنوخ م و نهللاعع
وهع هللاعع بكش لةذ ب عد م.
فلمننه أ زلننة لشننم وفت ننة أبننع ب لسننمهء وسننكق غ ن

معضننة سنم قننوخ م وع ني م و ننو منه نننز
لننوب تةننهىل رمح ننم لننومحق فهسننت هب ع نهسهم

أ إهنبط إىل قنع نعن فنإهنم قنهللا ع نع إيل ابلبكنهء و لت نوم
وقبي تعبت م وأقههلم عنوهتم ،وأوح إىل إسو فيي
واتبع إيل و ستغعووىن فومحت م وتبة علي م ،وأان لتع ب لوحيم أسوم إىل قبع تعبة عبهللاا لتهنن منق لنذنعب،
وقهللا انه عبنهللاا نعن ورسنعيل سنةلىن ننزو لةنذ ب علن قعمن وقنهللا أنزلتن علني م وأان أحن منق و بة نهللا وقنهللا
أنزلت علي م ومل كق م عن حا سنةلىن أ أننز علني م لةنذ ب أهلك نم فنههبط إلني م فهقنوه عند م منه
قهللا
__________________
( )1بزغة لشم  :يلةة.
( )2ل و و :ل عت لشهللا هللا .وحعي
( )3لسخه  :ع لسخلة :ولهللا لشها.

لو ح :قعهته اي مه موت ب .
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ن نننز ذننم مننق عننذ يب ،فقننه إسننو فيي :اي رب

عننذ بع ق نهللا بل ن أاتننهف م واننه أ

لك ننم ومننه أر إال وق نهللا نننز

بسننهحت م فننهىل أ ننق أقننوف ؟ فقننه  :اننال إىن قنهللا أمننوت مالنكن أ ننوفع وال دزلننع علنني م حن أيتنني م أمننوا
في م وعزمييت ،فههبط اي إسو فيي علي م و قوف عد م ،و قوه ب إىل جلبه بدهحية معهو لةيع وجمهرا لسنيع
جلبه لةهتية ( )1لةه ة ملستطيلة عل جلبه  ،فةكهله ب وليد ه ح ت م ملتقمة حهللا هللا هللاهمهللا  ،ف نبط إسنو فيي
إلين

نوف إلي نه ،قنه أبنع

فدشو أهللاد ت فهسته ذه ( )2كلع لةذ ب ح ضوب ذه تلع جلبه ليت أوح
هللاةعو  :وهء جلبه ليت بدهحية ملعقي ليع ف هرت حهللا هللا إىل ع لقيمة.
لةننذ ب ق نهللا قننوه عنند م هبطننع إىل مدننهزهلم مننق رس جلبننه وضننمع إلنني م نسننهءهم
فلمننه ر قننع ننعن
معضنة مه لنذا انهان فين
وأوال هم وأمع هلم ومحهللاو عل مه قوه عد م ،وأقبح عن وتدعخنه نع خلمني
ال شكه أ لةذ ب قهللا نز ذم وأهلك نم عيةنه ملنه خعينة أقنع هتم عد منه ،فنةقبال انحينة لقو نة نع خلمني من
يلننعم لشننم دظننو إىل مننه قننهر إلي ن لقننع فلمننه نننع مننق لق نع و سننتقبلت م الطننهبع و المننها و لوعننها معدننهق م
ونظوو إىل أهي لقو ة مطمقدا قه عن لتدعخه :اي تدعخه انذبين لنعحء ( )3وانذبة وعنهللاا لقنعمء ال وعنزا ريب ال
ننوو يل وهللا ننه أبنهللا بةنهللا مننه اننذبين لننعحء ،فننهنطل ننعن هننهراب علن وهللا ن مغهضننبه لوبن انحيننة و لننة ( )4مسننتدكو
كن أ ْ ل ْ
انلو إ ْذ ذهب مواضكبا ً فظ َّ
 :وذا ُّ
كن
فور مق أ و أحهللا مق قعم فيقع ل  :اي اذ ب ،فلذلع قه
ِ
ِ ِ
ْ
ُق ِِْ عليْ ِ ت ة و

__________________
( )1جلبه لةهتية :لكبما لطع لة.
( )2سته ملهمية :حن ه عل لسم مق خل  ،عك قه هه.
( )3أا ابعتقه لقع .

( )4قننه جمللسننء (ر ) :قعلن «مغهضننبه لوبن » أا علن قعمن لوبن تةننهىل ،أا اننه غ ننب هلل تةننهىل ال لل ننع  ،أو خهنعننه عننق تكننذ
ل عد الق وعهللا رب « نت » وأ لة :مهللا دة عل سهحي و لقلز اله ل لشه  ،وقيي :مخو ال هز وأو لشه .
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قعمن ملننه

ن رهللان تدعخننه إىل لقو ننة .فلقننء روبينني فقننه لن اي تدعخننه :أا لنوأ ا اننه أقننعب وأحن ؟ أرأ ننء أو رأ ننع؟ فقننه ل ن
تدعخننه :بنني رأ ننع اننه أقننعب ولقنهللا ادننة أمننوت ب نوأ لةلمننهء و الكمننهء ،وقننه ل ن تدعخننه :أمنه أىن مل أز أر أىن
ربع مق الكمة من لتقنع
أف ي مدع لزههللاا وف ي عبه ح ستبه ف لع لع ي علمع ،ومه أعطه
أف ي مق لزههللا و لةبه ا بال علم ،فهقط به فلم نزال مقيمنا من قعم منه وم ن نعن علن وهللا ن مغهضنبه لوبن ،

اتهب إىل قعل  :فامنوا فم َّت ْعناه ْم إىل َِ ال .
فكه مق ق ت مه أخي
ام اه غهب عن عق قعم ح رهللان إلني م ابلدبنعا و لوسنهلة فنآمدع بن
قه أبع عبيهللاا :قلة يفيب هللاةعو
وقنهللاقع ؟ قننه  :أربةنة أسننهبي سننبةه مد نه كههبن إىل لب نو ،وسننبةه بطننق النعت ،وسننبةه سنة لشن وا ابلةننو ء
وس ننبةه مد ننه رهللاععن ن إىل قعمن ن فقل ننة لن ن  :وم ننه ه ننذ يفس ننهبي من ن عر وأاي أو س ننهعهت فق ننه  :اي أاب عبين نهللاا

لةننذ ب أاتهننم ننع يفربةننهء لد ن مننق مننع  ،وقننوه عنند م مننق ننعم م كلننع ،فننهنطل ننعن مغهضننبه فم ن
ننع خلمنني سننبةة أاي مسننم إىل لب ننو ،وسننبةة أاي بطننق الننعت ،وسننبةة أاي سننة لشن وا ابلةننو ء وسننبةة
أاي رهللاعع إىل قعم  ،فكه كههب ورهللاعع نهنية وعشو ق عمه ،ث أاتهم فآمدع ب وقهللاقع و تبةع فلنذلع قنه :

ْ
ُّ ْ
ت ق ْ ية آمن ْ
فل ْو ال ن ْ
ت فنفعتا إيمانتا إ َّال ق ْوم يونس ل َّما آمنوا را ْفنا عنْت ْم عكاب ْ ِ ْ
ادلنيكا
اْلكز ِي ِِف احيكا ِ
ِ
ِ
وم َّت ْعناه ْم .

 133ن عننق أيب ب ننم عننق أيب عبنهللا

قننه  :ملن نه أهنني قننع ننعن

لةننذ ب عننع

ف ننوف عنند م ،قلننة:

لةلم أن وه عد م.
اي كلع؟ قه  :اه
قنه  :إ نعن ملنه مك قعمن عنه علني م فةقنب ع أو نع ق نع نو،
 134ن عق لنمنهيل عنق أيب هللاةعنو
أوعنهللاهم أ أيتنني م لةننذ ب حن انلننع بومننهح م ،فعوقننع بننا
وأقننب ع ليننع لنننهّن ووهللاننعه م سننع  ،قننه  :واننه
لدسهء وأوال هق ،و لبقو وأوال هه ،ولبسع ملسعح ( )1و ل عه ووضةع البه
__________________
( )1ملسعح ع ملسح ن ابلكسو ن لكسهء مق مةو.
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أعدهق م ،و لومه

ن عل رسس م ،وضن ع ضن ة و حنهللاا إىل رذنم ،وقنهلع  :ممدنه ابلن نعن  ،قنه  :ف نوه

عند م لةنذ ب إىل هللابنه

ممهللا ( )1قه  :وأقبح عن وهع ظق هنم هلكع  ،فعهللاهللاهم عهفية.
 135ن عق مةمو قه  :قه أبع السنق لوضنه  :إ نعن ملنه أمنو مبنه أمنو فنةعلم قعمن فنةهل م لةنذ ب
لة ننذ ب ع نند م ،وه ننذ
فوق ننع بي نند م وب ننا أوال ه ننم وب ننا لب ننهنم وأوال ه ننه ،ث ع ننع إىل وض ن ع فكش ن
الهللا نه يع ال أخذان مد مه معض الههللاة.
 136ـ يف هتذيب الحكام علي بن السنق عنق ب بنق عبنهللا بنق زررا عنق أمحنهللا بنق ب بنق أيب ن نو عنق أاب
أنن قنه وقنهللا كانو نع عهمنعر  :وهنذ لينع لنذا اتب فين
بق عنمه يفمحو عق اننم لدنع عنق أيب هللاةعنو
عل قع عن .
:

 137ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل علنء بنق أسنلم عنق أبين عنق أيب ب نم قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
لةذ ب عق قع عن وقهللا أهل م ومل عةني كلنع بغنمهم منق يفمنم؟ فقنه  :يفنن انه
يفا علة قوه
عوغ ن لةبه ت ن بطننق
أر
ن ن سي ننوف عنند م لتننعبت م و نننه تننو خبننهر ننعن بننذلع يفن ن
علننم

العت فيستعهللا بذلع ثع ب واومت .
وهننع قننع  :مننه ر لةننذ ب عننق قننع قنهللا أهل ننم إال قننع ننعن ،
 138ن وابسننده إىل مسهعننة نن مسةن
لةلنم ملنبنة عدنهللا
فقلة :أاه قهللا أهل م؟ فقه  :نةم ح انلع ماع م ،قلنة :فكين انه كلنع؟ قنه  :انه
لذا مل طل علي أحهللا أن سي وف عد م.
 :منه ر
 139ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق بنق أيب عمنم عنق عيني قنه  :قنه يل أبنع عبنهللا
هللاععهم إىل إلسال فيةبع كلع ،ف م هللاعع علي م وانه
لةذ ب إال عق قع عن واه عن
فنني م رهللاننال  :عهب نهللا وعننهمل .واننه سننم أح نهللا ه مليخننه و تخننو إمسن روبينني ،واننه لةهب نهللا شننم عل ن ننعن ابل نهللاعهء
ست ي لع وال حي هال عبه  ،فقبي قنع لةهبنهللا ومل
علي م واه لةهمل د ه  ،و قع  :ال تهللاعع علي م فه
إلي  :أيتي م لةذ ب سدة اذ
قبي قع لةهمل ،فهللاع علي م فةوح
__________________
( )1قه المعا :ممهللا ن بكسو مليم ن أعظم اير بكو.
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ن واننذ

من و اننذ واننذ

نع اننذ واننذ  ،فلمننه قننوب لعقنة خنوحل ننعن مننق بينند م من لةهبنهللا وبقننء لةننهمل فنني م،

فلةلن ننومحكم فننم لةننذ ب عنندكم،
فلمننه اننه كلننع ليننع نننز لةننذ ب فقننه لةننهمل هلننم :اي قننع أفزعننع إىل
فقنهلع  :اين ن ند ؟ قنه هللاتمةنع و خوهللانع إىل ملعنهزا وفوقننع بنا لدسنهء و يفوال وبنا إلبني وأوال هنه ،وبنا لبقننو
وأوال هننه وبننا لغنندم وأوال هننه ث أابننع و عننع  ،فننذهبع وفةلننع كلننع وضن ع وبكننع  ،ه وقننوه عنند م لةننذ ب
وفو لةذ ب عل جلبه وقنهللا انه ننز وقنوب مند م ،فهقبني نعن ليدظنو اين هلك نم فنوأ لزرعنع زرعنع
لن ونننز
أرضن م ،قننه هلننم :مننه فةنني قننع ننعن ؟ فقننهلع لن ومل ةوفننع  :إ ننعن عننه علنني م فهسننت هب
لةننذ ب علنني م فننههللاتمةع وبكننع و عننع ه وقننوه كلننع عنند م وفننو لةننذ ب عل ن جلبننه  ،ف ننم ك طلبننع
تةنهىل و النهللا ط يع ني أخنذان مدن معضن
عن ومو عل وهللا مغهضبه هلل امنه حكن
عن ليؤمدع ب فغ
الههللاة.
بط ننق ح ننعت ثلن ننة أاي وان
ق ننه  :لب ننط ننعن
 142ن و رو ننة أيب جل ننهرو ع ننق أيب هللاةع ننو
َّ ْ
ِّ ْ
َّ
لظلمهت هلمة بطق العت وهلمة لليي وهلمة لب و :ال ِإَل ِإال أنكت سكبْحانَ ِإِّن رنكت ِمكن الظكال ِ ِم
فهسننت هب لن فةخوهللان الننعت إىل لسننهحي ث قذفن فةلقننه إىل لسننهحي وأنبننة علين من وا مننق قطننا وهننع
لق ننوم ،فك ننه مي ن و س ننتظي ب ن وبعرق ن  ،وا ننه تس ننهقط م ننةو ور هللال نهللا  ،وا ننه ننعن س ننبح و ننذاو ابللي نني
و لد هر ،فلمه قع و متهللا بةط و ا فةالة أسعي لقنوم فنذبلة لقوعنة ث بسنة ،فشن كلنع علن نعن
إلين  :مهلننع حز دننه اي ننعن ؟ قننه  :اي رب هننذ لش ن وا لننيت اهنننة تدعةننين سننلطة علي ننه
فظنني حز دننه ،فننةوح
و ا فيبسة؟ قنه  :اي نعن أحزننة بشن وا مل تزرع نه ومل تسنق ه ومل تةنق ذنه أ بسنة حنا سنتغدية عد نه ،ومل
سننز يفهنني نيدننع أانننو مننق مننةا أل ن أر ت دننز علنني م لةننذ ب ،أهنني نيدننع ممدننع و تقننع فننهرهللا إلنني م،
فننهنطل ننعن إىل قعم ن فلمننه ىن مننق نيدننع سننت ىي أ نهللاخي ،فقننه لننوم لقي ن  :نننة أهنني نيدننع فقنني هلننم :إ
عن قهللا هللاهء ،قه لو عء :أتكذب أمه تست يء و عن قهللا غو
لشها تش هللا لع أىن
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لب و وكه ؟ قه لن نعن  :ألل نم

هنذ

عن  ،فةنطقة لشها ل من عن  ،فلمه أت لوعنء قعمن وأخنيهم أخنذو و نع ب نوب  ،فقنه  :يل بيدنة مبنه أقنع ،
إلنني م ،فخوهللاننع طلبعن ن
قننهلع  :مننق ش ن هللا؟ قننه  :هننذ لشننها تش ن هللا ،فش ن هللات ن ن قننه و ننعن ق نهللا ر
فعهللاهللاو ف هس ب وممدع وحسق ميههنم فمتة م إىل حا وهع ملعت وأهللاهرهم مق كلع لةذ ب.
حهللا ط يع ي قع مخو  :وأنبة علين من وا منق قطنا وهنء لنهللااب فةهلتن منق
 141ن وعق علء
إلين  :اي نعن مل مل تنوحم مننةا
لشنم فسنكق ،ث منو لشن وا فتد ننة عدن ووقن لشنم علين ف ننزم ،فنةوح
أل ن أو ز نهللاو وأنننة رننزم سننهعة؟ فقننه  :رب ععننع ععننع  ،فننو بهللان ن ورهللا ن إىل قعم ن وممدننع ب ن وهننع قعل ن :

ْ
ُّ ْ
ت ق ْ ية آمن ْ
فل ْو ال ن ْ
ت فنفعتا إيمانتا إ َّال ق ْوم يونس ل َّما آمنوا را ْفنا عنْت ْم عكاب ْ ِ ْ
ادلنيكا
اْلكز ِي ِِف احيكا ِ
ِ
ِ
وم َّت ْعناه ْم إىل َِ ال .

 111ـ يف الكايف ابسده إىل أيب عبهللا
عن ومل سمة عن .

حهللا ط يع ي قنع فين

 :إ هللاينيني سنتنىن

هنال قنع

 113ـ يف روض الكايف عد عق أمحهللا بق ب عق بق حمبعب عق عبهللا بق سده عنق مةنووه بنق خوبنعك عنق
رايح رمحننة ورايح عننذ ب ،فننه مننهء جيةنني ل نوايح مننق لةننذ ب رمحننة فةنني،
قننه  :إ
أيب هللاةعننو
قه  :ولق جيةني لومحنة منق لنو ح عنذ اب قنه  :وكلنع نن مل نوحم قعمنه قنط أينهعع فكهننة ينهعت م إاي وابال علني م
بةنهللا مننه قنهللا اننه قنهللار علنني م لةننذ ب
إال مننق بةنهللا سننعهلم عننق يهعتن  ،قننه  :واننذلع فةنني بقننع ننعن ملننه ممدننع
وق ننه  ،ث تنهللا را م بومحتن ف ةنني لةننذ ب ملقنهللار علنني م رمحننة ،ف ننوف عنند م وقنهللا أنزلن علنني م وغشنني م ،وكلننع ملننه
ممدع ب وت وعع إلي .
قنه  :ننه هللاةني
 144ن فيمق ال حي نو لعقين و لةلني لنيت كاوهنه لع ني بنق منهك « » عنق لوضنه
ال نهللار لومحننة ه ننوت أ لةننذ ب؟ فةحن لدننب
للكسننعه قننلعا يفنن مننق مايت
خهلق ه ور مح ه عدهللا كلع لي وه عد م موهه و قي م مكووه ه امه قوه عق قع عن حا
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تعننزم أمتن إىل

ت وعع إىل

.

مق يفخبهر لتعحيهللا حهللاثده عبهللا بنق متنيم لقومنء
 115ـ يف عيو الخيار ابب مه هللاهء عق لوضه
قنه حنهللاثده ىب عنق أمحنهللا بننق علنء يفن ننهرا عننق أيب ل نلة عبنهللا لسننال بنق قننهحل هلننووا قنه  :سننة ملننةمع أاب
ً
ْ ْ
ُّ
ُّ ْ
ْ
ْ
ْجيعكا
عق قع
السق علء بق معس لوضه
هللاني ثدنهس  :ولو شاء ِبكَ َلمكن مكن ِِف اَلِ ِض ُكتكم ِ
َّ

ْ

ْ

ْ
ْ
ْ ْ
ْ
َّ
ُ فقنه لوضنه  :حنهللاثين
انلاس َ ََّّت يكونوا مل ِم ِن وما
ِنلف الس أ تكل ِمن إِال هِكإِذ ِ ا ِ
أفأنت تك ِ
أيب معسن بننق هللاةعننو عننق أبين هللاةعننو بننق ب عننق أبين ب بننق علننء عننق أبين علننء بننق السننا عننق أبين السننا بننق
 :لنع أاوهنة اي رسنع منق قنهللارت
قنه  :إ ملسنلما قنهلع لوسنع
علء عنق علنء بنق أيب يهلن
 :مننه ادننة يفلقننء تةننهىل
علين مننق لدننه عل ن إلسننال لكنننو ع نهللا ان وقعتدننه عل ن ع نهللاوان؟ فقننه رسننع
ْ

ِّ

تبنهر وتةنهىل علن اي ب و ل ْ
كو شكاء ِ ُّبكَ

ببهللاعة مل حيهللان إىل في نه منيقه ومنه أنا ِمن المتَك ِف  ،فنةنز
ً
ْ ْ
ُّ ْ
ْ
ْجيعا عل سبيي إلجلهء و الضطور لنهللانيه امنه نؤمق عدنهللا ملةه دنة ورس نة لبنة و
َلمن من ِِف اَلِ ِض ُكتم ِ
تخننوا ولننع فةلننة كلننع ذننم مل سننت قع مننىن ثننع اب وال م نهللاحه ولكننين أر نهللا منند م ؤمدننع تننهر ق غننم م ننطو ق

ْ
ْ
ْ
انلاس َ َّ
َّ
كل ِم ِن وأمنه
كَّت يكونكوا م
ك
ت
ت
ليست قع مىن لزلع و لكومنة و و خللنع هللادنة خللنهللا أفأن
ِ
َّ ْ
ْ
ْ ْ
ُ فلي كلع عل سبيي سويف الميه علي نه ،ولكنق علن مةنىن هننه
قعل  :وما
ِنلف الس أ تل ِمن ِإال هِ ِإذ ِ ا ِ
و كن ن مننو هلننه ابالميننه مننه اهنننة مكلعننة متةب نهللاا ،وإجلننهس إايهننه إىل الميننه عد نهللا زو
مننه اهنننة لتننؤمق إال هبك
لتكلي و لتةبهللا عد ه فقه ملةمع  :فوهللاة عىن فوحل عدع.

 116ـ يف كتاب التوحيـد ىب قنه  :حنهللاثده عبنهللا بنق هللاةعنو المنما عنق أمحنهللا بنق ب عنق بنق ف نه عنق
قع  :هللاةلع أموام وال رةلنع للدنه فهنن منه انه هلل ف نع
علء بق عقبة عق أبي قه  :مسةة أاب عبهللا
قنه
هلل ،ومه اه للده فال ةهللا إىل  ،ال هقمع لدنه لنهللا دكم ،فنه ملخهقنمة الوضنة للقلن ،
َّ
ْ
ْ ْ ْ
لك َّن اُ ي ْت ِْي م ْن اااء وقه :
لدبي ِ :إنَ ال تت ِْي من أَببت و ِ
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ْ
ْ
ْ
َّ
انلاس َ ََّّت يكونوا مل ِم ِن
أفأنت تك ِ

كرو لدنه فنه لدنه أخنذو عنق لدنه و نكنم أخنذ عنق رسنع
إك ات عل عبهللا

هللاخي

هذ يفمو اه أسنوم إلين منق لطنم

 ،و ىن مسةة ىب قع  :إ
إىل واو (.)1
 117ـ يف أصو الكايف السا بق ب عق مةل بق ب عق أمحهللا بق ب بنق عبنهللا

عنق أمحنهللا بنق هنال عنق

عق قع
مية بق علء عق و لوقء قه  :سةلة أاب عبهللا
.
ع ْن ق ْومال ال ي ْل ِمنو قه  :تايت هم النمة و لدذر هم يفنبيهء
 118ـ يف روض الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق علء بق الكم عق عبهللا
ْ
كن ق ْ
انلككِ ع ْ
 :وما ت ْوِن ْاَليا و ُّ
كومال ال يل ِمنكو
قنع
عبنهللا
ِ

بق حينىي لكنههلء عنق أيب
قنه  :ملنه سنو بوسنع

تبهر وتةنهىل :وما ت ْوِن ْاَليا و ُّ
انلككِ
ِ

أات هللاينينني ابلنني فواب ننه ،فننةت بيننة ملق نهللا فلقننء مننق لق ن مننق إخع ن ن مننق يفنبيننهء قننلع ت علنني م
أعةننا ث رهللان  ،ف نهللان أقن هب ىن أتيننة بيننة ملقنهللا ورهللاةننة مننق لليلننة وق نهللا هللاننهءّن هللاينينني ابلنني فوابت ننه،
وم ة كلع ىن مورت بةم يفيب سعيه عل مهء لبين فال  ،وقهللا أضنلع عنال هلنم أمحنو ،وقنهللا هنم لقنع يلبن فقنه
بة م لبةب :نه هللاهء لشه وهع ران سنو  ،ولكندكم قنهللا أتينتم لشنه وعوفتمعهنه فهسنقلع عنق أسنع ق ه وأبع ذنه
إك سقي عق لشنءء ال ةوفن
ورهرهه ،فقهلع  :اي رسع اي لشه واي أسع ق ه؟ قه  :واه رسع
هنذ لشنه قنهللا
فقه  :اي رسنع
م علي ح و كلع وهللا  ،قه  :فبيدمه هع اذلع إك أات هللاينيي
فهك هع ابلشه مبع ذه وأسع ق ه ورهرهه ،فقه  :ق لسهني عنق
رفةة لع فهلتعة رسع
اني منه سنةلع عدن فلنم نؤمق مند م إال قليني :وهنع قنع
لشه ؟ فقهلع ل  :فنال وفنال  ،فةهللانهذم رسنع
انلكِ ع ْ
تبنهر وتةنهىل :وما ت ْوِن ْاَليا و ُّ
 :نةنعك ابهلل ال
كن قك ْومال ال ي ْل ِمنكو ث قنه أبنع عبنهللا
ِ
نؤمق ابهلل
__________________
( )1لعاو :عش لطهنو.
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 119ـ يف تفسري العياشي عق ب بق لع ي عق أيب السق لوضه

قه  :سةلت عق مءء

ْ
ِّ
قع  :نتظوو إِِّن معك ْم ِمن المنْت ِظ ِ ين .

أولي تةلم نتظهر لعوحل مق لعوحل؟
قنه  :منه ميندةكم
 152ن عق م قلة لط ه عنق أيب عبنهللا
ْ
ْ
ْ
قع  :ركلَِ َقا عليْنا ُن ِج المل ِم ِن
يفمو ن مق أهي جلدة
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لعنوحل؟ فقنه :

تشن هللاو علن منق منهت مندكم علن هنذ
.

سورة هود
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
انني عةنة بةنن

قننه  :منق قنوأ سنعرا هنع
 1ـ يف كتـاب اــواب العمـا ابسننده إىل أيب ب بنق علنء
ع لقيمة زموا لدبيا ومل ةوه ل خطيقة عمل ه ع لقيمة.
مننق قوأهننه أعطن مننق يفهللاننو عشننو حسنندهت بةنهللا مننق قنهللا
 1ـ يف جممــع الييــا ىب بننق اةن عننق لدننب
بدعح واذب ب وهع وقهحل ومةي ولع وإبوهيم ومعس  ،واه ع لقيمة مق لسةهللا ء.
ق نهللا أسننوم إليننع لشنني ؟
 3ن ورو لنةلننب ابسننده عننق أيب إسن عننق أيب هللا يعننة قننه  :قينني :اي رسننع
قه  :ميبتين هع وأخع هته.
قنهللا أسنوم إلينع لشني ؟ قنه
 1ـ يف كتاب ابخصا عق عكومنة عنق بنق عبنه قنه  :قنه أبنع بكنو :اي رسنع
ميبتين هع و لع قةة و ملوسالت وعم تسهءلع .
ْ
َ كم ْ
كت آياتك قنه :
 5ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
 :ال ِرتكاب أ ِ
هع الْق ْ آ م ْن دل ْ َكيم خبم قه  :مق عدنهللا حكنيم خبنم و أ ْ
است ْوف وا ِ َّبك ْ
كم ةنىن ملنؤمدا وقعلن
ِ
ِ
ِ ال
ِ

ِّ
َّ
ْ
ْ
ْ
 :وِ ْ تولَّ ْ
كإِّن
ف
ا
كو
ن
ل
ع
وق
ن
ي
عل
ت
قلع
يهل
أيب
بق
علء
ع
ف
ل
ض
ف
ل
ض
ف
ي
ذ
ل
ِ
تةهىل :و يل ِ
ِ
ِ
ال
ْ
ْ
َّ
 :أال إُِت ْم يَنو صكْوِه ْم ِلي ْسكتخفوا
أخاف عليْك ْم عكاب ي ْومال ر ِب الَ قه  :لنهللاخه و ل ني ة قعلن
 :إ م نة ملدنهف بغنب علنء
وقه رسع
ِمنْ قع  :كتمع مه قهللاورهم مق بغب علء
ْ
واه قع ظ وو ملع ا لةلء عدهللا لدب و سنوو بغ ن فقنه هللاني كانو  :أال َِ ا ْستواو ِثيابت ْم فهنن انه

إك حنهللان بشننءء مننق ف نني علن قننلع ت علين أو تننال علنني م مننه نننز فين نع ننع ثيننهذم ث قننهمع  ،قننع
َّ
ْ
ْ
ُّ
ُّ
وِ .
 :يعلم ما ا ُِو وما يع ِلنو حا قهمع إِن ع ِليم هِكا ِ الصْ ِ

334

 6ـ يف روض الكايف بق حمبعب عنق عيني بنق قنهحل عنق سنهللا و عنق أيب هللاةعنو
ملشننواا اننهنع إك مننوو بوسننع
 ،فنةنز
حن ال نو رسنع
ْ
ِثيابت ْم ي ْعلم ما ا ُّ
ُو وما يع ِلنو
ِ

قنه  :أخنيىن هللانهبو بنق عبنهللا

حننع لبيننة يةيننة أحنهللاهم ه ننو ورأسن هكننذ  ،وغطن رأسن بنعبن

.

ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
 :أال إُِت ْم يَنو صْوِه ْم ِلي ْستخفوا ِمنك أال َِك ا ْستواكو

 7ـ يف جممـع الييـا رو عنق علنء بنق السنا وأىب هللاةعنو ب بنق علنء وهللاةعنو بنق ب « ندنعىن قنهللاورهم» علن
عةععي.
رهللاني منق
قنه  :أتن رسنع
 8ـ يف تفسـري العياشـي عنق ب بنق لع نيي عنق هللانهبو عنق أيب هللاةعنو
يل بدننا وبدنهت و خننعا وأخننع ت وبننىن بدننا وبنىن بدننهت وبننىن إخننعا وبننىن أخننع ت،
أهني لبه ننة فقننه  :اي رسننع
ت نهللاعع

أ عس ن عليدننه؟ قننه  :وبك ن  ،فننو ل ن [ ملسننلمع

و ملةيشننة عليدننه خعيعننة ( )1فننه رأ ننة اي رسننع
َّ
ٌّ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ َّ
ْ ْ
ْ َّ
فقنه ] رسنع  :ما ِمن داه الة ِِف اَلِ ِض ِإال ى ا ِ
تاب م ِبك ال
ُ ِِزقتا ويعلم مستق ها ومستودعتا ل ِِف ِر ال
علي لوز قبه اهملهء ملد منو قليني فقلنيال و اننم
ُ ِِ ْزقتا ق
مق اعي ذذ يففع مل معنة ى ا ِ
ف نهللاثين منق رأ لوهللاني

زمنق

وأمق ل ملسلمع قه  :قنه أبنع هللاةعنو
فكنم  ،قه  :ث عه رسع
عمو فسةل عق حهل فقه  :مق أحسق مق حعل ( )2حهال وأانوهم مهال.
 :قسنم أرز ق نم وأح ن ماثرهنم وأعمنههلم وعنهللا أنعهسن م وخهندنة أعيند م ومنه عنء
 9ـ يف هنـل اليل ـ قنه
قهللاورهم مق ل مم ومستقوهم ومستع ع م مق يفرحه و لظ عر إىل تتدهه ذم لغهايت.
 11ـ يف عيو الخيار حداةا متيم بق عبهللا بنق متنيم لقومنء قنه  :حنهللاثده ىب عنق أمحنهللا بنق علنء يفن نهرا عنق
أيب ل لة عبهللا بق قهحل هلووا قه  :سقي ملةمع أاب
__________________
«ضيقة».
( )1لةل م
( )2مل هللار «خعل » ابخلهء ملة مة .و «حالال» بهللا «حهال» وهع مق خعل
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مله  :أعطه إاي متع ال وملك إاي .

السق علء بق معس لوضه

عنق قنع

َّ
السماوا و ْاَل ِْض ِف س َّ
َّ
كت ِة أيَّكامال واك
اَّلي خل
 :وهو ِ
ِ ِ
ِ

ً
ع ْش ك ى املْككا ِء َلبْلككوك ْم أيُّكك ْ
كم أ َْسككن عمككال فقننه  :إ
ِ

تةنهىل خلن لةننويب و ملننهء و ملالنكننة قبنني خلن
تةننهىل ،ث هللاةنني عوم ن عل ن ملننهء
لسننمهو ت و يفر فكهنننة ملالنكننة تس نتهللا منعس ن ه وابلةننويب و ملننهء عل ن
ليظ ننو بننذلع قهللارتن للمالنكننة فننتةلم نن علن انني مننءء قنهللا و ،ث رفن لةننويب بقهللارتن ونقلن ف ةلن فننع لسننمهو ت
خيلق نه يوفنة
ستة أاي وهع مستع عل عوم واه قه ر علن
لسب ث خل لسمع ت [ لسب ] و يفر
خلق ننه سننتة أاي ليظ ننو للمالنكننة مننه خيلقن مد ننه مننيقه بةنهللا مننءء فيسنتهللا نهللاون مننه حينهللان
عننا ولكدن
لةويب الههللاة ب إلي  ،يفنن غنىن عنق لةنويب وعنق عين منه خلن ال عقن
تةهىل موا بةهللا موا ،ومل خيل
عل
ْ
َِ :لبْلوك ْم أيُّك ْم أَسكن
ابلكع عل لةويب ،يفن لي مسم تةهىل عق قعة خلق علع ابنم  ،وأمنه قعلن
ً

خلن خلقن ليبلنعهم بتكلين يهعتن وعبه تن علن سنبيي الحتمنه و لت وبنة ،يفنن مل نز عليمنه
عمال فهن
بكي مءء ،فقه ملةمع  :فوهللاة عىن اي أاب السق فوحل عدع.
 11ـ يف الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق سن ي بننق زاي عننق ب بننق مسةينني عننق بةننب أقن هب عننق أيب عبنهللا

تةهىل خل لهللانيه ستة أاي ث ختزهله ( )1عق أاي لسدة و لسدة ثالنهنة وأرب ومخسع عمه.
قه  :إ
حنهللا ط يع نني وفين  :وأمننه قعلن  :إنَّمككا أعظكك ْ
كم
 11ـ يف كتــاب االحتجــاج للطربســي عننق أمننم ملننؤمدا
ِ
ِ
َّ
واَككْ ال فننه
هِ ِ
هللانني كاننو أنننز عننز نم لشننو ن ومايت لعننو نب أوقننهت تلعننة ،امننه خلكك السككماوا ِ
ْ
واَل ِْض ِِف ِس َّت ِة أيَّامال  ،ولع مهء أ خيلق ه أقي منق ملنح لب نو خللن  ،ولكدن هللاةني الانا و ملنهللا را مننهال المدهنن
وإجيهاب لل

ة عل خلق .

ْ
َّ
َّ
السماوا ِ واَل ِْض ِِف ِس َّت ِة أيَّامال واك ع ْش ى
اَّلي خل
 :وهو ِ

 13ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقعلن
ْ
املككا ِء وكلننع مبنهللاأ خللن  ،لننوب تبننهر وتةننهىل خلن هلننع ء ث خلن لقلننم فننةمو أ جيننو  ،فقننه  :اي رب مبننه

أهللاو ؟ فقه :

__________________
( )1ختز لشءء :حذف وقطة .
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مبه هع انهنق ،ث خلن لظلمنة منق هلنع ء وخلن لدنعر منق هلنع ء وخلن ملنهء منق هلنع ء وخلن لةنويب منق هلنع ء وخلن
لةقننيم مننق هلننع ء وهننع لننو ح لش نهللا هللا ،وخل ن لدننهر مننق هلننع ء ،وخل ن خلل ن ال ننم مننق هننذ لسننتة لننيت خلقننة مننق
هلع ء ،فسلط لةقيم عل ملهء ف وبت فةانوت ملعحل و لزبهللا وهللاةي نعر خهن هلع ء ،فلمنه بلن لعقنة لنذا أر
قننه للزبنهللا :عنهللا ف منهللا ،وقننه للمننعحل :عنهللا ف منهللا ،ف ةنني لزبنهللا أرضننه وهللاةنني ملننعحل هللابننهال رو سن لننألر  ،فلمننه
أعهللاهه قه للووح و لقهللارا :سعاي عومء إىل لسمهء ،فسعاي عومن إىل لسنمهء ،وقنه للنهللاخه  :عنهللا ف منهللا ث قنه
ً
ً
ْ
ْ
ل  :زفو ( )1فزفو فده ه و يفر عيةه ائَِيا ط ْواع أ ْو ر ْهكا قاتلكا أتينكا طكائِ ِع فقضكاه َّن سكبْع سكماوا ال ِِف
ْ
ْ
ي ْوم ْ ِ و ِمن اَل ِْ ِض ِمكثلت َّن فلمنه أخنذ رز خلقن خلن لسنمهء وهللادههننه و ملالنكنة نع خلمني  ،وخلن
 :أإنَّك ْ
ككككم
يفر ننع يفحن نهللا ،وخلن ن و ب ل نني و لب ننو ننع الثد ننا ،و ننه ليعم ننه لل ننذ ق ننع
ِ
َّ

ْ

ْ
كف و هاَّلي خل اَل ِْض ِف ي ْ
كوم ْ ِ وخلن لشن و ونبنهت يفر وأهنهرهنه ومنه في نه و هلنع
تل
ِ ِ
ِ
سة سنهعهت
وخل جله وهع أبع جلق ع لسبة ( )2وخل لطم ع يفربةهء ،وخل م
لسمع ت و يفر ومه بيد مه.
فعء هذ لستة يفاي خل

نع لنلننهء
نع جلمةنة،

خلن خلنم نع يفحنهللا،
قنع  :إ
 11ـ يف روض الكايف عق عبهللا بق سده قه  :مسةة أاب عبهللا
ومه اه ليخل لشنو قبني خلنم و نع يفحنهللا و الثدنا خلن يفرضنا ،وخلن أقع هتنه نع لنلننهء ،وخلن لسنمع ت
ْ
ْ
َّ
السماوا ِ واَل ِْض وما هينتمكا
خل
ع يفربةهء و ع خلمي وخل أقع هته نع جلمةنة ،وكلنع قنع
ِِف ِس َّت ِة أيَّامال .
 15ـ يف كتاب التوحيد حداةا علي بن أْحد بق ب بق عمو لهللاقه
عق ب بق مسةيي ليمكء :

__________________
( )1زفو لدهر :مس قعت لتعقهللاهه.
( )2قه جمللسء (ر ) « :ع لسبة» لي

قه  :حهللاثده ب بق أيب عبنهللا

بةب لدسخ وهع أه و ،ث كاو وهللاعهه عل تقهللا و فو هللا لب هر حل 11 :14
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لكنع

مقة.

قه  :حهللاثده هللاذعه بق ن و أبع ن و لكدهللاا قه  :حهللاثده س ي بق زاي يف مء عنق السنق بنق حمبنعب عنق عبنهللا
ْ

 :واك ع ْش ى املكا ِء فقنه يل:
عنق قنع
بق انم عق و لوقء قه  :سةلة أاب عبنهللا
لةنويب انه علن ملنهء و لنوب فعقن  ،فقنه  :انذبع  ،منق زعنم هنذ فقنهللا قنم حممنعال
مه قعلع ؟ قلة :قعلنع
ووقع ب عة ملخلعقا ولزمن لشنءء لنذا حيملن أقنع مدن  ،قلنة :بنا يل هللاةلنة فنهللا  ،فقنه  :إ
محي علم و د ملهء قبي كنع مسنهء أو ر أو نن أو هللانق أو مشن أو قمنو فلمنه أر خيلن خللن نننوهم
وأمننم ملننؤمدا و النمننة قننلع ت علنني م ،فقننهلع :
بننا هللا ن فقننه هلننم :مننق ربكننم؟ فكننه أو مننق نطن رسننع
أننة ربدنه ف مل نم لةلنم و لنهللا ق ،ث قنه للمالنكنة :هنؤالء محلنة علمنء و نين وأمدنهنء خلقنء وهنم ملسننقعلع  ،ث
قينني لبننين م  :أقننوو هلل ابلوبعبيننة وهل ننؤالء لدعننو ابلطهعننة فقننهلع  :نة ننم ربد ننه أق ننوران فقننه للمالنكننة :م ن هللاو  ،فقهل ننة

ً
َّ ْ
َّ
َّ َّ
ال قعلع ِإنا رنا ع ْن هكا اغ ِف ِل * أ ْو تقولوا ِإنما أْشَ آهاؤنا ِم ْن قبْل وكنا ذ ِِّ َّية ِم ْن
ملالنكة« :م هللاان عل
ْ
ْ
ْ
وال تده مؤاهللاا علي م ملينه .
بع ِْ ِه ْم أفتت ِلكنا هِما فعل المبْ ِطلو

 16ـ يف أصو الكايف ب بق السق عق س ي بق زاي عق بق حمبعب عق عبهللا لومحق بنق اننم عنق و لوقنء
ْ

 :واك ع ْش ك ى املككا ِء فقننه  :مننه قعلننع ؟ قلننة :قعلننع  :إ
عننق قعلن
قننه  :سننةلة أاب عبنهللا
لةويب انه علن ملنهء و لنوب فعقن  ،فقنه  :انذبع  ،منق زعنم هنذ فقنهللا قنم حممنعال ووقنع ب نعة ملخلنع ولزمن
محني دن وعلمن ملنهء قبني كنع مسنهء
لشءء لذا حيمل أقع  ،قلة :با يل هللاةلة فهللا  ،فقنه  :إ
أو ر  ،أو هللاق أو ن أو مش أو قمو.
 11ن ب بق حيىي عق عبهللا بق ب بق عيس عق السق بق حمبنعب عنق علنء بنق رائب عنق سنهللا و ل نم
 :هككْيع َّ
السككماوا ِ فقننه أبننع هللاةعننو
عننق قننع
قننه  :مسةننة محننو بننق أعننا سننة أاب هللاةعننو
ِ
بتهللام يفميهء ال ه بةلم عل غم منه اه قبل  ،فهبتنهللام لسنمع ت و يفرضنا ومل كنق قنبل ق
:إ

ْ
مسع ت وال أرضع  ،مه تسم لقعل تةهىل :واك ع ْش ى املا ِء و الهللا ط
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يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 18ـ يف الكايف ب بق حينىي عنق ب بنق السنا عنق ب بنق سنده عنق ب بنق عمنو لة لنء قنه  :قلنة يفيب
ْ
تةنهىل :واك ع ْشك ى املكا ِء ؟ قنه :
 :أا مءء انه معضن لبينة حينط انه ملنهء قنع
عبهللا
اه م ها بي هء ةىن را.
 19ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق علء بق الكم عق سي بق عمما عق أيب بكو ال ومء عنق أيب
ملسن هللا
قننه  :خنوحل هشننه بننق عبنهللا مللننع حههللاننه ومةن يفبننويب لكلننب ( )1فلقيننه أاب عبنهللا
عبنهللا
الننو  ،فقننه هشننه لألبننويب تةننوه هننذ ؟ قننه  :ال ،قننه  :هننذ لننذا تننزعم لشننيةة أن ن نننب مننق انننوا علم ن  ،فقننه
يفبننويب :يفسننةلد عننق مسننةلة ال جييبننين في ننه إال نننب أو وقننء ن نب ،فقننه هشننه  :و ت أن نع فةلننة كلننع ،فلقننء
َّ
ْ
َّ َّ
 :أولككم ي ك ِ
اَّليككن كف ك وا أ السككماوا ِ

فقننه  :اي أاب عبنهللا أخننيىن عننق قننع
يفبنويب أاب عبنهللا
ْ
ً ْ
 :اي أبننويب هننع امننه
واَل ِْض نتككا ِتْقككا ففتقناهمككا مبننه اننه رتق مننه ومبننه اننه فتق مننه؟ فقننه أبننع عبنهللا
ْ
ع ْش ى املكا ِء  ،و ملنهء علن هلنع ء و هلنع ء ال حينهللا ومل كنق عمقنذ خلن غم نه و ملنهء عنذب
وقن نعسن ،

فننو ت ،فلمننه أر أ خيلن يفر أمننو لنوايح ف نوبة ملننهء حن قننهر معهللاننه ث زبنهللا ف ننهر زبنهللا و حنهللا  ،ف مةن
َّ
ْ
كت و ِضككع
معضن لبيننة ،ث هللاةلن هللاننبال منق زبنهللا ،ث حن يفر منق ستن  ،فقنه
تبننهر وتةننهىلِ :إ أ َّول بيك ال
ً
َّ
َّ
َّ
لن ِاس ل َِّلي هِبككة مبكاِاك ث مكنط لنوب تبنهر وتةنهىل منه منهء فلمنه أر أ خيلن لسنمهء أمنو لنوايح ف نوبة
لِ
لب عر ح أزبهللاهته ،فخوحل مق كلع ملعحل و لزبهللا مق وسنط خنه سنهي منق غنم انر ،فخلن مدن لسنمهء ،وهللاةني
في ه ليوحل و لد ع ومدهز لشم و لقمو ،وأهللاوهه
__________________
( )1قه هللان لقمء (ر ) لكىن و يفلقهب :يفبويب لكلب أبع جمهم بق لعليهللا لق هعء لذا كاو بق عسنهاو
ع و هشه بق عبهللا مللع وبقء إىل ع و ملد عر ،و ظ نو منق لنوو ايت و لتنع ر خ نن انه منق خنع
مد عر فو هللا مقة.
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اتر نخ مشن انه

هشنه  ،ث كانو لن ق نة يو عنة من

ن لعلننع واهنننة لسننمهء خ ننو ء عل ن لننع ملننهء يفخ ننو ،واهنننة يفر غنني ء عل ن لننع ملننهء لةننذب و ال نهللا ط
َّ
ْ
اَّلين كف وا ت نة إنشنهء
يع ي أخذان مد معض الههللاة ،وستق علي بتمهمن عدنهللا قعلن تةنهىل :أولم ي ِ
تةهىل.
 22ن حهللاثين أيب عق محه بق عيس عق إبنوهيم بنق عمنو ليمنهّن عنق أيب لطعيني عنق أيب هللاةعنو عنق أبين علنء

نن قننه  :وقنهللا أرسنني إلين بننق عبننه سننةل عننق مسننهني :و مننه مننه سننقي عدن مننق لةننويب مننم خلقن
بننق السننا
خلق أرابعه مل خيل قبل إال ثالثة أميهء :هلع ء و لقلم و لدعر ث خلق ألع ان تلعنة ،و النهللا ط يع ني
؟ فه
أخذان مد معض الههللاة.
 21ن حنهللاثين أيب عننق السننق بننق حمبننعب عننق ب بننق لدةمننه يفحننع عننق سننال بننق ملسننتدم عننق ثننع و بننق أيب

َّ
ككْل ْاَل ِْض غك ْ
ككَ
 :تبك

فهختننة وكاننو ح نهللا نه يننع ال سننتق علي ن مخننو لزمننو إنشننهء تةننهىل وفي ن قننع
ْ
اَل ِْ ِض ةننىن مر مل تكس ن علي ننه لننذنعب ابرزا لنني علي ننه هللاب ننه وال نبننهت ام ننه حهه ننه أو م ننوا ،و ةي نهللا
ْ
ع ْش ى املا ِء امه اه أو موا مستقال بةظمت وقهللارت .

 11ـ يف أصــو الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق لقهسننم بننق ب عننق ملدقننوا عننق سننعيه بننق عييدننة عننق أيب عبنهللا
ً
َِ :لبْلوك ْم أيُّك ْم أ َْسن عمكال قنه  :لني ةنىن أاننوام عمنال ولكنق أقنعبكم عمنال،
قنع
و نه القهبة خشية و لدية ل ه قة و خلشية ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
قنهللا اشن خللن اشنعة ال نن هللا ني منه أخعنع منق م نمع أسنورهم
 :أت إ
 13ـ يف هنل اليل قنه
ُّ

ً

ومكدع ضمهنوهم ،ولكق ليبلعهم أيت ْم أ َْسن عمال فيكع لنع ب هللاز ء و لةقهب بع ء (.)1
أ أاب السنق معسن بنق هللاةعنو
 11ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي ورو عق علء بنق ب لةسنكوا
خل خلل فةلم مه هم إلي قهنوو  ،فةموهم وهنههم فمه أموهم ب مق مءء فقهللا هللاةي هلم
قه  :إ
__________________
( )1لبع ء :ملكهفها.
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ن لسبيي إىل يفخذ ب  ،ومه هنههم عد مق مءء فقهللا هللاةني هلنم لسنبيي إىل توان  ،وال كعننع مخنذ ق وال اترانا إال

ْ ْ
ككم أَسككن
أح نهللا مننق خلق ن عل ن مة ننيت بنني ختننيهم ابلبلننع امننه قننه َِ :لبْلككوك ْم أيُّك

ابكنن  ،ومننه هللانني
ً
عمال .
« :وال كعنع مخذ ق وال اتراا إال ابكن » أا بتخليت وعلم « نت ».
قعل
اتهب عيع يفخبنهر بينه لقعلن

َلبْلكوك ْم أيُّك ْ
كم
ِ

قا ةمؤلف هذا الكتاب :قهللا سب عق لوضه
ً
أ َْسن عمال فلم هللا (.)1
ْ ْ
ْ َّ
ِئ أخ ْ نا عنتم العكاب إىل
 15ـ يف تفسري العياشي عق أاب بق مسهفو عق أيب عبهللا
قع  :ول ِ
ْ
ً
ّأمة م ْعْود ال ةىن عهللاا اةهللاا بهللار َلقول َّن ما َيْ ِبس أال ي ْوم يأ ِت ِيت ْم ليْس م َْصوفا عنْت ْم قه  :لةذ ب.
لنالننةا و لب نةة عشنو رهللانال،
 26ن عنق عبنهللا يفعلن اللنب قنه  :قنه أبنع هللاةعنو  :أقن هب لقنهنم
ْ
اتهب  :ول ْ
ِئ أ َّخ ْ نا عنْتم العكاب إىل ّأمة م ْعْود ال قه  :جيتمةنع لن
هم و يفمة ملةهللاو ا ليت قه
ِ
سهعة و حهللاا قزعه اقزم خلو (.)2
ْ

 :ول ْ
ِئ أ َّخ ْ نا عنْتم العكاب إىل ّأمة م ْعْود ال قنه  :هنع
ِ

 63ن عق السا عنق خلنزز عنق أيب عبنهللا
لقهنم وأق هب .
 18ـ يف روض الكايف علي بن إبراهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق مد نعر بنق نعن عنق مسةيني بنق هللانهبو عنق
ْ
ً
ْ
ْْ
ْ
ْجيعكا
اُ
كم
ك
ه
قنع
أيب خهلهللا عق أيب هللاةعنو
ِ
 :فاسَ ِبقوا اْلَا ِ أين ما تكونوا يكأ ِ ِ
ْ

ْ

ً

ْجيعا ةنىن أقن هب لقنهيف لنالننةا
قه  :خلم ت لعال نة وقعلن تبنهر وتةنهىل :أين ما تكونوا يأ ِ هِكم اُ ِ
سهعة و حهللاا قزم اقزم خلو .
و لب ةة عشو رهللاال ،قه  :وهم و يفمة ملةهللاو ا ،قه  :جيتمةع و

__________________
( )1أا الهللا ط لةهمو مق هذ لسعرا.
( )2لقزم ن حمواة ن قط منق لسن هب متعوقنة قنغهر ،قيني :و ننه خنص خلو ن يفنن أو لشنتهء ،و لسن هب فين كنع متعوقنه غنم من ام وال
مطب ث جيتم بة إىل بةب.
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ْ

 19ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم قعلن  :ول ْ
ِئ أ َّخ ْ نا عنْتم العكاب إىل ّأمة م ْعْود ال قنه  :إ متةدنههم
ِ
فدز هم ونةذذم َلقول َّن مكا َيْ ِبسك أا قعلنع ال قنع لقنهنم وال خينوحل علن حنهللا
لهللانيه إىل خووحل لقهنم
ْ
ً
الست ز ء ،فقنه  :أال ي ْوم يأ ِت ِيت ْم ليْس م َْصوفا عنْت ْم وَاِ هِ ِت ْم ما نوا هِك ِ ا ْسكت ْت ِزؤ  ،أخنيان أمحنهللا بنق
إ ر قه  :حهللاثده أمحهللا بق ب عنق علنء بنق الكنم عنق سني بنق حسنه عنق هشنه بنق عمنهر عنق أبين  -وانه

هنذ

ْ
ِئ أ َّخ ْ نا عنْتم الْعككاب إىل ّ
قعلن  :ول ْ
أمكة معكْود ال َلقكول َّن مكا
 عق علءمق أق هب علء
ِ
ْ
ْ
ً
ْ
َيْبس قه  :يفمة ملةهللاو ا أق هب لقهنم لنالنةا و لب ةة عشو ،وقعلن و ل ْ
ِئ أذقنا اْلنسا ِم َّنا ِ َْحكة ث َّ
كم
ِ
ِ
ِ
ْ
ِّ َّ
نز ْعناها منْ إنَّ َللس رفوِ ول ْ
ِضاء م َّسكتْ َلقكول َّن ذهكب َّ
ِئ أذقنا ُ ْعماء ب ْعكْ َّ
كِن ِإنك لفك ِ ح
السكيِّئا ع
ِ
ِ ِ
فخككوِ  .قننه إك غننىن لةبنهللا ث فتقننو قننهب إلاي و جلننزم و هللن ( )1وإك اشن عدن فننوح ،وقننه  :ذهككب
َّ َّ
ِّ َّ
َّ ِّ
َّ
كاحا ِ قنه  :قنيو لشنهللاا،
السيئا عِن ِإن لفك ِ ح فخكوِ ث قنه ِ :إال ِ
اَّليكن صكَبوا وع ِملكوا الص ِ
َّ
لوخهء.
وع ِملوا الص ِ
احا ِ

 3ـ يف روض الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق ب بق خهلهللا و السا بق سةيهللا عق لد و بنق سنع هللا عنق
َّ
هننذ ال ننة :فلعلككَ
قننع
حيننىي اللننب عننق بنق مسننكه عننق عمننهر بننق سننع هللا قننه  :مسةننة أاب عبنهللا
ْ
تاَِ ب ْعض ما يوىح ِإَلَْ وضائِ هِ ِ ص َِْْ أ ْ يقولوا ل ْو ال أنْ ِزل عليْك ِ ركز أ ْو اكاء معك ملكَ فقنه  :إ
ِ
 :اي علء ىن سةلة ريب أ نع يل بينين وبيدنع فعةني ،وسنةلة ريب
مله نز قهللا هللا ( )2قه لةلء
رسع
أ ع خ بيين وبيدع فعةي .وسةلة ريب أ جيةلع وقيء فعةي ،فقنه رهللانال منق قنو ش :و ل نهم منق متنو
مق اب ( )3أح إليده اله سقي ب رب  ،ف ال سقي رب ملكه ة هللا عل عهللاو أو ادز ستغىن ب
__________________
( )1هلل أ ه مبةىن جلزم.
( )2قهللا هللا :سم معض قوب مكة.
( )3لشق :لقوبة لبهلية.
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عق فهقت ؟ و مه عه إىل حن وال ابيني إال أهللاهبن إلين ( )1فنهنز

َّ
ْ
تكاَِ بعكض مكا
كَ
تبنهر وتةنهىل :فلعل
ِ

يوىح إَِلَْ وضائِ هِ ِ ص َِْْ إىل مخو ال ة.
 31ـ يف تفسري العياشي عق هللاهبو بق أرقم عق أخين ز نهللا بنق أرقنم قنه  :إ هللاينيني لنووح يفمنا ننز علن رسنع
هفننة تكننذ أهنني الفننع
عشننية عوفننة ف ننه بننذلع رسننع
بعال ننة علننء بننق أيب يهل ن

فقنه لن
و لدعه  ،فهللاع قعمنه أان فني م فهستشنهرهم كلنع ليقنع بن ملعسنم فلنم تنهللار منه نقنع لن  ،وبكن
هللاينينني  :اي ب أهللازعننة مننق أمننو ؟ فقننه  :اننال اي هللاينينني ولكننق ق نهللا علننم ريب مننه لقيننة مننق قننو ش ،إك مل
قننوو يل ابلوسننهلة ح ن أمننوىن م ننه هم وأهننبط إىل هللادننع مننق لسننمهء فد ننووّن فكي ن ق ننوو لةل نء مننق بة نهللاا؟
َّ
تاَِ ب ْعض ما يوىح ِإَلَْ وضائِ هِ ِ ص َِْْ .
َ
فهن وه عد هللاينيي فدز علي  :فلعل
ِ

َّ
ْ
تاَِ بعض مكا يكوىح
َ
هنذ ال نة :فلعل
ِ

قنع
 32ن عق عمهر بق سع هللا قه  :مسةة أاب عبنهللا
ْ
يفمنم ملنؤمدا
كَِْ وكانو نع منه نقلدنه عنق روضنة لكنه وبةنهللا متهمن قنه  :و عنه رسنع
ِإَلَْ وضائِ هِ ِ ص
مخو قلعت ر فةه ذه قعت سم لده قع  :ألل م ه لةلء ملع ا قهللاور ملنؤمدا ،و هليبنة و لةظمنة

َّ َّ
ْ
َّ
جعل لتم ال َّ َْحن ودا فإنَّما ا َّ ْ
ُنا هِ ِلسكانَِ
احا ِ سي
قنهللاور ملدنهفقا فنهنز ِ :إ ِ
اَّلين آمنوا وع ِملوا الص ِ
ِ
ْ
ً
ِتلب ِّش هِ ِ الم َّت ِق وتنْ ِكِ هِ ِ ق ْومكا دلا بنىن أمينة ،قنه ران ( )2و ل نهم منق متنو منق اب أحن إىل النه سنة
َّ
في عشو مايت مق هنع أوهلنه :فلعلَ
ب رب  ،أفال سةل ملكه ة هللا أو ادز ستظ و ب عل فهقت ؟ فةنز
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ش سو الِ ِمث ِلك ِ مفَتيكا ال إىل:
تاَِ بعض ما يوىح ِإَلَ إىل أم يقولو افَتا وال نة علنء قل فأتوا هِع ِ
ِ

«فه مل ست يبع لع

وال ة علء فهعلم ن نه أنز إليع بةلم

و ال ل

__________________
(« )1هنذ لوو نة تعسنم علنء بنق إبنوهيم وفي نه :فنع منه عنه علينه قنط إىل حن أو ابيني إال أهللاهبن  .مدن ععن عدن » (عنق هنهمش بةنب
لدسخ)
( )2اذ لدسخ لكق
دهس ملقه .

مل هللار و لب هر و ليهه «رم » ابمليم وهع سم مقلعب امنه كانوان
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ك ني لةيهمنء ،ومل أهللانهللا لوان هههدنه مةنىن

ْ

ِّ
نكوف

ال هع ف ي أنتم مسلمع لةلء وال نة م ْن ي يْ احيكا ُّ
ادلنْيكا و ِزينتتكا ةنىن فنال وفنال وفنال
ِ
ْ
ْ
ْ ْ
ِّ
ى هيِّنة م ْ
ويتلكو شكا ِهْ ِمنك أمنم ملنؤمدا
كن ِبك ِ رسنع
إَلتم أعمالت ْم ِفيتا  ،أفم ْن
ال ِ
ً ْ ً
ْ
و ِم ْن قبْ ِل ِ ِرتاب موىس إِماما وَِحة قه  :اه وال ة علء
اتنهب معسن أو ِئلَ يل ِمنو هِك ِ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
َزاب ف َّ
وال نة علن إِنَّ اح ُّ ِم ْن ِ ِّبَ إىل قعلن
انلاِ م ْو ِعْ فال تَ ِِف ِم ْ ي الة ِمن
وم ْن يكف ْ هِ ِ ِمن اَل
ِ
ْ ْ

َّ
ً
ْ
اَّلين ركهوا ى ِ ِّب ِت ْم إىل قعلن  :هكل ا ْسكت ِويا ِ مكثال أفكال
هلال ِء ِ

ويقول اَلشتاد وهنم النمنة
َّ
ت كر و .
 33ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي وعلء بنق ب لقهسنهّن عيةنه عنق لقهسنم بنق ب عنق سنليمه بنق و
قه  :سة رهللاي ىب بةهللا مد نوف منق ملعقن فقنه  :أتنو خيين
ملدقوا عق سعيه بق عييدة عق أيب عبهللا

هذ خلل ال ؟ فقه أىب :مه وق أحهللا إال غعو لن مؤمدنه انه أو انهفو  ،إال هننم مغعنوهتم علن ثلنط مدنهز :
مؤمق غعو ل إىل قه  :واهفو وق هذ ملعق و هللا ز دنة الينعا لنهللانيه غعنو لن منه تقنهللا منق كنبن اتب
 :مك ْ
كن
منق لشنو فيمنه بقنء منق عمنو  ،و مل تن وفنه أهللانو ومل حيومن أهللانو هنذ ملعقن  ،وكلنع قعلن

ْ
َّ
َّ
ِّ
ُّ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
اَّلين ليس لت ْم ِِف اَلخك ِإال
ي ِ يْ احيا ادلنيا و ِزينتتا نوف إَلتم أعمالتم ِفيتا وهم ِفيتا ال يبخسو أو ِئلَ ِ
َّ
باطل ما نوا ي ْعملو .
انلاِ وَ ِبط ما صنعوا ِفيتا و ِ
ْ
ِّ
ُّ ْ
ْ ْ
إَلتم أعمالت ْم ِفيتا وه ْم ِفيتا ال
ادلنيا و ِزينتتا نوف
ي ِ يْ احيا
 31ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :م ْن
ةطين ثع بن لنهللانيه أعطنه ثع بن لنهللانيه وانه لن
يبْخسو أو ِئلَ ت نة قنه  :منق عمني خلنم علن

تخوا لدهر.

 35ـ يف جممـع الييـا و النهللا ط أ لدنب

قنه  :بشنو أمنيت ابلسندهء و لتمكنا

يفر فمنق عمني مند م

عمال للهللانيه مل كق ل تخوا ن ي .
 36ـ يف أصـو الكــايف السنا بنق ب عنق مةلن بننق ب عنق السنق بنق علنء عننق أمحنهللا بنق عمنو النال قننه :
 :أفم ْن ى هيِّن الة ِم ْن ِ ِّب ِ ويتْلو شا ِهْ ِمنْ فقنه  :أمنم ملنؤمدا
عق قنع
سةلة أاب السق
،
لشهههللا عل رسع

344

ورسع

ى هيِّن الة ِم ْن ِ ِّب ِ .

 37ـ يف بصـا ر الـدرجات ب بنق السنا عنق عبنهللا بنق محنه عنق أيب جلنهرو عنق يفقنب بنق نبهتنة قنه  :قنه
ليي أو هنهر إال وقهللا علمة فيمق أنزلنة وال منو علن رأسن ملع سن
أمم ملؤمدا :و مه نزلة م ة اتهب
( )1إال وقنهللا أنزلننة علين م ننة مننق اتننهب تسننعق إىل جلدننة أو إىل لدننهر ،فقننه إلين رهللانني ،فقننه  :اي أمننم ملننؤمدا مننه
قنع  :أفم ْن

ْ
ى هيِّن الة ِم ْن ِ ِّب ِ ويتلو شا ِهْ ِمن

ْ

فوسنع

ت ة ليت نزلة فيع؟ قه لن  :أمنه مسةنة
عل بيدة مق رب و ان مهههللا ل في وأتلع مة .
ْ
ْ
 38ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقعلن  :أفم ْن ى هيِّن الة ِم ْن ِ ِّب ِ ويتلو شا ِهْ ِمن و ِم ْن قبْ ِل ِ ِرتاب مكوىس
ً ْ ً
 :نه نز «أفمق اه عل بيدة مق رب و تلنع منهههللا مدن إمهمنه ورمحنة ومنق قبلن
ِإماما وَِحة فقه ل ه
اتهب معس ».
قنه  :ننه أنزلننة
 03ن حنهللاثين أيب عنق حينىي بنق عمنو عننق نعن عنق أيب ب نم و لع نيي عنق أيب هللاةعنو
ويتْلو شكاهْ منْك منه ورمحنة وم ْ
كن قبْ ِلك ِ ِرتكاب
أفم ْن ى هيِّن الة ِم ْن ِ ِّب ِ ةنىن رسنع
ِ
ِ ِ
موىس أو ِئلَ ي ْل ِمنو هِ ِ فقهللامع وأخوو لتةلي .
نن إك انه نع جلمةنة خيطن علن ملدني فقنه :
ابسده إىل أمنم ملنؤمدا
 11ـ يف أةمايل شيخ الطا ف
و لننذا فلن البننة وبننو ء لدسننمة مننه مننق رهللانني مننق قننو ش هللاننوت علين ملع ثين إال وقنهللا نزلننة فين م ننة مننق اتننهب
أعوف ه امه أعوف فقه إلي رهللاي فقه  :اي أمم ملؤمدا مه م تع ليت نزلة فينع؟ فقنه  :إك سنةلة فنهف م وال
قنع  :أفم ْ
كن

عليع أال تسة عد ه غما ،أقوأت سعرا هع ؟ قه  :نةم اي أمم ملنؤمدا قنه أفسنمةة
ى هيِّنة م ْ
كن ِ ِّبك ِ ويتْلكو شكا ِهْ ِمنْك ؟ قنه نةنم (قنه ) :فهلنذا علن بيدنة منق ربن حممنهللا
ال ِ
ْ
.
يتْلو شا ِهْ ِمن وهع لشهههللا وهع مد أان علء بق أيب يهل و ان لشهههللا ،و ان مد

__________________
( )1ملع س ع ملعس  :تلة ليت حيل ذه .و للعظ اده ة.
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و لنذا

 11ـ يف كتــاب االحتجــاج للطربســي عننق أمننم ملننؤمدا

حنهللا ط يع نني وفين قننع

لننبةب لزان قننة وقنهللا

ْ
قه  :وأهللاهللا خيي ن تلع نبي مهههللا مد واه لذا تال عبهللا يفقده بوهنة منق هنو  ،وأمنه قعلن  :ويتلو شكا ِهْ
إال مننق قننع مقهمن  ،وال
ِمنْكك فننذلع ح ننة أقهم ننه علن خلقن وعننوف م نن ال سننت جملن لدننب

تل ننع إال م ننق ك ننع

لط ننهرا منلن ن مبدزلتن ن ل ننقال تسن ن ملن نق مهسن ن رهللان ن

لكع ننو

وق ننة م ننق يفوق ننهت نت ننه

ق نهللا حظننو عل ن مننق مس ن
السننت قه ملقننه لوسننع  ،ولي نني لةننذر عل ن مننق ةيد ن عل ن أنمننة وهلم ن إك اننه
َّ
ْ
الظككال ِ ِم أا ملشننواا يفنن مسن
كْي
لكعننو تقلنهللا مننه فعضن إىل أنبيهنن وأوليهنن بقعلن إلبننو هيم :ال ينككال عتك ِ
ْ
لشنو هلمنه بقعلن  :إ َّ ِّ ْ
ع نهللا تبنهر وتةنهىل إمسن ابالمهمنة ال
الشَ لظلم ع ِظيم فلمنه علنم إبنوهيم
ِ
ْ
ْ
اانبِْن وب َّ
ِن أ ْ ُ ْعبْ اَل ْصنام و علنم أ منق مثنو ملدنهفقا علن ل نه قا .و لكعنهر
ده عبهللاا يفقده قه  :و
ِ
ِ

إننه عظيمننه ،إك انه قنهللا بنا اتهبن لعنو بنا ن و ملبطني ،و لطنههو و لنند
علن يفبنور فقنهللا فن علن
و ملؤمق و لكهفو ،و ن ال تلع لدب عدهللا فقهللا إال مق حي حمل قهللاقه وعهللاال وي هرا وف ال.
فقه وأان مس :
 42ن وقه سليم بق قي  :سة رهللاي ،علء بق أيب يهل

،

اتهب  ،قه  :ومه نز فيع؟
أخيّن مف ي مدقبة لع؟ قه  :مه نز
و الهللا ط يع ني أخنذان
قه  :أفم ْن ى هيِّن الة ِم ْن ِ ِّب ِ ويتْلو شا ِهْ ِمنْ ان لشهههللا مق رسع
مد معض الههللاة.
قه  :لذا عل بيدنة منق ربن رسنع
 13ـ يف تفسري العياشي عق بو هللا بق مةهو ة لة لء عق أيب هللاةعو
ث أوقيهس و حهللا بةهللا و حهللا.
 ،و لذا تال مق بةهللا لشهههللا مد أمم ملؤمدا
وهنع قنع  :منه منق رهللاني منق قنو ش إال وقنهللا أننز
 44ن عق هللانهبو عنق عبنهللا بنق حينىي قنه  :مسةنة علينه
في م ة أو م ته مق اتنهب  ،فقنه لن رهللاني منق لقنع  :فمنه ننز فينع اي أمنم ملنؤمدا؟ فقنه  :أمنه تقنوء ت نة لنيت
هع  :أفم ْن

ْ
ى هيِّن الة ِم ْن ِ ِّب ِ ويتلو شا ِهْ ِمن

ْ

ب
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عل بيدة مق رب وأان لشهههللا.

 15ـ يف جممع الييا وقيي :مهههللا مق

تةهىل ب

رو كلع عق السا بق علء

.

وهع مدن وهنع ملنووا عنق أيب هللاةعنو وعلنء
ش هللا للدب
 46ن وقيي :لشهههللا مد علء بق أيب يهل
ورو لطيا ابسده عق هللاهبو بق عبهللا عق علء .
بق معس لوضه
:و
وهنء خطبنة لعسنيلة قنع في نه بةنهللا أ كانو لدننب
 17ـ يف روضـ الكـايف خطبنة يفمنم ملنؤمدا
لتننعيل عدن و العننو
ْ

حمننه ا

ْ ْ
كن يكف ك ْ هِ ك ِ ِمككن
وغ ننب وسننخط و لبةنهللا مدن مسننكق لدننهر وكلننع قعلن  :ومك

ْ
َزاب ف َّ
انلاِ م ْو ِعْ ةىن جل ع و لة يه ل .
اَل
ِ
ْ ْ
كف ْ هِ ِ ت نة و النهللا ط أ لدنب
 18ـ يف جممع الييـا ومن ي
ع ا وال ن وّن ث مل ؤمق ىب إال اه مق أهي لدهر.

قنه  :ال سنم ىب أحنهللا منق يفمنة ال
ْ
 :وم ْن أظلم ِم َّم ِن

عق قع
 19ـ يف تفسري علي بن إبراهيم عن أيب عبيهللاا قه  :سةلة أاب هللاةعو
ً
ْ
ُ ر ِكها أو ِئلَ ي ْع ضو ى ِ ِّب ِت ْم إىل قعلن  :و بغعهننه ععهللانه فقنه  :هنم ربةنة ملنع منق قنو ش تبن
افَت ى ا ِ
بة م بة ه.

ً
َّ ْ
ْ ْ
ْ
ُ ر ِكها أو ِئلَ يع ضو ى ِ ِّب ِت ْم ويقول
 51ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :ومن أظلم ِمم ِن افَت ى ا ِ
َّ
ْ
ْاَل ْشتاد هلال ِء َّاَّلين ركهوا ى ِ ِّبت ْ
الظكال ِ ِم م حممنهللا
ُى
كم ةنىن ابالمن ه النمنة
ِ
أال لعنكة ا ِ
ِ

حق م».

قعل تةهىل :و قع الم ه قه  :ق الم ه .

 51ـ يف كتاب املةاقب البق م و ممعب عق لبهقو
َّ

ْ

ً

ُّ
ْ
ُ ويبْوونتا ِعواا ةىن هللاو عنق يو ن
 51ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل :
ِ
يل ا ِ
اَّلين يصْو عن س ِب ِ
ً
الس ْ
َّ
كمع قنه  :منه قنهللارو
وهء المهمة ويبْوونتا ِعواا ةىن حوفعهنه إىل غنم  ،قعلن  :ما نوا ا ْست ِطيعو
َّ
ْ
ْ
َّ ْ
اَّلين خ ُِوا أُفست ْم وضل عنت ْم أا بطني عكنت ْم مكا نكوا
سنمةع بنذاو أمنم ملنؤمدا
أو ِئلَ ِ

يفَتو ةىن ع لقيمة بطي لذا عع غم أمم ملؤمدا قلع ت علي .
 53ـ يف روض الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق السا بق سةيهللا
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عق محه بق عيس عق السا بق ملختهر عق ز هللا لشن ه عنق أيب عبنهللا

قنه  :قلنة لن  :إ عدنهللاان رهللانال

قه ل الي فال جيءء عدكم مءء إال قنه  :ان أسنلم ،فسنميده الين تسنليم ،قنه  :فن حم علين ث قنه  :أتنهللارو
َّ
ْ
َّ
كاحا ِ وأخبتككوا إىل
مننه لتسننليم؟ فسننكتده فقننه  :هننع و إلخبننهت قننع
ِ
اَّليككن آمنككوا وع ِملككوا الصك ِ
ِ ِّب ِت ْم .

 51ـ يف روض الكايف علي بـن إبـراهيم عنق أبين عنق السنق بنق حمبنعب عنق ب بنق لع نيي عنق أيب محنزا عنق أيب
تبننهر وتةننهىل ع نهللا إىل م وكاننو حنهللا نه يننع ال ننذاو في ن وقننية م إىل هبننة وأمننيهء
قننه  :إ
هللاةعننو
تبننهر وتةننهىل ابعننط نبيننه إمس ن نننعح و نن نهللاعع إىل عننق كاننو
فقننه  :إ
انننما وفين  :وبشننو م بدننعح
عشنوا مابء أنبينهء وأوقنيهء ال نم ،و وقن م
و كذب قعمن فني لك م ابلطعفنه  ،وانه بنا م وبنا ننعح
مق أ را مدكم فليؤمق ب وليتبة ولي هللا بن  ،فهنن د نع منق لغنو  ،إىل أ قنه  :فلبنط هبنة
إىل هبة
و لةق مد مستخعا مبه عدهللاهم مق لةلم و الميه و السم يفاي ومم ن لدبعا وماثر علم لدبنعا حن بةنط
علي ن نبيننه ق نهللا بشننو ب ن م
 ،وه ننوت وقننية هبننة حننا نظننوو وقننية م فعهللا نهللاو نعحننه قننل
نعحننه
تةهههللا هذ لعقية عدهللا رأس اي سدة فيكنع نع
فآمدع ب و تبةع وقهللاقع  ،وقهللا اه م وق هبة
 ،و ننه عوفنع
عيهللاهم و تةهههللاو نعحه وزمهن لذا خيوحل في واذلع هللاهء وقية اني ننب حن بةنط ب
ْ
ً
 :ولق ْْ أ ِْسلنا نوَا إىل ق ْو ِم ِ إىل مخو ت ة.
نعحه ابلةلم لذا عدهللاهم وهع قع
خلنني أ سننم نننعح عبنهللا لغعننهر ،وإنننه مسننء نعحننه يفنن اننه دننعح علن
 55ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم ورو
نعس .
قنه  :اهننة منو ةة ننعح أ ةبنهللا ابلتعحينهللا
 56ـ يف تفسـري العياشـي عنق مسةيني جلةعنء عنق أيب هللاةعنو
و إلخال وخلن يفننهللا  ،وهنء لعطنوا الَّكِت فطك َّ
و لدبينا
انلكاس عليْتكا  ،وأخنذ مينهقن علن ننعح
ِ
ةبهللاو وال شواع ب ميقه ،وأمو ابل لعا و يفمو و لد و الو و النال ومل عنو علين حكنه حنهللاو وال فنو
مع ر ط ف ذ مو ةت و روضة لكه علء بق إبوهيم عق أبي عق أمحهللا
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ب ننق ب ب ننق أيب ن ننو ع ننق أاب ب ننق عنم ننه ع ننق مسةي نني جلةع ننء ع ننق أيب هللاةع ننو
ابملةووه و لد عق ملدكو قوحيه.
 57ـ يف تفسـري العياشـي عنق ملع ني بنق عمنو عنق أيب عبنهللا
نعح وقعم قو ة عل م لعوت اله لء غويب لكعفة.

ننع  ،إال أ في ننه و يفم ننو

حنهللا ط يع ني وفين  :اي مع ني وانه مدنز
حنهللا ط لن

ف نني مسن هللا لكعفننة :فين تننو نننعح

 58ن عننق سننلمه لعهرسننء عننق أمننم ملننؤمدا علنء
سعيدت وفي فهر لتدعر وب اه بية نعح ومس هللا .
 59ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل أ عب بق ر مهللا عنق رهللاني عنق أيب عبنهللا
ثالنهنة سدة.
أعمهر قع نعح

قنه  :اهننة

لعو با لة ا و المة حنهللا ط يع ني وفين قهلنة
 61ـ يف عيو الخيار ابب كاو جمل لوضه م ملةمع
لةلمهء ل  :فةخيان هي فسو تةهىل القطعهء لكتهب؟ فقنه لوضنه  :فسنو القنطعهء لطنههو سنع
ْ
 :قكل ال
إىل أ قنه  :و ت نة لسه سنة قنع
لبهيق ثىن عشو معيده ومعضنةه ،فنةو كلنع قعلن
ً َّ

ْ

ْ

أ ْسئلك ْم عليْ ِ أ ْاك ا ِإال المكو َّد ِِف القك ْ ىب وهنذ خ عقنية للدنب
َّ
ً ْ
اتهبن  :يا ق ْومِ ال أ ْسئلك ْم عليْك ِ مكاال ِإ أاك ِي ِإال ى
تةهىل حك كاو ننعح
غمهم ن وكلع أ
َّ
ً
عنق هنع قنل
اَّلين آمنوا ِإ َُّت ْم مالقوا ِ ِّب ِت ْم ول ِك ِِّن أِاك ْم ق ْومكا ر لنع وحكن
طاِ ِد ِ
ا ِ
ُ وما أنا هِ ِ
َّ
َّ
ْ ْ ْ ً ْ ْ
ْ
لدبين ب
اَّلي فطك ِِن أفكال ت ْع ِقلكو وقنه
علين نن قنه  :ال أسئلكم علي ِ أا ا ِإ أاك ِي ِإال ى ِ
إىل نع لقيمنة وخ عقنية لنال

ْ
ً َّ ْ
« :قني» اي ب ال أ ْسئلك ْم عليْ ِ أ ْا ا ِإال المو َّد ِِف الق ْ ىب ومل عن
وتهللاو عق لهللا ق أبهللا وال وهللاةع إىل ل اللة أبهللا .
 61ـ يف قـرب االســةاد لل منما أمحنهللا بنق ب عننق أمحنهللا بننق ب بنق أيب ن ننو عنق أيب السننق لوضنه

و

منع هتم إال وقنهللا علنم هننم ال

ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
 :و ال ينفعك ْم نص ِِ ِإ أِد أ أنصح لكم ِإ

وقه ننعح
هللا مق شهء.
إىل

 61ـ يف تفسري العياشي عق بق أيب ن و لبزنطء عق أيب السق لوضه

349

قننه :

ْ
اُ ي ِ يْ أ ْ يو ِويك ْم قنه  :يفمنو

قه  :قه
يفمو إىل

ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
نعح :وال ينفعكم نص ِِ إِ أِد أ أنصح لكم إِ

هللا و ي.

ْ ْ
كويك ْم قنه :
اُ ي ِ يكْ أ يو ِ

 63ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق محنه بنق عيسن عنق إبنوهيم بنق عمنو ليمنهّن عنق أيب لطعيني عنق
ْ
ن ن قننه  :وق نهللا كاننو عب نهللا بننق عبننه  :وأمننه قعل ن  :وال يككنفعك ْم
أيب هللاةعننو عننق أبي ن علننء بننق السننا
ن ْص ِِ ت ة نزلة أبي و تعسم لةيهمء ع إال أ في بهللا أبي لةبه قوحيه.
 61ـ يف روضـ الكــايف علــي بــن إبـراهيم عننق أبين عننق أمحنهللا بننق ب بننق أيب ن ننو عننق أاب بننق عنمننه عننق مسةينني
َّ
ْ
ْ
َّ
ْ
إلين أن ل ْن يل ِمن ِم ْن ق ْو ِمَ إِال م ْن قْ آمن فال تبتكئِ ْس هِمكا
قنه أوحن
جلةعء عق أيب هللاةعنو
َّ
ً
ً
َّ
إلين  :أ ْ
اصككن ِع
كاا ا رف كاِا فننةوح
نككوا ةملننع فلننذلع قننه نننعح
 :وال يك ِ
ِ
كدوا ِإال فك ِ
ْ ْ

الفلَ و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 65ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم حــداةا أْحــد بننق ب بننق معسن قننه  :حنهللاثده ب بننق محننه عننق علننء بننق مسةينني
لتيمنء عننق ف ننيي لوسننه عننق قننهحل بننق مينننم قننه قلنة يفيب هللاةعننو  :مننه اننه علننم نننعح حننا عننه علن قعمن
َّ

ً َّ ً

َّ
ْ
ْ
َّ
لدعح :أن ل ْن يل ِمن ِم ْن ق ْو ِمَ ِإال م ْن قْ آمن

فاا ا رفاِا ؟ فقه  :أمه مسةة قع
هنم ال ي ِدوا ِإال ِ
 66ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل حده بق سهللا و عق أبي قه  :قلة يفيب هللاةعو  :أرأ ة نعحه حنا
َّ
ْ
ُّ
َّ ً َّ
ِّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
كدوا ِإال
عنه علن قعمن فقنه ِ :ب ال تكِ ى اَلِ ِض ِمن الاك ِف ِ ين دياِا ِإنَ ِإ تكِهم ي ِضلوا ِعبكادَ وال ي ِ
ً َّ ً
َّ
إلين  :أنك
 :ال د منق بيند م أحنهللا ،قنه  :قلنة :واين علنم كلنع؟ قنه  :أوحن
فاا ا رفاِا قه
ِ
َّ

ل ْن ي ْل ِمن ِم ْن ق ْو ِمَ ِإال م ْن ق ْْ آمن فةدهللا كلع عه علي م ذذ لهللاعهء.
قنه  :بقنء ننعح
 67ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق بق أيب عمم عق بنق سنده عنق أيب عبنهللا
فلننم جييبننع ف ننم نهللاعع علنني م فع فننه عد نهللا يلننعم لشننم ثدننه عشننو
قعمن ثالنهنننة سنندة نهللاععهم إىل
ل قبيي مق قبه ي مالنكة لسمهء لهللانيه وهم لةظمهء مق ملالنكة فقه هلم ننعح :منه أننتم؟ فقنهلع  :نق ثدنه عشنو
ل قبيي مق قبهني لسمهء لهللانيه و غلظ مسما لسمهء لهللانيه مخسمهنة عه  ،ومق لسمهء لهللانيه إىل
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لهللانيه مسما مخسمهنة عه وخوهللادنه عدنهللا يلنعم لشنم وو فيدنه

هنذ لعقنة فدسنةلع

ال تنهللاعع علن قعمنع،

قنهللا أهللالننت م ثالنهنننة سنندة فلمننه أت ن علنني م سننتمهنة سنندة ومل ؤمدننع هننم أ نهللاعع علنني م فع فننه ثننىن
فقننه نننعح
عشنو ألن قبيني منق قبهنني مالنكنة لسننمهء لنهنينة فقنه ننعح :منق أننتم؟ قنهلع  :ننق ثنىن عشنو ألن قبيني منق قبهننني
مالنكننة لسننمهء لنهنيننة وغلننظ لسننمهء لنهنيننة مسننما مخسننمهنة عننه  ،ومننق لسننمهء لنهنيننة إىل لسننمهء ل نهللانيه مسننما
مخسمهنة عه  ،وغلظ لسمهء مسما مخسمهنة عه  ،ومنق لسنمهء لنهللانيه إىل لنهللانيه مسنما مخسنمةا عنه  ،منق لسنمهء
لنهني ننة إىل ل نهللانيه مس ننما مخس ننمهنة ع ننه  ،خوهللاد ننه عد نهللا يل ننعم لش ننم وو فيد ننه ض ن عا نس ننةلع أ ال ت نهللاعع عل ن
قعمننع ،فقننه نننعح  :ق نهللا هللالننت م ثالنهنننة سنندة ،فلمننه أت ن علنني م تسننةمةا سنندة ومل ؤمدننع هننم نهللاعع علنني م
َّ
ْ
:
 :أنَّ ل ْن ي ْل ِمن ِم ْن ق ْو ِمَ ِإال م ْن ق ْْ آمن فال تبْتك ِئ ْس هِمكا نكوا يفعلكو فقنه ننعح
فنهنز
ْ
ْ
ً َّ
ِ ِّب ال تك ِْ ى اَل ِْ ِض ِمن الاك ِف ِ ين ديَّاِا ِإنَ ِإ

أ غو لدخي فةقبي غو لدخي ،فكه
أت ل تسةمةا سدة غو لدخي ،واهنع ومعن ابال

ُّ

َّ

ً َّ

ً

ْ ْ ْ
اا ا رفكاِا فنةمو
تكِهم ي ِضلوا ِعبادَ وال ي ِ
كدوا ِإال فك ِ
قعم ميوو ب و سخوو مد و ست زس ب و قعلع  :ميخ قنهللا
هرا .فلمه أت لذلع مخسع سندة وبلن لدخني و سنت كم أمنو

بقطة  ،فسخوو مد وقهلع  :بل لدخني مبلغن وهنع قعلن

َّ
ْ
 :وَّما م َّ عليْ ِ مَ ِم ْن ق ْو ِم ِ س ِخ وا ِمن قال ِإ

ْ

أ
ت ْسخ وا ِم َّنا ف ِإنَّا ن ْسخ ِمنْك ْم رما ت ْسخ و فس ْوف ت ْعلمو فةمو أ تخذ لسعيدة و مو هللاينيني
دز علي و ةلم اي تخذهه ،فقهللار يعهله يفر ألعنه ومنةت كرم ،وعوضن ه نهنهننة كرم ،ويعهلنه لسنمهء
إلي ن  ،ان قعمننع :مننق أعننهنىن علي ننه وتننو
نننهنع كرعننه فقننه  :اي رب مننق ةيدننين عل ن هكهننه ،فننةوح
مد ننه مننيقه قننهر مننه د ننو كهبننه وف ننة ،فدننه
تخذ سعيدة لي.

نننعح

فنني م بننذلع فةعننهنع علين واننهنع سننخوو مدن و قعلننع :

 68ـ يف كتــاب كمــا الــدين ومتــام الةعمـ ابسننده إىل سنهللا و ل ننم عننق أيب عبنهللا
 :و مننه إبطننهء نننعح
قننع
لووح يفما مة سب

فهن ن ملننه سننتدز لةقعبننة عل ن قعم ن مننق لسننمهء بةننط
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ح نهللا ط يع نني وفي ن
تبننهر وتةننهىل هللاينينني

نننع ايت ( )1فقننه  :اي نننب

تبننهر وتةننهىل قننع لننع :إ هننؤالء خالنقننء وعبننه ا لسننة أبينهللاهم ( )2ب ننهعقة

لنهللاععا لقعمنع فنهىن منيبنع علين  ،و غنو هنذ
مق قع عقء إال بةهللا ايهللا لهللاععا و لنز ال نة فةنهو هللات نه
لدننع فننه لننع نبههتننه وبلعغ ننه وإ را ننه إك أنننوت لعنوحل و خلننال  ،فبشننو بننذلع مننق تبةننع مننق ملننؤمدا ،فلمننه
نبتننة يفمن هر و زرت وتسننعقة وأغ نندة وزهن لنمننو علن مننه اننه ( )3بةنهللا زمننه يع نني سننتد ز مننق لةنهللاا،
فةمو تبهر وتةهىل أ غنو ننع تلنع يفمن هر و ةنهو ل ني و الهللات نه و ؤانهللا ال نة علن قعمن فنهمو بنذلع
لطع ليت ممدة ب  ،فهرتهللا مد م ثالنهنة رهللاي وقهلع  :لع اه منه هللاعين ننعح حقنه ملنه وقن وعنهللا ربن خلن  ،ث
تبهر وتةهىل مل ز أيمو عدهللا اي موا اب غوس ه موا بةهللا خو إىل غوس ه سنب منو ت ،فمنه زلنة تلنع
إ
تبنهر وتةنهىل إلين
لطع ن مق ملؤمدا وتهللا مد م يهنعة بةهللا يهنعة إىل أ عه إىل ني وسبةا رهللانال ،فنةوح
عدهللا كلع وقه  :اي نعح ت أسعو ل بح عق لليي ةيدع عق قوح الن حم ن ( )4وقنعه لكنهللار ابرتنهللا اني منق
اهنننة ييدت ن خبينننة ،فلننع ىن أهلكننة لكعننهر وأبقيننة مننق قنهللا رت نهللا مننق لطع ن لننيت اهنننة ممدننة بننع ملننه ادننة
قنهللاقة وعنهللاا لسننهب للمننؤمدا لننذ ق أخل ننع لتعحينهللا مننق قعمننع ،و عت ننمع بنني نبعتننع ،فننهىن سننتخلع م
يفر وأمكننق هلننم نند م وأبنهللاهلم خننعف م ابيفمننق لكننء لننص لةبننه ا يل بننذههب لشنو مننق قلننعذم ،واين كننع
السننتخاله و لتمكننا وب نهللا [ خلننعه] ابيفمننق مننىن هلننم من مننه ادننة أعلننم مننق ضننة قننا لننذ ق رتنهللاو وخبننط
ييدت م وسعء سو نوهم ليت اهنة
__________________
( )1لدع ا :ع مة لتمو و ع أا حب و جلم نعايت ولةي الل زنهللاا.
( )2أاب  :أهلك .
( )3زر لنزرم :قننع بة ن بة ننه فنهلت وتالقن و منتهللا وسننع لشن و :قننهر ك سننه  .وأغ ننعة لشن وا :نبتننة أغ ننههنه .وزهن لنمننو:
ه و و لب هر «علي ه» مكه «عل مه اه ».
( )4اذ لدسخ و لب هر « ت أسعو ل بح عق لليي لةيدع حا قوح ال عق حم
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.»...

نتننهنج لدعننه ومننيع ل نناللة ( )1فلننع هنننم تدسننمع مننق مللننع لننذا أر ملننؤمدا وقننة السننتخال

إك أهلكننة

أعنهللا ءهم [لدشننقع ] رو نننح قننعهت ( )2والسننت كمة سننو نو نعننهق م واثرت هللابننه ماللننة قلننعذم ( )3ولكهمننعع إخننع هنم
ابلةنهللا وا وحننهربعهم علن يلن لوايسننة و لتعننو ابيفمننو و لد ن ( )4واين كننع لتمكننا لنهللا ق و نتشننهر يفمننو
ْ ْ
ملؤمدا م اثرا لع وإ قهم الووب ،اال و ْ
اصن ِع الفلَ هِأ ْعينِنا وو َْ ِينا .

 69ـ يف روضـ الكـايف علـي بـن إبـراهيم عنق أبين عنق بنق حمبنعب عنق هشنه خلو سنهّن عنق ملع ني بنق عمنو قنه :
سعيدت حن فنوغ مد نه؟ قنه  :ور نق ،قلنة :وانم
ام عمي نعح
 :هللاةلة فهللا
قلة يفيب عبهللا
لنهللاور؟ قننه  :نننهنا سنندة ،قلننة :إ لةهمنة قعلننع  :عمل ننه مخسننمهنة عننه ؟ فقننه  :اننال اين اننه ؟ و قننع :
«ووحيده» (.)5

 12ن علء بق إبوهيم عق أبي عق السق بنق حمبنعب عنق السنق بنق قنهحل لننعرا عنق أيب عبنهللا
اه يع سعيدة نعح أل كرم ومةت كرم ،وعوض ه نهنةا كرم ،ويعهله لسمهء نهنا.
مق خي لشهمء ومه سقي عد
 71ـ يف عيو الخيار ابب مه هللاهء عق لوضه

قنه :

__________________
( )1و نسنخة «سندع » و لب نهر «منبعح» قنه جمللسنء (ر ) منبع ل ناللة عن منبح ن ابلت و نع ن وهنع لشنخص ،أو ابلسنا مل ملنة
و لدنع مبةنىن لظ نعر ،أو ابخلنهء ملة منة عن سندخ ن ابلكسنو ن مبةنىن يفقني أو مبةنىن لوسنع و بةنب لدسنخ «منيع » عن لشنيخ وعلن
لتقه و ال خيلع مق تكل .
( )2تدسم لدسيم :تشمم  .ونشق  :مش .
( )3و لب هر «و بهللا خبه ضاللة قلعذم».
( )4قننه جمللسننء (ر ) :و الهقنني أ هننذ لع ن لتخلننيص ملننؤمدا عننق ملدننهفقا وه ننعر مننه اتمننع مننق لشننو و لعسننه لكننء ال عس نهللاو
يفر بةهللا ه عر ولة ال ابختالي م ابملؤمدا.
( )5لةنني ملننو أ مننه أوحننه
أقع لشوح فو هللا .

تةننهىل وأمننو ال دهس ن هننذ لتننةخم (عننق هننهمش لووضننة) .وق نهللا كا نوان أ ننه
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ك نني لةيهمننء حل 145 :2

أمننم ملننؤمدا

حنهللا ط يع نني وفي ن  :وسننةل عننق سننعيدة نننعح

مننه اننه عوض ن ه ويعهلننه؟ فقننه  :اننه يعهلننه

نهنةا كرم ،وعوض ه مخسمهنة كرم ،و رتعهع ه لسمهء نهنا كرعه.
عنق لع حنهللا إىل ملنةا قنه  :فمنه لتسنةع ؟ قنه  :لعلنع
 71ـ يف كتـاب ابخصـا سنؤ بةنب لي نع علينه
في تسةا بيته للب هيف.
ملش ع  ،ذ نعح
قننه  :مسن هللا اعفننه روضننة مننق راي جلدننة
 73ـ يف جممــع الييــا ورو أبننع عبينهللاا الننذ ء عننق أيب هللاةعننو
ل لعا في تسةا قلعا :قل في أل نب وسبةع نبينه ،فين فنهر لتدنعر وتنوت لسنعيدة وهنع سنوا اببني ( )1وجممن
يفنبيهء.
حنهللا ط يع ني قنع فين  :و نعحنه لبنط
 71ـ يف تفسري العياشي عق ملع ي بنق عمنو عنق أيب عبنهللا
ْ

َّ

ً

قعمن ألَ سكن الة ِإال ُخْ ِسك اعمكا نهللاععهم إىل هلنهللا  ،فيمنوو بن و سنخوو مدن فلمنه ر كلنع مند م عنه
َّ
ْ
ً َّ ً
َّ ً
ِّ
ْ ْ
ْ
إلي :
فاا ا رفاِا قه  :فةوح
علي م فقه ِ :ب ال تكِ ى اَلِ ِض ِمن الاك ِف ِ ين دياِا إىل قعل ِ :إال ِ
ْ ْ
اي ننعح أ ْ
اصن ِع الفلَ وأوسنة ه وع ني عمل نه هِأ ْعي ِننكا وو َْ ِينكا فةمني ننعح سنعيدت مسن هللا لكعفنة
ِ
بيهللا أيت ابخلش مق بةهللا ح فوغ مد ه .قه مؤل هذ لكتهب ععء عد  :قهللا سنب تعسنم علنء بنق إبنوهيم
َّ
ْ ْ
ْ
َّ
كْ آمكن بينه ل ندةة لعلنع فلم هللان  .قنه عنز منق قهنني:
عدهللا قعل تةنهىل :أن ل ْن يل ِمن ِم ْن ق ْو ِمكَ ِإال مكن ق
َّ
ْ
وال خ ْ
اَّلين ظلموا ِإ َُّت ْم مو قو .
اطب ِِن ِِف ِ
ِ
 75ـ يف عيو الخيار ابسده إىل عبهللا لسال بق قهحل هلووا عق لوضه :قنه قلنة لن  :اي بنق رسنع يفا

تةننهىل لنهللانيه ال نه زمننق نننعح وفنني م يفيعننه وفني م مننق ال كنن لن ؟ فقنه  :مننه اننه فنني م يفيعننه
علنة أغننو
تةهىل أعقم أقالب قنع ننعح وأرحنه نسنهن م أربةنا عهمنه ،فنهنقط نسنل م فغوقنع وال يعني فني م ،ومنه انه
ال
فننةغوقع لتكننذ ب م لدننب نننعح ،
تةننهىل لي لننع بةذ ب ن مننق ال كن ن ل ن  ،و مننه لبننهقع مننق قننع نننعح
وسه وهم أغو
__________________
( )1سوا اببي أا وسط القيقء واببي :سم معض ابلةو .
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بوضههم بتكذ

ملكذبا ،ومق غهب عق أمو فوضء ب اه امق م هللا.

قنه  :ملنه أر
 76ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق قعع عق أيب ب م عق أيب عبنهللا
عق ننم أرحننه لدسننهء أربةننا سنندة فلننم ل نهللا ف نني م معلننع  ،و ال نهللا ط يع نني أخننذان مد ن معض ن
هننال قننع نننعح
الههللاة.

ْ ْ
َّ
كلمن م ْ
كن
قه مؤل هذ لكتهب ععء عد  :قهللا سب
تعسم علء بق إبو هيم عدهللا قعل تةهىل :أنك لكن ي ِ ِ
َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
َّ
 :وَّما م َّ عليْ ِ مَ ِم ْن ق ْو ِم ِ س ِخ وا ِمن قال إِ ت ْسخ وا ِمنكا فإِنكا
ق ْو ِمَ إِال م ْن ق ْْ آمن بيه لقعلن
ن ْسخ ِمنْك ْم رما ت ْسخ و فس ْوف ت ْعلمو فلم هللا

 77ـ يف روضـ الكــايف علـي بــن إبـراهيم عنق أبين وب بنق حينىي عننق أمحنهللا بنق ب عيةننه عنق السنق بننق علنء عننق

علين ملنه غنو لدنع منو علين قعمن
قنه  :إ نعحنه قنل
عمو بق أاب عنق مسةيني جلةعنء عنق أيب هللاةعنو
() 1
ف ةلننع ن كع و سننخوو و قعلننع  :قنهللا قة نهللا غو سننه ،ح ن إك يننه لدخنني واننه هللابننهر يننع ال قطة ن ث ت ن
فقننهلع  :قنهللا قةنهللا تننهر ث ألعن ف ةلن سننعيدة فمننوو علين ف ةلننع ن كع و سننخوو و قعلننع  :ق نهللا قة نهللا مالحننه
فالا مق يفر ح فوغ مد ه (.)2
 18ن علء بق إبوهيم عق أبين عنق بنق حمبنعب عنق هشنه خلو سنهّن عنق ملع ني بنق عمنو قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
ََّّ َ :ت إذا ااء أ ْم نا وفاِ َّ
اتل ُّنكوِ فنة ق انه معضنة واين
 :هللاةلة فهللا أخيّن عق قنع
ِ
اه ؟ فقه  :اه لتدعر بية ع عز مؤمدنة بنو قبلنة ميمدنة ملسن هللا ،فقلنة لن  :فنه كلنع معضن ز و نة ابب
لعيي ليع  ،ث قلة ل  :واه بهللاو خووحل ملهء مق كلع لتدعر؟ فقه :
__________________
( )1جلبهر مق لدخي :مه يه و لطع ن ابل م ن :لطع ي و ة لةع  :بوء.
( « )2اتنهب ملدهقن البننق من و ممننعب حنهللا ط يع ني كانوان عدنهللا قعلن تةنهىل :وك لدنع ال ننة ،وفين  :أ مننق قبني منق يفنبيننهء وال نة أهنني
سنلم و لنص ،ومنق تعقن عد نه وتتمتن محل نه لقن منه لقن م منق مل نيبة ومنه لقن ننعح منق لغنو  ،ومنه لقن إبنوهيم مننق
لبينة
لدهر ومه لق عس مق جل  ،ومنه لقن أ نعب منق لنبالء ،ومنه لقن و منق خلطيقنة ،إىل أ بةنط نعن مدن ععن عدن » (عنق هنهمش
بةب لدسخ)
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نة نم،

أح ن

ننو ق ننع ن ننعح م ننة ث إ

تبننهر وتةننهىل أرسنني عل نني م ملط ننو ع ننيب في ننه ،وفننه

وأت نعحه ومق مة لسعيدة.
لعو ت في ه ،و لةيع ال ق في ه ،فغوق م
 79ـ يف الكايف ب بق حيىي عق بةب أق هبده عق السق بق علء بق أيب محنزا عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
قه  :مسةت قع  :نةم ملس هللا مس هللا لكعفة ،قل فين ألن ننب وألن وقنء ومدن فنهر لتدنعر ،وفين تنوت
لسعيدة و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة
قننه  :مسن هللا اعفننه روضننة مننق راي جلدننة
 81ـ يف جممــع الييــا ورو أبننع عبينهللاا الننذ ء عننق أيب هللاةعننو
ل ننلعا فين بسننبةا قننلعا ،قننل فين ألن نننب وسننبةع نبيننه فين فننهر لتدننعر وتننوت لسننعيدة وهننع سننوا اببنني وجممن
يفنبيهء (.)1
قنه  :إ نعحنه ملنه انه أاي لطعفنه عنه مينه يفر فةهللاهبتن إال

 81ـ يف كتـاب ابخصـا عنق أيب عبنهللا
ملهء ملو و لكي ة.
 81ـ يف تفسري العياشي عق يفعمش وفةن إىل علنء

قعلن ََّّ َ :ت إذا ااء أ ْم نا وفاِ َّ
اتل ُّنكوِ فقنه :
ِ

أمه و مه هع تدعر خلبز ث أوم بيهللا إىل لشم فقه  :يلعع ه.
قننه  :هللاننهءت منوأا نننعح إلين وهننع ةمنني
 83ن عننق السننق بننق علننء عننق بةننب أقن هب عننق أيب عبنهللا
لسننعيدة فقهلننة لن  :إ لتدننعر قنهللا خنوحل مننق مننهء فقننه إلين مسننوعه حن هللاةنني لطبن علين فختمن نهمتن  ،فقننه ملننهء،
فلمه فوغ نعح مق لسعيدة هللاهء إىل خهمتة فع واش لطب فعهر ملهء.
مو نعحه حيمني
قه  :إ
 84ن عق سةيهللا بق سهر عق أيب عبهللا
ْ
اثن ْ ِ ف مي لع ي و لة عا فكهان زوهللاه و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 85ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق قنعع عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
 :فلمنه فنوغ ننعح منق نهك لسنعيدة أمنو
قع في
ح و ،فه خي مق اي هللاد

تةنهىل

__________________
( )1م الهللا ط بةيد قو به سة رقم  13ووهللا لتكور غم مةلع .
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دنه

ْ ْ
ْ
لسنعيدة ِمكن ل زواك ِ

وكانو حنهللا نه ينع ال

ابلسنواينية :ال بقن ذيمنة وال حينع إال

مق أهللاده

اليع زوهللاا لسعيدة ،واه لذ ق ممدع ب مق عي لنهللانيه ننهنع رهللانال فقنه

َّ
َّ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ِم ْن ل ز ْوا ِ اثن ِ وأهلَ إِال م ْن سب عليْ ِ الق ْول وم ْن آمن وما آمن معك إِال

مس ن هللا لكعفننة فلمننه اننه ليننع لننذا أر
بعنهر لتدنعر مسن هللا لكعفنة ،وانه ننعح

ْ ْ
اَحل ِفيتا
:
ِ

لقليني وانه تنو لسنعيدة
بننز ملعض ن لننذا ةننوه
هالا ننم اهنننة م نوأا نننعح
نذ لكني ضنوب منق أهللادنه الينع معضنةه لسنعيدة وعن هلنم

في نه مننه حيتننههللاع إلين مننق لغننذ ء ،ف نهحة موأتن ملننه فنهر لتدننعر ف ننهء ننعح إىل لتدننعر فعضن علي نه ييدننه ( )1وختمن
ح خي ع اليع لسعيدة ،ث هللاهء إىل لتدنعر فعنب خلنه ورفن لطنا و نكسنعة لشنم وهللانهء منق لسنمهء
ْ
ْ
حنا أهْواب َّ
السما ِء هِما الء منت ِمك ال وف َّج ْ نكا
 :ففت
مهء مد مو ق بال قطو وتع وت يفر عيعان وهنع قعلن
ْ
ً ْ
ْ
اَل ِْض عيونا فاتلَق املاء ى أ ْم ال ق ْْ ق ِِْ .
نن قنه  :ولني اني منق

يفر منق بنىن م منق ولنهللا ننعح،

 81ن و رو ة أيب جلهرو عنق أيب هللاةعنو
َّ
َّ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
اَحل ِفيتا ِم ْن ل ز ْوا ِ اثن ِ وأهلَ ِإال م ْن سب عليْ ِ الق ْول وم ْن آمن وما آمن معك ِإال
اتهب :
قه
ِ
ْ
وح .
ق ِليل وقه  :ذ ِِّ َّية م ْن َحلنا مع ن ال
 87ـ يف كتاب ةمعاين الخيار ىب قه  :حهللاثين ب بنق حينىي لةطنهر عنق ب بنق أمحنهللا بنق حينىي عنق معسن بنق
 :ومكا
قنع
عمو عق هللاةعو بق ب بق حيىي عق غهل عق أيب خهلهللا عق محو عق أيب هللاةعو
َّ
آمن مع ِإال ق ِليل قه  :اهنع نهنية.
 88ـ يف جممع الييا ورو لشيخ أبع هللاةعو اتهب لدبعا ابسده عنق حدنه بنق سنهللا و عنق أيب عبنهللا

قه  :ممق م نعح مق قعم نهنية نعو.
 89ـ يف أصو الكايف بةب أق هبده رفة عق هشه بق الكم قه قه يل أبع السق معسن بنق هللاةعنو
َّ
اي هشه ث مهللاح لقلة وقه « :و م ْن آمن وما آمن مع ِإال ق ِليل .

__________________
( )1و نسخة «يبقه» وهع مع ف مله مو مق تعسم لةيهمء.
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:

 91ـ يف كتـاب االحتجـاج للطربسـي عنق أمنم ملنؤمدا

حنهللا ط يع ني وفين قنع  :ومل خيني أرضن منق عنهمل مبنه
كلننع مننق أمنم يفنبيننهء ،وهللاةل ننم

حيتننهحل خلليقننة إلين ومننتةلم علن سننبيي تننها أولقننع هننم يفقلننع عنهللا  ،وقنهللا بننا
َّ
منال ملق خو مني قعل قع نعح :وما آمن مع إِال ق ِليل .
 91ـ يف روض الكايف ب بق أيب عبهللا عق ب بق السا عق ب بق سده عق مسةيي جلةعنء وعبنهللا لكنويف
قنه  :ملنه محني ننعح لسنعيدة يفزوحل لنمهنينة لنيت قنه
بق عمو وعبهللا المينهللا بنق أيب لنهللا لم عنق أيب عبنهللا
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ ْ ْ ْ
ْ
ْ
اْلهِ ِل اثنك ِ و ِمكن اِلقك ِ اثنك ِ فكنه منق
 :ثما ُِية أزوا ال ِمن الضأ ِ اثن ِ و ِمن المع ِز اثن ِ و ِمن ِ
جلبننه لعحشننية أحنني هلننم ق نيهللاهه،
ل ننة ثدننا زوحل هللادننة وبي ننه لدننه ( )1و لننزوحل تخننو ل ننة لننيت تكننع
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
ه
اْل
كن
م
و
ملعهوز
تكع
ليت
لظبهء
تخو
لزوحل
و
،
لده
ه
بي
و
هللادة
زوحل
و ِمن المع ِز اثن
ِ
كل اثنك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ

ْ

لبخنه و لةنو ب ( )2و ِمن اِلق ِ اثن ْ ِ زوحل هللادنة للدنه
و نس  ،ث غوقة يفر .
 91ـ يف جممـع الييـا ورو علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق قنعع عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا

لنزوحل و تخنو لبقنو لعحشنية واني ينم يين وحشنء
قنه  :ملننه

مننق ننهك
عقننم أرحننه لدسننهء أربةننا سنندة ،فلننم ل نهللا هلننم معلننع  ،وملننه ف نوغ نننعح
أر هننال قننع نننعح
ده ابلسواينية جيتم عين الينع انت ،فلنم بن حينع إال وح نو ،فة خني منق اني هللاند
لسعيدة أمو
مق أهللاده اليع زوهللاا مه خال لعهر و لسدعر و هنم مله مكع إلي مق سوقا لهللاو ب و لقنهللار عنه ابخلدز نو فمسنح
هللابيد ن فةط ن فسننقط مننق نع ن زوحل فننهر فتدهسنني فلمننه انننوو مننكع إلي ن منند م ف نهللاعه ابيفس نهللا فمسننح هللابيد ن فةط ن
فسقط مق نع زوحل سدعر ،و حهللا ط مخو هنم مكع لةذرا فهمو لعيي فةط فسقط خلدز و.
لسعيدة ومل حيمي ولهللا لزان.
نعحه محي لكل
 93ـ يف تفسري العياشي عق إبوهيم عق أيب عبهللا
__________________
( )1أا مقيمة عدهللا لده أهلية غم وحشية.
( )2لبخه ن بتقهللايف لبهء ن إلبي خلو سهّن ،و لةوب خالف .
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 94ن عننق عبينهللا

اللننب عدن قننه  :دبغننء لعلنهللا ل نزان

ال رننعز لن م ن ه ا وال ننؤ ابلدننه  ،مل حيملن نننعح

لسعيدة ،وقهللا محي في ه لكل و خلدز و.
مننق خبننم لشننهمء ومننه سننةل عد ن أمننم ملننؤمدا
 95ـ يف عيــو الخيــار ابب مننه هللاننهء عننق لوضننه
ح نهللا ط يع نني وفي ن  :وسننةل مننه اب ملننهعز موفععننة لننذن اب ننة اليننهء و لةننعرا ( )1فقننه  :ال ملة ننز ع ننة نعح ننه
مله أ خل ه لسعيدة ،فهللافة ه فكسو كنب ه و لدة نة ( )2مسنتعرا الينهء و لةنعرا ،ال لدة نة اب رت ابلنهللاخع إىل
هللا عل حيهءهه وكنب ه فهستعت اللية.
لسعيدة فمسح
حنهللا ط
عنق أبين عنق هللانهللا
 96ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل أاب بق عنمه عنق أيب عبنهللا
مله ح وت لعفها فن إىل علن مم ثن منق لنهللاو ب وغمهنه ،و مخنو قنه أبنع
 :إ لدب
يع ي قع في
قطن خطهمن منو
 :إ أو منءء منهت منق لنهللاو ب المنهر ليةعنعر تنع سنهعة قنبب رسنع
عبهللا
( )3واب ح أت بقو بىن حطيم بقبه فوم نعس في ه ،فكهننة قني ث قنه أبنع عبنهللا  :إ ةعنعر النم رسنع
فقننه  :ابىب أنننة وأم نء إ أيب ح نهللاثين عننق أبي ن عننق هللا نهللا أن ن اننه م ن نننعح لسننعيدة فدظننو إلي ن عمننه نننعح
ومسننح نهللا عل ن وهللا ن ث قننه  :خي نوحل مننق قننل هننذ المننهر محننهر واب ن سننيهللا لدبيننا وخننهمت م ،و الم نهللا هلل
لذا هللاةلين كلع المهر.
وكاو ع .
قه  :إ كلع المهر الم رسع
أقع لكه ورو أمم ملؤمدا
__________________
( )1ملننهعز :و حنهللا ملةننز .للننذاو و يفننن  ،وقينني :قننه للننذاو مننهعز ولألننن مننهعزا .وقعلن « ،موفععننة لننذن » بةننب لدسننخ «مةوقبننة» و
مخو «مةوفقة» و لظههو ملع ف للم هللار مه خ ان  .و اليهء ابملهللا وقهللا ق و :لعوحل مق كو ت خل و لظل و لسبهم .قهل لقهمع .
( )2لدة ة :يفنن مق ل ة .
( )3خلطه  :حبي جيةي

عد لبةم.
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 97ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق قنعع عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
 :فقه

وفي قع
معقع ه.

ْ

ْ
ُ ُم اها وم ْساها قع جمو ه أا مسنمهه وموسني ه أا
 :اِربوا ِفيتا ِمْسِب ا ِ

 98ـ يف تفســري العياشــي عننق عبنهللا المينهللا بننق أيب لنهللا لم قننه  :ملننه ران نننعح

َّ
الظال ِ ِم

وكانو حنهللا نه ينع ال

.
قه  :قه رسع

 99ـ يف عيو الخيار ابسده إىل لوضه
مق راب ه ت ومق ل عد ه ز لدهر (.)1
 111ـ يف كتاب ابخصا مدهق أمم ملؤمدا

وتةنهللا هه قنه

لسننعيدة قيككل ب ْعككْا ً للْقك ْ
كومِ
ِ
ِ

 :مني أهي بييت فيكم مني سنعيدة ننعح،
 :و منه لننهّن عشنو فنهىن مسةنة رسنع

قع  :اي علء منلع أميت امني سعيدة نعح مق راب ه ت ومق ل عد ه غو .
ران لسنعيدة أو نع منق رهللان فنةمو منق مةن أ نعمع كلنع
أ نعحنه
 121ن عنق أيب عبنهللا
را ن
قننه  :إ نعحننه
ليننع وقننه  :مننق قننه كلننع ليننع تبهعنهللات عد ن لدننهر مسننما سنندة عننق أيب السننق
لسعيدة وكاو منل .
ْ
َّ ِّ
ُ ُم اهككا وم ْسككاها ِإ ِِّب
 016ن وفيمنه علنم أمنم ملننؤمدا أقن هب  :منق خنهه مندكم لغنو فليقنوأ ِمْسِب ا ِ
لوفوِ َِيم بسنم مللنع لقنع وما قِْوا اُ َ َّ ق ِْْ و ْاَل ِْض ْجيعا ً قبْضت ي ْوم الْقيامة و َّ
السكماوا
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ ْ
ْ
ْ َّ
شكو .
مط ِويا ِبي ِمي ِن ِ سبحان وتعاىل عما ا ِ
حنهللا ط يع ني نذاو
 113ـ يف كتاب كمـا الـدين ومتـام الةعمـ ابسنده إىل أاب بنق تغلن عنق أيب عبنهللا
ط إلي ثلنة عشو أل ملع وثلنة عشو ملكنه ال نم دظنوو
وفي  :فهك نشو ر ة رسع
في لقهنم
لسعيدة.
وهم لذ ق اهنع م نعح
لقهنم
 111ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أسبه وب بق أمحهللا عق
__________________
( )1قه بق يفثم لد ه ة :الهللا ط مني أهي بييت مني سعيدة نعح مق ل عد ه ز

362

لدهر أا ف ورم .

معس بق لقهسم لب لء عق علء بق أسبه قنه  :قلنة يفيب السنق

هللاةلنة فنهللا منه تنو مخنذ بنو أو نو

وت ننل راةتننا
فننة يو قدننه ننعه منهللا هللا خلطننو؟ فقننه  :خنوحل بننو وال عليننع أ تن مسن هللا رسننع
:
غننم وقننة فو ننة ،ث تسننتخم مننةا مننوا ومننوا ،ث تدظننو فننه عننز لننع عل ن لب ننو فقنني لننذا قننه
ْ
ُ جمو ننه وموسنني ه إِ َّ ِ ِِّّب لوفككوِ ِ َِككيم و النهللا ط يع نني أخننذان مدن معضن
وقككال اِربككوا ِفيتككا ِمْسِب ا ِ
الههللاة.
قننه  :إ رابننة لب ننو فننهك
 125ن علننء بننق إبننوهيم عننق أبين عننق علننء بننق أسننبه عننق أيب السننق لوضننه
قننوت لسننعيدة فقنني« :بسننم جمو ننه وموسنني ه إِ َّ ِ ِِّّب لوفككوِ ِ َِككيم و النهللا ط يع نني أخننذان مدن معضن
الههللاة.
 126ن عنهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب عنق أيب عسن
مسةيي بنق ز نهللا منعىل عبنهللا بنق حينىي لكنههلء عنق أيب عبنهللا
في مس هللا لكعفة وفي قع  :ومد سهرت سعيدة نعح.

ةقنعب بنق عبنهللا اُ م ْ
كن و الدل ىب فهيمنة عنق
ِ
حنهللا ط يع ني نذاو
عنق أمنم ملنؤمدا

قننه  :ملننه أر
 117ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم حــدا أيب عننق قننعع عننق أيب ب ننم عننق أيب عبنهللا
 :فبقننء ملننهء د ن مننق لسننمهء أربةننا قننبهحه ومننق
هننال قننع نننعح وكاننو ح نهللا نه يننع ال وفي ن قننع
يفر لةيع ح رتعةة لسعيدة فمس ة لسمهء.
 118ـ يف روض الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق السق بق علء عنق و بنق ز نهللا عمنق كانو عنق أيب

ِّ
كل وعلن اني سن ي مخسنة عشنو كر عنه .قنه عنز منق قهنني :و ِِه
ب
ا
ل
قه  :رتع ملنهء ى
عبهللا
ال
ْ
ْ
ْ
ْ
بال .
َت ِي هِ ِتم ِِف مو ال
ْل ِ
ِ

 119ـ يف عيــو الخيــار ابسننده إىل السننا بننق خهلنهللا ل ننم عننق أيب السننق لوضننه

را لسعيدة أوح
مةع ،قه  :فلمه ستع و

إلي  :اي نعح

قننه  :إ نعحننه ملننه

خعة لغو ف للين ألعنه ث سنةلىن لد نها تنع منق لغنو ومنق ممنق
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مق مة

لسعيدة ورف لقل ع عة لو ح علي م ( )1فلنم أيمنق ننعح

[ لغنو ] وأع لتن لنو ح فلنم نهللار

لي ل موا ،فقنه ابلسنواينية هيلنعاي ( )2ألعنه ألعنه اي منهراي اي منهراي تقنق ،قنه  :فهسنتع لقلن و سنتموت لسنعيدة
 :إ االمه تهّن ب مق لغو القي ال عهرقين ،قنه  :فندقش خهمتن ال إلن إال لن
( )3فقه نعح
موا اي رب أقل ين.
قننه  :إ نعحننه ملننه ران

و اتنهب خل ننه ن عننق السننا بننق خهلنهللا عننق أيب السننق معسن بننق هللاةعننو
إلي وكاو ع مه عيع الخبهر.
لسعيدة أوح
قننع  :قننه
 111ـ يف كتــاب االحتجــاج للطربســي « » وعننق مةمننو بننق ر م نهللا قننه  :مسةننة أاب عب نهللا
 :إ نعحننه ملننه را ن لسننعيدة وخننهه لغننو قننه  :ألل ننم ىن أسننقلع مب م نهللا وم ب ملننه أتيتننين مننق
رسننع
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
لغو فد ه
 111ـ يف كتـاب علـل الشـرا ع ابسنده إىل سن ي بنق زاي ت منء قنه  :حنهللاثين عبنهللا لةظنيم بنق عبنهللا
ألعننا ومخسننمهنة سنندة ،واننه عمننه
قننع  :عننهيب نننعح
قننه  :مسةننة علننء بننق ب لةسننكوا

السنىن
لسننعيدة

وهنه ه عنق ل ن ع ،والمنه انه غطن
اننمه ف بة لو ح فكشعة ععرت ف ع حه وايفط فزهللاو ه سه
كع فقنه  :منه هنذ ؟ فنةخي سنه مبنه
فومهم وهم
سه ميقه تكشع لو ح اشع حه وايفط ،فهنتب نعح
انه  .فوفن نننعح نهللا إىل لسننمهء نهللاعع و قنع ألل ننم غننم منهء قننل حننه حن ال علنهللا لن ولنهللا إال لسننع  ،ألل ننم
غننم مننهء قننل ايفننط فغننم مننهء قننلبي مه ،ف مي ن لسننع حيننط اننهنع  ،مننق حننه  ،وعي ن ل ن و ل ننقهل
وأيهللاعحل ومةهللاعحل و ل ا مق ايفط حيط اهنع  ،وعي لبيب سع هم مق سه  ،و
__________________
( )1لقل  :حبي للسعيدة ضخم مق لي وقيي مق غم  ،وع عة لو ح :متهللات.
( )2و مل هللار «هيلعليه».
(« )3و مل هللار و ستقوت لسعيدة» وهع لظههو.
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قه نعح

اله وايفط :هللاةي

كر تكمنه خنعال ( )1لذر نة سنه إىل نع لقيمنة يفنن بنوّن وعققتمنهّن ،فنال زلنة

مسة عقعقكمه يل كر تكمه هههوا ،ومسة لي ىب كر ة سه هههوا مه بقية لهللانيه.
قننه  :وان نننعح بدن قننه  :نننه
 111ـ يف تفســري العياشــي عننق ب بننق مسننلم عنق أيب هللاةعننو
الل ةىن بق موأت .
« بد » بد
قنع

 :ونكاد نكوح ْابنك

 113ن عق معس عق لةنال بنق سنيهبة عنق أيب عبنهللا
اببد نه هع بق موأت وهع لغة يء قعلع البق موأت بد .
اِر ْ
كِن ْ
قنع ننعح :يا ب َّ
كب معنكا قنه  :لني
 114ن عنق زررا عنق أيب هللاةعنو
نعحه قه  :اي بىن؟ قه  :فه نعحه قه كلع وهع ال ةلم.
 115ـ يف جممع الييـا ورو عنق علنء بنق أيب يهلن
و ناد نوح ْابن (.)2
 116ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل علء بق أيب محزا عق أيب نةيم عق أيب عبنهللا

قنه  :لني

بدن قنه  :قلنة :إ

و ىب هللاةعنو ب بنق علنء وأيب عبنهللا
ْ

لغننة يننء

هللاةعنو بنق ب
قنه  :إ لد ن

اوي إىل اب الل ي ْع ِصم ِِن ِمن املا ِء ومل كق عل وهللان يفر هللابني أعظنم
اه هللابال وهع لذا قه بق نعح :س ِ
إلين  :اي هللابنني أ ةت ننم بننع مننىن؟ فتقطن قطةننه إىل بننال لشننه وقننهر رمننال قيقننه وقننهر بةنهللا
مدن  ،فننةوح
كلع و عظيمه واه سم كلع لب و و «ىن» ث هللا بةهللا كلع فقيني ني ن فسنم بد ن ث قنهر لدنه
بةهللا كلع سمعن ت يفن اه أخ عل ألسدت م.
قنه  :سنهر و ان

 117ـ يف ةمن ال رهره الفقيه رو قعع بنق م نو جلمنه عنق ل نه هللاةعنو بنق ب
كاوي إىل
مة
لقه سية ح أموه عل لد  ،فقه  :هع جلبي لنذا عت نم بن بنق هللانهللاا ننعح فقنه  :س ِ
ْ
إلين  :اي هللابنني أ ةت ننم بننع مننىن أحنهللا؟ فغننهر يفر وتقطن إىل
كل ي ْع ِصككم ِِن ِمككن املككا ِء فننةوح
ابك ال
لشه .

 118ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم حــدا أيب عننق قننعع عننق أيب ب ننم عننق أيب عبنهللا
 :فقه
هال قع نعح وكاو حهللا نه يع ال و قع في
__________________
( )1خلع ع خلعيل :لةبيهللا و إلمهء.
( )2ةىن ع « بد ه» ر هللا جملم حل .162 :3
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قننه  :ملننه أر

ْ

ْ
ُ ُم اها وم ْساها قنع  :جمو نه أا مسنمهه وموسني ه أا معقع نه ،فنهللا رت لسنعيدة
 :اِربوا ِفيتا ِمْسِب ا ِ
ْ

ونظو نعح إىل بد ق و قع  ،فقه ل  :يا ب َّ
ِن ْاِر ْب معنا وال تك ْن مع الاكفِ ِ ين فقه بد  :امه حك
ْ
ال اعصم ْاَل ْوم م ْن أمك اُ إ َّال م ْ
كن ِ َِكم ث
اوي إىل اب الل ي ْع ِصم ِِن ِمن املا ِء فقه ننعح
ِ
ِ
ِ
 :س ِ
ْ
ْ
َّ
يا نوح إِن
ِّ ِ :ب إِ َّ اهْ ِِن ِم ْن أ ْه ِِل و ِِ َّ و ْعَْ اح ُّ وأنْت أ َْكم احا ِر ِم فقنه
قنه ننعح

ْ
ْ
ْ ِّ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
ليس ِم ْن أه ِلَ إِن عمل غ َْ صا ِل الح فال ت ْسئل ِن ما ليس لَ هِ ِ ِعلم إِِّن أ ِعظكَ أ تككو ِمكن اْلكا ِه ِل
ِّ
ْ َّ ْ
ْ
ْ
ِ ِّب ِإِّن أعوذ هَِ أ أ ْسئلَ ما ليس ِ هِ ِ ِعلم و ِِال تو ِفك ْ ِ وتك َْحْ ِِن
امنه حكن
فقنه ننعح
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
وَال هيْنتما الم ْو فاك ِمن الموك ِق فقنه أبنع عبنهللا
اِسين فكنه امنه حكن
أكن ِمن اْل ِ ِ

 :فهللا رت لسعيدة وضنوبت ه يفمنعحل حن و فنة مكنة ،ويهفنة ث ابلبينة وغنو عين لنهللانيه إال معضن لبينة،
وإنننه مسننء لبيننة لةتين يفنن أعتن مننق لغننو  ،فبقننء ملننهء د ن مننق لسننمهء أربةننا قننبهحه ،ومننق يفر لةيننع
ن نهللا فق ننه « :اي ر ننه نع ننو» وتعس ننمهه اي رب
ح ن رتعة ننة لس ننعيدة فمس ن ة لس ننمهء ،ق ننه  :فوف ن ن ننعح
ْ

ْ
ْ
كي أا
تبل مهءهه وهع قعلن
يفر
حب  ،فةمو
كي مكاء َِ ويكا سكماء أق ِل ِ
 :يكا أِض اهل ِ
ْ
أمسكء وغيض املْاء وقِض ْاَل ْم و ْ
استو ْ ى اْلو ِد ِي فبلةة يفر مهسهه فنةر منهء لسنمهء نهللاخي
ِ
ِ
بلن منهن فبقنء منهء لسنمهء علن وهللان يفر
يفر فهمتدةة يفر منق قبعهلنه :وقهلنة :ننه أمنوّن
هللاينيني فسنه ملنهء إىل نهر حنع
و ستعت لسعيدة عل هللابي جلع ا وهنع ابملعقني هللابني عظنيم ،فبةنط

لهللانيه.
حنهللا ط يع ني قنع فين  :إ
 119ـ يف هتـذيب الحكـام ابسنده إىل ملع ني بنق عمنو عنق أيب عبنهللا
وهننع لسننعيدة طننعه ابلبيننة أسننبععه ،فطننهه ابلبيننة امننه أوحن إلين  ،ث نننز
أوحن إىل نننعح
 ،ف ملن هللانعه لسنعيدة حن ينهه منه منهء
ملهء إىل رابتي فهستخوحل اتبعات فين عظنه م
تةهىل لألر  « :بلةء مهء » فبلةة مهءهه
ث ور إىل ابب لكعفة وسط مس هللاهه ،فعي ه قه

364

طنعه،

مق مس هللا لكعفة امه بهللاء ملهء مد  ،وتعو جلم لذا اه م نعح

لسعيدة.

ْ
ْ
كي
يككا أِض اهلك ِ

 111ـ يف تفســري العياشـي إبننوهيم بنق أيب لةننال عنق غننم و حنهللا عننق أحنهللا ه قننه  :ملنه قننه
ْ
ماء َِ ويا سماء أق ِل ِي قه يفر  :نه أموت أبل منهن أان فقنط ومل أو منو أ بلن منهء لسنمهء قنه  :فبلةنة
يفر مهن ه وبقء مهء لسمهء ف م و حع لهللانيه.
قعلن  :يا أ ِْض اهْل ِي مكاء َِ قنه  :نزلنة بلغنة

 121ن عق عبهللا لومحق بق ال نهحل عنق أيب عبنهللا
هلدهللا مويب.
 122ن و رو ة عبه عد  :يا أ ِْض اهْل ِي ماء َِ حبشية.
قه  :قنه  :اي اب ب
 123ن عق أيب ب م عق أيب السق لوضه

أوحن إىل جلبنه ىن م نو سنعيدة

نننعح عل ن هللابنني منندكق لطعفننه فتطهولننة ومشخننة وتع ض ن هللابنني عد نهللا اننم ابملعقنني قننه ل ن جلننع ا ،فمننوت
() 1
لسعيدة تهللاور لطعفه عل جلبه ال نه أمنوفة إىل جلنع ا فعقعنة علين  ،فقنه ننعح :ابر ت قنىن ابر ت قنىن
قه  :قلة :هللاةلة فهللا أا مءء هذ لكال ؟ فقه  :ألل م أقلح ،ألل م أقلح.
قنه  :انه ننعح لسنعيدة فلبنط في نه منه منهء فكهننة
 124ن عنق أيب ب نم عنق أيب السنق معسن
إىل جلبننه ىن و ضن سننعيدة عبنهللاا نننعح علن هللابنني منندكق فتطهولننة جلبننه
مننةمعرا فخلن سننبيل ه نننعح ،فننةوح
ومشخننة غننم جلننع ا وهننع هللابنني ابملعقنني ،ف ننوب هللاؤهللاننؤ لسننعيدة ( )2جلبنني فقننه نننعح عد نهللا كلننع رب تقننق وهننع
ابلةوبية :رب أقلح.
قنع  :مسن ننعح قنو و لسنعيدة علن جلنع ا فخنهه علي نه فنةخوحل
 125ن ورو انم لدع عق أيب هللاةعو
رأس مق اعا ( )3اهنة في ه فوف هللا وأمهر هبقبة
__________________
( )1و مل هللار «اي ر تق اي ر تق ».
( )2هللاؤهللاؤ لسعيدة :قهللارهه.
الهنط.
( )3لكعا :خلو
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وهع قع  :ر ه

() 1

تقق ،و ل ه رب أحسق.

 116ـ يف جممـع الييـا و ِقيل يا أ ِْض اهْل ِي مكاء َِ قيني :هننه مل تبتلن منهء لسنمهء لقعلن « :مهننع» و منهء
.
لسمهء قهر و وأهنهر وهع ملووا عق أنمتده
 117ـ يف أصو الكايف أمحهللا بق أيب عبهللا عق أبي عق علء بق الكم رفة عنق أيب ب نم قنه  :خلنة علن

فقلنة :هللاةلنة فنهللا مهلنع ك نة ابشنه و نو
لسدة ليت قنبب في نه أبنع عبنهللا
ىب السق معس
لسننعيدة واننه في ننه مننه مننهء واهنننة لسننعيدة مننةمعرا فطهفننة
اننه
فننال بهللانننة؟ فقننه  :اي اب ب نعحننه
إىل جلبنه ىن و ضن سنعيدة ننعح عبنهللاا علن هللابني
ابلبية وهنع ينع ه لدسنهء وخنال سنبيل ه ننعح فنةوح
منندكق ،فتطهولننة ومشخننة وتع ضن جلننع ا وهننع هللابنني عدنهللاام ،ف نوبة لسننعيدة مؤهللاؤهننه جلبنني ،قننه  :فقننه نننعح
عو بدعس .
عدهللا كلع :اي ابر تقق ( )2وهع ابلسواينية :رب أقلح ،قه فظددة أاب السق
 118ـ يف روض الكايف علي بن إبراهيم عق أبي عق بنق حمبنعب عنق هشنه خلو سنهّن عنق ملع ني بنق عمنو قنه :
قلننة لن  :اننم لبننط نننعح لسننعيدة حن ن ن ملننهء وخوهللاننع مد ننه؟ فقننه  :لبنننع في ننه سننبةة أاي وليهلي ننه ،فطهفننة
ْ

ْ
استو ْ ى اْلو ِد ِي وهع فوت لكعفة ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ابلبية أسبععه ث
قنه  :إ
 129ن علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق حمبنعب عنق السنق بنق قنهحل لننعرا عنق أيب عبنهللا
ْ
ْ
استو ْ ى اْلو ِد ِي .
سعيدة نعح سةة با ل عه و ملووا ،ويهفة ابلبية سبةة أمع ث
 131ـ يف الكــايف ب بننق حيننىي عننق بةننب أقن هب عننق لعمننهء عننق علننء بننق أيب محننزا قننه  :قننه يل أبننع السننق

 :إ س ننعيدة ن ننعح اهن ننة م ننهمعرا فطهف ننة ابلبي ننة حي ننط غوق ننة يفر ث أت ننة م ننق ع ننء أايم ننه ،ث رهللاة ننة
لسعيدة واهنة مهمعرا ويهفة ابلبية يع ه لدسهء.
__________________
( )1و نسخة «رهه » وقهللا مو نظم و مل هللار «ربةمه ».
( )2و نسخة« :اي مهرا تقق» .وتع فق مل هللار أ ه.
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بنق زررا عنق أمحنهللا بنق ب بنق أيب ن نو عنق أاب

 131ـ يف هتذيب الحكام علي بن السنق عنق ب بنق عبنهللا

ق ننه  :لزق ننة لس ننعيدة ننع عهم ننعر عل ن جل ننع ا ف ننهمو ن ننعح

ب ننق عنم ننه يفمح ننو ع ننق ان ننم لد ننع عق ىب هللاةع ننو
عمع كلع ليع .
مق مة مق جلق و الن
 131ـ يف تفسري العياشي عق عبهللا الميهللا بق أيب لهللا لم قه  :مله را نعح

َّ
الظال ِ ِم

.

لسعيدة قيل ب ْعْا ً للْق ْ
كومِ
ِ
ِ

 133ـ يف جممــع الييــا و ننوو اعننهر قننو ش أر و تةننهيع مةهرضننة لقننوم فةكعننع علن لبننهب لنني والننع
ل ة وساله خلمو ( )1أربةا عمه لت عع كهههنم فلمنه أخنذو فيمنه أر و مسةنع هنذ ت نة فقنه بة ن م لنبةب:
هذ اال ال شب اال ملخلعقا وتواع مه أخذو في و ف قع .
قننه  :ملننه أر

 131ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم حــدا أيب عننق قننعع عننق أيب ب ننم عننق أيب عبنهللا
ْ
ْ ْ
ِّ َّ ْ
اِسين وقنهللا
هال قع نعح وكاو حهللا نه يع ال وفي ث «قه نعحِ :ب ِإ اه ِِن ِمن أه ِِل إىل قعلن ِ :من اْل ِ ِ
سب م قعل  :يا ب َّ
ِن ْاِر ْب معنا في أ ه.
 135ـ يف كتـاب االحتجـاج للطربسـي رو عنق معسن بنق هللاةعنو عنق أبين عنق مابنن عنق السنا بنق علنء
وأعنذر قعمن
قه  :إ ع اي مق ع لشه وأحبنهرهم قنه يفمنم ملنؤمدا  :ف نذ ننعح قني ك ت
قني ك ت وأعنذر قعمن إك انذب ومنو وح ن
 :لقنهللا انه انذلع وب
إك اذب؟ قه لن علن
تبنهر وتةنهىل إىل هللاهبيني ملنع جلبنه من جلبنه  ،و نتن إىل
ابال  ،وعال أبع هل بسال انقنة )2( ،فنةوح
 ،فننةات فقننه ل ن  :ىن أمننوت لننع ابلطهعننة فننه أمننوت أيبقننة علنني م جلبننه فننةهلكت م ذننه؟ قننه
مننو ب
 :نه بةنة رمحة ،رب ههللا أميت فإهنم ال ةلمع  ،وحيع اي ع ا نعحه مله مهههللا غو قعم ر علي م
__________________
( )1لساله :مه سل وسه قبي لة و وهع أف ي خلمو.
( )2لسل  :جللهللاا ليت كع في ه لعلهللا مق لده و ملع مء و نقط

لبطق هلكة ال وهلع لعلهللا.
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رقة لقو بة وأه و علي م معقة ،فقه ِّ ِ :ب ِإ َّ اهْ ِِن ِم ْن أ ْه ِكِل فقنه
أ ْهلَ إنَّ عمل غ ْ
ملنه علدنة منق قعمن ملةهننهللاا ( )1من و
كَ صكا ِل الح أر هللاني كانو أ سنلي بنذلع ،وب
ِ ِ
علي م سي لدقمة ومل تهللارا في م رقة لقو بة ومل دظو إلي م بةا مقة ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
جميبننه لننبةب لزان قننة وق نهللا قننه  :وأهللا نهللا ق نهللا م ن و
 136ن وعننق أمننم ملننؤمدا ح نهللا ط يع نني وفي ن قننع

تبنهر وتةنهىل مسن  :إنَّك لكيْس م ْ
كن
ِ
ِ

هعع ت أنبيهن بتكذ ب نعحه مله قنه  :إِ َّ اهْ ِِن ِم ْن أ ْه ِِل بقعلن  :إِنَّ ليْس ِم ْن أ ْه ِلكَ  :و منه هعنع ت يفنبينهء
لبنههوا وقهللارتن لقنههوا وعزتن لظنههوا،
اتهب فه كلع مق أ لهللاالني عل حكمنة
ومه بيد
تكي قهللاور أال م ،و مد م مق تخذ بة م إهلنه اهلنذا انه منق لد نهر
يفن علم بوها يفنبيهء
.
بق مويف فذاوهه اللة عل لع م عق لكمه لذا تعو ب

قه  :قه أبع عبهللا :
 137ـ يف جممع الييا ورو علء بق م زاير عق السق بق علء لعمهء عق لوضه
تةهىل قه لدعحِ :إنَّ ليْس ِم ْن أ ْه ِلَ يفن اه هلعه ل وهللاةي مق تبة مق أهل .
إ
ابسده إىل إس بنق ةقنعب قنه  :سنةلة ب بنق عنمنه لةمنو أ
 138ـ يف كتاب الغيي لشيخ الطا ف
 :مننه مننه
وبننا

عقنني يل اتننهاب ق نهللا سننةلة في ن عننق مسننهني أمننكلة عل ن فننعر لتعقي ن نننط مننعالان قننهح ل نهللا ر
وثبتننع مننق مننو ملدكننو ق يل مننق أهنني بيتدننه وبننا عمدننه ،فننهعلم ن ن لنني بننا
سننةلة عدن أرمنهللا
أحهللا قو بة ،ومق نكوىن فلي مىن وسبيل سبيي بق نعح.
عد قه  :حهللاثده سةهللا بنق عبنهللا عنق أمحنهللا بنق ب بنق عيسن عنق
 139ـ يف عيو الخيار حدا أيب رض
السق بق علء لعمهء عق لوضه
نوح ِإنَّ ليْس ِم ْن أ ْه ِلَ يفن اه

قه  :مسةت قع  :قه ىب :قه أبع عبنهللا
هلعه ل  ،وهللاةي مق تبة مق أهل  ،قه  :وسةلىن

__________________
( )1و نسخة «مله غلبة مق قعم ملةهنهللاا».
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:إ

قال يكا

اي

قوس هذ ت ة

َّ
َّ
بق نعح؟ فقلة :قوسهه لده عل وهللا نا :إِن عمل غ َْ صا ِل الح  ،و إِن عمكل

د.
نعه عد حا خهلع
غ َْ صا ِل الح ( )1فقه  :اذبع هع بد ولكق
لعنو بننا لةن ا و المنة حنهللا ط يع نني قنع فين لوضننه
من ملننةمع
 142ن ابب كاننو جملن لوضنه
 :مه علمتم وقةة لع رثنة و لط نهرا علن مل نطعا مل تنهللا ق و سنه وهم؟ قنهلع  :ومنق أ نق اي أاب السنق؟ قنه :

منق قنع
فاسقو
ِ
ِّ َّ
ِب إِ

فقنه ربن

ُّ َّ ْ
ْ
ْ
ً
ْ
ْ
ْ
ْ
كتاب ف ِمنت ْم متت الْ وك ِثكَ ِمكنت ْم
 :ولقْ أ ِْسلنا نوَا و ِِهْ ا ِهيم واعلنا ِِف ذ ِِّ َّي ِت ِتما
انلبو وال ِ

فقنه :
ف هرت و رثة لدبعا و لكتهب للم تهللا ق و لعهسقا ،أمه علمنتم نعحنه حنا سنة ربن
ْ
ْ
وعنهللا أ د ين وأهلن
اهْ ِِن ِم ْن أ ْه ِِل و ِِ َّ و ْعَْ اح ُّ وأنْت أ َْككم احكا ِر ِم وكلنع أ
ْ
ْ ِّ
ْ
َّ
ْ
َّ ْ
 :يا نوح ِإن ليس ِم ْن أه ِلَ ِإن عمل غ َْ صا ِل الح فال ت ْسئل ِن ما ليس لَ هِ ِ ِعلكم ِإِّن أ ِعظكَ
ْ

أ ْ تكو ِمن اْلا ِه ِل .
يفخين ز نهللا بنق معسن حنا فتخنو علن منق جملسن ابسنده إىل السنق بنق
 141ن ابب قع لوضنه
جملن وز نهللا بنق معسن حهضنو قنهللا
معس لعمه لبغنهللا ا قنه  :ادنة نو سنه من علنء بنق معسن لوضنه

مقبني علن قنع حينهللاث م فسنم مقهلنة ز نهللا
قبي عل عهعة جملل عتخو علي م و قع  :ق ،و بع السنق
فهلتعننة إلين فقننه  :اي ز نهللا أغننو قننع انقلننء لكعفننة فهيمننة أح نندة فوهللا ننه ف ننو تةننهىل كر ت ننه علن لدننهر،
طي ن
وول نهللا بطد ننه خهق ننة ،و م ننه ك ننع معس ن بننق هللاةع ننو
و مننه ك إال لل سننق و الس ننا
مدن  ،علنء بنق السنا
و ع هنهر و قع ليل وتة ي أنة ث ريقه ع لقيمة سع ء النة أعنز علن
اننه قننع  :سنندده اعننال مننق يفهللاننو ،وملسننيقده ضننةعه مننق لةننذ ب ،قننه السننق لعمننه :ث لتعننة إىل فقننه  :اي
ْ
َّ ْ
حسق اي تقوس هذ ت ة :قال يا نوح ِإن ليس ِم ْن أه ِلَ
__________________
«غم» وأ كع «عمي» فةي مه
( )1عل ن

الو  ،و «عمي» سم موفعم مدع و «غم» ابلوف
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لنهّن أو ابلةك .

إنَّ عمل غ َْ صالح ؟ فقلة :مق لده منق قنوء إنَّ عمل غ َْ صالح ومند م منق قنوء إنَّك عمكل غ ْ
كَ
ِ ال
ِ ال
ِ
ِ
ِ
 :اال لقهللا اه بدن ولكنق ملنه ع ن
صا ِل الح فمق قوء إِنَّ عمل غ َْ صا ِل الح نعه عق أبي فقه

فلي مده وأنة إك أيةة فةنة مده أهي لبية.
نعه عق أبي  ،اذ مق اه مده مل ط
عدن وب بنق معسن ملتعاني و محنهللا بنق زاي بنق هللاةعنو هلمنهللا ّن
 142ن حنهللاثده ب بنق علنء مههللايلع ن رضن

عد م ،قهلع  :حهللاثده علء بق إبوهيم بق ههمم قه  :حهللاثين ايسو ن خوحل ز هللا بق معسن أخنع ىب السنق
رض
ابملهللا دة وأحو وقتي واه سم ز هللا لدهر فبةط إلي ملةمع فةسو ومحي إىل ملةمع فقه ملنةمع  :كهبنع بن
إىل أيب السق ،قه ايسو :فلمه خي إلي قه ل أبع السق لوضه  :اي ز نهللا أغنو قنع سنعلة أهني لكعفنة
خهقننة ،ادننة تننو
فهيمننة أح نندة فوهللا ننه ف ننو تةننهىل كر ت ننه عل ن لدننهر؟ كلننع لل سننق و السننا
تةنهىل منق معسن بنق
وتهللاخي جلدة ومعس بق هللاةعو أيهم و خي جلدة فةنة إك أاو عل
نع تة
هللاةعننو مننه دننه أحنهللا مننه عدنهللا إال بطهعتن وزعمننة نننع تدهلن مبة ننيت فبننق مننه زعمننة فقننه لن ز نهللا :ان أخننع
ْ
َّ
َّ
قنه ِ :إ اهْ ِِن ِم ْن أه ِِل و ِِ
نعحنه
و بق أبيع؟ فقه ل أبع السق  :أنة أخء مه أيةة
ْ

ْ

و ْعَْ اح ُّ وأنْت أ َْكم احا ِر ِم فقنه
مق كع مق أهل مبة يت .

 :إنَّ ليْس م ْن أ ْهلَ إنَّ عمل غ ْ
كَ صكا ِل الح فةخوهللان
ِ
ِ ِ
ِ

قننه  :ملننه أر

 113ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم حــدا أيب عننق قننعع عننق أيب ب ننم عننق أيب عبنهللا
َّ
وكاو حهللا نه يع ال و مخو  ،و ننز
هال قع نعح
علن ننعح :يا نوح إهبط ِِسالمال ِمنا وب اك ال
عليَْ وى أم الم ِم َّم ْن معَ وأمم سنمتِّعت ْم ث َّم يم ُّسكت ْم ِم َّنكا عككاب أ َِلكم فدنز ننعح ابملعقني منق لسنعيدة من
لنمن ننهنا وبدن ننع مهللا دن ننة لنمن ننهنا وان ننه لدن ننعح بدن ننة رابن ننة مة ن ن لسن ننعيدة فتدهسن نني لدن ننه مد ن ننه ،وكلن ننع قن ننع لدن ننب
 :نعح أحهللا يفبع ق.
 111ـ يف كتاب ابخصا عق أيب عبهللا

قه  :مله هبط نعح
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مق لسعيدة أات إبلي علي للةدة فقه  :مه

يفر أعظنم مدنة علن مدنع ،عنعت علن هنؤالء لعسنه فنةرحتين

منند م إال أعلمننع خ ننلتا؟ :إاي و الس نهللا ف ننع لننذا عمنني يب مننه عمنني وإاي و الننو ف ننع لننذا عمنني م م نه
عمي.
 115ـ يف الكــايف عدن عننق لقهسننم بننق لنواي عننق أاب بننق عنمننه عننق معسن بننق لةننالء عننق أيب عبنهللا
هللاننزم هللازعننه منهللا هللا و غننتم لننذلع ،فننةوح
قننه  :ملننه حسننو ملننهء ( )1عننق عظننه ملننعت فنوأ كلننع نننعح
إلين  :اني
هذ عملع بدعسع أننة عنعت علني م ،فقنه  :اي رب ىن أسنتغعو وأتنعب إلينع :فنةوح
لةد يفسع ليذه غمع.
قنه  :بقنء
 116ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل عبهللا الميهللا بنق أيب لنهللا لم عنق أيب عبنهللا
فقننه ل ن  :اي نننعح ق نهللا نق ننة نبعتننع و سننتكملة
نننعح بة نهللا لدننزو مننق لسننعيدة مخسننا سنندة ث أات هللاينينني
أايمننع ،فننهنظو السننم يفانني ومننم ن لةلننم وماثر علننم لدبننعا لننيت مةننع فه فة ننه إىل بدننع سننه  ،و ال نهللا ط يع نني
أخذان مد معض الههللاة.
 117ـ يف روض الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب عق علء بق الكم عق بةنب أقن هبده عنق أيب عبنهللا
َّ
ْ
قننه  :عننهيب نننعح ألعننء سنندة وثالنهنننة سنندة مد ننه نهنننةا ومخسننا سنندة قبنني أ بةننط ،و ألككَ سككن الة ِإال
ً
ُخْ ِس ك اعمككا وهننع قعمن نهللاععهم ومخسننمهنة عننه بةنهللا مننه نننز مننق لسننعيدة ون ن ملننهء ( )2فم ننو يفم ننهر
وأسننكق ول نهللا لبل نهللا  ،ث إ ملننع ملننعت هللاننهء وهننع لشننم  ،فقننه  :لسننال عليننع فننو علي ن نننعح قننل
علي  ،فقه  :مه هللاهء بع اي ملنع ملنعت؟ قنه  :هللاقتنع يفقنبب روحنع ،قنه  :عنين خني منق لشنم إىل لظني؟
فقه ل  :نةم :فت ع فقه  :اي ملع ملعت مه مو ىب مق لهللانيه مني سعيل مق لشم إىل لظي (.)3
__________________
( )1حسو لشءء :اشع قه حسوت جلهر ة مخهرهه اشعت عق وهللا ه.
ملهء :غهر يفر وسعي.
( )2ن
( « )3هتذ يفحكه ب بق أمحهللا بق و عق ب بق مته قه أخيان ب بق *
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 118ـ يف عيــو الخيــار ابب كاننو جملن

لوضننه

من ملنةمع

لعننو بننا لةن ا و المننة حنهللا ط يع نني

وفين  :قهلنة لةلمنهء لن  :فنةخيان هني فسننو تةنهىل القنطعهء لكتنهب؟ فقننه لوضنه  :فسنو القننطعهء
ْ
 :قكل ال
لظههو سع لبهيق ثىن عشو معيدنه ومعضنةه ،فنةو كلنع إىل قعلن  :و ت نة لسه سنة قنع
ْ
ً َّ ْ
إىل نع لقيمنة وخ عقنية لنال و
أ ْسئلك ْم عليْ ِ أ ْا ا إِال المكو َّد ِِف القك ْ ىب  ،وهنذ خ عقنية للدنب
َّ
ً ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ُ
تةهىل حك كانو ننعح
غمهم وكلع أ
اتهبن  :يا قومِ ال أسئلكم علي ِ ماال إِ أا ِي إِال ى ا ِ
َّ
ً
علين
عق هنع قنل
اَّلين آمنوا إِ َُّت ْم مالقوا ِ ِّب ِت ْم ول ِك ِِّن أِاك ْم ق ْوما َتْتلو وحك
طاِ ِد ِ
وما أنا هِ ِ
َّ
َّ
ً
ْ ْ ْ ْ ْ
ْ
:
لدبين ب
اَّلي فط ِِن أفكال ت ْع ِقلكو وقنه
نن قنه  :ال أسئلكم علي ِ أا ا إِ أا ِي إِال ى ِ
ْ
ً َّ ْ
تةنهىل منع هتم إال وقنهللا علنم أهننم ال
«قني اي ب ال أ ْسئلك ْم عليْ ِ أ ْاك ا ِإال المكو َّد ِِف القك ْ ىب ومل عن

وتهللاو عق لهللا ق أبهللا وال وهللاةع إىل ل ال أبهللا .
 119ـ يف تفسري علي بن إبراهيم ث قه علنء بنق إبنوهيم ث حكن

خني هنع

وهنال قعمن فقنه :

ً
ْ ْ
اعبْوا اُ ما لك ْم م ْن إَل غ َْ إ ْ أ ُْت ْم إ َّال م ْفَتو * يا ق ْ
كومِ ال أ ْسكئلك ْم
و ِِىل اع الد أخاه ْم هودا قال يا قومِ
ِ ِ ال
ِ
ِ
َّ
َّ
ْ ْ ً ْ ْ
عنه اهننة بال هنم لبه نة منق لشنقع إىل
اَّلي فط ِِن أفال ت ْع ِقلو قنه
علي ِ أا ا ِإ أا ِي ِإال ى ِ

يفهللاعو ( )1ربةة مدهز  ،واه هلم زرم وخنيي انم وهلم أعمهر يع لة وأهللاسنه يع لنة فةبنهللاو يفقنده وبةنط
هع هللاععهم إىل إلسال وخل يفنهللا فةبع ومل ؤمدع

إلني م

__________________
* ب عق علء بق ب قه حهللاثين أمحهللا بنق ميننم لطل نء عنق السنق بنق علنء بنق أيب محنزا عنق أبين عنق أيب ب نم قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
قي أبي نعح ،قلنة :وأ نق قني ننعح؟ لدنه

؟ قه  :فق
 :أ ق فق أمم ملؤمدا
لكعفة« .مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
( )1لشقع ن ب م لشا ن :مدز بطو مكة بةهللا و ق ة مق لكعفة ،و يفهللاعو ن ب م لعهء ن :أ ه مدز بطو مكة با خلزمية وفيهللا.
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قعلنع نن

ملسن هللا؟ قنه  :ال ك

ه نو

ننع ومكو  ،فكعننة لسننمهء عنند م سننب سنندا حن ق طننع  ،واننه هننع زرعننه واننه سننق لننزرم ،ف ننهء لقننع إىل
ابب و هللاون فخوهللانة علني م منوأا مشطنهء عنعرء فقهلنة منق أننتم؟ قنهلع  :نق منق بنال انذ وانذ أهللانهللابة بنال ان
نهللاعع حن نطنو و ن بنال ان ،فقهلنة :لنع سنت ي هلنع لنهللاعه لدعسن فقنهللا حن
ف قده إىل هنع نسنقل
زرع لقلة ملهء ،قنهلع  :فنة ق هنع ؟ قهلنة :هنع معضن انذ وانذ  ،ف نهس إلين فقنهلع  :اي ننب أهللانهللابة بنال ان ومل

() 1

ن بننال ان ونطننو فت يننة لل ننلعا وقننل و عننه هلننم ،فقننه هلننم :رهللاةننع فق نهللا أمطننو وأخ ننبة
نطننو فسنني أ
بال ام فقنهلع اي ننب ان رأ دنه ع بنه قنه  :ومنه رأ نتم؟ قنهلع رأ دنه مدزلنع منوأا مشطنهء عنعرء فقهلنة لدنه منق أننتم
ومننق تو نهللاو ؟ فقلدننه :هللاقدننه إىل هننع لي نهللاعع لدننه فدمطننو فقهلننة :لننع اننه هننع عيننه ل نهللاعه لدعس ن فننه زرع ن ق نهللا
مؤمدنه إال
ح ؟ فقه هنع ك أهلنء و ان أ عنع هلنه بطنع لبقنهء فقنهلع  :واين كلنع؟ قنه  :يفنن منه خلن
ولن عنهللاو ؤك ن وهننء عنهللاو فننال كننع عنهللاو الننق أملكن خننم مننق كننع عنهللاو الننق ميلكننين ،فبقننء هننع
:
بال هم و نز تةهىل علي م ملطو وهنع قعلن
قعم هللاععهم إىل و د ههم عق عبه ا يفقده ح

ْ ْ ْ ً
ْ ْ ْ
ْ ْ َّ ً
كوتك ْم وال تتولَّ ْ
َّ
َّ
ْ
َّ ْ َّ
كوا
كزدكم قكو إىل ق ِ
يا قومِ استو ِف وا ِبكم ثم توبوا إَل ي ِس ِل السماء عليكم ِمِْاِا وي ِ
ْ
ْ
 :يا هود ما ائَْنا هبيِّنة ومكا حْكن هتكاِآ آلتتنكا ع ْ
كن ق ْولِكَ ومكا حكن لكَ
ُم ِ ِم فقهلع امنه حكن
ِ ال
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ْ
كل ِم ِن إىل مخننو ت ننة ،فلمننه مل ؤمدننع أرسنني علنني م لننو ح ل وقننو ةننىن لبننهر ا وهننع قعلن سننعرا ق بننة
هِمك
َّ ْ ْ
ً ْ ً
ْ ْ
ر َّكه ْ
ْ ْ
كس م ْسكت ِم وحكن سنعرا
ت اعد فكيَْ
كاِب ونك ِِ ِإنا أِسلنا علي ِتم َِِيا ِصِصا ِِف يومِ ح ال
ع ِ
ً
َّ
ْ
ْ ْ ْ
َّ
ْ
ال وثما ُِية أيَّامال َسوما قه  :انه
الهقة فقه  :وأما اعد فأه ِلكوا هِ ِ ال
ِص اع ِتي الة سخ ها علي ِتم سبع َل ال
يح ِص ال
ْ
ال وثما ُِية أيَّامال  ،قنه  :ف نهللاثين ىب عنق بنق أيب عمنم عنق عبنهللا بنق سنده عنق
لقمو مد عسنه بزحني سبع َل ال

مةووه بق خوبعك عق أيب هللاةعو
يفعل قع عه حا غ

قه  :لو ح لةقيم وحل مق سة يفرضا لسب  :ومنه خنوحل مد نه منءء قنط

علي م فةمو

__________________
( )1أهللاهللاب لقع  :أقهذم جلهللاب أا ي وهع نقطهم ملطو و ب

يفر .
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خلز

خيوهللاع مد ه مني سةة خله  ،فة ة عل خلزنة فخوحل مد ه مني مقهللا ر مدخو لنعر تغيظه مد نه علن قنع

لننع مننق مل ة ننع مننق
عننه  ،ف ننج خلزنننة إىل مننق كلننع فقننهلع  :اي ربدننه هنننه قنهللا ع ننة عليدننه و ننق خنننهه
خلقننع وعمننهر بننال  ،فبةننط هللاينينني فو هننه مدهح ن وقننه هلننه :خوهللا ن عل ن مننه أمننوت ب ن  ،فخوهللاننة عل ن مننه
وهتم.
أموت ب  ،فةهلكة قع عه ومق اه
َّ ِّ
قعل ن  :إِ ِِّب ى ِِصا ال

 151ـ يف تفســري العياشــي عننق بننق مةمننو قننه  :قننه علننء بننق أيب يهل ن
م ْست ِق اليم ةىن ن عل ح جيز ابإلحسه إحسهان وابلسيئ سيقه و ةعع عمق شهء و غعو سب هن وتةهىل.
ملنه ننز ال نو غنزوا تبنع قنه
 151ـ يف جممـع الييـا ورو هللانهبو بنق عبنهللا يفن نهرا رسنع
سنةلع نبني م بةنط هلنم لدهقنة
فخطن لدنه وقنه  :نه لدنه ال تسنقلع نبنيكم تايت ،هنؤالء قنع قنهحل
فكهنة تو مق هذ لعج فتشوب مهن م ع ورو هه وحيلبع مق لبد ه مني لذا انهنع شنوبع منق مهن نه نع غب نه
َّ
ْ ْ ْ ِّ ْ
() 1
داِك ْم ثالثة أيَّكامال فنذلع وعنهللا منق غنم مكنذوب ث هللانهنت م
فعتوا عن أم ِ ِب ِتم فقنه  :تمتعوا ِِف ِ
مااِِ ْاَل ْ
واِبتا مد م إال رهللاال اه حنو  ،فمدةن حنو منق
م
و
ض
ِ
ل ي ة فةهلع مق اه
ِ
ِ
ِ

مق أبع زعه ؟ قه  :أبع ثقي .
عذ ب تةهىل قه ل أبع زعه  ،قيي :اي رسع
منق خني لشنهمء ومنه سنة عدن أمنم ملنؤمدا هللانهم
 151ـ يف عيو الخيار ابب مه هللاهء عق لوضه
لكعفننة حنهللا ط يع نني وفين ث قننه إلين مخننو فقننه  :اي أمننم ملننؤمدا أخننيىن عننق ننع يفربةننهء وتطننمان مدن وثقلن وأا
 :و ننع يفربةننهء
أربةننهء هننع؟ قننه  :مخننو أربةننهء لشن و وهننع ننه  ،وفين قتنني قهبينني ههبينني أخننه إىل أ قننه
عقوو لدهقة.
 153ـ يف روض الكايف علي بن ب عق علء بق لةبه عق السق بق
__________________
( )1لغ ن ابلكسو ن :مق أور إلبي أ تو ملهء عمه وتهللاع عمه ث تةع .
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عبهللا لومحه عنق علنء بنق أيب محنزا عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا

حنهللا ط يع ني نذاو فين ق نة قنهحل

وقعم ن وفين ن ق ننه  :اي ق ننع نك ننم ت ننب ع غن نهللا ووهللا ننعهكم م ننعوا و لي ننع لن ننهّن ووهللا ننعهكم حمم ننوا ،و لي ننع لنهل ننط
ووهللاعهكم مسنع ا ،فلمنه انه أو نع أقنب ع ووهللانعه م م نعوا ،فمشن بة ن م إىل بةنب وقنهلع  :قنهللا هللانهنكم منه
قننه لكننم قننهحل ،فقننه لةتننها منند م :ال نسننم قننع قننهحل وال نقبنني قعل ن و اننه عظيمننه فلمننه اننه ليننع لنننهّن
أقب ة وهللاعه م حمموا فمش بة م إىل بةنب فقنهلع  :اي قنع قنهللا هللانهنكم منه قنه لكنم قنهحل فقنه لةتنها مند م:
لننع أهلكدننه عيةننه مننه مسةدننه قننع قننهحل وال توادننه مهلتدننه لننيت اننه مابسان ةبنهللاوهنه ومل تعبننع ومل وهللاةننع  ،فلمننه اننه ليننع
لنهلط أقنب ع ووهللانعه م مسنع ا ،فمشن بة ن م إىل بةنب وقنهلع  :اي قنع أاتانم منه قنه لكنم قنهحل ،فقنه لةتنها
منند م :ق نهللا أاتان مننه قننه لدننه قننهحل ،فلمننه اننه ن ن للينني أاتهننم هللاينينني ف ننو ذننم قننوخة خوقننة تلننع ل ننوخة
أمسهع م ،وفلقة قلعذم وقهللاعة أابه هم وقنهللا انهنع تلنع لنالثنة يفاي قنهللا سدطنع وتكعدنع وعلمنع لةنذ ب
انز ذم ،فمهتع أعةا يوفة عا قغمهم وابمهم ،فلنم بن مند م انعقنة وال ر غينة ( )1وال منءء إال أهلكن ،
ْ
ياِ ِه ْم واهنة م ههللاة م منعت أعةنا ث أرسني علني م من ل ني ة لدنهر منق لسنمهء فنةحوقت م
فأصبحوا ِِف ِد ِ

أعةا.

 151ـ يف أصــو الكــايف ب بننق أيب عب نهللا رفة ن إىل أيب ههمننم جلةعننوا قننه  :ادننة عد نهللا أىب هللاةعننو لنننهّن
فسةل رهللاي فقه  :أخيىن عق لوب تبهر وتةنهىل لن أمسنهء وقنعهت اتهبن وأمسنهس وقنعهت هنء هنع؟ فقنه
هلذ لكال وهللا ا إىل قعل  :واذلع مسيده ربده قنعاي ،ال بقنعا لنبطش ملةنووه منق ملخلنع ولنع
أبع هللاةعو
اهنة قعت قعا لنبطش ملةنووه منق ملخلنع لعقن لتشنبي  ،والحتمني لنزاي ا ومنه حتمني لنزاي ا حتمني لدق نه ،
ومه اه انق ه اه غم قهللايف ،ومه اه غم
__________________
( )1لدةين  :قنعت لو عنء بغدمن قنه جمللسنء (ر ) :أا مل بن مند م منق تننةت مدن لدةين  « .نت ن » وحكن عنق بةننب نسنخ لووضنة «فلننم
ب هلم اثغية وال رغية» وهع لظههو .و لنهغية :لشها .و لوغية :لبةم.
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قهللايف اه عههللاز .
 155ـ يف الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عق ب بنق سنةيهللا قنه  :أخنيىن زانواي بنق ب عنق
قه  :اه قع لع منق أف ني قنع خلق نم  ،فطلنب م إبلني لطلن لشنهللا هللا
أبي عق عمو وعق ىب هللاةعو
() 1
واه مق ف ل م وخمهتم هنم إك خوهللاع إىل لةمي خوهللانع معة نم وتبقن لدسنهء خلع نم وانه إبلني ةتنه هم
فكهنع إك رهللاةع خوب إبلي مه اهنع ةملع  ،فقه بة م لبةب تةهلع  :نوقهللا هذ لذا خينوب متهعدنه فوقنهللاو
فهك هع غال أحسق مه كنع منق لغلمنه  ،فقنهلع لن  :أننة لنذا نوب متهعدنه منوا بةنهللا منوا؟ فنههللاتم رأ نم علن
أ قتلننع فبيتننع عدنهللا رهللانني ،فلمننه اننه للينني قننهح فقننه لن  :مننه لننع؟ فقننه اننه ىب دننع مننىن علن بطدن فقننه لن :
تةه فدم عل بطين ،قه  :فلم ز هللالع لوهللاني حن علمن نن عةني بدعسن  ،فنةوال علمن إبلني و لنهنينة علمن هنع
ث نسي ( )2فعو مند م وأقنب ع  ،ف ةني لوهللاني خيني مبنه فةني ابلغنال و ة نب م مدن وهنم ال ةوفعنن  ،فعضنةع أ نهللا م
فين حن اتعننء لوهللاننه ابلوهللاننه بة ن م بننبةب ث هللاةلننع وقنهللاو مننهرا لطو ن فيعةلننع ذننم حن تدكن منهللا دت م
لده  ،ث تواع نسنهءهم وأقبلنع علن لغلمنه  ،فلمنه رأ نن قنهللا أحكنم منو لوهللانه هللانهء إىل لدسنهء ف نم نعسن
موأا ث قه  :إ رهللاهلكق عةي بة م ببةب؟ قلق :نةم ،قهللا رأ ده كلنع واني كلنع ةظ نم لنع و عقني م وإبلني
غع م ،ح ستغىن لدسهء ابلدسهء فلمه املة علي م ال ة بةط هللاينيي وميكهنيي وإسنو فيي زا غلمنه ،
علنني م أقبيننة ،فمننوو بلننع وهننع حيننون ،فقننه  :ننق تو نهللاو مننه رأ ننة أعنني منندكم قننط؟ قننهلع  :أرسننلده سنيهللاان إىل رب
هذ ملهللا دة .قه  :أو مل بل سيهللاام مه عةي أهي هذ ملهللا دة؟ اي بىن هنم و أيخذو لوهللاه
__________________
( )1قه جمللسء (ر ) أا ةته جملنءء إلني م اني نع أو دتنهذم المنه رهللاةنع أقبني إبلني  ،قنه لعنموزماب ا :لةنع نتينهب لشنءء اهالعتينه ،
و حمهسق ليقء« :فلمه حسهللاهم إبلي لةه هتم اهنع إك رهللاةع  » ..و ثع ب يفعمه « :فةت إبلي عبه هتم».
ستخعهء.
( )2نسي :نطل
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فيعةلننع ذننم حن خينوحل لنهللا  ،فقننهلع  :أمنوان سنيهللاان

نننو وسننط ه ،قننه  :فلننء إلننيكم حههللاننة ،قننهلع  :ومننه هننء؟ قننه :

ت يو هههده إىل ختال لظال قه  :ف لسع قنه  :فبةنط بدتن فقنه  :هللايقنء هلنم نبنز وهللايقنء هلنم مبنهء لقوعنة
( )1وهللايقننء هلننم مبننه تغطننع ذننه مننق لنني  ،فلمننه كهبننة البدننة قبنني ملطننو و لننع ا ،فقننه لننع  :لسننهعة ننذه
ابل ننبيه لننع ا قعمننع حن ن ننء وهللاةنني لننع ميش ن أقنني الننهنط وهللاةنني هللاينينني وميكهنينني وإسننو فيي ميشننع
وسط لطو فقه  :اي بىن مشع هههده فقهلع  :أموان سيهللاان نو وسط ه واه لنع سنتغدم لظنال ومنو إبلني
وأخذ مق ح و موأا قبيه فطوح لبقو فت ه ح أهي ملهللا دة ال م علن ابب لنع فلمنه نظنوو إىل لغلمنه
ْ
ْ
ضنيعء ،قنهلع  :هنم
مدز لع قالوا :يا لو
قهللا خلة عملده؟ فقنه  :هلال ِء ضي ِِف فكال تفضكحو ِ
ثلنننة خننذ و ح نهللا وأعطدننه ثدننا ،قننه  :فننة خل م ال ننوا وقننه [ل ننع ] :ل ننع يل أهنني بي ننة ميدة ننعّن م نندكم ،ق ننه :

وتهللا فةع عل لبهب واسوو ابب لع ويوحع لعيه ،فقه لن هللاينينيِ :إنَّا ِسل ِ ِّبَ ل ْن ي ِصكلوا ِإَلْكَ فةخنذ
اعه مق لبط هء ( )2ف وب ذه وهللاعه م وقه  :مههة لعهللاع ( )3فةمء أهني ملهللا دنة ال نم ،قنه هلنم لنع  :اي رسني
ريب فمننه أمننوام ريب ف نني م؟ قننهلع  :أم نوان أنخننذهم ابلس ن و قننه  :فل ننء إل ننيكم حههللاننة قننهلع  :وم ننه حههللات ننع؟ قننه :
إ َّ م ْوعْهم ُّ
الصبْح ألي
ِ
ِ

خذوهنم لسهعة فهىن أخهه بهللاو لويب في م ،فقهلع  :اي لع
و هللا أيخذ فخذ أنة بدهتع و مب و م موأتع.
ْ َّ
فقننه أبننع هللاةعننو  :رحننم لعيننه لننع نهللار مننق مةن
ال ننوا لةلننم نن مد ننعر حيننط قننع  :لككو أ ِ
ْ
ْ َّ ً ْ
 :وما
منهللا
يْ أا راق أمهللا مق هللاينيي مة ال وا فقنه
آوي إىل ِك الن ش ِْ ال
هِكم قو أو ِ
َّ
يْ
ِِه ِمن الظال ِ ِم هِب ِع ال

__________________
لع  :لقوعة و حهللاا لقوم .محي ليقطا.
( )1لقوعة :جلو ب ل غم .وقه
( )2لبط هء :مسيي و س في قه ال .
( )3مههة لعهللاع أا قب ة.
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ل نبح بقو ن ملنق

مننق هننهملء أمتننع

عملننع مننه عمنني قننع لننع قننه  :وقننه رسننع

 :مننق أحل

و ء لوهللاننه مل ميننة ح ن

هللاعع لوهللاه إىل نعس .
 156ن علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق ف نه عنق و بنق فوقنهللا عنق أيب ز نهللا المنهر عنق أيب عبنهللا
بةننط أربةننة أمننال إهننال قننع لننع  :هللاينينني وميكهنينني وإسننو فيي واووبينني ،فمننوو هبب ننوهيم
قننه  :إ
وهم مةتمع  ،فسلمع علي فلم ةوف م ورأ هيقة حسدة ،فقه  :ال خيهللا هنؤالء إال أان بدعسنء وانه قنهح
ْ
كْيت ْم ال ت ِصكل إَلك
ضيهفة ،فشع هلم ع ال مسيده ح أن
ث قوبن إلني م ،فلمنه وضنة بنا أ نهللا م ِأ أي ِ
ً
فقنه :
حسنو لةمهمنة عنق وهللا ن فةوفن إبنوهيم
ك ه ْم وأ ْواس ِمنْت ْم ِخيفة فلمه رأ كلع هللاينيني
ن ِ
،
أنننة هننع؟ قننه  :نةننم ،ومننوت سننهرا موأت ن فبشننوهه هبس ن ه ومننق ور ء إس ن ةقننعب ،فقهلننة :مننه قننه
فةهللاهبعهه مبه لكتهب ،فقه هلم إبوهيم  :ملنه ك هللاقنتم؟ قنهلع  :إهنال قنع لنع  ،فقنه  :إ انه فني م منةا
مق ملؤمدا أهتلكعهنم؟ فقه هللاينيي :ال ،قه  :فه انه في نه مخسنع ؟ قنه  :ال قنه  :فنه انه في نه ثالثنع ؟ قنه :
ال قه  :فه انه في نه عشنوو ؟ قنه  :ال قنه  :فنه انه في نه عشنوا؟ قنه  :ال قنه  :فنه انه في نه مخسنة؟ قنه  :ال
ً
ْ
َّ ْ
ْ ْ
ِّ َّ
جينك وأهلك ِإال ام أتك
ِفيتا لوطا قالوا :حن أعلم هِم ْن ِفيتكا نلن

قه  :فه اه في ه و حهللا قه  :ال ،قه  :فه
ْ
ن ْ
:
ككت ِمككن الوككاهِ ِ ين قننه السننق بننق عل ن  )1( :ال أعلننم هننذ لقننع إال وهننع سننتبقي م ،وهننع قننع
َيادنلا ِف ق ْ
كومِ لكو ال فنةتع لعينه وهنع زرعنة قنوب لقو نة فسنلمع علين وهنم مةتمنع  ،فلمنه رأ هيقنة حسندة
ِ ِ
علنني م ثيننهب بننيب وعمننهنم بننيب فقننه هلننم :ملدننز ؟ فقننهلع  :نةننم ،فتق نهللام م ومشننع خلع ن  ،فد نهللا علن عوضن ملدننز
علي م فقه  :أا مءء قدةة؟ مت ذم قعمء و ان أعوف م؟ فهلتعنة إلني م فقنه  :نكنم لتنةتع منور منق خلن
قه هللاينيي ال نة ي علي م ح ش هللا علي م ثلط مو ت ،فقه هللاينيي  :هذ و حهللاا ث مش
__________________
( )1في اال يع ي كاو جمللسء (ر )

موما لةقع فو هللا  .ونقل

ك ي لكه حل .541 :5
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،

سننهعة ث لتعننة إلنني م فقننه  :نكننم لتننةتع مننور مننق خلن

 :هننذ ثدتننه  ،ث مشن فلمننه بلن

 ،فقننه هللاينينني

ابب ملهللا دة لتعة إلي م فقه  :نكم لتةتع مور منق خلن  ،فقنه هللاينيني  :هنذ لنهلننة :ث خني و خلنع
مة ح خي مدزل  ،فلمه رأهتم موأت رأت هيقة حسدة ف ةهللات فع لسطح ف عقة فلم سنمةع فنهللاخدة فلمنه
رأو لهللاخه أقبلع وعع ( )1ح هللاهس إىل لبهب فدزلنة إلني م فقهلنة :عدنهللا قنع منه رأ نة قعمنه قنط أحسنق مند م

ْ
َّ
ْ
هيقة ف هس إىل لبهب ليهللاخلع فلمه رمهم لع قه إلي م فقه هلنم :اي قنع فاتقوا اُ وال خزو ِ ِِف ضيْ ِِف أليس
ْ ْ
ناِت ه َّن أ ْطت لك ْم فهللاعههم إىل الال فقنهلع ما نلا ِِف هناتَِ ِم ْن َ
ِمنكم ِال ِ ِشيْ وقه هلال ِء ه ِ
ْ
ْ َّ
َّ
ْ
ْ َّ ً ْ
يْ فقه هللاينيي :لع ةلنم أا قنعا
آوي إىل ِك الن ش ِْ ال
و ِِنَ تلعلم ما ن ِ يْ فقه هلم :لو أ ِ هِكم قو أو ِ

ل ؟ قه  :فكهبوو ح

خلع لبية ،ف هح ذم ( )2هللاينيي

وقه  :اي لع

ع نم نهللاخلع  ،فلمنه خلنع أهنع

« :فطمسنده علن أعيند
هبقبة عهم فنذهبة أعيند م وهنع قعلن
هللاينيي
لن  :إنَّا ِسل ِ ِّبَ ل ْن يصلوا إَلَْ فأ ِْس هأ ْهلكَ هق ْطكع مكن اللَّيْ
كل وقنه لن
ِ ِ ال ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُّ ْ
ُّ ْ
َّ ْ
يكب
فقه  :اي هللاينيي ع ي ،فقه ِ :إ مو ِعكْهم الصكبح ألكيس الصكبح هِق ِ ال

فقنه
م» ث ان هللاينيني
هللاينيني :ان بةندنه إهالا نم،
فنةمو ت مني ومنق مةن إال

موأت ن  ،ث قتلة ننه ة ننىن ملهللا د ننة هللايني نني مدهحي ن م ننق س ننبةة أرض ننا ،ث رفة ننه ح ن مس ن أه نني لس ننمهء ل نهللانيه نب ننهح
ً ْ ِّ
يل .
لكالب وقو لهللا كة ،ث قلب ه وأمطو علي ه وعل مق حع ملهللا دة َِجاِ ِمن ِسج ال
 151ن علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق ب بنق أيب محنزا عنق أيب محنزا عنق ةقنعب بنق منةي
ناِت ه َّن أ ْطت لك ْم قه  :عو علي م لتزو ج.
قع لع
عق أيب عبهللا
 :هلال ِء ه ِ

 158ن علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق عنمنه بنق سنةيهللا عنق ب بنق سنليمه عنق ميمنع لبنه قنه  :ادنة عدنهللا
فقوا عدهللا مايت مق هع  ،فلمه بل :
أيب عبهللا
__________________
( )1هلوم :ملشء ابضطوب وسوعة.
( )2و مل هللار «ف هح ب » ولةل أوف ابلسيه .
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ً

ْ
َّ
ً ْ ِّ
ْ ِّ
ْ ْ
َّ
ْ ْ
يكْ قنه  :فقنه  :منق
يل منضو الد مسومة ِعنْ ِبَ وما ِِه ِمن الظال ِ ِم هِب ِع ال
وأمط نا علي ِتم َِجاِ ِمن ِسج ال
و مق تلع يفح هر ،فيكع في مديت .
مهت م و عل للع مل مية ح ومي
قننه  :قننه
 159ن ب بننق حيننىي عننق أمحنهللا بننق ب عننق ب بننق حيننىي عننق يل ننة بننق ز نهللا عننق أيب عبنهللا
علي م عا لدسهء.
 :مق أمكق مق نعس يهنةه لة ب أل
رسع

 162ن علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق علنء بنق مةبنهللا عنق عبينهللا ( )1لنهللاهقه عنق رسنة بنق أيب مد نعر عنق
ذذ لبالء أحنهللا ولن
ملدكعح مق لوهللاه  ،فقه لي بل
عطية أخ ىب لغو قه  :كاوت يفيب عبهللا
ابرهم أرحهمه مدكعسة وحيهء ابرهم ا يهء ملوأا ( )2قنهللا منو فني م بنق إلبلني قنه لن زو ،
في حههللاة،
فمق مو في مق لوهللاه اه مدكعحه ومق مو في ( )3مق لدسهء اهنة مق ملع ر و لةهمي علن هنذ منق لوهللانه
إك بلن أربةننا سنندة مل ا ن وهننم بقيننة س نهللاو مننه ىن لسننة عننىن ب ن بقيننت م هنننم ول نهللاهم ولكننق مننق ييدننت م ،قننه :
وهنق مقلععنهت
قلة :سهللاو ليت قلبة؟ قه  :هء رب مهللا ق سهللاو وقويف ولهللا مه وعمنم ( )4أاتهنق هللاينيني
إىل ننع ( )5يفر لسننهبةة فعضن هللادهحن سننة لسننعل منند ق ورفة ننق عيةننه حن مس ن أهنني لسننمهء ل نهللانيه نبننهح
االذم ث قلب ه.
 161ن ب عق أمحهللا بق ب عق علء بق الكم عق عبهللا لومحه لةزرمء عق أيب عبهللا
عبه هلم أقالذم أرحه
ملؤمدا  :إ
__________________
( )1و مل هللار «عبهللا ».
( )2اليهء :فوحل ملوأا.
( )3و بةب لدسخ :مهر في .
( )4و مل هللار «لهللامهء وعمم ء» الهللاو .
( )5لتخع  :الهللاو .

382

قنه  :قنه أمنم

اةرحنه لدسنهء ،قننه  :فسنقي :فمنه هلننم ال حيملنع ؟ فقننه  :هننه مدكعسنة وهلننم

أ ابرهنم غنهللاا اغنهللاا جلمني و لبةننم،

فهك هههللاة هههللاع وإك سكدة سكدع .
 162ن عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب عننق السننا بننق سننةيهللا وب بننق حيننىي عننق معسن بننق السننق عننق
عمنو بنق علنء بنق عمنو بنق ز نهللا [عنق ب بنق عمنو عنق أخين السنا عنق أبين عمنو بنق ز نهللا] قنه  :ادنة عدنهللا أيب
 :فت نند مننهك ؟
وعدنهللا رهللانني فقننه لن  :هللاةلننة فنهللا ىن أحن ل ننبيه  ،فقننه لن أبننع عبنهللا
عبنهللا
نهللا علن هللاب تن ووىل وهللا ن عدن  ،فبكن لوهللاني فدظنو إلين أبنع
قه  :أمحل م عل ه نوا ،فعضن أبنع عبنهللا
اةنن رمحن فقننه  :إك أتيننة بلنهللا فهمن هللاننزور ( )1مسيدننه و عقلن عقننهال منهللا هللا وخننذ لسنني و ضننوب
عبنهللا
لسنده ضنوبة تقشنو عدن جللنهللاا و هللالن علين ورتن  ،قننه عمنو :قنه لوهللاني :فةتيننة بلنهللاا و من ة هللانزور فةقلتن
عقننهال منهللا هللا وأخننذت لسنني ف نوبة لسننده ض نوبة وقشننوت عدن جلل نهللا وهللالسننة علي ن ورت ن فسننقط مننىن عل ن
ه و لبةم مب لعزغ أقغو مق لعزغ وسكق مه ىب.
 163ن ب بننق حيننىي عننق معس ن بننق السننق عننق هلينننم هلد نهللاا رفة ن قننه  :مننك رهللانني إىل أيب عب نهللا
ه و فسقطة مد و ا محو ء فيء.
البدة ،فمسح أبع عبهللا
 161ـ احلسني بن عق ب بنق عمنو عنق عبنهللا بنق هللابلنة عنق إسن بنق عمنهر قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
 :هؤالء ملخدننع مبتلنع ذنذ لنبالء فيكنع ملنؤمق مبنتال و لدنه زعمنع نن ال بتلن بن أحنهللا هلل فين حههللانة؟
فقننه  :نةننم ،ق نهللا كننع مبتل ن ب ن فننال تكلمننعهم ،فننإهنم جي نهللاو لكالمكننم رحننة ،قلننة :هللاةلننة ف نهللا فننإهنم لنني
يو ؟ قه  :هم يو ولكق بطلع بذلع للذا.
 165ـ يف كتــاب علــل الشـرا ع حنهللاثده ب بننق معسن بننق ملتعانني رضن
المما عق أمحهللا بق ب بق عيس عق السق بق
__________________
( )1جلزور :مق إلبي خهقة.
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عدن قننه  :حنهللاثده عبنهللا

بننق هللاةعننو

حمبننعب عننق هشننه بننق سننهمل عننق أيب ب ننم قننه  :قلننة يفيب هللاةعننو

 :اننه رسننع

تةننعك مننق لبخنني؟

ْ
 :وم ْن يوِ ش َّح ُف ِس ِ فأو ِئلَ هم

فقه  :نةم اي اب ب اي قبهح ومسهء و ق نتةعك ابهلل مق لبخي لقنع
ْ ْ
المف ِلحو وسنةخي عنق عهقبنة لبخني قنع لنع انهنع أهني قو نة أمن هء علن لطةنه فنةعقب م لبخني ء ال
و ء ل ن فننووهللا م فقلننة :ومننه عقننب م؟ فقننه  :إ قو ننة قننع لننع اهنننة عل ن يو ن لسننيهرا إىل لشننه وم ننو،
فكهنة لسيهرا تدز ذم في يععهنم ،فلمه انو كلع علي م ضهقع بذلع كرعه نال ( )1ولؤمه ،فهللاعههم لبخني إىل
اهنع إك نز ذم ل ي ف ع مق غم م عا هلم إىل كلع ،و نه اهنع عةلنع كلنع ابل ني حن دكني لدنه
( )2عد م فشهم أموهم لقو ة وحذرهم لدهزلة فةورث م لبخي بنالء ال سنتطيةع فةن عنق أنعسن م عنق غنم من عا
لننبال  ،و ةطننعهنم علين جلةنني ث قننه  :فننة ء أ و مننق لبخنني
ذننم إىل كلننع حن قننهرو طلبعنن مننق لوهللاننه

 ،قنه أبنع ب نم :فقلنة لن  :هللاةلنة فنهللا ف ني انه أهني قو نة لنع ال نم
وال أضنو عهقبنة وال أف نش عدنهللا
ْ ْ
ِفيتا ِمكن
هكذ ةملع ؟ فقه  :نةم إال أهي بية مد م مق ملسلما ،أمه تسم لقعلن تةنهىل :فأخ انا م ْن
ْ
ْ
 :إ لعينه لبنط قعمن ثلننا سندة
الم ْل ِم ِن فما وا ْْنا ِفيتا غ َْ بيْ الت ِمن الم ْسك ِل ِم ث قنه أبنع هللاةعنو

وحيذرهم عذ ب  ،واهنع قعمنه ال تدظعنع منق لغنهنط وال تط نوو منق جلدهبنة ،وانه لنع بنق
هللاععهم إىل
خهلننة إبننوهيم ،واهنننة م نوأا إبننو هيم سننهرا أخننة لننع  ،واننه لننع وإبننوهيم نبيننا موسننلا مدننذر ق واننه لننع رهللاننال
سخيه اوميه قوا ل ي إك نز ب وحيذرهم قعم  ،قه  :فلمه رأ قع لع كلع مد قنهلع  :ان ند نه عنق لةنهملا
ال تقو ضيعه دز بع فةلة ف ده ضنيعع لنذا دنز بنع وأخز دنه  ،فكنه لنع إك ننز بن ل ني كنتم
أمننو هفننة ع ن قعمن  ،وكلننع نن مل كننق للننع عشننما ،وقننه  :ومل ننز لننع وإبننوهيم تعقةننه نننزو لةننذ ب
اه إك أر
مو عة ،و
عل قع لع  ،فكهنة إلبوهيم وللع مدزلة مق
__________________
( )1ضه ابيفمو كرعه إك مل قهللار علي .
( )2نكي عق لشءء :نكص وهللاص.
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عننذ ب قننع لننع أ راتن مننع ا إبننوهيم وخلتن وحمبننة لننع فم قننب م فيننؤخو عننذ ذم .قننه أبننع هللاةعننو

 :فلمننه منتهللا

عل قع لع وقهللار عذ ذم وق أ ةع إبنوهيم منق عنذ ب قنع لنع بغنال علنيم فيسنل بن م نهب
أس
ذننال قننع لننع  ،فبةننط رسننال إىل إبننوهيم بشننوون هبمسهعينني ،ف نهللاخلع علي ن لننيال فعننزم منند م وخننهه كعنننع
ً
ْ
سو قه ،فلمه رأت لوسي فزعنه منذععر قالوا سالما قال سالم إِنَّا ِمنْك ْم و ِالو قكالوا :ال ت ْواكل إِنَّكا رسني

ِّ
كيم قنه أبنع هللاةعنو  :و لغنال لةلنيم هنع مسةيني بنق هنههللاو فقنه إبنوهيم للوسنني:
ربنع نبشكَ هِوكالمال ع ِل ال
ْ
ْ
شتموِن ى أ ْ م َّسِن الْكَب فبم تب ِّشو قالوا ِ َّ ْ
أِ َّ ْ
شناَ هِاح ِّ فال تك ْن ِمن القانِ ِط فقنه إبنوهيم :فمنه
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ْ ً
ْ
َّ
َّ ْ
فاسك ِق لددنذرهم عنذ ب
خطبكم بةهللا لبشنهرا قالوا إِنا أ ِْ ِسلنا إىل ق ْومال ُم ِ ِم
قنع لنع إُِتم نوا قومكا ِ
ً
ْ
َّ
ْ ْ
ِّ َّ
جين وأهلك
 :فقه إبو هيم للوسيِ :إ ِفيتا لوطا قالوا حن أعلم هِم ْن ِفيتا نلن
رب لةهملا ،قه أبع هللاةعو

ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
َّ ْ
َّ
أْج ِع ِإال ام أت قْ ِْنا ِإنتا ل ِمن الواهِ ِ ين قنه  :فل َّما ااء آل لو ال الم ْسلو قال ِإنك ْم ق ْوم منك و قالوا
ْ
ْ
َّ
ْ
ي ْمكَتو وأتينكاَ هِكاح ِّ لتدنذر قعمنع لةنذ ب و ِِنكا
هل ِائْناَ هِمكا نكوا ِفيك ِ قعمنع منق عنذ ب
َّ
ْ
ِس هِأ ْه ِلَ اي لع إك م لع مق عمع هنذ سنبةة أاي وليهلي نه ،هِ ِق ْط الع ِمن الليْ ِل إك م ن
لصا ِدقو فأ ِ
َّ
ْ
َّ
الليْ ِل وال يلت ِف ْت ِمنْك ْم أَْ ِإال ْام أتَ ِإنَّ م ِصيبتا ما أصكابت ْم و م نع » تلنع لليلنة «حينط
«ن ن

تؤموو ».
 :فق نع كلنع يفمنو إىل لنع
قه أبع هللاةعو
 :فلمه اه ليع لنهمق م يلعم لع و قهللا

ْ

َّ
ْ
كب ِح قنه  :قنه أبنع هللاةعنو
أ داهِ هلال ِء مقطوع مص ِ
رسال إىل إبنوهيم بشنوون هبسن ه و ةزونن ذنال قنع

لع وكلع قعل :
ً
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يكك ةنىن كاينه
كل َ ِن ال
و لقْ ااء ِسلنا ِإه ا ِهيم هِالبش قالوا سالما قال سالم فما ِِلث أ ااء هِ ِعج ال
ْ
ً
ْ
ْ َّ
ْ ْ
ك ه ْم وأ ْواس ِمنت ْم ِخيفة قالوا ال خَ ِإنا أ ِْ ِسلنا إىل
مشنعاي ن ني ه فلمنه ر إبنو هيم أي ِْيتم ال ت ِصل إَل ن ِ
قك ْ
كومِ لككو ال و ْام أت ك قائِمككة فبشننووهه هبسن ه ومننق ور ء سن ه ةقننعب ف ن كة ةننىن فتة بننة مننق قننعهلم،
قال ْ
ت يا ويْلَّت
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ْ
ْ
ْ
أأ ِدل وأنا عجوز وهكا ب ْعِل شيْخا ً إِ َّ هكا ل ْ
ُ وب اكت علكيْك ْم
ِشء ع ِجيب قالوا أتعج ِب ِمن أم اُ َِحت ا ِ
ِ
ْ ْ ْ َّ
ُميْ .
ت إِن ِ
أهل اِلي ِ
َحيْ ِ
ْ
قه أبع هللاةعو
 :فلمه هللاهءت إبو هيم لبشهرا هبس ه وكه عد لووم أقبي دههللاء ربن ِِف قومِ لكو ال
ْ ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
ِّ
َّ ْ
ْ
كيت ْم
سقل ا لبالء عد م فقنه
 :يا إِه ا ِهيم أع ِض عن هككا إِنك قكْ اكاء أمك ِبكَ و ُِِتكم آ ِت ِ
عكاب بةهللا يلعم لع و مق عمع تع وغم مو و .

 166ن وذذ السده عق السنق بنق حمبنعب عنق مهلنع بنق عطينة عنق أيب محنزا لنمنهيل عنق أيب هللاةعنو
سننقي هللاينينني اي ن اننه م لننع قننع لننع ؟ فقننه  :إ قننع لننع اننهنع أهنني قو ننة ال تدظعننع مننق
رسننع
لغهنط وال تط وو مق جلدهبة نالء أم هء عل لطةنه  ،و لعينه لبنط فني م ثالثنا سندة ،و ننه انه انزال علني م
وإىل المينه بن و تبهعن  ،وهننههم عنق لعنع حش
ومل كق مد م وال عشما لن فني م وال قنع  ،و نن عنههم إىل
ملنه أر عنذ ذم بةنط إلني م رسنال مدنذر ق عنذر [و] ننذر
وحن م عل يهعة فلم جييبع ومل طيةع  ،و
فلمننه عتننع عننق مننو بةننط إلنني م مالنكننة ليخوهللاننع مننق اننه قننو ت م مننق ملننؤمدا ،فمننه وهللا نهللاو في ننه غننم بيننة مننق
ْ ْ ْ
ملسلما فةخوهللاعهم مد ه وقهلع للع  :أسو مهلع منق هنذ لقو نة لليلنة هق ْطع من اللَّيْ
كت ِمكنك ْم
كل وال يلت ِف
ِ ِ ال ِ
ِ
ْ
ْ
كلم و  ،فلمنه نت ن لليني سنهر لنع ببدهتن وتعلنة موأتن منهللابوا ،فهنقطةنة إىل
أَْ  ،وامضكوا َيْكث ت
قعم ننه تسننة بلننع و ننيهم لعيننه قنهللا سننهر ببدهتن و ىن نع ننة مننق تلقننهء لةننويب ملننه يلن لع ننو :اي هللاينينني حن
لقع مق  ،ستم عذ ب قع لع فههبط إىل قو ة قع لع ومه حعت فهقلة نه منق سنة سنب أرضنا ث أعنوحل ذنه
إىل لسننمهء فةوقع ننه حن أيتيننع مننو جلبننهر قلب ننه و م مد ننه م ننة بيدننة مننق مدننز لننع عننيا للسننيهرا ف بطننة علن
أهي لقو ة لظهملا ف وبة مدهحء يفميق عل مه حع علي منوق ه وضنوبة مدنهحء يف سنو علن منه حنع علين
غوذه فهقتلةت ه اي ب مق سة سب أرضا إال مدز لع م ة للسيهرا ث عوهللاة ذه خع هللادهحء حن أوقعت نه
حيننط سننم أهنني لسننمهء زقننهء عا ننه ( )1ونبننهح االذننه فلمننه يلةننة لشننم نع ننة مننق تلقننهء لةننويب :اي هللاينينني
قل
__________________
( )1خلع  :ر شهت مق جلدهح إك ضم لطهنو هللادهحي خعية .و لوقهء :ل يهح.
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لقو ة عل لقع فقلبت ه علي م ح قهر أسعل ه أعالهنه وأمطنو

َّ ً ْ
ْ
ِّ
ً ْ
كومة ِعنكْ
يل مس
عليتا َِجاِ ِمكن ِسكج ال

َّ
 :اي هللاينيني و ننق اهننة قنو ت م مننق
الظككال ِ ِم منق أمتننع ببةينهللا قنه  :فقننه رسنع
ِ ِّبككَ ومككا ِِه ِمككن
لبال ؟ فقه هللاينيي :اه معض قو ت م معض ما يي ة لينع  ،وهنء ننع حء لشنه  ،قنه  :فقنه لن رسنع
أرأ تع حا قلبت ه علي م أا معض مق يفرضا وقةة لقو ة وأهل ه؟ فقنه  :اي ب وقةنة فيمنه بنا

و لشه إىل م و ف هرت تلعال ( )1لب و.
 161ن ىب « » قنه  :حنهللاثده سنةهللا بننق عبنهللا عننق أمحنهللا بنق ب بننق عيسن عننق أمحنهللا بننق ب بننق أيب ن ننو
َّ
قننه  :إ ملالنكننة ملننه هللاننهءت هننال قننع لننع قككالوا إِنككا
عننق أاب عننق أيب ب ننم وغننم عننق أح نهللا ه
ْ
ْ
ْ
كك ِ الق ْ ي ك ِة قهلننة سننهرا وع بننة مننق قلننت م وانننوا أهنني لقو ننة فقهلننة :ومننق طين قننع لننع ؟
كل هك ِ
مت ِلكككوا أهك ِ
َّ

فبشووهه هبس ومق ور ء إس ةقعب فصك ْت و ْاتتا وقال ْت عجوز ع ِقيم  ،وهء عمقنذ بدنة تسنةا سندة
وإبو هيم بق عشو ق ومهنة سدة ،ف ه إبو هيم عد م وقه  :إ َّ فيتا لوطكا ً ؟ قنه هللاينيني حْكن أ ْعلكم هم ْ
كن
ِ ِ
ِ
َّ
فيتا فنز إبنو هيم فقنه هللاينيني :يا إهْ اهيم أ ْع ْض ع ْن هكا إنَّ ق ْْ ااء أ ْم ِ ِّبَ وُِت ْم آتيت ْم عكاب غ ْ
كَ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

م ْدو الد قه  :و هللاينيي مله أت لعيه هال قعمن فنهللاخلع علين و ااء ق ْوم ي ْت عكو إَلك فقنه ووضن
ْ
ْ
َّ
ْ ْ
كن العكال ِم ث
ع
كَ
ت
ن
ُ
كم
ل
و
أ
وا
قكال
نيعء
ض
و
ز
خ
ال
و
اُ
وا
ق
ات
هللا عل لبهب ث انمنهللاهم فقنه :
ِ
ِ
أعو علي م بدهت نكهحنه «قنهلع ما نلا ِِف هناتَِ ِم ْن َ و ِِنََّ تل ْعلم ما ن ِ يكْ قكال فمنه مندكم رهللاني رمنيهللا»
ْ
ْ َّ
ْ َّ ً ْ
يْ قنه  :وهللاينيني دظنو إلني م فقنه  :لنع ةلنم أا قنعا
آوي إىل ِك الن ش ِْ ال
قه  :فةبع قال لو أ ِ هِكم قو أو ِ

ل ث عه فةات  ،فعت ع لبهب و خلع فةمهر إلي م هللاينيي بيهللا فوهللاةع عمينهان لتمسنع جلنهللا ر م نهللا م ةههنهللاو
ال أقب ده ال نستبق أحهللا مق م لع  ،قه  :فلمه قنه هللاينيني ِإنَّا ِسل ِ ِّبكَ قنه لن لنع  :اي هللاينيني
ْ
ُّ ْ
ُّ ْ
َّ ْ
يكب ث قنه هللاينيني :اي
ع ي ،قه  :نةم ،قه  :اي هللاينيي ع ي قنه ِ :إ مو ِعْهم الصبح أليس الصكبح هِق ِ ال
لع خوحل مد ه أنة وولهللا ح تبل معض اذ  ،قه  :اي هللاينيي

__________________
( )1لتلع ع لتي.
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محو ضةهه؟ قه :

رسنني فننهخوحل مد ننه ،قننه  :فهرسنني ح ن إك اننه لس ن و نننز إلي نه هللاينينني فه خنني هللادهح ن ست ننه حن إك سننتةلة

ْ ِّ
يل  ،ومسةة موأا لع هلهللاا ( )1ف لكة مد ه.
قلب ه علي م ورم هللاهللار ملهللا دة ِ ِ
ِبجاِ ال ِمن ِسج ال
قه  :قيي لن  :اين انه ةلنم قنع لنع
 168ن وابسده إىل السق بق حمبعب عق سهمل عق أيب عبهللا
ن قهللا هللاهء لعيه رهللاي؟ قه  :اهنة موأت وحل فت عو فهك مسةع لت عم هللاهس فلذلع او لت عم.

 169ـ يف كتاب ةمعاين الخيار ىب قه  :حهللاثده سةهللا بق عبهللا عق ةقنعب بنق ز نهللا عنق بنق أيب عمنم عنق
« :ف كة فبشوانهه هبس » قه  :حهضة.
قع
عبهللا لومحق بق ال هحل عق أيب عبهللا
سلم عل رهللاني فقنه لوهللاني :وعلنيكم لسنال ورمحنة وبواهتن ورضنع ن  ،فقنه :
 112ن وفي ل ه
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ َّ
ُميْ .
ال رهوزو بده قع ملالنكة يفبيده إبوهيم
ت ِإن ِ
ُ وب اكت عليكم أهل اِلي ِ
َِحت ا ِ
َحيْ ِ

قنه :
 171ـ يف أصو الكايف أمحهللا بق ب عق بق حمبعب عق عيي عق أيب ن عبيهللاا الذ ء عق أيب هللاةعو
بقننع فسننلم علنني م فقننهلع  :عليننع لسننال ورمحننة وبواهتن ومغعوتن ورضننع ن  ،فقننه هلننم أمننم
مننو أمننم ملننؤمدا
ْ
ْ
ُ وب اكتك علكيْك ْم أهكل
ملؤمدا
 :ال رهوزو بده مني مه قهلة ملالنكة يفبيده إبو هيم نه قنهلع َِ :حكت ا ِ
ْ

اِليْ ِت .

 171ـ يف روض الكايف علي بن ب عق علء بق لةبه عق علء بق محه عق عمنوو بنق مشنو عنق هللانهبو عنق أيب
:
علي  ،وهنع قنع
قه « :تعقهللا ِم ْن شج ال مباِك الة فةقي لش وا ملبهراة إبوهيم قل
هللاةعو
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ َّ
ُميْ و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ت ِإن ِ
ُ وب اكت عليكم أهل اِلي ِ
َِحت ا ِ
َحيْ ِ
قنه  :إ علنء بنق أيب يهلن

 173ـ يف تفسري العياشي عنق أيب عبينهللاا عنق أيب هللاةعنو
علي م فقهلع وعليكم لسال ورمحة وبواهت ومغعوت

__________________
( )1هلهللاا :قعت وق الهنط ،ع .
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منو بقنع فسنلم

ورضع ن  ،فقه هلم أمم ملؤمدا
ْ

ْ
ُ وب اكت
 :ال رهوزو بده مه قهلة يفنبيهء يفبيدنه إبنو هيم ننه قنهلع َِ :حت ا ِ

ْ ْ ْ
ْ َّ
.
ُميْ  .ورو السق بق ب منل غم ن قه  :مه قهلة ملالنكة يفبيده
ت إِن ِ
عليكم أهل اِلي ِ
َحيْ ِ
إِ َّ إِهْ ا ِهيم ح ِليم أ َّوا م ِنيب قنه  :عنهء.
قنع
 114ن عق عبهللا لنومحق عنق أيب عبنهللا
منل .
عق زررا ومحو وب بق مسلم عق أيب هللاةعو و ىب عبهللا

 175ـ يف أصو الكـايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق محنه بنق عيسن عنق حو نز عنق زررا عنق أيب هللاةعنو
قه  :قلة ل  :إِ َّ إِهْ ا ِهيم َل َّوا َ ِليم قه يفو هع لهللاعهء.
 176ـ يف هتــذيب الحكــام أْحــد بننق ب بننق عيس ن عننق معس ن بننق عب نهللا مللننع و السننا بننق علننء بننق قطننا
عنق إتينه لوهللاني ملنوأا منق خلع نه؟ قنه  :أحلن
ومعس بق عبهللا مللع عق رهللاي قه  :سةلة أاب السق لوضه

ناِت ه َّن أ ْطت لك ْم وقهللا علم هنم ال و هللاو لعوحل.
م ة مق اتهب
قع لع  :هلال ِء ه ِ
تعسننم لةيهمننء عننق السننا بننق علننء بننق قطننا قننه  :سننةلة أاب السننق عننق إتيننه لوهللانني ملنوأا مننق خلع ننه
نن قنه  :عنو علني م
لكنه عنق أيب عبنهللا
وكاو منل  .قه مؤل هذ لكتهب «ععء عد » قهللا سب
لتزو ج.
 :منه انه قنع لنع :
 177ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعمـ ابسنده إىل أيب ب نم قنه  :قنه أبنع عبنهللا
ْ
ْ َّ
ْ َّ ً ْ
 ،وال كانو [رانق] إال منهللاا أقن هب ،
يْ إال متدينه لقنعا لقنهنم
ك
آوي إىل ِ
كْ ال
كن ش ِ
لو أ ِ هِكم قو أو ِ
ال
ال لوهللاي مد م ةط قعا أربةا رهللاال و قلب يفمهللا مق زبنو الهللا نهللا ،ولنع منوو مبنه الهللا نهللا لقطةعهنه ال كعنع
سيعف م ح وض

.

 178ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل بق مسةع قه  :حت ع
مل دهزم لنالثة امه انزم يل ة و لزبم وعهنشة
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مس هللا لكعفة فقهلع مه اب أمم ملنؤمدا

ومةهو نة؟ فبلن كلننع علينه

فننةمو أ دننه

ل ننلعا جلهمةنة ،فلمننه هللاتمةننع قنةهللا ملدني ف منهللا

و ثننىن علين ث

قننه  :مةهمننو لدننه نن بلغننين عنندكم اننذ واننذ ؟ قننهلع قنهللا أمننم ملننؤمدا قنهللا قلدننه كلننع ،قننه  :إ يل بسنندة يفنبيننهء
ْ
ْ
ُ أ ْسو َسنة قنهلع  :ومنق اي أمنم
أسعا فيمه فةلة ،قه
ول ا ِ
تةنهىل حمكنم اتهبن  :لقْ لكم ِِف ِس ِ
ْ َّ
ْ َّ ً
كو أ ْو
كو أ ِ هِككم ق
إىل أ قه  :وىل اببق خهلت لع أسنعا إك قنه لقعمن  :ل
ملؤمدا؟ قه أوهلم إبوهيم

ْ
يْ فه قلتم لعيه اهنة ل ذم قعا فقهللا اعو و قلتم مل كق ل ذم قعا فهلعق أعذر.
آوي إىل ِك الن ش ِْ ال
ِ
 179ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم ب بننق هللاةعننو قننه  :حنهللاثده ب بننق أمحنهللا عننق ب بننق السننا عننق معسن بننق
قننه قعل ن «قننعا» قننه  :لقننعا لقننهنم  ،و
سنةهللا عننق عبنهللا بننق لقهسننم عننق قننهحل عننق أيب عبنهللا
« لواق لشهللا هللا» ثالنهنة وثلنة عشو رهللاال.

 182ن أخيّن السق بق علء بق م زاير عق أبي عنق بنق أيب عمنم عنق بةنب أقن هب عنق أيب عبنهللا
قه مه بةط نبيه بةهللا لع إال عز مق قعم .
إنَّا ِسل ِ ِّبكَ ل ْ
كن ي ِصكلوا
قنع
 181ـ يف تفسري العياشي عق علء بق أيب محزا عق أيب عبهللا
ِ
َّ

ْ
ْ
 :وهكذ قوأ أمم ملؤمدا
ِس هِأ ْه ِلَ هِ ِق ْط الع ِمن الليْ ِل مظلمه» قه  :قه أبع عبهللا
ِإَلَ فأ ِ
مق خي لشهمء ومه سة
 181ـ يف عيو الخيار ابب مه هللاهء عق لوضه
__________________
( « )1تعسم علء بق إبوهيم واه
بينندكم فهنن مننه

( .) 1

لع رهللاي عهمل ،فقه هلم :اي قع قهللا هللاهنكم لذا انه ةنهللاام لنع  ،فهحوسنع  ،وال تنهللاعع خينوحل منق

فننيكم ال أيتننيكم لةننذ ب ،فننههللاتمةع حننع

ر حيوسننعن  ،فقننه هللاينينني :اي لننع خنوحل مننق بينند م فقننه  :اين

خنوحل وقنهللا

ْ
وال يلت ِف ْت ِمكنْك ْم أَكْ  ،فخوهللانع منق لقو نة منق سنة

هللاتمةع حع را؟ فعض با هللا عمع مق نعر فته ل  :تبن هنذ لةمنع
يفر فهلعتة موأت فةرسي علي ه قنخوا فقتلت نه ،فلمنه يلن لع نو قنهرت ملالنكنة الربةنة اني و حنهللا ينوه منق قنو ت م فقلةعهنه منق
سب أرضا إىل ع يفر ث رفةعهه هلع ء ح مس أهي لسمهء تبهح لكالب وقو لهللا كة ث قلبعهنه علني م» «مدن ععن عدن » (عنق
ههمش بةب لدسخ)
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عد أمم ملؤمدا

هللاهم لكعفة حهللا ط يع ي وفين  :ث قنه إلين مخنو فقنه اي أمنم ملنؤمدا أخنيىن عنق نع

يفربةهء وتطمان مد وثقلن وأا أربةنهء هنع؟ قنه مخنو أربةنهء لشن و وهنع نه  ،وفين قتني قهبيني ههبيني أخنه إىل
قنع لنع عهلي نه سنهفل ه ،و نع يفربةنهء أمطنو علكيْت ْم َجكاِ ً م ْ
كن
 :و ع يفربةهء هللاةي
أ قه
ِ
ِ ِ
ِّ
يل .
ِسج ال
قننع
 183ـ يف تفسـري علــي بـن إبـراهيم حــدا أيب عنق سنليمه لنهللا لمء عنق أيب ب نم عننق أيب عبنهللا
ً ْ ِّ
ْ ْ
ْ ْ
يل مد ع مسعمة قه  :منه منق عبنهللا خينوحل منق لنهللانيه سنت ي عمني قنع
 :و أمط نا علي ِتم َِجاِ ِمن ِسج ال
لع إال رم ابهللا مق تلع ال هرا كع مديت في ه ولكق خلل ال وون .
 :ملنه عمني قنع لنع منه عملنع
 181ـ يف تفسـري العياشـي عنق لسنكعّن عنق هللاةعنو عنق أبين قنه  :قنه لدنب
إىل لسننمهء

ح ننبي م ( )1و وح ن إىل يفر

بكننة يفر إىل رذننه حن بلن معع ننه لةننويب ،فننةوح
خسعء ذم.
هال أهي مهللا ق فقه  :وِىل م ْْين أخاه ْم شعيْبا ً قال يكا ق ْ
 185ـ يف تفسري علي بن إبراهيم ث كاو
كومِ
ِ

ْ
ْ ْ
ْ ْ ِّ
ِّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
َ و ِِِّن أخاف عليْك ْم عككاب
اعبْوا اُ ما لكم ِمن ِإ الَل غَ وال تنقصوا ال ِمكيال وال ِمًا ِإِّن أِاكم ِِب ال
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
انلكاس أ ْشكياءه ْم وال ت ْعث ْ
ْ
ْ ْ
كط وال تبْخسكوا َّ
كوا ِِف اَل ِْ ِض
يومال ِ
يط ويكا قكومِ أوفكوا ال ِمكيكال وال ِمكًا هِال ِقس ِ
ُم ال
ْ
مةيبه إىل مهللا ق وهء قو ة عل يو لشه فلم ؤمدع ب .
مف ِس ِْين قه  :بةط

 186ـ يف أصو الكايف علء بنق إبنوهيم عنق أبين وعنهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب عيةنه عنق أمحنهللا بنق ب
أ راتمنعهق فتةنعكو ابهلل
 :مخن
قنه  :قنه رسنع
بق أيب ن و عق أاب عق رهللاني عنق أيب هللاةعنو

مد ق ،إىل قه  :ومل دق ع ملكيه و مليز إال أخذو ابلسدا ومهللاا ملؤنة وهللاعر لسلطه .
 181ن علء بق إبوهيم وعهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب عيةه عق بق حمبعب
__________________
( )1أا أمطو علي م ال بهء وهع ال

.
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عنق مهلنع بنق عطينة عنق أيب محنزا عنق أيب هللاةعننو

قنه  :وهللانهللاان اتنهب رسنع

فنهك يعن

ملكيننه

و مليز أخذهم ابلسدا و لدقص و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ِّ
 :إِِّن أِاك ْم ِِب ْ الَ قه  :اه سةوهم رخي ه.
قع
 188ـ يف ةمن ال رهره الفقيه وقه
 189ـ يف الكــايف ب بننق حيننىي عننق أمحنهللا بننق ب عننق ب بننق خهلنهللا ليقننء عننق سنةهللا بننق سنةهللا عننق أيب السننق
قه  :سةلت عق قع غوو لقعز بيةع ذه ،قه  :أولقع لذ ق بخسع لده أميهءهم.
 191ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عنق حعنص بنق ب قنه  :حنهللاثين إسن بنق إبنوهيم لنهللا دعرا عنق عمنو بنق
بن
قننه  :سننةل رهللانني عننق لقننهنم سننلم علين ابمننوا ملننؤمدا؟ قننه  :ال ك سننم مسن
زهننو عننق أيب عبنهللا
أمننم ملننؤمدا  ،مل سننم ب ن أح نهللا قبل ن وال تسننم ب ن بة نهللا إال اننهفو ،قلننة :هللاةلننة ف نهللا اي ن سننلم؟ قننه :

َّ
ُ خ َْ لك ْم ِإ ْ رنْت ْم م ْل ِم ِن .
قعلع لسال عليع اي بقية  ،ث قوأ :ه ِقيت ا ِ
 191ـ احلسني بن عق مةل بق ب عق علء بق أسبه عق قهحل بق محزا عنق أبين عنق أيب بكنو ال نومء
نوت منق
إىل لشه إىل هشنه بنق عبنهللا مللنع وقنهر ببهبن قنه يفقن هب ومنق انه
قه  :مله محي أبع هللاةعو

بىن أمية إك رأ تمعىن قهللا ونة ب بق علنء ث رأ تمنعّن قنهللا سنكة فليقبني علين اني رهللاني مندكم فليعنن  ،ث أمنو أ
قننه بينهللا  :لسننال علننيكم فةم ننم عيةننه ابلسننال ث هللالن فننهز هشننه
نؤك لن فلمننه خنني علين أبننع هللاةعننو
علين حدقنه ( )1ب ان لسنال علين ابخلالفنة وهللالعسن بغننم ك  ،فهقبني عنن و قنع فيمنه قنع لن  :اي ب بنق علننء ال
ز لوهللاي مندكم قنهللا من ع نه ملسنلما و عنه إىل نعسن وزعنم نن المنه سنع ه وقلنة علنم وونن مبنه أر أ عنن ،
فلمننه سننكة قبنني علين لقننع رهللانني بةنهللا رهللانني عنن حن نق ن مخننوهم ،فلمننه سننكة لقننع هنننب
أولكم وبده خيتم
قه  :أ ه لده ق تذهبع و ق و بكم؟ بده ههللا
__________________
( )1الد  :لغيظ لذا الز إلنسه و لت

ب.
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قهنمننه ث

مخوام ،فه كق لكم ملع مة ي فه لده ملكه منؤهللاال ولني بةنهللا ملكدنه ملنع يفان أهني لةهقبنة :قنع
ْ

ْ

:

النب رهللانال إال تومنع وحنق إلين
والعاقِبة لِلم َّت ِق فةمو ب إىل الب فلمه قهر إىل الب تكلم فلنم بن
( )1ف هء قهح الب إىل هشه فقه ل اي أمم ملنؤمدا ىن خنهن علينع منق أهني لشنه حيعلنع بيدنع وبنا
جملسننع هننذ  ،ث أخنني ننني فننةمو ب ن ف منني عل ن لي نهللا هننع وأق ن هب لننم و إىل ملهللا دننة ،و م ننو ال خي نوحل هل ننم
يفسننع وحننه بينند م وبننا لطةننه
ابب ملهللا دننة وهنننم ،فشنكه أقن هب
ملهللا دة لظهمل أهل ه ان بقية قع
واننه فنني م مننيخ ابننم فننةاتهم فقننه

و لشننو ب فسننهرو ثلنننه ال جينهللاو يةهمننه وال مننو اب حن نت ننع إىل منهللا ق ،فننةغل
جلننعم و لةطننش ،قننه  :ف نةهللا هللاننبال شننوه علنني م فقننه معلن قننعت  :اي أهنني
ْ ْ ْ ْ ْ
ْ
َّ
ْ ْ
يظ قه :
ه ِقيت ا ِ
ُ خَ لكم إِ رنتم مل ِم ِن وما أنا عليكم ِِب ِف ال
هلننم :اي قننع هننذ و عننعا مننةي لدننب ،و لننقق مل وهللاننع إىل هننذ لوهللانني

ابيفسننع لتؤخننذ مننق فننعقكم ومننق سننة أرهللالكننم ،ف نهللاقعّن هننذ ملننوا وأييةننعّن واننذبعّن فيمننه تسننتةنعع فننهىن
انقننح لكننم ،فبننه رو فننهخوهللاع إىل ب بننق علننء وأقن هب ابيفسننع  ،فبلن هشننه بننق عبنهللا مللننع خنني لشننيخ فبةنط
إلي ف مل فلم هللار مه قد ب .
عدن
حنهللاثده متننيم بنق عبنهللا بنق متننيم لقومنء رضن
 191ـ يف عيـو الخيــار ابب كاننو معلنهللا لوضننه
قه  :حهللاثين أيب عق أمحهللا بنق علنء يفن نهرا عنق علنء بنق ميننم عنق أبين قنه  :مسةنة أمنء تقنع  :مسةنة تمنة أ
تقنع  :ملننه محلننة اببننين علن مل أمننةو بنقنني المنني ،وادننة مسن مدننهمء تسننبي ه وهتلننيال ومت ينهللا مننق
لوضننه
بطين ،فيعزعين كلع و علين .فهك نتب ة مل مس ميقه ،فلمه وضةت وق إىل يفر و ضةه نهللا علن يفر ر فةنه
رأس إىل لسمهء حيو معتي اةن تكلم ،فهللاخي
__________________
( )1ل م مبةىن ملص قه لعيب (ر ) وت

ي

هذ ملقه ال خيلنع منق تكلن وهنين نن ابلسنا مل ملنة ةنىن مشن إلين مشن ملقينهللا

ت همع بوهللال م لقيهللا « نت » و ههمش لكه  :تومع  :أا م

وهع اده ة عق ملبهلغة
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أخذ لةلم عد  .وحق إلي  :مته .

لي أبنع معسن بنق هللاةعنو

فقنه يل :هديقنه لنع اي تمنة اومنة ربنع ،فدهولتن إاي

خوقنة بي نهء فنهك

كنن

أرض .
يفميق وأقه يف سو و عه مبهء لعوت ف دك ب ( )1ث ر إىل وقه  :خذ فهن بقية
 193ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم حداةا علي بن عبهللا لعر قه  :حهللاثده سةهللا بق عبهللا عق أمحهللا بق
عليدنه وعلن عهتقن غنال انه وهللا ن لقمنو ليلنة
إس بق سةهللا يفمةوا قه  :خوحل أبع ب السق بنق علنء
وعلن ح ن منه عوضنة علينع
لبهللار مق أبدهء ثلط سدا ،فقه  :اي أمحهللا بق إس لعال اومتع علن
أرضن
بلسنه عنويب ف نيح فقنه  .ان بقينة
إىل قه  :فدط لغال
إبين هذ  ،ن مس رسع
و ملدتقم مق أعهللا ن  ،وال تطل أثو بةهللا عا ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
حنهللا ط يع نني ننذاو فين
 194ن وابسننده إىل ب بننق مسننلم لنقعننء عننق أيب هللاةعننو ب بننق علننء لبننهقو
قع  :فين  ،فنهك خنوحل أسندهللا ه نو إىل لكةبنة و هللاتمن إلين ثلنمهننة وثلننة عشنو رهللانال فنةو منه دطن بن
لقهنم
َّ
ُ خ َْ لك ْم ِإ ْ رنْت ْم م ْل ِم ِن ث قع  :ان بقية وح ت وخليعتن علنيكم فنال سنلم إلين
هذ ت ة ه ِقيت ا ِ
أرض .
مسلم إال قه  :لسال عليع اي بقية
وقهللا كاو ال ج:
حهللا ط يع ي قع في
 195ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي (ر ) عق أمم ملؤمدا
لنذا أيتن عدنهللا نق نهء هنذ لدظننوا ،فنيمأل يفر قسنطه وعنهللاال امنه ملقنة هللاننعر
هنم بقينة ةنىن مل نهللاا
وهلمه.
ْ
ْ
 196ـ يف تفسري علي بن إبراهيم :قالوا يا شكعيْب أصكالتَ تكأم َ أ ْ ُكَتَ مكا ي ْعبكْ آهاؤنكا إىل قعلن :
ْ

اح ِليم ال َّ ِشيْ قنه  :قنهلع  :ننع الننة لسنعي جلههني فكنىن
ال َّ ِشيْ .
إىل مةهو ة هللاع اب قه في
 197ـ يف هنل اليل مق اتهب ل

__________________
( )1أا كلع أعل خي فم ب .
( )2و بةب لدسخ «ف ك

قعهلم».
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ْ
ْ
َّ
قنعهلم ( )2فقنهلع ِإنكَ َلنكت اح ِلكيم

بةهللا

كاو عنمه وقتل  :ومه ادة العتذر مق ىن ادة أنقم علي أحهللا اث فه اه لنذن إلين إرمنه ا وهنهللا يت لن فنوب
ملع ال كن
َّ ْ
توَّت .

َّ
ْ ْ
ْ
ْ
ُ عليك ِ
ل وقهللا ستعيهللا هدة ملتد نح ومنه أر ت إال إلقنالح و ما استطعت وما تكو ِفي ِ إِال هِكا ِ

 198ـ يف كتــاب التوحيــد ابسننده إىل عب نهللا
َّ

ح نهللا ط يع نني وفي ن

بننق لع نني هلننهمشء عننق أيب عب نهللا

ْ ْ ْ ْ
 :إ ْ ينْ ْ
كم و ِِ َيككلك ْم
َصكم اُ فال اغ ِلب لك
ِ

ْ
ُ وقعلن
فقلة :قعل
 :وما تو ِفي ِ إِال هِا ِ
َّ
ْ
بن منق لطهعنة انه فةلن وفقنه يفمنو
اَّلي ينَْصك ْم ِم ْن ب ْع ِْ ِ فقه  :إك فةي لةبهللا مه أمنو
ف من ذ ا ِ
تبنهر وتةنهىل بيدن وبننا
 ،ومسن لةبنهللا بن معفقنه ،وإك أر لةبنهللا أ نهللاخي منءء منق مةهقنء ف نه
تةننهىل كاننو  ،ومن خلن بيدن وبننا ملة نية فلننم خينني بيدن وبيد ننه حن
تلننع ملة ننية ف ا ننه اننه توان هلننه بتعفين

وتكب ه فقهللا خذل ومل د و ومل عفق .
 199ـ يف أصـو الكـايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق عنهللاا منق أقن هبده عنق سن ي بنق زاي وب بنق حينىي عنق
عننق
أمحنهللا بننق ب عيةننه عننق بننق حمبننعب عننق ب بننق لدةمننه يفحننع عننق سننال بننق ملسننتدم عننق أيب هللاةعننو
خللن

خلقنه حن نذنبع

حهللا ط يع ي قع في يفق هب  :ولنع ال أنكنم تنذنبع فتسنتغعوو
رسع
َّ
كواب وَيك ُّ
ُّ َّ َّ
كب
ث سنتغعوو فيسننتغعو هلنم ملننؤمق معن تننع ب ،منه مسةننة قنع
ِ
ِ :إ اُ ِ
َيككب اتلك ِ
ْ
ْ ْ
استو ِف وا ِ َّبك ْم ث َّم توبوا إَل .
المتط ِّت ِ ين وقه :
أربن خ ننه منق انق فين
قننه  :قنه رسنع
 111ـ يف كتـاب ابخصـا عننق أيب عبنهللا عنق أبين
اه نعر يفعظم إىل أ قه  :ومق إك أقهب خطيقة قه  :ستغعو وأتعب إلي .
قه  :سةلت عق نتظهر لعنوحل منق لعنوحل؟ قنه  :إ
 111ـ يف تفسري العياشي عق ب بق لع يي عق لوضه
ِّ
تبهر وتةهىل قع  :و ْاِت ِقبوا ِإِّن معك ْم ِ ِقيب .
 111ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل أمحهللا بق ب بق أيب ن و قه  :قه لوضه
قع :
ل ي و نتظهر لعوحل أمه مسةة قع
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 :منه أحسنق

ِّ

ْ

ِّ

ْ

 :فاُت ِظ وا إِِّن معك ْم ِمكن المنْت ِظك ِ ين فةلنيكم ابل ني فهنن ننه
و ْاِت ِقبوا إِِّن معك ْم ِ ِقيب وقعل
جيءء لعوحل عل لية  ،فقهللا اه لذا مق قبلكم أقي مدكم.
خطي يفنبيهء.
ن قه  :اه مةي
 113ـ يف جممع الييا ورو عق لدب
منق خني لشنهمء ومنه سنة عنق أمنم ملنؤمدا
 111ـ يف عيو الخيار ابب مه هللانهء عنق لوضنه
هللاهم لكعفة حهللا ط يع ي وفي ث قه إلين مخنو فقنه  :اي أمنم ملنؤمدا أخنيىن عنق نع يفربةنهء وتطنمان مدن وثقلن
و نع يفربةنهء
وأا أربةهء هع؟ قه  :مخو أربةهء لش و وهع ه وفين قتني قهبيني ههبيني أخنه إىل أ قنه
أخذهتم ل ي ة
قنوأ «فمد نه قهنمنه وو ح نيهللا » ابلد ن ث قنه :
 115ـ يف تفسـري العياشـي عـن أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
اي أاب ب ال كع ال يهللا إال ابالهللا هللا ،و رو ة خو فمد
ْ
ْ
 116ـ يف جممع الييا  :وككلَِ أخك ِ ِّبَ ِإذا أخك الق

عق لدب

ن قه  :إ

مي ي لظهمل ح إك أخذ مل

ه قهنمه وح يهللا كع ال يهللا ابالهللا هللا.
و ِِه ظالِمة ِإ َّ أ ْخك أ َِلم ش ِْيْ و ل
علت .

ي ا

 117ـ يف كتـاب ةمعـاين الخيـار حنهللاثده أىب قنه  :حنهللاثده أمحنهللا بنق إ ر ن عنق ب بنق أمحنهللا بنق حينىي وب بنق
علء بق حمبعب عق ب بق عيس بق عبيهللا عنق قنعع بنق حينىي عنق مسةيني بنق هللانهبو عنق رهللاهلن عنق أيب عبنهللا
ْ ْ
 :ذلَِ ي ْوم ُمْموع َل َّ
كوم ماكتود قنه  :لشن ع نع عوفنة ،و جملمنعم لن
انلاس وذلَِ ي
قنع
لده ع لقيمة.
قننه  :سننةل يفبننويب لكلننب عننق قننع
 228ن وابسننده إىل ب بننق ههمننم عمننق رو عننق أيب هللاةعننو
ْ
 :وشككا ِه الْ وماككتو الد فقنه أبننع هللاةعننو  :منه قينني لننع؟ فقنه  :قننهلع  :مننهههللا نع جلمةننة و ملشن ع ننع
لنني امننه قينني لننع ،لشننهههللا ننع عوفننة و ملش ن ع ننع لقيمننة مننه تق نوأ لقننوم قننه
عوفننة فقننه أبننع هللاةعننو
ْ

ْ

 :ذلَِ ي ْوم ُمموع َل َّ
انلاس وذلَِ ي ْوم ماتود .
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ْ

 119ـ يف تفسري العياشي عق ب بق مسلم عق أحهللا ه قنه

قنع

ذلَِ ي ْوم ُمْموع َل َّ
انلاس وذلَِ ي ْوم

ماتود فذلع ع لقيمة وهع ليع ملععع .
لنععظ و لزهنهللا لنهللانيه وفين  :و علنم اي بنق م
 111ـ يف روض الكايف انال لةلنء بنق السنا
ْ
ور ء هذ أعظم وأفظ وأوهللا للقلعب نع لقيمنة ذلَِ ي ْوم ُمْموع َل َّ
انلاس وذلَِ ي ْوم ماتود جيمن

منق

في يفولا و تخو ق.
 111ـ يف الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق السا بق سنةيهللا عنق لد نو بنق سنع هللا عنق حينىي اللنب عنق
خطب ننة ننع جلمة ننة خلطب ننة الوىل :الم نهللا هلل م نهللا
بو نهللا ب ننق مةهو ننة ع ننق ب ب ننق مس ننلم ع ننق أيب هللاةع ننو
 :وقنهللا أخنيام منق مدنهز منق ممنق وعمني قنهاله ومنق مدنهز منق
ونستةيد ونستغعو ونست هللا إىل قنه

ِّ َّ
ْ
ْ
اعو وعمني غنم سنبيل  ،وقنه  :ذلَِ ي ْوم ُمْموع َل َّ
انلاس وذلَِ ي ْوم ماتود وما نلخ ِإال َِلا الل معْو الد ي ْوم
َّ َّ
انلاِ لت ْ
يأ ْ ال تكلَّم ُ ْفس إ َّال هإ ْذن فمنْت ْ
َّ
ٌّ
خادلين ِفيتا
ي
ت
ش
و
َ
ف
ز
يتا
ف
م
ِف
ف
وا
ق
ش
ين
اَّل
ا
م
أ
ف
*
يْ
ع
س
و
ش
م
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّْ
َّ َّ
ْ
َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
ُّ
َّ
خادلين ِفيتا
اَّلين س ِعْوا ف ِِف اْلن ِة ِ ِ
ت السماوا واَلِض ِإال ما شاء ِبَ ِإ ِبَ فعال ِملا ي ِ يْ* وأما ِ
ما دام ِ
ْ
ما دامت َّ
السماوا و ْاَل ِْض إ َّال ما شاء ِ ُّبَ ع ً
بنهر لدنه
لنذا عةدنه هلنذ جلمن
طاء غ َْ ُمكو الذ نسة
ِ
ِ

عمده هذ  ،و ومحده عيةه ن عل اي مءء قهللا و.

بنق سنال منعىل رسنع

 111ـ يف كتـاب التوحيـد ابسنده إىل عبنهللا
خلقه بال ح ة؟
فقلة :أخيّن أ ةذب
فقننه  :مةننهك  ،قلننة :فننةوال ملشننواا جلدننة أ

لدننهر ،فقننه :

نن قنه  :سنةلة رسنع
تبننهر وتةننهىل وىل ذننم نن إك اننه ننع

خلال لع ي لق هء أيت موال ملشواا فيقع هلم :عبينهللاا وإمنهنء منق ربكنم ومنه ندكم
لقيمة وع
ومننه أعمننهلكم قننه  :فيقعلننع  :ألل ننم ربدننه أنننة خلقتدننه ومل خنلن مننيقه ،وأنننة أمتدننه ومل نننة مننيقه ،ومل رةنني لدننه ألسنندة
َّ
ْ
َّ
:
تدط وال مسهعه تسم  ،وال اتهاب نقنوأ وال رسنعال فدتبةن  ،و ال ِعلم نلا ِإال ما عل ْمتنكا  ،قنه فيقنع هلنم
عبيهللاا وإمهنء أموتكم ممو تعةلعن ،
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فيقعلع  :لسم و لطهعنة لنع اي ربدنه ،قنه  :فينةمو

انر قنه لن لعلن أمنهللا منءء

هللا ندم عنذ اب ،فتخنوحل

أ تدعخ وهللاع خلال نعخة ،فتدعخ فمنق منهللاا
مق مكههنه سع ء مظلمة ابلسالسي و يفغال فيةموهه
نعخت ه تدقط لسمهء وتدطم لد ع ورمهللا لب هر وتزو جلبه وتظلم يفب هر وت الع مني محل نه ،وتشني
لعلهللا مق هعهله ع لقيمة ث أيمو تبهر وتةهىل أيعه ملشواا لقع أنعسن م تلنع لدنهر ،فمنق سنب لن
ومننق
أ كننع سننةيهللا لقن نعسن في ننه فكهنننة علين بننو وسننالمه امننه اهنننة علن إبننوهيم
علننم
كنع مننقيه متدن فلنم لن نعسن لدنهر ،فيننةمو تبننهر وتةنهىل لدننهر فتلننتعظ ل ان
سنب لن علننم
ْ
 :ف ِمنت ْم شك ِ ٌّ وسك ِعيْ فأ َّمكا
أمو و متدهع مق لهللاخع في ه فيكع تبةه تابن هللا ندم وكلنع قنع
ْ
َّ
َّ
َّ
انلاِ لت ْم فيتا زفَ وشتي خادلين فيتا ما دامت َّ
َّ
السماوا واَل ِْض ِإال ما شاء ِ ُّبَ ِإ ِ َّبَ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلين شقوا ف ِِف ِ
ْ
َّ َّ
َّ
اْل َّنة خادلين فيتا ما دامت َّ
السماوا و ْاَل ِْض إ َّال ما شكاء ِ ُّبكَ ع ً
طكاء
اَّلين س ِعْوا ف ِِف
فعال ِملا ي ِ يْ* وأما ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ْ
غ َْ ُمكو الذ .

 213ن حهللاثده لشو أبع عل ب بق أمحهللا بق ب بق عبنهللا بنق السنق بنق السنق بنق علنء بنق أيب يهلن
قنه  :حنهللاثده ب بننق قتيبننة لديسننهبعرا عننق لع نني بننق مننهك عننق ب بننق أيب عمننم قننه  :سننهلة أاب السننق معسن
 :لشننقء مننق مننقء بطننق م ن و لسننةيهللا مننق س نةهللا بطننق م ن ،
عننق مةننىن قننع رسننع
بننق هللاةعننو
وهننع

بطنق من نن سنيةمي عمنني يفمنقيهء ،و لسننةيهللا مننق علنم

وهننع

بطننق

فقنه  :لشننقء منق علننم
م ن سيةمي عمي لسةهللا ء.
 111ـ يف أصو الكايف ب بق مسةيي عق لع ي بق مهك عق قعع بق حيىي عق مد عر بنق حنهز عنق أيب
خلن لسننةه ا و لشننقهوا قبنني خيل ن خلق ن  ،فمننق خلق ن سننةيهللا مل بغ ن أب نهللا و
قننه  :إ
عبنهللا
عمي مو أبغب عمل ومل بغ أبهللا و اه مقيه مل حيب أبهللا و عمي قهاله أح عمل وأبغ ن ملنه نم إلين
ميقه مل بغ أبهللا وإك أبغب ميقه مل حيب أبهللا .
فهك أح
 215ن علء بق ب رفة عق مةي لةقوقع عق أيب ب م قه  :ادة با
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نهللاا أيب عبنهللا

هللاهلسننه وقنهللا سننةل سننهني فقننه  :هللاةلننة فنهللا اي بننق رسننع

مننق ننق ال ن لشننقهء أهنني

ال
 :ننه لسننهني حكننم
ملة ننية حن حكننم هلننم علمن ابلةننذ ب علن عمل ننم؟ فقننه أبننع عبنهللا
قننع ل ن أح نهللا مننق خلق ن ق ن  ،فلمننه حكننم بننذلع وه ن يفهنني حمبت ن لقننعا عل ن مةوفت ن  ،ووض ن عنند م ثقنني لةمنني
قيقنة منه هنم أهلن  ،ووهن يفهنني ملة نية لقنعا علن مة نيت م لسنب فنني م ،ومندة م يهقنة لقبنع مدن  ،فع قةنع مننه
أيتع حهال تد ني م منق عذ بن  ،ال علمن وىل قيقنة لت نهللا  ،وهنع مةنىن منهء منه

سب هلم علم ومل قهللارو
مهء وهع سو (.)1
 216ن عهللاا مق أق هبده عنق أمحنهللا بنق ب بنق خهلنهللا عنق أبين عنق لد نو بنق سنع هللا عنق حينىي بنق عمنو اللنب
نن قنه  :سنلع ابلسنةيهللا يو ن يفمنقيهء حن
عق مةل بق عنمه عنق علنء بنق حدظلنة عنق أيب عبنهللا
قننع لدننه  :مننه أمننب ذننم بنني هننع منند م ،ث تتهللا را ن لسننةه ا ،وق نهللا سننلع ابلشننقء يو ن لس نةهللا ء ح ن قننع
لدننه  :مننه أمننب ذننم بنني هننع منند م ث تهللا ران لشننقهء ،مننق اتبن سننةيهللا و مل بن مننق لنهللانيه إال فننع انقننة
ختم ل ابلسةه ا.
نن قنه  :إ

 117ـ يف كتـاب التوحيـد عنق أيب عبنهللا
دقل مق لسةه ا إىل لشقهء.
 118ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل ب بق عبهللا بنق زررا عنق علنء بنق عبنهللا عنق أبين عنق هللانهللا عنق
نهللاعع
 :سنع لدطعنة لنوحم أربةنا عمنه ،فمنق أر
حهللا ط يع ي قع في
أمم ملؤمدا
ل ن  ،ث بةننط
فعننء تلننع يفربةننا قبنني
مننهء فيقننع  :اي هلن أكاننو أ أننن ؟ فيننعح
مق كلع مه شهء و كت مللع
فيعح
__________________
( )1هلذ الهللا ط بيه يع ي للةالمة يفستهك لطبهيبهن
فو هللا .

تةنهىل دقنني لةبنهللا منق لشنقهء إىل لسننةه ا ،وال

 ،فيق ن مننه
ملننع يفرحننه فيةخننذهه في نةهللا ذننه إىل
مننه شننهء و كتن مللننع ث قننع  :هل ن أمننق أ سننةيهللا؟

هل كاو

ك لن
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لكنه حل  153 :1و ظ نو مدن مةنىن النهللا ط ت أ نه

 119ـ يف كتاب ةمعاين الخيار حهللاثده ب بنق لقهسنم ملعسنو جلوهللانهّن قنه  :حنهللاثده أمحنهللا بنق السنق السنيين عنق
عنق أبين معسن بنق هللاةعنو عنق أبين هللاةعنو
السق بنق علنء لدهقنو عنق أبين عنق ب بنق علن عنق أبين لوضنه
قننه  :قينني يفمننم ملننؤمدا :
بننق ب عننق أبي ن ب بننق عل ن عننق أبي ن علننء بننق السننا عننق أبي ن السننا
 :علن خلبنم سنقطتم ،هنع أحنهللا أمنعر ثلننة نو علي نه ،منه بشنهرا بدةنيم أبنهللا  ،و منه
ق لدنه ملنعت ،فقنه علن
بشننهرا بةننذ ب أب نهللا  ،و مننه ع ن وهتع نني و مننو مننب م ال نهللار مننق أا لعننو قا هننع ،فهمننه وليدننه ملطي ن يفم نوان ف ننع
ملبشو بدةيم يفبهللا و مه عهللاوان ملخهل عليده ف ع ملبشو بةذ ب يفبهللا ،و مه ملب م أمو لنذا ال نهللار منه حهلن ف نع
معنهللا نده لكنق
ملؤمق ملسوه عل نعس ال هللار مه قع إلي حهل  ،أيتي خلني مب منه حمنزان ث لنق سنع
 ،فننه مننق ملسننوفا مننق ال
خيوهللا ن مننق لدننهر بشننعهعتده ،فننهعملع وأييةننع وال تدكلننع وال تست ننغوو عقعبننة
ل معهعتده إال بةهللا عذ ب ثالنهنة أل سدة.
 111ـ يف كتــاب ابخصـا عننق هللاةعننو بننق ب عننق أبين عننق علننء
عمل ابلسةه ا ،وحقيقة لشقهوا أ خيتم للموء عمل ابلشقهوا.

نن قنه  :حقيقننة لسننةه ا أ خيننتم للوهللانني
منق عالمنهت لشنقهء

قنه  :قنه رسنع
 221ن عنق هللاةعنو بنق ب عنق أبين عنق مابنن عنق علنء
يل لوز  ،و إلقور عل لذن .
عع لةيدا وقسعا لقل ومهللاا الو
ن قنه  :اي علنء أربن خ نه منق لشنقهء عنع لةنا وقسنهوا
عق لدب
 222ن وابإلسده عق علء
لقل وبةهللا يفمي وح لبقهء.
ق نص أهني مليننه منق أهني جلدنة
 113ـ يف تفسري العياشي عق مسةهللاا بق قهللاقة قه  :قص أبع عبنهللا
من يهللا لوسننل ث مننق قنعت م حن بلن مننق قعلن  :ث
وأهني لدننهر فقنه قننعهت أهني جلدننة :فمنند م منق لقن
لعننو قا عيةننه ،فقننه جلههنني بةلننم لتعسننم :إ هننذ السننتندهء مننق نننه هننع ملننق خنني
هللاننهء السننتندهء مننق
جلدة
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و لدهر ،وكلع أ لعو قا عيةه خيوهللاه مد ه ولي في مه أحهللا ،واذبع  ،نه عىن ابالستندهء

ولنهللا م ال نم وولنهللا

جله مة م عل يفر و لسمع ت تظل م ف نع دقني ملنؤمدا حن خينوهللا م إىل وال نة لشنيهيا وهنء لدنهر ،فنذلع
لنهللانيه ،و تبنهر وتةنهىل لني نوحل أهني
أهي جلدة و لدهر مه مة لسنمع ت و يفر  ،قنع
لذا عىن
ً
اتهبن  :ما ِر ِث ِفيك ِ أهكْا لني في نه
جلدة مد ه وال اي أهي لدهر مد ه أبهللا  ،اي كع كلع وقهللا قنه

وال ننة عنهللاوهم خني لدننهر،

سنتندهء وانذلع قنه أبننع هللاةعنو :منق خنني وال نة م حممنهللا خني جلدننة ومنق خني
تعسم مق الستندهء خلووحل مق جلدة و لدهر و لهللاخع .
وهذ لذا عل
َّْ
َّ َّ
كِف اْلنك ِة إىل مخنو ت تنا
 224ن عق زررا قه  :سةلة أاب هللاةعو
قنع  :وأما ِ
اَّلين س ِعْوا ف ِ
قنه  :هنهات ت تنه غنم أهنني خللنع منق أهني لشنقهوا و لسننةه ا ،منهء جيةل منه حنا ( )1وال تننزعم اي زررا

ىن أزعم كلع.
قلنة :هللاةلنة فنهللا قنع  :خادلين فيتا ما دامت َّ
السكماوا
 661ن محو قه  :سةلة أاب هللاةعو
ِِ ِ
ِ
ْ
َّ
و ْاَل ِْض إ َّال ما شاء ِ ُّبَ يفهي لدهر ،أفوأ ة قعلن يفهني جلدنة خادلين فيتا ما دامت َّ
السماوا واَل ِْض ِإال
ِِ ِ
ِ
ِ
كت
ما شاء ِ ُّبَ قه  :نةم مهء هللاةي هلم نيه فو هم ومه مهء ،وسنقي عنق قنع :
ِِ
خادلين ِفيتكا مكا دام ِ
ْ
َّ
َّ
السماوا واَل ِْض ِإال ما شاء ِ ُّبَ فقه  :هذ لذ ق خيوهللاع مق لدهر.
قعلن  :ف ِمكنْت ْم شك ِ ٌّ وسك ِعيْ قنه  :كانو أهني لدنهر سنتنىن
 661ن عق أيب ب م عق أيب هللاةعو
ْ
ْ
َّ َّ
َّ
اْل َّنة خادلين فيتا ما دامت َّ
السماوا واَل ِْض ِإال مكا
اَّلين س ِعْوا ف ِِف
ولي
كاو أهني جلدنة سنتندهء أما ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ْ

شاء ِ ُّبَ ع ً
طاء غ َْ ُمكو الذ ( )2و رو ة محه عق حو ز عنق أيب عبنهللا
( .) 3

__________________
( )1اذ لدسخ وال خيلع عق لت ي و مل هللار «جيةل م خهرهللاا» وهع لظههو.
( )2لب هر «غم جمهللاو » ابلهللا مل ملة وهع ل يح س لسيه .
( )3للم لسء (ر ) تلع يفخبهر بيه يع ي رهللا حل  3امبهىن .392
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ْ

عطا ًء غ ْ
كَ ُمككو الذ ابلنذ

 117ـ يف روض الكايف علي بن ب عق علء بق لةبه عق السا بق عبهللا لومحق عق عهقم بق محيهللا عنق أيب
ْ

ْ
ْ ْ
كاخت ِلَ ِفيك ِ  .قنه  :ختلعنع امنه
كتكاب ف
قنع
محزا عق أيب هللاةعنو
 :ولقْ آتينا مكوىس ال ِ
لكتننهب لننذا م ن لقننهنم لننذا أيتنني م ب ن ح ن دكننو ان انننم،
ختل ن هننذ يفمننة لكتننهب وسننيختلعع
ْ
ْ ْ َّ َّ
ْ
الظال ِ ِم لت ْم عكاب أ َِلكم قنه :
فيقهللام م في نوب أعدنهق م ،وأمنه قعلن  :ول ْو ال ُكِمة الفص ِل لق ِِض هينتم و ِِ

لعال مه تقهللا في م مق عز كاو مه أبق لقهنم مد م أحهللا .
ِّ
 118ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :و ِِ َّ لُك ل َّما َلوفي َّنت ْم ِ ُّبَ أ ْعمكالت ْم قنه :
َّ
اَّلين ظلموا قه  :راع مع ا ون ي ة ويهعة
إىل ِ
لواع ملع ا و لد ي ة و لطهعة.
 119ـ يف جممع الييا ورو عد م

لقيمنة وال ت ْ رنكوا

 :وال

قننع
 131ـ يف الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق س ن ي بننق زاي رفةن عننق أيب عب نهللا
َّ
اَّلين ظلموا فتم َّسكم َّ
انلاِ قنه  :هنع لوهللاني أيتن لسنلطه في ن بقنهء إىل أ نهللاخي نهللا ايسن
ت ْ رنوا إىل ِ
فيةطي .
لنععظ و لزهنهللا
 131ـ يف روضـ الكـايف انال لةلنء بنق السنا
َّ
اَّلين ظلموا فتم َّسكم َّ
انلاِ .
قه مهللا
 :وال ت ْ رنوا إىل ِ
قنه  :إ رسننع
 131ـ يف كتــاب ابخصــا وعننق السننا بننق علننء
فيمه اه وق ب قه  :ال تواق إىل ههمل و اه محيمه قو به.

لنهللانيه :وال توادنع إىل لنهللانيه فنه
وق ن علننء بننق أيب يهل ن

َّ

اَّلين ظلموا فتم َّسكم َّ
انلاِ قنه  :منه نن
وال ت ْ رنوا إىل ِ

 133ـ يف تفسري العياشـي عنق أيب عبنهللا
مل جيةل ه خلع ولكق متسكم فال توادع إلي م.
 131ـ يف هتــذيب الحكــام أْحــد بننق ب بننق عيسن عننق محننه عننق حو ننز عننق زررا عننق أيب هللاةعننو
يع ي وفي  :وقه

كلع :أقم ل لعا يو

422

حنهللا ط

ً

َّ

لد هر ويوفه ملغوب و لغهللا ا وزلفا ِمن الليْ ِل وهء قلعا لةشهء الخوا.

 131ـ يف الكايف ب بق مسةيي عنق لع ني بنق منهك عنق محنه بنق عيسن عنق إبنوهيم بنق عمنو ليمنهّن عمنق
َّ ْ
ْ
كككه َْب َّ
السككيِّئا ِ قننه  :قننلعا ملننؤمق ابللينني
قننع
حهللاثن عننق أيب عبنهللا
 :إِ احسككنا ِ ي ِ
تذه مبه عمي مق كن لد هر.
 135ـ يف أصــو الكــايف ب بننق حيننىي عننق أمحنهللا بننق ب بننق عيسن عننق علننء بننق الكننم عننق ف ننيي بننق عنمننه
بةنهللاهق إال
 :ربن منق اننق فين مل لنع علن
قننع  :قنه رسنع
ملنو ا قنه  :مسةنة أاب عبنهللا
لن
لن حسندة سنق نيتن و هنع عمل نه اتن
ههلع ( )1م لةبهللا ابالسندة فيةمل نه فنه هنع مل ةمل نه اتن
عشننو  ،و ننم ابلسننيقة ةمل ننه فننه مل ةمل ننه مل كت ن علي ن مننءء ،و ه ننع عمل ننه أهللا نني سننب سننهعهت وقننه
تبة ننه سنندة مت عهننه فننه

قننهح السنندهت ل ننهح لسننيقهت وهننع قننهح لشننمه  :ال تة نني عس ن
َّ ْ
َّ
ّ
ْ ْ
َّ ِّ
اَّلي ال هلإ إال هو اعلِم
قع ِ :إ احسنا ِ يك ِهَب السيئا ِ أو الستغعهر فه هع قه  :سنتغعو اُ ِ
َّ
ْ ْ
الاتاد ِ لةز نز الكنيم لغعنعر لنوحيم ك جلنال و إلانو وأتنعب إلين  ،مل كتن علين منءء ،و م نة
بو
الوي ِ
سب سهعهت ومل تبة ه سدة و ستغعهر قه قهح السدهت ل هح لسيقهت .ات عل لشقء وو .
ن قنه  :و علنم
 136ـ يف جممع الييا ورو أق هبده عق بق حمبعب عق إبوهيم لكوخء عق أيب عبهللا
ن ن لنني مننءء أضننو عهقبننة وال أسننوم نهللا مننة مننق خلطيقننة ،و ن ن لنني مننءء أم نهللا يلبننه وال أسننوم راننه للخطيقننة مننق
السدة ،مه هنه لتهللار لذن لةظيم لقهللايف ملدسء عدهللا قهحب فت تن وتسنقط وتنذه بن بةنهللا إثبهتن وكلنع قعلن
ْ

ْ

ْ

َّ

سب هن  :إ َّ احسنا يكه َْب َّ
السيِّئا ِ ذلَِ ِذر لَِّلا ِر ِ ين .
ِ
ِ
ِ
قننع  :إ عليننه قننه  :مسةننة حبيننب رسننع
 231ن ورو عننق أيب محننزا لنمننهيل قننه  :مسةننة أحنهللا ه
َّ
َّ
تاِ
قع  :أرهللا م ة اتهب
أ ِق ِم الصال ط ِِف انل ِ

__________________
( )1هذ لةبهرا حتمهالت بي أقع كاوهه جمللسء (ر )
فو هللا .

موما لةقع ونقل عدن

421

ك ني أقني لكنه حل  429 :2منق لطبةنة الهللا ننة

وقنوأ ت ننة ال ننه ،قننه  :اي علننء و لننذا بةنننين ابالن بشننم ونننذ و

أحنهللاام ليقننع إىل وضننعن فتسننهقط عننق هللاع رحن

لننذنعب ،فننهك سننتقبي بقلبن ووهللا ن مل دعتنني ( )1وعلين مننق كنعبن مننءء امننه ولهللات ن م ن  ،فننه أقننهب مننيقه بننا
ل لعتا اه ل مني كلع ح عهللا ل لع ت خلم ث قه  :اي علء نه مدزلة ل لع ت خلم المن اد نو هللانهر
علن ابب أحنهللاام ،فمننه ظننق أحنهللاام إك اننه هللاسنهللا و ث غتسنني كلننع لد ننو مخن مننو ت اننه بقن
هللاسهللا ر ؟ فكذلع و ل لع ت خلم يفم .
حنهللا ط يع ني قنع فين  :و
ابسنده إىل أمنم ملنؤمدا
 138ـ يف أةمـايل شـيخ الطا فـ
ْ
ْ
ْ
َّ
 :إ َّ احسنا يكه َْب َّ
السيِّئا ِ ذلَِ ِذر لَِّلا ِر ِ ين .
بكي حسدة سيقة ،قه
ِ
ِ
ِ
قه  :ال غو لده مق نعسع فه يفمنو
 139ـ يف كتاب اواب العما عق أيب عبهللا

تةنهىل كعنو
ني إلينع منق

وهنننم ،وال تقط ن لد ننهر بكننذ واننذ فننه مةننع مننق حيعننظ عليننع ،ومل أر مننيقه قننط أم نهللا يلبننه وال أسننوم راننه مننق
السدة هللاثة للذن لقهللايف ،وال ت غو ميقه مق خلم فهنع تو غهللا حيط سنو وال ت نغو منيقه منق لشنو فهننع
َّ ْ
ْ
َّ
احسنا ي ْكه َْب َّ
السيِّئا ِ ذلَِ ِذر لَِّلا ِر ِ ين .
قع ِ :إ
تو غهللا حيط سعء
ِ
ِ

فنهللاخي علين منعىل لن فقنه  :اي
 111ـ يف تفسري العياشي عق إبوهيم لكوخء قه  :ادنة عدنهللا أيب عبنهللا
 :هللاقننة مننق هههدننه ومننق هههدننه نظننو مبننه تقط ن ب ن عمننع ،فننه
فننال من هللاقننة؟ فسننكة فقننه أبننع عبنهللا
مةنع ملكنه مننعاال حيعنظ علينع مننه تةمني ،فنال ستقننو سنيقة و اهننة قننغما فههننه ستسنعء عمننه وال ستقنو حسنندة
فهنن لنني مننءء أمنهللا يلبننه وال أسننوم راننه مننق السنندة ،أهنننه لتنهللار لننذن لةظننيم لقنهللايف فتننذه بن  ،وقننه
َّ ْ
ْ ْ
َّ ِّ
اتهبن ِ :إ احسككنا ِ يككك ِهَب السككيئا ِ

[قننه ] :قننه قننلعا للينني تننذه بننذنعب لد ننهر ،وقننه  :تننذه مبننه

هللاوحتم (.)2

__________________
( )1نعتي مق قلعت  :ن وه عد ه.
( )2هللاوح لوهللاي لذن  :اتس .
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َّ
َّ
تككاِ إىل
 241ن عننق إبننو هيم بننق عمننو رفةن إىل أيب عبنهللا
قننع  :أقِ ِ
ككم الصككال طكك ِِف انل ِ
َّ
السيِّئا ِ فقه  :قلعا ملؤمق ابلليي تذه مبه عمي مق كن لد هر.
رهللانني مننق أهنني جلبننه عننق رهللانني أقننهب مننهال مننق
 242ن عننق مسهعننة بننق م ننو قننه  :سننة أاب عب نهللا
ْ
ْ
َّ
ْ
عمننه لسننلطه ف ننع ت نهللا ب ن و نني قو بتن وحيننج ليغعننو ل ن مننه اتس ن وهننع قننع  :إِ احسككنا ِ يككك ِهَب

َّ
السككيِّئا ِ ؟ فقننه أبننع عبنهللا
الو فال م .
َّ
 243ن وعدن رو نة ملع ني بنق سنع هللا نن قنه  :نظنو منه أقنبة فةنهللا بن علن إخع ننع ،فنه
قنع  :إِ
ْ
احسنا ي ْكه َْب َّ
السيِّئا ِ قه ملع ي :ادة خليعة أخء عل لهللا ع قه  :وقهللا قلنة :هللاةلنة فنهللا قنهللا تنو
ِ
ِ

:

() 1

اننه خلننط من الننو حننالال فننهختلط عيةننه فلننم ةننوه الننال مننق

مكهّن مق هؤالء لقع فمه و يل؟ قه  :لع مل كق ادة.
وق نهللا أمننوت خ نوحل لبننين ههمننم
 244ن عننق ملع نني بننق مز نهللا لكهتن قننه  :خلننة عل ن أيب عب نهللا
هللاع نز فلم علم إال وهنع علن رأسنء و ان مسنتخي فعثبنة إلين فسنةلين عمنه منو هلنم فدنهولت م لكتنهب فقنه  :منه أر
إلمسهعينني هههدننه مننيقه؟ فقلننة :هننذ لننذا خنوحل إليدننه ،ث قلننة لن  :هللاةلننة ف نهللا قنهللا تننو مكننهّن مننق هننؤالء لقننع
َّ ْ
احسنا ي ْكه َْب َّ
السيِّئا ِ .
قع ِ :إ
فقه  :يل :نظو مه أقبة فةهللا ب عل إخع نع فه
ِ
ِ
َّ ْ
احسنا ي ْكه َْب َّ
السيِّئا ِ قنه  :قنلعا لليني كعنو
قنه ِ :إ
 245ن عق بق خويب عنق أيب عبنهللا
ِ
ِ
مه عمي ب مق كنعب لد هر.
 116ـ يف جممــع الييــا  :ومككا

ْ
ْ
ِ ُّبككَ َِلت ِلككَ القكك

ْ
ْ
ْ
ككم وأهلتككا مصكك ِلحو
هِظل ال

بة م بة ه
ن قه « :وأهل ه م ل ع » د
 117ـ يف كتاب علل الشرا ع حهللاثده ب بق السق بق أمحهللا بق لعليهللا رض

ورو عننق لدننب

عد قه  :حهللاثده ب بنق السنق

ل عهر عق أمحهللا بق ب بق عيس عق
__________________
( )1و مل هللار هكذ « :فقه أبع عبهللا
اه خلط الال .» ..

 :إ خلطيقة ال تكعو خلطيقة ولكق السدة تكعو خلطيقنة ،ث قنه أبنع عبنهللا
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:إ

السننا بننق سننةيهللا عننق لد ننو بننق سننع هللا عننق عبنهللا

بننق سننده قننه  :سننقي أبننع عب نهللا

عننق قننع

:

َّ
ْ
ّ
ول ْو شاء ِ ُّبَ ْلعل َّ
واَْ ً وال يزالو ُمت ِل ِف إِال م ْن ِ َِم ِ ُّبكَ و َِّللِكَ خلقتك ْم فقنه  :انهنع
انلاس أمة ِ
َّ ً
واَْ ً فبعث اُ َّ
انل ِبيِّ ليتخذ علي م ال ة.
أمة ِ

 118ـ يف أصــو الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب بننق أيب ن ننو عننق محننه بننق عنمننه عننق أيب عبينهللاا

الذ ء قه  :سةلة أاب هللاةعو

َّ
ْ
عق الستطهعة وقع لده ؟ فقه  :وتنال هنذ ت نة :وال يزالو ُمت ِل ِف إِال

م ْن َِم ِ ُّبكَ وَّللكَ خلقت ْ
قنهبة لقنع وال نم ههلنع ،قنه  :قلنة :قعلن :
كم اي اب عبينهللاا! لدنه تلعنع
ِ ِ
ِ
َّ
إِال م ْن ِ َِم ِ ُّبَ قه  :هنم منيةتده ولومحتن خلق نم ،وهنع قعلن « :ولنذلع خلق نم» قنع  :لطهعنة المنه لومحنة
ْ َّ
ْ
() 1
ل ْ
ي الء قع  :علم المه وس علم لذا هع مق علم اي مءء هع منيةتده
ليت قع  :وَِح ِِت و ِسعت

و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

بق سنده قنه  :سنقي أبنع عبنهللا

 119ـ يف روض الكايف علي بن إبراهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق عبهللا
انلاس ّ
أمكة واَكْ ً وال يزالكو ُمْتلفك إ َّال م ْ
تبنهر وتةنهىل :ول ْو شاء ِ ُّبَ ْلعل َّ
كن ِ َِكم
عق قع
ِ
ِِ
ِ
َّ ً
ُّ
واَْ ً فبعث اُ َّ
انل ِبيِّ ليتخذ علي م ال ة.
ِبَ فقه  :واهنع أمة ِ
قنه  :سنةلت عنق
 151ـ يف كتاب التوحيد ابسده إىل علء بق سهمل عق أبي عق أيب ب م عق أيب عبنهللا
 :وال يزالو ُمْتلف إ َّال م ْن َِم ِ ُّبَ وَّللَ خلقت ْ
كم قنه  :خلق نم ليعةلنع منه سنتعهللابع بن
قنع
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
رمحة فممح م.
 151ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم و رو نة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
َّ
لنهللا ق ِإال م ْن ِ َِم ِ ُّبَ و َِّللَِ خلقت ْم ةنىن م حممنهللا و تبنهع م ،قنع
لهللا ق.
رمحة ال خيتلعع

ْ
قنه  :ال يزالكو ُمت ِل ِفك
 :وَّللكَ خلقت ْ
كم ةنىن أهني
ِ ِ

قنه  :ملنه خطن أبنع بكنو قنه ىب بنق اةن فقنه  :اي مةشنو
 151ـ يف كتـاب االحتجـاج للطربسـي عـن علـي
مل ههللاو ق لذ ق إىل قعل  :واي مةهمو يفن هر إىل قعل  :أخيان ابخنتالفكم فقنه  :وال يزالكو ُمْتلفك إ َّال م ْ
كن
ِِ
ِ

ِ َِم ِ ُّبَ

__________________
( )1و مل هللار «هم ميةتده».
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و َِّللَِ خلقت ْم أا لومحة وهم م ب .و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

عنق قنع
 153ـ يف تفسري العياشي عق عبهللا بق غهل عق أبي عق رهللاي قه سةلة علء بق السنا
َّ
ْ
 :وال يزالو ُمت ِل ِف إِال م ْن ِ َِم ِ ُّبَ قنه  :عنىن بنذلع منق خهلعدنه منق هنذ يفمنة نهل بة ن م بة نه
كم فةولقنع أوليهندنه منق ملنؤمدا وَّللكَ خلقت ْ
د م وأمه قعلن  :إ َّال م ْن َِم ِ ُّبَ وَّللَ خلقت ْ
كم منق
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ

ِّ ْ ْ
ً ً ْ ْ
ْ ْ
ْ
َّ
ُ
لطيدة ييبه ،مه تسنم لقنع إبنو هيمِ :ب ااعل هكا هدا آ ِمنا واِزِ أهل ِمن اثلم ا ِ من آمن ِمنتم هِكا ِ
ً
يال ث َّ
كم أ ْضكط ُّ إىل عككاب َّ
كاِ
انل
قه  :إايان عىن وأوليهن ومنيةت ومنيةة وقني  ،قنه  :وم ْن كف فأمتِّع ق ِل
ِ
ِ

قه  :عىن بذلع مق هللا هللا وقي ومل تبة مق أمت  ،واذلع و حه هذ المة.
 254ن عق سةيهللا بق ملسي عنق علنء بنق السنا

َّ
ْ
قعلن  :وال يزالو ُمت ِل ِف ِإال م ْن ِ َِم ِ ُّبكَ

و َِّللَِ خلقت ْم فةولقع هم وليهسان مق ملؤمدا ولذلع خلق م مق لطيدة ييبه إىل مخو مه سب .
َّ
ْ َّ ْ ْ
ْ
اْلنكس ِإال
 611ن عق ةقعب بق سةيهللا عق أيب عبهللا
قه  :سةلت عق قع  :وما خلقت ِ
اْلن و ِ
َل ْعبْو قه  :خلق م للةبه ا قه  :قلة وقعل  :وال يزالو ُمْتلف إ َّال م ْن َِم ِ ُّبكَ وَّللكَ خلقت ْ
كم ؟
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
فقه  :نزلة هذ بةهللا تلع.
 156ـ يف جممـع الييـا  :وهلل غين لسنمع ت و يفر وقنهللا وهللانهللات بةنب ملشنه خ النق تسنم ابلةنهللا و لتشني قنهللا
سنب هن خينتص بةلنم لغين خالفنه ملنه
هلم لشيةة المهمية هذ ملعض مق تعسم  ،فقه  :هذ هللا عل
قعل لو ف ة :إ النمة ةلمع لغي  ،وال مع ن عىن بنذلع منق قنع ابمهمنة الثنىن عشنو و نهللا ق مهننم أف ني

 ،فننه هننذ أب ن و هللان ن فنني م شنند مع ض ن انننما مننق اتهب ن علنني م و دس ن لقبننه ح
يفان بةنهللا رسننع
و لع ننه ح إلنني م ،وال نةلننم أح نهللا منند م سننت هز لعق ن بةلننم لغي ن يفح نهللا مننق خلل ن  ،و نننه سننت لعق ن
بننذلع مننق ةلننم عي ن ملةلعمننهت ال بةلننم مسننتعه وهننذ قننعة لقنهللايف سننب هن لةننهمل لذ ت ن ال شننوا في ننه أح نهللا مننق
ملخلعقا ،ومق عتقهللا

غم

سب هن شوا

هذ ل عة ف ع خهرحل عق ملة
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إلسننال  .و مننه مننه نقنني عننق أمننم ملننؤمدا

ورو عدن خلننهلص و لةننه مننق يفخبننهر ابلغه بننهت

خطن

ملالحننم

وغمهه.
مننني قعلن ننؤمء إىل قننهح لنزنج ( :)1اننةىن بن اي أحدن وقنهللا سننهر ابجلننيش لننذا لنني لن غبننهر وال جلن وال
قةقةة جلم ( )2وال ق يي خيي نمو يفر ابقهللا م م اةهنه أقهللا لدةه .
لن إمنوا اةلقنة لكلن

نعن وهنع أبنع يفانبش الربةنة ( )3وسنتلق يفمنة

وقعل شم إىل موو بق الكنم :منه
مد ومق ولهللا عمه أمحو (.)4
مننني مننه قهل ن أبننع عب نهللا لةب نهللا بننق السننق وق نهللا هللاتم ن هننع
ومننه نقنني مننق هننذ لعننق عننق أنمننة هلنهللا
وعهعنة منق لةلع نة و لةبهسنية ليبنه ةع بدن ب  :و منه هنء إلينع وال إىل بدنع ولكد نه هلنم ن وأمنهر إىل لةبهسنية ن
و بديع ملقتعال ث قه و
__________________
( )1قهح لزنج هع رهللاي ه و فو ت لب وا سدة  255وزعم ن علء بق ب بق أمحهللا بق عيس بق ز هللا بق علء بق السنا بنق علنء
 .قننه بننق أيب الهللا نهللا :وأانننو لدننه قننهللاحع نسننب وخ عقننه لطننهلبيا وع ننعر لدسننهبا تعقننع عل ن نن مننق عب نهللا
بننق أيب يهل ن
فةننه علننء بننق ب قننهح ل نزنج ت نهللا عل ن ن ن مل كننق يهلبيننه
لقنني إىل أ قننه  :وكاننو ملسننةع ا اتهب ن ملسننم مبننووحل لننذه
« نت » .و لزنج لذ ق أمهر إلي م اهنع عبيهللا لهللاههقا لب وا وبدههتنه ومل كعننع كوا زوهللانهت وأوال  ،بني انهنع علن هيقنة لشنطهر عنزاب فنال
ان بة هلم.
( )2لل  :ل عت .و لقةقةة :سو ع لشءء ليهب م قعت ،و لل م ن ب متا ع لل ه .

ذذ لقع ق نو منهللاا ملكن وانذلع اهننة منهللاا خالفنة
( )3الموا ن ابلكسو ن :لعال ة ولة لشءء لةقة :الس أا ال بلسهن  .وأر
موو فهن وىل تسةة أم و .و يفابش الربةنة بدنع عبنهللا مللنع :لعلينهللا وسنليمه و ز نهللا وهشنه ومل ني خلالفنة منق بنىن أمينة وال منق غنمهم ربةنة
إخعا إال هؤالء.
( )4قه لليع لشهللا هللا :ع أمحو.
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تعاة عل هللا عبهللا لةز ز بق عمنو لزهنوا ،فقنه لن  :أرأ نة قنهح

لنو ء يفقنعو ةنىن أاب هللاةعنو ملد نعر؟ قنه :

نةم ،قه  :و ان تهللا قتل فكه امه قه .
ومن نني ق ننع لوض ننه  :ب ننعر ق نني بط ننع وق نني ببغن نهللا  ،فقي نني لن ن  :قن نهللا عوفد ننه و حن نهللا فم ننق تخ ننو؟ فق ننه :
سننتةوفعن  ،ث قننه  :قننيا وقنني هننهرو هكننذ وضننم إقننبةي وقعل ن لق ننة ملش ن عرا يفيب حبي ن لبدننههللا ( )1وق نهللا
لز ان .
انول قب ة مق لتمو :لع ز رسع
وقعل ن ح نهللا ط علننء بننق أمح نهللا لعمننهء حننا ق نهللا مننوو مننق لكعفننة :مةننع حلننة لسننعط ( )2لعننالّن فةت ننه
فنه عين
إليع بدتع وقهلنة لنع :من يل بنمد نه فموزهللانه و النهللا ط مشن عر ،إىل غنم كلنع النه رو عند م
اله يلة تةهىل علين  ،فنال مةنىن لدسنبة منق رو عند م هنذ يفخبنهر ملشن عرا إىل
كلع متلق عق لوسع
أ ةتقنهللا اننعهنم عننهملا للغين  ،وهنني هننذ إال سننب قبننيح وت ننليي ،بنني تكعننم وال وت نني مننق هننع ابملننذه خبننم،
و حيكم بيد وبيد م و لي مل م.
__________________
( )1بدننهحل اكت ننهب :قو ننة ابلبه ننة ام ننه قهل ن لع ننموزماب ا وق ننة أىب حبي ن عل ن م ننه كا ننو ل نهللاو (ر ) ات ننهب عي ننع يفخب ننهر

ابب

ملدننه وقنهللا و ىف لبدننهحل ونننز ذننه ملسن هللا لننذا دزلن الننهحل انني سنندة ،واننةىن
 :نن قننه  :رأ ننة رسننع
الالت لوضننه
م نية إلين وسنلمة علين ووقعنة بنا هللا ن ووهللانهللات عدنهللا يبقنه منق خنع ن وهنع ور لدخني ن خنني ملهللا دنة فين متنو قني هىن ،فكةنن قنبب
قب ة مق كلع لتمو فدهولين مد فةهللا ت فكه نهنينة عشنوا متنوا ،فتةولنة ىن أعنيش بةنهللا اني متنوا سندة ،فلمنه انه بةنهللا عشنو ق عمنه ادنة
ر تةمنو بنا نهللاا للزر عنة حن هللانهءّن منق أخنيىن بقنهللاو أىب السنق لوضنه
إلي  ،فم ية ع فهك هع هللاهل

منق ملهللا دنة ونزولن كلنع ملسن هللا ،ورأ نة لدنه
وستن ح نم منني منه انه ستن  ،وبنا هللا ن يبن خنع

ملعض لذا ادة رأ نة فين لدنب

سننةع
فين

متو قي هىن ،فسلمة علي فو لسال عل و ستهللاانّن .فدهولين قب ة مق كلع لتمنو فةهللا تن فنهك عنهللا منني كلنع لتمنو لنذا انولنين رسنع
 ،فقلة ل  :ز ّن مد اي بق رسع

 ،فقه  :لع ز

رسع

( )2لسعط :لععهء لذا ةبة في لطي ومه أمب مق أ و ت لدسهء.
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قل

علي ومل سلم لز ان .

سورة يوسف
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
انني ننع و انني ليلننة
قننه  :مننق قنوأ سننعرا عسن
 1ـ يف كتــاب اــواب العمــا ابسننده إىل أيب عبنهللا
ل ننهالا،
ننع لقيمننة وعهل ن عل ن عننه عس ن  ،وال ننيب فننزم ننع لقيمننة ،واننه مننق أخيننهر عبننه
بةن ن
وقه  :اهنة لتعرا مكتعبة.
 1ـ يف الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق علء بق أسبه عق عم ةقعب بق سهمل رفة قنه  :قنه
 :ال تةلمع نسنهءام سنعرا عسن وال تقنوأوهق إايهنه ،فنه في نه لعن  ،وعلمنعهق سنعرا لدنعر فنه
أمم ملؤمدا
في ه ملع عظ.
نن قنه  :علمنع أرقنهءام ( )1سنعرا عسن فهنن أمينه مسنلم قوأهنه
 3ـ يف جممـع الييـا ىب بنق اةن عنق لدنب
وعلم ه أهل ومه ملكة مييد هع تةهىل علي سكو ت ملعت وأعطه لهللارهللاة (.)2
 1ـ يف كتــاب ابخصــا عننق هللاننهبو بننق ز نهللا جلةعننء قننه  :مسةننة أاب هللاةعننو ب بننق علننء لبننهقو
عل لدسهء أك إىل أ قه  :و كو هلق تةلم سعرا عس .

قننع  :لنني

 5ـ يف تفســري العياشــي عننق مسنةهللاا ب نق قنهللاقة قننه  :قننه هللاةعننو بننق ب :قننه و ل نهللاا  :و ىن ال قننهن
بةب ولهللاا وأهللالس عل فخذا وأانو ل بة ( )3وأانو ل لشكو ،و ال لغنم منق ولنهللاا ولكنق هلعنة علين
( )4مد ومنق غنم لنقال ندةع بن منه فةني بيعسن خعتن  ،ومنه ننز سنعرا عسن إال أمننهال لكنيال حيسنهللا بة نده
بدننه وهللا نهللا أعنهللا نده،
بة ننه امننه حسنهللا عسن خعتن وبغننع علين  ،ف ةل ننه ح ننة (رمحننة ) علن مننق تننعالان و
أعىن مق ن

لده الوب و لةهللا وا.

__________________
( )1رقهء ع رقي ململع طل عل لذاو و يفنن .
( )2و مل هللار« :وأعطه لقعا ال حيسهللا مسلمه».
( )3و بةب لدسخ «وأنكو ل بة».
( )4اذ لدسخ و مل هللار «حمهفظة علي » وهع لظههو.
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لذا تكلم ب خلق .

 6ـ يف كتاب ابخصا عق أيب عبهللا

قه  :تةلمع لةوبية فههنه اال

 7ـ يف تفسري علي بن إبراهيم خطبة ل
 8ـ يف روض الكايف خطبة يفمنم ملنؤمدا
عز كاو .

وفي ه :وأحسق لق ص هذ لقوم .
وفي نه :ث إ أحسنق لق نص وأبلن ملععظنة وأنعن لتنذاو اتنهب

وفي ه :و اتهب أقهللا الهللا ط وأحسق لق ص.
 9ـ يف الكايف خطبة مسدهللاا إىل أيب هللاةعو
قنه  :يفنبينهء علن مخسنة أننعم :مند م منق سنم ل نعت
 11ـ يف تفسري العياشي عق زررا عق أيب هللاةعو
مني قعت لسلسلة فيةلم مه عىن ب  ،ومد م مق دبة مدهم منني عسن وإبنوهيم ،ومند م منق ةنه ق ،ومند م منق
دكة قلب و عقو كن .

ِّ
قعلن تةنهىل حكه نة عنق عسن ِ :إِّن ِأيْكت أَكْ

 11ـ يف كتاب ابخصـا عنق هللانهبو بنق عبنهللا يفن نهرا
ْ
ْ ً َّ ْ
ْ ْ
سكاا ِْين فقنه تسنمية لد نع  :وهنع لطنهر  ،وخنعاب  ،و لنذاي ،
عش روربا والامس والقم ِأيكتتم ِ
ِ
وكو لكتع ننه وق ننهب وواثب وعم ننعر  ،وفيلن ن  ،وم ننبح ،و ل ن نهللام ،وكو لق ننووم ،و ل ننيهء :و لد ننعر ة ننىن لش ننم
و لقمو ،واي هذ لكعا حميطة ابلسمهء.
 12ن وعق هللاهبو بق عبهللا قه  :أت لدب رهللاي مق لي نع قنه لن بشنة لي نع ا فقنه  :اي ب أخنيّن عنق
عمقنذ منءء،
لكعا ليت رمهنه عسن هننه سنههللاهللاا لن فمنه مسهءهنه؟ فلنم جيبن ننب
إىل بشننة فلمننه هللاننهء قننه
ممسهن ننه ،قننه  :فبةننط رسننع
فننةخي لدننب
قننه  :فدننز هللاينينني
 :خننعاب و لطننهر و لننذاي وكو
هنني أنننة مسننلم أخيتننع ممسهن ننه؟ قننه  :نةننم ،فقننه ل ن لدننب
لدننب
لكتع ننه وق ننهب وواثب وعم ننعر و لعيلن ن و ل ننبيح و ل ن نهللاوح وكو لق ننووم و ل ننيهء و لد ننعر رمه ننه أفن ن لس ننمهء
سههللاهللاا ل  ،فلمه ق ه عس
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قه ةقعب :هذ مو متشتة جيمة

مق بةهللا ،فقه بشة  :و

هذ المسهسهه ث أسلم.

قنه  :و ني هننذ لنوساي نن سننيملع
 13ـ يف تفسـري علـي بــن إبـراهيم و رو نة أيب جلنهرو عننق أيب هللاةعنو
م و و هللاخي علي أبع و خعت  ،مه لشم فة عس رحيي ،و لقمو ةقنعب ،و منه يفحنهللا عشنو اعابنه فإخعتن
فلمه خلع علي س هللاو مكو هلل وحهللا حا نظوو إلي واه كلع لس ع هلل تةهىل.
نن انه لن
نن انه منق خني عسن
 14ن حنهللاثين أيب عنق عمنوو بنق مشنو عنق هللانهبو عنق أيب هللاةعنو
أحهللا عشو أخه واه ل مق م أ و حهللا سنم بدينهما ،وانه ةقنعب إسنو نيي أا خنهلص بنق إسن ننب
بق إبو هيم خليني  ،فنوأ عسن هنذ لنوساي ولن تسن سندا ،فق ن ه علن أبين فقنه ةقنعب :يكا ب َّ
كِن ال
ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ ً َّ َّ ْ
ْلنسا ِ عْ ٌّو م ِب .
تقصص ِؤياَ ى ِإخوتَِ في ِ
كيْوا لَ ريْا ِإ الايطا ل ِ ِ

 15ـ يف روضـ الكــايف بةننب أقن هبده عننق علننء بننق لةبننه عننق السننق بننق عبنهللا لومحننه عننق أيب السننق
عنز كانو
أو خلل و نه حهللاثة ،فقلة :ومه لةلة كلع؟ فقنه  :إ
قه  :إ يفحال مل تكق فيمه م
بةط رسعال إىل أهي زمهن فهللاعههم إىل عبه ا ويهعت فقهلع  :إ فةلده كلنع فمنه لدنه؟ فنع منه أننة ماننوان منهال

وال معزان عشما ،فقه  :إ أيةتمعىن أ خلكم جلدة و ع يتم أ خلكم لدهر ،فقهلع  :ومنه جلدنة ومنه لدنهر؟
فعق ن هلننم كلننع ،فقننهلع  :م ن ن ننم إىل كلننع؟ فقننه  :إك مننتم ،فقننهلع  :لق نهللا رأ دننه أمع تدننه قننهرو عظهمننه ورفننهات،
فنني م يفحننال  ،فننهتع فننةخيو مبننه رأو ومننه أنكننوو مننق كلننع،
فننهز و لن تكننذ به وبن سننتخعهفه ،فةحنهللان
عز كاو أر أ حيتج علنيكم ذنذ  ،هكنذ تكنع أرو حكنم إك منتم ،و بلينة أبنهللا نكم ت نم يفروح
فقه  :إ
إىل عقهب ح تبةط يفبهللا .
 16ن علء بق إبوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق هشنه بنق سنهمل عنق أيب عبنهللا
رأ ملؤمق ورساي مخو لزمه عل سبةا هللازء مق أهللاز ء لدبعا.
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قنه  :مسةتن قنع :

 17ـ يف كتاب علل الشرا ع حهللاثده ب بق معس بق ملتعاي رض

عد قه :

حهللاثده عبهللا بق هللاةعو المما عق أمحهللا بق ب بنق عيسن عنق السنق بنق حمبنعب عنق مهلنع بنق عطينة عنق
لع نو ابملهللا دنة نع عةنة فلمنه فنوغ منق قنلعت وسنب ت هننب إىل
لنمهيل قه  :قنلية من علنء بنق السنا
مدزل ن و ان مة ن  ،ف نهللاعه م ننعالا ل ن تسننم سننكيدة فقننه هلننه :ال ةنني عل ن ابىب س ننهني إال أيةمتم ننع  ،فننه لي ننع ننع
جلمةة ،قلة ل  :لي اي مق سة مست  ،فقه  :اي اثبة أخنهه أ كنع بةنب منق سنةلده حمقنه فنال نطةمن
ونو فيدز بده أهي لبية مه نز بيةقعب ومل أيةمعهم أيةمعهم ،ةقنعب انه نذبح اني نع ابشنه فيت نهللا
مدن وأيانني هننع وعيهلن مد ن  ،و سننهنال مؤمدننه قننع مه حمقننه ،لن عد نهللا مدزلننة واننه جمتننهز غو بننه ع ن ( )1عل ن ابب
ةقننعب عشننية عةننة عد نهللا أو إفطننهر ت ن عل ن ابب ن  :أيةمننع لسننهني جملتننهز لغو ن جلننهن مننق ف نني يةننهمكم
ت بنذلع علن اببن منور وهنم سنمةعن وقنهللا هللا لنع حقن ومل نهللاقع قعلن  ،فلمنه نق أ طةمنع وغشني لليني
وابت ي ننهواي ( )3وأق ننبح ق ننهنمه هللاهنة ننه ق ننهبو حهمن نهللا وابت
سن ن هللا و س ننتةي ( )2وم ننك هللاععن ن إىل
ةقعب وم ةقعب مبهعه بطهان وأقب ع وعدهللاهم ف لة مق يةهم م.
إىل ةقنعب قنبي ة تلنع لليلنة :لقنهللا أكللنة اي ةقنعب عبنهللاا كلنة سنت هللاثة ( )4ذنه
قه  :فةوح
غ ن  ،و سننتعهللابة ذننه أ ىب ونننزو عقننعبيت وبلننع ا عليننع وعلن ولنهللا  ،اي ةقننعب أحن نبيننهن إىل وأاننوم م
() 5
عل ن مننق رحننم مسننهاا عبننه ا وقننوذم إلي ن وأيةم ننم ،واننه هلننم مننةو ومل قننه .اي ةقننعب مننه رمحننة كميننه
عبهللاا جملت هللا عبه ت لقهن ابليسم مق هههو لهللانيه عشهء أم مله ع ببهبع عدهللا
__________________
( )1الع ر :إتيه لعقم للمةووه مق غم أ سقي.
( )2ستةي :بك ح هللاو مة .
( )3لطهو  :جلهن .
( )4و مل هللار « :ست ورت».
( )5لظههو كميه سم كلع لوهللاي.
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أو إفطنهر  ،وهتن بكننم :أيةمننع لسننهني لغو ن

جملتننهز لقننهن فلننم تطةمننع منيقه فهسن هللا و سننتةي ومننك مننه بن

إىل ،وابت يننهواي حهمنهللا يل قننهبو وأقننبح قننهنمه ،وأنننة اي ةقننعب وولنهللا مننبهعه ،وأقننب ة وعدنهللاام ف ننلة مننق
يةننهمكم؟ أومننه علمننة اي ةقننعب لةقعبننة و لبلننع إىل أوليننهن أسننوم مد ننه إىل أعنهللا ن ؟ وكلننع حسننق لدظننو مننىن
يفوليهنء و ستهللارحل مىن العهللا ن ؟ منه وعنز يفننز بنع بلنع ن ويفهللاةلدنع وولنهللا غوضنه مل نهن ويفس بدنع بةقنعبيت
فهستةهللاو لبلع ا و رضع بق هنء و قيو للم هن .
 :هللاةلننة ف نهللا م ن ر عس ن لننوساي؟ فقننه تلننع لليلننة لننيت ابت في ننه
فقلننة لةل نء بننق السننا
ةقننعب وم ةقننعب مننبهعه ،وابت في ننه كميننه يننهواي هللاهنةننه ،فلمننه ر عس ن لننوساي وأقننبح فق ن ه عل ن أبي ن
إلي ن س ننتةهللا لل ننبالء ،فق ننه ةق ننعب
ةق ننعب ف ننهغتم ةق ننعب مل ننه مس ن م ننق عس ن ل ننوساي م ن م ننه أوح ن
ليعسن  :ال تق ننص رساي هننذ علن إخعتننع فننهىن أخننهه كينهللاو لننع اي نهللا  ،فلننم كننتم عسن رساي وق ن ه
 :واهننة أو بلنع نزلنة بيةقنعب وم ةقنعب السنهللا ليعسن ملنه مسةنع
عل خعت  ،قه علنء بنق السنا
إلين منق السنتةهللا للنبالء
مد لوساي ،قه  :فهمتهللات رقة ةقعب علن عسن وخنهه كنع منه أوحن
هننع عس ن خهقننة فهم نتهللات رقت ن علي ن مننق بننا ول نهللا  ،فلمننه ر إخننعا عس ن مننه نند ةقننعب بيعس ن مننق
تكومت إاي وإ نهر إاي علي م ،متهللا كلع علي م وبهللا لبالء فني م ،فتنؤ موو ( )1فيمنه بيند م وقنهلع  :إ عسن وأخنه

ْ
ً ْ
َّ
ْ ْ
َّ ْ
ْ
اقتلوا يوسَ أو ْ
ُّ
كم واك
اط َكو أ ِْضكا َيكل لك
أَب إىل أهِينا ِمنا وحن عصبة ِإ أهانا ل ِِف ض ال
الل م ِب ال
ِ
ْ ً
َّ
ْ َّ
ْ
أا تتعبع فةدنهللا كلنع قالوا :يا أهانا ما لَ ال تأمنا ى يوسَ و ِِنا
صاح
أ ِبيك ْم وتكونوا ِم ْن بع ِْ ِ قوما
ِِ
ْ ْ
ْ
ِّ
ً
ْ ْ
ْ
اصحو أ ِْ ِسل معنا غْا ي ْ تك ْع ت نة فقنه ةقنعبِ :إِّن َلحكزن ِِن أ تككهبوا هِك ِ وأخكاف أ يأكلك
َل نل ِ
ِّ ْ
كع لبلع مق عل ةقعب عس خهقة ملعقة مق قلب وحب ل .
اَّلئب فهنتزع حذر علي مد

__________________
( )1أا تشهورو .
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قننه  :فغلبننة قنهللارا

وق ننهن وانفننذ أمننو

ةقننعب و عسن و خعتن  ،فلننم قنهللار ةقننعب علن

فن لننبالء عننق

نعس وال عق عس وولنهللا  ،فهللافةن إلني م وهنع لنذلع انهر متعقن للبلنع منق فيعسن  ،فلمنه خوهللانع منق مدنزهلم
الق م مسوعه فهنتزع مق أ هللا م ف م إلي و عتدق وبك و فة إلي م ،فهنطلقع ب مسوعا هفة أ أيخنذ مند م
وال هللافةن إلنني م ،فلمننه أ قدننع بن أتننع ب ن غي ننة أمن هر ( )1فقننهلع  :نذ ن ونلقي ن سننة هننذ لش ن وا فيةال ن لننذن
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
الس َّ
اْل ِّ
كب يلْتق ْطك ب ْعكض َّ
كياِ ِ إِ رنكت ْم فكا ِع ِل
ت
ِ
لليلنة ،فقنه ابنمهم :ال تقتلوا يوسَ وألقو ِِف غياه ِ

فننهنطلقع بن إىل جلن وألقننع فين وهننم ظدننع نن غننو فين  ،فلمننه قننهر قةننو جلن ان هننم :اي ولنهللا رومننا قنوأو
ةقننعب لسننال مننىن ،فلمننه رأو االمن قننه بة ن م لننبةب :ال تزلننع مننق هههدننه حن تةلمننع نن قنهللا مننهت ،فلننم زلننع
ْ
ْ
َّ
وت ح م سع ورهللاةع إىل أبي م عشهء بكنع قالوا :يا أهانا ِإنا ذهبْنا ن ْسَ ِب وت كنكا يوسكَ ِعنكْ متا ِعنكا
ِّ ْ

فأكل ك اَّلئككب فلمننه مسن مقننهلت م سن هللا و سننتةي وكاننو مننه أوحن
ً
ْ
ْ
أكعق للبلع  ،فقه هلم :هل س َّول ْت لك ْم أُفسك ْم أ ْم ا ومه انه
أر و ي رساي ل ه قة.

إلين مننق السننتةهللا للننبالء ف ننيو
لنيطةم النم عسن للنذن منق قبني

عدنهللا هنذ فلمنه انه منق لغنهللا غنهللاوت علين فقلنة لن :
قه أبنع محنزا :ث نقطن حنهللا ط علنء بنق السنا
هللاةلننة فنهللا نننع حنهللاثتين أمن نهللا ط ليةقننعب وولنهللا ث قطةتن فمننه اننه مننق ق ننة إخننعا عسن وق ننة عسن
بةنهللا كلنع؟ فقنه هنننم ملنه أقنب ع قنهلع  :نطلقننع بدنه حن ندظنو مننه حنه عسن أمنهت أ هننع حنء؟ فلمنه نت ننع إىل
نوا جلن سنيهرا وقنهللا أرسنلع و ر هنم و ىل لنع  ،إك هنع بغنال متةلن بنهللالع فقنه يفقن هب  :يكا
جل وهللاهللاو
هنذ جلن وهللاقدنه
ِ ْش هكا غالم فلمه أخوهللاع أقبلع إلي م إخعا عس فقنهلع  :هنذ عبنهللاان سنقط مدنه أمن
ليع لدخوهللا فهنتزعع مق أ هللا م وتد ع ب انحية فقهلع لن  :إمنه تقنو لدنه ننع عبنهللاان فدبيةنع بةنب هنذ لسنيهرا
أو نقتلع فقه هلم عس  :ال تقتلعّن و قدةع

__________________
( )1لغي ة :جمتم لش و مغيب مهء .يفعة .و قه ل ابلعهرسية «هللادگي».
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مننه مننقتم ،فننةقبلع بن إىل لسننيهرا فقننهلع  :أمنندكم مننق شن

مدننه هننذ لةبنهللا؟ فهمن

رهللانني منند م بةشننو ق ر ننه واننه

َّ
َّ
ْ
ْ
اَّلي اشَتا ِم ْن
اَّلي اشَتا ِم ْن لبنهللاو حن خلن م نو ،فبهعن
ِ
ِ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
اَّلي اشَتا ِم ْن ِمَص ِالم أتِ ِ أك ِ ِِم مثوا عَس أ ينفعنكا
 :وقال ِ

ِفي ِ ِمن َّ
الزا ِه ِْين  ،وسهر ب
خعت
لبهللاو مق ملنع م نو وكلنع قنع
ً
أ ْو ُ َّت ِخك ودلا قنه أبنع محنزا :فقلنة لةلنء بنق السنا

 :بنق انم انه عسن

نع ألقنع

جلن ؟ فقنه :

اننه بننق تسن سنندا ،فقلننة :اننم اننه بننا مدننز ةقننعب عمقننذ وبننا م ننو؟ فقننه  :مسننما ثننىن عشننو عمننه ،قننه :
واه عس مق أعي أهي زمهن فلمه ره عس ( )1ر و ت موأا مللع عق نعس فقه هله :مةنهك ان منق أهني
بيننة ال زنننع فغلقننة يفبننع ب علي ننه وعلين وقهلننة :ال ن وألقنة نعسن ه علين فةفلننة ( )2مد ننه هننهراب إىل لبننهب
ْ
ْ
ِّ
كاب
فعت ت فل قت ف ذبة قمي مق خلع فةخوهللات مدن فةفلنة عسن مد نه ثيهبن وألفيا سيْها دل اِل ِ
ً َّ

قال ْت ما ازاء م ْن أِاد هِأ ْه ِلَ سوءا ِإال أ ْ ا ْسكجن أ ْو عككاب أ َِلكم قنه  :ف نم مللنع بيعسن ليةذبن فقنه لن
ْ
عس  :و ل ةقعب مه أر ت مهلع سعء بي ِِه ِاودتْ ِِن ع ْن ُف ِِس فسي هذ ل أ ده ر و قنهحب عنق
ل ن لع نني لق ننهء فقننه  :ننه مللننع نظننو إىل
نعس ن ؟ قننه  :واننه عد نهللاهه قننب مننق أهل نه ز نننو هلننه فننةنط

قميص عس فه اه مقهللاو مق قهللا م ف ع لذا ر و هه؟ و اه مقهللاو مق خلع ف ء ليت ر و ت فلمنه مسن
مللنع انال ل ن ومنه قنتص أفزعن كلنع فزعننه منهللا هللا ف نءء ابلقمننيص فدظنو إلين فلمنه رم مقنهللاو مننق خلعن قننه
هلهِ :إنَّ ِم ْن ريْ ِْك َّن ِإ َّ ريْْك َّن ع ِظيم وقه ليعس  :أ ْع ِ ْض ع ْن هكا وال سمة مدع أحهللا واتم
ْ
ْ
ْ
يز ت ِاود فتاها ع ْن ُف ِسك ِ فبلغ نه
قه  :فلم كتم عس وأك ع
ملهللا دة ح قلق نسعا مد ق :ام أ الع ِز ِ
َّ

ِّ ً

ْ
واَككْ ال ِمككنْت َّن ِسكككينا ث قهلننة
كلننع فةرسننلة إلنني ق وهيقننة هلننق يةهمننه وجملسننه ث أتننت ق متنوحل وآتككت ل ِ
ْ
ْ
ْ
اخ ْ عليْ ِت َّن فل َّما ِأين أك َْبن وق َّط ْعن أيْ ِْيت َّن وقلق مه قلق ،فقهلة
ليعس :
__________________
( )1ره لغال  :قهرب الحتال .
( )2أفلة أا خلص.
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َّ
ْ َّ
هلق :فك ِلك َّن ِ
اَّلي لمتن ِِن ِفي ِ

عس
ْ

ةىن

َّ

واَكْ ال ِمكنْتن إىل
حب  ،وخوهللاق لدسعا مق عدهللاهه فةرسلة ل ِ

َّ ْ ْ
إَلتكن وأك ْ
َّ
كن ِمكن
َصف ع ِِّن ريْْه َّن أ ْصكب
سو مق قهحبت ه تسةل لزايرا ،فةىب علني ق وقنه  :إِال ت ِ

اْلككا ِه ِل ف نوه عدن اينهللاهق فلمنه منهم مننو عسن و منو منوأا لةز نز و لدسنعا م نو بنهللا للملنع بةنهللا مننه
مسن قننع ل ن ليسن دق عسن فسن د لسن ق و خنني لسن ق م ن عسن فتيننه واننه مننق ق ننت مه وق ننة

لكتهب قه أبع محزا :ث نقط حهللا ط علء بق السا قلع ت علي .
عس مه ق
قنه  :ننه بتلن ةقنعب بيعسن نن
 18ـ يف تفسـري العياشـي عـن أيب حذ عنة ( )1عنق رهللاني عنق أيب عبنهللا
كبننح ابشننه مسيدننه ورهللانني مننق أقن هب نهللاع بقننع حمتننهحل مل جينهللا مننه عطننو علين  ،فةغعلن ومل طةمن فننهبتل بيعسن ،
واه بةهللا كلع اي قبهح مده ده  :مق مل كق قهنمه فليش هللا غهللا ء ةقعب فهك انه ملسنهء ان  :منق انه
قهنمه فليش هللا عشهء ةقعب.

ْ

 19ـ يف جممع الييا قال قائِل ِمنْت ْم ال تقتلوا يوسَ قيي :هع الو  ،رو علء بق إبوهيم تعسم .
قه  :إ بىن ةقنعب ملنه سنةلع أابهنم
 11ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل عمو بق ز هللا عق أيب عبهللا
ْ ْ
ِّ ْ
ْ
ْ
خلنووحل مة نم قنه هلنم « ىن أخاف أ يأكل اَّلئكب وأُكت ْم عنك اغ ِفلكو

قنه :

ةقعب أيك ليعس
 :قوب ةقعب هلم لةلة عتلع ذه عس .
فقه أبع عبهللا
نن قننه  :ال تلقدننع لكننذب فتكننذبع  ،فننه بننىن ةقننعب مل ةلمننع
 11ـ يف جممــع الييــا ورو عننق لدننب
لذن أياي إلنسه ح لقد م أبع هم.

 11ـ يف أصـو الكـايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق حمبنعب عنق السنق بنق عمنهر عنق لنهللاهه عنق مسنم
فنهللاخي علين فقنه  :اي غنال
جلن أات هللاينيني
قه  :مله يوح إخنعا عسن  ،عسن
عق أيب عبهللا
مه ت د هههده؟ فقه :
__________________
( )1و مل هللار «أبع خهللاجية» بهللا « بع حذ عة».

415

إخننع ألقننعىن

جلن  ،قننه  :فت ن أ

نوحل مدن ؟ قننه  :ك إىل

مننهء أخنوهللاين ،قننه  :فقننه لن  :إ

قع لع :عين ذنذ لنهللاعهء حن أخوهللانع منق جلن فقنه لن  :ومنه لنهللاعهء؟ قنه  :قني :ألل نم ىن أسنقلع اب
لننع المنهللا ال إلن إال أنننة ملدننه بنهللا لسننمع ت و يفر كو جلننال و إلاننو ت ننل علن حممنهللا وم حممنهللا و
اتهب .
رةي يل اله ان في فوهللاه و وهللاه قه  :ث اه مق ق ت مه كاو
 13ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم ننع س ندهللا ومتدننه وز بةنهللا قعلن « :و وهللاننه» و رزقننين مننق حيننط حتس ن ومننق
حيننط ال حتس ن  ،ف نهللاعه رب ن ف ةنني ل ن مننق جل ن فوهللاننه ومننق اي نهللا مل نوأا وهللاننه ،وأات ملننع م ننو مننق حيننط ال
حيتس (.)1
 :منه انه عنهء عسن
 11ـ يف أةمايل الصدوق ابسده إىل أيب ب م قه  :قلة يفيب عبهللا ل نه
ملننه قننهر جلن وأ ن مننق اليننعا قننه  :ألل ننم اهنننة
جلن  ،فننهان قنهللا ختلعدننه فين ؟ فقننه  :إ عسن
خلطننهاي و لننذنعب ق نهللا أخلقننة وهللا ننء عد نهللا فلننق توف ن يل إليننع قننعات ولننق تسننت ي يل عننعا فننهىن أسننقلع ن
لشيخ ةقعب فهرحم ضةع و ع بيين وبيد فقهللا علمة رقت علء ومعقء إلي (.)2

ْ
َّ
قعلن  :تلنبِّئنت ْم هِأم ِ ِه ْم هكا وه ْم

 15ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
ْ
ال ااع و قع  :ال شةوو نع أنة عس أات هللاينيي فةخي بذلع.
ِّ َّ
كنت ْم هككأ ْم ه ْم هكككا وهك ْ
كم ال
قعلن  :تلنبئك
 16ـ يف تفســري العياشــي عننق ز نهللا لشن ه عننق أيب عبنهللا
ِ ِ ِ
ْ
ااع و قه اه بق سب سدا.
 17ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو

قعل :

__________________
(« )1و اتهب ملدهق البق م و ممعب حهللا ط يع ي كاوان عدهللا قعل تةهىل :وك لدع  ...ت ة وفين

منق قبني منق يفنبينهء وال نة أهني

سنلم و لنص ،ومنق تعقن عد نه وتتةدن محل نه لقن منه لقن م منق مل نيبة ،ومنه لقن ننعح منق لغنو  ،ومنه لقن إبنوهيم منق
لبية
لدهر ،ومه لق عس مق جل  ،ومه لق أ عب مق لبالء ،ومه لق و مق خلطيقة ،إىل أ بةط إلي عن  .مد عع عدن » (عنق هنهمش
بةب لدسخ)
(« )2هلذ الهللا ط تتمة ستق علي ه عدهللا قعل تةهىل :نه أمكع بنء ال ة .مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
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يص ِ هِْمال ر ِك الب قال  :هنم ك ع هللاهللااي ( )1عل قمي .
وااؤ ى ق ِم ِ
قنه  :ملنه وتن بقمنيص عسن إىل ةقنعب
 18ـ يف تفسري العياشي عن أيب عيلة عق رهللاي عق أيب عبهللا
فقه  :ألل م لقهللا اه كنبه رفيقه حا مل ش لقميص ،قه  :واه ب ن ح مق (.)2
 19ـ يف جممـع الييـا ورو نن لقن ثعبن علن وهللا ن وقنه  :اي عسن لقنهللا أالنع كنن رحنيم ،أاني المنع ومل
ش قمي ع (.)3
__________________
( )1جلهللاا مق أوال ملةز وهع لذاو لسدة الوىل و يفنن لةده .
( « )2تعسننم علننء بننق إبننوهيم :وقننه علننء بننق إبننوهيم :رهللا ن خعت ن فقننهلع  :نةم نهللا عل ن قمي ن فدلطخ ن ابل نهللا  ،ونقننع يفبيدننه :إ لننذن
عزوهللانني
أالن  ،فلمنه فةلننع كلنع قننه هلنم الو  :اي قنع ألسننده بنىن ةقننعب إسنونيي بننق إسن ننب بننق إبنوهيم خلينني أفتظدنع
كتم هذ خلي عق أنبيهنن ؟ فقنهلع  :ومنه اليلنة؟ قنه  :نقنع ونغتسني ون نلء عهعنة ونت نوم إىل تةنهىل أ كنتم كلنع عنق أنبيهنن فهنن هللانع
اويف ،فقهمع و غتسلع واه سدة إبوهيم وإس ه و ةقعب هنم ال لع عهعة ح بلغع حهللا عشنو رهللانال ،فيكنع و حنهللا مند م إمهمنه
وعشوا لع خلع قهلع  :اي ن د ولني لدنه منه ؟ فقنه الو  :تةني إمهمدنه ،ف نلع وت نوعع وبكنع وقنهلع  :اي رب انتم عليدنه هنذ .
منق اتنهب تعسنم عنق أهني لبينة قنلع ت

قه مؤلن هنذ لكتنهب ععن عدن  :اتنهب سنةهللا لسنةع البنق ينهوو

علني م منه هنذ

نن ملنه رهللان إخنعا عسن إىل أبني م بقمي ن ملطخنه ابلنهللا
لعظ  :و حهللا ط علنء بنق إبنوهيم بنق ههمنم عنق رهللاهلن رفةن إىل ل نه
لننذن أال ن فقننه هلننم أخننعهم الو  ...وكاننو امننه نقلدننه عننق علننء بننق إبننوهيم سننع ء .مد ن عع ن عد ن » (عننق هننهمش بةننب
وقننهلع  :نقننع
لدسخ)
( « )3اتننهب سنةهللا لسننةع البننق يننهوو

نقلن مننق تعسننم ىب لةبننه بننق عقنهللاا عننق عنمننه بننق عيسن عننق ملع نني عننق هللاننهبو قننه :

 :مه ل ي جلميي؟ قه ك قي لي في منكع إىل لدنه مدن ععن عدن » انذ هنهمش بةنب لدسنخ ،أقنع :
قلة يفيب عبهللا
وهلنذ النهللا ط تتمن كاوهننه جمللسننء (ر ) لب نهر حل  ،141 :5وكاننو هدننه أحه ننط خننو تعسننم قعلن تةننهىل« :ف نني عينني» مبننني مننه
نقل ملؤل (ر ) عق اتهب سةهللا لسةع فو هللا .
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 31ـ يف كتاب ابخصا عق أيب عبهللا
ى ق ِم ِ
يص ِ هِْمال ر ِك الب وقعل تةهىل :إِ

ْ

قه  :اه

قميص عس ثالن مايت

قعل تةنهىل :واكاؤ

ْ
َّ ْ
يِص هكا .
ق ِميص قْ ِمن قب الل وقعل تةهىل :اذهبوا هِق ِم ِ

عق لع حهللا إىل ملةا فمه لةشوو ؟ قه  :بي عس بةشو ق ر ه.
 31ن سؤ بةب لي ع عليه
قننع
 31ـ يف تفسـري علـي بــن إبـراهيم أخنيان أمحنهللا بنق ب بنق عيسن عننق أمحنهللا بنق أيب ن نو عنق لوضنه
ْ

 :و ْش ْو هِثم الن ِب الس دِا ِهم م ْعْود ال قه  :اهننة عشنو ق ر نه ،و لنبخ
إك قتي اه قيمت عشو ق ر ه.
 33ـ يف جممـع الييـا واهننة لنهللارهم عشنو ق ر نه وهنع ملنووا عنق علنء بنق السنا
قتسمعهه ر ا ر ا.

لندقص وهنء قيمنة الن

ل نيهللا

 ،قنه  :وانهنع عشنوا

مننق خنني لشنهمء ومننه سننةل عدن أمننم ملننؤمدا
 31ـ يف عيــو الخيــار ابب منه هللاننهء عننق لوضنه
هللاهم لكعفة حهللا ط يع ي وفي  :وسقل عق أو مق وض سكة لهللااننم و لهللار هم؟ فقه  :نوو بق ادةه .
 35ـ يف كتـاب علـل الشـرا ع ابسنده إىل ب بنق ةقنعب عنق علنء بنق ب ابسنده رفةن قنه  :قنه أمنم ملنؤمدا
يهعننة

لننبةب لي ننع ن وقنهللا سننةل عننق مسننهني :وإنننه مسننء لنهللارهم ر ننه يفنن رهننم مننق عةن ومل دعقن
أورث لدهر.
ْ
ْ
كس دِا ِهكم
 36ـ يف تفسري العياشي عق السق عق رهللاي عنق أيب عبنهللا
قعلن « :و ْشو هِكثم الن ِب ال
م ْعْود ال قه  :اهنة عشو ق ر ه.

قنه  :قنهللا انه عسن بنا أبع ن مكومنه ،ث قنهر عبنهللا
 31ن عق عبهللا بق سليمه عنق هللاةعنو بنق ب
بل ب ح قهر ملكه.
ح بي أخ وأوا لنمق ث ( )1مل ميد
ْ
ْ
ْ
 08ن عق بق ح ا عق أيب هللاةعو
قع  :وْشو هِثم الن ِب الس دِا ِهم معْود ال
__________________
( )1يفوا  :يفنقص.
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قه اهنة ر هم نهنية عشو ر ه.
 39ن وذننذ السننده عننق لوضننه
و لبخ لدقص.
 11ـ يف جممع الييا ورو عق علء

قننه  :اهنننة ل نهللار هم عشننو ق ر ننه وهننء قيمننة ال ن

ل ننيهللا إك قنني،

هية لع ابهلمز وضم لتهء.

عدنهللا ملنةمع من أهني مللني و ملقنهالت ومنه أهللانهب بن علنء بنق
 11ـ يف عيـو الخيـار ابب جملن لوضنه
ْ
 :و لقكْ
 :وأمنه قعلن عسن
جل م ع مة يفنبيهء قلع ت علي م حهللا ط يع ني وفين قنع
َّ ْ
ت ه وه َّ
كم هِتكا فههننه نة ابملة نية وهنم عسن بقتل نه أهللايتن لةظنم منه تهللا خلن  ،ف نوه عدن قتل نه
هم ِ ِ
ْ
و لعهحشة ،وهع قعل  :ركلَ نل َْصف عنْ ُّ
السوء والف ْحااء ةىن لقتي و لزان.
ِ ِ ِ

عدهللا ملةمع ع مة يفنبيهء ابسنده إىل علنء بنق ب بنق جل نم قنه :
 42ن و ابب جمل مخو للوضه
فقن ننه ل ن ن ملن ننةمع  :اي بن ننق رسن ننع ألن نني من ننق قعلن ننع أ يفنبين ننهء
ح ن ننوت جمل ن ن ملن ننةمع وعد ن نهللا لوضن ننه
ْ َّ ْ
إىل أ قه  :فةخيىن عق قع
مة عمع ؟ قه  :بل  ،قه  :فمه مةىن قع
تةنهىل :ولقكْ همكت هِك ِ
وه َّم هِتا ل ْو ال أ ْ ِأ ه ْها ِ ِّب ِ فقه لوضنه  :لق ْْ ه َّم ْت هِ ِ و ل ْو ال أ ْ ِأ ه ْها ِ ِّبك ِ هلنم ذنه
نن قننه :
امننه ننة بن لكدن اننه مة ننعمه و ملة ننع ال ننم بننذن وال أيتين ولق نهللا حنهللاثين أيب عننق ل ننه
ة م تعةي وهم اب ال عةي ،فقه ملةمع  :هلل ر اي أاب السق.
مننق يفخبننهر جملمععننة ،وذننذ السننده عننق علننء بننق السننا
 43ن و ابب مخننو فيمننه هللاننهء عننق لوضننه
 :ل ْو ال أ ْ ِأ ه ْها ِ ِّب ِ قه :
أن قه قع
قهمة موأا لةز ز إىل ل دم فةلقة علين ثنعاب فقنه هلنه عسن  .منه هنذ ؟ فقهلنة :أسنت ىي منق ل ندم أ نو ان،
فق ننه هل ننه عس ن  :أتس ننت ا ال ننق ال س ننم وال ب ننو وال عق ن وال أيا نني وال ش ننوب ،وال س ننت ان ال ننق خلن ن
ْ
ِّ
ْ
ْ
إلنسه وعلم ؟ فذلع قعل تةهىل :لو ال أ ِأ ه ها ِب ِ

 11ـ يف أةمايل الصدوق ابسده إىل أيب عبهللا
ت بط ،واي تسلمع اله مل سلم مد أنبيهء ورسل

أن قه لةلقمة :إ رضنه لدنه ال ميلنع ،وألسندت م ال
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وح ج

 ،أمل دسبع عس

إىل ن هم ابلزان و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

قه  :مله ه َّم ْت هِ ِ وه َّم هِتا قهلة ل  :امنه
 15ـ يف تفسري العياشي عق بةب أق هبده عق أيب عبهللا
و فعو مد ه.
أنة ( )1قه  :ومل؟ قهلة :ح أغط وهللا ل دم ال و ان فذاو عدهللا كلع وقهللا علم
قنه  :مسةتن قنع  :إ عسن ملنه حني سنو و ل رأ مننه ةقنعب
 46ن عق ب بق قي عق أيب عبنهللا
عهضنه علن إقننبة ( )2وهنع قنع لن  :عسن ! قننه  :ف نوب ث قنه أبننع عبنهللا
قط ،وال أر أىب ععرا هللانهللاا قنط ،وال أر هللانهللاا عنعرا أبين قنط ،قنه  :وهنع عنه
مق إذه رهللال (.)3

لكنين و مننه رأ نة عننعرا أىب
علن إقنبة فعثن فخنوحل ملنهء

__________________
( )1أا اق عل مه أنة علي مق اله .
( )2عب عل إقبة  :أمسك مسدهن .
( )3هذ الهللا ط ومه ههي حممع عل لتقية امه ظ و مق الهللا ط ت وقنهللا كانوان

ك ني لةيهمنء أ نه وكانو غنم و حنهللا منق منوح

النهللا ط ،و ال فعين مننه خيننهل عقهن نهللا المهميننة و مننقة سقين لكننال كلننع وتع ننيل فو هللان تدز ن يفنبيننهء 62 :ن  .68و لب ننهر حل :5
ل نه بةنهللا نقني علنة منق لنوو ايت لبنهب منه لعظن :
 198ن  222ولقهللا أهللانه نهللان قن ملنعىل حمسنق لعنيب (قنهللا ) ملقنه قنه
هذ ملقه أمنعر ،وروو ذنه رو ايت تلعنة ال لين للمنؤمق نقل نه فكين ابعتقه هنه! ونةنم منه قيني:
وقهللا نسبة لةهمة خذهلم إىل عس
إ لذ ق هلم تةل ذنذ لع قةنة هنم عسن و ملنوأا وزوهللا نه و لدسنعا و لشن ع ورب لةنهملا وإبلني  ،وال نم قنهلع بني ءا عسن عنق لنذن فلنم

ْ
ْ
ْ
ِّ ِّ ْ
جن أَ ُّ
ب إِ َّ ِم َّمكا يكْعون ِِن إَلك
هذ لبهب .مه عس فقعلن ِِ :ه ِاودت ِِن ع ْن ُف ِِس وقعلن ِ :ب الس
ب ملسلم تعق
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ملوأا فلقعهله :ولقْ ِاودت ع ْن ُفس فاستعصم وقهلنة :اَل َصحص اح ُّ أنا ِاودت ع ْن ُفس و منه زوهللا نه فلقعلن  :إن م ْ
كن
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ريْ ِْك َّن إِ َّ ريْْك َّن ع ِظيم و مه لدسعا فلقعهلق* :

و منه
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 41ن عنق بةنب أقن هبده عنق أيب هللاةعنو

قنه  :أا منءء قنع لدنه

قنع

هللاني وعنز :ل ْ
كو ال أ

ْ

ِأ ه ْهككا ِ ِّبك ِ ؟ قلنة :قعلننع  :ر ةقننعب عهضنه علن إقننبة  ،فقنه  :ال ،لنني امننه قعلنع  ،فقلننة :فننة
مءء رأ ؟ قه  :مله ه َّم ْت هِ ِ وه َّم هِتا قهمة إىل قدم مة نه لبينة ،فةلقنة علين ثنعاب فقنه هلنه عسن  :منه
قدةة؟ قهلة :يوحة علي ثعاب ست ىي و ان ،قه  :فقه عس  :فةنة تست ا مق قندمع وهنع ال سنم
وال ب و ،وال أست أان مق ريب؟.
بةننط إىل عسن وهننع لس ن ق :اي بننق
نن قننه  :إ
 48ن عننق إسن بننق بشننهر عننق أيب عبنهللا
ةقعب مه أسكدع م خلهيقا؟ قه  :هللاومء فهع ه مب لس مد ه جمل لوهللاي مق أهل .
جميبه لبةب لزان قنة
حهللا ط يع ي قع في
 19ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي (ر ) عق أمم ملؤمدا

وقهللا قه  :وأهللاهللا قهللا م و هعع ت أنبيهن بقعل عسن  :ولق ْْ ه َّم ْت هِ ِ وه َّم هِتا ل ْو ال أ ْ ِأ ه ْها ِ ِّبك ِ :
لبننههوا وقهللارتن
اتهبن فننه كلننع مننق أ لنهللاالني علن حكمننة
ومننه بيدن
و مننه هعننع ت يفنبيننهء
تكنني ق نهللاور أال ننم وال م نند م تخننذ بة ن م إهل ننه
لقننههوا وعزت ن لظننههوا ،يفن ن عل ننم بننوها يفنبيننهء
.

بق مويف فذاوهه اللة عل لع م عق لكمه لذا نعو ب
اهلذا اه مق لد هر
 51ـ يف جممع الييا ل ْو ال أ ْ ِأ ه ْها ِ ِّب ِ ختلن فين علن وهللانع إىل قعلن  :اثلن نه :نن لدبنعا ملهنةنة منق
رتكهب لعع حش و الكمة ل هرفة عق لقبه ح رو
__________________

* « موأا لةز ز تو و فتههه عق نعسن ه ق ْْ شوفتا َبا إنَّا لُناها ِف ضالل مب » وقنعهلقَ :اش َّّلِل ما عل ْمنا عليْك م ْ
كن سكو الء و منه
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال ِ ال
ْ
ْ
ْ ْ
حاكاء إنَّك مكنْ
ُّ
ْ
َصف عن السوء والف
ِ ِ
لش ع قعل تةهىل :ش ِتْ شا ِهْ ِمن أهلتا و مه م ه ا بذلع فقعل عز مق قهني :ركلَِ ِنل ِ
َّ
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ َّ
فقهللا أقو إبلي من مل غنع ،
و مه إقو ر إبلي بذلع فلقعل  :ف ِب ِع َّزتَِ َلغ ِوينت ْم أْج ِع إِال ِعبادَ ِمنتم المخل ِص
ِعبا ِدنا المخل ِص

وعدنهللا هننذ نقننع  :إ هننؤالء جل ننه لننذ ق نسننبع إىل عسن
تبهم إبلي وهللادع فليقبلع م ه ا إبلي بط هرت .

لع نني ة اننهنع مننق تبننهم ننق
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فليقبلننع من ه ا

بط هرتن  ،و اننهنع مننق

.

كلع عق ل ه

 51ـ يف كتاب ةمعاين الخيار ابسده إىل خل بق محه عق رهللاي عنق أيب عبنهللا
ْ
ركلَ نل َْصف عنْ ُّ
السوء والف ْحااء ةىن هللاخي لزان (.)1
ِ ِ ِ
 51ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق بةب رهللاهل رفة قه  :قه أبنع عبنهللا

نن قنه  :قنه
 :ملنه ه َّم ْ
ت هِ ِ وه َّم

هِتا قهمة إىل قدم بيت نه فةلقنة فين مالننة ( )2هلنه فقنه هلنه عسن منه تةملنا؟ قهلنة :ألقن علن هنذ ل ندم
ثعاب ال و ان فهىن أست ىي مد  ،فقه عس  :فةنة تست ا مق قدم ال سنم وال ب نو وال أسنت أان منق ريب؟
ْ
َّ ْ
 :و ْ
اسككَبقا اِلككاب وقككْ
فعثن وعنهللا وعنهللات مننق خلعن وأ را مننه لةز ننز علن هننذ الهلننة وهننع قننع
ْ
َّ
ْ
ً
ْ
ْ
ِّ
ْ
اب فبه رت موأا لةز ز فقهلة منه ازاء م ْن أِاد هِأه ِلكَ سكوءا ِإال أ
ق ِميص ِمن ده ال وألفيا سيْها دل اِل ِ
ْ

ا ْسجن أ ْو عكاب أ َِلم فقنه عسن للةز نزِِ :ه ِاودتْ ِِن ع ْن ُف ِِس وش ِتْ شا ِهْ ِم ْن أهلتا فنةهلم
ْ ْ
ْ
كن ُف ِِسك  ،فقنه لةز نز لل نب
مل نهللا فهنن سيشن هللا هننه ِاودت ِِن ع
قه للملع :سي هذ ل ن
عس
ْ
ْ
ْ
قميص ق َّْ م ْن قبل فصْق ْ
ت وهو ِمن الاك ِذ ِبك و ِِ
مل نهللا ليعسن حن قنه ِ :إ
ل
فةنط
ِ
ِ
ال

قميص ق َّْ م ْن ده فككه ْ
ت وهو من َّ
الصا ِد ِق فل َّما ِأ
ِ
ِ
ِ
ال
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
َّ َّ ْ
َّ ْ ْ
ْ
َّ
ت ِمن
ِإن ِمن ري ِْكن ِإ ريْكن ع ِظيم ث قنه ليعسن  :أع ِض عن هكا واستو ِف ِي َِّلن ِب َِ ِإن َِ رن ِ
ْ
اط ِئ .
اْل ِ

لةز نز قمنيص عسن قنهللا نو منق بنو قنه الموأتن :

 53ـ يف كتاب ابخصا عق أيب عبهللا

يص ِ هِْمال ر ِك الب وقعلن تةنهىلِ :إ
ى ق ِم ِ
هكا ت ة.

ْ

قميص عس ثالن مايت قعل تةنهىل :واكاؤ
قه  :اه
ْ
َّ ْ
يِصك
كل ت نة وقعلن تةنهىل :اذهبكوا هِق ِم ِ
ق ِميص قْ ِمكن قب ال

__________________
( « )1اتهب ي

النمة

ابسده إىل هللاهبو جلةعء عق لبهقو

قه  :وقنه ه:

ْ َّ ْ
كم هتكا ل ْ
َّ
كو ال أ ِأ
ولقْ همكت هِك ِ وه ِ

ْ
ه ْها ِ ِّب ركلَ نل َْصف عنْ ُّ
السوء والف ْحااء  ،فهلسعء هههده لزان .مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
ِ ِ ِ ِ

( )2ملالنة :اي ثعب لا رقي .
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ْ

 51ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعنو

قعلن  :ق ْْ شكوفتا َبكا قنع :

قهللا ح ب ه حب عق لده فال تةقي غم  ،و ال هب هع لشغهه و لشغهه هع ح هب لقل .
وعلنء بنق السنا وب بنق علنء وهللاةعنو بنق ب
 55ـ يف جممـع الييـا رو عنق علنء
ابلةا.

«قنهللا منةع ه»

َّ

وهننع ن
 56ن إِ ْ هكككا إِال ملككَ ر ك ِ يم ورو عننق أيب سننةيهللا خلنهللارا قننه  :مسةننة رسننع
عسن حننا رم لسننمهء لنهنيننة :رأ ننة رهللاننال قننعرت قننعرا لقمننو ليلننة لبنهللار ،قلننة :اي هللاينينني مننق هننذ ؟ قننه :
هذ أخع عس .
عسن خطن منوأا عيلننة
قنه
 57ـ يف تفســري العياشـي عنق ب بننق منوو عنق رهللانني عنق أيب عبنهللا

اهنننة زمهن ن  ،فننو ت علي ن  :أاي عب نهللا مللننع ( )1إايا تطل ن ؟ قننه  :فطلب ننه إىل أبي ننه فقننه ل ن أبننع هننه :إ يفمننو
إلين  :ىن قنهللا زوهللاتك ننه ،ث أرسنني إلي نه ىن أر نهللا أزوراننم فةرسننلة
أموهننه ،قننه  :فطلب ننه إىل ربن وبكن  ،فننةوح
َّ
إلي  :تةه  ،فلمه خي علي ه أضنهء لبينة لدنعر فقهلنة :منه هككا ِإال ملكَ رك ِ يم  ،فهستسنق فقهمنة إىل
لطه لتسقي  ،ف ةي تدهو لطه مق هللاهه فتدهول فههه ،ف ةي قع هله :نتظوا وال تة لء قه  .فتزوهللا ه.
 58ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل بق مسةع قه  :حت ع مس هللا لكعفة فقنهلع  :منه اب أمنم ملنؤمدا
ف ننةمو د ننه ل ننلعا
مل د ننهزم لنالث ننة ام ننه انزم يل ننة و لن نزبم وعهنش ننة ومةهو ننة؟ فبلن ن كل ننع علي ننه
جلهمةننة ،فلمننه هللاتمةننع ق نةهللا ملدنني ف م نهللا و ثننىن علي ن ث قننه  :مةهمننو لدننه ن ن بلغننين عنندكم اننذ واننذ قننهلع :

تةننهىل حمكننم اتهب ن :
ق نهللا أمننم ملننؤمدا ق نهللا قلدننه كلننع ،قننه  :إ يل بسنندة يفنبيننهء أسننعا فيمننه فةلننة ،قننه
ْ
ْ
إىل
ُ أ ْسكو َسكنة قنهلع  :ومنق هنم اي أمنم ملنؤمدا؟ قنه  :أوهلنم إبنوهيم
لقْ
ول ا ِ
لكم ِِف ِس ِ
قه  :وىل بيعس أسعا إك قالِّ ِ :ب ِّ
الس ْجن أَ ُّب ِإ َّ ِم َّما ي ْْعون ِِن إَل فه قلتم عس عه

__________________
( )1و مل هللار و ملدقع عد لب هر « عبهللا مللع .» ...
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رب وسةل لس ق بسخط رب فقهللا اعو  ،و قلنتم :نن أر بنذلع لنقال سنخط ربن علين و ختنهر لسن ق فهلعقن
أعذر.
قنه  :قنه لسن ه
 59ـ يف تفسري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق لةبنه بنق هنال عنق أيب السنق لوضنه
 :مه أقهبين إال مق الن  ،اهننة خنهليت أحبتنين سنوقتين ،و انه ىب
ليعس  :ىن يفحبع ،فقه عس
لسن ق إىل فقننه  :اي رب مبننه
أحبننىن حسنهللاّن إخننع  ،و اهنننة منوأا لةز ننز أحبتنين حبسننتين ،قننه  :ومننك
ْ
ِّ ِّ ْ
جن أَ ُّ
كْعون ِِن إَلك هنال
ب إِ َّ ِم َّمكا ي
إلي أنة خ ت حا قلةِ :ب الس
ست ققة لس ق؟ فةوح
قلة :لةهفية أَ ُّب إِ َّ ِم َّما ي ْْعون ِِن إَل ؟
ْ
َّ
ْ
قعلن  :ث َّم هْا لت ْم ِم ْن بع ِْ ما ِأوا اَليا ِ لي ْسجنن َ ََّّت
 62ن و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
َِ ال و تايت من ه ا ل ن و لقمنيص ملخنوو منق بنو و سنتبهق مه لبنهب حن مسن جمهكبت نه إاي علن لبنهب،
فلمه ع ههه مل تز معلةة بزوهللا ه ح حبس .
قننه مؤل ن هننذ لكتننهب ععننء عد ن  :سننب قو بننه عننق تعسننم لةيهمننء سننت قهق الننب موم ن و ع ف ن بننذلع
فلذلع مل نةهللا .
مننق خنني لشنهمء ومننه سننة عدن أمننم ملننؤمدا
 61ـ يف عيــو الخيــار ابب منه هللاننهء عننق لوضنه
هللاهم لكعفة حهللا ط يع ي وفي فقه  :اي أمم ملؤمدا أخنيىن عنق نع يفربةنهء و لتطنم مدن وثقلن وأا أربةنهء هنع؟
 :مخو أربةهء لش و وهع ه  ،وفي قتي قهبيي ههبيي أخه إىل قه  :و ع يفربةهء خني عسن
فقه
لس ق.
قنه  :لبكنهس مخسنة إىل قنه :
 61ـ يف كتاب ابخصا عق ب بق سن ي لب نوّن وفةن إىل أيب عبنهللا
حن ك بن أهنني لسن ق فقننهلع لن  :مننه تبكننء للينني وتسننكة ابلد ننهر
و مننه عسن فبكن علن ةقننعب
و مه تبكء لد هر وتسكة ابلليي ف هال م عل و حهللا مد مه.
قه  :مه بك أحهللا
 63ـ يف تفسري العياشي عق هشه بق سهمل عق أيب عبهللا
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بكهء ثلنة إىل قعل  :و مه عس فهن اه بك عل أبي ةقعب وهع

لس ق فتةك ب أهني لسن ق ف نهال م

عل أ بك عمه و سكة عمه.
 61ـ يف أصو الكايف عل عق أبي عق بق أيب عمم عق محه بق عنمه عنق سني بنق عمنما قنه  :مسةنة أاب
إىل عس وهع لس ق فقه ل اي عس قي بو اي قنلعا :ألل نم
قع  :هللاهء هللاينيي
عبهللا
هللاةي يل فوهللاه و وهللاه و رزقين مق حيط حتس ومق حيط ال حتس .
لسن ق أهلمن
قنه  :ملنه منو مللنع نب عسن
 65ـ يف تفسري العياشي عق يواب عق أيب عبهللا
علننم و نني لننوساي ،فكننه ةنني يفهنني لسن ق رسايهننم و فتيننا خننال مةن لسن ق ننع حبسن  ،فلمننه ابات قننب ه
الط ْ
فقهال ل  :ان رأ ده رساي فةيهه لده ،فقه  :ومه رأ تمه؟ فقنه أَْهما إ ِِّّن أِاِّن أ َْحل ف ْوِ ِأْ ِس خ ْْبا ً تأْكل َّ
كَ
ِ
ِ
ِ
ْ

ِّ

ِمنْ وقال اَلخ ِإِّن رأ ة
معض الههللاة.
 11ن بق أيب ةعنعر عنق أيب عبنهللا

أسق مللع مخو  ،فةي هلمه رساي ه عل مه

لكتهب و النهللا ط يع ني أخنذان مدن

ْ ْ
ْ
ْ ً
ِّ
ْ
ْ
َحل ف ْوِ
أ
:
نه
ق
ا
ْب
خ
س
ِ
َحل فوِ ِأ
ِ
ِاِّن أ ِ
 :قال اَلخ ِإِّن أ ِ

ِأْ ِس هللاعدة ( )1في ه خ ْْبا ً تأْكل َّ
الط َْ ِمنْ .
َّ
ْ ْ
قعلن ِ :إنا نك اَ ِمكن المح ِسك ِن
 67ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قه أبنع عبنهللا
عل ملو ب و لتم للم تهحل و عس عل بع .
 68ـ يف أصو الكايف علء بق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عمنق كانو عنق أيب عبنهللا
َّ
ْ ْ
ِ :إنا ن اَ ِمن المح ِس ِن

 69ـ يف جممع الييا وقيي:
قن يح ،و هنننه مل تننز يفمننم

قنه  :انه قنع
قنع

قه  :اه عس جملل و ستقو للم تهحل و ةا ل ةي .
ْ
ِمن الم ْح ِس ِن أا الق حيسق و ي لنوساي ،قنه  :وهنذ ليني علن أ أمنو لنوساي
لسننهبقة ،و النهللا ط :إ لننوساي هللاننزء مننق سننتة وأربةننا هللاننزء مننق لدبننعا ،و و لن

يفنبيهء خييو مبه سيكع و لوساي تهللا عل مه سيكع  ،فيكع مةىن ت ة :ان نةلمع ونظدع
__________________
( )1جلعدة :لق ةة لكبما مدبسطة تشب خلمسة.
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الق ةوه لوساي ،ومق كلع قع أمم ملؤمدا:

قيمة اي إموء مه حيسد .

 :منق مل ةنوفين
حنهللا ط يع ني وفين قنع
ابسده إىل السق بق علء
 71ـ يف أةمايل شيخ الطا ف
َّ
َّ ْ
آهاِئ إِهْ ا ِهيم و ِِ ْسحاِ وي ْعقوب .
ث تال هذ فقه عس
فهان السق بق ب لدب
 :واتبعت ِملة ِ
ً
 71ـ يف جممع الييا أ َّما أَْرما في ْس ِ ِ َّب ُخْ ا ت ة فوو ن قه  :مه لةدهقيهللا لنالثة ( )1فههننه ثلننة أاي

لس ق ث خيوهللاع مللع ليع لو ب وتةع إىل مه ادة علي .
تبق
 12ن وقيني :إ مل نلعب مد منه انه انهكاب و تخنو قنه قه عنق أيب جملنز ورو علنء بنق إبنوهيم أ نه تعسنم
.
عد م
قنه  :ملنه أمنو مللنع نب عسن إىل قعلن  :ث قكال
 73ـ يف تفسري العياشي عق يواب عنق أيب عبنهللا
َّ

ْ

حهلن إىل فينهللاعع فلنذلع قنه :
ل ِ َِّلي ظ َّن أنَّ نا ال ِمنْتمكا اذرك ْ ِِن ِعنْكْ ِ ِّبكَ قنه ومل عنزم عسن
ْ
َّ
الايْطا ذ ْر ِ ِّبك فلبكث ِف ِّ
سنهعت تلنع :اي
إىل عسن
السك ْج ِن هِ ْضكع ِسك ِن قنه  :فنةوح
فأنسا
ِ
ِ
ِ ِ
عسن مننق أر لننوساي لننيت رأ ت ننه؟ فقننه  :أنننة اي ريب قننه  :فمننق حببننع إىل أبيننع؟ قننه  :أنننة اي ريب ،قننه  :فمننق

وهللا لسيهرا إليع ،قه  :أنة اي ريب؟ قه  :فمق علمع لنهللاعهء لنذا عنعت بن حن هللاةني لنع منق جلن فوهللانه؟
قننه أنننة اي ريب ،قننه  :فمننق هللاةنني لننع مننق اي نهللا مل نوأا وهللاننه؟ قننه  :أنننة اي ريب ،قننه  :فمننق أنط ن لسننه ل ن
بةننذر ؟ قننه  :أنننة اي ريب ،قننه  :فمننق قننوه [عدننع] اي نهللا م نوأا لةز ننز و لدسننعا؟ قننه  :أنننة اي ريب ،قننه  :فمننق
أهلمننع و نني لننوساي؟ ق ننه  :أنننة اي ريب ،ق ننه  :فكي ن س ننتغنة بغننما ومل تس ننتغط ىب وتسننةلىن أخوهللا ننع م ننق
لس ق و ستغنة وأملة عبهللا مق عبه ا ليذاو إىل لع مق خلقء

قب يت ومل تعزم إىل ؟ لبط

__________________
( )1كاو لطيسنء (ر ) قبني كلنع ملةنىن قنه أحنهللا ه وهنع لسنهقء رأ نة أقني حبلنة علي نه ثالثنة عدنه قينهللا منق عدن ف ديت نه وع نوهته
اة

مللع وسقيت إايهه ،ث قه بةهللا اال يع ي :مه نقل ملؤل (ر ) مق قعل « :فوو ن قه  :مه لةده قيهللا .» ...
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لس ق بذنبع ب

سدا هبرسهلع عبهللا إىل عبهللا.

ليعسن  :لسنة حببتنع إىل أبينع وف نلتع
قنه  :قنه
 14ن عق ةقعب بنق منةي عنق أيب عبنهللا
عل ن لدننه ابالسننق؟ أولسننة لننذا بةنننة إليننع لسننيهرا وأنقننذتع وأخوهللاتننع مننق جل ن ؟ أولسننة لننذا قننوفة
ْ
ِّ ْ
السككج ِن هِضككع
توف ن رغبتننع أو تنهللاعع لعقننه وّن! فهلبننط ملننه قلننة ِِف
عدننع اينهللا لدسننعا؟ فمننه محلننع علن
ِسنِ

.

ْ
بننق عبنهللا لومحننه عمننق كاننو عدنهللا قننه قنه  :ملننه قننه للعن  :اذر ك ْ ِِن ِعنْككْ ِ ِّبككَ أات

 15ن عننق عبنهللا
ف وب بوهللال ح اشط ل عنق يفر لسنهبةة ( )1فقنه لن  :اي عسن نظنو منه ك تنو ؟ فقنه  :أر
هللاينيي
ح و قغم  ،فعل ال و فقه  :مه ك تو ؟ قه  :أر و ا قنغما ،قنه  :فمنق رزق نه؟ قنه  ، :قنه  :فنه ربنع

ْ
لسنهبةة أهددنة ىن أنسنه حن تقنع للعن  :اذرك ْ ِِن

قع  :مل ن هذ لهللاو ا كلع ال و قةو يفر
ِعنْككْ ِ ِّبككَ ؟ لتلبنننق لسن ق مبقهلتننع هننذ ب ن سنندا ،قننه  :فبك ن عس ن عد نهللا كلننع ح ن بك ن لبكهن ن
لينع لنذا سنكة
اليطه  ،قه  :فتةك ب أهي لس ق ،ف هال م عل أ بك عمه و سكة عمنه ،فكنه
أسعء حهال.
تةهىل :فلبث ِف ِّ
الس ْج ِن هِ ْضع ِس ِن قنه
قع
 16ن عق ةقعب بق ز هللا رفة عق أيب عبهللا
ِ ِ
سب سدا.
نن قنه  :ع بنة منق أخن عسن اين سنتغهن ابملخلنع و
 77ـ يف جممع الييا وقهللا رو عق لدب
خلهل ؟.
 18ن ورو ن

قه  :لعال المت مه لبط لس ق يع مه لبط.
 79ـ يف تفسري علي بن إبراهيم أخيان السق بق علء عق أبي عق مسةيي بق عمو عق مةي

لةقوقنع عنق أيب

رب لةننهملا قونننع لسننال و قننع لننع:
فقننه لن  :اي عسن
قننه  :إ عسن أات هللاينينني
عبنهللا
مننق هللاةلننع أحسننق خلقن ؟ قننه  :ف ننهح ووضن خنهللا علن يفر  ،ث قننه  ،أنننة اي رب ،ث قننه لن  :و قننع لننع:
مق حببع إىل أبيع و إخعتع؟ قه  :ف هح ووض خهللا عل يفر وقه  :أنة اي رب ،قه
__________________
( )1اشط لغطهء عق لشءء :اشع عد .
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و قنع لنع :منق أخوهللاننع منق جلن بةنهللا

يوحنة في نه وأ قدننة ابهللكنة؟ قنه  :ف ننهح ووضن خنهللا علن يفر

ث قه  :أنة اي رب ،قه  :فه ربع قهللا هللاةي لع عقعبة سنتغهثتع بغنم فهلبنط ِف ِّ
الس ْج ِن هِ ْضكع ِسكنِ ،
ِ
عننهء لع نوحل وض ن خ نهللا عل ن يفر ث قننه  :ألل ننم اهنننة كنننعيب ق نهللا
لن
قننه  :فلمننه نق ننة مل نهللاا و ك
أخلقننة وهللا ننء عد نهللا فننهىن أتعهللا ن إليننع بعهللا ن مابنننء ل ننهالا إبننوهيم و مسةينني و س ن و ةقننعب ،فع نوحل عد ن

قلننة :هللاةلننة فنهللا أننهللاعع ننق ذننذ لنهللاعهء؟ فقننه  :م مبنلن  :ألل ننم اهنننة كنننعيب ق نهللا أخلقننة وهللا ننء عدنهللا
.
فهىن أتعهللا إليع بدبيع نب لومحة ب وعل وفهيمة و السق و السا و النمة
و ني لنوساي فكنه ةني يفهني لسن ق ،فلمنه
لس ق أهلم
 82ن وفي وقه  :ومله مو مللع ب عس
َّ
ْ
سةال لعتيه لوساي وعني هلمنه وقال ل ِ َِّلي ظ َّن أنَّ نا ال ِمنْتما اذر ْ ِِن ِعنْكْ ِ ِّبكَ ومل عنزم تلنع الهلنة إىل

إلي  :مق أر لوساي ليت ر ت ه؟ فقنه عسن  :أننة اي رب ،قنه  :فمنق حببنع إىل أبينع؟ قنه  :أننة
أوح
اي رب ،قننه  :فمننق وهللان إليننع لسننيهرا لننيت ر ت ننه؟ قننه  :أنننة اي رب ،قننه  :فمننق علمننع لنهللاعهء لننذا عننعت بن
ح ن هللاةلننة لننع مننق جل ن فوهللاننه؟ قننه أنننة اي رب ،قننه  :فمننق أنط ن لسننه ل ن بةننذر ؟ قننه  :أنننة اي رب،
قننه  :فمننق أهلمننع و نني لننوساي؟ قننه  :أنننة اي رب ،قننه  :فكين سننتةدة بغننما ومل تسننتةق ىب ،وأملننة عبنهللا مننق
عبيهللاا ليذاو إىل لع مق خلقء .و قب يت ومل تعزم إىل ؟ لبط ِف ِّ
الس ْج ِن هِ ْضع ِسك ِن  ،فقنه عسن :
ِ
إلي ن  :اي عس ن وأا ح ن الابنننع وأهللا نهللا عل ن اننه
سننةلع ن مابنننء عليننع إال فوهللاننة عننىن ،فننةوح
ْ
ْ
وِح وأسننكدت هللادننيت و موتن ال قننوب من وا مد ننه فة ننهّن
أبننع م خلقتن بينهللاا و ُفخككت ِفيكك ِ ِمككن ِ ِ
وسةلين فتبة علي  ،و اه أبع نعح نت بتن منق بنا خلقنء وهللاةلتن رسنعال إلني م ،فلمنه ع نع عنهّن فهسنت بة
ْ ْ
ل وغوقت م وأتيت وم ْن مع ِِف الفل َِ  ،و اه أبع إبوهيم ذت خليال وأتيت مق لدهر وهللاةلت ه علي بنو
وسالمه ،و اه ةقعب وهبة ل ثىن عشو ولهللا فغيبنة عدن و حنهللا فمنه ز بكن حن كهن ب نو وقةنهللا علن
لطو شكعّن إىل خلقء ،فةا ح تابنع عل ؟
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قه  :فقه لن هللاينيني

 :قني اي عسن  :سنةلع مبدنع لةظنيم وإحسنهنع لقنهللايف فقههلنه فنوأ مللنع لنوساي وانه

فوهللا في ه.

وسبْع سناهِل .
 81ـ يف جممع الييا وقوأ هللاةعو بق ب
 81ـ يف تفسري العياشي عق بق أيب ةععر قه  :مسةة أاب عبهللا

قوأ «سب سدهبي خ وا».

 83ـ يف روض الكايف علي بـن إبـراهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق سنةهللا بنق أيب خلن عنق أيب عبنهللا
قه  .لوساي عل ثلنة وهللاع  :بشهرا مق للمؤمق وسذ و مق لشيطه  ،وأضغهن أحال .
 :ملنؤمق نو لنوساي فتكنع
 81ـ يف أةمـايل شـيخ الصـدوق ابسنده إىل لدنعفلء قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
لوساي امه وهنه ورمبنه ر لنوساي فنال تكنع منيقه؟ فقنه  .ملنؤمق إك ان خوهللانة منق روحن حوانة النهللاو ا قنهعهللاا
يفر

إىل لسننمهء ،فكلمننه رم ملننؤمق ملكننعت لسننمع ت معض ن لتق نهللا و و لت نهللابم ف ننع ال ن  ،والمننه رم
ف ع أضغهن أحال و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
عنق لوهللاني دنه فنم لنوساي فومبنه اهننة حقنه ورمبنه
 ،قه  :سنةلة رسنع
 85ن وابسده إىل عل
 :ن ن م ننه م ننق عب نهللا د ننه يفع نوحل بووح ن إىل رب لة ننهملا ،فم ننه ر عد نهللا رب
اهنننة ابي ننال؟ فق ننه رس ننع
لةهملا ف ع حن  ،ث إك منو لةز نز جلبنهر بنو روحن إىل هللاسنهللا ف نهرت لنووح بنا لسنمهء و يفر  ،فمنه رأتن ف نع
أضغهن أحال
قه  :رأت فهيمة لدع اة السق و السنا ك نه
 86ـ يف تفسري العياشي عن أيب ب م عق أيب عبهللا
فقه  :اي رساي فتمنلة با هللا قه  :أرأ نة فهيمنة هنذ لنبالء؟
أو قتال فةحزهنه كلع ،فةخيت ب رسع
قننه  :فمننه أر ت بننذلع؟ قهلننة:
قهلننة :ال قننه  :اي أضننغهن أرأ ننة فهيمننة هننذ لننبالء؟ قهلننة :نةننم ،اي رسننع
أر ت أحزهنه ،فقه لعهيمة :مسةء لي هذ بشءء.
 87ـ يف جممع الييا وقوأ هللاةعو بق ب

«قوبتم هلق» وقو أ ه « ة وو » بيهء م معمة وقه معتعحة.
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 88ـ يف تفسري علي بن إبراهيم وقه ل ه

 :نه نز مه قوبتم هلق وقه أبنع عبنهللا

ْ
ْ
ْ ْ
َّ
 :ث َّم يأ ِِت ِمن بع ِْ ذلِكَ اعم ِفيك ِ يوكاث انلكاس و ِفيك ِ يع َِصكو

قنوأ رهللاني علن

فقنه  :وحينع أا منءء
أمم ملنؤمدا
ة وو ؟ قه لوهللاي :اي أمم ملؤمدا اي أقوأهه؟ فقه  :نه أنزلنة اعم ِفي ِ يواث َّ
انلاس و ِفي ِ ي ْع َِصو أا
ْ ْ
ً َّ ً
ْ ْ
َثااا .
ميطوو بةهللا جملهعة و لهللاليي عل كلع قعل  :وأنزنلا ِمن المع َِصا ِ ماء
اعم ِفي ِ يواث َّ
 89ـ يف تفسري العياشي عق ب بق علء ل نم عنق رهللاني عنق أيب عبنهللا
انلاس و ِفي ِ
ْ
ْ
ً َّ ً
ي ْع َِصو ابليهء ميطوو  ،ث قه  :أمه مسةة قعل  :وأنْزنلا ِمن الم ْع َِصا ِ ماء َثااا .
عننق قننع  :اعم ِفيكك ِ يوككاث َّ
 31ن عننق علننء بننق مةمننو عننق أبين عننق أيب عبنهللا
انلككاس و ِفيكك ِ
ْ
ْ
ً َّ ً
ي ْع َِصو م معمة ث قه  :و أنْزنلا ِمن الم ْع َِصا ِ ماء َثااا .

 91ـ يف روض الكايف السا بق أمحهللا بق هال عق ايسو خله قه  :قلنة يفيب السنق لوضنه  :رأ نة
لدع اة قع نه ( )1فين سنبةة عشنو قنهرورا إك وقن لقعنص فتكسنوت لقنع ر و؟ فقنه  :إ قنهللاقة رساي خينوحل رهللاني
مق أهي بييت ميلع سبةة عشو عمه ث ميعت ،فخوحل ب بنق إبنوهيم ( )2ابلكعفنة من أىب لسنو اي فمكنط سنبةة عشنو

عمه ث مهت.
رأ ننة
رهللانني فقننه ل ن اي بننق رسننع
 92ن مسةينني بننق عب نهللا لقومننء قننه  :أت ن إىل أيب عب نهللا
مدننهمء اننةّن خننهرحل مننق مهللا دننة لكعفننة معضن أعوفن واننة مننب ه مننق خشن أو رهللاننال مد ننعات مننق خشن عل ن
فو مق خش لعح بسيع وأان أمهههللا
__________________
( )1لقعص :حمب

لطم.

 ،و بنع لسنواي إمسن سنو بنق
( )2هع ب بق إبوهيم بق إمسهعيي وهع يبهيبه بق إبوهيم بنق السنق بنق السنق بنق علنء بنق أيب يهلن
مد ننعر واننه مننق أمننوء مننةمع ث اب ن ب ب بننق إبننوهيم وسننب خننووحل ب بننق إبننوهيم وايعيتن وبيةننة ىب لسننواي وغننم كلننع الننه نوتبط ذننذ
لق ة مذاعر اتهب مقهتي لطهلبيا  116ن  185ي و سدة  1321ومق مهء لعقعه علي ه تع يال فلم هللا .
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فزعننه موعننعاب؟ فقننه ل ن

 :أنننة رهللانني تو نهللا غتيننه رهللانني

مةيشننت  ،فننهت

لننذا خلقننع ث مييتننع ،فقننه

عمننه فسننوت يل ،رهللاننال مننق
لوهللانني :أم ن هللا نننع قنهللا أوتيننة علمننه و سننتدبطت مننق مةهللانن أخنني اي بننق رسننع
هللاننم ّن هللاننهءّن وعننو علن ضننيةت ف ممننة أملك ننه بننعا انننم ( )1ملننه عوفننة نن لنني هلننه يهلن غننما ،فقننه
رهللانني هللاينهللا لب ننما مسننت كم
 :وقننهحبع تننعالان و تنيأ مننق عنهللاوان؟ فقننه  :نةننم اي بننق رسننع
أبننع عبنهللا
لنهللا ق ،و ان اتنن إىل عننز كاننو وإليننع النه مننة بن ونع تن فننةخيىن لننع اننه انقننبيه حنني يل غتيهلن ؟ فقننه  :أ
المهنة ملق نتمدع وأر مدع لد ي ة ولع إىل قهتي السا .
أن قه لقهللا ع بة مق عس واوم وقي و غعو ل حنا سنقي
 93ـ يف جممع الييا ورو عق لدب
خيوهللاعّن.
عق لبقو ت لة هه و لسمه  ،ولع ادة مكهن مه أخيهتم ح م
قه  :لنع ادنة مبدزلنة عسن
 91ـ يف تفسري العياشي عق أاب عق ب بق مسلم عد مه قهال :إ رسع
حننا أرسنني إلين مللننع سننقل عننق رساي مننه حهللاثتن حن من علين أ خينوهللاين مننق لسن ق ،وتة بننة ل نني عننق
مة موأا مللع ح أه و علي (.)2
ْ

 95ن عق مسهعة قه  :سةلت عق قع ْ :اِ ِا ْع إىل ِ ِّبَ ف ْسئل ما هال النِّ ْسو ِ قه  :ةىن لةز ز.
مت ال مبه سب أعىن قعلن  :خيوهللانعّن ولقنهللا ع بنة منق عسن وقني واومن
 96ـ يف جممع الييا عق لدب
اِا ْ
و غعو ل حا أات لوسنع فقنه ْ :
كع إىل ِ ِّبكَ ولنع ادنة مكهنن ولبننة لسن ق منه لبنط يفسنوعة
ِ
الهللاهبة واب رهتم لبهب ومه بتغية لةذر ن اه الليمه ك أانا (.)3

__________________
( )1لعا  :لدق ه .
( )2اذ لدسخ و مل هللار «ح أه و
( )3الانا :اللم و لعقهر.

عهللاز » وهع لظههو.
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 91ن ورو

عس مله خوحل مق لس ق عه هلم وقنه  :ألل نم عطن علني م بقنهوب يفخينهر وال تةنم علني م

الخبهر ،فلذلع كع أق هب لس ق أعوه لده ابالخبهر اني بلنهللاا ،واتن علن ابب لسن ق :هنذ قبنعر
يفحيهء وبية يفحز وروبة يفقهللاقهء ومشهتة يفعهللا ء.
ْ ْ
ككِن ى
 98ن ورو عننق بننق عبننه عننق رسننع
نن قننه  :رحننم أخننء عسن لننع مل قنني :ااعل ِ
ْ

خزائِ ِن اَل ِْ ِض لعال مق سهعت  ،ولكد أخو كلع سدة.
عد قه  :حهللاثده علء بق إبنوهيم عنق أبين
 99ـ يف عيو الخيار حداةا أْحد بق زاي بق هللاةعو هلمهللا ّن رض
لدنه
فقلنة لن  :اي بنق رسنع
عق لواي بق ل لة هلووا قه  :خلة عل علنء بنق معسن لوضنه
 :قنهللا علننم اننوهيت لننذلع فلمننه خننمت
قعلننع  :نننع قبلننة وال ننة لة نهللا من إه ننهر لزهنهللا لنهللانيه؟ فقننه

اننه نبيننه ورسننعال فلمننه
بننا قبننع كلننع وبننا لقتنني خ ن ت لقبننع عل ن لقتنني ،وحي ننم أمننه علمننع عس ن
ْ
ْ ْ
ِّ
ااعل ِِن ى خزائِ ِن اَل ِْ ِض ِإِّن َ ِفكيظ ع ِلكيم و فةتنىن ل نوورا إىل
فةت ل وورا إىل تنعىل خنز نق لةز نز قال
قبع كلع عل إاو وإهللابهر بةهللا الموه علن هلنال  ،علن ىن منه خلنة هنذ يفمنو إال خنع خنهرحل مدن ،
فهىل ملشتك وهع ملستةه .
عد ن قننه ح نهللاثده هللاةعننو بننق ب بننق
 122ن ح نهللاثده ملظعننو بننق هللاةعننو بننق ملظعننو لةلننعا لسننموقدهللاا رض ن
أنن
مسةع لةيهمء عق أبي قه  :حهللاثده ب بق ن م عق السنق بنق معسن قنه  :رو أقن هبده عنق لوضنه
قه ل رهللاي :أقل ع اي قنوت إىل منه قنوت إلين منق ملنةمع واةنن أنكنو كلنع علين ؟ فقنه لن أبنع السنق
 :اي هذ أ مه أف ي لدب أو لعقء؟ فقه  :ال ،بي لدنب ،قنه  :فة منه أف ني مسنلم أو مشنو ؟ قنه :
لوضه
نبيننه ،و ملننةمع مسننلم و ان وق ن ،
ال ،بنني مسننلم ،قننه  :فننه لةز ننز عز ننز م ننو اننه مشننواه واننه عس ن
ْ
ْ ْ
ِّ
ااعل ِِن ى خزائِ ِن اَل ِْ ِض ِإِّن َ ِفيظ ع ِليم و ان أهللانيت علن كلنع
و عس سة لةز ز علين حنا قنه :
وقه

ْ

ْ

ِّ

ْ
ااعل ِِن ى خزائِ ِن اَل ِْ ِض ِإِّن َ ِفيظ ع ِليم قه  :حهفظ
قعل :
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مله

هللاا عهمل بكي لسه .

ملنه هللاةلن ملنةمع وىل ع نهللا
 111ـ يف ابخرا ل واجلرا ح عق ب بق ز هللا لوزا قنه  :ادنة خهللامنة لوضنه
فةات رهللاي مق خلع رحل ام مهللا ة ( )1مسمعمة وقهللا قنه يفقن هب  :و تتنا هنذ لنذا نزعم نن بنق رسنع
وقهللا خي هلذ لطهغية مه خي ،فةسةل عق ح ت فه اه ل ح ة و ال أرحنة لدنه مدن  ،فنةات و سنتةك
فننةك لن  ،فقننه لن أبننع السننق  :أهللايبننع عننق مسننقلتع علن مننو طة تننع يل ذننه ،فقننه  :ومننه هننذ
علين
لشنو طة؟ قنه  :إ أهللابتنع منع ب قدةنع وتوضنه تكسنو لنذا امنع وتومن بن  ،فبقنء خلنهرهللاء مت نم وأخنوحل
ملهللا ة واسوهه ،ث قه  :أخيىن عنق عنع من هنذ لطهغينة فيمنه خلنة لن وهنم عدنهللا اعنهر وأننة بنق رسنع
مه محلنع علن هنذ ؟ فقنه أبنع السنق  :أر تنع هنؤالء أاعنو عدنهللا أ عز نز م نو وأهني اللكتن ؟ ألني هنؤالء
عل حه زعمع هننم معحنهللاو وأولقنع مل عحنهللاو ومل ةوفنع  ،و عسن بنق ةقنعب ننب بنق ننب وقنه لةز نز
ْ
ْ ْ
ِّ
ااعل ِِن ى خزائِ ِن اَل ِْ ِض ِإِّن َ ِفيظ ع ِليم واه جيهل لعوعدة ،و ان رهللاني منق ولنهللا رسنع
م و وهع اهفو:
هللايّن عل هذ يفمو وأاوهين علي فمه لذا أنكوت ونقمنة علن ؟ فقنه  :ال عتن علينع من هللا ننع
بق نب

و نع قه .

قننع عس ن
 111ـ يف كتــاب علــل الش ـرا ع ابسننده إىل لع نني بننق أيب قننوا عننق أيب عب نهللا
ْ
ْ ْ
ِّ
ااعل ِِن ى خزائِ ِن اَل ِْ ِض ِإِّن َ ِفيظ ع ِليم قه  :حعيظ مبه سة هللاا ،عليم بكي لسه .
:
 113ـ يف تفسري العياشي وقه سليمه  :قه سعيه  :قلة يفيب عبهللا

:

ْ
ْ ْ
مه جيعز أ زا لوهللاي نعس ؟ قه  :نةم إك ضطو إلي أمه مسةنة قنع عسن  :ااعل ِِن ى خزائِ ِن اَل ِْ ِض
ِّ
ْ
ناصح أ ِم .
ِإِّن َ ِفيظ ع ِليم وقع لةبهللا ل هحل :وأنا لكم ِ

 111ـ يف الكـايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق هنهرو بنق مسنلم عنق مسنةهللاا بنق قنهللاقة عنق أيب عبنهللا

حهللا ط يع ي قع في

ال قع ظ وو لزههللا و هللاعع

__________________
( )1ملهللا ة ن ابلتنليط ن :لسكا لةظيمة لةو ة.
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لده
عس

كعنع مة م عل مني لذا هم علي مق لتقش ( )1وأخنيوىن نق أننتم عنق سنليمه بنق و

ث

ْ
ْ ْ
ِّ
ااعل ِِن ى خزائِ ِن اَل ِْ ِض إِِّن َ ِفيظ ع ِليم فكنه منق منو لنذا انه
لدب ،حيط قه مللنع م نو:

ختننهر اللكننة مللننع ومننه حعهلننه إىل لننيمق ،واننهنع ميتننهرو لطةننه مننق عد نهللا جملهعننة أقننهبت م ،واننه قننع ال ن
و ةمي ب  ،فلم تهللا أحهللا عهب كلع علي .

 125ن عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عق عبهللا لومحه بق محه عق نعن بنق ةقنعب عنق سنةهللا
هللاةنني لطةننه بيننعت و مننو
قننه  :ملننه قننهرت يفمننيهء ليعسن بننق ةقننعب
عننق رهللانني عننق أيب عبنهللا
بةب واالن  ،فكه قع  :ب بكذ واذ و لسةو قنهنم ،فلمنه علنم نن ز نهللا كلنع لينع انو جينو لغنالء علن
لسهن  ،فقه لن  :كهن وبن ومل سنم لن سنةو فنذه لعايني غنم بةينهللا ث رهللان إلين فقنه لن  :كهن فبن  ،وانو
جيو لغالء عل لسهن فذه لعايي ف نهء أو منق اتنه  ،فلمنه بلن و منه انه ابيفمن مبكينه قنه ملشن :
حسبع ننه أر ت بكنذ وانذ  ،فةلنم لعايني نن قنهللا غلن مبكينه  ،ث هللانهء مخنو فقنه لن  :اني يل فكنه  ،فلمنه بلن
و لذا اه لألو مبكيه قه ل ملش  :حسبع نه أر ت بكذ واذ  ،فةلم لعايي نن قنهللا غنال مبكينه حن
قهر إىل و حهللا و حهللا

() 2

قننه  :اننه سننب عسن لغننالء لننذا
 116ـ يف تفســري العياشــي عننق حعننص بننق غيننهن عننق أيب عبنهللا
[سننب ] ( )3أقننهب لدننه ومل ننتمق لغننالء يفحنهللا قننط ،قننه  :فننةات لت ننهر فقننهلع  :بةدننه ،فقننه  :من و  ،فقننهلع  :أنخننذ
اذ بكذ  ،فقه  :خذو
__________________
( )1لتقش  :راثثة هليقة وسعء اله وضي لةيش.
( )2و مل نهللار «و ح نهللا بع ح نهللا» وللم لسننء (ر ) مننوما لةقننع هننذ ال نهللا ط وسننه و مننه ور
فوهللا مقة حل  423 :3ونقل ك ي لكه حل  163 :5مق لطبةة الهللا نة أ ه.
( )3غم معهللاع مل هللار.
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ابب يفسننةهر

لكننه بيننه يع نني

وأمننو فكننهلعهم ،ف ملننع وم ننع حن

خلننع ملهللا دننة فلقنني م قننع رننهر ،فقننهلع هلننم :اين أخننذ ؟ فقننهلع  :اننذ بكننذ

وأضنةعع لننمق قننه  :وقنهللامع أولقننع علن عسن فقننهلع  :بةدنه فقننه  :من و اين خننذو ؟ قنهلع  :بةدننه امنه بةننة
اذ بكذ  ،فقه  :مه هع امه قعلع ولكق خذو فةخذو ث م ع ح خلع ملهللا دة فلقي م مخنوو فقنهلع  :اين
أخننذ ؟ فقننهلع  :اننذ بكننذ  ،وأضننةعع لنننمق ،قننه  :فةظننم لدننه كلننع لغننالء وقننهلع  :كهبننع بدننه حن نشن ا ،قننه :
فذهبع إىل عس فقهلع  :بةده ،فقه  :من و فقنهلع  :بةدنه امنه بةنة ،فقنه  :واين بةنة؟ قنهلع  :انذ بكنذ  ،فقنه
مه هع اذلع ولكق خذو  ،قه  :فةخذو ورهللاةع إىل ملهللا دة وأخيو لده فقهلع فيمنه بيند م :تةنهلع حن نكنذب
لوخص امه اذبده لغنالء ،قنه  :فنذهبع إىل عسن فقنهلع لن  :بةدنه ،فقنه  :من و فقنهلع  :بةدنه امنه بةنة ،قنه :
واي ن بةننة؟ قننهلع  :اننذ بكننذ ابالننط مننق لسننةو الو  ،فقننه  :مننه هننع هكننذ ولكننق خننذو فةخننذو وكهبننع إىل
ملهللا دننة ،فلقنني م لدننه فسننةلعهم :بكننم من تم؟ فقننهلع  :اننذ بكننذ بد ن الننط الو  ،فقننه تخننوو  :كهبننع بدننه
ح نش ا فذهبع إىل عس فقنهلع  :بةدنه فقنه من و فقنهلع  :بةدنه امنه بةنة ،فقنه  :واين بةنة؟ فقنهلع  :بكنذ
وانذ ابالنط منق لد ن  ،فقنه  :منه هنع امننه قعلنع ولكنق خننذو  ،فلنم ز لنع تكنهكبع حن رهللان لسنةو إىل يفمننو
الو امه أر

.

 117ـ يف جممع الييا اتهب لدبعا ابإلسده عق أمحهللا بق ب بق عيس عنق السنق بنق علنء بنق بدنة لينه
لس ننب لس نندا ملخ ننبة فكبس ن
ق ننع  :وأقب نني عس ن عل ن ع ن لطة ننه ف م ن
ق ننه  :مسة ننة لوض ننه
خلننز نق ،فلمننه م ننة تلننع لسنندع وأقبلننة لسنندع جملهللابننة أقبنني عس ن عل ن بي ن لطةننه فبننهع م لسنندة الوىل
ابلهللار هم و لهللااننم ح مل ب مب و ومه حعهله دهر وال رهم إال قهر ملكية عس ( )1وابع م
اباللن و جلننع هو حن مل بن مب ننو ومننه حعهلننه حلننء وال هللاننعهو إال قننهر ملكيننة عسن  ،وابع ننم
ابلهللاو ب و ملع مء ح
__________________
( )1و مل هللار «اللكة عس » بهللا «ملكية عس »

جلمي .
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لسندة لنهنينة
لسنندة لنهلنننة

مل بن مب نو ومنه حعهلنه بنة وال مهمنية إال قنهر

ملكينة عسن  ،وابع نم

لسندة لو بةنة ابلةبينهللا و إلمنهء حن مل

ب مب و ومه حعهله عبهللا وال أمة إال قهر ملكينة عسن  ،وابع نم لسندة خلهمسنة ابلنهللاور و لةقنهر حن مل بن
مب ننو ومننه حعهلننه ر وال عقننهر إال قننهر ملكيننة عسن  ،وابع ننم لسنندة لسه سننة ابملننزرم و يفهنننهر حن مل بن
مب و ومه حعهله هننو وال مزرعنة إال قنهر ملكينة عسن  ،وابع نم لسندة لسنهبةة بوقنهذم حن مل بن مب نو ومنه
حعهلننه عبنهللا وال حننو إال قننهر عبنهللا عسن  ،فملننع أحننورهم وعبينهللاهم وأمننع هلم وقننه لدننه  :مننه رأ دننه وال مسةدننه مبلننع
أعطننه مننق مللننع مننه أعطن هننذ مللننع حكمننه وعلمننه وتنهللابم  ،ث قننه عسن للملننع :ننه مللننع مننه تننو فيمننه
خ نعلين ريب ( )1مننق ملننع م ننو وأهل ننه أمننو عليدننه بوأ ننع ،فننهىن مل أقننل م الفس نهللاهم ،ومل أت ننم مننق لننبالء ليكننع
وابال علنني م ،ولكننق تننههم علن نهللاا ،قننه لن مللننع :لنوأ رأ ننع ،قننه عسن  :ىن أمن هللا وأمن هللا ننه
مللننع ىن قنهللا أعتقننة أهنني م ننو ال ننم ،ور ت إلنني م أمننع هلم وعبينهللاهم ،ور ت إليننع ننه مللننع خهمتننع وسننو و
ال تسننم إال بسننم  ،وال سكننم إال كمننء ،قننه ل ن مللننع :إ كلننع لشننو وفخننو ال أسننم إال
واتهللاننع عل ن
بسمتع وال أحكم إال كمع ،ولع ال منه قع نة علين وال هتنهللا ة لن  ،ولقنهللا هللاةلنة سنلطهّن عز نز منه نو  ،و ان

أم هللا أ ال إل إال وحهللا ال مو ع ل  ،و نع رسعل فةقم عل مه وليتع فهنع دليْنا م ِك أ ِم .
 118ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عق أبي عق علء بنق لدةمنه عنق عبنهللا
() 2
قننع  :إ الننو حننو عل ن عي ن أحع ل ن انبتن اننبننة
بننق مسننكه عننق أيب ب ننم قننه  :مسةننة أاب عبنهللا
ق نني هل ننه ،و ت نهللا اة علين ن مل ننهن ( )3مل تكس ننو و أس ننو وق ننو و س ننتبهللا ابلةس ننو س ننو ام ننه ا ننه ( )4عسن ن
ل هللا

يفما

مل

ور حو ت

ستةبهللا وق و وأسو ،ومل

__________________
( )1خعل مهال :أعطه إاي متع ال.
( )2انب يفمو :قهب  .و لدهنبة :مل يبة و لدهزلة.
( )3تهللا اة :تهللا قة علي موا بةهللا خو .
( )4و مل هللار «ابليسو عسو » وهع يفه و ابلسيه .
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ور هلمة جل

وحشت ومه انل

مق

علي ف ةي جلبهر لةه ل عبهللا بةهللا اه [لن ] مهلكنه فةرسنل ورحنم بن منة ،وانذلع

ل ي ةق خم فهقيو وويدع أنعسكم عل ل ي تعهللاوو .
قننه  :ملننع عس ن م ننو وبور ننه ،مل جيهوزهننه إىل
 119ـ يف تفســري العياشــي عننق لنمننهيل عننق أيب هللاةعننو
غمهه.
حنهللا ط
 111ـ يف عيو الخيار ابب يفخبهر ليت رو نة قن ة وفنها ىب إبنوهيم معسن بنق هللاةعنو
هذ لوهللا لسدهللاا بق مههع سيزعم ن تعىل غسلء و فىن هي نهت هي نهت
يع ي وفي فقه يل :اي مسي
كننع كلننع أب نهللا فننهك محلننة إىل ملقننيا ملةووفننة مبقننهبو قننو ش فهال نهللاوىن ذننه وال توفةننع قننيا فننع رب ن أقننهب
معووهللا ننهت ،وال خ ننذو م ننق ت ن نوبيت م ننيقه لتتيا ننع ب ن ن ف ننه ا نني توب ننة لد ننه حموم ننة إال توب ننة هللا ن نهللاا الس ننا ب ننق عل ننء
تةننهىل هللاةل نه مننعهء لشنيةتده وأوليهندننه قنه  :ث رأ ننة مخ نه أمننب يفمنخه بن هللاهلسنه إىل هللاهنبن ،
فنه
وقنه  :ألنني
وهنع غنال فنةر ت سننؤ ل ف نهح ىب سنيهللاا معسن بنق هللاةعنو
وانه ع نهللاا بسنيهللاا لوضنه
ق نهللا هنيتننع اي مسنني فلننم أز قننهبو ح ن م ن وغننهب لشننخص ث أهنيننة خلنني إىل لوم نيهللا فننع ىف لس ندهللاا بننق
مننههع فننع لق نهللا ر ننت م بةيننين وهننم ظدننع هنننم غسننلعن فننال ت نني أ نهللا م إلي ن و ظدننع هنننم حيدطعن ن و كعدعن ن
وأرهننم ال نندةع ب ن مننيقه ورأ ننة كلننع لشننخص ت نعىل غسننل وسديط ن وتكعيد ن وهننع ظ ننو ملةهونننة هلننم وهننم ال
ةوفعن فلمه فوغ مق أمو قه يل كلع لشخص :اي مسي م مه مككة في فنال تشنكق فنهىن إمهمنع ومنعال
ومنل م منني خعتن حنا خلنع عليْ ِ فع فت ْم وه ْم َل
وح ة عليع بةهللا أىب منلء مني عس ل هللا

منْ ِك و ث محي ح فق مقهبو قو ش ومل وف قي أانو اله مو ب ث رفةع قي بةهللا كلع وبدع علي .
بننىن لن ادننه ج مننق قننخو وييد ننه ابلكلن ( )1ث أمننو
 111ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم فننةمو عسن
بزروم م و ف هللات و ف إىل اي إنسه ح ة و
__________________
( )1اده ج ع لكدهللاوحل :مب ز مق تو ب أو خش تعض في الدطة و عهه .و لكل ن ابلكسو ن :ل هروحل.
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تو لبهقء

سدبل مل هللاس  ،فعضة ه

لكده ج ،فعةي كلنع سنب سندا ،فلمنه هللانهء سنىن جلنهللاب ( )1انه خينوحل

لسندبي فيبين مبنه منهء ،وانه بيدن وبنا أبين نهنينة ن عشنو عمنه وانه اب نة ،وانه لدنه منق تفنه خيوهللاننع إىل
نزوال اب ة في ه مقي ( )3فةخذو إخنعا عسن منق كلنع ملقني
م و ليمتهرو يةهمه ( )2واه ةقعب وولهللا
تننعىل لبين بدعسن  ،فلمننه خنني خعتن علين عننوف م ومل ةوفننع امننه
ومحلننع إىل م ننو ليمتننهرو بن  ،واننه عسن
حك

ْ
ْ
كو
وهم َل من ِ

.

حينهللان قنه  :ملنه فقنهللا ةقنعب عسن
 111ـ يف تفسري العياشي عن أيب ب م قه  :مسةة أاب هللاةعنو
ْ
ْابي َّض ْت عيْنا ِمن اح ْز ِ  ،و حتهحل حههللاة مهللا هللاا وتغمت حهلن  ،قنه وانه ميتنهر
متهللا حزن علي وبكهس ح
لقمح ( )4مق م و لسندة منوتا لشنتهء و ل ني و نن بةنط عنهللاا منق ولنهللا بب نهعة سنما إىل م نو من رفقنة
خوهللانة فلمنه دخلكوا ى يوسكَ وكلنع بةنهللا منه وال لةز نز م نو فةنوف م عسن ومل ةوفن خعتن هليبنة مللننع
وعزت ن فق نه هل ننم :هلم ننع ب ننهعتكم قبنني لوف ننه وقننه لعتيهن ن  :ع ل ننع هل ننؤالء لكينني وأوف ننعهم ف ننهك ف ننوغتم ف ننههللاةلع
ب هعت م هذ رحههلم وال تةلمعهم بذلع فعةلع ث قه هلم عس  :قهللا بلغنين لكنم خنع يفبنيكم فمنه فةنال؟
قننهلع  :مننه لكبننم مد مننه فننه لننذن الن و مننه ل ننغم فخلعدننه عدنهللا أبين وهننع بن ضنندا ( )5وعلين مننعي قننه  :فننهىن
ْ
ْ ْ
تعّن ب مةكم إك هللاقتم لتمتهرو فإ ْ ل ْم تأْتوِن ه فال ريْ
اود
كُن
س
وا
قكال
و
ب
ق
ت
ال
و
ي
ْ
ن
ع
م
ك
ل
ل
أح
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ْ
عنْ أها وِنَّا لفاعلو فل َّما ِاعوا إىل أب ْ
هكك ِ
ِ
يتم فت ع متنهع م فعهللانهللاو ب نهعت م فين  ،قالوا يا أهانا ما ُب ِْغ ِ
ِ ِ
ِ

هِضاعتنا

__________________

( )1جلهللاب :لق ط.
( )2متهر لطةه لةيهل  :أاتهم مبما وهء يةه ميتهر إلنسه أا جيلب مق بلهللا إىل بلهللا.
( )3ملقي :لكدهللار .ونو لش و لهللاو د بح و ؤاي ،و لهللاو  :م وا تشب لدخلة
( )4لقمح :لي.
( )5ل دا :لبخيي.
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حهالهته.

ْ
ْ ْ
ْ ْ َّ
ْ ْ
قهللا ر ت إليده وايي لده ايي قنهللا ز محني بةنم فأِ ِسل معنا أخانا نكتل و ِِنا َل حافِظو قال هل آمنكم عليك ِ
َّ
إِال رما أ ِمنْتك ْم ى أ ِخي ِ ِم ْن قبْل فلمنه حتنههللاع إىل ملنما بةنهللا سنتة أمن و بةنن م ةقنعب وبةنط مة نم ب نهعة
ْ ً
َّ ْ
ْ َّ
ْ
ُ تلأتن ِِن هِك ِ إِال أ َيكا هِككم أعةنا،
سما وبةط مة م بق ايميي ( )1فةخنذ علني م بنذلع موثِقا ِمن ا ِ
فننهنطلقع من لوفننه حن دخلككوا ى يوسككَ فقننه هلننم :مةكننم بننق اي مينني؟ قننهلع  :نةننم لوحنني ،قننه هلننم:

فةتعىن ب  ،فةتع ب وهع ر مللع قهللا خال وحهللا فة خلع ( )2علي ف م إلي عس وبك وقنه لن  :أان أخنع
عسن فننال تبتننق مبننه تننوّن أعمنني واننتم مبننه أخنني بن  ،وال سننز وال ن ث أخوهللا ن إلنني م و مننو فتيت ن أيخننذو
ب هعت م و ة لع هلم لكيني فنهك فوغنع هللاةلنع ملكينه رحني بنق ايميني ،فعةلنع بن كلنع و رسني لقنع من لوفقنة
ْ
ْ
فم ع  ،فل ق م عس وفتيتن فدنه و فني م :أ َّيتتا الْعَ إنَّك ْ
ساِقو قالوا وأقبلوا علكيْ ِت ْم مكا ذا تف ِقكْو
ل
م
ِ ِ
ِ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ لقْ ع ِل ْمت ْم ما ِائنا ِنلف ِسكْ ِِف اَل ِْ ِض
َ وأنا هِ ِ ز ِعيم قالوا تا ِ
قالوا ُف ِقْ صواع الم ِل َِ ولِمن ااء هِ ِ َِحل ه ِع ال
َّ
ساِ ِق قالوا فما ازاؤ ِإ ْ رنْت ْم ِذ ِب قالوا ازاؤ م ْن و ِاْ ِِف ِ َْ ِل ِ فتو ازاؤ قهلع هع هللانز س قنه
وما رنا ِ
ْ ْ ْ
َّ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ُِ فق ْْ ِسِ أخ َل ِم ْن قبْكل فقنه
فبْأ هِأو ِعي ِت ِتم قبل ِواع ِء أ ِخي ِ ثم استخ اتا ِمن ِواع ِء أ ِخي ِ قالوا ِإ ا ِ
ُّ ْ
ْ ً
ً ْ ً
ً
َّ
ُ
هلم عس  :رسلع عنق بنال ان قالوا يا أيتا الع ِزيز ِإ َل أها شيخا ر ِبكَا وقنهللا أخنذ علين موثِقكا ِمكن ا ِ
ْ
ْ
َّ
ْ ْ
فةلة ،قكال معكاذ اُ أ ْ نأْخكك إ َّال م ْ
كن واكْنا
لدو إلي فخك أَْنا ماكن ِإنا ن اَ ِمن المح ِس ِن
ِ
ِ
َّ ْ
ْ
ْ
كَّت يكأذ ِ أ ِِب أ ْو َيْككم اُ ِ  ،وم ن إخنعا
متاعنا ِعنْ فقنه ابنمهم :ىن لسنة أهْك ح اَل ِْض َ

عس ن ح ن خلننع عل ن ةقننعب فقننه هلننم :ننق بننق ايمينني؟ قننهلع  :بننق ايمينني سننو مكيننه مللننع فةخننذ مللننع
بسوقت ف بس عدهللا  ،فسي أهي لقو ة و لةم ح خييو بذلع ،فهس هللا و ستةي و متهللا حزن ح تقع ه و .

__________________
( )1اذ لدسخ و مل هللار و لظههو ن م
( )2و مل هللار «فقه  :فة خلع وحهللا ».

 « :بق ايما» ابلدع امه
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سه و لوو ايت.

بع محزا لنمهيل عق أيب ب م عد كاو في بق ايما ومل ذاو بق ايميي.
 113ـ يف جممـع الييـا

ً
ْ
ْ
َح
فاُ خَ َافِظكا وهكو أَِكم الك َّ ا ِ ِ

وور

يفر هنمه إليع بةهللا مه تعالة عل .
 111ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل ةقعب بق سع هللا عق أيب هللاةعو

خلني

سنب هن قنه  :فبةنز

قنه  :قلنة لن  :هللاةلنة فنهللا مل

« :ونم أهلده».
مس أمم ملؤمدا أمم ملؤمدا؟ قه  :يفن ميمهم لةلم ( )1مه مسةة اتهب
اتننهب مةننهّن يفخبننهر ابسننده إىل ةقننعب بننق سننع هللا بننق بو نهللا الننهرثء عننق عمننوو بننق مشننو عننق هللاننهبو بننق ز نهللا
منل سع ء.
عق أيب هللاةعو
 115ـ يف أصو الكايف السا بق ب بق مةل بق ب عق لعمنهء عنق أمحنهللا بنق عمنو قنه  :سنةلة أاب السنق
ونم أهلده؟.
قه  :يفن ميمهم لةلم ،أمه مسةة اتهب
مل مس أمم ملؤمدا
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
واب متف ِّ ق الة وأنكو جلبهنء لةا وكاو نن
هاب ِ
واَ الْ وادخلوا ِمن أه ال
 116ـ يف جممع الييا ال تْخلوا ِمن ال
لةنا حن و لةنا تسنتدز النهل و النهل
مل تنبة نة وهللانعز اننم منق ققنا وروو فين خلني عنق لدنب
لةا اةهنه سط كروا جلبي مق قعا أخذهه ومهللاا بطش ه.
ملكه ملوتع مق جلبي وغم  ،ف ةي
خلني نن انه ةنعك السننق و السنا م قنع  :أعينذامه بكلمنهت لتهمنة منق اني مننيطه
 111ن ورو
ععك بدي و معس ععك إبين ههرو ذذ لةعكا.
إبوهيم
وههمة ومق اي عا المة ( )2ورو
انهنع غلمنهان بي نه فقهلنة أمسنهء بدنة عمني اي رسنع
بنىن هللاةعنو بنق أيب يهلن
 118ن ورو
لةا إلي م سو ةة أفةس قء هلم ( )3مق لةا؟ فقه

 :نةم

__________________
( )1مو مةده سة رقم .111
( )2لالمة ن بتشهللا هللا مليم ن :لةا مل يبة بسعء.
وقي  .و لوقية :لةعكا.
( )3س قه أا يل
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 119ن ورو

هللاينينني

شعيع».
 122ن ورو عق لدب
 121ن وقهللا رو عد

أت ن رسننع

وعلم ن لوقيننة «بسننم

أرقيننع مننق انني عننا حهس نهللا

ن قه  :لع اه مءء سب لقهللار لسبقت لةا
لشءء إك عظم قهللاور لةبه وض
مه هللا عل

قهللار وقغو .

قه  :قنه
 111ـ يف أصو الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بةب أق هب عق لقهللا ح عق أيب عبهللا
حسنده وحسنيده فقنه  :أعينذامه بكلمنهت لتهمنة ومنق منو اني عنا المنة ،و م ْ
كن
أمم ملنؤمدا رقنه لدنب
ِ
ِّ
.
إليده فقه  :هكذ ةعك إبو هيم مسةيي و س
َاس الْ إِذا َسْ  ،ث لتعة لدب
ْش ِ
قنه  :وقنهللا انه هينة هلنم
 113ـ يف تفسري العياشي عق علء بق م زاير عق بةب أقن هبده عنق أيب عبنهللا
يةهمنه فلمنه خلننع إلين قننه  :لني ل انني بنىن أ علن مهننهللاا قننه ف لسنع وبقننء بنق ايمننا قهنمنه فقننه لن عسن :
مهلع ال رل ؟ قه ل  :نع قلة لي ل اي بىن أ عل مهنهللاا ولي يل في م بق أ فقه عس أمنه انه لنع
بق أ ؟ قه ل بق ايما :بل  ،قه عس  :فمنه فةني قنه زعنم هنؤالء لنذن أالن  ،قنه  :فمنه بلن منق حزننع
 :أر قنهللا عهنقنة لدسنهء
علي ؟ قه  :ولهللا يل أحهللا عشو بده ال م متققة ل مسه مق مسن  ،فقنه لن عسن
ومشمننة لعل نهللا مننق بة نهللا ؟ قننه ل ن بننق ايمننا :إ يل أاب قننهاله و ن ن قننه تننزوحل لةنني أ خي نوحل مدننع كر ننة تنقنني
يفر ابلتسبيح ،فقه ل  :تةه فههللال مة عل مهنهللات فقه إخعا عسن  :لقنهللا ف ني عسن وأخنه حن
مللع قهللا أهللالس مة عل مهنهللات
قنه  :ملنه خني إخنعا عسن علين وقنهللا هللانهس مخني م مة نم وضن
 124ن عق أاب يفمحو عق أيب عبهللا
هلننم ملع ننهللا ث قننه  :ميتننهر انني و حنهللا منندكم من أخين المن علن خلننع  ،ف لسننع وبقننء أخننع قهنمننه ،فقننه  :مهلننع ال
رل م إخعتع؟ قه لي يل في م أ مق أمء ،قه  :فلع أ مق أمع زعم هنؤالء لنذن أالن ؟ قنه نةنم،
قه  :فهقةهللاو اي مة  ،قه  :ف
حا فوغع مق هللا هزهم مو أ

خعت الاي وقهلع  :ان نو هللا أمو وأيىب
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إال أ وف ولهللا ايمنا عليدنه ،قنه  :ث

ْ
َل أخي  ،فلمه فةلنع ان مدنه  :أ َّيتتا الْعَ إنَّك ْ
سكاِقو
ل
كم
ل هم ِِف ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
تف ِقْو قالوا ُف ِقْ صواع الم ِل َِ إىل قعل  :ازاؤ م ْن و ِاْ ِِف ِ َْ ِل ِ فتكو اكزاؤ ةدنع لسندة لنيت رنوا
ْ ْ ْ
َّ ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ُكِ فقكْ ِسِ
فني م حيبسن فبْأ هِأو ِعي ِت ِتم قبل ِواع ِء أ ِخي ِ ثم استخ اتا ِمن ِواع ِء أ ِخي ِ فقنهلع إِ ا ِ
قع ةدع ملدطقة (.)1
أخ َل ِم ْن قبْل قه السق بق علء لعمهء فسمةة لوضه

قنه  :فوهللاةنع فقنهلع مكا ذا

قننه  :مسةت ن قننع « :قننعم» قننه  :اننه ق نهللاحه مننق كه ن
 125ن عننق أيب محننزا لنمننهيل عننق أيب هللاةعننو
وقه  :اه قعم عس إك ايي ب قه  :لةق أ عنع ب ب عت حسق (.)2
 116ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم فخوهللاننع وخنوحل مة ننم بننق ايمننا فكننه ال ننعال م وال جيهلسن م وال كلم ننم،
وسلمع فدظو عس إىل أخي فةوف ف لن مند م ابلةبنهللا ،فقنه عسن
فلمه و فع م و و خلع عل عس
أنة أخعهم؟ قه  :نةم ،قه  :فلم ال رل مة م؟ قه  :يفهنم خوهللانع أخنء منق أمنء وأىب ث رهللاةنع ومل نو و
وزعمننع لننذن الن فآليننة علن نعسننء ال هللاتمن مة ننم علن مننو مننه مننة حيننه قننه  ،ف نني تزوهللاننة؟ قننه :
بل قه  :ف ي ولهللا لع ولهللا؟ قه  :بل  ،قه  :ام ولهللا لع؟ قه  :ثلط بدا ،قه  :فمه مسيت م؟ قه  :مسينة و حنهللا

مد م لذن وو حهللا لقميص وو حهللا لهللا  ،قنه  :واين خن ت هنذ يفمسنهء؟ قنه  :لنقال نسن أخنء المنه عنعت
و حنهللا مننق ولنهللاا كاننوت أخننء ،قننه هلننم عسن  :خوهللاننع وحننب بننق ايمننا ،فلمننه خوهللاننع مننق عد نهللا قننه عسن
تكنع عدنهللاا ،فقنه  :ال
يفخين  :أنا أخوَ عسن فنال تبْت ِئ ْس هِمكا نكوا ي ْعملكو  ،ث قنه لن أحن
هللاعين إخع فه أىب
__________________
( )1ملدطقة :مه شهللا ب لعسط و قه ل ابلعهرسية« :امو بدهللا».
( )2انذ

لدسنخ لكنق

مل نهللار هكنذ  :عنق أيب محنزا لنمننهيل عنق أيب هللاةعنو

في ن  .وعننق ب بننق أيب محننزا عمننق كاننو عننق أيب عب نهللا
خلع ال عنع ب ب عت حسق.

قننه  :مسةتن قنع  :قنعم مللننع ينه

لنذا شننوب

قننه  :قعل ن « :قننعم مللننع» قننه « :اننه ق نهللاحه  » ...و مخننو  :لةننق
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قهللا أخذ علي م ع هللا

ومينهق

و وّن إلي  ،قنه  :فنهان حتنه

يلنة فنال تدكنو إك رأ نة منيقه وال نيهم ،فقنه :

ال ،فلمه هللا زهم م هزهم وأعطنههم وأحسنق إلني م قنه لنبةب قع من  :هللاةلنع هنذ ل نهم رحني هنذ وانه ل نهم
لننذا كيلننع ب ن مننق كه ن  ،ف ةلننع رحل ن مننق حيننط مل ق ن علي ن خعت ن  ،فلمننه رسلننع بةننط إلنني م عس ن
ْ
ْ
وحبس م ث مو مده اي دنه  :أ َّيتتا الْعَ إنَّك ْ
ساِقو فقنه إخنعا عسن  :ما ذا تف ِقْو * قالوا ُف ِقْ
ل
م
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ُ لقكْ
صواع الم ِل َِ ولِم ْن ااء هِ ِ َِحْل ه ِع الَ وأنا هِ ِ ز ِعيم أا اعيني فقنه إخنعا عسن ليعسن
 :تكا ِ
ْ ْ
َّ
عل ْمت ْم ما ائْنا نل ْفسْ ِف ْاَل ْ
فما ازاؤ إِ رنت ْم ِذبِ * قكالوا
ساِ ِق * قنه » عسن
ا
ن
ر
ما
و
ض
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ
ْ
ْ
الظالم * فبْأ هكأ ْوعيتت ْم قبْكل واع ِء أخيك ث َّ
كم
ازاؤ م ْن و ِاْ ِِف َِ ِل ِ فهحبس فتو ازاؤ ركلَِ َن ِزي
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ْ ْ
 :ركلَِ ِر ْْنا َِلوسَ أا حتلدنه لن
استخ اتا ِم ْن ِواع ِء أ ِخي ِ فتشنبنع مخين وأهللالسنع وهنع قنع
ْ
ْ ِّ
َلأْخك أخا ِف دين الْملَ إ َّال أ ْ اااء اُ ن ْ فع دِاا م ْ
كم علني م فسنقي
ل
ع
ي
ذ
ل
ِ
كو
ف
و
اكاء
ن
كن
ِ
ال
ِ ِ ال
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ْ
َّ
َّ ْ
ساِقو قه  :مه سوقع ومنه انذب عسن فهننه عنىن سنوقتم
عق قعل
ل ه
 :أيتتا ال ِعَ ِإنكم ل ِ

عس مق أبي .

 117ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عنق عنمنه بنق عيسن عنق مسهعنة عنق أيب
 :لتقيننة مننق ننق  ،قلننة مننق ننق ؟ قننه  :أا و مننق ننق ولقنهللا قننه
ب ننم قننه  :قننه أبننع عبنهللا
ْ
ِّ
َّ
َّ ْ
ساِقو و مه اهنع سوقع ميقه ولقهللا قنه إبنوهيمِ :إِّن سك ِقيم و منه انه
عس  :أيتتا ال ِعَ ِإنكم ل ِ
سقيمه.
 128ن علء بق إبنوهيم عنق أبين عنق أمحنهللا بنق ب بنق أيب ن نو عنق محنه بنق عنمنه عنق السنق ل نيقي قنه :
ْ
َّ
َّ
ْ
كاِقو
 :ان قنهللا رو دنه عننق أيب هللاةعنو
قلنة يفيب عبنهللا
قنع عسن  :أيتتككا ال ِعككَ ِإنكككم لسك ِ
ْ
فقه  :و مه سوقع ومه اذب وقه إبوهيم :هل فعل ر ِبَه ْم هكا ف ْسئلوه ْم ِإ ْ نكوا ينْ ِطقكو فقنه  :و

منه فةلنع ومننه انذب قننه فقنه أبننع عبنهللا
أح ثدا وأبغب ثدا :أح
فقه

 :مننه عدنهللاام في نه اي قننيقي؟ قلنة :مننه عدنهللاان في ننه إال لتسنليم قننه
خلطو ( )1فيمه با ل عا وأح لكذب

__________________
ملشء.
( )1خلطو :لتبخ
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إلقالح ،وأبغب خلطو

لطوقهت وأبغب لكذب

غم إلقالح

إبوهيم

ْ
ننه قنه  :هكل فعلك

ر ا إلقالح.
ر ِبَه ْم هكا ر ا إلقالح ،و اللة عل هنم ال عةلع وقه عس
 129ن أبع عل يفمةوا عنق ب بنق عبنهللا جلبنهر عنق ال نه عنق ثةلبنة عنق مةمنو بنق عمنوو عنق عطنه بنق أيب
 :ال اذب عل م نلح ث تنال :أ َّيتتا الْعَ إنَّك ْ
سكاِقو ث قنه :
ل
م
قه  :قه رسع
عبهللا
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
مه سوقع ومه انذب ،ث تنال هل فعل ر ِبَه ْم هكا ف ْسئلوه ْم إِ نوا ين ِطقو

ث قنه  :و منه فةلنع ومنه

و
اذب.
 132ن ب بننق حيننىي عننق أمحنهللا بننق ب بننق عيسن عننق أيب حيننىي لع سننطء عننق بةننب أقن هبده عننق أيب عبنهللا
قه  :لكال ثلنة :قهللا واذب وإقالح با لده .

 131ـ يف روض ـ الكــايف السننا بننق ب يفمننةوا عننق مةلن بننق ب عننق لعمننهء عننق أاب بننق عنمننه عننق أيب
و ان عدنهللا  :إ سننهمل بننق أيب حع ننة وأقن هب ننووو عدننع نننع
مد ننعر عننق أيب ب ننم قننه  :قينني يفيب هللاةعننو
تكلم عل سبةا وهللا ه لع مد ه ملخوحل ،فقنه  :منه و نهللا سنهمل منىن؟ أ و نهللا أهللانءء ابملالنكنة و منه هللانهءت ذنذ
َّ

ْ

َّ ْ
ساِقو و مه اهنع سهرقا ومه اذب.
لدبيع  ،ولقهللا قه عس
 :أيتتا ال ِعَ ِإنكم ل ِ
قع  :ال خم فيمق ال تقية لن ،
 131ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل أيب ب م قه  :مسةة أاب هللاةعو
ْ
َّ
َّ ْ
ساِقو ومه سوقع .
ولقهللا قه عس  :أيتتا ال ِعَ ِإنكم ل ِ
ْ
َّ
َّ ْ
ساِقو
 133ن وابسده إىل هشه بق الكنم عنق أيب عبنهللا
قنع عسن  :أيتتا ال ِعَ ِإنكم ل ِ

قه  :مه سوقع ومه اذب.
قننه  :سننةلت عننق قننع
 134ن وابسننده إىل قننهحل بننق سننةيهللا عننق رهللانني مننق أقن هبده عننق أيب عبنهللا
ْ
َّ
َّ
ْ
سكاِقو قنه  :هننم سنوقع عسن منق أبين أال تنو أنن قنه هلنم حنا
عسن  :أيتتا ال ِعكَ ِإنككم ل ِ
ْ

ْ

ْ

قهلع  :ما ذا تف ِقْو قالوا ُف ِقْ صواع الم ِل َِ ومل قعلع سوقتم قعم مللع ،ننه عنىن نكنم سنوقتم عسن منق
أبي .
 135ـ يف ابخرا ل واجلرا ح ورو سةيهللا بق عبهللا عق ب بق السق

444

ْ ْ ْ
ْ
كْ ِسِ أخ َل م ْ
كن
ُِ فق
ِ
عق قعل تةنهىل إِ ا ِ

بق ميمع عق و بق قهسم جلةعوا قه  :سقي أبع ب

 :منه سنو عسن ننه انه ليةقنعب مدطقنة ورث نه منق إبننوهيم
قبْكل و لسنهني رهللاني منق قنم وأان حهضنو فقنه
فننةخي بننذلع،
واهنننة تلننع ملدطقننة ال سننوق ه أحنهللا إال سننتةبهللا ،فكننه إك سننوق ه إنسننه نننز هللاينينني
فةخذت مد وقهر عبهللا  ،و ملدطقة اهنة عدهللا سنهرا بدنة إسن بنق إبنوهيم واهننة مسينة من  ،و سنهرا أحبنة
عس وأر ت تتخذ ولهللا هله ،و هنه أخذت ملدطقة فوبطت ه وسط ث سنهللالة علين سنوابل وقهلنة ليةقنعب:
إ ملدطقة سوقة فنةات هللاينيني فقنه  :اي ةقنعب ملدطقنة من عسن ومل خيني نني منه قندةة سنهرا ملنه أر ،
فقه ةقنعب إىل عسن فعتشن وهنع عمقنذ غنال ايفن ( )1و سنتخوحل ملدطقنة فقهلنة سنهرا بدنة سن  :من سنوق ه
ال تبيةين وال هتيبين  ،قهلنة :فنهان أقبلن علن أ ال خنذ
عس فهان أح ب فقه هله ةقعب :فهنن عبنهللا علن
ْ

ْ ْ
ُِ فق ْْ ِسِ أخ َل ِم ْن قبْكل قنه
مىن وأعتق لسهعة فةعطههه إاي فةعتقت  ،ولذلع قه إخعا عسن ِ :إ ا ِ
أبع ههمم :ف ةلة خيي هذ نعسء أفكو وأتة مق هذ يفمو م قنوب ةقنعب منق عسن وحنز ةقنعب
ْ
ْابي َّض ْ
اح ْ
فقنه اي اب ههمنم تةنعك ابهلل النه
كز ِ و ملسنهفة قو بنة ،فةقبني علن أبنع ب
ت عيْنا ِمن
علي حن

لنع منهء وفن لسنهتو منق يفعلن منه بنا ةقنعب و عسن حن انه نو لعةني،
هللاو نعسع مق كلع ،فه
ولكق ل أهللاي هع ابلغ ومةلع دت إلي مه اه مق كلع فهخليهر مق يفوليهن .
قنع  :إ عسن لدنب قنه
 136ـ يف تفسري العياشي عق لةبه بق هنال قنه  :مسةنة أاب السنق لوضنه
ل ن لسننب ه  :ىن يفحبننع ،فقننه ل ن عس ن  :ال تقنني هكننذ فننه عمننيت أحبتننىن فسننوقتىن ،و ىب أحبننىن ف س نهللاّن
إخع فبهععىن ،و موأا لةز ز أحبتين فس دة.
قنع  :إ ْ ا ُْ ِْ فق ْْ ِسِ أخ َل ِم ْن قبْكل فأ َّ
ِسهكا
 003ن عق مسةيي بق ه قه  :قه لوضه
ِ
ِ
ْ
يوسَ ِِف ُف ِس ِ ول ْم يبْ ِْها لت ْم قه  :اهنة إلس ه لدب
__________________
( )1ع لغال  :انهز لبلعغ.
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مدطقة تع رث ه يفنبيهء و يفاهبو ،واهننة عدنهللا عمنة عسن  ،وانه عسن عدنهللاهه واهننة سبن  ،فبةنط إلي نه أبنع أ
بةني إىل وأر إليع ،فبةنة إلي أ ع عدهللاا لليلنة أمشن  ،ث أرسنل إلينع غنهللاوا ،فلمنه أقنب ة أخنذت ملدطقنة
فوبطت حقع ( )1وألبسنت قمي نه وبةننة بن إلين  ،وقهلنة :سنوقة ملدطقنة ،فعهللانهللات علين وانه إك سنو أحنهللا
كلع لزمه ف إىل قهح لسوقة ،فةخذت فكه عدهللاهه.
ننع حنهللاثده ملظعننو بننق هللاةعننو بننق ملظعننو
 138ـ يف عيــو الخيــار ابسننده إىل مسةينني بننق ننه عننق لوضننه
عدن قننه  :حنهللاثده هللاةعننو بننق ب بننق مسننةع عننق أبين عننق عبينهللا بننق ب بننق خهلنهللا قننه  :حنهللاثده
لةلننعا رضن
قننع  :اهنننة الكعمننة بننىن إسننو نيي إك سننو
السننق بننق علننء لعمننهء قننه مسةننة علننء بننق معسن لوضننه
أحهللا ميقه س ب واه عس عدنهللا عمتن وهنع قنغم واهننة سبن واهننة إلسن ه مدطقنة ألبسن ه إاي ةقنعب،
فكهنننة عدنهللا بدت ن  :و ةقننعب يل ن عسن أيخننذ مننق عمتن فهغتمننة لننذلع وقهلننة :ع ن ح ن أرسننل إليننع،
فهرسننلت وأخننذت ملدطقننة فش نهللاهته وسننط سننة لنيننهب ،فلمننه أت ن عس ن أاب هللاننهءت فقهلننة :سننوقة ملدطقننة
فعتشننت فعهللانهللاهته وسننط  ،فلننذلع قننه إخننعا عسن حيننط هللاةنني ل ننهم وعننهء أخي ن فقننه هلننم عسن « :مننه

هللاز س مق وهللاهللا رحل قهلع هع هللاز س » امه هللاوت لسندة لنيت رنوا فني م فبْأ هأ ْوعيتت ْم قبْل واع ِء أخيك ث َّ
كم
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
كْ ِسِ أخ َل م ْ
ْ
كن قبْكل ةدنع ملدطقنة
ُِ فق
ِ
استخ اتا ِمن ِواع ِء أ ِخي ِ ولذلع قه إخنعا عسن ِ :إ ا ِ
ْ
فأ َّ
ِسها يوسَ ِِف ُف ِس ِ ول ْم يبْ ِْها لت ْم .

 139ـ يف تفسري العياشي عق السنق بنق أيب لةنال عنق أيب عبنهللا

قنه  :كانو بنىن ةقنعب قنه  :انهنع إك

ْ
غ بع متهللا غ ب م ح تقطو هللالع هم مه قعو وهم قعلنع  :فخك أَْنا ماكنك

وهللاهللا ل هم عدهللا .
 142ن عق أيب ب م عق أيب هللاةعنو

حنهللا ط يع ني وفين

فةلة وقهللا سب بتمهم .
 111ـ يف كتاب علل الشرا ع :ىب

قه  :حهللاثده سةهللا بق عبهللا

__________________
( )1القع :مةقهللا إلزر و سم ابخل و.
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ةنىن هللانز س فةخنذ لنذا

ْ
َّ
ْ ْ
فخك أَْنا ماكن ِإنا ن اَ ِمن المح ِسك ِن

عق ب بق أمحهللا لسيهرا قه  :حهللاثده ب بق عبهللا

بق م و لكع قه  :حهللاثين حده بنق سنهللا و عنق أبين عنق

ىن يفهللا نهللا مننق مننيةتكم مننق
أيب إس ن للينننء قننه  :قلننة يفيب هللاةعننو ب بننق علننء لبننهقو  :اي بننق رسننع
شننوب خلمننو ،و قطن لطو ن  ،وخيين لسننبيي ،و ننزّن و لننع وأيانني ل نواب ،و وتك ن لعننع حش ،و ت ننهو ابل ننلعا
و ل نيه و لزانها ،و قطن لنوحم وأيتن لكبنهنو ،فكين هننذ ومل كلنع؟ فقنه اي إبنوهيم :هني خينتلج قنهللار مننءء
أخننو أعظننم مننق كلننع فقننه  :ومننه هننع اي أاب س ن ؟ قننه  :فقلننة :اي بننق
غننم هننذ ؟ قلننة :نةننم اي بننق رسننع
وأهللا نهللا مننق أع نهللا نكم ومننق انقننبيكم مننق كنننو مننق ل ننلعا ومننق ل ننيه وخي نوحل لزاننها و تننهب بننا الننج
رسننع
و لةمننوا ،وحيننب عل ن جل ننه وأيثننو عل ن لنني وعل ن قننلة يفرحننه  ،و ق ن حقننع إخع ن ن  ،و ع سنني م مننق مهل ن ،
وبوهد وبيد فقنهللا
و ت د موب خلمو و لزان و للع وسه و لعع حش مم كلع ومل ك ؟ وفسو يل اي بق رسع
و انو فكو وأس و ليل وضنه كرعنء .قنه  :فتبسنم قنلع ت علين ث قنه  :اي إبنوهيم خنذ إلينع بينهان منهفيه
فيمه سنةلة ،وعلمنه مكدنعان منق خنز نق علنم وسنو  ،أخنيّن اي إبنوهيم اين رنهللا عتقه نه؟ قلنة :اي بنق رسنع
أهللانهللا حمبننيكم ومننيةتكم علن مننه هننم فين الننه وقننعت مننق أفةننههلم لننع أعطن أحنهللاهم مننه بننا ملشننو و ملغننوب كهبننه
وف ة زو عق وال تكم مله فةي وال عق حمبتكم إىل مع الا غنم انم وإىل حمبنت م منه ز ولنع ضنوبة خيهمنيم
ابلسيعه فيكم ولع قتي فيكم مه رتهللام وال رهللا عق حمبتكم ووال تكم ،و ر لدهقن علن منه هنع علين النه وقنعت
مننق أفةننههلم لننع أعط ن أح نهللاهم مننه بننا ملشننو و ملغننوب كهبننه وف ننة أ ننزو عننق حمبت ن للطع غيننة وم ننع الهتم إىل
مع التكم مه فةي وال ز ولع ضوبة خيهميم ابلسيعه في م ،ولع قتي في م مه رتنهللام وال رهللان  ،وإك مسن أحنهللاهم

() 1

مدقبة لكم وف ال مشةز مق كلع وتغم لعن  ،ورأ او هية كلع
ث قه  :اي إبوهيم هههده هلكة لةهملة

وهللا وبغ نه لكنم وحمبنة هلنم ،قنه فتبسنم لبنهقو

__________________
( )1خيهميم ع خليشع  :أق يفن  ،و بةب لدسخ «خع ميم » و لظههو ت
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يع .

ً
ً
لدهقبة ت ْصى ناِا َا ِمية ت ْسَق ِم ْن ع ْ ال آ ُِيك الة ومنق كلنع قنه
ْ

ً

ْ
ْ
كل
 :وق ِ
كْمنا إىل مكا ع ِملكوا ِمكن عم ال

فجعلنا ه ً
باء منْثوِا وحينع اي إبنوهيم أتنهللارا منه لسنب و لق نة كلنع ومنه لنذا قنهللا خعنء علن لدنه مدن ؟
تبهر وتةهىل مل ز عهمله قنهللاميه خلن يفمنيهء
فبيد يل و موح وبوهد  .قه  :اي إبوهيم
قلة :اي بق رسع
خل يفميهء مق مءء فقنهللا اعنو ،يفنن لنع انه كلنع لشنءء لنذا خلن مدن
ال مق مءء ،ومق زعم أ

يفمنيهء ال نه ال منق منءء ،والنه خلن
يفميهء قهللاميه مة أزليت وهع ت اه كلع لشءء أزليه ،بي خل
أرضننه ييبننة ث ف ننو مد ننه مننهء عننذاب زالال فةننو علي ننه وال تدننه أهنني لبيننة فقبلت ننه فننةهللاو كلننع ملننهء علي ننه
سننبةة أاي حن يبق ننه وعم ننه ث ن ن كلننع ملننهء عد ننه ( )1فةخننذ مننق قننععا كلننع لطننا ييدننه ف ةلن يننا النمننة
ث أخننذ ثعنني كلننع لطننا فخل ن مد ن مننيةتده ولننع تننو ييدننتكم اي إبننوهيم امننه تننو ييدتدننه لكدننتم و ننق مننيقه
بةهللا كلع أرضه سنبخة خبيننة
فمه فةي بطيدتده؟ قه  :أخي اي إبوهيم خل
و حهللا قلة :اي بق رسع
مدتدة [ث] ف و مد ه مهء أهللاههللاه مسده ( )2مهاله فةو علي ه وال تده أهي لبية فلم تقبل نه فنةهللاو كلنع ملنهء علي نه
سننبةة أاي ح ن يبق ننه وعم ننه ث ن ن كلننع ملننهء عد ننه ث أخننذ مننق كلننع لطننا فخل ن مد ن لطغننها وأال ننم ( )3ث
مزهللا بنعي ييدتكم ولع تو ييدت م عل حهل ومل ميزحل بطيدنتكم مل شن هللاو لشن ه تا وال قنلع وال قنهمع وال زانع
وال ح ننع وال أ و أمهنننة ،وال أمننب عام ل ننعر ،ولنني مننءء عل ن ملننؤمق ( )4أ ننو قننعرا ع نهللاو مننني قننعرت ،
() 5
فمه قد ابلطيدتا؟ قه  :مزحل بيد مه ابملهء الو و ملهء لنهّن ،ث عوا مه عو يف يف
قلة :اي بق رسع
__________________
ملهء :غهر.
( )1ن
( )2السق :ملتغم لطةم.
( )3و مل هللار «وأنمت م» .وميكق ت

يح ملةىن عل الته لدسختا.

( )4و مل هللار «ولي مءء أاي عل ملؤمق .» ...
( )5عو يف يف :لك  ،و يف يف :جللهللا ملهللابعغ.
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ث أخذ مق كلع قب ة فقه  :هنذ إىل جلدنة وال أابيل ،وأخنذ قب نة خنو وقنه  :هنذ إىل لدنهر وال أابىل ،ث خلنط
بيد مه فعق مق سدخ ملؤمق ( )1وييدتن علن سندخ لكنهفو وييدتن  ،ووقن منق سندخ لكنهفو وييدتن علن سندخ ملنؤمق
وييدتن  ،فمنه رأ تن منق منيةتده منق زان أو لنع أو تننو قنلعا أو قنيه أو حنج أو هللا نه أو خيهننة أو ابنما منق هننذ
لكبهنو ف ع مق ييدة لدهق وعد نو لنذا قنهللا خنوحل فين  ،ال منق سندخ لدهقن وعد نو وييدتن اتسنهب ملنآث
و لعع حش و لكبه و ،ومه رأ ة مق لدهق ومع هبت عل ل لعا و ل يه و لزانها و النج و جل نه وأبنع أب لني ف نع
مننق ييدننة ملننؤمق وسنندخ لننذا ق نهللا م نزحل في ن  ،ال مننق سنندخ ملننؤمق وعد ننو وييدت ن اتسننهب السنندهت و سننتةمه
قننه  :ان ع نهللا ال أهللاننعر ،ومد ن ال
خلننم و هللاتدننهب ملننآث ،فننهك عوضننة هننذ يفعمننه ال ننه عل ن
أهلم ،وحكم ال حي وال أميي وال مطط ( )2أالقع يفعمه لسيقة لنيت هللا ح نه ملنؤمق بسندخ لدهقن وييدتن ،

ّ
بسدخ ملؤمق وييدت ر وهه ال نه إىل أقنل ه ،فنهىن أنا اُ ال هلإ إال

وأالقع يفعمه السدة ليت اتسب ه لدهق
أنكا عنهمل لسنو و خعنء و ان ملطلن علن قلنعب عبنه ا ال أحين وال أهلنم وال لنز أحنهللا إال منه عوفتن منق قبنني
أخلق .

ُ
م ة م نة؟ قنه  :قعلن تةنهىل :قال معاذ ا ِ

اي إبوهيم قوأ هذ ت ة ،قلة :اي بق رسع
ث قه لبهقو
ْ
َّ
ً
لبنهيق هنذ بةيدن ،
أ ْ نأخك ِإال م ْن وا ْْنا متاعنا ِعنْْ ِإنَّا ِإذا لظالِمو هع لظههو مه تع معن  ،هع و
() 3
اي إبوهيم للقوم هههو وابيده وحمكمه ومتشهذه وانسخه ومدسعخه و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة
__________________
( )1هذ هع لظههو ملع ف للم هللار وللب هر ابب لطيدة و مليننه وملنه رو لعنيب (ر )
لكق يفقي «مبح» بهللا «سدخ» ملع ض  .و لسدخ مبةىن يفقي.
( )2الي  :جلعر و لظلم .ومه الهام

لنع عنق بةنب مشنهخي (قنهللا )

حكم  :هللاهر وهلم .ومطط لوهللاي :أفو وتبهعهللا عق ال .

( )3هذ الهللا ط مق يفحه ط ملشكلة وللم لسء واذ لعيب

لشو
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بيه في فلم هللا .

ابب لطيدنة

 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم فلمه هللاتمةنع إىل عسن وهللالنع هم تقطنو منه أقنعو وانهنع جيه لعنن

حبسن ،

ُّ ْ
َّ
قعووهم قعلع  :يا أيتا الع ِزيكز ِإ

واه ولهللا ةقعب إك غ بع خوحل مق ثيهذم مةو و قطو مق رسس م
ً ْ ً
ً ْ
َّ
ْ ْ
فنةيل عنق هنذ  ،فلمنه ر عسن كلنع قكال
َل أها شيخا ر ِبَا فخك أَْنا ماكن إِنا ن اَ ِمن المح ِسكنِ
ْ ْ
َّ
َّ ً
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ أ نأخك إِال من واْنا متاعنا ِعنْ ومل قي إال مق سو متهعده إِنا إِذا لظكالِمو فلمكا اسَيأسكوا
معاذ ا ِ
() 1

ْ
ْ
َّ
ْ
ِمن وأر و الن و ه إىل أبي م قه هلم الو بنق ةقنعب :أل ْم تعلموا أ أهاك ْم قْ أخكك علكيْك ْم م ْوثِقكا
َّ ْ
هذ و ِم ْن قبْل ما ف َّ ْطت ْم ِِف يوسَ فهرهللاةع أنتم إىل أبيكم فةمه ان فال أرهللان إلين َكَّت يكأذ
ُ
ِمن ا ِ
ْ ْ
ِ أ ِِب أ ْو َيْكم اُ ِ وهو خَ احا ِر ِم .

 113ـ يف تفسـري العياشـي عنق هشنه بنق سنهمل عنق أيب عبنهللا
ْ

قنه  :ملنه سنتية إخنعا عسن منق أخني م

ْ

ْ

قه هلم ع وانه أانيهم :فل ْن أهْ ح اَل ِْض َ ََّّت يأذ ِ أ ِِب أ ْو َيْكم اُ ِ وهو خ َْ احكا ِر ِم قنه :
ورهللا إىل عس كلم ح رتع لكال بيد مه حن غ ن نع وانه إك غ ن نع قهمنة منةوا اتعن
وخنوحل مد ننه لنهللا  ،قننه  :واننه بننا نهللاا عسن بننق لن قننغم مةن رمهنننة مننق كهن  ،واننه ل ن لةن ذننه قننه :
نع فسنكق نع  ،ث عنه
فةخذهه عس مق ل فهللاحوهللا ه ع ع  ،قه  :وحبه ل ن ( )2ليةخنذهه فمن
إىل عسن فكلمن أخين حن رتعن لكننال بيد مننه حن غ ن ننع وقهمننة لشننةوا وسننه مد ننه لنهللا  ،فةخننذ
لبينة مةدنه
ع ع فسكق ع  ،فقه نع  :إ
عس لومهنة مق ل فهللاحوهللا ه ع ع وحبه ل
ْ
ْ
ْ ْ
لبةب ولهللا ةقعب قه  :فةدهللا كلع قه هلم عس  :هل ع ِل ْمت ْم ما فعلت ْم ِبيوسَ وأ ِخي ِ ِإذ أُت ْم اا ِهلو
 144ن و رو ة هشه بق سهمل عد قه  :مله أخذ عسن
ماكن وهللالع هم تقطو مه قعووهم قعلع  :خذ حهللاان
__________________
( )1اذ لدسخ و مل هللار لكق ملدقع عد
( )2أا ان.

ْ
أخنه هللاتمن علين إخعتن فقنهلع لن  :فخكك أَكْنا

لب هر «ورسس ه» هع لظههو.
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ً

مكهنن  ،قننه  :فلمننه

ىب علنني م و خوهللاننع مننق عدنهللا قننه هلننم ننع « :قنهللا علمننتم مننه فةلننتم بيعسن

َّ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
اَل ِْض ََّت يأذ ِ أ ِِب أو َيككم اُ ِ وهكو خكَ احكا ِر ِم

فلك ْ
كن أهْك ح

نع  ،قنه :
قنه  :فوهللاةنع إىل أبني م و لن
فهللاخي عل عس كلم أخي ح رتع لكال بيد وبيد وغ  ،وانه علن اتعن منةوا إك غ ن قهمنة
لشننةوا فننال تننز تقننذه ابلنهللا حن ميسن بةننب ولنهللا ةقننعب ،قننه  :فكننه بننا نهللاا عسن بننق لن قننغم نهللا

رمهنة مق كه لةن ذنه ،فلمنه رم عسن قنهللا غ ن وقهمنة لشنةوا تقنذه ابلنهللا أخنذ لومهننة منق نهللا ل ن ث
حوهللا ه ع ع و تبة ه ل ليةخذهه فعقةة هللا عل ع قنه  :فنذه غ نب  ،قنه  :فنهراتب نع ورهللان
ل ن ابلومهنننة إىل عس ن ث رتع ن لكننال بيد مننه ح ن غ ن وقهمننة لشننةوا ف ةلننة تقننذه ابل نهللا  ،فلمننه ر
عس حوحل لومهنة ع ع و تبة ه ل ن ليةخنذهه فعقةنة نهللا علن نع فسنكق غ نب  ،قنه  :فقنه نع :
لبية ملق ولهللا ةقعب ح قد كلع ثالن مو ت.
إ
نع فنهللاخي علن عسن فكلمن
 115ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم قنه  :فوهللان إخنعا عسن إىل أبني م و لن
ح رتع لكال بيد وبيد  ،وكاو مني مه نقلده عق تعسم لةيهمء إىل قعل ثالن مو ت.
فقننه ل ن  :اي عس ن
ح نهللا ط يع نني وفي ن فدننز هللاينينني
 146ن وابسننده إىل علننء بننق ب هلننه ا
خوحل هللا فةخوهللا ه ،فخنوحل منق بنا أقنهبة ننعر فقنه عسن  :منه هنذ اي هللاينيني؟ فقنه  :هنذ لدبنعا أخوهللا نه
منق قننلبع يفنننع مل تقنم يفبيننع ف ننط ننعر وحمن لدبننعا منق قننلب  ،وهللاةل ننه ولنهللا الو أخننء عسن  ،وكلننع
ْ
ْ
ْ
يفهنم مله أر و قتي عس قنه  :ال تقتلوا يوسَ وألقو ِِف غياه ِت اْل ِّب فشنكو علن كلنع وملنه أر و
َّ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
اُ
كم
ك
َي
و
أ
ِب
أ
ذ
ِ
أخنه قنه  :فلن أه ح اَلِض ََّت يأ ِ ِ

وهللاةع إىل أبي م مق م و وقهللا حب عسن
ْ ْ
كَ احككا ِر ِم فشننكو لن كلننع فكنه أنبيننهء بنىن إسنو نيي مننق ولنهللا الو  ،واننه معسن مننق ولنهللا وهننع
وهككو خك
معس بق عمو بق و بق و هط بق الو بق ةقعب بق إس بق إبوهيم ،وستق عل الهللا ط
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بتمهم إنشهء

تةهىل عق قو .

قع ةقعب «ف ي عيي» قه  :بال مكع .
 117ـ يف أةمايل شيخ الطا ف  :ابإلسده قعل
 118ـ يف تفســري العياشــي عننق هللاننهبو قننه  :قلننة يفيب هللاةعننو  :ومحننع مننه ل نني جلمينني؟ قننه  :فننذلع
قي لي في مكع إىل لده .
 :منه بلن منق حنز ةقنعب علن عسن ؟ قنه  :حنز
 119ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم وسنقي أبنع عبنهللا
سبةا ثكل عل أوال هه ،وقه  :إ ةقعب مل ةوه الس هللاهم فمد ه قه  :و أسعه عل عس .
قننه  :قننه لن بةننب أقن هبده :مننه بلن مننق
 151ـ يف تفســري العياشــي عننق هشننه بنق سننهمل عننق أيب عبنهللا
حز ةقعب عل عس ؟ قه  :حز سبةا ثكل حو ء.
 151ن وذننذ السننده عدن قننه  :قينني لن  :اين حيننز ةقننعب علن عسن وقنهللا أخنني هللاينينني نن مل مينة و نن
سمهللا إلي ؟ فقه  :ن نسء كلع.
نل
قنه  :انه علنء بنق السنا
 151ـ يف كتـاب ابخصـا عنق أيب هللاةعنو ب بنق علنء لبنهقو
ليننع و لليلننة لن راةننة إىل قننه  :ولقنهللا بكن
منه م
حن قنه لن منعىل لن  :اي بنق رسننع
عد و حهللا مد م فهبي
ثده عشو بده فغي
حيه لهللانيه ،و ان نظوت إىل أيب وأخ وعم

علن أبين السننا عشننو ق سنندة مننه وضن بننا هللا ن يةننه إال بكن ،
انه لن
الزنننع دق نء؟ فقننه لن  :وحيننع ةقنعب لدننب
ة عيدنه منق اننوا بكهنن علين  ،و حنهللاو ب ه نو ( )1لغنم ،وانه بدن
وسبةة عشو مق أهي بييت مقتعلا حعيل فكي دق ء حزّن؟

قننه  :لبكننهس مخسننة م و ةقننعب و عس ن
 153ن عننق ب بننق س ن ي لد ننوّن وفة ن إىل أيب عب نهللا
وعلننء بننق السنا  ،فةمننه م فبكن علن جلدننة حن قننهر خهللا ن أمنننه الو ننة،
وفهيمنة بدننة ب
و مه ةقعب فبك عل عس ح كه ب و ح قيي ل :
__________________
( )1حهللاب و حهللاو ب أا خوحل ه و و خي قهللار وبطد .
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ْ
ْ
ْ
َّ
ً ْ
ك
ُ تفتلا تكر يوسَ ََّت تكو َ ضا أو تكو ِمن اِلا ِل ِ
تا ِ

.

قنه  :إ
 151ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي عق معس بق هللاةعو عق أبي عق مابن عق السا بق علنء
ننع اي مننق ننع لشننه وأحبننهرهم قننه يفمننم ملننؤمدا :فننه ةقننعب قنهللا قنني علن فننو ولنهللا حن اننه حيننو مننق
قنبب ولنهللا إبنوهيم
 :لقهللا اه اذلع وقهللا اه حز ةقعب حزان بةهللا تنال  ،وب
الز ؟ قه ل عل
 :سننز لنندع وجيننزم لقلن وإان عليننع اي
قننوا عيدن حيننعا مدن وخ ن ابالختيننهر لننيةظم لن ال خننهر ،فقننه
و الستسال ل عي لعةه .
إبوهيم زونع  ،وال نقع مه سخط لوب اي كلع ؤثو لوضه عق
ع ننه وه ننع لس ن ق فقننه  :س ننةلع ن مابن ننء علي ننع
 155ـ يف تفس ــري عل ــي ب ــن إبـ ـراهيم عس ن
 :و اننه
إلين  :اي عسن وأا حن تابنننع وأهللانهللا علن ؟ إىل قعلن
وأهللانهللا ا إال فوهللاننة عننىن فننةوح
ةقعب وهبة ل ثىن عشو ولهللا فغيبة عد و حهللا فمه ز بك ح كه ب و وقةهللا عل لطو ن شنكعّن إىل
خلقء ،وقهللا تقهللا بتمهم .
 :نزو غنم ملتعكنو ال ملتعكنو متكلن و نزو مطبنعم و النز
 156ـ يف ةمصـياا الشـريع قنه ل نه

ْ
َّ
ِ :إنمكا أشككوا

ق ة ةقنعب
بهللاأ مق لبهيق و لعكو بهللاأ مق رس ة هللااثت وبيد مه فو  ،قه
ْ
ِّ
ْ
ُ ما ال ت ْعلمو بسنب منه سنة النز بةلنم نع بن منق
ُ وأعلم ِمن ا ِ
بِّث وَز ِِن إىل ا ِ

() 1

و لةنهملا.

قنع  :إنَّما أ ْشكوا ب ِِّّث وَ ْ
كز ِِن إىل
ِ

 157ـ يف تفسري العياشي لع يي بق سهر قه  :مسةنة أاب عبنهللا
ُ مد عبة.
ا ِ
ةقنعب أتن ملكنه سنقل الههللانة فقنه لن مللنع :أننة
 158ن عنق إمسهعيني بنق هللانهبو عنق أيب عبنهللا
إبوهيم؟ قه  :ال ،قه  :وأنة إس

بق إبوهيم؟

__________________
( )1اذ لدسخ و مل هللار هكذ « :فبسب مه سة الز علم خص ب مق
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و لةهملا.

قه  :ال ،قه  :فمق أنة قنه [ :أان] ةقنعب بنق إسن

قنه  :فلمنه بلن منه أر بنع من حهللا ثنة لسنق؟ قنه  :النز

عل ن عس ن  ،قننه  :لق نهللا بل ن بننع الننز اي ةقننعب انني مبل ن فقننه  :ان مةشننو يفنبيننهء أسننوم مننءء لننبالء إليدننه ث
يفمننني فهيفمننني مننق لدننه  ،فق ن حههللاتن فلمننه هللاننهوز قننغم اببن هننبط إلين هللاينينني فقننه  :اي ةقننعب ربننع قونننع
ل ب ( )1وقه  :اي رب زلة أقلدي ه فال أعنع بةنهللا هنذ أبنهللا ،
لسال و قع لع :مكعتين إىل لده ؟ فةعو وهللا
ث عه إلي هللاينيي فقه ل  :اي ةقنعب رفن رأسنع ربنع قوننع لسنال و قنع لنع :قنهللا أقلتنع فنال تةنع تشنكعّن
ْ
َّ
إىل خلقء ،فمه رأ انيقه بكلمة اله اه في ح ح ي بدع ( )2ف وب وهللا ن إىل النهنط وقنه  :إِنمكا أشككوا
ْ
ِّ
ْ
ْ
ُ ما ال تعلمو
ُ وأعلم ِمن ا ِ
بِّث وَز ِِن إىل ا ِ

 159ن و حهللا ط مخو عد هللاهء ةقنعب إىل ننوو
فقه ل  :أنة إبوهيم خليي لومحه ؟ قه  :ال ،الهللا ط.
 161ـ يف كتــاب ةمعـاين الخيـار ابسنده إىل بننق مةهو نة يفمن قنه  :مسةننة أاب عبنهللا

إىل مؤمق فقهللا مك إىل

حههللانة ،فلمنه رم وثن علين وانه أمنب لدنه هببنوهيم،
قنع  :منق مننك

.

 :ومق مك م يبة نزلة ب فهنه شكع رب .
 161ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قه رسع
 :ومق أقبح شكع م يبة نزلة ب فهنه شكع رب .
 161ـ يف هنل اليل قه
َّ ْ
ِّ
ْ
ُ ورو عنق لدنب هللاينيني أات فقنه  :اي ةقنعب
 163ـ يف جممـع الييـا
ِإنما أشكوا بِّث وَز ِِن إىل ا ِ

قننوء عليننع لسننال و قننع  :أبشننو وليعننوح قلبننع فننع عننز لننع اننهان ميتننا لدشنوهتمه لننع قنند يةهمننه للمسننهاا،
ف ننه أحن ن عب ننه ا إىل ملس ننهاا أو تن نهللارا مل أكهب ننة ب ننو وقعس ننة ه ننو ؟ يفنك ننم ك ننتم م ننها وأاتا ننم ف ننال
ملسكا وهع قهنم فلم تطةمع ميقه ،فكه ةقعب بةهللا كلع إك أر لغهللا ء أمو
__________________
( )1أا لك وموغ و س في .
( )2و مل هللار «ح أات بدع ».
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مدننه اي فدننه  :أت مننق أر لغنهللا ء مننق ملسننهاا فليتغنهللا من ةقننعب ،وإك اننه قننهنمه مننو مدننه اي دننه  :مننق اننه
ق ي ة.
قهنمه فليعطو م ةقعب ،رو الهام أبع عبهللا
 161ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق علء بق أسبه عق عمن ةقنعب بنق سنهمل عنق
ملنه كهن مدن بدينهما ان :
قنع  :إ ةقنعب
إس بق عمهر عق لكههلء قه  :مسةنة أاب عبنهللا
تبنهر وتةنهىل :لنع أمت منه يفحييت منه لنع حن عن بيدنع
اي رب أمه تومحين أكهبة عيين وأكهبة إبين؟ فةوح
وبيد مه ،ولكق تذاو لشها ليت ك ت ه ومع ت ه وأالة وفال وفال إىل هللاهنبع قهنم مل تدل مد ه ميقه؟.
دنه مده ن اني غنهللا ا منق مدزلن علن فوسنخ :أت
 165ن و رو ة خو قه  :فكنه بةنهللا كلنع ةقنعب
مق أر لغهللا ء فليةت إىل ةقعب وإك مس ان  :أت مق أر لةشهء فليةت إىل ةقعب.
 :إ ةقنعب قنه مللنع ملنعت :أخنيّن عنق يفروح
 166ـ يف كتاب كما الـدين ومتـام الةعمـ وقنه ل نه
علنة منه قب نة منق يفروح؟ فقنه :
تقب ه جمتمةة أو متعوقة؟ قه  :بي متعوقة ،قه  :ف ي قب ة روح عس
َّ ْ
ِن اذهبوا فتح َّسسوا ِم ْن يوسَ وأ ِخي ِ .
ال فةدهللا كلع قه لبدي  :يا ه ِ

 167ـ يف كتــاب علــل الشـرا ع ابسننده إىل حدننه بننق سنهللا و عننق أبين قننه قلننة يفيب هللاةعننو  :أخننيّن عننق
ْ
ةقعب حا قنه لعلنهللا  :اذهبوا فتح َّسسوا ِم ْن يوسَ وأ ِخي ِ أانه علنم نن حنء وقنهللا فهرقن منق عشنو ق سندة
ْ
نبط علين
وكهبة عيْنا ِمن اح ْز ِ ؟ قه نةم علم ن حنء ،قلنة :واين علنم؟ قنه  ،نن عنه لسن و
ملننع ملننعت ف ننبط علين تنواي وهننع ملننع ملننعت فقننه لن تنواي  :مننه حههللاتننع اي ةقننعب؟ قننه أخننيّن عننق يفروح

تقب ن ه جمتمةنة أو متعوقنة؟ فقننه  :بني متعوقنة روحننه روحنه قنه  :فمنو بننع روح عسن ؟ قنه  :ال فةدنهللا كلنع علنم نن
ْ
حء ،فقه لعلهللا  :اذهبوا فتح َّسسوا ِم ْن يوسَ وأ ِخي ِ .
 168ـ يف روض الكايف بق حمبعب عق حده بق سهللا و عق أيب هللاةعو
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منل  ،إال

في ه بواي ابلبهء ملعحهللاا نقطه مكه تواي ابملندها مق فع اذلع.
منلن أ نه إال

فين قنعاب وفين و خني

تعسم لةيهمء عق حده بق سهللا و عق أبين عنق أيب هللاةعنو
مخو تيأ بي وهع ملع ملعت وكاو ع .
أعو بينه من منق عسن يةهمنه فقنه لن  :إك منورت بنع ا
 169ـ يف ابخـرا ل واجلـرا ح وعنق ل نه
اننذ فدننه  ،اي ةقننعب فهن ن خي نوحل إليننع مننيخ وسننيم ،فقننه ل ن  :ىن رأ ننة مب ننو رهللاننال قننوس لسننال و ق ننع  :إ
و ةتننع عد نهللا حمععهننة لننق ت نني  ،فلمننه بلغ ن يفعننويب خننو ةقننعب مغشننيه علي ن فلمننه أفننه قننه  :هنني لننع مننق
حههللاة؟ قه  :يل بدة عم وهء زوهللايت مل تلهللا ،فهللاع ل فوز مد ه ربةة أبطق ،اي بطق ثده .
كن ِ ْو ِح اُ لقعلن سنب هن  :إنَّك ال ييْكأس م ْ
 171ـ يف هنل اليل قه  :وال تية لشو هنذ يفمنة م ْ
كن
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ

ْ

ْ

ْ
ُ ِإال الق ْوم الاك ِف و .
ِو ِح ا ِ
 111ن وفي وقه  :لعقي اي لعقين منق مل قندط لدنه منق رمحنة
مكو .

ْ ْ
ُ ومل نؤمد م
ومل ؤ سن م ِمكن ِو ِح ا ِ

علي ننه لدننهر عننق أيب عب نهللا
 171ـ يف ةمــن ال رهــره الفقيــه ابب مةوفننة لكبننهنو لننيت أوع نهللا
ْ ْ
ُ  ،ال
بةهللا كاو لشو ابهلل :وبةهللا لينة
حهللا ط يع ي ذاو في لكبهنو قع في
ِمكن ِو ِح ا ِ
ْ
َّ ْ
َّ
ْ
ْ ْ
ُ ِإال الق ْوم الاك ِف و .
قع ِ :إن ال ييأس ِمن ِو ِح ا ِ
 173ـ يف تفسري العياشـي مت نال مخنو منه نقلدنه عدن سنهبقه عنىن وكانو نع عدن  :عنق أيب ب نم عنق أيب هللاةعنو
عه إىل النهللا ط الو قنه  :و منتهللا حزنن ةنىن ةقنعب حن تقنع ه نو  ،وأ بنوت لنهللانيه عنق ةقنعب وولنهللا
ْ
ْ
َّ
ح حتههللاع حههللاة مهللا هللاا ،وفدية ممهتم فةدهللا كلع قه ةقعب لعلهللا  :اذهبوا فتحسسوا ِمن يوسَ وأ ِخيك ِ
ْ
َّ ْ
َّ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ُ ِإال الق ْوم الاك ِفك و فخنوحل مند م نعنو وبةنط مند م بب نهعة
ُ ِإن ال ييأس ِمن ِو ِح ا ِ
وال تيأسوا ِمن ِو ِح ا ِ

س ننما ،واتن ن مة ننم ات ننهاب إىل عز ننز م ننو تةطعن ن علن ن نعسن ن وولن نهللا  ،و وقن ن ولن نهللا بن نهللاس بن نهللاف اتهبن ن قب نني
لب ننهعة ،فكت ن  :بس نيحرلا نمحرلا هللام إىل عز ننز م ننو ومظ ننو لة نهللا ومننع لكينني م نق ةقننعب بننق إس ن بننق
إبوهيم
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خلينني

قننهح نننوو لننذا عن إلبننوهيم الطن و لدننهر لي وقن ذننه ف ةل ننه

علين بننو وسننالمه وأتننه مد ننه،

أخي ه لةز ز ان أهي بية قهللايف مل ز لبالء سو ةه إليده مق ليبلعان بذلع عدهللا لسنو ء و ل نو ء ،و م نهنب
تتهبةننة عل ن مدننذ عشننو ق سنندة ،أوهلننه نن اننه يل بننق مسيت ن عسن واننه سننوورا مننق بننا ول نهللاا وقننوا عيننين ونننوا
فننؤ ا و خعت ن مننق غننم من سننةلعىن أبةن ن مة ننم وت ن و لةن  ،فبةنت ن مة ننم بكننوا و ن ن هللاننهسىن عشننهء بكننع
كك الب  ،فزعمننع لننذن أالن فهمنتهللا لعقنهللا حننزّن وانننو علن فو قن بكننهنء حن
يص ك ِ هِككْمال رك ِ
وهللاننهسىن ى ق ِم ِ
بي ة عيدها مق الز  ،و ن اه ل أ مق خهلتن وادنة لن مة بنه علين رفيقنه وانه يل أنيسنه ،وادنة إك كانوت
عسن ضننممت إىل ق نهللارا فيسننكق بةننب مننه أهللانهللا ق نهللارا و خعت ن كاننوو يل نننع أ ننه لةز ننز سننةلت م عد ن
وأموهتم أيتع ب و مل أيتع ب مدةت م ملما لده مق لقمح منق م نو فبةنتن مة نم ليمتنهرو لدنه قم نه فوهللاةنع إىل
ولنني هننع مة ننم ،وكاننوو نن سننو مكيننه مللننع ،و ننق أهنني بيننة ال نسننو وقنهللا حبسننت وف ةتننين بن  ،وقنهللا منتهللا
لعو ق حزّن ح تقع لذلع ه نوا ،وعظمنة بن م نيبيت من م نهن متتهبةنهت علن  ،فمنق علن بتخلينة سنبيل
وإيالق مق حمبس  ،ويي لده لقمح و مسح لده لسةو ،وع ي بسوح م ةقعب (.)1
فلمه م ولهللا ةقعب مق عدهللا ع م و بكتهب نز هللاينيي عل ةقنعب فقنه لن  :اي ةقنعب ربنع قنع
لع :مق بتال مب هنبع ليت اتبة ذه إىل عز ز م و؟ قنه ةقنعب :بلنعتىن ذنه عقعبنة مدنع وأ اب ،قنه  :ف ني
اه قهللار عل قوف ه عدع أحهللا غما؟ قه  :ةقعب ألل م ال ،قه  :فمه سنت يية منىن حنا منكعت م نهنبع
إىل غننما ومل تسننتغط ىب وتشننكع مننه بننع إىل ؟ فقننه ةقننعب :أسننتغعو اي هل ن وأتننعب إليننع وأمننكع بنننء وحننزّن
تبننهر وتةننهىل :ق نهللا بلغننة بننع اي ةقننعب وبعل نهللا خلننهيقا لةده ننة أ ىب ،ولننع ادننة اي ةقننعب
إليننع ،فقننه
مننكعت م ننهنبع إىل عد نهللا نزوهلننه بننع و سننتغعوت وتبننة إىل مننق كنبننع ل ننوفت ه عدننع بة نهللا تق نهللا وا إايهننه عليننع،
ولكق لشيطه أنسه كاو ف وت إىل لقدع مق رمحيت ،و ان جلع لكويف أح عبه ا ملستغعو ق
__________________
( )1مسح بكذ  :هللاه  .و لسوح :لتس يي و إليال .
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لتننهنبا لننو غبا إىل فيمننه عدنهللاا ،اي ةقننعب ان ر إليننع عسن وأخننه ومةينهللا إليننع مننه كهن مننق مهلننع والمننع
و مننع ،ور إليننع ب ننو ومقننع لننع ه ننو وين نعسننه وقننو عيدننه ،و لننذا فةلتن بننع اننه أ اب مننىن لننع فهقبنني
أ ىب.
ُّ ْ
ر ململكنة ،فقنهلع  :أيتا الع ِزيكز
دخلوا ى يوسَ
قه  :وم ولهللا ةقعب بكتهب ع م و حن
ْ

ْ

م َّسنا وأ ْهلنا ُّ ُّ
الَض و ِائْنا هِ ِبضاع الة م ْزاا ال فأ ْو ِف نلا الكيْل وتص َِّْ عليْنكا مخيدنه بنق ايمنا ،وهنذ اتنهب أبيدنه
ةقعب إليع أمو سقلع لية سبيل  ،و متق بن علين  ،قنه  :فةخنذ عسن اتنهب ةقنعب فقبلن ووضنة علن
ْ
ْ
( )1ح بلنة مععن لقمنيص لنذا علين  ،ث أقبني علني م فقنه  :هكل ع ِل ْمكت ْم مكا فعلكت ْم
عيدي وبك و نت
ْ
َّ
ْ
ْ َّ
ُ
ِبيوسَ مق قبي وأخي مق بةهللا قهلع ِإنَ َلنت يوسَ قال أنا يوسَ وهكا أ ِِخ قْ من اُ علينا قالوا تا ِ
ْ
ْ
ْ
لق ْْ آث َ اُ عليْنا فال تع ده وال تةهقبده ليع و غعو لده قال ال ت َِثيب عليْكم اَل ْوم يو ِف اُ لك ْم .
ع.
و رو ة خو عق أيب ب م عق أيب هللاةعو
ْ
ُّ
ْ
 114ن عق عموو بق عنمه عق بةب أق هبده قه  :مله قنه إخنعا عسن  :يا أيتكا الع ِزيكز م َّسكنا وأهلنكا
ْ
ْ
ُّ ُّ
الَض قه  :قنه عسن  :ال قني علن ضنو م ةقنعب ،فقنه عدنهللا كلنع :هكل ع ِل ْمكت ْم مكا فعلكت ْم ِبيوسكَ

وأ ِخي ِ ت ة.
قه  :سةلت عق قعل :
 115ن عق أمحهللا بق ب عق أيب السق لوضه
و ِائْنا هِ ِبضاع الة م ْزاا ال قه ملقي ،و هذ لوو نة و ِائْنا هِ ِبضاع الة م ْزاا ال قنه  :اهننة ملقني ( )2واهننة
بال هم بال ملقي وهء لب هعة.
َّ ْ
ْ
قه مؤل هذ لكتهب :قهللا سب تعسم لةيهمء عدهللا قعلن  :فل ْن أهْ ح اَل ِْض ََّت يكأذ ِ أ ِِب بينه
ْ
ْ
ْ ْ
 :هل ع ِل ْمت ْم ما فعلت ْم ِبيوسَ وأ ِخي ِ ِإذ أُت ْم اا ِهلو
لقعل
 176ـ يف جممــع الييــا و اتننهب لدبننعا ابإلسننده عننق السننق بننق حمبننعب عننق مسةينني لعننو ء عننق ينواب عننق أيب
خي يع ي :إ ةقعب ات إىل
عبهللا

__________________
( )1نت  :تدع مهللا هللا  .بك مهللا هللا .
( )2ملقي :لكدهللار لذا تهللاخق ب لي ع وحب جيةي

لهللاو ء ،وقم م وا.
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عس ن  :بس نيحرلا نمحرلا هللام إىل عز ننز م ننو ومظ ننو لة نهللا ومننع لكينني ،مننق ةقننعب بننق إس ن

بننق إبننوهيم

خليني لننومحق قننهح ننوو لننذا عن لن لدننهر لي وقن ذنه ف ةل ننه علين بنو وسننالمه وأتننه مد نه ،أخنني ننه
لةز ننز ان أهنني بيننة مل ننز لننبالء إليدننه سننو ةه مننق ليبلننعان عد نهللا لسننو ء و ل ننو ء ،و م ننهن تتهبةننة عل ن مدننذ
عشو ق سدة ،أوهله ن اه يل بق مسيت عس واه سوورا مق با ولهللاا وقوا عيين وننوا فنؤ ا ،و خعتن منق
يصك ِ هِكْمال
غم م سةلعىن أ أبةن مة م وت و لة  ،فبةنت مة نم بكنوا ف نهءوّن عشنهء بكنع و ااؤ ى ق ِم ِ

ر ِك الب وزعمع لذن أال  ،فهمتهللا لعقهللا حزّن وانو علن فو قن بكنهنء ،حن بي نة عيدنها منق النز  ،و نن
انه لن أ وادنة بن مة بننه وانه يل أنيسننه ،وادننة إك كانوت عسن ضنممت إىل قنهللارا فسننكق بةنب مننه أهللانهللا
قهللارا و خعت كاوو نع سةلت م عد وأموهتم أ أيتع ب فه مل أيتع ب مدةت م ملما فبةنت مة نم ليمتنهرو
لده قم ه ،فوهللاةع إىل ولي هع مة م ،وكاوو نن سنو مكينه مللنع و نق أهني بينة ال نسنو  ،وقنهللا حبسنت عنىن
وف ةتننين بن  ،وقنهللا منتهللا لعو قن حننزّن حن تقننع لننذلع ه ننوا ،وعظمننة بن م ننيبيت من م ننهن تتهبةننة علن ،
فمننق عل ن بتخليننة سننبيل وإيالقن مننق حبسننع ،ويين لدننه لقمننح و مسننح لدننه لسننةو ،وأوه لدننه لكينني ،وع نني

ْ
ُّ
ر مللع «و قالوا يا أيتكا الع ِزيكز م َّسكنا

سوح م إبوهيم ،قه فم ع بكتهب ح
وأ ْهلنككا ُّ ُّ
الَضكك إىل مخننو ت ننة وت نهللا عليدننه مخيدننه بننق ايمننا ،وهننذ اتننهب أبيدننه ةقننعب أرسننل إليننع مننو
سقلع لية سبيل فمق ب عليدنه ،فةخنذ عسن اتنهب ةقنعب وقبلن ووضنة علن عيدين وبكن و نت ن حن بني
ْ
ْ
معع لقميص لذا علي  ،ث قبي علي م وقه  :هل ع ِل ْمت ْم ما فعلت ْم ِبيوسَ وأ ِخي ِ .
دخلوا ى يوسَ

قنع  :لقنهنم منب
 177ـ يف كتاب كما الدين ومتـام الةعمـ ابسنده إىل سنهللا و قنه  :مسةنة أاب عبنهللا
قلننة :اةنننع تننذاو خنني أو غيبتن ؟ فقننه يل :مننه تدكننو مننق كلننع هننذ يفمننة أمننبه خلدننهز و؟
مننق عسن
إخعا عس اهنع أسبهيه وأوال أنبيهء اتهللاوو عس واب ةع وهم خعت وهع أخعهم فلم ةوفع
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ح قه هلم :ان عس  ،فمه تدكو هذ يفمة

وقة منق يفوقنهت و نهللا

كع

بنا ح تن  ،لقنهللا

ةوف ن مكهن ن
ملننع م ننو واننه بيد ن وبننا و ل نهللا مسننما نهنيننة عشننو عمننه ،فلننع أر
اننه عس ن
لقنهللار علن كلنع و لقنهللا سنهر ةقنعب وولنهللا عدنهللا لبشننهرا مسنما تسنةة أاي منق بنهللاوهم إىل م نو ،فمنه تدكنو هننذ
عةنني تن مننه فةنني بيعس ن  ،سننم أسننع ق م و طننة بسننط م وهننم ال ةوفعن ن ح ن
يفمننة كنع
ةوف م نعس امه أك ليعس

أيك

ْ
ْ
ْ ْ
ح قه هلنم :هل ع ِل ْمت ْم ما فعلت ْم بِيوسكَ وأ ِخيك ِ إِذ أُكت ْم

اا ِهلو قالوا أإِنََّ َلنْت يوسَ قال أنا يوسَ وهكا أ ِِخ .
أقع لكه علء بق إبوهيم عق ب بق السا عق بق أيب تو عق ف هلة بق أ عب عق سنهللا و ل نم
قننع  :إ قننهح هننذ يفمننو مننب ه مننق عس ن  ،وكاننو امننه نقلدننه عننق اتننهب
قننه  :مسةننة أاب عب نهللا

ْ
َّ
امنه لنهللا ق ومتنه لدةمنة بتغينم سنم وبنهللا هني علمنتم إىل مخنو بةنب :قكالوا أ ِإنكَ َلنكت يوسكَ قكال أنككا

يوسَ .

 178ـ يف جممــع الييــا ورو عننق أيب عبنهللا

نن قننه  :انني كنن عملن لةبنهللا و انه عهملننه ف ننع هللاههنني

ْ
ْ
إلخعتن  :هل ع ِل ْمت ْم ما فعلكت ْم ِبيوسكَ

سب هن قنع عسن
حا خهيو بدعس مة ية رب  ،فقهللا حك
ْ ْ
وأ ِخي ِ ِإذ أُت ْم اا ِهلو فدسب م إىل جل ي ملخهيوهتم منعس م مة ية .
قنه  :لني رهللاني منق ولنهللا فهيمنة مينعت وال
 179ـ يف تفسري العياشي عق ملع ي بق عمو عنق أيب عبنهللا
ُ لق ْْ آث َ اُ عليْنا .
خيوحل مق لهللانيه ح قو لإلمه هبمهمت امه أقو ولهللا ةقعب ليعس حا قهلع  :تا ِ

ملنه قنهللا رسنع
 181ـ يف الكايف علء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق محنه بنق عيسن عنق حو نز عنق أيب عبنهللا
مكنة نع فتت ننه فنتح ابب لكةبنة فننةمو ب نعر لكةبنة فطمسننة فةخنذ بة نه لبننهب فقنه  :ال إلن
إال وحهللا ال مو ع ل قهللا وعهللا ون و عبهللا وهز يفحزب وحهللا  ،مه ك تقعلع ومنه ك تظدنع ؟ قنهلع  :نظنق
خم  ،أ اويف و بق أ اويف وقهللا قهللارت! قه  :فهىن أقع امه قه أخ
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ْ
ْ
َثيب عليْكم اَل ْوم
عس  :ال ت ِ

ْ
ْ
ْ
اَح
يو ِف اُ لكم وهو أَِم ال َّ ِ ِ

و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

إىل
 181ـ يف تفســري العياشــي عننق بننق أيب عمننم عننق بةننب أق ن هبده رفة ن قننه  :ات ن ةقننعب لدننب
عس  :مق ةقعب بق إس بق إبو هيم خليي لومحه إىل عز ز م و ،مه بةهللا فهان أهي بية مل نز لنبالء سنو ةه
لدننهر ،ث بتلن ىب إسن لننذبيح ،واننه يل بننق واننه قننوا عيننين وادننة أسننو بن
إليدننه بتلن هللانهللاا إبننوهيم فننهلق
فهبتلية م أال لذن فذه ب و حزان علي مق لبكهء ،واه ل أ وادة أسو إلي بةنهللا  ،فةخذتن سنو
و ان أهنني بيننة مل نسننو ق ننط وال ةننوه لدننه لس ننو فننه رأ ننة أ متننق عل ن ب ن فةل ننة؟ ق ننه  :فلم ننه أوت ن عس ن
ابلكتهب فت وقوأ ف هح ث قه فهللاخي مدزل فقوأ وبك  ،ث غسي وهللا ن ث خنوحل إىل خعتن ث عنه فقنوأ ف نهح
ْ
ْ
وبك  ،ث قه فهللاخي مدزل فقوأ وبك ث غسي وهللا وعه إىل خعت فقنه  :هل ع ِل ْمكت ْم مكا فعلكت ْم ِبيوسكَ
ْ ْ

وأ ِخي ِ ِإذ أُت ْم اا ِهلو وأعطههم قمي وهع قمنيص إبنوهيم وانه ةقنعب ابلوملنة ( )1فلمنه ف نلع ابلقمنيص منق
ْ
ِّ
ْ ِّ
ْ
ُ ِإنََّ ل ِِف ضاللَِ الق ِْ ِيم .
م و قه ةقعبِ :إِّن َل ِاْ ِِيح يوسَ لو ال أ تفنْو ِ قالوا تا ِ
قنه  :فلمنه انه منق أمنو إخنعا
ابسنده إىل أيب هللاةعنو ب بنق علنء لبنهقو
 181ـ يف أةمايل شيخ الطا فـ

عس مه اه ات ةقنعب إىل عسن وهنع ال ةلنم نن عسن  :بسنم لومحنه لنوحيم منق ةقنعب بنق إسن
إىل عز ننز م فوعننع سننال عليننع فننهىن أمحنهللا إليننع ال إلن إال هننع ،مننه بةنهللا فننهان أهنني
بننق إبننوهيم خلينني
بنو وسنالمه،
لدنهر يهعنة ربن ف ةل نه
ألقن
بية معل بدنه أسنبهب لنبالء ،انه هللانهللاا إبنوهيم
وأمو هللاهللاا أ نذبح أىب فعنهللا مبنه فنهللا بن  ،وانه يل بنق فكنه منق أعنز لدنه علن فقهللاتن فهكهن حنزّن علين
نننعر ب ننو  ،واننه ل ن أ مننق م ن فكدننة إك كاننوت ملعقننع ضننممة أخننه هننذ إىل ق نهللارا ،فةكه ن عننىن بةننب
لسننوقة ،فننهىن أم ن هللا ىن مل أسننو ومل أل نهللا سننهرقه ،فلمننه ق نوأ عس ن لكتننهب بك ن
وهللا نهللاا وهننع بننع عد نهللا
ْ
ْ
ْ
ً
ْ
ْ
ْ
ْ
وِن هِأه ِلك ْم أْج ِع
وقهح وقه  :اذهبوا هِق ِم ِ
يِص هكا فألقو ى وا ِ أ ِِب يأ ِ ه ِصَا وأت ِ

__________________
( )1قه المعا :لوملة :و حهللاا لومي :مهللا دة عظيمة بعلسطا واهنة ق بت ه قهللا خوبة ت واهنة رابيه للمسلما.
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و الهللا ط يع ي ،أخذان مد معض الههللاة.
قننه  :اننه قمننيص عس ن ثننالن مايت قعل ن تةننهىل:
 183ـ يف كتــاب ابخصــا عننق أيب عب نهللا
ْ
ْ
َّ ْ
كل ت نة وقعلن تةنهىل :اذهبكوا
يص ِ هِْمال ر ِك الب وقعلن تةنهىلِ :إ
وااؤ ى ق ِم ِ
ق ِميصك قكْ ِمكن قب ال
يِص هكا .
هِق ِم ِ
قننه  :اتن عز ننز م ننو إىل ةقننعب :مننه بةنهللا ف ننذ
 181ـ يف تفســري العياشــي عننق مقننو عننق أيب عبنهللا
ْ
بدع عس م ت هِثم الن ِب الس دِا ِهم م ْعْود ال و ذتن عبنهللا وهنذ بدنع بنق ايمنا أخذتن قنهللا سنو فةخذتن
عب نهللا  ،قننه  :فمننه ور عل ن ةقننعب مننءء أم نهللا علي ن مننق كلننع لكتننهب فقننه للوسننع  :ق ن مكهنننع ح ن أهللايب ن ،
فكت إلي ةقعب :مه بةهللا فقهللا ف مة اتهبع نع أخذت إبين بنمق ن و ذت عبنهللا  ،و ننع نذت إبنين بنق
،

ايمننا وقنهللا سننو و ذتن عبنهللا  ،فننهان أهنني بيننة ال نسننو ولكدننه أهنني بيننة نبتل ن وق نهللا بتل ن أبننعان ابلدننهر فعقننه
و بتل أبعان إس ابلذبح فعقه  ،و ىن قهللا بتلينة بنذههب ب نو وكهنهب إبنين و عَس اُ أ ْ يكأْتيِن هت ْ
كم
ِ ِ ِِ
ً
() 1
ْجيعا قه  :فلمه وىل لوسنع عدن رفن نهللا إىل لسنمهء ث قنه  :اي حسنق ل ن بة اي انويف ملةعننة اي خنم المنة
ِ

فقننه ليةقننعب :أت أعلمننع عننع ت ننو
تننين بننووح [مدننع] وف نوحل مننق عد نهللا  ،قننه  :ف ننبط علي ن هللاينينني
عليع ذه ب و و و عليع بديع؟ فقه ل  :بل  ،فقه  :قي :اي مق ال ةلم أحهللا اي هع وحيط هنع وقهللارتن إال
هع ،اي مق سهللا هلع ء ابلسمهء واب يفر عل ملهء ( )2و ختنهر لدعسن أحسنق يفمسنهء تنين بنووح مدنع وفنوحل منق
عدهللا  ،فمه لق عمع ل بح ح أت ابلقميص ويوح عل وهللا فو ب و ور علي ولهللا .

ْ
ْ
ْ
ْ
َثيب عليْكم اَل ْوم يو ِف اُ لك ْم اذهبوا هِق ِمي ِِصك
قنه  :ال ت
 081ن عق أيب ب نم عنق أيب هللاةعنو
ِ
ْ
ْ
ْ
ً
ْ
ْ
ْ
وِن هِكأه ِلك ْم أْج ِعك
هكا لذا بلت معم عيين فألقو ى وا ِ أ ِِب يأ ِ ه ِصَا لع قنهللا منم رحينء وأت ِ

ور هم إىل ةقعب

__________________
( )1و مل هللار «اي خم ال ».
( )2قه لطوحيء :لهللاعهء «اي مق اب
في .

يفر عل ملهء ،أا أ خل ه في  ،مق قعهلم :انب رأسن
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ثعبن  :أخعنه و خلن فين  ،أو عة نه

كلع ليع  ،وهللا زهم ممي مه حيتههللاع إلين  ،فلمنه ف نلة عنمهم منق م نو وهللانهللا ةقنعب ر نح عسن فقنه ملنق
ِّ

وت مق ولهللا  :إِّن َلاكْ ِيكح يوسكَ ل ْ
كو ال أ ْ تفنِّكْو ِ قنه  :وأقبني ولنهللا حيننع لسنم ابلقمنيص فوحنه
ِ
ِ ِ
وسوور مبه رأو مق حه عس و مللع لذا أعطه  ،و لةنز لنذا قنهرو إلين سنلطه عسن  ،وانه مسنمهم
ْ
ً
ْ
ْ
ْ َّ
كْ ه ِصكَا  ،وقنه
مق م و إىل بهللاو ةقعب تسةة أاي فل َّما أ ااء الب ِاَ لقن لقمنيص ى وا ِت ِ فاِت

هلننم :مننه فةنني بننق ايمننا؟ قننهلع خلعدننه عدنهللا أخين قننهاله قننه  :ف منهللا ةقننعب عدنهللا كلننع وسن هللا لوبن سن هللا ت
ننعمكم هننذ معةكننم ،فسننهرو إىل
لشننكو ورهللا ن إلي ن ب ننو وتقننع ل ن ه ننو  ،وقننه لعل نهللا  :سملننع إىل عس ن
عس ومة م ةقعب وخهلة عس ايميي فةحنع لسم فوحه وسوور ف هرو تسةة أاي إىل م و.
ْ
قعلن  :ول َّما فصل ِت ال ِعَ قنه وهللانهللا ةقنعب ر نح قمنيص
 186ن عق أخء رز ( )1عق أيب عبهللا
إبوهيم حا ف لة لةم مق م و وهع بعلسطا.
قنه  :مسةتن
 187ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل مع ي بق عمو عق أيب عبنهللا ل نه
ملننه أوق نهللات ل ن لدننهر نننز إلي ن هللاينينني
قننع  :أت نهللارا مننه اننه قمننيص عس ن قننه  :قلننة ال قننه  :إ إبننوهيم

ابلقمننيص وألبسن إاي  ،فلننم ننو مةن حننو وال بننو فلمننه ح نوت لعفننها هللاةلن متيمننة ( )2وعلقن علن إسن
علقن علي ن  ،واننه ع نهللا حن اننه مننق مننو مننه
وعلقن إسن عل ن ةقننعب  ،فلمننه ولنهللا لن عسن
ِّ
حكه ننة عدن ِ :إِّن َل ِاككْ ِِيككح
اننه  ،فلمننه أخوهللان عسن مب ننو مننق لتميمننة وهللانهللا ةقننعب رحين وهننع قعلن
يوسككَ لك ْ
كو ال أ ْ تفنِّككْو ِ ف ننع كلننع لقمننيص لننذا نننز مننق جلدننة ،قلننة :هللاةلننة فنهللا فننهىل مننق قننهر هننذ
لقمننيص؟ قننه  :إىل أهل ن  ،ث كننع م ن قهنمدننه إك خ نوحل ،ث قننه  :انني نننب ورن علمننه أو غننم فق نهللا نت ن إىل ب
ومل .

__________________
( )1و مل هللار «أخع موز » ومل أهعو علي ابختالف ات
( )2لتميمة :لةعكا تةل عل قغهر إلنسه هفة لةا.

لوهللاه فلةل مه ت
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ي «أخع ر » وهع ب بق عبهللا

لقالن .

ن

لكه منل سع ء.
 188ـ يف تفسري علي بن إبراهيم بةهللا ملسهو ا فيمه كاو ،واه ةقعب بعلسطا وف لة لةنم منق م نو ،فعهللانهللا
.
ةقعب رحي وهع مق كلع لقميص لذا خوحل مق جلدة و ق ورثت
 189ـ يف تفسـري العياشـي عنق ب بنق مسةيني بنق بز ن رفةن ابسنده قنه  :إ ةقنعب وهللانهللا ر نح قمنيص عسن

مق مسما عشنوا لينه  ،وانه ةقنعب ببينة ملقنهللا و عسن مب نو ،و و لقمنيص لنذا ننز علن إبنوهيم منق جلدنة
.
فهللافة إبوهيم إىل س  ،و س إىل ةقعب و فة ةقعب إىل عس
قننه  :اننه
 191ـ يف كتــاب علــل الشـرا ع ابسننده إىل إبننوهيم بننق أيب لننبال عمننق كاننو عننق أيب عبنهللا
لقميص لذا نز عل إبو هيم مق جلدة ق بة مق ف ة ،واه إك لب انه و سنةه ابنم  ،فلمنه ف نلع و ةقنعب
ِّ

ابلوملة و عس مب و قه ةقنعبِ :إِّن َل ِاْ ِِيح يوسَ ةنىن ر نح جلدنة حنا ف نلع ابلقمنيص يفنن انه منق
جلدة.
إك خنوحل كنع علين قمنيص عسن ومةن ع نه
لقنهنم
 191ـ يف كتـاب كمـا الـدين ومتـام الةعمـ ورو
معس وخه سليمه

.
 :أاننه إخننعا عس ن

 191ـ يف تفســري العياشــي عننق نشننيط بننق قننهحل لب لننء قننه  :قلننة يفيب عب نهللا
َّ
كِف ضككاللَِ
قنلع ت علين أنبينهء؟ قننه  :ال وال بنورا أتقيننهء اين وهنم قعلننع يفبني م ةقننعب :تككا ِ
ُ ِإنككَ لك ِ
ْ
منل .
الق ِْ ِيم ؟ .عق نشيط عق رهللاي عق أيب عبهللا
 :منه حنه بنىن ةقنعب هني خوهللانع منق

 193ن عق سنليمه بنق عبنهللا لطل نء قنه  :قلنة يفيب عبنهللا
الميه ؟ فقه  :نةم ،قلة :فمه تقع م ؟ قه  :م م .
قننه  :إ بننىن ةقننعب بةنهللا مننه قنندةع بيعسن أكنبننع فكننهنع
 194ن عننق بةننب أقن هبده عننق أيب عبنهللا

أنبيهء؟!

() 1

__________________
( )1ستع ه عل إلنكهر امه قهل جمللسء (ر )
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 195ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل هشه بق سهمل عق أيب عبهللا

قه  :قنهللا أعنوىب علن

عسن ليشن ا مدن يةهمنه فبهعن  ،فلمنه فنوغ قنه لن عسن  :أ نق مدزلنع؟ قنه لن  :مبعضن انذ وانذ قنه فقنه لن :
فننهك مننورت بننع ا اننذ واننذ فقن فدننه  :اي ةقننعب ،فهنن سننيخوحل إليننع رهللانني عظننيم وسننيم عينني ،فقنني لن  :لقيننة
لق ت ي  ،قه  :فم يفعويب حن نت ن
رهللاال مب و وهع قونع لسال و قع لع :إ و ةتع عدهللا
إىل ملعض ن فقننه لغلمهن ن  :حعظننع عل ن إلبنني ،ث ان  :اي ةقننعب [اي ةقننعب] ،فخ نوحل إلي ن رهللانني أعم ن يع نني
هللاسيم عيي تق الهنط بيهللا ح أقبي ،فقه ل لوهللاي :أنة ةقعب؟ قه  :نةم فةبلغ منه قنه لن عسن  ،قنه :
؟ فقه ل  :نةم ىن رهللاي اننم ملنه ويل بدنة
فسقط مغشيه علي ث أفه فقه ل  :اي أعوىب ألع حههللاة إىل
نوزقين ولنهللا  ،قنه  :فتعضن ةقنعب وقنل راةتنا ث عنه
تنهللاعع
عم ولي يل بعلهللا مد نه فةحن
ةلنم عسن حنء مل مينة ،و
فوز أربةة أبطق ن أو قه ن :ستة أبطق ن اني بطنق ثدنا ،فكنه ةقنعب
ِّ ْ
ُ مكا ال ت ْعلمكو وانه أهلن وأقوابنن
تةهىل كاو سيظ و ل بةهللا غيبت  ،وانه قنع لبدين ِ :إِّن أعلم ِمكن ا ِ
ْ ِّ
عدهللاون عل كاو ليعس ح ن مله وهللاهللا ر ح عسن «قنه إ ِِّّن َلاْ ِيح يوسكَ ل ْ
كو ال أ تفنكْو ِ قكالوا
ِ
ِ ِ
ْ

ْ

ُ ِإنََّ ل ِِف ضاللَِ الق ِْ ِيم فل َّما أ ْ ااء الب ِاَ وهنع نع بدن و لقن قمنيص عسن
تا ِ
ً
ْ ْ
ْ ِّ ْ
ُ ما ال ت ْعلمو .
ه ِصَا قال ألم أقل لكم ِإِّن أعلم ِمن ا ِ
 196ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل مسةيي بق لع ي هلهمشء قنه قلنة جلةعنو بنق ب  :أخنيّن عنق
مله قه ل بدع  :يا أهانا ْ
است ْوف ْ نلا ذنوبنا إنَّا ر َّنا خاطئ قال س ْوف أ ْسكت ْوف لك ْ
كم ِ ِِّّب فنةخو
ةقعب
ِ
ِِ
ِ
ِ

ْ
ْ َّ
اِتكْ
ى وا ِتك ِ ف

ْ
ْ
ْ َّ
ْ
َثيب علكيْكم
الستغعهر هلنم ،و عسن
ُ لقْ آث َ اُ علينا و ِِ رنا ْل ِ
ملنه قنهلع لن  :تا ِ
اط ِئ قال ال ت ِ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
اَح ؟ قنه  :ال قلن لشنهب أر منق قلن لشنيخ ،واهننة هللاده نة ولنهللا
اَلوم يو ِف اُ لكم وهو أَِكم الك َّ ِ ِ

ةقعب عل عسن  ،وهللادنه ت م علن ةقنعب ننه اهننة مدنه ت م علن عسن  ،فبنه ر عسن إىل لةعنع عنق حقن ،

وأخو ةقعب
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ن لةعع ال ععع نه اه عق ح غم فةخوهم إىل لس و ليلة جلمةة.
 197ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بنق ب بنق خهلنهللا عنق منو بنق سنهب عنق ملع ني بنق أيب
خننم وقننة عننع فين يفسن هر ،وتننال هننذ ت ننة قننع
قننه  :قننه رسننع
قننوا عننق أيب عبنهللا
ْ
ةقعب  :س ْوف أ ْستو ِف لك ْم ِ ِِّّب وقه  :أخوهم إىل لس و.
قع  :ةقعب لبدين

 198ـ يف ةمن ال رهره الفقيه ورو ب بق مسلم عق أيب عبهللا
لك ْم ِ ِِّّب فقه  :أخوهم إىل لس و ليلة جلمةة.
 199ـ يف تفســري العياشــي عننق ب بننق أيب عمننم عننق بةننب أقن هبده عننق أيب عبنهللا
ْ
أ ْستو ِف لك ْم ِ ِِّّب فقنه أخنوهم إىل لسن و قنه  :اي رب ننه كننب م فيمنه بينين وبيند م فنةوح

ْ
س ْوف أ ْستو ِف

قعلن  :سك ْ
كوف

 :ىن قنهللا غعنوت

هلم.

قه  :قلة ل  :منه انه ولنهللا ةقنعب أنبينهء؟ قنه :
 111ـ يف روض الكايف عق حده عق أبي عق أيب هللاةعو
ال ولكد م اهنع أسبهيه أوال يفنبيهء ،ومل كق عهرقع لهللانيه إال سةهللا ء اتبع وتذاوو مه قدةع  ،و لشيخا فهرقنه
ْ

ْ

ْ
ُ والمالئِك ِة و َّ
انل ِاس أْج ِع .
لهللانيه ومل كق تعاب ومل ذاو مه قدةه ممم ملؤمدا
فةلي مه لعنة ا ِ
 111ـ يف أصــو الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق أمحنهللا بننق ب بننق مننوو بننق عبينهللا عمننق حهللاثن عننق أيب عبنهللا
فقنه :
خل عز مللنع فلنم دنز إلين  ،ف نبط هللاينيني
قه  :إ عس مله قهللا علي لشيخ ةقعب
اي عس بسط رحتع فخوحل مد ه نعر سهي ف هر هللاع لسنمهء فقنه عسن  :اي هللاينيني منه هنذ لدنعر لنذا

خوحل مق رحيت؟ فقه  :نزعة لدبعا مق عقبع عقعبة مله مل تدز إىل لشيخ ةقعب ،فال كع مق عقبع نب.
قنه  :ملنه
 111ـ يف كتـاب علـل الشـرا ع ابسنده إىل ةقنعب بنق ز نهللا عنق غنم و حنهللا رفةنع إىل أيب عبنهللا
تلق عس ةقعب توهللاي لن ةقنعب ومل هللاني لن عسن  ،فلنم دع نال منق لةدنه حن أات هللاينيني فقنه لن  :اي
عس توهللاي لع ل هللا ومل ت هللاي ل ؟ بسط هللا فبسط ه فخوحل نعر مق رحت  ،فقه ل عس :
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مه هذ ؟ قه  :ال خيوحل مق عقبع نب.
قننه  :ملننه أقبنني ةقننعب إىل م ننو خ نوحل عس ن
 223ن وابسننده إىل هشننه بننق سننهمل عننق أيب عب نهللا
ليستقبل فلمه رم عس هم اب هللاي ليةقعب ،ث نظو إىل مه هع في مق مللع فلم عةي ،فلمنه سنلم علن
تبننهر وتةننهىل قننع لننع :مننه مدةننع أ تدننز إىل عبنهللاا
فقننه لن  :اي عسن
ةقننعب نننز علين هللاينينني
ل هحل مه أنة في ؟ بسط هللا فبسنط ه فخنوحل منق بنا أقنهبة ننعر فقنه  :منه هنذ اي هللاينيني؟ فقنه  :نن ال خينوحل
مق قلبع نب أبهللا عقعبة لع مبه قدةة بيةقعب إك مل تدز إلي .
اننم خنني ةقننعب مننق ولنهللا
 111ـ يف تفســري العياشــي عننق السننق بننق أسننبه قننه  :سننةلة أاب السننق
عل عس ؟ قه  :أحهللا عشو بده ل  ،فقيي ل  :أسبه ؟
قه  :نةم ،وسةلت عق عس وأخي أاه أخه الم أ بق خهلت ؟ فقه  :بق خهلت
ر مللنع عتدن أاب وبكن
قه  :فل َّمكا دخلكوا ى يوسكَ
 225ن عق أيب ب م عق أيب هللاةعو
ورفةن ورفن خهلتن علن سننو و مللننع ،ث خنني علن مدزلن فننه هق وات نني ولننب ثيننهب لةننز و مللننع ،ث خنوحل إلنني م
ْ

فلمه رأو س هللاو عيةه ل إعظهمنه لن ومنكو هلل ،فةدنهللا كلنع قال :يا أه ِت هكا تأ ِويل ِ ْءياي ِم ْن قبْل إىل قعلن :
تلنع لةشنو ق سندة نهللاهق وال كت ني وال تطين وال ن ع وال
هيْ ِِن وب ْ ِإ ْخو ِي قه  :ومل كق عسن
بيةقعب مشل  ،وع بيد وبا ةقعب و خعت .
مي لدسهء ح ع
ْ
قع  :و ِفع أهويْ ِ ى العك ْ ِش
 226ن عق بق أيب عمم عق بةب أق هبده عق أيب عبهللا
ً

قه  :لةويب لسو و ،و قعل  :و خ ُّ وا َل س َّجْا قه  :اه س ع هم كلع عبه ا هلل.
 117ـ يف تفسري علي بن إبراهيم فلمه و ةقنعب وأهلن وولنهللا م نو قةنهللا عسن علن سنو و ووضن اتحل مللنع
نو أبنع علن تلنع الهلنة ،فلمنه خني أبنع ه مل قنم لن فخنوو لن ال نم سن هللا  ،فقنه عسن :
عل رأس  ،فةر
ْ
ت هكا تأ ِويل ِ ْءياي
يا أه ِ
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َّ
ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ِّ
ِّ ْ
السج ِن وااء هِك ْم ِمن اِلْ ِو ِم ْن بع ِْ أ نزغ الايْطا هي ِِن وبك
ِم ْن قبْل قْ اعلتا ِِّب َقا إِذ أخ ا ِِن ِمن
ْ
ْ
إِ ْخو ِي إِ َّ ِ ِِّّب ل ِطيَ ِملا اااء إِنَّ هو الع ِليم اح ِكيم .

 228ن و رو ننة أيب جلننهرو عننق أيب هللاةعننو

ْ

قننه  :ملننه خلننع علين سن هللاو مننكو هلل وح نهللا حننا نظننوو

إلي  ،واه كلع لس ع هلل.
حينىي بنق أاننم سنة معسن بنق ب بنق علنء بنق معسن مسنهني فةوضن ه علن
 229ن حهللاثين ب بق عيس
ْ
َّ ً
كجْا سن هللا ةقنعب
 :وِفع أهويْ ِ ى الع ْ ِش وخ ُّ وا َل س
أىب السق واه أحنهللاهه :أخنيىن عنق قنع
وولهللا ليعس وهم أنبيهء ،فةهللاهب أبع السنق  :منه سن ع ةقنعب وولنهللا فهنن مل كنق ليعسن و ننه انه منق
ةقننعب وول نهللا يهعننة وسيننة ليعس ن  ،امننه اننه لس ن ع مننق ملالنكننة ال ومل كننق ت و نننه اننه منند م كلننع
يهعننة هلل وسيننة ت  ،فس ن هللا ةقننعب وول نهللا و عس ن مة ننم مننكو هلل الهللاتمننهم مشل ننم ،أمل تننو ن ن قننع مننكو
السماوا و ْاَل ِْض أنْت ول ِّ
كلع لعقنةِّ ِ :ب ق ْْ آتيْتِن من الْملَْ وعلَّ ْمتِن م ْن تأْويل ْاَلَاديث فاط َّ
كِّي ِِف
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ

َّ

ً

ْ ْ

ُّ ْ
َّ
ْ
فقنه لن  :اي عسن ! خنوحل نهللا
فدنز علين هللاينيني
كاح
كِن هِالص ِ ِ
ادلنيا واَل ِخ ِ تكوف ِِن مسك ِلما وأ ِ
حق ِ
فةخوهللا نه فخنوحل مننق بننا أقننهبة ننعر ،فقننه عسن  :مننه هننذ اي هللاينينني؟ فقنه هننذ لدبننعا أخوهللا ننه مننق قننلبع
يفنننع مل تقننم إىل أبيننع ف ننط نننعر وحمن لدبننعا مننق قننلب  ،وهللاةل ننه ولنهللا الو أخننء عسن وكلننع يفهنننم ملننه
ْ
ْ
ْ
أر و قتي عس قنه  :ال تقتلوا يوسَ وألقو ِِف غياه ِت اْل ِّب فشنكو علن كلنع ،وملنه أر و وهللاةنع

ْ
ْ
ْ
أخنه قنه  :فل ْن أهْ ح اَل ِْض َ ََّّت يكأذ ِ أ ِِب أ ْو َيككم اُ ِ وهكو

إىل أبي م مق م و وقهللا حنب عسن
ْ ْ
كَ احككا ِر ِم فشننكو لن كلننع واننهنع أنبيننهء بننىن إسننو نيي مننق ولنهللا الو بننق ةقننعب بننق إسن بننق إبننوهيم
خك
 ،واننه معس ن مننق ولنهللا  ،وهننع معسن بننق عمننو بننق ننو بننق و هننط بننق الو بننق ةقننعب بننق إسن بننق
فقه ةقعب البد  :اي بىن أخيىن مه فةي بع إخعتع حا أخوهللاع مق عدهللاا؟ قنه  :اي أبنة ععنىن
إبوهيم
مق كلع ،قه  :فةخيّن ببة  ،قه  :هنم مله نعىن مق جل قنهلع  :ننزم لقمنيص ،فقلنة هلنم :اي إخنع تقنع
وال رو وّن فسلع عل لسكا ،وقهلع :

468

ن لننقق مل تدننزم لدننذ دع ،فدزعننة لقمننيص وألقننعّن

جلن عنوايان ،قننه  :فشن

ةقننعب من قة وأغمننء علين  ،فلمننه

و ةقنعب إال أععيتنين فةععنه  ،و النهللا ط يع ني

أفه قه  :اي بنىن حنهللاثين ،قنه  :اي أبنة أسنقلع ابلن إبنوهيم و سن
أخذان مد معض الههللاة وستق عل تتمت إنشهء تةهىل.
عسن قنه ليةقنعب :اي بن ال تسنقلىن عنق قندي إخنع و سنقي عنق قندي
 111ـ يف جممـع الييـا ورو
ىب.

 111ـ يف كتــاب االحتجــاج للطربســي « » عننق معس ن بننق هللاةعننو عننق أبي ن عننق مابن ن عننق السننا بننق علننء
قنه  :إ ننع اي منق ننع لشنه وأحبننهرهم قنه يفمننم ملنؤمدا  :فننه هنذ عسن قهسن ( )1مننورا لعوقننة
 :لقن ن نهللا ا ن ننه ا ن ننذلع وب
جلن ن ن وحين ن نهللا ؟ فق ن ننه لن ن ن علن ن ن
لسن ن ن ق تعقي ن ننه للمة ن ننية و لقن ن ن
وح ن ننب
اةبتن
قهس مورا لغوبة وفو يفهني و يفوال و ملنه  ،م نههللاو منق حنو تةنهىل و مدن فلمنه ر
ْ
و ل ننه ،وأاب للةنهملا قنهللا سقيق ننه ،فقنه  :لقككْ
و ستشنةهر الننز أر تبنهر إمسن رساي تننع ز رساي عسن
() 2

ْ
ِّ
ُّ ْ
ْ
ِّ
ْ ِّ ْ َّ ْ ْ
ْ
َصكين ال
صِْ اُ ِسوَل ال ؤيا هِاح تلْخلن المس ِجْ احك ام ِإ شكاء اُ آ ِم ِنك ُمل ِقك ِؤسككم ومق ِ
نعس لشة ثلنط سندا وقطن مدن
لس ق فلقهللا حب رسع
خافو ولقق اه عس حب

أقهرب ن وكوو لننوحم وأجلقننع إىل أضنني مل نني  ،ولق نهللا اننه هم
ع نهللاهم لننذا اتبننع بينند م قطيةننة رمح ن  ،ولننقق اننه عس ن

اي نهللا مسننتبيده إك بةننط أضننة خلق ن فةانني
نعس ن هفننة
جل ن فلق نهللا حننب ب
لق ن

عهللاو لغهر ح قه ل هحب  :ال َتْز ْ ِإ َّ اُ معنا ومهللاح بذلع اتهب .
بةنط إىل عسن وهنع
نن قنه  :إ
 111ـ يف تفسري العياشي عق إس بنق بشنهر عنق أيب عبنهللا
لس ق اي بنق ةقنعب منه أسنكتع من خلطنهنا؟ قنه  :هللاومنء فنهع ه مب لسن مد نه جملن لوهللاني منق أهلن فقنه

ل  :م ذذ لهللاعهء :اي ابم
__________________
( )1أا سمي.
( )2لكةبة :لغم و الز .
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انني ابننم ،اي مننق ال مننو ع لن وال وز ننو ،اي خننهل لشننم و لقمننو ملدننم ،اي ع ننمة مل ننطو ل ننو و ،اي قهقننم انني
هللابهر مبم ،اي مغىن لبهن لعقم ،اي هللاهبو لةظم لكسم ،اي مطل ملكبي ( )1يفسم أسنقلع ن حممنهللا وم حممنهللا
أ رةي يل مق أموا فوهللاه و وهللاه ،وتوزقين منق حينط حتسن ومنق حينط ال حتسن  ،قنه  :فلمنه أقنبح عنه بن
ْ ْ
ْ ْ
خ اِن من ِّ
الس ْج ِن .
مللع فخل سبيل وكلع قعل و قْ أَسن ِِب إِذ أ
ِ ِ

 113ـ يف روض الكايف عل عق أبي عق السق بق علء عق أيب هللاةعو ل هن عق ب بق مسنلم قنه  :خلنة
وعدنهللا أبننع حديعننة فقلننة لن  :هللاةلننة فنهللا رأ ننة رساي ع يبننة ،فقننه  :اي بننق مسننلم هههتننه،
علن أيب عبنهللا
فه لةهمل ذه هللاهل وأوم بيهللا إىل أيب حديعة ،قه  :فقلة :رأ ة اةىن خلنة را وإك أهلنء قنهللا خوهللانة علن
فكسننوت هللاننعز انننم وننوت ن عل ن  ،فتة بننة مننق هننذ لننوساي! فقننه أبننع حديعننة :أنننة رهللانني هقننم ورننه لقهمننه
 :أقننبة و اي
مع ر ننط أهلننع ،فبةنهللا ن ن منهللا هللا تدننه حههللاتننع مد ننه إنشننهء تةننهىل ،فقننه أبننع عبنهللا
اب حديعنة ،قنه  :ث خنوحل أبنع ن حديعنة مننق عدنهللا فقلنة :هللاةلننة فنهللا ىن اوهننة تةبنم هنذ لدهقن فقنه  :اي بننق
مسلم ال سؤ  ،فمه ع يء تةبمهم تةبمان ،وال تةبمان تةبمهم ،ولي لتةبم امنه عني قنه  :فقلنة لن  :هللاةلنة

فهللا فقعلع أقبة وسل علي وهع طئ؟ قه  :نةم حلعة عل نن أقنهب خلطنة قنه قلنة لن  :فمنه و ل نه؟
قننه اي بننق مسننلم نننع تتمتن ابمنوأا فننتةلم ذننه أهلننع فتمننز عليننع ثيننهاب هللانهللا  ،فننه لقشننو اسننعا للن  ،قننه بننق
مسننلم فننع مننه اننه بننا تةبننم وت ن يح لننوساي إال قننبي ة جلمةننة ،فلمننه اننه غنهللا ا جلمةننة أان هللاننهل ابلبننهب إك
مننوت ىب هللاهر ننة فننةع بتىن فننةموت غالمننء فو هننه ،ث أ خل ننه را فتمتةننة ذننه فةحسننة ىب وذننه أهلننء ،ف نهللاخلة
عليده لبية ،فبه رت جلهر ة ع لبهب وبقية أان ،فمزقة عل ثيهاب ادة ألبس ه
فقننه لن  :اي بننق رسننع
 214ن وهللاننهء معسن لننزو ر لةطننهر إىل أيب عبنهللا
رأ ة ق و يل ميته وقهللا عهنقين وقهللا خعة أ كع يفهللاي
__________________
( )1ملكبي :ملقيهللا ابلكبي وهع لقيهللا.
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يفعيه .
رأ ننة رساي هننهلتين!

قهللا ق ب؟ فقه ل  :اي معس تعق ملعت قبهحه ومسهء فهن مالقيده ،ومةهنقنة يفمنع ت لألحينهء أينع يفعمنهرهم،
رساي تهللا عل بقهنع وزايرتع أاب عبنهللا

فمه اه سم ق و ؟ قه  :حسا ،فقه  :أمه
زور إنشهء .
عهن مس السا
 115ـ يف جممع الييا و اتهب لدبعا ابسده عق ب بق مسلم عق أيب هللاةعو

 ،فنه اني منق

قنه  :قلنة لن  :انم عنهيب

ةقعب م عس مب و؟ قه  :عهيب حعلا ،قلة :فمق اه ال ة هلل يفر ةقنعب أ عسن ؟ قنه  :انه
اتبننعت إىل ر لشننه ف نهللافق بيننة ملق نهللا ،
ةقننعب ،واننه مللننع ليعسن فلمننه مننهت ةقننعب محلن عسن
ْ
 :لقككْ
فكننه عس ن بة نهللا ةقننعب ال ننة ،قلننة :فكننه عس ن رسننعال نبيننه؟ قننه  :نةننم ،مننه تسننم قعل ن
ْ
ااءك ْم يوسَ ِم ْن قبْل هِاِليِّنا ِ .
 116ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعمـ ابسنده إىل ب بنق لع ني عنق أيب محنزا لنمنهيل عنق أيب هللاةعنو ب بنق
 :منه ةقنعب فكهننة نبعتن مر ادةنه  ،ث هنبط إىل م نو
حهللا ط يع ي و مخو قع
علء لبهقو
فتع في ه ،ث محي بةهللا كلع هللاسهللا حن فنق مر ادةنه و لنوساي لنيت ر عسن يفحنهللا عشنو اعابنه و لشنم

و لقمو ل سههللاهللا ق ،واهنة نبعت ر بهللاوهه.
قنه  :سنتةكنة
 117ـ يف كتـاب علـل الشـرا ع ابسنده إىل عبنهللا بنق ملغنما عمنق كانو عنق أيب عبنهللا
زليخننه علن عسن فقينني هلننه :ان نكننو نقنهللا بننع علين ملننه اننه مدننع إلين قهلننة :ىن ال أخننهه مننق خيننهه ،
فلمننه خلننة قننه هلننه :اي زليخننه مننه ىل أر قنهللا تغننم لعنننع؟ قهلننة :المنهللا هلل لننذا هللاةنني مللننع مبة ننيت م عبي نهللا ،
وهللاةي لةبيهللا بطهعت م ملعاه فقه هله :منه لنذا عنه إىل منه انه مدنع؟ قهلنة :حسنق وهللا نع اي عسن  .فقنه :
كننع مخننو لزمننه أحسننق مننىن وهللا ننه ،وأحسننق مننىن خلقننه ،وأمسننح مننىن
اين لننع رأ ننة نبيننه قننه لن ب
اعننه؟ قهلننة :ق نهللاقة ،قننه  :واي ن علمننة ىن قنهللاقة؟ قننه  :يفنننع حننا كاوت ن وق ن حب ن قلننب ،فننةوح
إىل عس  :هنه قهللا قهللاقة و ىن قهللا أحببت ه الب ه ب  ،فةمو تبهر وتةهىل أ تزوهللا ه.
حيىي بق أانم
 118ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا ب بق عيس
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سة معس بق ب بق علء بق معس مسهني ،فةوض ه عل أىب السق واه أحهللاهه :أخنيىن عنق قنع
ْ

ً

:

وِفع أهويْ ِ ى الع ْ ِش وخ ُّ وا َل س َّجْا وقنهللا سنب أاننو النهللا ط عدنهللا هنذ ت نة و ت ني مخنو منه سنب قنه :
وملننه مننهت لةز ننز لسنندا جلهللابننة فتقننوت منوأا لةز ننز و حتههللاننة حن سننةلة ،فقننهلع هلننه :لننع قةنهللات للةز ننز واننه
عس مس لةز ز واي ملع اه هلم مس ذذ السم ،فقهلنة :سنت مدن  ،فلنم ز لنع ذنه حن قةنهللات لن  ،فةقبني

معاب ن فقهمننة إلي ن فقهلننة :سننب ه لننذا هللاةنني مللننع ابملة ننية عبي نهللا  ،وهللاةنني لةبي نهللا ابلطهعننة ملعاننه،
عس ن
فقنه هلنه عسن  :أنننة تينع؟ فقهلنة :نةنم واننه مس نه زليخنه ،فقنه هلننه :هني لنع ؟ قهلنة :عننين بةنهللا منه اننيت
أهت نزأ ىب قننه ال ،قهلننة :نةننم ،فننةمو ذننه ف علننة إىل مدزل ن واهنننة هومننة ،فقننه هلننه :ألسننة فةلننة ىب اننذ واننذ ؟
لنع
فقهلة :اي نب ال تلمين فهىن بلية ببلية مل بي ذه أحهللا ،قه  :ومه هء؟ قهلة :بلية بنع ومل خيلن
لنهللانيه نظننم وبليننة منن مل كننق مب ننو منوأا أعنني مننىن وال أانننو مننهال مننىن ،فدزعننه مننىن وبليننة بننزوحل عدننا ،فقننه هلننه
فو علي ه مبهذه فتزوهللا ه وهء بكو.
أ و عل مبهيب ،فسة
عس  :فمه تو هللا ق؟ فقهلة :تسة
قنه  :ملنه أقنهبة منوأا لةز نز
ابسنده إىل أيب هللاةعنو ب بنق علنء لبنهقو
 119ـ يف أةمـايل شـيخ الطا فـ
فشهورت كلع ،فقيني هلنه :ان خنهفن علينع ،قهلنة :انال ىن
الههللاة قيي هله :لع أتية عس بق ةقعب
ال أخننهه مننق خيننهه  ،فلمننه خلننة علي ن فوأت ن ملك ن  ،قهلننة :الم نهللا هلل لننذا هللاةنني لةبي نهللا ملعاننه بطهعت ن ،
وهللاةي مللع عبيهللا مبة يت فتزوهللا ه فعهللاهللاهه بكو  ،فقنه  :ألني هنذ أحسنق؟ ألني هنذ أعني؟ فقهلنة :ىن ادنة
بلية مدع مرب خ ه  :ادة أعي أهي زمهّن ،وادة أعي زمهنع ،وادة بكو  ،واه زوهللاء عديده.
 111ـ يف تفسري العياشي عنق عبنه بنق ز نهللا قنه  :مسةنة أاب عبنهللا
ةعمق لدعس ( )1قه
أهي بيت إك قه  :أح عس
__________________
( )1اذ لدسخ لكق مل هللار ونسخة لب هر «

ستعث لدعس ».
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قنع بيدنه رسنع

هللانهل ،

فقيي :مبهك اي رسع

؟ قه  :مله ع ني ( )1لن عز نز م نو لنب ثنعبا هللاهللا نهللا ق أو قنه نظيعنا وخنوحل إىل فنالا منق

ْ ْ
يفر ف ل راةهت ،فلمه فوغ رف رأسن إىل لسنمهء فقنه ِّ ِ :ب ق ْْ آتيْتِن من الْملْكَ وعلَّ ْ
يكل
و
أ
ت
كن
م
كِن
ت
م
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
السماوا و ْاَل ِْض أنْت ول ِِّّي ِف ُّ
ْاَلَاديث فاط َّ
ادلنْيا واَل ِخ ِ قه  :ف بط إلي هللاينيني فقنه لن منه حههللاتنع؟
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ً
َّ
ْ
َّ
ْ
 :خشء لع .
اح فقه أبع عبهللا
حق ِِن هِالص ِ ِ
فقه  :توف ِِن مس ِلما وأ ِ
 111ـ يف أصـو الكــايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق هنهرو بنق مسنلم عننق مسنةهللاا بنق قنهللاقة عنق أيب هللاةعننو

حتهز اللكة مللع ومه حعهله إىل ليمق.
حهللا ط يع ي ذاو في عس وفي  :فكه مق مو لذا اه
تبهر وتةهىل مل ن بةط أنبيهء ملعانه يفر إال ربةنة
قه  :إ
 111ـ يف كتاب ابخصا عن أيب هللاةعو
إىل  ...و مه عس فملع م و وبور ه ومل ت هوزهه إىل غمهه.
قنه :

 113ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل ب بق هللاةعو عق أبين عنق هللانهللا عنق رسنع
مةا وعشو ق سدة.
عهيب ةقعب بق إس مةا وأربةا سدة وعهيب عس بق ةقعب
 111ـ يف جممــع الييـا و اتننهب لدبنعا ابإلسننده عنق ب بننق مسننلم إىل قعلن  :وابإلسننده عنق أيب خهلنهللا عننق أيب
قه  :خي عس لس ق وهع بق ثىن عشوا سدة ومكط في نهّن عشنوا سندة ،وبقنء بةنهللا خووهللان
عبهللا
نهنا سدة ،فذلع مةا سدة وعشو سدا.
 115ـ يف روض الكايف علي بن إبراهيم عنق أبين عنق بنق حمبنعب عنق عيني بنق قنهحل عنق ز نهللا لكدهسنء عنق أيب
اه ننز علن رهللاني ابلطنهن قبني إلسنال فةاومن  ،فلمنه بةنط ب
قه  :إ رسع
عبهللا
إىل لده ؟ قه  :ال ،قه  :هع ب بنق عبنهللا
إىل لده قيي للوهللاي :أتهللارا مق لذا أرسل
تيم أىب يهل و و لذا اه نز ابلطهن ع اذ واذ فةاومت  ،قه  :فقهللا لوهللاي
__________________
( )1اذ لدسخ لكق مل هللار و ملدقع عد

لب هر «مله عز ل .» ...
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عل رسع

فسلم علي وأسلم ث قه ل  :تةوفين اي رسع

؟ قه  :ومنق أننة؟ قنه  :أان رب ملدنز لنذا

 :موحبننه بننع سنني حههللاتننع ،قننه :
جلههليننة ننع اننذ واننذ فةاومتننع فقنه لن رسننع
نزلنة بن ابلطننهن
مبه سة  ،ث قه يفق هب  :مه انه علن هنذ لوهللاني سنةلين
أسقلع مةت مها بوعههته ،فةمو ل رسع
أوحن إىل معسن
 ،فقهلع  :ومه سقلة ع عز بىن إسو نيي فقنه  :إ
سؤ ع عز بىن إسو نيي ملعس
عق قني عسن
محي عظه عس مق م و قبي أ خيوحل مد ه إىل يفر ملقهللاسة ابلشه  ،فسة معس
إلي نه ،فلمنه هللاهءتن قنه  :تةلمنا قني
ف هء ميخ فقه  :إ اه أحنهللا ةنوه قني فعالننة ،فةرسني معسن
عس ؟ قهلة :نةم ،قه فهللاليين علي ولع مه سةلة ،قهلة :ال أ لع علي إال كمء ،قنه  :فلنع جلدنة ،قهلنة:
إىل معسن  :ال كنني عليننع أ رةنني هلننه حكم ننه ،فقننه هلننه معسن  :فلننع
ال إال كمننء عليننع ،فننةوح
جلدننة ،فقننه رسننع

حكمننع قهلننة :فننه حكمننء أاننع مةننع رهللاتننع لننيت تكننع في ننه ننع لقيهمننة
 :مه اه عل هذ لع سةلىن مه سةلة ع عز بىن إسو نيي؟.
أوحن إىل معسن بننق عمننو  :إ أخنوحل عظننه
:إ
 116ـ يف ةمــن ال رهــره الفقيــه قننه ل ننه
مننق م ننو ووعنهللا يلننعم لقمننو فةبطننة لقمننو علين فسننة عمننق ةلننم معضننة ؟ فقينني لن  :هههدننه ع ننعز
عسن
؟ قهلننة :نةننم قننه فننةخيىن مبعضننة
تةلننم فبةننط إلي نه فننةت بة ننعز مقة نهللاا عميننهء فقننه  :تةننوفا قنني عس ن
فقهلنة :ال أفةني حن تةطينين خ نهال تطلن رهللالنء وتةينهللا إىل ب نو وتنو إىل منبهيب ورةلنين مةنع جلدنة ،فكنني
إلي ن نننه تةط ن عل ن فةعط ننه مننه سننةلة فعةنني فهللالت ن عل ن قنني عس ن
فننةوح
كلننع عل ن معس ن
فهس ننتخوهللا م ننق م ننهيئ لدي نني ق ندهللاو موم ننو فلم ننه أخوهللا ن يل ن لقم ننو ف مل ن إىل لش ننه  ،فل ننذلع حيم نني أه ني
لقوم غم .
عس
لكتهب معاتهم إىل لشه  ،وهع عس بق ةقعب ومه كاو
ْ
 117ـ يف تفسري علي بن إبراهيم :و رأ ِّي ْن م ْن آية ِف َّ
السماوا ِ واَل ِْ ِض
ِ
ال ِ
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ْ
ْ
يم ُّ و عليْتا وه ْم عنتا مع ِضو

قه  :لكسعه و لزلزلة و ل ع ع .

 228ن أخيان أمحهللا بق إ ر قنه  :حنهللاثده أمحنهللا بنق ب عنق علنء بنق الكنم عنق معسن بنق بكنو عنق لع نيي
َّ
ْ ْ
قعلن تبنهر وتةنهىل :وما ي ْلمن أ ْكَثه ْ
شكو قنه  :منو يهعنة ولني
م
م
ه
و
ال
إ
ُ
ا
ه
م
عق أيب هللاةعنو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
منو عبنه ا ،و ملةهقننء لنيت وتكبننع ف نء منو يهعننة أينهعع في ننه لشنيطه  ،فةمنواع ابهلل لطهعننة لغنم  ،ولنني
ابمو عبه ا أ ةبهللاو غم .
حنهللا ط يع نني قننع فين  :و َل
 119ـ يف كتــاب التوحيــد ابسننده إىل حدننه بننق سنهللا و عننق أيب عبنهللا
َّ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
اَّلين يل ِحْو
اَلسماء احسى ليت ال سم هله غم وهء ليت وقنع ه لكتنهب فقنه  :فادعو هِتا وذِوا ِ
ِِف أ ْسمائِ ِ هللا ال بغم علم فهلذا ل هللا أمسهن بغم علم شنو وهنع ال ةلنم ،و كعنو بن وهنع ظنق نن حيسنق،
َّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
شكو
فلنذلع قنه  :وما يل ِمن أكَثهم هِا ِ
ُ ِإال وهم م ِ

ف نم لنذ ق ل نهللاو

أمسهنن بغنم علنم في نةعهنه غنم

مع ضة ه.

 131ـ يف أصــو الكــايف عنهللاا مننق أقن هبده عننق سن ي بننق زاي عننق حيننىي بننق ملبننهر عننق عبنهللا
قنع

بننق هللابلننة عننق

َّ
ْ
ْ ْ
ُ ِإال وه ْم
 :وما يل ِمن أكَثهم هِا ِ

مسهعة عق أيب ب م و س بق عمهر عنق أيب عبنهللا
ْ
شكو قه  :طي لشيطه مق حيط ال ةلم فيشو .
م ِ
 231ن علنء بنق إبنوهيم عنق ب بنق عيسن عنق نعن بنق بكنم عنق ضنو عنق أيب عبنهللا
َّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
شكو قه  :مو يهعة ولي مو عبه ا.
 :وما يل ِمن أكَثهم هِا ِ
ُ ِإال وهم م ِ
عق قع

 131ـ يف تفسري العياشي عق زررا قه  :سةلة أاب هللاةعو
ْ
شكو قه  :مق كلع قع لوهللاي :ال وحيهتع.
م ِ
قه  :مو ال بل ب لكعو.
 233ن عق ب بق لع يي عق لوضه
 234ن أبع ب م عق أيب إس
قوه عىن اذ واذ وأمبه كلع.

قه  :هع قع لوهللاي :لعال
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قنع

َّ
ْ
ْ ْ
ُ ِإال وه ْم
 :وما يل ِمن أكَثهم هِا ِ

وأنة مه فةي ىب اذ وانذ  ،ولنع ال

وأننة منه

 235ن عق مهلع بق عطينة عنق أيب عبنهللا

َّ
ْ ْ
قعلن  :وما ي ْلمن أ ْككَثه ْ
شككو
م
كم
ه
و
ال
إ
ُ
كا
ه
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

قه  :ه و لوهللاي قع  :لعال فال هللكة ،ولع ال فال يفقبة اذ واذ  ،ولعال فال ل هم عيهيل ،أت تنو أنن قنهللا
هللاةي هلل مو كه ملكن وزقن و نهللاف عدن  ،قنه  :قلنة :فيقنع  :لنعال منق علن بعنال هللكنة؟ قنه  :نةنم ال
م ذذ .
قهلع  :سةلده ه! فقه  :مو لدةم.
 236ن عق زررا ومحو وب بق مسلم عق أيب هللاةعو و ىب عبهللا
مةدنه علن أقنع  :أحنهللا ه هننم مشنواع قنو ش ،انهنع قنوو ابهلل خهلقنه وحميينه
 137ـ يف جممـع الييـا ختلن
واليته ،و ةبهللاو يفقده و هللاععهنه مهلة ،م هنم اهنع قعلع  :ربده وإهلده وزقده واهنع مشنواا بنذلع واثني نه هننه
نزلننة مشننواء لةننوب إك س ننقلع  :مننق خل ن لس ننمع ت و يفر و د ننز لقط ننو؟ ق ننهلع  :ث ه ننم ش ننواع وا ننهنع
قعلننع تلبيننت م :لبيننع ال مننو ع لننع ،إال مننو ع هننع لننع متلكن ومننه ملننع واثلن ننه هنننم أهنني لكتننهب ممدننع ابهلل
وهذ لقع م مه تقهللامن رو ر بنق
و ليع تخو و لتعرا و إلتيي ث أمواع هبنكهر لقوم و نكهر نبعا نبيده
.
قبي ة عق علء بق معس لوضه عق أبي عق هللاهللا أيب عبهللا
 138ـ يف أصــو الكــايف ب بننق حيننىي عننق أمحنهللا بننق ب بننق عيسن عننق يفحننع عننق سننال بننق ملسننتدم عننق أيب
ْ
ْ
كن َّاتبعك ِكِن قننه  :ك رسننع
ك
م
و
كا
ك
ن
أ
كَ
ك
ص
ه
ى
ُ
ا
إىل
كوا
ك
ع
د
أ
يِل
كب
ك
س
كك
ك
ه
كل
قعلن  :قك
هللاةعنو
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأمم ملؤمدا  ،و يفوقيهء مق بةهللاهم.
 239ن علننء بننق إبننوهيم عننق أبين قننه  :قننه علننء بننق حسننه يفيب هللاةعننو :اي سنيهللاا لدننه دكننوو عليننع
ْ
ْ
ُ ى ه ِصكَ ال
لقهللا قنه لدبين  :قل ِ
هك ِ س ِب ِيِل أدعكوا إىل ا ِ

حهللا ثة سدع فقه  :ومه دكوو ؟ كلع قع
ول تس سدا ،و ان بق تس سدا.
أنا وم ِن ا َّتبع ِِن فع مه تبة إال علء
ْ
ْ
كن
 111ـ يف روض الواعظني للمفيد قه لبنهقو
 :قل ِ
هك ِ س ِب ِيِل أدعكوا إىل ا ِ
ُ ى ه ِصكَ ال أنكا وم ِ
َّاتبع ِِن قه  :عل تبة .

416

 111ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بكو بق قهحل عق لقهسم بنق ز نهللا عنق أيب عمنو و لنزبما عنق أيب
قه  :قلة لن  :أخنيّن عنق لنهللاعهء إىل و جل نه سنبيل هنع لقنع ال حيني إال هلنم وال قنع بن إال
عبهللا
ومننق اننه اننذ فل ن أ نهللاعع إىل
وممننق بوسننع
مننق اننه منند م ،أ هننع مبننهح لكنني مننق وح نهللا
وإىل يهعتن و جيههنهللا سننبيل ؟ فقننه  :كلننع لقننع ال حينني إال هلننم وال قننع بننذلع إال مننق اننه منند م قلننة:
لقتننه و جل ننه عل ن جملهه نهللا ق ف ننع ملننةكو ل ن ل نهللاعهء إىل
مننق أولقننع؟ قننه  :مننق قننه بشننو نط
جل ه عل جملهههللا ق فلني مبنةكو لن جل نه وال لنهللاعهء إىل  ،حن
 ،ومق مل كق قهنمه بشو نط
تبننهر وتةننهىل أخنني اتهبن
حيكنم نعسن مننه أخننذ علين مننق مننو نط جل ننه  ،قلننة :فبننا يل ومحننع
ل نهللاعهء إلي ن ووق ن ل نهللاعها إلي ن إىل قننه  :ث أخنني عننق هننذ يفمننة والننق هننء و هنننه مننق كر ننة إبننوهيم ومننق كر ننة
مسةيي مق سكه الو الق مل ةبهللاو غم قط ،لذ ق وهللابة هلم لهللاععا ععا إبوهيم و مسةيني منق أهني ملسن هللا
لذ ق أخي عد م اتهب أن كه عد م لوهللا وي نوهم تط نم  ،لنذ ق وقنعدههم قبني هنذ قنعة أمنة إبنوهيم
ْ
كن َّاتبع ِكِن ةنىن أو منق تبةن
 ،لذ ق عدنههم تبنهر وتةنهىل قعلن  :أدعوا إىل ا ِ
ُ ى ه ِصَ ال أنا وم ِ

 ،منق يفمنة لنيت بةنط في نه ومد نه وإلي نه قبني خللن  ،النق
عل الميه ب و لت هللا ل ومبه هللاهء ب مق عدهللا
مل شو ابهلل قط ،ومل لب ميهن بظلم وهع لشو  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 :ربدننه ممدننه و تبةدننه مننعالان
 111ـ يف هتــذيب الحكــام لنهللاعهء بةنهللا قننلعا ننع لغنهللا و ملسندهللا إىل ل ننه
ووليده وهه ده و عيده و عء يفان وقو يع ملستقيم لسعا وح تع وسبيلع لهللا عء إليع عل ب ما هع ومق
عمه شواع بعال ت ومبه ل هللاو واب هك لعال ج ون .
تبة وسب ه
ْ
ْ
هك ِ س ِب ِيِل أدعوا إىل
 113ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
قعل  :قل ِ
علين وعلنني م
كن َّاتبعك ِكِن ةننىن نعسن  ،ومننق تبةن علننء بننق أيب يهلن وم ب قننل
ا ِ
ُ ى ه ِصككَ ال أنككا ومك ِ

أعةا.
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 111ـ يف أصو الكايف علء بق إبوهيم عق ب بق عيس بق عبيهللا عق عن عق هشه بق الكم قنه سنةلة
فقه  :نعة هلل (.)1
عق سب ه
أاب عبهللا
 245ن أمحهللا بق م و عق عبنهللا لةظنيم بنق عبنهللا السنىن عنق علنء بنق أسنبه عنق سنليمه منعىل ينواب عنق
عق قع « :سب ه » مه ةىن ب ؟ قه  :تدز .
هشه جلع ليقء قه  :سةلة أاب عبهللا
مننه تعسننم «سننب ه

 116ـ يف الكــايف علن عننق أبين عننق عبنهللا بننق ملغننما قننه  :قلننة :يفيب ن عبنهللا
»؟ قه  :نعة هلل ،أمه تو لوهللاي إك ع مق لشءء قه  :سب ه .
هنهروت ومنهروت حنهللا ط يع ني تقنهللا مسندهللا عدنهللا
 117ـ يف عيـو الخيـار ابب منه هللانهء عنق لوضنه
ْ
َّ
َّ
ْ
 :أو لسنة تةلنم
ياط ى مل َِ سليْما تايت قع في
قعل تةهىل :واتبعوا ما تتلوا الا ِ

قنع  :ومنه أرسنلده قبلنع ةنىن إىل خللن إال رهللانهال ننعح
مل خيني لنهللانيه قنط منق ننب أو منه منق لبشنو؟ أو لني
إلي م مق أهي لقو فةخي ن مل بةط ملالنكة إىل يفر ليكعنع أنمة أو حكهمه ،و نه أرسلع إىل أنبيهء .
 118ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن َ ََّّت إذا ْ
اسَيْأس ال ُّسل وظ ُّنوا أ َُّت ْم ق ْْ ر ِكهوا اكاءه ْم ن َْصكنا فهنن
ِ
قنه  :وال نم إىل أنعسن م فظدنع

حهللاثين أيب عق ب بنق أيب عمنم عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
قهللا متنلة هلم قعرا ملالنكة.
قه  :وال م إىل أنعس م أقي مق يوفة عا.
119ـ يف تفسري العياشي عق بق مةي عق أيب عبهللا
فيمننه أيتي ن مننق قبنني
 :اي ن مل خي ن رسننع
 252ن عننق زررا قننه  :قلننة يفيب عب نهللا
كع كلع مه دزم ب لشيطه ؟ قه  :فقه  :إ

لشنيهيا

إك ذ عبهللا

__________________
( )1ةننىن تدز ن لذ ت ن الحهللا ننة عننق انني مننه ال لي ن مدهب ن  ،قننه  :أن ن مننق لشننءء إك سننتدك عد ن واوه ن ومننوه نعس ن عد ن « .قهل ن
لع ».
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ن رسعال نز علي لسكيدة و لعقهر ،واه أيتي مق قبي

مني لذا و بةيد .

حهللاثده متنيم بنق عبنهللا
عدهللا ملةمع ع مة يفنبيهء
 151ـ يف عيو الخيار ابب جمل لوضه
عد قه  :حهللاثده ىب عق محهللا بق سنليمه لديسنهبعرا عنق علنء بنق ب بنق جل نم قنه :
بق متيم لقومء رض
أل نني م ننق قعل ننع :إ يفنبي ننهء
فق ننه ل ن ن مل ننةمع  :اي ب ننق رس ننع
ح ننوت جملن ن مل ننةمع وعدن نهللا لوض ننه

تةنهىلََّّ َ :ت إذا ْ
اسكَيْأس
إىل قه  :فنةخيىن عنق قنع
مة عمع قه  :بل  ،قه  :فمه مةىن قع
ِ
تةنهىلََّّ َ :ت إذا ْ
اسَيْأس ال ُّسل منق
ال ُّسل وظ ُّنوا أ َُّت ْم ق ْْ ر ِكهوا ااءه ْم ن َْصنا قه لوضه  :قع
ِ

قعم م فظق قعم م

لوسي قهللا اذبع هللاهء لوسي ن وان ،فقه ملةمع  :هلل ر اي أاب السق.
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سورة الرعد
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ن ن قننه  :مننق أانننو قننو ءا سننعرا لوع نهللا مل ننب
 1ـ يف كتــاب اــواب العمــا ابسننده إىل أيب عب نهللا
ب ننهعقة أبنهللا ولننع اننه انقننبيه وإك اننه مؤمدننه خنني جلدننة بننال حسننهب ،و شننع عي ن مننق ةوف ن مننق أهنني بيت ن
وإخع ن .
قه  :مق قوأ سعرا لوعهللا أعطن منق يفهللانو عشنو حسندهت بةنهللا
 1ـ يف جممع الييا ىب بق اة عق لدب
اي س هب م  ،واي س هب كع إىل ع لقيمة واه ع لقيمة مق ملؤمدا بة هللا .
ح نهللا ط يع نني قننع في ن
 3ـ يف كتــاب ةمعــاين الخيــار ابسننده إىل سننعيه بننق سننةيهللا لنننعرا عننق ل ننه
يء ملمية لوز .
« :و ملو» مةده  :ان
قه  :اي اب لبيهللا يل حووه لقوم ملقطةة لةلمه عنه
 1ـ يف تفسري العياشي عن أيب لبيهللا عق أيب هللاةعو
ْ
حن ه نو ننعر وثبتنة المتن  ،وولنهللا نع ولنهللا وقنهللا
تبنهر وتةنهىل ننز الم ذلَِ ال ِكتكاب فقنه ب
النووه ملقطةنة ،إك عنهللا هته منق
م مق الل لسهب مةا سندة وثنالن سندا ،ث قنه  :وتبيهنن اتنهب
غنم تكننور ،ولنني مننق حنووه مقطةننة حننوه تدق ننء أايمن إال وقننهنم مننق بننىن ههمنم عدنهللا نق ننهن  ،ث قننه  :اللن
و حهللا ،و لال ثلنع  ،و ملنيم أربةنع  ،و ل نه تسنةع فنذلع منةا و حنهللا وسنتع  ،ث انه بنهللاو خنووحل السنا بنق علنء
« مل» فلمه بلغة مهللات قه قهنم ولهللا لةبه عدهللا « ملص» و قع قهنمده عدهللا نق هن ه ابملنو فنهف م كلنع وعن
واتم (.)1
 5ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق السا بق خهلنهللا عنق أيب السنق لوضنه
ْ
عق قعل تةهىل :و َّ
السما ِء ذا ِ احب َِ

__________________
( )1وقهللا مو بةب مه ور مق لوو ايت

الووه ملقطةة

أمنه هذ لسعرا ليت ثدية بلعظ لكتهب
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قنه  :قلنة لن  :أخنيىن

أو سعرا عن فو هللا .

فقه  :هء حمبعاة إىل يفر ومبع با أقنهبة  ،فقلنة :اين

كنع حمبعانة إىل يفر و

قنع  :رفن لسنمهء

هِو ْ َِ عم الْ ت ْونتا ؟ فقه  :سب ه  ،ألي قع هِو ْ َِ عم الْ ت ْونتا ؟ فقلة :بل  .قه  :فنم عمنهللا ولكنق
ال تووهنننه و النهللا ط يع نني أخننذان مدن معضن الههللاننة ،وسننتق علين بتمهمن أو لننذ رايت ومخننو لطننال إنشننهء
تةهىل.
 :فمق مع ههللا خلق خل لسمع ت معيهللا ت ( )1بال عمهللا ،قهنمهت بال سدهللا.
 6ـ يف هنل اليل قه
نذاو فين خلن لسنمع ت :هللاةني سنعالهق معهللانه مكععفنه وعلينههق سنقعه حمععهنه ومسكنه
 1ن وفي اال لن
موفععه ،بغم عمهللا تهللاعم ه وال سهر دتظم ه (.)2
فدظننوت لةننا إىل خلن تلن مت نني بة ن بننبةب ،و هلننه لقلن
 8ـ يف كتــاب االهليلجـ قننه ل ننه
مه عه دة مق عظنم لسنمهء و رتعهع نه هلنع ء بغنم
لذلع خهلقه وكلع ن فكو حيط لت لةا عل
عل
عمهللا وال عهمة متسك ه و هنه ال تتةخو فتدكشط ( )3وال تتقهللا فتزو  ،وال هتبط موا فتهللانع وال توتع فال تو .
ْ
قننه ِِ :ف اَل ِْ ِض
 9ـ يف تفســري العياشــي عننق خلطننهب يفعننعر رفةن إىل أهنني لةلننم و لعق ن مننق م حممنهللا

جاوِا
ِقطع مت ِ

ةىن هذ يفر

لطيبة جمهورا هلذ يفر

ملهالة ،وليسنة مد نه امنه جينهور لقنع لقنع وليسنع

مد م.

قننع لةل نء  :لدننه مننق م ن وا م ن وأان
 11ـ يف جممــع الييــا ورو عننق هللاننهبو قننه  :مسةننة لدننب
كن أ ْعنكاب ت نة صكنْوا وغ ْ
وأنة منق من وا و حنهللاا ث قنوأ :وِف ْاَل ِْض قطع متجكاوِا وا َّنكا م ْ
كَ
ِ
ِ ِ
ِ
ال
ِ
ِ
ِصنْوا ال قيي ل دع ملني و ل دع يفمنه  ،ومد قعل عم لوهللاي قدع أبي .
 11ـ يف هنل اليل قه  :و حذرو مه نز ابيفمم قبلكم مق ملنالت بسعء
__________________
( )1ويهللا لشءء :وثبة ورسه.
( )2لهللاسهر و حهللا لهللاسو :ملسهمم.
( )3أا تدقط .
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يففةه وكميم يفعمه  ،فتذاوو [ يفمم]

خلم و لشو أحع هلم ،و حذرو أ تكعنع أمنههلم.
وقنعالت ووقهنةن ومنالتن ،

 :فنهعتيو مبنه أقنهب يفمنم ملسنتكي ق مننق قنبلكم منق م
 12ن وفين قننه
و تةظع مبنهو ( )1خهللاو هم وم هرم هللادعذم.
 13ـ يف كتــاب التوحيــد حــداةا أبــو علن السننا بننق أمحنهللا لبي قننء بديسننهبعر سنندة ثدننا ومخسننا وثالنهنننة ،قننه :
أخننيان ب بننق حيننىي ل ننعيل ،قننه  :ح نهللاثده أبننع كاننع قننه  :مسةننة إبننوهيم لةبهسننء قننع  :ادننه جمل ن لوضننه
ق نهللا نننز لقننوم
فتننذ اوو لكبننهنو وقننع ملةتزلننة في ننه هنننه ال تغعننو ،فقننه لوضننه  :قننه أبننع عب نهللا
ْ
ْ
َّ
َّ َّ
لن ِاس ى ظل ِم ِت ْم .
ناله قع ملةتزلة قه
ه :و ِِ ِبَ َّلو مو ِف ال ل ِ
 :لننعال ععننع
 11ـ يف جممــع الييــا ورو سننةيهللا بننق ملسنني قننه  :ملننه نزلننة هننذ ت ننة قننه رسننع
ورهوز مه هدة أحهللا بةيش ،ولعال وعيهللا وعقهب التكي اي و حهللا.
 15ـ يف أةمايل الصدوق ابسده إىل عبه بق عبهللا قه  :قه علء  :منه نزلنة منق لقنوم م نة إال وقنهللا
علمة أ ق نزلنة وفنيمق نزلنة و أا منءء نزلنة و سن ي نزلنة أو هللابني نزلنة ،قيني :فمنه ننز فينع؟ قنه :
ِّ
هنذ ت نةِ :إنَّما أنْت منْ ِكِ و ِلُك ق ْومال ها الد فوسنع

لعال أنكم سةلتمعىن مه أخنيتكم ،نزلنة
وأان هله ا إىل مه هللاهء ب .
 16ـ يف جممع الييا عق بنق عبنه قنه  :ملنه نزلنة هنذ ت نة قنه رسنع
بةهللاا ،اي علء بع تهللا مل تهللاو .

ملدنذر،

 :أان ملدنذر وعلنء هلنه ا منق

 11ن ورو الننهام أبننع لقهسننم السننكهّن اتننهب مننع ههللا لتدز نني ابإلسننده عننق أيب بننو ا يفسننلمء قننه  :عننه
بةنهللا مننه تط ننو فةلزق ننه
بينهللا علنء
 ،فةخننذ رسننع
ابلط ننعر وعدنهللا علننء بننق أيب يهلن
رسننع
ِّ
ب هللار  ،ث قه ِإنَّما أنْت منْ ِكِ ث ر هه إىل قهللار عل ث قه  :و ِلُك ق ْومال ها الد ث قه  :نع مدهرا يفان
__________________
( )1ملنهو ع ملنع  :ملدز .
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وغه ة هلهللا وأمم لقو  ،م هللا عل كلع نع اذلع.
حنهللا ط يع نني وفين  :قننه
 18ـ يف كشــف احملجـ البننق يننهو «علين لومحننة» عننق أمننم ملننؤمدا
ِّ
َّ ْ
ْ
ُك ق ْ
هنه المتن علن منه انه منق رسنع
كومال هكا الد فههلنه بةنهللا لدنب
لدبي  :إِنما أنت من ِكِ و ِل
فمق عس أ كع هله ا إال لذا عهام إىل ال وقه ام إىل هلهللا .

تةننهىل
،

قنع

:

 19ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعمـ ابسنده إىل ب بنق مسنلم قنه قلنة يفيب هللاةعنو
ِّ
إِنَّما أنْت منْ ِكِ و ِلُك ق ْومال ها الد فقه  :اي مه هه ا اي قع زمهن .
 11ـ يف أصو الكـايف عنهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب عنق السنا بنق سنةيهللا عنق لد نو بنق سنع هللا وف نهلة
ِّ
ُك ق ْ
كومال هكا الد
 :و ِل
عنق قنع
بق أ عب عق معس بق بكو عق لع يي قه  :سنةلة أاب عبنهللا

فقه  :اي مه هه للقو لذا هع في م.
 21ن علننء بننق إبننوهيم عننق أبين عننق ب بننق أيب عمننم عننق بننق أك دنة عننق بو نهللا لة لننء عننق أيب هللاةعننو
ِّ
ملدنذر ولكني زمنه مدنه هنه نهللا م إىل
ِ :إنَّما أنْت منْ ِكِ و ِلُك ق ْومال ها الد فقنه  :رسنع
قنع

 ،ث هلهللا ا مق بةهللا عل ث يفوقيهء و حهللا بةهللا و حهللا.
مه هللاهء ب نب
 11ـ احلســني بــن يفمننةوا عننق مةلن بننق ب عننق ب بننق ع ننعر عننق ب بننق مسةينني عننق سنةهللا عننق أيب
ِّ
َّ ْ
ْ
كُك ق ْ
ملدنذر ،وعلن
كومال هكا الد فقنه  :رسنع
ككِ و ِل
ب م قه  :قلة يفيب عبهللا
ِ :إنما أنت من ِ
هله ا ،اي اب ب هي منق هنه لينع ؟ قلنة :بلن هللاةلنة فنهللا منه ز مندكم هنه منق بةنهللا هنه حن فةنة إلينع،
فقه  :رمحع اي اب ب لع اهنة إك نزلة م ة عل رهللاي ث مهت كلع لوهللاي مهتة ت ة منهت لكتنهب ،ولكدن
حء جيو فيمق بقء امه هللاو فيمق م .
 23ن ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق السا بق سةيهللا عق قنعع عنق مد نعر عنق عبنهللا لنوحيم لق نم عنق
أيب هللاةعو

قع

َّ ْ
ْ
تبهر وتةهىلِ :إنما أنت من ِكِ
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ِّ
و ِلُك ق ْومال ها الد فقه  :رسع

ملدذر ،وعل هله ا ،مه و مه كهبة مده ومه زلة فيده إىل لسهعة.

قنه  :ملدنذر رسنع
 11ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق محنه عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
ِّ
ُك ق ْ
كومال هكا الد اني زمنه هنه مبنا ،وهنع ر
وهع قعل  :و ِل
 ،و هله ا أمم ملؤمدا ،وبةهللا النمة
انني أو وزمننه إمهمننه ،و نن ال لننع يفر مننق ح ننة امننه قننه أمننم ملننؤمدا  :ال لننع
علن مننق دكننو

يفر مق قهنم ة مه هههو مش عر و مه خهن مغمعر لقال تبطي ح ج وبيدهت .
 15ـ يف تفســري العياشــي عننق مسنةهللاا بننق قنهللاقة عننق هللاةعننو بننق ب عننق أبين عننق هللانهللا قننه  :قننه أمننم ملننؤمدا
ِّ
َّ ْ
ْ
ُك ق ْ
 :ان ملدنذر وأننة هلنه ا اي
كومال هكا الد فقنه رسنع
 :فيده نزلة هذ ت ة إِنما أنت من ِكِ و ِل
علء ف ده هله ا و لد ها و لسةه ا إىل ع لقيمة.
فقننه  :اي عبنهللا لننوحيم! قلننة:
 26ن عننق عبنهللا لننوحيم لق ننم قننه  :ادننة عمننه مننق يفاي عدنهللا أيب هللاةعننو
ِّ
َّ ْ
ْ
كُك ق ْ
أان ملدنذر وعلنء هلنه ا ومنق
كومال هكا الد إك قنه رسنع
لبينع ،قنه  :قنع ِ :إنما أنت من ِكِ و ِل
هلننه ا ليننع ؟ قننه  :فمكنننة يننع ال ث رفةننة رأس ن فقلننة :هللاةلننة ف نهللا هننء فننيكم تع رثعهننه رهللانني فوهللانني ح ن
هلننه ا ،قننه  :قنهللاقة اي عبنهللا لننوحيم

لقننوم حننء ال ميننعت ،و ت ننة حيننة ال

نت ننة إليننع ،فةنننة هللاةلننة فنهللا
متعت.
 :إ لقننوم مل ميننة و نن جيننو امننه جيننو للينني و لد ننهر ،وامننه
 21ن وقننه عبنهللا لننوحيم :قننه أبننع عبنهللا
جيو لشم و لقمو ،وجيو عل مخوان امه جيو عل أولده.

َّ ْ
تبنهر وتةنهىلِ :إنما أنت

قه  :مسةت قع قنع
 28ن عق حده بق سهللا و عق أبي عق أيب هللاةعو
ِّ
ملدذر وعل هله ا ،واي مه هه للقو لذا هع في .
منْ ِكِ و ِلُك ق ْومال ها الد فقه  :رسع
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 29ن هللاهبو عق أيب هللاةعو

قه  :قه لدب

 :أان ملدذر وعلء هله ا إىل أموا.

 31ـ يف روضـ الكــايف ب بننق أيب عبنهللا عننق ب بننق السننا عننق ب بننق سننده عننق مسةينني بننق هللاننهبو وعب نهللا
مخسننمهنة سنندة ،ث أات
قننه  :عننهيب نننعح
مللننع بننق عمننوو وعب نهللا المي نهللا بننق أيب ل نهللا لم عننق أيب عب نهللا
فقننه  :اي نننعح قنهللا نق ننة نبعتننع و سننتكملة أايمننع فننهنظو السننم يفانني ومننم ن لةلننم وماثر علننم
هللاينينني
لدبننعا لننيت مةننع ،فه فة ننه إىل بدننع سننه  ،فننهىن ال أتننو يفر إال وفي ننه عننهمل تةننوه ب ن يننهعيت و ةننوه ب ن ه نهللا ا
ومبةننط لدننب تخننو ،ومل تننو يفر بغننم ح ننة يل و م إىل وهننه إىل
و كننع تننها فيمننه بننا مقننبب لدننب
سننبيلء وعننهره ممننو  ،فننهىن ق نهللا ق ننية أ أهللاةنني لكنني قننع هننه اي أه نهللا ب ن لس نةهللا ء ،و كننع ح ننة يل عل ن
علي السم يفاي ومم ن لةلم وماثر علم لدبعا إىل سه  ،و مه حه وايفنط فلنم
يفمقيهء قه  :فهللاف نعح قل
كق عدهللا ه علم دتعةه ب .
 31ـ يف الكــايف عدن عننق أمحنهللا عننق السننا بننق سننةيهللا عننق محننه بننق عيسن عننق حو ننز عمننق كاننو عننق أحنهللا ه
ُّ
ْ
ْ
ل أنْىث وما تويض ْاَل َِْام ومكا ت ْ
كزداد قنه  :لغنيب اني محني و
يعلم ما َت ِمل
قنع
ِ

تسةة أم و ،وما ت ْزداد اي مءء ز علن تسنةة أمن و ،والمنه رأت ملنوا لنهللا خلنهلص
بةهللا يفاي ليت ز في ه محل ه مق لهللا .
ُّ
قعلن  :مكا َتْ ِمكل ل أنْكىث ةنىن
 31ـ يف تفسـري العياشـي عنق زررا عنق أيب هللاةعنو أو أيب عبنهللا
ْ
لذاو و يفنن وما ت ِويض اَل َِْام قه  :لغيب مه انه أقني منق المني وما ت ْزداد منه ز منق المني ،ف نع
محل نه فههننه تنز

المه ز مق لهللا محل ه.
ُّ ْ
ْ
قنهال :مكا َت ِمكل ل أنكىث أننن أو كانو ،ومكا ت ِوكيض
 33ن ب بنق مسنلم ومحنو وزررا عد منه
ْ
اَل َِْام ليت ال سمي وما ت ْزداد مق أنن أو كاو.
ْ
ُّ ْ
ْ
 :ما َت ِمل ل أنىث وما ت ِويض اَل َِْام

عنق قنع
 34ن عق ب بق مسلم قه  :سةلة أاب عبنهللا
قه  :مه مل كق محال وما ت ْزداد قه  :لذاو و يفنن عيةه.
ُّ
قع  :ي ْعلم ما َتْ ِمل ل أنْىث قه لذاو
 35ن زررا عق أيب هللاةعو
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و يفنن

ْ

وما تويض اَل َِْام قه  :مه اه مق و لتسةة وهع غنيب ،ومكا ت ْ
كزداد قنه  :منه رأت لنهللا
ِ

حه محل ه ز ب عل لتسةة يفم و.
 36ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم و رو نة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
ْ
الق ْول وم ْن ات هِ ِ ةىن فهلسو و لةالنية عدهللا سع ء.

قعلن  :سكواء مكنْك ْم م ْ
كن أ َّ
ِس
ِ
ِّ
ْ ْ
ْ
وأان أقوأَ :ل معقبا ِمن ب ِ يْيك ِ

 37ـ يف تفسري العياشي عق مو ع لة لء قه  :مسةىن أبع عبهللا
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ُ فقه  :م واي كع ملةقبنهت منق بنا هللا ن ؟ ننه كنع ملةقبنهت منق خلعن
و ِمن خل ِف ِ َيفظون ِمن أم ِ ا ِ
ْ
نه أنزهله « :ل رقي مق با هللا ومةقبهت ِم ْن خل ِف ِ َيْفظون ممو ».
قه هذ ت ة :
 38ن عق ف يي بق عنمه [سكو ] ( )1عق أيب عبهللا
ِّ

َل معقبا ِم ْن ب ْ ِ يْيْ ِ ت ة قه  :هع ملقهللامهت ملؤخو ت ( )2ملةقبهت لبهقيهت ل هالهت.
ِّ
ْ ْ
 39ـ يف كتاب املةاقب البق م و ممعب محو قه  :قه يل أبع هللاةعو
وقنهللا قنوأتَ :ل معقبا ِمن ب ِ
ْ
يْيْ ِ و ِم ْن خل ِف ِ قه  :وأنتم عوب كع ملةقبهت با هللا ن ؟ قلنة :اين تقوأهنه؟ قنه « :لن مةقبنهت منق خلعن

ورقي مق با هللا حيعظعن ممو مق مو ».
ْ ْ
ِّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ُ فقنه أبنع
 11ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعلن َ :ل معقبا ِمن ب ِ يْي ِ و ِمن خل ِف ِ َيفظون ِمن أمك ِ ا ِ
 :اين حيعنظ لشنءء منق أمنو واين كنع ملةقن منق بنا هللا ن ؟ فقيني لن  :واين كلنع اي بننق
عبنهللا
رسع ؟ فقه  :نه أنزلة« :ل مةقبهت مق خلع ورقي مق با هللا حيعظعن ممو ».
ِّ

ْ

ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ُ فههننه قوننة عدنهللا أيب عبنهللا
 41ن وفي قعلن َ :ل معقبا ِمن ب ِ يْي ِ و ِمن خل ِف ِ َيفظون ِمن أمك ِ ا ِ
فقه لقهر ه ألسنتم عنواب فكين كنع ملةقبنهت منق بنا هللا ن و ننه ملةقن منق خلعن ؟ فقنه لوهللاني :هللاةلنة
فهللا اي هذ ؟ فقه :

__________________
( )1مه با لةالمتا غم معهللاع مل هللار.
( )2و مل هللار« :مق ملقهللامهت ملؤخو ت».
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نه أنزلة «ل مةقبهت مق خلع ورقي مق با هللا حيعظعن ممو » ومنق ك لنذا قنهللار أ حيعنظ لشنءء منق
أمو وهم ملالنكة ملعالع ابلده .
 42ن و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
ْ
ُ قع  :ممو مق ق راء ( )1أو ق علي حهنط أو
أم ِ ا ِ

ْ
ِّ
ْ
ْ
قعلن َ :ل معقبا ِم ْن ب ِ يْيْ ِ و ِم ْن خل ِف ِ َيفظون ِم ْن

يب مءء حن إك هللانهء لقنهللار خلنع بيدن

وبيد  ،هللافةعن إىل ملقه و ،و ه ملكه حيعظهن ابلليي وملكه ابلد هر تةهقبهن .
ملةقبننهت علن أقننع « :أحنهللاهه»:
«حيعظعنن ممننو » و ختلن
 13ـ يف جممــع الييــا ورو عننق علننء
هنه ملالنكة تةهقبع تةق مالنكة لليي مالنكة لد هر ،ومالنكة لد هر مالنكة لليي ،وهم العظنة حيعظنع علن
لةب نهللا عمل ن  ،عننق السننق وسننةيهللا بننق هللابننم وقتننه ا و جلبننهنء ،وقننه السننق :هننم أربةننة أمننال جيتمةننع عد نهللا قننلعا
ْ

ْ

ً

.
لع و وهع مةىن قعل ِإ َّ ق ْ آ الف ْج ِ ماتودا وقهللا رو كلع عق النمة
 44ن و لننهّن هننم مالنكنة حيعظعنن منق مل هلنع حن دت نع بن إىل ملقنه و فيخلنع بيدن وبنا ملقنه و عنق علنء
.

قنع  :لنذنعب لنيت
 15ـ يف كتاب ةمعاين الخيار ابسده إىل أيب خهلهللا لكنهبلء قنه  :مسةنة ز نق لةهبنهللا ق
تغننم لنندةم لبغننء عل ن لدننه و لننزو عننق لةننه ا خلننم ،و قننطدهم ملةننووه واعننو لنندةم وتننو لشننكو ،قننه
ْ
ِ :إ َّ اُ ال يو َِّ ما هِق ْومال َ ََّّت يو َِّوا ما هِأُف ِس ِت ْم و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 16ـ يف أصو الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بنق حمبنعب عنق عيني بنق قنهحل عنق سنهللا و قنه  :سنة رهللاني
ْ

ْ ْ ْ
َّ
فاِنا وظلمكوا أُفسكت ْم ت نة فقنه  :هنؤالء قنع
عق قع
أاب عبهللا
 :فقالوا ِبنا ها ِعْ ب أس ِ
وغننمو م ننه
اهنننة هلننم ق ننو مت ننلة دظ ننو بة ن م إىل بةننب ،وأهن ننهر هللاهر ننة ،و م ننع هننههوا فكع ننوو نة ننم
ْ
منعس م مق عهفية  ،فغم مه ذم مق نةمنة ،و ِإ َّ اُ ال يو َِّ ما هِق ْومال َ ََّّت يو َِّوا ما هِأُف ِس ِت ْم  ،فةرسني
ْ

عليْ ِت ْم سيْل الع ِ مِ فغو قو هم ،وخوب ايرهم ،وأكه

__________________
( )1لواء ع لواية :لبقو.
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ْ ْ
واِت أكل ُخْ الط وأثْل و ْ
ممع هلم وأبهللاهلم مكه هللادههتم ا َّنَ ْ ذ ْ
يل ث قه  :ذلِكَ ازيْنكاه ْم
ل
ق
ِ
ْ
س
ن
م
ء
ي
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ال
ال
ال
َّ ْ
ْ
هِما كف وا وهل َن ِازي إِال الكفوِ .

قنه :
 17ـ يف قرب االسـةاد لل منما أمحنهللا بنق ب عنق أمحنهللا بنق ب بنق أيب ن ن نو عنق أيب السنق لوضنه
ْ ْ ً
ْ
َّ
تبنهر وتةنهىل :إِ اُ ال يو َِّ ما هِق ْومال َ ََّّت يو َِّوا ما هِأُف ِس ِت ْم و ِِذا أِاد اُ هِقومال سوءا
مسةت قنع قنع
تبنهر وتةنهىل قنع  :و إِذا أِاد
فال م َّد َل فقه  :إ لقهللار ة حيت ع موهله ولي امه قعلنع  ،أت تنو أ
ً
ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
اُ هِق ْومال س ْوءا فال م َّد َل وقه  :نعح قل
علي  :وال ينفعكم نص ِِ إِ أِد أ أنصح لكم إِ
ْ
هللا مق شهء.
اُ ي ِ يْ أ ْ يو ِويك ْم قه  :يفمو إىل
عق قع  :إ َّ اُ ال يو ِّ
كَ مكا هق ْ
 18ـ يف تفسري العياشي عق أمحهللا بق ب عق أيب السق لوضه
كومال
ِ
ِ
ً
ْ
َ ََّّت يو َِّوا ما هِأُف ِس ِت ْم و ِِذا أِاد اُ هِق ْومال س ْوءا فال م َّد َل ف هر يفمو إىل تةهىل.
قهعنهللا فنةت ابمنوأا قنهللا قنهر وهللا نه
 49ن عنق سنليمه بنق عبنهللا مللنع قنه  :ادنة عدنهللا أىب السنق لوضنه
َّ
قعههه ،فعض هللا ليمنىن هللابيد نه و نهللا ليسنو منق خلن كلنع ث ع نو وهللا نه عنق ليمنا ،ث قنه ِ :إ اُ
ْ

ال يو َِّ ما هِق ْومال َ ََّّت يو َِّوا ما هِأُف ِس ِت ْم فوهللا وهللا ه فقه  :حذر تعةلا امه فةلة (.)1
ق ن ق ننهء حتمننه ال نندةم
قنه  :إ ىب اننه قننع  :إ
 52ن عننق أيب عمننوو ملنهللا ىن عننق أيب عبنهللا
عل عبهللا نةمة فيسلب ه إاي قبي حيهللان لةبهللا كنبه ستعهللا بذلع لذن سل تلع لدةمة ،وكلنع قنع :
ْ
ِإ َّ اُ ال يو َِّ ما هِق ْومال َ ََّّت يو َِّوا ما هِأُف ِس ِت ْم .
اتهب ل  :هللاةلة فهللا اي سيهللاا علم منعال منه مةنىن ِإ

 51ن عق السا بق سةيهللا ملكععه ات إلي
ْ
اُ ال يو َِّ ما هِق ْومال َ ََّّت يو َِّوا ما هِأُف ِس ِت ْم فكت قلع ت

َّ

__________________
ومه فةلة؟ فقه  :كلنع مسنتعر إال أ تنتكلم بن فسنةلعهه فقهلنة :اهننة يل ضنوا فقمنة أقنلء فظددنة
( )1وبةهللا « :قهلع اي بق رسع
زوهللاء مة ه ،فهلتعة إلي ه فوأ ت ه قهعهللاا ولي هع مة ه فوهللا وهللا ء عل مه اه ».

488

علي  :مه لتغيم فهن لي إلي م ح تعلع كلع منعس م نطنهايهم و رتكنهذم منه هنن عدن  ،و النهللا ط أمنيهء
غم هذ سؤ ال وهللاع اب نتزعده مد معض الههللاة.
 51ـ يف عيو الخيار حهللا ط يع ي وفي وقنه لوضنه
ً
وطمعا قه  :خعفه للمسهفو ويمةه للمقيم.

قنع

ْ ً
 :هو َّاَّلي ي يكم الْ ْ
َبِ خوفا
ِ
ِ

و قننه  :ادننه عدنهللا فهرتةنهللات لسننمهء فقننه لن أبننع ب ننم:
 53ـ يف تفســري العياشــي ننعن بننق عبنهللا لومحننه
للوعنهللا االمننه؟
للوعنهللا االمننه؟ فقننه  :اي ب سنني عمننه ةديننع فقننه لن أبننع ب ننم :هللاةلننة فنهللا
هللاةلننة فنهللا
فقه  :اي اب ب سي عمه ةديع و م عمه ال ةديع.
لوعهللا قعت ملع أاي مق لذابب وأقغو مق لزنبعر.
 51ـ يف ةمن ال رهره الفقيه ورو
إلبني فيزهللاوهنه
عق لوعهللا أا مءء هع؟ قه  :ن مبدزلنة لوهللاني كنع
 55ن وسة أبع ب م أاب عبهللا
هننها ا يقننة كلننع ،قننه  :قلننة :هللاةلننة ف نهللا فمننه حننه لنني ؟ قننه  :تلننع ننهر ملالنكننة ( )1ت ننوب لس ن هب
في ملطو ،وهذ الهللا نه تقهللامه أو لبقوا.
فتسعق إىل ملعض لذا ق
إك مس قعت لوعهللا قه  :سب ه مق اسبِّح ال َّ ْعْ ِِب ْم ِْ ِ .
 56ـ يف جممع الييا واه
نن قننه  :إ ربكننم سننب هن قننع  :لننع أ عبننه ا أيننهععىن يفسننقيت م ملطننو ابللينني
 51ن ورو عننق لدننب
وأيلةة علي م لشم ابلد هر ومل أمسة م قعت لوعهللا.
بةط رهللاال إىل فوعنع منق فو عدنة
ابسده إىل أن بق مهلع رسع
 58ـ يف أةمايل شيخ الطا ف

 :أخننيىن عننق لننذا تنهللاععّن إلين أمننق ف ننة هننع أ مننق كهن أ
 ،فقننه لوسننع
لةنوب نهللاعع إىل
فةخي بقعل فقه لدب :رهللا إلي فه ع قه  :اي نب ن أغنىن منق كلنع ،قنه
مق حهللا هللا؟ فوهللا إىل لدب
:
__________________
( )1قه لطوحيء :الهللا ط لي هر ملالنكة هء ع
ملة تزهللاو ملالنكة ذه لس هب وتسعق .

و وهع

يفقي ثعب لن وب نوب بن ل نبيه بة ن م بة نه ةنىن لني
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رهللا إلي  ،فقه اقعل فبيده هع كلم إك رعهللات سن هبة رعنهللاا فةبقنة علن رأسن قنهعقة كهبنة بق ن رأسن
ْ

() 1

َّ
ْ
ْ
ْ
حال .
فةنز
هللاي ثدهس  :وي ِسل الصوا ِع في ِصيب هِتا من اااء وهم َيا ِدلو ِِف ا ِ
ُ وهو ش ِْيْ ال ِم ِ
ل لعا عل محلة لةويب و لذا ب عت زهللاو سنم زهللاني لوعنع
عهن
 59ـ يف الصحيف السجادي
وإك سب ة ب حعيعة لس هب لتمةة قع ع ليو .
ْ

حال أا مهللا هللا يفخذ عق علء .
 61ـ يف جممع الييا وهو ش ِْيْ ال ِم ِ
إك مسن قنعت لوعنهللا و ل نع ع قنه  :ألل نم
 61ن ورو سنهمل بنق عبنهللا عنق أبين قنه  :انه رسنع
ال تقتلده بغ بع ،وال هتلكده بةذ بع ،وعهفده قبي كلع.
ل ع ع ت ي ملسلم وغم ملسلم وال ت ي ك او .
 62ن ورو عق أيب هللاةعو لبهقو
 63ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب بق عيس عق ب بنق مسةيني عنق ب بنق لع نيي عنق أيب
.
قه  :ميعت ملؤمق بكي ميتة إال ل هعقة وهع ذاو
ل بهح لكدهّن عق أيب عبهللا
 64ن علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أيب عمنم عنق بنق أك دنة عنق بو نهللا بنق مةهو نة لة لنء قنه  :قنه أبنع عبنهللا
 :إ ل ع ع ال ت ي ك او  ،قه  :قلة :ومه لذ او؟ قه  :مق قوأ مةا م ة.
 65ن محيهللا بق زاي عق السق بق ب بق مسهعنة عنق وهين بنق حعنص عنق أيب ب نم قنه  :سنةلة أاب عبنهللا
عننق ميتننة ملننؤمق ،قننه  :ميننعت ملننؤمق بكنني ميتننة غوقننه ،وميننعت ابهل نهللا  ،و بتل ن ابلسننب  ،وميننعت ابل ننهعقة وال
.
ت ي ك او هلل
 66ن علء بق إبوهيم عق أبي عق علء بق مةبهللا عق أبي عمق كاو عق أيب عبهللا
__________________
( )1لق  :لةظم فع لهللامهغ.
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ْ

ْ

ْ

كت اَل ِْض ِزلزاِلككا فهنن مننق اهنننة قو ءتن ذننه
نن قننه  :ال متلننع مننق قننو ءا إِذا زل ِزلك ِ

نع فلن مل

ننب

بزلزلة أبهللا  ،ومل مية ذه وال ب هعقة وال مفنة منق مفنهت لنهللانيه حن مينعت ،و النهللا ط يع ني أخنذان مدن معضن
الههللاة.
َّ
ْ
ْ
 67ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
قعلن  :و ِ
اَّلين يْعو ِمن دونِك ِ
َّ

َّ

ْ

ال ا ْست ِجيبو لت ْم ِ ْ
باس ِط رفيْ ِ إىل املا ِء َِلبْلغ فكا ومكا هكو هِبا ِل ِوك ِ ف نذ منني ضنوب للنذ ق ةبنهللاو
ِش الء إِال ر ِ
ِ
يفقده  ،و لذ ق ةبهللاو مهلة منق و  ،فنال سنت يبع هلنم بشنءء وال ندعة م إال ابهسنط اعين إىل ملنهء ليتدهولن
مق بةيهللا وال دهل .
قننه  :هللاننهء رهللانني إىل
 68ن وحنهللاثين ىب عننق أمحنهللا بننق لد ننو عننق عمننوو بننق مشنو عننق هللاننهبو عننق أيب هللاةعننو

رأ ننة مننو عظيمننه ،فقننه ومننه رأ ننة؟ قننه  :اننه يل مننو ب ونةننة ل ن مننهء مننق بقننو
فقننه  :اي رسننع
لدننب
لقوبنة ،إك بشنءء قنهللا
ابيفحقهه ستشعء ب بوهعت قه  :فت يةت ومة قوبة وقهللاح تخذ مق مهن ه وأق
هبط هللاع لسمهء ا يقة لسلسلة وهع قع  :اي هذ سقين لسنهعة أمنعت فوفةنة رأسنء إلين ورفةنة إلين لقنهللاح
يفسننقي فننهك رهللانني عدقن سلسننلة ،فلمننه كهبننة ان ولن لقنهللاح هللاتننذب حن علن ابلشننم  ،ث أقبلننة علن ملننهء
غوه إك أقبي لنهنية وهع قع  :لةطش لةطش اي هذ سقين لسهعة أمعت فوفةة لقهللاح يفسقي فههللاتنذب حن
 :ك قهبيني بنق م قتني أخنه
عل ابلشم ح فةي كلع لنهلنة ومهللا ت قوبيت ومل سق  ،فقه رسنع
َّ
َّ
ْ ْ َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
كط رفيْك ِ إىل قعلن ِإال ِِف
وهع قعلن
 :و ِ
ِشك الء ِإال ر ِ
باس ِ
اَّلين يْعو ِمن دونِك ِ ال اسكت ِجيبو لتكم ِ ِ

الل .
ض ال

 69ـ يف أصــو الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق أبين عننق علننء بننق أسننبه عننق غهلن بنق عبنهللا عننق أيب عبنهللا
تبننهر وتةننهىل :وهالهلننم ابلغنهللاو و تقننه قننه  :هننع لنهللاعهء قبنني يلننعم لشننم وقبنني غووذننه وهننء
قننع

سهعة هللاهبة.
ْ

ْ
ً
ْ ْ
ً
 71ـ يف تفسري علي بن إبـراهيم قعلن  :و َّّلِل ا ْسجْ م ْن ِف َّ
كم هِالوكْ ِّو
السماوا ِ واَل ِْ ِض ط ْواع وك ْهكا و ِظاللت
ِ ِ
ِ

صال قه  :ابلةشء قه  :هي ملؤمق س هللا يععه ،
واَل ِ
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وهي لكهفو س هللا اوهه ،هع نعهم وحوات م وزاي هتم ونق ههنم.

ْ
ْ ً
 :و َّّلِل ا ْسجْ م ْن ِف َّ
السكماوا ِ واَل ِْ ِض طكواع
ِ ِ
ِ

قنع
 11ن و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
ً
وك ْها ت ة قه  :منه منق سن هللا منق أهني لسنمع ت يععنه فهملالنكنة سن هللاو هلل يععنه ،ومنق سن هللا منق أهني
يفر  ،فمق ولهللا إلسال ف نع سن هللا لن يععنه ،و منه منق سن هللا لن اوهنه فمنق هللاني علن إلسنال  ،و منه منق مل
س هللا فظل س هللا ل ابلغهللا ا و لةش .
 :فتبنهر لننذا سن هللا لن منق لسننمع ت و يفر يععنه واوهننه و ةعنو لن خنهللا
 71ـ يف هنـل اليل ـ قننه
ووهللا ه و لق ابلطهعة إلي سلمه وضةعه و ةط ل لقيه رهبة وخعفه.
 :وس هللات ل ابلغهللاو و تقه يفم هر.
 13ن وقه

رهللاننال مننق
 14ن اتننهب عتقننه ت المهميننة لل نهللاو (ر ) ورو عننق زررا نن قننه  :قلننة لل ننه
خل ن ب وعليننه ث فننع
ولنهللا عبنهللا بننق سننده قننع ابلتعننع ب قننه  :ومننه لتعننع ب؟ قلننة :قننع  :إ
إلي مه فخلقه ورزقه و حييه وأمهات فقه  :انذب عنهللاو وإك رهللاةنة إلين فنهقوأ علين ت نة لنيت سنعرا لوعنهللا :أ ْم
ْ

ْ ْ

ِّ

ْ

ْ

َّ
ّلِل ْشاكء خلقوا رخل ِق ِ فَااه اْلل عليْت ْم قل اُ خا ِل ل ْ
واَْ الق َّتاِ فهن وفة إىل
ي الء وهو ال ِ
اعلوا ِ ِ
ِ ِ
لوهللاي فةخيت واةنه لقمت ح و أو قه  :فكةنه خزا.
حنهللا ط يع نني وفين  :وقنهللا بننا تةننهىل ق ننص
 75ـ يف كتــاب االحتجــاج للطربســي (ر ) عننق أمننم ملننؤمدا
ْ
ملغم ق ف وب منل م بقعل فأ َّما َّ
الزبْ في ْكهب ا ً
فاء وأ َّما ما ينْفع َّ
انلاس في ْمككث ِِف اَل ِْ ِض فهلزبنهللا هنذ

ملعضن اننال ملل نهللا ق لنذ ق أثبتننع لقننوم ف نع ننم ي و بطنني ،و تالمن عدنهللا لت ننيي ،و لنذا دعن لدننه
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
هنذ
كن خل ِفك ِ و لقلنعب تقبلن  ،و يفر
كن بك ِ يْيْك ِ وال ِم
اطل ِم
اِل
ي
ت
ِ
مد فهلتدز ي القيقء لذا ال يأ ِ ِ
ملعضن ف نء حمنني لةلنم وقننور  ،ولني سنعغ من عمنع لتقيننة لت نو ح ممسنهء ملبنهللالا ،وال لنزاي ا مايتن علن مننه
أثبتع مق تلقهءهم

لكتهب مله

كلع مق تقع ة ح ج أهي لتةطيي و لكعو و مللي ملد وفة ،و
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بطننه هننذ لةلننم لظننههو لننذا قنهللا سننتكه لن ملع فن و ملخننهل بعقننعم القننطالح عل ن ال تمننهر لن و لوضننه ذننم،
وال أهنني لبهينني لق نهللايف و ال نهللا ط أانننو ع نهللا مننق أهنني ال ن  ،وال ل نني عل ن والا يفمننو معننوو لقننع
ْ
 :ف ْ
اص ِ َْب رما صَب أولوا الع ْزمِ ِمن ال ُّس ِل وإجيهبن منني كلنع علن أوليهنن وأهني يهعتن بقعلن :
لدبين
ْ
ْ
ُ أ ْسو َسنة .
ول ا ِ
لقْ لكم ِِف ِس ِ
ْ

ْ
الهللا ط :مق نعقش
ساب
 76ـ يف جممع الييا  :أو ِئلَ لتم سوء ِ
اح ِ
.
قبي هلم حسدة وال تغعو هلم سيقة ورو كلع عق أيب عبهللا
لدهر.
 77ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل وبق مل ه قه  :مي هللاو
 78ـ يف تفسري العياشي عق عقبنة بنق خهلنهللا قنه  :خلنة علن أيب عبنهللا

فخنوحل عليدننه مننق هللاهنن لبيننة مننق عدنهللا نسننهن ولنني
َّ
َّ
ِ :إنما يتكر
أنتم أولع يفلبهب اتهب قه
قننه
 19ن عننق أيب لةبننه عننق أيب عبنهللا
ْ ْ

اب .
اَلِل ِ

السهب عذب ،وقيي :هع

فنهك يل ولني هنع

ال

جملسن ،

علين هللالبننهب ،فلمننه نظننو إليدننه رحن بدننه ث هللالن ( )1ث قننه :
ْ ْ
اب .
أولوا اَلِل ِ
َّ
َّ
 :تعكننو سننهعة خننم مننق عبننه ا سنندة ِإنمككا يتكككر أولككوا

قننه  :إ رحننم م حمم نهللا
 81ـ يف تفســري علــي بــن إب ـراهيم حــدا أيب عننق ب بننق لع ننيي عننق أيب السننق
مةلقنة ابلةننويب ،تقننع  :ألل ننم قني مننق وقننلين و قطن منق قطةننين ،وهننء رننوا اني رحننم ونزلننة هننذ ت ننة م
بةنهللا وهنع
و النمنة
لنذر منق وال نة أمنم ملنؤمدا
حممهللا ومه عهههللاهم علي ومه أخنذ علني م منق مليننه
َّ

ْ

ْ
ُ وال ينْقضو ال ِميثاِ ت ة.
قعل :
ِ
اَّلين يوفو هِعت ِْ ا ِ
 81ـ يف أصو الكايف السا بق ب عنق مةلن بنق ب عنق السنق بنق علنء لعمنهء عنق علنء بنق أيب محنزا عنق
لوحم مةلقة ابلةويب تقنع  :ألل نم قني منق وقنلين و قطن منق
قه  :مسةت قع
أيب ب م عق أيب عبهللا

قطةين ،وهء
__________________
( )1و مل هللار« :فال نظو إليده قه  :أح لقهنكم ث هللال ».
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َّ

اَّلين ي ِصلو ما أم اُ هِ ِ أ ْ يوصل ورحم اي كا رحم.
:
رحم م حممهللا وهع قع
ِ
 82ن ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب بنق عيسن عنق علنء بنق الكنم عنق قنعع جلمنه قنه  :وقن بنا أيب عبنهللا
وبننا عب نهللا بننق السننق اننال ح ن وقةننة ل عضننهء بينند م ( )1فننههللاتم لدننه فهف قننه عشننيت مه بننذلع
علن ابب عبنهللا بنق السنق وهنع قنع  :اي هللاهر نة قنعيل يفيب ب،
وغهللاوت حههللانة ،فنهك ان مىب عبنهللا
مه بكو بع؟ قه  :إّن تلنعت م نة منق اتنهب

لبهرحنة فنةقلقتىن ،قنه  :ومنه

قه  :فخوحل فقه  :اي أاب عبهللا
هنء؟ قنه  :قنع
فقه  :قهللاقة لكةىن مل أقوأ هذ ت ة مق اتهب قط فهعتدقه وبكيه.
 83ن عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق أيب عبهللا عنق بنق ف نه عنق بنق بكنم عنق عمنو بنق ز نهللا قنه  :سنهلة
ْ
َّ
ْ
ْ ْ َّ ْ
سكاب
اح
:
اَّلين ي ِصلو ما أم اُ هِ ِ أ يوصل وَياو ِبتكم وَيكافو سكوء ِ
ِ
ِ
َّ

اَّلين ي ِصلو ما أم اُ هِ ِ أ ْ يوصل فقه  :قو بتع.
:
عق قع
أاب عبهللا
ِ
 84ن علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق محه بق عنمه وهشه بنق الكنم و رسنة بنق أيب مد نعر
َّ
اَّلين ي ِصلو ما أم اُ هِ ِ أ ْ يوصل فقنه  :نزلنة رحنم
:
عق عمو بق ز هللا قه  :قلة يفىب عبنهللا
ِ
وقهللا كع قو بتع ،ث قه  :فال تكعنق الق قع للشءء :إن مءء و حهللا.
م حممهللا
 85ـ يف الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق عنمه بق عيس عق مسهعنة بنق م نو عنق أيب عبنهللا
َّ
ْ
اَّلين ي ِصكلو مكا أمك اُ هِك ِ أ يوصكل
تةهىل أ ه مله مق غم لزاها قعل تةنهىل:
قه  :واله فو
ِ
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.

 86ن عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب عق السق بق حمبعب عق عيي بق قهحل عق هشنه بنق أمحنو ،وعلنء
بق إبوهيم عق أبي وب بق مسةيي عق لع ي بق
__________________
الوب.
( )1ل عضهء :أقع ت لده
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منهك عنق بنق أيب عمننم عنق إبنو هيم بننق عبنهللا المينهللا عيةنه عننق سنلمة منعالا أيب عبنهللا

قهلنة :ادنة عدنهللا

أيب عبنهللا حننا ح نوت لعفننها فننةغم علين  ،فلمننه أفننه قننه  :أعطننع السننق بننق علننء بننق علننء بننق السننا وهننع
يففط سبةا دهر  ،وأعطع فنالان انذ  ،وفنالان انذ فقلنة :أتةطنء رهللانال محني علينع ابلشنعوا؟ فقنه  :وحينع أمنه
َّ :اَّلين يصلو ما أمك اُ هك أ ْ يوصكل وَيْا ْ
كو
تقونا لقوم ؟قلة :بلن  ،قنه  :أمنه مسةنة قنع
ِ
ِ ِ
ِ
ْ

َّ ْ
ساب .
ِبتم وَيافو سوء ِ
اح ِ
قه بق حمبعب حهللا ن محي عليع ابلشعوا و نهللا أ قتلنع؟ فقنه  :تو نهللا ق علن أ ال أانع منق لنذ ق قنه
ْ
َّ
ْ
ْ ْ َّ ْ
ساب ؟ نةم اي سلمة
تبهر وتةهىل:
اَّلين ي ِصلو ما أم اُ هِ ِ أ يوصل وَياو ِبتم وَيافو سوء ِ
ِ
اح ِ
خل جلدة وييب ه ويي رحي ه ،وإ رحي ه ليعهللاهللا مق مسما ألعء عه  ،وال جيهللا رحي ه عه وال قهي رحم.
إ

قه  :لوحم مةلقة ابلةويب قع  :ألل نم قني
 87ـ يف تفسري العياشي عق لةال بق لع يي عق أيب عبهللا
َّ
اَّلين ي ِصلو مكا أمك اُ
مق وقلين و قط مق قطةين ،وهء رحم م حممهللا ورحم اني منؤمق ،وهنع قنع  :و ِ
هِ ِ أ ْ يوصل .
 :بنو لع لنهللا ق وقنلة لنوحم نعان السنهب ،ث
قنه  :قنه رسنع
 88ن عق هللانهبو عنق أيب هللاةعنو
ْ
َّ
ْ
ْ ْ َّ ْ
ساب .
اَّلين ي ِصلو ما أم اُ هِ ِ أ يوصل وَياو ِبتم وَيافو سوء ِ
تال هذ ت ة :و ِ
اح ِ
َّ
اَّلين ي ِصلو ما أمك اُ هِك ِ أ ْ يوصكل قنه :
 89ن عق ب بق لع ي قه  :مسةة لةبهللا ل هحل قع :
ِ
هء رحم م حممهللا مةلقة ابلةويب قع  :ألل م قي مق وقلين و قط مق قطةين ،وهء روا اي رحم.

عنق قننع
 92ن عننق السنا بنق معسن قنه  :رو أقن هبده قننه  :سنقي أبنع عبنهللا
ي ِصلو ما أم اُ هِ ِ أ ْ يوصل فقه  :هع قلة المه اي سدة مبه قي أو انو ،ث قه أبنع عبنهللا
أر هللا بذلع إال تزايتكم.
 91ـ يف جممــع الييـا ورو لعلينهللا بننق أاب عنق أيب السنق لوضننه
َّ
اَّلين
سع لزاها؟ قه  :نةم أ ق مه قه
 :و ِ
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َّ
اَّليككن
:
ِ

قنه  :قلننة لن  :هني علن لوهللاني

ومنه

مهلن

ي ِصلو

ت ة ؟.

 91ـ يف كتاب ةمعـاين الخيـار أىب قنه  :حنهللاثده سنةهللا بنق عبنهللا عنق أمحنهللا بنق ب عنق أبين عنق ب بنق حينىي
أنن قننه لوهللانني :اي فننال مهلننع ويفخيننع؟ قننه  :هللاةلننة فنهللا اننه يل
عننق محننه بننق عنمننه عننق أيب عبنهللا
 :وَيككافو سككوء
 :أخننيىن عننق قننع
علين مننءء فهستق ننية علين حقننء ،فقننه أبننع عبنهللا
ْ

ساب أتو هم خيهفع أ ظلم م أو جيعر علي م؟ ال ولكد م خهفع الستق هء و ملهللا قة.
ِ
اح ِ
 :اي مةشو ملسلما إايام و لزان فه فين سنة خ نه :
 93ـ يف روض الواعظني للمفيد قه رسع
ثلط لهللانيه فهن ذه لب نهء و نعرن لعقنو و ندقص لةمنو ،و منه لنيت تخنوا فهنن عهللان سنخط لنوب
وسعء السهب و خللع لدهر.
 91ـ يف أصـو الكـايف السنا بنق ب عنق مةلن بنق ب عنق السنق بنق علنء عنق محنه بنق عنمنه قنه  :خني
:
فشكه إلي رهللاال مق أق هب  ،فلم لبط هللاهء ملشكع ،فقه لن أبنع عبنهللا
رهللاي عل أيب عبهللا
مغ ننبه ث قننه :
مننه لعننال شننكع ؟ فقننه لن  :شننكعّن ىن ستق ننية مدن حقننء ،قننه  :ف لن أبننع عبنهللا
ْ

سكاب تنو أهننم
اح
اةنع إك ستق ية حقع مل تسءء؟ أر تع مه حكن
فقنه « :و َيافو سوء ِ
ِ
خننهفع هللانني وعننز أ جيننعز علنني م؟ ال و مننه خننهفع إال الستق ننهء ،فسننمه هللانني وعننز سننعء السننهب ،فمننق
ستق فقهللا أسهء.
 95ـ يف تفســري العياشــي عــن أيب إســحق قننه  :مسةت ن قننع «سننعء السننهب» ال تقبنني حسنندههتم و ؤخننذو
بسيقههتم.
 96ن عنق هشننه بنق سنهمل عننق أيب عبنهللا
لسيقهت وسس هلم السدهت وهع الستق هء.

ْ

قننع

قعلن
 91ن عق هشه بق سهمل عق أيب عبهللا
وقه  :سس علي م لسيقهت وال سس هلم السدهت.

كاب قننه سسن علنني م
َيككافو سككوء ِ
احسك ِ
ْ

سكاب قنه الستق نهء و ملهللا قنة،
اح
َيكافو سكوء ِ
ِ
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 98ـ يف ةمصياا الشريع قه ل ه

لع مل كق لل سهب م علة إال حيهء لةو عل

وف ي ة هتنع

لسن علن ملخعيننهت الن للمننوء أ ال ننبط مننق رس جلبننه وال أيو إىل عمننو  ،وال أيانني وال شننوب وال دننه
إال عق ضطور مت ي ابلتل .
ْ
 99ـ يف جممـع الييـا  :وي ِْْؤ هاحسنة َّ
السكيِّئة أا دعنع بعةني لطهعنة ملة نية قنه بنق عبنه  :نهللافةع
ِ
ِ

أنن قنه ملةنهك بنق هللابني :إك عملنة سنيقة فهعمني مدب نه

ابلةمي ل هحل لشو منق لةمني ،امنه رو عنق لدنب
حسدة مت ه.
قنه  :قنه رسنع
 111ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق محنه عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
 :اي علء إك عملة سيقة فهتبة ه سدة مت ه سو ةه ،وعليع ب ده خلم فههنه تهللاف م هرم لسعء.

ْ
ْ
 010ن قعل  :ا َّنا ع ْْ ي ْْخلونتا وم ْن صلح م ْن آهكائت ْم وأ ْزواات ْ
كم وذ ِِّ َّيكاتِ ِت ْم والمالئِككة يكْخلو
ِ
ال
ِ ِ
ِِ
ْ ْ ْ ِّ
ْ
ل هاب سالم عليْك ْم هما ص ْ
َبت ْم فن ْعم عقكى َّ
ومنيةت م لنذ ق
ادل ِاِ قنه  :نزلنة النمنة
علي ِتم ِمن
ِ
ال
ِ

قيو .

قنه  :نق قني ومنيةتده قني مدننه يفان

 122ن وحنهللاثين أىب عنق بنق أيب عمنم عننق عيني عنق أيب عبنهللا
قيان بةلم وقيو عل مه ال ةلمع .
عل لده ع لشعر قه  :نشهللاتكم ابهلل هي فيكم أحنهللا قنه
حت هحل علء
 113ـ يف كتاب ابخصا
 :منق سنو أ حينىي حينعت ومينعت النه و سنكق هللادنيت لنيت وعنهللاّن ريب هللادنهت عنهللا ق ني
ل رسنع

غوس بيهللا ث قه ل اق فكه  ،فليع علء بق أيب يهل وكر ت مق بةهللا  ،ف م النمنة وهنم يفوقنيهء أعطنههم
علمء وف مء ،ال هللاخلعنكم ابب ضال وال خيوهللانعنكم منق ابب هنهللا  ،ال تةلمنعهم ف نم أعلنم مندكم نزو
ال مة م أ دمه ز لع  ،غما؟ قهلع  :ألل م ال.
ن ن سننقل بةننب لي ننع فقننه  :أ ننق سننكق نبننيكم مننق جلدننة؟ قننه :
 124ن وعننق علننء
وأموف ه مكهان ،هللادهت عهللا  ،قه  :قهللاقة و إن نط
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أعالهننه رهللاننة

ههرو وإمالء معس .
 115ـ يف أصو الكايف علء بق ب عق سن ي بنق زاي عنق بنق حمبنعب عنق بنق أيب أسنهمة عنق هشنه وب بنق
حيننىي عننق أمح نهللا بننق ب عننق بننق حمبننعب عننق هشننه بننق سننهمل عننق أيب محننزا عننق أيب إس ن قننه  :ح نهللاثين لنقننة مننق
قننع خطبننة لن  :ألل ننم و ىن ال علننم لةلننم ال أيزر
هنننم مسةننع أمننم ملننؤمدا
أقن هب أمننم ملننؤمدا
ال وال تدقط منع  ،و ننع ال لن أرضنع منق ح نة لنع علن خلقنع هنههو لني ابملطنهم أو خنهن مغمنعر
ا ال تبطي ح تع وال ي أوليهنع بةهللا إك ههللا ت م ،بي أ ق هم وام [هم]؟ أولقع يفقلنع عنهللا  ،و يفعظمنع
عدهللا هللاي كاو قهللار  ،ملتبةع لقه ا لهللا ق ،النمة هله ق ،لذ ق تة بع م ذم ،و د نع هن نم ،فةدنهللا كلنع
ننم ذننم لةلننم عل ن حقيقننة الميننه فتسننت ي أرو ح ننم لقننه ا لةلننم و سننتليدع مننق حنهللا ن م مننه سننتععو ( )2عل ن

() 1

غننمهم ،وأينسننع مبننه سننتعحش مد ن ملكننذبع وأاب ملسننوفع  ،أولقننع تبننهم لةلمننهء ق ن بع أهنني ل نهللانيه بطهعننة
تبننهر وتةننهىل ويفوليهنن  ،و نننع ابلتقيننة علن ند م و خلننعه مننق عنهللاوهم ،فننةرو ح م مةلقننة اب نني يفعل ن فةلمننهسهم
ال ن بكلمهتن ومي ن لبهينني ،هههننه
و تبننهع م خننم مننق قننمة ولننة لبهينني مدتظننوو لهللاولننة ال ن  ،وسنني
حنه ه نعر ولنت م ،وسني مةده

ينعىب هلنم علن قنيهم علن ند م حنه هنهللانت م ،واي منعقه إىل رس نت م
ْ ْ
ْ
ْ
واا ِت ْم وذ ِِّ َّياتِ ِت ْم .
وإايهم هللادهت عهللا ومن صلح ِمن آهائِ ِتم وأز ِ
 126ن عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق عيس عق السا بق سةيهللا عنق ف نهلة بنق أ نعب عنق أيب ملغنو
 :مننق أر حيننىي
قننع  :قننه رسننع
عننق ب بننق سننهمل عننق أاب بننق تغلن قننه  :مسةننة أاب عبنهللا
حيعت وميعت ميتيت و هللاخي هللادنة عنهللا لنيت غوسن ه بينهللا فليتنع علنء بنق أيب يهلن
عهللاو  ،وليسلم لألوقيهء مق بةهللا فإهنم ع مق الم و مء ،أعطههم
__________________
( )1و نسخة «مغمع » ابلهللا .
( )2أا ست ة .
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 ،وليتنع ولين وليةنه

ف مننء وعلمننء ،إىل

أمننكع مننق أمنيت ملدكننو ق لع ننل م ،لقننهيةا فنني م قننليت ،وأيف

لتقننتلق إبننين ال أانهلننم

معهعيت.
لنذا نذاو فين قنعة جلدنة قنه  :فقلنة لنبال  :هني
 117ـ يف ةمن ال رهره الفقيه خني بنال عنق لدنب
وسط ه غمهه؟ قه نةم هللادة عهللا وهء وسط جلده  ،و مه هللادة عهللا فسعرهه ايقعت أمحو وح ههه للؤلؤ.
منق ثنالن

قه  :مق أيةنم ثلننة نعنو منق ملنؤمدا أيةمن
 118ـ يف كتاب اواب العما عق أيب عبهللا
هللاده  ،ملكعت لسمهء لعو و وهللادة عهللا ويعىب ،وهء م وا مق هللادة عهللا غوس ه ريب بيهللا .
قه  :قلة ل  :هللاةلنة فنهللا
 119ـ يف جممع الييا ورو لةيهمء ابإلسده عق أيب ب م عق أيب عبهللا
حكنم عنهللا
أخيىن عق لوهللاي ملؤمق ل موأا مؤمدنة نهللاخال جلدنة تنزوحل أحنهللا ه تخنو؟ فقنه  :اي أاب حممنهللا
إك اننه أف نني مد ننه خننم
زوهللاه هله.

فننه ختهرهننه اهنننة مننق أزو هللان  ،و اهنننة هننء خننم مد ن خمهننه ،فننه ختهرت ن اننه

 111ـ يف كتــاب ابخصــا عننق معسن بننق إبننوهيم عننق أبين رفةن ابسننده رفةن إىل رسننع

أ أ سننلمة

قهلننة لن  :مىب أنننة وأمنء ،ملونننة كننع هلننه زوهللاننه فيمننعات فينهللاخال جلدننة يف مننه تكننع ؟ فقننه  :اي أ سننلمة ننم
أحسد مه خلقه وخم ه يفهل  ،اي أ سلمة :حسق خلل كه نم لهللانيه و تخوا.
عنق
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عنق السنق بنق حمبنعب عنق ب بنق إسن عنق أيب هللاةعنو
في حنه ملنؤمق إك خني هللادتن وغوفنة ،وفين  :ث بةنط لن ألن
حهللا ط يع ي
لدب
ملننع دعن ن ابجلدننة و زوهللاعن ن ابالننعر ء ،فيدت ننع إىل أو ابب مننق هللادهن ن فيقعلننع للملننع ملعانني مبننع ب جلدننه :
قهللا بةنده م دا فيقنع مللنع :حن أقنع لل ههللان فيةلمن مكنههنم ،قنه  :فينهللاخي
ستةك لده عل ويل  ،فه
مللع إىل الههللا وبيد وبا الههللا ثالن هللاده ح
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دت

إىل أو ابب فيقع لل ههللا  :إ عل ابب لةوقة

() 1

لن ملنع أرسنل م رب لةنهملا هللانهس دنع ويل

وقهللا سةلع أ ستةك هلم علي  ،فيقع ل الههللا  :ن ليةظم علء ستةك يفحهللا علن ويل وهنع من زوهللاتن ،
قه  :وبنا الههللان وبنا ويل هللادتنه  ،فينهللاخي الههللان علن لقنيم فيقنع لن  :إ علن ابب لةوقنة ألن ملنع
أرسنل م رب لةنهملا دنع ويل فهسننتةك  ،فيقنع لقنيم إىل خلنهللا فيقنع هلنم :إ رسنني جلبنهر علن ابب لةوقننة
وهننم لن ملننع أرسننل م دننع ويل فننةعلمع مكننههنم ،قننه  :فيةلمننع خلنهللا مكننههنم قننه  :فيننؤك هلننم فينهللاخلع
علن ويل وهننع لغوفننة وهلننه ألن ابب وعلن انني ابب مننق أبع ذننه ملننع معانني بن فننهك ك للمالنكننة ابلنهللاخع
عل ن ويل فننتح انني ملننع ابب ن لننذا ق نهللا وانني ب ن  ،في نهللاخي انني ملننع مننق ابب مننق أبننع ب لغوفننة فيبلغعن ن رسننهلة
ْ
ْ ْ ْ ِّ
ْ
هاب ةنىن منق أبنع ب لغوفنة سكالم علكيْك ْم
جلبهر ،وكلنع قنع  :والمالئِكة يْخلو علي ِتم ِمن ل ال
ْ

هما ص ْ
َبت ْم فن ْعم عقى َّ
ادل ِاِ  .روضة لكه منل سدهللا ومتده.
ِ
ِ
ل ننلعا علن محلننة لةننويب قننه
عهنن
 111ـ يف الصــحيف الســجادي
ملالنكة و لذ ق قعلع  :سالم عليْك ْم هما ص ْ
َبت ْم فن ْعم ع ْقى َّ
ادل ِاِ .
ِ
ِ

 :بةنهللا أ عنهللا أقنندهفه مننق

حنهللا ط يع ني وفين ث قنه :
 113ـ يف تفسري العياشي عق السق بق حمبعب عق أيب وال عق أيب عبنهللا
للمنؤمدا
للذ ت و لش ع ت عىن لكم النال لني النو  ،قنه  :فنهن
إ يهنعة مق ملالنكة عهبع ولهللا م
نة ( )3أولقنع ملالنكنة للننذ ت و لشن ع ت ان ال ةيبننع
( )2منق ولنهللا م منق تةيننم ملالنكنة هلنم قنه  :فننةلق
ملؤمدا ،قه  :فلمه أحسع كلع ع ع إىل مق كلع
__________________
( )1و نسخة « :لغوفة» بهللا « لةوقة»
( )2أن مق لشءء :ستدك .
( )3و مل هللار « م» عل لعظ جلم .

ملع ض لنالثة.
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فقهلع  :ربده ععنع ععنع ! ر ان إىل منه خلقتدنه لن و خ تدنه علين  ،فنهان خننهه أ ن نم

منو منو ج ( )1قنه  :فدنزم

كلننع ،قننه  :فننهك اننه ننع لقيمننة وقننهر أهنني جلدننة جلدننة سننتةك أولقننع ملالنكننة عل ن أهنني جلدننة فيننؤك هلننم،
فيهللاخلع علي م فيسلمع علي م و قعلع هلنم :سكالم علكيْك ْم همكا ص ْ
كَبت ْم فكن ْعم ع ْقكى َّ
ادل ِاِ قنه  :ةنىن
ِ
ِ
لش هللا ء (.)2
قه  :ومه ان لععز

عد عق لدب
 111ـ يف كتاب جعفر بن الدوريس ابسده إىل أيب كر رض
ْ
ْ
ْ
ا ه ْم هو ْ
قنع  :إنَّما يو َّا َّ
ساب قنه  :والمالئِككة يكْخلو
أ
و
اه
الص
لقيمة إال ل نهبوو ،
ِ
َ َِ ال
ِ
ِ
ِ
ْ ْ ْ ِّ
ْ
ل هاب سالم عليْك ْم هما ص ْ
َبت ْم فن ْعم عقى َّ
ادل ِاِ .
علي ِتم ِمن
ِ
ال
ِ

 115ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق عموو بق عنمه عق ب بق عذ فو عنق بةنب
 :اي بننىن

قننه  :قننه علننء بننق السننا
َّ
ْ
ْ
اَّلين ينقضو عتكْ
ثلننة مع ضن قنه :
ِ

أق ن هب عننق ب بننق مسننلم وأىب محننزا عننق أيب عب نهللا عننق أبي ن
إاي وم هحبة لقهي لومح  ،فهىن وهللاهللات ملةعان اتهب

اُ م ْن ب ْعْ ميثاق وي ْقطعو ما أم اُ ه أ ْ يوصكل وي ْفسكْو ِف ْاَل ِْض أوئلكَ لتكم اللَّ ْعنكة ولت ْ
كم سكوء
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َّ
ادل ِاِ .
َّ
ْ
ُ وال
 116ـ يف تفسري علي بن إبراهيم مت ي مخو مه نقلده عد عدهللا قعل تةنهىل« :و
ِ
اَّليكن يوفكو هِعت ِ
كْ ا ِ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ ِم ْن ب ْع ِْ ِميثا ِقك ِ ةنىن أمنم ملنؤمدا
ينقضو ال ِميثاِ ث كاو أعهللا ءهم فقنه  :و ِ
اَّلين ينقضو عتْ ا ِ

بغهللا و خم.
وهع لذا أخذ علي م لذر ،وأخذ علي م رسع
حهللا ط يع ي تةهللا
 117ـ يف عيو الخيار ابسده إىل لوضه

__________________
( )1مو مو ج :تلط أو ملتب .

لدسخ لكق مل هللار هكذ  :سالم عليْك ْم هما ص ْ
َبت ْم
( )2اذ
ِ
 :سالم عليْك ْم هِما ص َْبت ْم عل لعقو
رهللاي عق أيب عبهللا

لهللانيه عنق للنذ ت و لشن ع ت النال  .عنق ب بنق هليننم عنق
ْ

لهللانيه فن ْعم عقى َّ
ادل ِاِ قه  :ةىن لش هللا ء.
ِ
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لكبه و وبيههنه مق اتهب
َّ

وفي عق ل ه

لتم الل ْعنة ولت ْم سوء َّ
ادل ِاِ .

 :ونقب لة هللا وقطيةة لنوحم ،ال

 118ـ يف تفســري العياشــي عننق خهل نهللا بننق تننيح عننق هللاةعننو بننق ب
ْ
تطمقق وهع كاو وح هب .
القلوب فقه  :مب مهللا

تةنهىل قنع  :أو ِئلكَ

قعل ن  :أال هككك ْر اُ ت ْطم ُّ
ككِئ
ِ
ِ ِ ِ ِ

َّ
ْ
 119ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل َّ :اَّلين آمنكوا وت ْطم ُّ
ْ
اَّليكن آمنكوا
ُ قنه :
ِ
ِ
كِئ قلكوبتم هِ ِ
ككر ِ ا ِ
ِ

.
لشيةة« ،وكاو » أمم ملؤمدا و النمة
حنهللا ط يع ني وفين قنع  :خلنة جلدنة وإك من وا لنع أرسني ينهنو أقنل ه منه رهنه
 122ن عنق لدنب
جلدة مدز إال وفي ه م و مد ه ،فقلة :مه هذ اي هللاينيي؟ فقه  :هذ من وا ينعىب ،قنه
سبةمهنة عه  ،ولي
ْ
ْ
اب .
تةهىل طوىب لتم وَسن م ال
قنه  :ينعىب
 121ن حهللاثين أيب عق السنق بنق حمبنعب عنق علنء بنق رائب عنق أيب عبينهللاا عنق أيب عبنهللا
ولي أحهللا مق منيةت إال و ر غ نق منق أغ نههنه ،وورقنة منق أور ق نه
م وا جلدة ر أمم ملؤمدا

تستظي ست ه أمة مق يفمم.
 ،فننةنكوت كلننع عهنشننة ،فقننه رسننع
 :كنننو تقبينني فهيمننة
 122ن وعدن قننه  :اننه رسننع
 :اي عهنشننة إىن ملننه أسننوا ىب إىل لسننمهء خلننة جلدننة فننة انىن هللاينينني مننق م ن وا يننعىب ،وانولننين مننق نهرهننه
كلننع مننهء ه ننوا فلمننه هبطننة إىل يفر و قةننة خهللاجيننة ف ملننة بعهيمننة ،والمننه مننتقة
فةالتن  ،ف ننع
إىل جلدة قبلت ه ومه قبلت ه قط إال وهللاهللات ر ن ة م وا يعىب ف ء حعر ء نسية.
 :ملنه خلنة جلدنة رأ نة
 123ن حنهللاثين أيب عنق بةنب أقن هب رفةن قنه  :قنه رسنع
يننعىب أقننل ه ر عل نء  ،ومننه جلدننة ق ننو وال مدننز إال وفي ننه ف ن مد ننه ( )1أعالهننه أسننعه
سدهللا وإستي كع
__________________
( )1لعقو مبةىن لقط و بةب نسخ مل هللار « لق » ابلقهه.
( )2يفسعه ع لسعط :مه ةبة في لطي ومه أمب مق أ و ت لدسهء .ووعهء اهلقعة أو جلع ل .
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جلدنة من وا
( )2حلنني مننق

للةبنهللا ملننؤمق ألن ألن سننعط ،انني سننعط مهنننة ألن حلننة ،مننه في ننه حلننة تشننب الخننو علن ألننع
ْ

َّ

تلعننة ،وهننع

َّ ْ
ْ
َّ
ْ
ُ وِس ِل ِ ،
ثيهب أهي جلدة ،ووسط ه هني النهللاو  ،عنو جلدنة رع ِض السما ِء واَلِ ِض أ ِعْ ل ِ ِ
َّلين آمنوا هِا ِ
كلع لظي مسما مةت عه فنال قطةن  ،وكلنع قعلن  :و ِظكل م ْمكْو الد وأسنعل ه ننهر أهني جلدنة
سم لوا
لق نني مد ننه مننةا لننع مننق لعها ننة الننه رأ ننتم ر لنهللانيه والننه مل تننوو  ،ومننه
ويةننهم م متننذلي بيننعهتم ،كننع
ْ

مسةتم ب ومه مل تسمةع منل ه ،والمنه جيتنىن مد نه منءء أنبتنة مكههننه أخنو ال مقطوعك الة وال م ْمنوعك الة وجينو
ْ
كم يتو َّ ْ
كن لكَب ل ْ
كَ آسكن  ،وهننو م ْ
ْ
كَ
ِ
ال
هنو أقي تلع لش وا دع و مد يفهنهر الربةنة ،هننو ِمكن مكا الء غ ِ ِ ال
ْ ْ َّ َّ
ْ
لا ِاِبِ  ،وهنو ِم ْن عس الل مصىف  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
طعم  ،وهنو ِمن ُخ ال َّل ال ل ِ
قنه  :قنه
 111ـ يف أصو الكايف عد ( )1عق أبين عنق عبنهللا بنق لقهسنم عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
أم ننم مل ننؤمدا  :إ يفه نني ل نهللا ق عالم ننهت ةوف ننع ذ ننه :ق نهللا ال نهللا ط وأ ء المهن ننة ،ووف ننهء ابلة نهللا ،وق ننلة
يفرحنه  ،ورمحنة ل نةعهء ،وقلنة ملو قبنة للدسنهء ن أو قنه قلنة ملع فنها للدسنهء ن وبنذ ملةنووه ،وحسنق خللن  ،وسنةة
ْ
ْ
اب  ،وينعىب من وا جلدنة أقنل ه ر
خلل و تبهم لةلم ومه قوب إىل
زلعنء طوىب لتم وَسن م ال

( ،)2ولنني مننؤمق إال و ر غ ننق مد ننه ،ال خيطننو عل ن قلب ن م ن عا مننءء إال أات ب ن كلننع ،ولننع
لدننب
رابننه جمنهللا سننهر هل ننه مننةا عننه مننه خنوحل مدن  ،ولننع يننهر أسننعل ه غننو ب مننه بلن أعالهننه حن سننقط هومننه ،أت
فعننء هننذ فننهرغبع ملننؤمق مننق نعسن مننغي و لدننه مدن رحننة ،إك هللاننق علين للينني فن يب وهللا ن وسن هللا هلل
مبكهر بهللان دههللاء لذا خلق فكه رقبت  ،أت ف كذ اعنع .
__________________
( )1قبل  :عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عق عنمه بق عيس « .مد عع عد ».
(عق ههمش بةب لدسخ)
( )2قهللا مو

الهللا ط لسهب

أقل ه

ر علء

وسيةت عق اتهب جمم لبيه حهللا ط
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كلع فهنتظو.

 115ـ يف عيو الخيار ابسنده إىل لوضنه

نن قنه  :ولقنهللا حنهللاثين أيب عنق أبين عنق هللانهللا عنق أمنم ملنؤمدا

 :فهلطهء يعىب للمؤمدا وحسق مآب.
قلع ت علي «أب ت ن» قه  :الل مالء إىل أ قه
ق ن ننه  :ق ن ننه رس ن ننع
 126ن وابس ن ننده إىل لوض ن ننه ع ن ننق أبين ن ن ع ن ننق مابنن ن ن ع ن ننق الس ن ننا ب ن ننق عل ن ننء
 :اي علء أنة ملظلع بةنهللاا ،وأننة قنهح من وا ينعىب جلدنة أقنل ه ر وأغ نههنه ر منيةتع
وحمبيع ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
قنه  :قنه عنمنه بنق ععنه  :اي رسنع
 117ـ يف كتاب ابخصا عق ب بق سنهمل رفةن إىل أمنم ملنؤمدا
 :و منه «حطنء» فهالنهء حطنع خلطنهاي
 :تةلمع تعسم مهللا إىل أ قنه
مه تعسم مهللا؟ فقه رسع
عق ملستغعو ق ليلة لقنهللار ومنه ننز بن هللاينيني من ملالنكنة إىل مطلن لع نو ،و منه لطنهء فطنعىب لت ْ
كم وَ ْسكن
منق ور ء سنعر جلدنة،

اب وهنء من وا غوسن ه تبنهر وتةنهىل بينهللا  ،ونعنخ في نه منق روحن  ،وأ أغ نههنه لن
م ال
تدبة ابالل و اللي و لنمهر متهللالية عل أفع ه م.
 :منق رزقن حن النمنة منق أهني بينيت فقنهللا أقنهب
 128ن عق أيب سنةيهللا خلنهللارا قنه  :قنه رسنع
خننم لنهللانيه و تخننوا ،فننال شننكق أحنهللا نن جلدننة ،فننه حن أهنني بيننيت عشننو ق خ ننلة ،عشننوا مد ننه لنهللانيه،
بة نهللا تة نهللا هه :فطننعىب
وعشننوا مد ننه تخننوا ،فهمننه لننيت ل نهللانيه :فهلزه نهللا و الننو عل ن لةلننم ،إىل أ قننه
ب أهي بييت.
نع لشنعر علن لدنه قنه  :نشنهللاتكم ابهلل هني فنيكم أحنهللا قنه لن رسننع
 129ن حت نهحل علنء
خ ننع ممننو وأعطها ن  ،لنني مننق يفعمننه مننءء أح ن إلي ن وال أف نني مد ن عد نهللا لزه نهللا
 :اي علننء
نع لقيمنة ،فطنعىب ملنق أحبنع وقنهللا
لهللانيه ،فلي تدنه مد نه منيقه وال تدهلن مدنع وهنع ز دنة يفبنور عدنهللا
عليع ،وو ي ملق أبغ ع واذب عليع غما؟ قهلع  :ألل م ال.
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و هننذ الحت ننهحل أ ننه قننه  :نش نهللاتكم ابهلل هنني فننيكم أح نهللا قننه ل ن رسننع

امننه قننه يل :إ يننعىب

م وا جلدة أقل ه ر علء لي مق مؤمق إال و ر غ ق مق أغ ههنه غما؟ قهلع  :ألل م ال.
 :ينعىب ملنق رّن ث ممنق ىب ،وينعىب ث ينعىب ،قعهلنه سنب منو ت
 132ن عق أيب أمهمة قه  :قه رسع
ملق مل وىن وممق ىب.
 131ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل موو بق مسلم عق أيب ب م قه  :قنه ل نه هللاةعنو بنق
 :يننعىب ملننق متسننع ممنوان غيبننة قهنمدننه فلننم ننزغ لقلبن بةنهللا هلهللا ننة ،فقينني لن  :هللاةلننة فنهللا ومننه يننعىب؟
ب
 ،ولي منؤمق إال و ر غ نق منق أغ نههنه ،وكلنع
قه  :م وا جلدة أقل ه ر علء بق أيب يهل
ْ
ْ
اب .
قع
 :طوىب لتم وَسن م ال
 132ن وابسنده إىل أيب محننزا عننق أيب هللاةعنو
وهنع أي بن غيبتن قبني قيهمن  ،و تننعىل أوليهنن و ةننه
ع لقيمة.

 :يننعىب ملننق أ ر قنهنم أهنني بيننيت
قننه  :قننه رسنع
أعنهللا ء  ،كلنع مننق رفقنهنء وكوا منع ت  ،وأاننو أمنيت علن

قنه :
 133ـ يف تفسري العياشي عق عموو بق مشو عق هللاهبو عق أيب هللاةعو ب بق علء عق أبي عنق مابنن
 :اي أ أميننق
هللاننهل ك ت ننع إك خلننة أ أميننق مل عت ننه ( )1مننءء فقننه رسننع
بيدمننه رسننع
فالنننة بدنة فالنننة أملكعهنه ( )2فدننوو علي ننه وأخنذت مننق ننهرهنه مننيقه،
أا منءء مل عتنع؟ فقهلننة :اي رسنع
ث إ أ أميق بكة ،فقه هله رسع  :مه بكيع؟ فقهلة :فهيمة زوهللات نه فلنم تدننو علي نه منيقه! فقنه هلنه رسنع
 :ال تبكننا فننع لننذا بةنننين ابال ن بشننم ونننذ و لق نهللا م ن هللا أمننال فهيمننة هللاينينني وميكهنينني وإسننو فيي
ألعه مق ملالنكة ،ولقهللا أمو يعىب فدنوت علي م مق حلل ه وسدهللاس ه وإستيق ه و رهه وزمو هه وايقعهته
__________________
ذه ملوأا.
( )1ملل عة :ملالءا ليت تلت
( )2أملع موأا :تزوهللا ه.
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وعطوهننه ،فةخننذو مدن حن مننه رو مننه
يهل .
 134ن عق أيب محزا عق أيب هللاةعو
 135ن عننق أيب ب نم عننق أيب عبنهللا

نندةع بن  ،ولقنهللا نني

يننعىب

م ننو فهيمننة ،ف ننء

ر علننء بننق أيب

قه  :يعىب هء م وا وحل مق هللادة عهللا غوس ه ربده بيهللا .
قننه  :إ ملنؤمق إك لقن أخنه وت ننهف ه مل تنز لننذنعب تت ننهت

عد مه ( )1مه مه مت هف ا ات هت لنعر عنق لشن و فنهك ف قنه قنه ملكه نه :هللازامنه خنم عنق أنعسنكمه،
فننه لتننز انني و حنهللا مد مننه قننهحب ان ننه مدننه  :يننعىب لكمننه وحسننق مننآب .ويننعىب من وا جلدننة أقننل ه ر
أمم ملؤمدا وفوع ه مدهز أهني جلدنة ،فنهك ف قنه ان نه ملكنه اومينه  :أبشنو اي ولينء بكومنة و جلدنة منق
ور نكمه.
منق ثنالن

قه  :مق أيةم ثالثة نعو مق ملؤمدا أيةم
 136ـ يف كتاب اواب العما عق أيب عبهللا
هللاده  ،ملكعت لسمهء لعو و  ،وهللادة عهللا ويعىب ،وهء م وا مق هللادة عهللا غوس ه ربده بيهللا .
 137ـ يف جممــع الييــا ورو الننهام أبننع لقهسننم السننكهّن ابإلسننده عننق معسن بننق هللاةعننو عننق أبين عننق مابنن

عننق يننعىب؟ قننه م ن وا أقننل ه را وفوع ننه عل ن أهنني جلدننة ،ث سننقي عد ننه مننوا
قننه  :سننقي رسننع
جلدة مبكه و حهللا.
خو فقه  :ر علء  ،فقيي ل كلع؟ فقه  :إ را و ر عل
 138ـ يف أصـو الكـايف ب بنق حينىي عنق أمحنهللا بنق أيب زهنو أو غنم عنق ب بنق محنه عنق أخين أمحنهللا بنق محنه
ورن لدبينا
قنه  :قلنة لن  :هللاةلنة فنهللا أخنيّن عنق لدنب
عق إبنوهيم عنق أبين عنق أيب السنق الو
ال ننم؟ قننه  :نةننم ،قلننة :مننق لنهللا م حن نت ن إىل نعسن ؟ قننه  :مننه بةننط
قه  :قلة :إ عيس بق مويف اه حييء
__________________
( )1سهت لعر عق لش و :تدهثو.
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نبيننه إال وحممنهللا

أعلننم مد ن ،

ملننعت هبك

؟ قننه  :قنهللاقة وسننليمه بننق و اننه ع ننم مدطن لطننم ،واننه رسننع

قنهللار علن هننذ

ْ ْ
ملدهز  ،قه  :فقه  :إ سليمه بق و قه لل هللاههللا حا فقنهللا ومنع أمنو فقال مكا ِ ال أِ التْهكْ أ ْم
ْ
ْ
ْ
ً
ِّ َّ
ِّ
ً ْ ْ َّ ْ
ِمن الوائِ ِب
حا فقهللا وغ ن علين فقنه َ :لعكبن عككاها ش ِ
كْيْا أو َلذِبنك أو َلكأتِيِن ِِسكلطا ال
م ِب ك ال و نننه غ ن يفنن اننه هللالن علن ملننهء ،ف ننذ وهننع يننه و قنهللا أعطن مننه مل ةننط سننليمه  ،وقنهللا اهنننة لننو ح

قنع
و لدمي و الن و جلق و لشيهيا ملو ا ل يهنةا ومل كق ةوه ملهء سنة هلنع ء ،وانه لطنم ةوفن  ،و
ْ
ْ َّ ْ ً ِّ ْ
ْ ِّ ْ
ت هك ْاَل ِْض أ ْو ُكِّكم هك الْم ْ
كوى وقنهللا ورثدنه نق هنذ لقنوم
ِ ِ
اْلبال أو قطع ِ ِ
اتهبن  :ولو أ ق آنا سَ هِ ِ ِ
لننذا فين مننه تسننم بن جلبننه وتقطن بن لبلنهللا وحيننىي بن ملننعت  ،و ننق نةننوه ملننهء سننة هلننع ء ،و اتننهب
النه اتبن ملهضنع  ،هللاةلن لدنه أ لكتنهب،
بن من منه قنهللا أيك
تايت مه و ذه أمنو إال أ أيك

ث قه  :ث َّم أ ْوِ ْثنا الْكتاب َّاَّلين ْ
اصطفيْنا ِم ْن
ِ
ِ

َّ
ْ ْ
ْ
َّ
تاب م ِب ال
قع  :وما ِمن اغئِب الة ِِف السما ِء واَلِ ِض ِإال ِِف ِر ال
وأورثده هذ لكتهب في تبيه اي مءء.
ِعبا ِدنا فد ق لذ ق قطعهان
ْ
ْ َّ ْ ً ِّ ْ
ْ ِّ ْ
ت ه ْاَل ِْض أ ْو ُكِّم هك الْم ْ
كوى
ِ ِ
اْلبال أو قطع ِ ِ
 139ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :ولو أ ق آنا سَ هِ ِ ِ
ً
ْ َّ ْ ْ
ْجيعا قه  :لع اه مءء مق لقوم اذلع لكه هذ .
ّلِل اَلم ِ
هل ِ ِ

«أفلم تبا».
 111ـ يف جممع الييا قوأ عل وعلء بق السا وهللاةعو بق ب
َّ
اَّلين كف وا
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
قعلن  :وال يزال ِ
ْ ُّ
ً ْ
ْ
داِ ِه ْم فت ني بقنع غنمهم فنمو كلنع و سنمةع
قاِعة ؟ وهنء لدقمنة أو َتل ق ِ يبا ِمن ِ
ت ِصيبتم هِما صنعوا ِ
ب و لذ ق حلة ذم ع ها اعنهر مننل م وال ندقب بة ن م بنبةب ولنق ز لنع انذلع حن أيتنع وعنهللا
ملؤمدا مق لد و وخيزا لكهفو ق.
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لنذا وعنهللا

 111ـ يف أصـو الكـايف علنء بنق ب موسنال عنق أيب السنق لوضنه

قنه  :قنه  :إعلنم علمنع

خلنم،

تبهر وتةهىل قهللايف إىل أ قه  :وهع قهنم لي عل مةىن نت هب وقيه عل سنه ابنهللا امنه قهمنة يفمنيهء،
ِّ ْ
ولكق قهنم خيي ن حهفظ اقع لوهللاي ،لقهنم ممو فال  ،و هنع لقنهنم ى ل ُف الس هِمكا رسكب ْت و لقنهنم
أ ه اال لده لبهقء ،و لقهنم أ نه خيني عنق لكعه نة ،اقعلنع للوهللاني :قنم ممنو بنىن فنال  ،أا اع نم و لقنهنم
مده قهنم عل سه فقهللا عةده السم ومل جيتم ملةىن.
عدن قننه  :حنهللاثده ب بننق ةقننعب لكليننين
عيننع يفخبننهر حنهللاثده علننء بننق أمحنهللا بننق عمننو لنهللاقه رضن
نن
قه  :حهللاثده علء بق ب ملةووه بةال  ،عق ب بنق عيسن عنق السنق بنق خهلنهللا عنق أيب السنق لوضنه
قه  :إعلم علمع خلم وكاو ع .
وقهنم ال بةمهللا.
 113ـ يف هنل اليل قه
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو

ِّ
قعلن  :أفم ْن هكو قكائِم ى ل
ُ ْفس هما رسب ْ
ت واعلوا َّّلِل ْشاكء ق ْل س ُّموه ْم أ ْم تنبِّئون هما ال ي ْعلم ِف ْاَل ِْض أ ْم هظاه من الْق ْ
كو ِل لظنههو
ِ ِ ال ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال ِ

مق لقع هع لوز .
ْ
ُ ِم ْن واِ أا فن و ع ْقى الْاك ِف ين َّ
انلاِ أا
 145ن وقه علء بنق إبنو هيم قعلن  :وما لتم ِمن ا ِ
ال
ِ
 :إ انرام هذ هللازء مق سبةا هللازء مق انر هللا دم وقهللا يعينة سنبةا منوا
عهقبة ثع ذم لدهر قه أبع عبهللا
ابملهء ث لت بة ،ولعال كلع مه سنتطهم م منء أ طعي نه و هننه لينؤت ذنه نع لقيمنة حن تعضن علن لدنهر فت نو

قوخة ال بق ملع مقوب وال نب موسي إال هللان عل رابتي ( )1فزعه مق قوخت ه.
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
كزل
 116ـ ويف رواي أيب اجلـارود عنق أيب هللاةعنو
قعلن  :و ِ
اَّليكن آتينكاهم ال ِ
كتكاب يف َكو هِمكا أن ِ
ِإَلْككَ أا فوحننع بكتننهب إك تلن علنني م وإك تلننع تعننيب أعينند م مةننه مننق لعننزم و الننز  ،وهننع علننء بننق أيب

يهل  ،وهع
ومق يفحز ب

قوءا بق مسةع « :و لذا أنز إليع لكتهب هع ال فمق ؤمق بن علنء بنق أيب يهلن

__________________
( )1هللان لوهللاي :هللال عل رابتي .
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نؤمق بن

مق دكو بة » أنكوو مق و ل مه أنزل

علنء وم حممنهللا وممدنع ببة ن فهمنه ملشنواع فنهنكوو الن أولن ومخنو

رسع .
وأنكوو حممهللا
أنن قنه
 117ـ يف روض الكايف س ي عق السق بق علء عق عبهللا بق لعليهللا لكدهللاا عق أيب عبنهللا
ْ
ْ
ً
ً
ً
اتهبن  :ولق ْْ أ ِْسلنا ِسال ِم ْن قبْ ِلَ واعلنا لت ْم أ ْزوااكا وذ ِِّ َّيكة فند ق كر نة رسنع
وقهللا قنه

 ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 118ـ يف تفســري العياشـي عننق مةهو نة بنق وهن قنه  :مسةتن قنع  :المنهللا هلل لننذا قنهللاح عدنهللا م عمنو ،فقننه :
اه بية حع ة فيةتي لدنه وفنع فنال ةنهب كلنع علني م وال قنبح علني م ،و أقع منه أيتنعان قنلة لوسنع
ْ
ً
ْ
اتهب  :ولقْ أ ِْسلنا ِسال ِم ْن قبْ ِلكَ
فيةتعان خهنعا مستخعا ةهب كلع و قبح علي م ،لقهللا قه
ْ

ً

ً

إال اةحنهللا أولقنع ،هللاةني لن أزو هللانه وهللاةني لن كر نة ،مل
واعلنا لت ْم أ ْزوااكا وذ ِِّ َّيكة فمنه انه رسنع
.
مق أهي بيت أاو بذلع رسعل
سلم م أحهللا مق يفنبيهء [مني] مق أسلم م رسع
أح نهللا مننق ملوسننلا مننيقه إال وق نهللا مات ب
قننه  :مننه مت ن
 149ن عننق بشننم ل نهللاهه عننق أيب عب نهللا
وقهللا مات
ً

ً

ْ
ً
ْ
كن قبْلكَ واعلْنكا لت ْ
كال م ْ
كم
امه مت ملوسلا مق قبل  ،ث تنال هنذ ت نة :ولقْ أ ِْسلنا ِس
ِ
ِ

أ ْزوااا وذ ِِّ َّية .
قنه  :من هللا علن ىب نن انه قننع  :منه بننا
 152ن عنق علنء بننق عمنو بننق أاب لكلنب عننق أيب عبنهللا
ْ
اتهبن  :ولقكْ
أحهللاام وبا غبط و و مه تقنو بن عيدن إال تبلن نعسن هنذ  ،وأهنع إىل حلقن  .قنه
ْ

ً

ْ

ً

ً

خللن قسنما :فنهلق
خلن
أ ِْسلنا ِسال ِم ْن قبْ ِلَ واعلنا لت ْم أ ْزوااا وذ ِِّ َّيكة فند ق كر نة رسنع
قسمه وأمسع قسمه ،ث قسنم كلنع لقسنم علن ثلننة أثنالن ،فنهلق ثلننا وأمسنع ثلننه ،ث ختنهر منق كلنع لنلنط
فنند ق كر ت ن  ،فننه
قو شننه ،ث ختننهر مننق قننو ش بننىن عب نهللا ملطل ن  ،ث ختننهر مننق بننىن عب نهللا ملطل ن رس نع

كر ة هللا هللاو  ،ولقنهللا قنه
قهلة لده  :لي لوسع
ً
وذ ِِّ َّية فد ق كر ت  ،قه  :فقلة :ان م هللا نكم

ْ ْ ْ
ً
ال م ْن قبْلَ واعلْنكا لت ْ
كم أ ْزوااكا
 :ولقْ أِسلنا ِس ِ
ِ
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ً

جيةلننين مةننع

لنهللانيه و الخننوا فنهللاعه يل بننذلع ،قننه  :فقبلننة ابيننق

كر تن ث قلننة لن  :م

يل هللاةلننة فنهللا

هللا .
 151ن و رو نة منةي عدن نن قنه  :نق كر نة رسنع
.
رسع

منه أ را ( )1علن منه ةه وندنه إال لقو بتدنه منق
ْ
ً
ْ
كال م ْ
كن قبْ ِلكَ
مخنو انال لن  :ولقكْ أ ِْسكلنا ِس
ِ

أن قه
 152ن حمهسق ليقء عق أيب عبهللا
ْ
ً
ً
مق يفزوحل و لذر ة مني مه هللاةي للوسي مق قبلن فند ق عقن
واعلنا لت ْم أ ْزوااا وذ ِِّ َّية ف ةي لوسع
تخوان مني مه أهللاو يفولده.
وكر ت أهللاو
رسع
 153ـ يف أصو الكايف علء بق ب وب بق السق عنق سن ي بنق زاي عنق أمحنهللا بنق ب بنق عيسن عيةنه عنق

تبننهر وتةننهىل قنهللا اننه
قننع  :اي اثبننة
السننق بننق حمبننعب عننق أيب محننزا لنمننهيل قننه  :مسةننة أاب هللاةعننو
علن أهني يفر فنةخو إىل أربةنا ومنةا
منتهللا غ ن
وقة هذ يفمو لسبةا ،فلمه قتني السنا
ف نهللاثدهام فننةكعتم النهللا ط فكشننعتم قدننهم لسن ومل جيةنني لن بةنهللا كلننع وقتننه عدنهللاان و ي ْمحككوا اُ مككا ااككاء
ْ

ْ

ْ ُّ
فقه  :قهللا اه كلع.
تاب قه أبع محزا :ف هللاثة بذلع أاب عبهللا
ويَ ِبت و ِعنْ أم ال ِ
ك ِ
 154ن علء بق إبوهيم عق أبي عق بق أيب عمم عق هشه بق سهمل وحعص بق لبخن ا وغم نه عنق أيب عبنهللا
ْ
قه هذ ت ة :ي ْمحوا اُ ما اااء ويَ ِبت قه  :فقه  :وهني مي ن إال منه انه اثبتنه؟ وهني نبنة
إال مه مل كق؟.

 155ـ يف روض الكايف عهللاا مق أق هبده عنق أمحنهللا بنق ب بنق خهلنهللا عنق أبين عنق خلن بنق محنه عنق عبنهللا
عننو علن م كر تن عننو لةننا قننعر لننذر ،نبيننه فدبيننه
:إ
بننق سننده قننه  :قننه أبننع عبنهللا
قنه  :منق هنذ لننذا مكدتن واومتن وق ننوت
وملكنه فملكنه ومؤمدنه فمؤمدننه ،وانهفو فكنهفو فلمنه نت ن إىل و
عمو ؟ قه  :فةوح

إلي  :هذ بدع و عمو أربةع سدة ،فهىن قهللا اتبة تهللاه

__________________
( )1و مل هللار «و مه أ ر ».
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وقسننمة يفرز و ان أحمننع مننه أمننهء و ثبننة وعدنهللاا أ لكتننهب ،فننه هللاةلننة لن مننيقه مننق عمننو ثبت ن لن  ،قننه  :اي
جلينيي وميكهنيي وملع ملعت :اتبنع علين
رب قهللا هللاةلة ل مق عمو ستا سدة مته ملةا ،قه  :فقه
اتننهاب فهن ن سيدس ن  ،فكتبننع علي ن اتننهاب وختمننع مهللاد ننت م مننق ييدننة عليننا ،و ال نهللا ط يع نني أخننذان مد ن معض ن
الههللاة.
عننو علن م أمسننهء يفنبيننهء
قننه  :إ
 156ـ يف تفســري العياشــي عــن أيب محننزا لنمننهيل عننق أيب هللاةعننو
وإك عمننو أربةننع سنندة فقننه  :اي رب مننه أقنني عمننو و وأانننو
وأعمننهرهم ،قننه  :فمننو م ابسننم و لدننب
عمننو ؟ اي رب ان ز ت و مننق عمننو ثلنننا سنندة أ دعننذ كلننع ل ن ؟ قننه  :نةننم اي م  ،قننه  :فننهىن قنهللا ز ت ن مننق
عمو ثلنا سدة فهنعذ كلع ل و ثبت ه ل عدهللا و يوح ه مق عمو  ،قه فةثبة لهللا و مق عمو ثلننا سندة ومل
كق عدنهللا منبتنة وحمن منق عمنو م ثلننا سندة واهننة لن عدنهللا منبتنة فقنه أبنع هللاةعنو  :فنذلع قنع
ُّ ْ
ْ
ْ
ْ
تكاب قنه  :مي نع منه انه عدنهللا منبتنه ت  ،و ثبنة لنهللا و منه مل
يمحوا اُ ما اااء ويَ ِبت و ِعنكْ أم ال ِ
ك ِ
هبط علين ملنع ملنعت ليقنبب روحن فقنه لن م  :اي ملنع ملنعت
كق عدهللا منبته ،قه  :فلمه ىن عمو م
قهللا بقء مق عمو ثلنع سدة؟ فقه ل
عليع أمسهء يفنبيهء منق كر تنع وعنو
أكاو هذ  ،فقه ل ملع ملعت :اي م
لزبعر وحمههه منق عمنو منق لنذاو ،قنه
كلع ليع ( )2أمو
نعس .

ملع ملعت :أمل رةل ه البدع و لدنب ويوحت نه منق عمنو حينط عنو
علينع أعمنهرهم وأننة عمقنذ بنع ا حدنه ( )1فقنه م  :اي ملنع ملنعت منه
ال ر ني أمل تسنقي أ نبت نه لنهللا و ومي عهنه منق عمنو فةثبت نه لنهللا و
 :فقنه م  :فهح نو لكتنهب حن أعلنم كلنع قنه أبنع هللاةعنو  :فمنق

لةبه أ كتبع بيد م إك تهللا دع وتةهملع إىل أهللاي مسم لدسيه م وهللا هللا مه هللاةني علن

__________________
( )1حدننه :و بننا لطننهن ومكننة ،قننه ايقننعت :حدننه :بعننتح أولن وسننكع اثنين ونننع و لن ننوو في ننه لق ننو و ملنهللا :وهننء أر خلن
تةهىل مد ه م .
( )2اننذ لدسننخ و مل نهللار زاي ا وهننء« :قننه أبننع هللاةعننو :واننه م قننه قه مل ننذاو قننه أبننع هللاةعننو :فمننق كلننع ليننع  » ....وز
لةلي «مل ذاو ومل جي هللا .»...
رو ة ل هللاو
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ْ

 151ن عق عمهر بق معس عنق أيب عبنهللا

سنقي عنق قنع

ْ
ْ
 :ي ْمحوا اُ ما اااء ويَ ِبت و ِعنْ أ ُّم

تاب قه  :إ كلع لكتهب اتهب مي ع في مه شهء و نبة فمق كلنع لنذا نو لنهللاعهء لق نهء ،وكلنع
ال ِ
ك ِ
لهللاعهء مكتعب علي  :لذا و ب لق هء ح إك قهر إىل أ لكتهب مل غق لهللاعهء في ميقه.
ْ
ْ
عنق قعلن  :يا ق ْومِ ادخلوا اَل ِْض
 158ن عق زررا ومحو وب بق مسلم عنق أيب هللاةعنو وأىب عبنهللا
ْ

َّ

المق َّْسة ال ِِت رتب اُ لك ْم قه اتب ه هلم ث حمههه.
َّ
ْ
ْ َّ
ادخلوا ْاَل ْ
كِت
ال
ة
س
ْ
ق
م
ال
ض
ِ
 :نن سنقي عنق قنع :
 159ن عق مسةهللاا بق قهللاقة عق أيب عبهللا
ِ
ْ
ْ
رتب اُ لك ْم قه  :اتب ه هلم ث حمههه ث اتب ه يفبدهن م فهللاخلعهه و مي نع مكا ااكاء ويَ ِبكت و ِعنكْ أ ُّم
ْ
تاب .
ال ِ
ك ِ

قع  :لنعال م نة اتنهب النهللاثتكم
قه  :اه علء بق السا
 162ن عق زررا عق أيب هللاةعو
ْ ُّ ْ
ْ
ْ
تاب .
مبه كع إىل ع لقيمة ،فقلة ل  :أ ة م ة؟ قه  :قع  :يمحوا اُ ما اااء ويَ ِبت و ِعنْ أم ال ِ
ك ِ
ْ ُّ ْ
ْ
ْ
تكاب
 161ن عق عيي بنق رحل عنق أيب عبنهللا
قعلن  :يمحوا اُ ما اااء ويَ ِبت و ِعنْ أم ال ِ
ك ِ

قه  :هي نبة إال مه مل كق وهي مي ع إال مه اه .
ْ
ْ
 :ي ْمحوا اُ ما اااء ويَ ِبكت و ِعنكْ أ ُّم
عنق قنع
 162ن عق محو قه  :سةلة أاب عبهللا
ْ
تاب فقنه  :اي محنو نن إك انه ليلنة لقنهللار ونزلنة ملالنكنة لكتبنة إىل لسنمهء لنهللانيه فيكتبنع منه ق ن
ال ِ
ك ِ
تلع لسدة مق أمو ،فهك أر أ قهللا ميقه أو ؤخو أو دقص مد أو ز هللا ،أمو مللنع فم نه منه منهء ،ث ثبنة

اتننهب؟ قننه  :نةننم ،قلننة :فيكننع اننذ
لننذا أر  ،قننه  :فقلننة لن عدنهللا كلننع :فكنني مننءء كننع وهننع عدنهللا
واذ ث اذ واذ ح دت إىل مخو ؟ قه  :نةم ،قلة :فة منءء كنع بةنهللا ؟ قنه  :سنب ه  ،ث حينهللان
أ ه مه مهء تبهر وتةهىل.
 163ن عننق أيب محننزا لنمننهيل قننه  :قننه أبننع هللاةعننو وأبننع عبنهللا
د مه شهء ،و حهللاثده ليع
مق هههده فه
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 :اي اب محننزا

حنهللاثده ممننو نن جيننءء

ن هللا ط وحهللاثده غهللا نالف فه

مي ع مه شهء و نبة.

قنه  :منه منق معلنع علنهللا إال وإبلني منق الابلسنة
 164ن عق إبوهيم بنق أيب حينىي ( )1عنق هللاةعنو بنق ب
نوت فننه علننم ن ن مننق مننيةتده ح ب ن مننق كلننع لشننيطه  .و مل كننق مننق مننيةتده أثبننة لشننيطه هبقننبة
لسبهبة بو واه مةنعاث وكلنع لنذاو خينوحل للعهللان  ،و اهننة منوأا ثبنة فوهللا نه فكهننة فنههللاوا ،فةدنهللا كلنع
ْ

ْ

ْ ُّ
تاب .
بك ل
بكهء مهللا هللا إك هع خوحل مق بطق م و بةهللا كلع مي ع ما اااء ويَ ِبت و ِعنْ أم ال ِ
ك ِ
إك أر فدنهء قنع أمنو لعلنع فةسنوم لنهللاور ذنم ،فكنه
قنه  :إ
 165ن عق أيب جلنهرو عنق أيب هللاةعنو
مه و هللا مق لدق ه  ،وإك أر بقهء قنع منو لعلنع فهبطنة لنهللاور ذنم فكنه منه و نهللا منق لنزاي ا فنال تدكنوو  ،فنه
ْ ُّ ْ
ْ
تاب .
مي ع ما اااء ويَ ِبت و ِعنْ أم ال ِ
ك ِ

ق نهللا مننه شننهء و ننؤخو مننه شننهء ومي ننع مننه شننهء
قننع  :إ
 166ن عننق بننق سننده عننق أيب عب نهللا
ُّ ْ
ْ
كاب  ،وقنه  :لكنني منو و نهللا ف نع علمن قبني أ نندة  ،ولني مننءء
و نبنة منه شننهء و ِعنككْ أم ال ِ
كتك ِ
ال بهللاو ل مق هللا ي.
بهللاو ل إال وقهللا اه علم

قنه :
 167ـ يف قرب االسةاد لل مما أمحهللا بنق ب عنق أمحنهللا بنق ب بنق أيب ن نو عنق أيب السنق لوضنه
 :و لنع
قه أبع عبهللا  ،و بع هللاةعو وعلء بق السنا ،و السنا بنق علنء و السنق بنق علنء بنق أيب يهلن
ْ ُّ ْ
ْ
ْ
تاب .
ال م ة اتهب الهللاثدهام مبه كع إىل تقع لسهعة :يمحوا اُ ما اااء ويَ ِبت و ِعنْ أم ال ِ
ك ِ
 168ـ يف ابخرا ل واجلرا ح رو عق أيب محزا لنمهيل عق أيب إس لسبيةء عق عموو بنق المن قنه  :خلنة
حا ضوب ل نوبة ابلكعفنة ،فقلنة :لني علينع م ننه هنع خنهللايب ،قنه  :لةمنوا ىن ملعنهرقكم.
عل علء
ث قه  :إىل لسبةا بالء ،قههله ثلنه ،قلة :ف ي بةهللا لبالء رخهء؟ فلم جيبين وأغمء علي  ،فبكة
__________________
( )1و ليهه « بق مينم بق أيب حيىي» ومل هعو عل توعة لوهللاي (عل ختاله لدسخ) ات
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لوهللاه .

ن أ النننع فلمننه أفننه قننه  :ال تننؤك ين اي أ النننع فهنننع لننق تننو مننه أر

ملالنكننة مننق لسننمع ت لسننب بة ن م

خل بةب و لدبيع قعلع  :اي علء نطلن فمنه أمهمنع خنم لنع النه أننة فين  ،فقلنة :اي أمنم ملنؤمدا ننع قلنة
ْ
ْ
إىل لسبةا بالء ف ي بةهللا لسبةا رخهء؟ قه  :نةم ،و بةهللا لنبالء رخنهء ي ْمحوا اُ ما اااء ويَ ِبت و ِعنْ أ ُّم
ْ
تاب  .قنه أبنع محنزا قلنة يفيب هللاةعنو :إ علينه قنه  :إىل لسنبةا بنالء وقنه بةنهللا لسنبةا رخنهء وقنهللا م نة
ال ِ
ك ِ
قهللا انه وقنة هنذ يفمنو لسنبةا ،فلمنه قتني السنا
لسبةع ومل نو رخهء؟ فقه أبع هللاةعو  :إ
عل أهي يفر فنةخو إىل يفربةنا ومهننة سندة ،ف نهللاثدهام فنةكعتم النهللا ط واشنعتم لقدنهم فنةخو ،
غ
ْ ُّ ْ
ْ
تكاب  ،قنه أبنع محنزا :قلنة يفيب عبنهللا
وال جيةي ل بةنهللا كلنع وقتنه و مي نع ما اااء ويَ ِبت و ِعنْ أم ال ِ
ك ِ
 :واه كلع؟ فقه  :قهللا اه كلع.

وهع قع  :مه ر لةذ ب عق قنع قنهللا أهل نم
 169ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل مسهعة ن مسة
إال قنع ننعن  ،فقلنة :أاننه قنهللا أهل ننم؟ فقنه  :نةننم حن انلننع ماع نم ،قلننة :فكين اننه كلنع؟ قننه  :اننه
لذا مل طل علي أحهللا ن سي وف عد م.
لةلم ملنبة عدهللا
 :وبده مي ع مه شهء وبده نبة.
حهللا ط يع ي وفي قع
 171ـ يف كتاب ابخصا عن علي
حنهللا ط يع ني قنع فين  :ولنع ال
 171ـ يف كتـاب التوحيـد ابسنده إىل يفقنب بنق نبهتنة عنق أمنم ملنؤمدا
م ة اتهب يفخيتكم مبه اه ومبه كع ومبه هع اهنق إىل ع لقيمة ،وهنء هنذ ت نة :ي ْمحوا اُ ما اااء
ْ ُّ ْ
ْ
تاب .
ويَ ِبت و ِعنْ أم ال ِ
ك ِ
كت
 :قالك ِ

أنن قننه قنع
 112ن وابسنده إىل إسن بننق عمنهر عمنق مسةن عنق أيب عبنهللا
ْ
ُ مولولككة مل ةدننع نن هكننذ  ،ولكنند م قننهلع قنهللا فننوغ مننق يفمننو فننال ز نهللا وال نندقص ،وقننه
اَلتككود يككْ ا ِ
َّ ْ ْ
يت ْم ول ِعنوا
تكذ به لقعهلم :غلت أي ِْ ِ
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ه

ْ
ْ
قنع  :ي ْمحوا اُ ما اااء ويَ ِبت و ِعنكْ

ْ
هِما قالوا هل يْا مبْسوطتا ِ ينْ ِف ريَْ اااء أمل تسنم
ُّ ْ
تاب .
أم ال ِ
ك ِ
بة نهللا اننال يع نني
م ن سننليمه ملننووزا قننه لوضننه
 173ـ يف عيــو الخيــار ابب جمل ن لوضننه
إر ت ن علم ن وق نهللا ةلننم مننه ال و نهللا أب نهللا وكلننع قعل ن تةننهىل:
لسننليمه  :ومننق أ ننق قلننة كلننع ومننه ل نهللاليي عل ن
ْ

ْ

َّ

ْ
َّ
اَّلي أ ْوَيْنا إَِلَْ ف نع ةلنم اين نذه بن وال نذه بن أبنهللا ؟ قنه سنليمه  :يفنن قنهللا
ول ِِئ ِشئنا نلكهَب هِ ِ
ْ
ادعوِن أ ْسكتج ْ
ب لك ْ
كم ؟
فوغ مق يفمو فلي ز هللا في ميقه ،قه لوضه  :هذ قع لي ع فكين قنه :
ِ
ِ
ْ ْ
قه سليمه  :أنه عىن بذلع ن قه ر علي  ،قه  :أفيةهللا مبه ال عنء بن ؟ فكين قنه  :ي ِزيْ ِِف اْلل ِ مكا ااكاء
ْ ُّ ْ
ْ
ْ
تاب وقهللا فوغ مق يفمو؟ فلم حيو هللاع اب (.)1
وقه
 :يمحوا اُ ما اااء ويَ ِبت و ِعنْ أم ال ِ
ك ِ

و هذ جملل أ ه قه لوضه  :اي سليمه مق يفمعر أمعر معقعفة عدهللا تةهىل قهللا مد ه منه شنهء
انه قننع  :لةلننم علمننه فةلننم علمن مالنكتن ورسننل فهنن كننع وال
و نؤخو مننه شننهء ،اي سننليمه عليننه
كنذب نعسن وال مالنكتن ورسننل  ،وعلنم عدنهللا نزو مل طلن علين أحنهللا مننق خلقن  ،قنهللا مدن مننه شنهء و ننؤخو مننه
شهء ،ومي ع مه شهء و نبة مه شهء.

 171ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق لد و بق سع هللا عق حيىي اللب عق عبهللا بق مسنكه عنق أيب
قننه  :إك اننه ليلننة لقنهللار نزلننة ملالنكننة و لننووح و لكتبننة إىل مسننهء لنهللانيه ،فكتبننع مننه كننع مننق ق ننهء
عبنهللا
قنهللا منيقه أو نؤخو أو ندقص منيقه أمنو مللنع أ مي نع منه شنهء،
تبهر وتةهىل تلع لليلنة ،فنهك أر
ث ثبننة لننذا أر  ،قلننة :وانني مننءء هننع عد نهللا منبننة اتننهب؟ قننه  :نةننم ،قلننة :فننة مننءء كننع بة نهللا ؟
قه  :سب ه  ،ث حيهللان أ ه مه شهء .تبهر وتةهىل.
__________________
( )1مل حيو هللاع اب أا مل و .
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 175ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب بق عيس عق ال ه عق أيب إسن

ثةلبنة عنق زررا بنق

قه  :مه عبهللا بشءء مني لبهللا ء.
أعا عق أحهللا ه
() 1
قه  :مه عظم مبني لبهللا ء:
 116ن و رو ة بق أيب عمم عق هشه بق سهمل عق أيب عبهللا
قنه  :منه
 111ن علن عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق هشنه بنق سنهمل عنق ب بنق مسنلم عنق أيب عبنهللا
بةط
شهء.

نبينه حن أيخنذ علين ثنالن خ نه  :إلقنور لن ابلةبع نة وخلن يفننهللا  ،و

قنهللا منه شنهء و نؤخو منه

 178ـ احلســني بــن عننق مةلن بننق ب قننه  :سننقي لةننهمل  :اين علننم ؟ قننه  :علننم ومننهء وأر وقنهللار
وق ن وأم ن فهم ن م ننه ق ن وق ن م ننه ق نهللار وق نهللار م ننه أر  ،فبةلم ن اهن ننة ملش ننية ،ومبش ننيت اهن ننة الر ا،
وهبر ت اه لتقهللا و ،وبتقهللا و اه لق هء وبق هن اه إلم هء ،و لةلم متقهللا ملشية و ملشية اثنينة و الر ا اثلننة،
و لتقهللا و و ق عل لق نهء ابإلم نهء ،فللن تبنهر وتةنهىل لبنهللا ء فيمنه علنم من منهء وفيمنه أر لتقنهللا و يفمنيهء ،فنهك
وق لق هء ابإلم هء فال بهللا ء فهلةلم ملةلع قبي اعن  ،و ملشية ملدشة قبي عيد  ،و الر ا ملنو قبني قيهمن ،
و لتق نهللا و هلننذ ملةلعمننهت قبنني تع ننيل ه وتعقننيل ه عيننهان ووقتننه ،و لق ننهء ابإلم ننهء هننع ملنني مننق ملةقننعالت كو ت
يفهللاسه ملهللاراهت ابالع مق كا لع ور ح ووز وايي ومه ب و رحل مق ن وهللاق ويم وسبهم وغم كلنع النه
نهللار ابالننع فللن تبننهر وتةننهىل فين لبنهللا ء الننه ال عننا لن  ،فننهك وقن لةننا ملع ننع ملنهللار فننال بنهللا ء و عةنني مننه
شهء.
 119ن ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عنق السنا بنق سنةيهللا عنق السنق بنق حمبنعب عنق عبنهللا
قه  :مه بهللا هلل مءء إال اه
أيب عبهللا
__________________
( )1هذ الهللا ط بيه للةالمة يفستهك لطبهيبهن

هل كاو

كل
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بنق سنده عنق

أقع لكه حل  146 :1مق لطبةة الهللا نة فو هللا .

علم قبي أ بهللاو ل .
 182ن عد عق أمحهللا عق السق بق علء بق ف ه عق و بق فوقهللا عق عمو بق عنمنه جل نين عنق أيب عبنهللا
مل بهللاو ل مق هللا ي.
قه  :إ
هني
 181ن علء بق إبوهيم عق ب بق عيس عنق نعن عنق مد نعر بنق حنهز قنه  :سنةلة أاب عبنهللا
كع ليع مءء مل كق
اهنق إىل ع لقيمة ألي
 182ن عنهللاا منق أقن
عننق مننوز بننق حكننيم ،قننه

 ،قنه  :قلنة أرأ نة منه انه ومنه هنع

علم ابيفم ؟ قه  :ال مق قه هنذ فنةخز
علم ؟ قه  :بل قبي خيل خلل .
هبده عنق أمحنهللا بنق ب بنق خهلنهللا عنق بةنب أقن هبده عنق ب بنق عمنو لكنع أخن حينىي
قننع  :مننه تدبننة نننب قننط حن قننو نمن  :ابلب نهللا ء و ملشننية
 :مسةننة أاب عبنهللا

و لس ع و لةبع ة و لطهعة.
 183ن وذذ السنده عنق أمحنهللا بنق ب عنق هللاةعنو بنق ب عنق نعن عنق هللا نم بنق أيب هللا نم عمنق حهللاثن عنق
مبننه اننه مدننذ اهنننة ل نهللانيه ،ومبننه ك ننع إىل نق ننهء ل نهللانيه،
أخنني ب
قننه  :إ
أيب عب نهللا
وأخي اب تع مق كلع و ستنىن علي فيمه سع .
قه  :ه اتهاب اتهب سع أ لكتهب مي نع
 181ـ يف جممع الييا ورو عمو بق ح ا ( )1عق لدب
مد مه شهء و نبة ،وأ لكتهب ال غم مد .
قننه  :سننةلت عننق ليلننة لق نهللار؟ فقننه  :دننز في ننه ملالنكننة
 185ن ورو ب بننق مسننلم عننق أيب هللاةعننو
و لكتبة إىل لسمهء لهللانيه فيكتبع مه كع مق مو لسدة ومه ي لةبنه  ،و منو عدنهللا ( )2معقنعه لن فين ملشنية،
ْ ُّ ْ
ْ
تاب .
فيقهللا مد مه شهء و ؤخو مه مهء ومي ع ويَ ِبت و ِعنْ أم ال ِ
ك ِ
قه  :ه أمو معقعه وحمتع ،
 186ن ورو زررا عق محو عق أيب عبهللا
__________________
( )1هذ هع لظههو ملع ف للم هللار و بةب لدسخ «عمو بق حعص» مكه «عمو بق ح ا».
( )2و مل هللار «وأمو مه عدهللا ».
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فمه اه مق حمتع أم ه  .ومه اه مق معقعه فل في ملشية ق

في مه شهء.

 187ـ يف ةمـن ال رهـره الفقيـه ورو أمحنهللا بنق إسن بنق سنةهللا عنق عبنهللا بنق ميمنع عنق ل نه هللاةعنو بنق
 :إك سننةلة فهسننقي  ،وإك سننتةدة
قننه  :قننه لع نني بننق لةبننه  :قننه يل رسننع
ب عننق أبين
دعةنع ممنو مل كتبن لنع مل قنهللارو علين ،
 ،قهللا م لةلم مبه هع اهنق ،فلع هللا هللا لده
فهستةق ابهلل
وو ممو مل كتب عليع مل قهللارو علي .
ولع هللا هللاو
حنهللا ط يع ني قنع
 188ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسنده إىل حينىي بنق أيب لةنالء لنوزا عنق أيب عبنهللا
ْ
 :والقل ِم وما ا ْسط و و مه « » فكه هنو جلدة أمهللا بيهضه منق
مخو وقهللا سقي عق قعل
 :اننق منهللا فكننه منهللا ث أخننذ م ن وا فغوس ن ه بي نهللا ث قننه  :و لي نهللا لقننعا
لنننلج وأحل ن مننق لةسنني قننه
ولي حيط تذه إلي ملشب ة ،ث قنه هلنه :انعّن قلمنه ،ث قنه لن  :اتن فقنه لن  :اي رب ومنه اتن ؟ قنه  :منه
هع اهنق إىل ع لقيمة فعةي كلع ،ث ختم علي وقه ال تدطقق إىل ع لعقة ملةلع .
حنهللا ط يع ني قنع فين
 189ـ يف كتاب ةمعاين الخيـار ابسنده إىل سنعيه بنق سنةيهللا لننعرا عنق ل نه
للقلننم :ات ن فسننطو

ع نهللا ف م نهللا ،ف ننهر م نهللا  ،ث قننه
 :و مننه « » ف ننع هنننو جلدننة قننه
لقلم للعح عع مه اه ومه هع اهنق إىل ع لقيمة.
 191ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق بق أيب عمم عق عبهللا لوحيم لق م عق أيب عبهللا
ْ
خلن لقلنم منق من وا جلدنة قنه هلنه خللنهللا ،ث قنه لد نو
سنةلت عنق :والقل ِم قنه  :إ

قه :
جلدنة :انق

منهللا ف منهللا لد ننو واننه أمنهللا بيهضننه مننق لنننلج وأحلن مننق لشن هللا ،ث قننه للقلننم :اتن  ،قننه  :اي رب مننه اتن ؟
قه  :ات مه اه ومه هع اهنق إىل ع لقيمة فكت لقلم ر ( )1أمهللا بيهضه مق لع ة وأقعء
__________________
( )1لو ن ابلعتح ن ل يعة لبي هء.
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مننق ليننهقعت ،ث يننع ف ةل ن

راننق لةننويب ،ث خننتم علن فننم لقلننم فلننم دط ن بة نهللا وال دط ن أب نهللا  ،ف ننع لكتننهب

ملكدع لذا مد لدسخ ال نه ،أو لسنتم عنواب فكين ال تةوفنع مةنىن لكنال وأحنهللاام قنع ل نهحب  :نسنخ كلنع
لكتهب؟ أولي نه دسخ مق اتهب مخو مق يفقي وهع قعل  :إِنَّا ر َّنا ن ْستنْ ِسَ ما رنْت ْم ت ْعملو .
لقلنم ،فقنه لن :
قنه  :أو منه خلن
 191ن حنهللاثين أيب عنق بنق أيب عمنم عنق هشنه عنق أيب عبنهللا
ات فكت مه اه ومه هع اهنق إىل ع لقيمة.
ل اق مهللا ف مهللا واه أبنيب منق للنص وأحلن منق
 191ـ يف جممع الييا قيي » « :هع هنو جلدة قه
لش هللا ،ث قه للقلم :ات فكت لقلم مه اه ومه هع اهنق إىل ع لقيمة عق أيب هللاةعو .
قنه  :إ اتن اتنهاب فين منه انه ومنه
 193ـ يف تفسري العياشـي عنق لع نيي بنق سنهر عنق أيب عبنهللا
هع اهنق فعضة با هللا  ،فمنه منهء مدن قنهللا ومنه منهء مدن أخنو ومنه منهء مدن حمن  ،ومنه منهء مدن ثبنة ،ومنه منهء
مد اه ومه مل شة مد مل كق.
 191ـ يف أصـو الكـايف ب بنق مسةيني عنق لع ني بنق منهك عنق محنه بنق عيسن عنق ربةنء بنق عبنهللا عنق
ننزو مل طلن علي ن أحنهللا مننق
قننع  :لةلننم علمننه  :فةلننم عد نهللا
لع ننيي بننق سننهر قننه  :مسةننة أاب هللاةعننو
خلق  ،وعلم علم مالنكتن ورسنعل  ،فمنه علمن مالنكتن ورسنل فهنن سنيكع ال كنذب نعسن ومالنكتن وال رسنل ،
وعلم عدهللا زو قهللا مد مه شهء و ؤخو مد مه شهء و نبة مه شهء.
قننع  :مننق يفمننعر أمننعر
 195ن وذننذ السننده عننق محننه عننق ربةننء عننق لع ننيي قننه  :مسةننة أاب هللاةعننو
معقعفة عدهللا قهللا مد ه مه شهء و ؤخو مد ه مه شهء.
 196ن عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بنق عيسن عنق بنق أيب عمنم عنق هللاةعنو بنق عنمنه عنق مسهعنة عنق
قنه  :إ هلل علمنا :علنم مكدنع نزو ال ةلمن
أيب ب م ووه بق حعنص عنق أيب ب نم عنق أيب عبنهللا
إال هع ،مق كلع كع لبهللا ء ،وعلم علم مالنكت ورسل وأنبيهن فد ق نةلم .
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 197ـ يف كتـاب التوحيـد ابب جملن
قه  :إ
مابن رسع
فةات كلع لدب فةخي  ،فهللاع
يعلء وأق أمو  ،فةوح

لوضنه

من سنليمه ملنووزا قنه لوضنه

 :لقنهللا أخنيىن أىب عنق

أوح إىل نب مق أنبيهن أخي فنال مللنع ىن متعفين إىل انذ وانذ ،
مللع وهع عل سو و  ،ح سقط مق لسو و ،فقنه  :اي رب أهللالنىن حن شن
إىل كلنع لدنب :إ ننة فنال مللنع فةعلمن ىن قنهللا أنسنية أهللالن وز ت
إلين  :ننه أننة

عمو مخ عشوا سدة ،فقه كلع لدنب :اي رب ننع لنتةلم ىن مل أانذب قنط! فنةوح
عبهللا مةمعر فةبلغ كلع و ال سقي عمه عةي.
قه مؤل هذ لكتهب ععء عد  :مي هذ الهللا ط ومنه حينذو حنذو منق يفحه نط لسنهبقة وفيمنه سنل
 :فقهللا م لقلم مبه هع اهنق ومه مهذ
عق مق ال حي و لعقي مق قعل
 ،و جلم ن بيد مننه وبننا غمهننه مننق الخبننهر ،وعليننع ابمةننه لدظ ننو
العت ه .
ع و إلثبهت أقع إىل قعل  « :لسهب »
 198ـ يف جممع الييا قيي
ْ

هننذ ملقننه فهن ن مننق مننز الق نهللا وابهلل
ْ

ً

ْ ْ
َّ
كْ ِه ْم ق ْ نكا آخك ِ ين وقعلن :
ن مي ع مه شهء مق لقوو و نبة مه شنهء مد نه ،اقعلن  :ثم أناكأنا ِمكن بع ِ
ْ
ْ
ك ْم أ ْهلكنا قبْلت ْم ِمن الق و ِ رو كلع عق علء .
 199ـ يف أصو الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بنق ب بنق علنء عمنق كانو عنق هللانهبو عنق أيب هللاةعنو
ْ
َّ
قه  :اه علء بق السا قع  :ن سخ نعسء ( )1سوعة ملعت و لقتي فيده قع  :أول ْم ي ْوا أنكا نكأ ِِت
ْ

اَل ِْض ُنْقصتا ِم ْن أ ْط ا ِفتا وهع كههب لةلمهء.
 111ـ يف ةمن ال رهره الفقيـه وسنقي عنق قنع
فقه  :فقهللا لةلمهء.
 111ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي

 :أول ْم ي ْوا أنَّا نأِْت ْاَل ِْض ُنْقصكتا م ْ
كن أ ْط ا ِفتكا
ِ
ِ

عق أمم ملؤمدا

__________________
( )1قه لعيب (ر ) :ةىن معه هذ ت ة جيةي نعسء سخية
لقهء تةهىل.

حهللا ط

سوعة ملعت أو لقتي فيده أهي لبية فت ع نعسء ذنذ الينها منتيهقه إىل
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يع ني قنع فين
فسمه تيهان.

ْ ْ َّ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
وقنه  :أولم ي وا أنا نأ ِِت اَلِض ُنقصتا ِمن أط افِتا

 111ـ يف جممع الييا ختل
أهل ه ورو كلع عق أيب عبهللا

ةنىن بنذلع منه لنع منق لقنوو

مةده عل أقع إىل قعل « :اثني ه» ندق ه بنذههب علمهن نه وفق هن نه وخينهر
.
َّ

ْ ْ

ً

ْ
ْ ْ ْ َّ
ْجيعا قه  :ملكنو منق
 113ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :وقْ مك ِ
لِلَف المك ِ
اَّلين ِمن قب ِل ِتم ِ ِ
لةذ ب.
 111ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي (ر ) ب بق أيب عمم لكع عنق عبنهللا بنق لعلينهللا لسنمه قنه  :قنه أبنع
أوىل لةز وقهحبكم أمم ملؤمدا ؟ قه  :قلة :منه قنهللامع علن أوىل لةنز
 :مه قع لده
عبهللا

هنع

ْ ْ
ْ ِّ
ْ
ل ْ
ي الء
ككواح ِمككن
ِ
تبننهر وتةننهىل قننه ملعس ن  :وكتبنككا َل ِِف اَلل

:إ
أح نهللا قننه  :فقننه أبننع عب نهللا
ً
« :وليبنا لكنم بةنب لنذا خيتلعنع فين » ومل قني اني،
م ْو ِعظة ومل قني :اني منءء مععظنة ،وقنه لةيسن
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ً ْ
ْ
تكاب وقنه
وقه ل هحبكم أمنم ملنؤمدا
ُ ش ِتيْا هي ِِن وبيكنكم ومكن ِعنكْ ِعلكم ال ِ
 :قل رىف هِا ِ
ك ِ
َّ

ْ
تاب م ِب ال وعلم هذ ن لكتهب عدهللا .
ب وال ياِ ِ الس ِإال ِِف ِر ال
 :وال ِط ال
فقنه لن ن و ان مسن ن :أخنيّن مف نني
 225ن عنق سننليم بنق قنني قنه  :سننة رهللاني علننء بنق أيب يهلن
َّ
ً
اَّلين كف وا ل ْست م ْسكال
اتهب  ،قه  :ومه نز
مدقبة لع ،قه  :مه نز
فيع؟ قنه  :قعلن  :ويقول ِ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ً ْ
تاب .
تاب إايا عىن مبق ِعنْ ِعلم ال ِ
ُ ش ِتيْا هي ِِن وبينكم ومن ِعنْ ِعلم ال ِ
قل رىف هِا ِ
ك ِ
ك ِ

بكسو مليم و لهللا ( )1وقنوءا علنء

وعل

و م ْن

 116ـ يف جممع الييا و لشع ك قو ءا لدب
ْ ْ
ْ
تاب (.)2
ِعنْ ِعلم ال ِ
ك ِ
 117ـ يف أصو الكـايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين وب بنق حينىي عنق ب بنق السنا عمنق كانو عيةنه عنق بنق

أيب عمم عق بق أك دة عق بو هللا بق مةهو ة قه  :قلة
__________________
( )1أا اسو ميم «مق» و «عدهللا».
( )2أا قوءا «علم» ب يغة جمل ع .
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يفيب هللاةعنو

ْ

ْ

ً

ْ

ْ ْ ْ
ْ
ْ
تكاب قنه  :إايان عنىن وعلن أولدنه
ُ ش ِتيْا هي ِِن وبينكم ومن ِعنكْ ِعلكم ال ِ
قل رىف هِا ِ
ك ِ

 .خلونج و جلو نح عنق سنةهللا عنق ب بنق حينىي عنق عبينهللا بنق مةنووه ( )1عنق عبينهللا
وأف لده وخمان بةهللا لدب
منل .
بق لعليهللا لسمه عق لبهقو
 118ـ يف أصو الكايف أمحهللا بق ب عق ب بق السق عق عبه بق سليمه عنق ب بنق سنليمه عنق أبين عنق
إك خن نوحل عليد ننه وه ننع
سن نهللا و ق ننه  :اد ننة أان و ب ننع ب ننم وحي ننىي لب ننزز و و ب ننق ان ننم جملن ن أيب عبن نهللا
 ،لقنهللا مننة
مغ ن  ،فلمننه أخنذ جملسن قنه  :اي ع بننه يفقنع زعمننع ان نةلنم لغين منه ةلننم لغين إال
ب وب هللاهر يت فالنة ف وبة مىن فمه علمة أا بيعت لهللا ر هء؟ قه سهللا و :فلمه أ قنه منق جملسن وقنهر
مدزل خلة أان وأبع ب م وميسو فقلده ل  :هللاةلدنه فنهللا مسةدنه وأننة تقنع انذ وانذ منو هللاهر تنع و نق نةلنم
نننع تةلننم علمننه انننم وال ندسننبع إىل علننم لغي ن ؟ قننه  :فقننه  :اي س نهللا و أمل تقننوء لقننوم ؟ قلننة :بل ن  ،قننه  :ف نني
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
تاب أنكا آ ِتيكَ هِك ِ قبْكل أ ي ْ تكْ ِإَلْكَ
وهللاهللات فيمه قوأت مق اتنهب
قال ِ
اَّلي ِعنْ ِعلم ِمن ال ِ
ك ِ
ط ْ فككَ ؟ قننه  :قلننة :هللاةلننة ف نهللا ق نهللا قوأت ن  ،قننه  :ف نني عوفننة لوهللانني وهنني علمننة مننه اننه عد نهللا مننق علننم
لكتهب؟ قه  :قلة :أخيىن ب قه  :قهللار قطوا مق ملهء لب و يفخ و فمه كع كلنع منق علنم لكتنهب؟ قنه
إىل لةلنم لننذا أخنني
قلنة :هللاةلننة فنهللا مننه أقنني هنذ قننه  :فقننه  :اي سنهللا و مننه أاننو هننذ ( )2دسننب
ْ
ْ
ْ
ً ْ
ُ ش ِتيْا هي ِِن وبينك ْم وم ْن ِعنْ
ب  ،اي سهللا و ف ي وهللاهللات فيمه قوأت مق اتنهب
أ نه :قل رىف هِا ِ
ْ ْ
تاب قه
ِعلم ال ِ
ك ِ
__________________

( )1و نسخة «مةمو» بهللا «مةووه».
( )2قه

موما لةقع  :لةي هذ ر مله ع م مق اال سهللا و مق سقنم لةلنم لنذا أوتن مقن

انني لكتننهب ،ف ننع
».

منن و انه قلنيال ابلدسنبة إىل علنم

نعسن عظننيم انننم النتسننهب إىل علننم لكتننهب ،و ب ننهنو لنهللارهللاهت هكننذ « :مننه أانننو هننذ ملننق دسننب
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...

ْ ْ
ْ
تكاب الن أف نم ،أ
قلة :قهللا قوأت هللاةلنة فنهللا  ،قنه  :فمنق ِعنْ ِعلم ال ِ
ك ِ
ْ

ْ

ْ ْ
ْ ْ
تكاب
مكن ِعنكْ ِعلكم ال ِ
ك ِ

ْ ْ
تكاب الن  ،قنه  :فنةوم بينهللا إىل قنهللار وقنه  :علنم لكتنهب و الن
بة ؟ قلة :ال بي من ِعنْ ِعلم ال ِ
ك ِ
عدهللاان ،علم لكتهب و ال عدهللاان.
قنه  :لنذا
 119ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق بنق أيب عمنم عنق بنق أك دنة عنق أيب عبنهللا

وسننقي عننق لننذا عد نهللا علننم مننق لكتننهب علننم أ لننذا عد نهللا علننم
عد نهللا علننم لكتننهب وهننع أمننم ملننؤمدا
لكتهب ،فقه  :مه اه علم لذا عدهللا علم مق لكتهب عدهللا لذا عدهللا علم لكتهب إال بقنهللار منه خنذ لبةعضنة
مدهح ه مق مهء لب و.
 212ن وقنه أمنم ملنؤمدا قنلع ت علين  :أت إ لةلنم لنذا هنبط بن م منق لسنمهء إىل يفر وعين منه
ف لة ب لدبيع إىل خه لدبيا ،ع ا خه لدبيا.
هللانني
عننق قننع
 111ـ يف أةمــايل الصــدوق ابسننده إىل أيب سننةيهللا خل نهللارا قننه  :سننةلة رسننع
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ً ْ
تاب قه  :ك أخء علء بق أيب يهل .
ُ ش ِتيْا هي ِِن وبينكم ومن ِعنْ ِعلم ال ِ
ثدهس  :قل رىف هِا ِ
ك ِ
ْ

ُ فقنه  :نزلنة
 213ن عق عبهللا بق ع ال عق أيب هللاةعو
قه  :سنةلت عنق قعلن  :قل رىف هِكا ِ
 ،و النمة بةهللا  ،وعلء عدهللا علم لكتهب.
علء بةهللا رسع
ْ ْ
قعل  :وم ْن ِعنْْ ِعلم ال ِكتكا ِب قنه  :نزلنة علنء
 214ن عق لع يي بق سهر عق أيب هللاةعو
.
ن عهمل هذ يفمة بةهللا لدب
عنق قنع
 601ن عق عمو بق حدظلة عنق أيب عبنهللا
ْ ْ
ْ
تاب فلمه رّن أتتب هذ وأمبهه مق لكتهب
ِعنْ ِعلم ال ِ
ك ِ
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 :ق ْل رىف هاُ شتيْا ً هيِْن وبيْكنك ْم وم ْ
كن
ِ ِ ِ
ِ

قه  :حسبع اي مءء

لكتهب مق فهست إىل خهمتت مني هذ ف ع

 116ـ يف روض الواعظني للمفيد (ر ) قه لبهقو
علم لكتهب الو و الخو.
 603ن قنه أبنع سنةيهللا خلنهللارا :سنةلة رسنع
ْ

ْ

النمة عىن ب .

ْ ْ
ْ ْ
تاب علنء بنق أيب يهلن
 :ومن ِعنْ ِعلم ال ِ
ك ِ

عنق قنع

عدنهللا

ْ
ً ْ
كِن
ي
ه
يْا
كت
ش
ُ
كا
ه
كىف
ر
كل
 :ق
ِ
ِ
ِ
ِ

ْ ْ ْ
ْ
.
تاب قه  :ك أخء علء بق أيب يهل
وبينكم ومن ِعنْ ِعلم ال ِ
ك ِ
 118ـ يف بصا ر الدرجات ب بنق السنا عنق لد نو بنق منةي عنق ب بنق لع نيي عنق أيب محنزا لنمنهيل عنق
ْ ْ
ْ ْ
.
تاب هع عل
قه  :قع قع
أيب هللاةعو
تبهر وتةهىل :ومن ِعنْ ِعلم ال ِ
ك ِ
 219ن أمحنهللا بنق ب عنق السنا بنق سنةيهللا عنق لد نو بنق سنع هللا عنق لقهسنم بنق سنليمه عنق هللانهبو قنه  :قنه
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ً ْ
تاب هنع علنء بنق أيب
ُ ش ِتيْا هي ِِن وبينكم ومن ِعنْ ِعلم ال ِ
هنذ ت نة :قل رىف هِا ِ
ك ِ

أبع هللاةعو
يهل .
 222ن حنهللاثين ةقننعب بننق ز نهللا عننق السننق بننق علننء بننق ف ننه عننق عبنهللا

بننق بكننم عننق أيب عبنهللا

قه  :ادة عدهللا فذاوو سليمه ومه أعط مق لةلم ،ومه وت مق مللنع ،فقنه يل :ومنه أعطن سنليمه بنق و
ْ
ْ
ً ْ
كِن وبيكنك ْم
ي
ه
يْا
كت
ش
ُ
ا
ه
ىف
ر
ل
 :ق
نه اه عدهللا حوه و حهللا مق السم يفعظم وقنهحبكم لنذا قنه
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
ْ ْ
علم لكتهب ،فقلة :قهللاقة و هللاةلة فهللا .
تاب واه و عدهللا علء
ومن ِعنْ ِعلم ال ِ
ك ِ
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سورة إبراهيم
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 1ـ يف كتاب اواب العما ابسده إىل أيب عبهللا
اي عةة مل ب فقو أبهللا وال هللادع وال بلع .
 1ـ يف جممــع الييــا ىب بننق اة ن قننه  :قننه رسننع

قه  :مق قنوأ سنعرا إبنوهيم و ال نو

راةتنا عيةنه

 :مننق ق نوأ سننعرا إبننوهيم أعط ن مننق يفهللاننو عشننو

حسدهت بةهللا مق عبهللا يفقده  ،وبةهللا مق مل ةبهللاهه.
حهللا ط يع ي قع في  :ومنق علن ريب فقنه  :اي ب
 3ـ يف كتاب ابخصا عق هللاهبو بق عبهللا عق لدب
قهللا أرسلة اي رسع إىل أمت بلسههنه وأرسلتع إىل اي أمحو وأسع مق خلقء.
قه  :مه أننز
 1ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل مسلم بق خهلهللا ملكء عق هللاةعو بق ب عق أبي
ملسنندة قننعم م واننه ق ن مسننهم
تبننهر وتةننهىل اتننهاب وال وحيننه إال ابلةوبيننة فكننه ق ن مسننهم يفنبيننهء
ابلةوبيننة فننهك الننم بن قعمن الم ننم ابلةوبيننة ،فيقن مسننهمة م بلسننههنم واننه أحنهللا ال خيهين رسننع
نبيدننه
لن
عد ن تشننو عه مننق
م لسننه خهيب ن إال وق ن مسننهمة ابلةوبيننة انني كلننع ن هللام هللاينينني
.
 5ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حداةا علـي بـن هللاةعنو قنه  :حنهللاثين ب بنق عبنهللا لطنهنء قنه  :حنهللاثده ب بنق أيب
عمننم قننه  :ح نهللاثده حعننص لكدهسننء قننه  :مسةننة عب نهللا بننق بكننم لوهللا ننهن قننه  :قننه ل ننه هللاةعننو ب ننق ب
ْ
َّ َّ ً
حمكنم اتهبن  :ومكا أ ِْسكلناَ إِال فكة
اه عهمنه للدنه  ،ألني قنهللا قنه
 :أخيىن عق لوسع
َّ
كاس يفهنني لشنو و لغننوب ،وأهنني لسنمهء و يفر  ،مننق جلننق و النن  ،هنني بلن رسنهلت إلنني م ال ننم قلننة :ال
لِلنك ِ
مل خيوحل
أ ر ؟ قه  :اي بق بكم رسع
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منق ملهللا دننة فكين بلن أهنني لشننو و لغننوب؟ قلنة :ال أ ر  ،قننه  :إ

تبننهر وتةننهىل مننو هللاينينني فننهقتل يفر

واهنة با هللا مني رحت اع دظو إىل أهي ملشنو و ملغنوب ،وخيهين
بو شة مق هللادهح ون ب ه مهللا
بدعس .
اي قع ملسدت م و هللاععهم إىل وإىل نبعت بدعس  ،فمه بقية قو ة وال مهللا دة إال عههم لدب
ِّ
 6ـ يف تفسـري العياشـي عننق إبنوهيم بنق عمننوو عمنق كانو عننق أيب عبنهللا
قنع  :وذرك ْه ْم هِأيَّككامِ
ُ قه  :مالء ةىن بدةم .
ا ِ
 7ـ يف كتــاب ابخصــا عننق منننىن الدننه قننه  :مسةننة أاب هللاةعننو
و ع لقيمة.
ِّ
ْ ْ َّ
ُ قننه  :أاي
 8ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم وذر ك هم هِأيككامِ ا ِ

قننع  :أاي

ننع قننع لقننهنم و ننع لكننوا

ثلنننة :ننع لقننهنم قننلع ت

علين  ،و ننع

ملعت ،و ع لقيمة.

 9ـ يف أةمــايل شــيخ الطا فـ

يفن هرا

لدب

قنه :

قننه  :حنهللاثين عبنهللا بننق عبننه وهللاننهبو بننق عبنهللا
ابسننده إىل أيب هللاةعننو
ِّ
َّ
ُك ص َّ
 :وذ ِّر ْه ْم هأيَّ
وِ أاي
ك
ش
اِ
ب
ل
يا
َل
َ
ل
ذ
ِف
إ
ُ
ا
قعلن
امِ
ِ
ِ
ِ
ال
ِ
ِ
ِ
ال
ال

نةمهس  ،وبالن ببالن سب هن  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ِّ ْ ْ َّ
ُ فين أقنع إىل قعلن « لننهّن» ملةنىن وكانوهم بندةم سنب هن
 11ـ يف جممـع الييـا وذر هم هِأيامِ ا ِ
.
سه و أايم  ،ورو كلع عق أيب عبهللا
قنه  :اي مةهو نة منق أعطن ثلننة مل حينو ثلننة:
 11ـ يف كتاب ابخصـا عنق مةهو نة بنق عمنهر عنق أيب عبنهللا
مننق أعطن لنهللاعهء أعطن الهللاهبننة ،ومننق أعطن لشننكو أعطن لنزاي ا ،ومننق أعطن لتعانني أعطن لكعه ننة ،فننه
َّ ْ
َّك ى اُ فتككو َ ْسككب و قننع  :لك ْ
قننع اتهبن  :ومك ْ
كِئ شككك ْ ت ْم َل ِزيككْنَّك ْم و قننع :
كن يتككو
ِ
ِ
ْ
وِن أ ْست ِج ْب لك ْم .
ادع ِ
 11ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قه أبع عبهللا
بلسهن  ،مل تدعهللا ح أيمو ل ابلزاي ا ،وهع

 :أميه عبهللا أنةم
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علين بدةمنة فةوف نه بقلبن ومحنهللا

علي نه

قعل

ل ْ
ِئ شك ْ ت ْم َل ِزيْنَّك ْم .
ِ

 13ـ يف روض الكايف علـي بـن إبـراهيم عنق أبين عنق لقهسنم بنق ب عنق سنليمه بنق و ملدقنوا عنق حعنص بنق
قبنني ظ ننو
ن ن قننه  :إ مننق عننوه نةمننة بقلب ن سننتعهللا ملز نهللا مننق
غيننهن عننق أيب عب نهللا
مكوهه عل لسهن و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ان وحسنا بنق ثنع و بنق
 14ن س ي بق عبينهللا عنق أمحنهللا بنق عمنو قنه  :خلنة علن ىب السنق لوضنه
أيب فهختننة فقلننة لن  :هللاةلننة فنهللا ان ادننه سننةة مننق لننوز وغ ننهرا مننق لةننيش ( )1فتغننمت الننه بةننب لتغننم،
() 2
ننو كلننع إليدننه ،فقننه  :أا مننءء تو نهللاو تكعنننع ملعاننه؟ أ سننو تكننع مننني يننههو وهونننة
فننه م
و نع عل خاله مه أنة علي ؟ قلة :ال و مه سوّن يل لهللانيه مبه في ه كهبه وف نة و ىن علن خناله منه ان
قننع  :لك ْ
كِئ شككك ْ ت ْم َل ِزيككْنَّك ْم و النهللا ط
ِ

علين  ،قننه  :فقننه  :فمننق أ سننو منندكم فلتشننكو ،
يع ي أخذان مد معض الههللاة.

__________________
( )1لغ هرا :يي لةيش.
( )2لطننههو هننع أبننع لطين أو أبننع يل ننة يننههو بننق السننا ملةننووه بننذر ليميدننا وإىل خو سننه  ،اننه مننق أانني قننع ملننةمع و جملههنهللا ق
تنبية ولتن  ،وهنع لنذا سنم ملنةمع منق خو سنه إىل حمهربنة أخين يفمنا ب بنق زبينهللاا ،وق نة حمهربتن علنء بنق عيسن ابلنوا واسنو هللايشن
وقتل وقتي يفمنا بةنهللا خعلن بغنهللا وغنم مةووفنة منذاعرا اتن
لتشنني إىل م يننههو أ ننه ،واننه يننههو هننع لننذا أسن

لتنع ر خ .وانه ينههو منق أقن هب لوضنه

ولننة م يننههو

خو سننه ومننه و الهننه مننق سنندة  225إىل  259ولن ع نهللا إىل بدن

وهننع مننق أحسننق لوسننهني .و مننه هونننة ف ننع هونننة بننق أعننا لننذا ننوو عننق لوضننه
مش ن عر ابلتشنني وحمبننه يفهنني لبيننة
وغم .

وانه متشنيةه ،و دسن

 ،وهننع مننق أق ن هب لوضننه

انننم وهننع أ ننه مننق قننع مننةمع و خهللامتن  ،واننه

بنني مننق خع ق ن وأق ن هب سننو امننه ظ ننو مننق اتننهب لةيننع
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 15ـ يف تفسري العياشي عن أيب عموو ملهللا ىن قنه  :مسةنة أاب عبنهللا

قنع  :أمينه عبنهللا أنةنم

علين بدةمنة

فةوف ه بقلب ن و رو ة خو فةقوذه بقلب ن ومحهللا علي ه بلسهن  ،مل دعهللا االم ح أيمو ل ابلزاي ا.
ل ابلزاي ا ،وهع قعل  :ل ْ
ِئ شك ْ ت ْم َل ِزيْنَّك ْم .
 16ن و رو ة أىب إس ملهللا ىن ح أيك
ِ
مننكوان
أرأ ننة هننذ لدةمننة لظننههوا عليدننه مننق ألنني
 11ن وعننق ىب وال قننه  :قلننة يفيب عبنهللا

اتهبن  :ل ْ
كِئ شكك ْ ت ْم َل ِزيكْنَّك ْم ؟ فقنه  :نةنم ،ومنق محنهللا
علي ه ومحهللاان ز ان امه قه
ِ
ومكو وعلم كلع مد ال مق غم (.)1
ن ن قننه  :تلقننع لنندةم اي س نهللا و سننق جمهورهتننه،
ابسننده إىل أيب عب نهللا
 18ـ يف أةمــايل شــيخ الطا ف ـ
و مننكوو مننق أنةننم علننيكم ،وأنةمننع عل ن [مننق] مننكوام ،فننهنكم إك ادننتم اننذلع سننتعهللابتم مننق ل نزاي ا ،ومننق

علن نةمن

إخع نكم ملدهق ة ،ث تال :ل ْ
ِئ شك ْ ت ْم َل ِزيْنَّك ْم .
ِ
 19ـ يف أصـو الكـايف أبنع علن يفمنةوا عنق ب بنق عبنهللا جلبنهر عنق قنعع عنق إسن بنق عمنهر عنق رهللالنا
قننه  :مننه أنةننم علن عبنهللا مننق نةمننة فةوف ننه بقلبن ومحنهللا هننههو بلسننهن فننتم االمن
مسةننه مننق أيب عبنهللا

ح ؤمو ل ابملز هللا.
 22ن عنهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب بنق خهلنهللا عنق مسةيني بنق م نو عنق سني بنق عمنما عنق أيب ب نم
 :هني للشنكو حنهللا إك فةلن لةبنهللا انه منهاو ؟ قنه  :نةنم ،قلنة :منه هنع؟ قنه  :حيمنهللا
قه  :قلة يفيب عبنهللا
و النهللا ط يع ني أخنذان مدن معضن
عل اي نةمة علي أهني ومنه و انه فيمنه أنةنم علين مهلن حن
الههللاة.
 21ن ب بننق حينىي عننق أمحنهللا بنق ب بننق عيسن عننق مةمنو بننق خننال قننه  :مسةنة أاب السننق
محهللا عل لدةمة فقهللا مكو  ،واه المهللا
__________________
( )1اذ لدسخ وز بةب نسخ مل هللار بةهللا كلع قعل « :ز

نةم ».
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قننع  :مننق

أف ي مق تلع لدةمة.
قننه  :قنه يل :مننه أنةننم

 22ن ب عننق أمحنهللا عننق علنء بننق الكنم عننق قننعع جلمنه عننق أيب عبنهللا
مكوهه.
عل عبهللا بدةمة قغوت أو ايت فقه  :المهللا هلل إال
 23ن أبننع علن يفمننةوا عننق عيس ن بننق أ ننعب عننق علننء بننق م نزاير عننق لقهسننم بننق ب عننق مسةينني بننق أيب
مكوهه.
قه  :مق أنةم علي بدةمة فةوف ه بقلب فقهللا
السق عق رهللاي عق أيب عبهللا
 24ن عنهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب بنق خهلنهللا عنق بةنب أقن هبده عنق ب بنق هشنه عنق ميسنو عنق أيب
قه  :مكو لدةمة هللاتدهب هر  ،ومته لشكو قع لوهللاي :المهللا هلل رب لةهملا.
عبهللا
قنع  :مننكو لندةم ز نهللا لننوز ،
 15ـ يف كتـاب ابخصـا عنق سنةهللا بنق عالقنة قنه  :مسةننة أمنم ملنؤمدا
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ابسننده إىل مهلننع بننق أعننا جل ننين قننه  :وقن علننء بننق السننا بةننب ولنهللا
 16ـ يف أةمــايل شــيخ الطا فـ
فقننه  :اي بننىن مننكو فمننق أنةننم عليننع وأنةننم عل ن مننق مننكو فهن ن ال زو للدةمننة إك مننكوت وال بقننهء هلننه إك
قنع

اعوت ،و لشهاو بشكو أسةهللا مد ابلدةمة ليت وهللا علي لشكو هله ،وتال ةنىن علنء بنق السنا
تةهىل :وِ ْذ تأ َّذ ِ ُّبك ْم ل ْ
ِئ شك ْ ت ْم َل ِزيْنَّك ْم إىل مخو ت ة.
ِ
ِ
قنه :
 17ـ يف كتـاب علـل الشـرا ع ابسنده إىل علنء بنق السنق بنق علنء بنق ف نه عنق أيب السنق لوضنه
لس هللاا بةهللا لعو ة منكو تةنهىل كانو علن منه وفن لةبنهللا منق أ ء فو ن ن  ،و ىن منه جينز في نه منق لقنع
قننه  :مننكو مننكو مننكو هلل ثننالن مننوت قلننة :فمننه مةننىن قعلن  ،مننكو ؟ قننه  :قننع هننذ لسن هللاا مننىن
ل ننلعا تق ننم ذننذ
مننكو هلل عل ن مننه وفقننين ل ن مننق خهللامت ن وأ ء فوض ن  ،و لشننكو معهللا ن لل نزاي ا فننه اننه
لس هللاا.
 18ـ يف جممع الييا قه أمم ملؤمدا

 :إك أقبلة عليكم أيوه لدةم
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فال تدعوو أق ههه بقلة لشكو.
 19ـ يف أصو الكايف علء بق إبوهيم عق أبي عق بكو بق قهحل عق لقهسم بق ز هللا عق أيب عموو لنزبما عنق
ْ ْ َّ
ِئ شك ْ ت ْم َلزيكْنَّك ْم ول ْ
قه  :لعهللا لنهلط مق لكعو اعو لندةم ،قنه  :ل ْ
أيب عبهللا
ِ
ِ
كِئ كفك تم إِ
ِ
كاِب لا ِْيْ و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ع ِ
قنع

ْ َّ
َّك
 :وى ا ِ
ُ فليتكو ِ

 31ـ يف تفسري العياشي عق السق بنق يو ن عنق ب عنق أيب عبنهللا
ْ
الم ْل ِمنو قه  :لزرعع .
 :إك مك لي غينط فخنذ
 31ـ يف جممع الييا ورو لع قهللاا ابسده عق أيب لهللار ء قه  :قه رسنع
« ت ة» فه ادتم ممدتم ابهلل فكعنع منوام و ك انم
قهللاحه مق مهء فهقوأ علي سب مو ت :ومه لده ال نتعاي عل

عده ،ث تويب ملهء حع فو مع ،فهنع تبية تلع لليلة ممده مق موهه.
ْ َّ ْ ِّ
ُ فليتو َِّك المتوَّو قه  :لزرعع .
عق قع
 31ـ يف ةمن ال رهره الفقيه وسقي
 :وى ا ِ
قننه  :مننق مك هللاننهر يمةننه مسنكد ورثن
 33ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم حــدا أيب رفةن إىل لدننب

َّ
َّ َّ
ْ ُّ ْ ْ
َّ
ْ
ْ
كننكم
ر  ،وهنع قعلن  :و قال ِ
اَّلين كف وا إىل قعلن  :فأوىح إَلتم ِبتكم نلت ِلككن الظكال ِ ِم ولنسك ِ
ْ
اَل ِْض ِم ْن ب ْع ِْ ِه ْم .

ر.
 31ـ يف جممع الييا هللاهء الهللا ط :مق مك هللاهر ورث
ُّ َّ
اَّليكن
 35ـ يف كتاب جعفر بن الدوريس و خي مخو عق بق مسةع قه  :مله نزلنة هنذ ت نة :يا أيتا ِ
ْ

ً

ْ

آمنوا قوا أُفسك ْم وأ ْه ِليك ْم ناِا وقودهكا َّ
علن أقن هب فخنو فن
احجكاِ تالهنه رسنع
انلكاس و ِ
نهللا عل ن فننؤ فعهللا نهللا كننه خي نوحل مننق مكهن ن  ،فقننه  :اي ف ن قنني ال إل ن إال ،
مغشننيه علي ن  ،فعض ن لدننب
 :منه مسةنتم
ابجلدنة ،فقنه لقنع  :اي رسنع منق بيددنه؟ فقنه لدنب
فت و لع فقههله ،فبشو لدنب
ْ
يْ .
قاِم وخاف و ِع ِ
تةهىل قع  :ذلَِ لِمن خاف م ِ
 36ـ يف روض الكايف عهللاا مق أق هبده عق س ي بق زاي عق ب بق
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سليمه عق أبي عق أيب ب م قه  :بيدنه رسنع

ك ت نع هللاهلسنه إك قبني أمنم ملنؤمدا

فقنه رسنع

 :إ فيع مب ه مق عيس بق مويف لعال قنع فينع يع نن منق أمنيت منه قهلنة لد نهر عيسن بنق
مننويف لقلننة فيننع قننعال ال متننو مبننالء مننق لدننه إال أخننذو ل ن ب مننق سننة ق نهللاميع لتمسننع بننذلع لياننة ،قننه :
ً
ْ
ُّ
َّ
ِضب ْابن م ْ يم مثال إِذا ق ْومَ ِمن ي ِصْو وقكالوا أآلِتتنكا
يفعو بيه  ،فةنز عل نبي
فغ
ولما ِ
َّ
َّ
ْ
ً
ً ْ
ْ
ْ
ْ
خ َْ أ ْم هو ما ِضبو لَ إِال اْال هل ه ْم ق ْوم خ ِصمو إِ هو إِال عبْْ أُع ْمنا عليْ ِ واعلنا مثال ِِل ِِن إِِسا ِييل
ْ
ول ْو ناكاء ْلعلنكا ِمكنْك ْم ةنىن منق بنىن ههمنم «مالنكنة يفر خيلسنع » قنه  :فغ ن النهرن بنق عمنوو
ْ
َّ ْ
ْ
ْ
() 1
بنىن ههمنم تع رثنع هنوقال بةنهللا هوقني
هكا هو اح َّ ِم ْن ِعن َِْ فأم ِط ْ عليْنا
لع وا فقه  :اللتم ِإ
ْ
ً
ْ ْ ْ
َّ
علين مقهلنة النهرن ونزلنة هنذ ت نة ومكا
كاب أ َِل الم فنهنز
فأم ِط علينا َِجاِ ِمن السما ِء أ ِو ائ َِنا هِع ال
ِّ
ِّ
ْ
اُ َِلعكبت ْم وأنْت ِف ِيت ْم وما اُ معكبت ْم وه ْم ا ْستو ِف و ث قنه لن  :اي عمنوو منه تبنة و منه رحلنة؟

فقه  :اي ب بي رةي لسه و قو ش ميقه اله

هللا ع فقهللا كهبنة بدنع ههمنم مبكومنة لةنوب و لة نم؟ فقنه لن لدنب

لي كلع إىل ،كلع إىل تبهر وتةهىل ،فقه  :اي ب قلب مه تهبةين عل لتعبة ولكق أرحي عدنع ،فنهللاعه
فقننه  :سككأل
بو حلتن فواب ننه فلمننه قننهر بظ ننو ملهللا دننة أتتن هللادهللالننة فوضننة ههمتن ( )2ث أتن لننعحء إىل لدننب
ْ
ْ
ْ
عكاِ ِ قنه  :قلنة :هللاةلنة فنهللا ان ال نقوأهنه
كاب وا ِق الع* لِلاك ِفك ين لكيس َل دا ِفكع* ِمكن ا ِ
سائِل هِع ال
ُ ِذي الم ِ
 ،فقننه
فهيمننة
وهكننذ هننع و منب نة م ن
هكننذ  ،فقننه  ،هننذ نننز ذننه هللاينينني عل ن ب
ملق حعل مق ملدهفقا :نطلقع إىل قهحبكم فقهللا أات منه سنتعتح بن قنه
رسع
ُّ َّ
يْ .
اِ ع ِن ال
وخاب ل اب ال
__________________

( )1هوقي :سم ملع لوو  ،أر أ بىن ههمم تع رثع ملع بةهللا ملع.
( )2جلدهللالة :و حهللاا جلدهللا  :ل خو لةظيم .ور لشءء :ق وهللاوم  .و هلهمة مبةىن لوأ .
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ْ ْ
استفتحوا
 :و

 37ـ يف كتــاب التوحيــد ابسننده إىل السننا بننق ل ننبهح قننه  :حنهللاثين نن عننق لدننب

ُّ
ل ا َّ
كاِ
ك
ب
قننه :
ال

يْ مق أىب قع  :ال إل إال .
ع ِن ال
قه  :لةديهللا ملةو عق ال .
 38ـ يف تفسري علي بن إبراهيم و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
ْ
ْ
يْ أا و سق اله سيي مق لهللا و لقيح مق فووحل لزو ّن
 39ـ يف جممع الييا  :واسَق ِمن ما الء ص ِْ ال

لدنهر

.
عق أيب عبهللا
ْ
ْ
يْ قنه قنوب إلين فيتكنو  ،فنهك أ ىن
 42ن ورو أبع أمهمة عنق لدنب
كْ ال
قعلن  :واسَق ِمن مكا الء ص ِ
 :وسككقوا مك ً
كاء
مدن مننع وهللا ن ووقن فننووا رأسن ( )1فنهك مننوب قطن أمةننهس حن خينوحل مننق بنو  ،قننع
ْ
ْ
ً
ْ
َحيما فق َّطع أ ْمعاءه ْم و قع  :و ِِ ْ ا ْست ِويثوا يواثوا هِما الء لم ْت ِل اا ِوي الواو .
ِ
 :مق موب خلمو مل تقبي لن قنلعا أربةنا عمنه فنه منهت و بطدن منءء منق كلنع
 41ن وقه رسع
أ سننقي مننق ييدننة خبننه وهننع ق نهللا هللا أهنني لدننهر ومننه خي نوحل مننق فننووحل ل نزانا في تم ن كلننع
اننه حقننه علن
ْ
قهللاور هللا دم فيشوب أهي لدهر «في و هِ ِ ما ِِف بطونِ ِت ْم واْللود رو مبي بق و قهللا عق السا بنق ز نهللا عنق
ل ه

عق مابن

عق لدب

.

ْ ِّ
ل ماك وما هو هميِّ
 11ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :يتج َّع وال يكاد اسيو ويأْتي الْم ْ
ت
ن
م
و
ِ
ِ ِ
ِ ال
ِ
ال

قننه  :قننوب إلي ن فيكوهن  ،وإك ىن مدن مننع وهللا ن ووقةننة فننووا رأسن فننهك مننوب تقطةننة مةهن ن ومزقننة سننة
قهللامي ن  ،و ن ن خي نوحل مننق أح نهللاهم مننني لننع ا ق نهللا هللا وقي ننه ،ث قننه  :و هنننم ليبكننع ح ن تسننيي مننعع م ووهللاننعه م

هللاهللا و  ،ث تدقط لهللامعم فتسيي لهللامهء ح لع أ لسعق أهللاو ة في نه جلنوت ،وهنع قعلن  :وسكقوا ً
َحيمكا
مكاء ِ
فق َّطع أ ْمعاءه ْم .

 13ـ يف تفســري العياشــي عننق مس نةهللاا بننق ق نهللاقة عننق هللاةعننو بننق ب عننق أبي ن عننق هللا نهللا
ملؤمدا

 :إ أهي لدهر مله غل لزقع و ل و

__________________
( )1لغووا :هللالهللاا لوأ .
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قننه  :قننه أمننم

ً

بطعهنم اغل الميم سةلع لشو ب فهتع بشو ب غسنه وقنهللا هللا ( )1يتج َّع وال يكاد اسيو ويأْتي الْموْ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ْ ِّ
ْ ْ
ِّ
ت و ِم ْن وِائِ ِ عكاب غ ِليظ ومحيم غلء ب هللا دم مدذ خلقة لمت ِل اا ِوي الواو
ِمن ل ماك ال وما هو هِمي ال
ً
ْ
َّ
الشاب وساء ْ م ْ تفقا .
هِئس

 11ـ يف أصو الكايف ب بق حيىي عق ب بق السا عق قعع بق حيىي عق عنال بنق رز نق عنق ب بنق مسنلم

قننه  :قننه أبننع هللاةعننو

 :علننم اي ب

أنمننة جلننعر و تبننهع م ملةزولننع عننق ننق

قنهللا ضننلع وأضننلع  ،فةعمننههلم

ْ
ْ َّ ْ
َّ
ْ
ِّ
كِْو ِم َّمكا رسكبوا ى ْ
ي الء ذلِكَ هكو الضكالل
اعص الَ ال يق ِ
لنيت ةملعهننه ر ما الد اشتْ هِ ِ ال يح ِِف يومال ِ
ْ
اِل ِعيْ و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
َّ
ْ
ْ
اشكت َّْ ْ هك الك ِّ يح ِف ي ْ
اَّلين كف وا هِ ِّب ِت ْم أعمالت ْم ر ما الد
كومال
 15ـ يف تفسري علي بـن إبـراهيم قعلن  :مثل ِ
ِ ِ
ِ

ككَ قننه  :مننق مل قننو بعال ننة أمننم ملننؤمدا قننلع ت
اعص ال
ِ
فت مل .
خطبة يفمم ملؤمدا
 16ـ يف ةمصياا شيخ الطا ف

علين بطنني عمل ن منل ن مننني لومننه لننذا رننءء لننو ح
خط ذه ع لغهللا و وفي ه قع
ْ

 :وتقوبع إىل

بتعحيهللا ويهعنة منق أمنوام أ تطيةنع وال ت ْم ِسكوا هِ ِعص ِم الككوا ِف ِ وال خيلنج بكنم لغن فت نلع عنق سنبيي
َّ ْ
عز مق قهني يهنعة كاوهم ابلذ اتهب ِ :إنا أطعنا سكادتنا
لومه ابتبهم أولقع لذ ق ضلع وأضلع  ،قه
َّ
ْ ْ
َّ َّ
ُّ
اسكتكَبوا ِإنكا رنكا
َّليكن
تةهىل :و /إك ت ههللاع
وقه
وكَباءنا إىل قعل
لدنهر فيقنع الضعفاء ل ِ ِ
ْ ً ْ ْ ْ ْ
َّ ْ
ُ ِم ْن ْ
ي الء قالوا ل ْو هْانا اُ لتْيْناك ْم أفتهللارو الستكبهر منه
كاب ا ِ
لكم تبعا فتل أُتم مونو عنا ِمن ع ِ
هع؟ هع تو لطهعة ملق أموو بطهعت  ،و ل ف عل مق نهللابع إىل متهبةت  ،و لقوم دطن منق هنذ عنق اننم
متهللابو زهللاو ووعظ .

تنهللابو

__________________
لدنهر شنب لشنع أمنو منق ل ني وأنن منق جليعنة ،وأمنهللا حنو منق لدنهر « نت ن »
( )1رو عق لدب ( ) ن قه  :ل و منءء كنع
و لغسه ن ابلتشهللا هللا و لتخعين ن منه غسن منق قنهللا هللا أهني لدنهر أا سنيي ،قنه  :غسنقة لةنا :إك سنهلة معع نه .و ل نهللا هللا :قنيح و ،
وقيي :هع لقيح اةن ملهء رقت و لهللا مكل وقيي :هع مه سيي مق هللالع أهي لدهر.
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َّ
ْ ْ
 17ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :و قال الايْطا ل َّما ق ِِض اَلم

أا مله فوغ مق أمو لهللانيه قه علنء بنق

المه لقوم «وقه ن لشيطه » و هللا ب لنهّن مق أوليهن .
إبوهيم عق أيب هللاةعو
َّ
قنع  :وقكال الاكيْطا ل َّمكا ق ِِضك
 18ـ يف تفسـري العياشـي عنق حو نز عمنق كانو عنق أيب هللاةعنو
ْ
لقوم مءء «وقه ن لشيطه » إال وهع لنهّن.
اَل ْم قه  :هع لنهّن ولي
سنبةا غنال وسنبةا انبال
ن إك انه نع لقيمنة نؤت هببلني
 49ن عق أيب ب م عق أيب عبهللا
لن
فيدظننو الو إىل زفننو عشننو ق ومننةا ابنني وعشننو ق ومننةا غنني ،فيدظننو إبلنني فيقننع  :مننق هننع لننذا أضننة
لةذ ب وأان أغع ة هذ خلل عيةه؟ فيقه  :هذ زفو ،فيقنع  :مبنه هللانهللا لن هنذ لةنذ ب؟ فيقنع  :ببغين علن علنء
فة ننيت  ،وسننةلت أ
أمننوىن ابلس ن ع ال
فيقننع ل ن إبلنني  :و نني لننع وثبننعر لننع ،أمننه علمننة
() 1

َّ
ْ
وأهني بيتن ومنيةت فلنم جيبنين إىل كلنع ،وقنه ِ :إ ِعبكا ِدي لكيس لكَ علكيْ ِت ْم
جيةي يل سنلطهان علن ب
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
واوين ومه عوفت م مق ستندهن م إك قلنة :وال َِتْ أككَثه ْم شكا ِر ِ ين فمدتنع
ال
ن
م
َ
ع
ب
ات
ن
م
ال
إ
طا
سل
ِ
ِ
ِ
ِ

بن نعسننع غننوور فيعقن بننا نهللاا خلال ن فقننه لن  :مننه لننذا اننه مدننع إىل علن وإىل خللن لننذا تبةننع عل ن

خلاله؟ فيقع لشنيطه وهنع زفنو إلبلني  :أننة أمنوتين بنذلع فيقنع لن إبلني  :فلنم ع نية ربنع وأيةتنين؟ فنم
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
َّ
ْ ْ ْ
ِ :إ اُ وعْك ْم وعْ اح ِّ ووعْتك ْم فأخلفتك ْم وما
زفو علي مه قنه
ِ عليكم ِمن سكلطا ال
ت ة.
 :عههم رذم فتعوقع ولع عههم لشيطه فهست هبع وأقبلع .
 51ـ يف هنل اليل قه
 51ـ يف أصـو الكـايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بكنو بنق قنهحل عنق لقهسنم بنق ز نهللا عنق أيب عمنوو لنزبما
قه  :و لعهللا خلهم مق لكعو اعنو لني ءا ،قنه  :نذاو إبلني وتي ن منق أوليهنن منق النن
عق أيب عبهللا
ع لقيمة
__________________
( )1لكبي :لقيهللا.
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ِّ

ْ ْ

إِِّن كف ْ هِما أْشكتمو ِ ِم ْن قبْل و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ْ
وقنهللا كانو قعلن تةنهىل :يكفك
حنهللا ط يع ني قنع فين
 51ـ يف كتـاب التوحيـد عنق أمنم ملنؤمدا
ْ
ً
ب ْعضك ْم هِب ْع الض ويلعن ب ْعضك ْم ب ْعضكا  :و لكعنو هنذ ت نة لني ءا قنع  :فينيأ بة ن م منق بةنب ونظمهنه
ْ ْ
ِّ
سعرا إبوهيم قع لشيطه إِِّن كف ْ هِما أْشكتمو ِ ِم ْن قبْل وقع إبوهيم خليي لومحق« :اعنوان بكنم»
ةىن تيأان مدكم.

 53ـ يف أصـو الكـايف عنهللاا منق أقن هبده عنق أمحنهللا بنق ب عنق علنء بنق عسن عنق أبين عنق عمنوو بنق حو نط
راج طيِّبة أ ْصلتا ثاهت وف ْعتا ِف َّ
السما ِء قنه  :فقنه  :رسنع
عنق قنع
قه  :سةلة أاب عبنهللا
ال
ال
ِ
ِ
فوع ننه ،و النمننة مدننذر ت مه أغ ننههنه ،وعلننم النمننة نوهننه ،ومننيةت م ملؤمدننع
أقننل ه وأمننم ملننؤمدا
ورق ننه ،ه نني في ننه ف نني؟ قننه  :قل ننة :ال و  ،ق ننه  :و
فتسقط ورقة مد ه.
قه  :قه رسع
 51ـ يف كتاب ابخصا عن أيب هللاةعو

مل ننؤمق ليعل نهللا فت ننعر ورق ننة في ننه ،و مل ننؤمق ليم ننعت
 :خل لده منق من وا من  ،وخلقنة ان

و بق ىب يهل مق م وا و حهللاا أقلء عل وفوع هللاةعو.
 55ـ يف كتاب كما الدين ومتام الةعم ابسده إىل عبهللا لومحق بق محه عق عمو بق قهحل لسهبوا قه  :سنةلة
عق هنذ ت نة :أ ْصلتا ثاهت وف ْعتا ِف َّ
 ،وفوع نه أمنم
السكما ِء قنه  :أقنل ه رسنع
أاب عبهللا
ِ
ِ
لوهللانني منند م
أغ ننههنه ،و لشننيةة مننق ورق ننه ،و
ملننؤمدا ،و السننق و السننا نوهننه وتسننةة مننق ولنهللا السننا
َّ

ْ

ليمعت فتسقط ورقة مق تلع لش وا ،قلة :قعلن  :ت ْل ِي أكلتا ل َِك ال هِ ِكإذ ِ ِ ِّبتكا قنه  :منه خينوحل منق علنم
ِّ
المه إليكم اي سدة ِم ْن ل فج ع ِمي ال .
عق أبين وكانو حنهللا نه ينع ال و مخنو قنع لبنهقو
 56ـ يف ابخرا ل واجلرا ح ورو عق اللب عق ل ه

 :وأخيام عمه أر
ميةتده مه نشهء مق لةلم.

تسقلع عد

قعل تةنهىل« :من وا أ ْصلتا ثاهت وف ْعتكا ِف َّ
السكما ِء
ِ
ِ
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نق نةطن

 57ـ يف كتاب علل الشرا ع ابسده إىل لسكعّن عق هللاةعو بق ب عنق أبين

علينه

قنه

رهللاني

َّ
ْ
قنع  :تل ِي أكلتكا ل َِك ال

ع زمهان ،قه  :لزمه مخسة أم و ،و السا ستة أمن و ،ال
نذر
ْ
لكه منل سع ء.
هِإِذ ِ ِ ِّبتا
 58ـ يف كتــاب ةمعــاين الخيــار حنهللاثده ب بننق إبننو هيم بننق إسن قننه  :حنهللاثده ب بننق عب نهللا لةز ننز بننق حيننىي قننه :
حهللاثين عبهللا بق ب ل ب قنه  :حنهللاثده ب بنق هنال ( )1قنه حنهللاثده اننني بنق تنيح قنه  :حنهللاثده عمنوو بنق مشنو
 :راكج ال طيِّبك الة أ ْصكلتا
عنق قنع
عق هللاهبو جلةعء قه  :سةلة أاب هللاةعو ب بق علء لبهقو
َّ
ْ
ثاهت وف ْعتا ِف َّ
،
 ،وفوع نه علن
السما ِء ت ْل ِي أكلتا ل َِ ال هِإِذ ِ ِ ِّبتا قه  :مه لش وا فوسنع
ِ
ِ
وورق ننه مننيةتده ،ث قننه  :إ ملننؤمق مننق مننيةتده
ونوهننه أوال هننه
وغ ننق لش ن وا فهيمننة بدننة رسننع
ليمعت فتسقط مق لش وا ورقة ،و ملعلع مق ميةتده ليعلهللا فتعر لش وا ورقة.
هذ لش وا لطيبة لدخي.
 59ـ يف جممع الييا «اش وا ييبة» ت ة رو ن عق لدب
 :أنة لشن وا وعلن غ ند ه ،وفهيمنة ورق نه ،و السنق
 62ن ورو عق بق عبه قه  :قه هللاينيي للدب
و السا نهرهه.
 61ن «اي حا» أا اي ستة أم و عق أيب هللاةعو .
 61ـ يف الكايف علء بق إبوهيم عنق أبين عنق السنق بنق حمبنعب عنق خهلنهللا بنق حو نز عنق أيب لوبين عنق أيب عبنهللا
 :قنهللا أ عليننه
نن سننقي عننق رهللانني قننه  :هلل علنء أقننع حيدننه وكلننع مننكو؟ فقننه أبننع عبنهللا
مني هذ فقه  :قم ستة أم و ،فه
أم و.

َّ

ْ

ْ
كل ِي أكلتكا ل َِك ال هِ ِكإذ ِ ِ ِّبتكا ةنىن سنتة
قنع  :ت

__________________
( )1و نسخة «عبهللا بق هال » ولكق لظههو ملع ف للم هللار مه خ ان .
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ً ِّ ً
 10ن ب بق حيىي رفة عق أحهللا ه
قه  :تقع  :إك غوسة أو زرعنة« :ومنني ُكِمة طيبكة راكج ال
َّ
ْ
طيِّبة أ ْصلتا ثاهت وف ْعتا ِف َّ
السما ِء ت ْل ِي أكلتا ل َِ ال هِ ِإذ ِ ِ ِّبتا .
ال
ِ
ِ
حهللا ط يع ي وفي  :وهللاةي أهني لكتنهب لقنهنما
 61ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي (ر ) عق أمم ملؤمدا
َّ
ْ
ب و لةهملا بظههو وابيد منق من وا أ ْصلتا ثاهت وف ْعتا ِف َّ
السما ِء ت ْل ِي أكلتكا ل َِك ال هِكإِذ ِ ِ ِّبتكا  ،أا
ِ
ِ

منه علني م منق تنو هنذ تايت لنيت

ظ و مني هذ لةلم تملة لعقة بةهللا لعقة ولع علم ملدهفقع لةند م
بيدة لع و ل ه يفسقطعهه م مه سقطع .
 65ـ يف تفسري العياشي عق ب بق علء اللب عق زررا ومحو عق أيب هللاةعو و ىب عبنهللا
ً
ال ُكم ًة طيِّب ًة راج طيِّبة أ ْصكلتا ثاهكت وف ْعتكا ِف َّ
السكما ِء قنه  :ةنىن لدنب
ِضب اُ مث
ال
ال
ِ
ِ
ِ

قنع :
يفقني

لنهبة ،و لعوم لعال ة ملق خي في ه.
ً
ً ِّ ً
 11ن عق عبهللا لومحق بق سهمل يفمي عق أبي عق أيب عبنهللا
ُكمة طيبكة راكج ال
ِ :ضب اُ مثال ِ
ُكمك الة خ ِبيثك الة راكج ال خ ِبيثك الة
طيِّب الة ت تا قه  :هذ مني ضوب
يفهي بية نبي وملنق عنه هم هنع مثكل ِ
ْ
ْ
اات َّث ْت ِم ْن ف ْو ِِ اَل ِْ ِض ما ِلا ِم ْن ق الاِ .
 67ـ يف تفسـري علـي بـن إبـراهيم حـدا أيب عنق السنق بنق حمبنعب عنق أيب هللاةعنو يفحنع عنق سنال بنق ملسنتدم
ً
ً
ً
ُكمكككة طيِّبكككة ت ننة قننه  :لش ن و رسننع
قننه  :سننةلت عننق قننع
عننق أيب هللاةعننو
تةننهىل مكككثال ِ
 ،ونوهتنه النمنة منق
 ،ونسب اثبة بىن ههمم وفوم لش وا علء بق أيب يهل وغ ق لش وا فهيمة
و النمنة منق أوال هننه أغ نههنه ،ومنيةت ه ( )1ورق ننه ،و ملنؤمق منق مننيةتده ليمنعت فتسننقط
ولنهللا علن وفهيمننة
َّ
ْ
مق لش وا ورقة ،و ملؤمق ليعلهللا فتعر لشن وا ،قلنة :أرأ نة قعلن  :ت ْل ِي أكلتا ل َِ ال هِ ِإذ ِ ِ ِّبتكا ؟ قنه :
ةىن بذلع مه عتع ب النمة
__________________
( )1و مل هللار «وميةت م» عل لعظ جلم .
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يفعهللا ء م حممنهللا

ميةت م اي حج وعموا مق الال و الو ( )1ث ضوب
ْ

فقنه  :ومثل ُكِم الة خ ِبيثك الة

ْ
اات َّث ْت ِم ْن ف ْو ِِ اَل ِْ ِض ما ِلا ِم ْن ق الاِ .
راج ال خ ِبيث الة
قه  :اذلع لكهفوو ال ت ةهللا أعمنههلم إىل لسنمهء وبدنع مينة
 68ن و رو ة أيب جلهرو عق أيب هللاةعو
مس هللا وال جمل  ،وال ت ةهللا أعمههلم إىل لسمهء إال قليي مد م.
ال ذاوو

 69ن هللاع من جلننهم و مننه لشن وا خلبينننة فكنني من وا ال طين نوهننه اشن وا الدظنني و لكشننعه ( )2وعننق
بدع مية.
لبهقو
مننق بن لنؤلننع ( )3فليقنوأ علي ننه هننذ تايت سننبةه نق ننه لشن و
 71ـ يف ةمصــياا الكفعمــي عننق علننء

ْ َّ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ
اِ
ومثل ِ
ُكم الة خ ِبيث الة راج ال خ ِبيث الة ااتثت ِمن فو ِِ اَلِ ِض ما ِلا ِمن ق ال
منْبثا .

ْ
اْلبال ِسا فاكن ْ
َّ
ته ً
باء
وِس ِ
ت ِ

 71ـ يف الكايف علنء بنق إبنوهيم عنق عمنوو بنق عنمنه وعنهللاا منق أقن هبده عنق سن ي بنق زاي عنق أمحنهللا بنق ب
بق أيب ن و و السق بق علنء عيةنه عنق أيب عيلنة مع ني بنق قنهحل عنق هللانهبو عنق عبنهللا يفعلن  ،وعلنء بنق إبنوهيم
عننق ب بننق عيسن عننق ننعن عننق إبننو هيم بننق عبنهللا يفعلن  ،وعلننء بننق إبننوهيم عننق ب بننق عيسن عننق ننعن عننق
إبوهيم بق عبهللا يفعل عق سع هللا بق غعلة قه  :قه أمنم ملنؤمدا  :إ بنق م إك انه مخنو نع منق أاي
لهللانيه وأو ع مق أاي الخنوا ،منني لن مهلن وولنهللا وعملن  ،فيلتعنة إىل مهلن فيقنع  :و ىن ادنة علينع حو نه
م ي ه

() 4

__________________
( « )1ب هنو لهللارهللاهت ةقعب بق ز هللا عق السق بنق حمبنعب عنق يفحنع عنق سنال بنق ملسنتدم عنق أيب هللاةعنو
َّ

ْ

منلن  ،غنم

مخو قه  :قلة ل  :هللاةلة فهللا قعل تةهىل :ت ْل ِي أكلتا ل َِ ال هِإِذ ِ ِ ِّبتا قه  :هع مه خيوحل مق المه مق الال و الو
إىل ميةت  .ومد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
( )2لكشعن :نبهت لت عل لشع و لش و ال أقي ل وال ور .
( )3لنؤلع  :خوحل بكع مسهللا إلنسه انتئ :قل  :مستهللا و .و قه ل ابلعهرسية «زگيي».
( )4لش يح :لبخيي.
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اني سندة

ىن ادنة لكنم حمبنه ،و ىن ادنة علنيكم

فمه يل عدهللا ؟ فيقع  :خذ مىن اعدع ،قه  :فيلتعنة إىل ولنهللا فيقنع  :و

حمهميننه فمننه ك عدنهللاام؟ فيقعلننع  :نؤ ننع إىل حعوتننع نع ر ننع في ننه ،قننه  :فيلتعننة إىل عمل ن فيقننع  :و ىن ادننة
فيع لزههللا و ادة عل لنقيال فمه ك عدهللا ؟ فيقع  :ان قو دع قني و نع نشنو حن عنو ان وأننة علن
وليه أات أيي لده رحيه ،وأحسد م مدظو  ،وأحسد م رايمه ( )1فيقع  :أبشنو بنووح ورحينه
ربع قه  :فه اه
وهللادة نةنيم ،ومقنهللامع خنم مقنهللا  ،فيقنع لن  :منق أننة؟ فيقنع  :ان عملنع ل نهحل رسني منق لنهللانيه إىل جلدنة ،و نن
ة لن  ،فننهك خني قني أات ملكننه لقني جينو مننةهر ه وخينهللا يفر مقنهللا م مه
ليةنوه غهسنل و دهمنهللا حهملن
أقننع هتمه اهلوع نهللا لقهق نهللا ،وأب ننهر ه اننهلي خلننهي  ،فيقننعال ل ن  :مننق ربننع ومننه دننع ومننق نبيننع؟ فيقننع :
 :يَبِّككت اُ
 ،فيقننعال  :ثبتننع فيمننه سن وتوض ن وهننع قننع
ريب ،و ننين إلسننال  ،ونبيننء ب
َّ

ْ

ْ َّ
كت فنهاليعا لنهللانيه و تخنوا ث عسن ه لن
ِ
اَّلين آمنكوا هِكالقو ِل اثلاهِ ِ
ْ
ْ
َّ
 :أ ْصحاب اْلن ِة ي ْوم ِئ الك خ َْ م ْستق ا وأَسكن
جلدة ث قعال ل  :من قو و لةا نع لشهب لدهعم قنه
ً
م ِقيال و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
() 2

قني منهللا ب نو  ،ث عت نه اباب إىل

 12ن ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب بق عيس عق السا بق سنةيهللا عنق لقهسنم بنق ب عنق علنء بنق أيب محنزا
قه  :إ ملؤمق إك خوحل مق بيت ميةت ملالنكنة إىل قني  ،ز محنع علين  ،حن
عق أيب ب م عق أيب عبهللا
ميشن علن منلنع لن ق منه
إك نت ب إىل قي  ،قهلة ل يفر  :موحبه بع وأهنال ،منه و لقنهللا ادنة أحن
قد ب  ،فيعس ل مهللا ب و  ،و هللاخي علي قي ملكنه لقني و نه قةينهللا ( )3لقني مدكنو ونكنم ،فيلقينه فين لنووح

إىل حقع

() 4

__________________
( )1لواييب :للبه لعهخو.
( )2فسح ل جملل  :وس وفوحل ل عق مكه سة .
( )3لقةيهللا مبةىن ملقهعهللا اهجللي .
( )4القع :خل و.
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فيقةهللا ن ن و سننقالن فيقننعال  :مننق ربننع؟ فيقننع  ، :فيقننعال  :مننه دننع؟ فيقننع  :إلسننال فيقننعال ومننق نبيننع؟
فيقع  :ب فيقعال  :ومق إمهمع؟ فيقع  :فال قه  :فيده مده مق لسمهء قنهللا عبنهللاا فومنع لن قني منق
جلدة و فت ع اباب إىل جلدة وألبسع مق ثيهب جلدة ح أيتيده ومه عدهللاان خم ل ث قنه لن  :من نعمنة عنوو من نعمنة
ال حلننم في ننه ( )1قننه  :و اننه اننهفو خوهللاننة ملالنكننة تشننية إىل قنني لةدعن ن ح ن إك نت ن إىل قنني  ،قهلننة ل ن
يفر  :ال موحبنه بنع وال أهنال ،مننه و لقنهللا ادنة أبغنب ميشن علن منلنع ال هللانو لن ق منه قند بنع ليننع
فت ني علين حن تلتقنء هللاع ن ( )2قننه  :ث نهللاخي علين ملكنه لقني و نه قةينهللا لقني مدكنو ونكنم ،قنه أبنع ب ننم:
قلة :هللاةلة فهللا هللاخال عل ملنؤمق و لكنهفو قنعرا و حنهللاا؟ قنه  :ال ،قنه  :فيقةهللا نن و لقينه فين لنووح إىل
حقع ن فيقننعال  :مننق ربننع؟ فيننتل لج ( )3فيقننع  :قنهللا مسةننة لدننه قعلننع  ،فيقننعال لن  :ال ر ننة ،و قننعال لن  :مننه
دننع؟ فيننتل لج فيقننعال ل ن  :ال ر ننة ،و قننعال ل ن  :مننق نبيننع؟ فيقننع ق نهللا مسةننة لدننه قعلننع فيقننعال ل ن  :ال
ر ة ،و سقي عق مه زمهنن  ،قنه  :و دنه مدنه منق لسنمهء :انذب عبنهللاا فومنع لن قني منق لدنهر ،وألبسنع
مق ثيهب لدهر ،و فت ع ل اباب إىل لدهر ح أيتيده ومه عدهللاان مو ل  ،و وابن مبوزبة ( )4ثنالن ضنوابت ،لني مد نه
ضوبة إال تطه و قي انر  ،لع ضوب بتلع ملزربة هللابه هتهمة ( )5لكهنة رميمه.
 :و سلط علي قي اليهت تد ش هنشه ( )6و لشيطه
وقه أبع عبهللا
__________________
( )1اللم ن ابل م ن :مه و لدهنم نعم  ،لكد قهللا غل عل مه و مق لشو و لقبيح ،امه غلبة لوساي عل مه و مق خلم و السق.
( )2هللاع نح :يفضالم ليت سة ل ن وهء اله ل ل هللار اهل لعم اله ل لظ و.
لكال .
( )3لتل لج :ل
( )4ملوزبة :ع ها ابما مق حهللا هللا تتخذ لتكسم ملهللار.
( )5هتهمة :مق أمسهء مكة ملكومة.
( )6هنش الية أو لةقوب :لسةت  ،ع ت  .وأخذت ابضو س ه.
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غمن غمنه ،قنه  :و سنم عذ بن مننق خلن
اااء .

إال جلنق و النن  ،و نن ليسنم خعن نةنههلم ونعنب أ نهللا م وهنع قننع

ْ
َّ
ُّ
ْ
ُّ ْ
َّ
ِّ
ْ ْ َّ
ادلنيا و ِِف اَلخ وي ِضل اُ الظال ِ ِم ويفعل اُ ما
 :يَبت اُ ِ
ت ِِف احيا ِ
اَّلين آمنوا هِالقو ِل اثلاهِ ِ

 73ـ يف ةمن ال رهره الفقيه وقه ل ه
مشهلن  ،لي نل عمنه هنع علين  ،فيننةىب
ْ

ْ

 :إ لشيطه ليةت لوهللاني منق أوليهندنه عدنهللا معتن عنق مييدن وعنق
لن كلنع ،وكلنع قنع

َّ
ْ
ِّ
اَّليككن آمنككوا هِككالق ْو ِل
 :يَبككت اُ ِ

اثلَّاهت ِف احيا ُّ
ادلنْيا و ِِف اَل ِخ ِ .
ِ
ِ ِ ِ
قننهال :إك وضن
 71ـ يف تفســري العياشــي عننق زررا ومحننو وب بننق مسننلم عننق أيب ن هللاةعننو وأيب عبنهللا
لوهللاني قنني أات ملكنه ملننع عنق مييدن وملنع عننق سننهر  ،وأقنيم لشننيطه بنا هللا ن عيدنه مننق نه  ،فيقننه  :مننه

فيعننزم لننذلع فزعننة و قننع اننه مؤمدننه :ب
تقننع هننذ لوهللانني لننذا خ نوحل بننا ه ننو نيكم ننزعم ن ن رسننع
رسع  ،فيقه ل عدهللا كلع :من نعمة ال حلم في نه ،و عسنح لن قني تسنةة كرم و نو مقةنهللا منق جلدنة،
َّ
ِّ
ْ ْ َّ
كت و انه انهفو قنهلع  :منق هنذ لوهللاني لنذا انه بنا
وهنع قنع  :يَبت اُ ِ
اَّليكن آمنكوا هِكالقو ِل اثلاهِ ِ

ه و نيكم قع ن رسع ؟ فيقع  :مه أ را ،فيخل بيد وبا لشيطه .
قنه  :إك وضن لوهللاني قني أات ملكنه  ،ملنع عنق مييدن وملنع
 15ن عنق ب بنق مسنلم عنق أيب هللاةعنو
عننق مشهل ن  ،وأقننيم لش ننيطه بننا هللا ن عيدننه م ننق ننه  ،فيقننه ل ن  :اي ن تق ننع هننذ لوهللا نني لننذا خ نوحل ب ننا
ه و نيكم؟ قه فيعنزم لنذلع فيقنع انه مؤمدنه :عنق ب تسنقالىن؟ فيقنعال لن عدنهللا كلنع :من نعمنة ال حلنم في نه

و عسننح لن قنني سننبةة كرم ،و ننو مقةنهللا مننق جلدننة ،و اننه اننهفو قينني لن  :مننه تقننع هننذ لوهللانني لننذا بننا
ه و نيكم؟ فيقع  :مه أ را وخيل بيد وبا لشيطه و وب مبوزبة منق حهللا نهللا سنم قنعت اني منءء ،وهنع قنع
ْ
َّ
ُّ
ْ
ُّ ْ
َّ
ِّ
ْ ْ َّ
ادلنيا و ِِف اَلخك وي ِضكل اُ الظكال ِ ِم ويفعكل اُ مكا
 :يَبت اُ ِ
ت ِِف احيا ِ
اَّلين آمنوا هِالقو ِل اثلاهِ ِ
اااء .

541

 76ـ يف عيــو الخيــار عننق ب بننق سننده قننه  :خلننة علن ىب السننق

قبنني

حيمنني إىل لةننو بسنندة،

با هللا  ،فقه يل :اي ب! قلة :لبيع ،قه  :ن سيكع هذ لسندة حوانة فنال رنزم مد نه ،ث
وعل بد
ُّ
ْ
َّ
الظال ِ ِم ويفعل اُ ما اااء قلنة :ومنه
أيو ونكة بيهللا إىل يفر ورف رأسن إىل وهنع قنع  :وي ِضل اُ
ك هللاةلننة فنهللا ؟ قننه  :مننق هلننم إبننين هننذ حقن وهللا نهللا إمهمتن مننق بة نهللاا ،اننه امننق هلننم علننء بننق أيب يهل ن
 ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
حق وهللا هللا إمهمت مق بةهللا ب
نبينه إال بت نويف خلمنو،
قنع  :منه بةنط
 11ن وابسده إىل لواي بق ل لة قنه  :مسةنة لوضنه
عةي مه شهء ،و كع مق تو ث لكدهللار.
و قو ل م
 78ـ يف كت ــاب التوحي ــد ابس ننده إىل عبن نهللا ب ننق لع نني هل ننهمشء ق ننه  :س ننقلة أاب عبن نهللا هللاةع ننو ب ننق ب
ْ

ْ

ً

 :م ْن ي ْت ِْ اُ فتو الم ْتت ِْ وم ْن ي ْض ِلل فل ْن َِتْ َل و َِلا م ْ ِشكْا فقنه  :إ
عق قع
:
وتةننهىل نني لظننهملا ننع لقيمننة عننق ر اومت ن  ،و نهللا أهنني الميننه و لةمنني ل ننهحل إىل هللادت ن امننه قننه
ُّ
ْ
َّ
 :إ َّ َّاَّلين آمنوا وعملكوا َّ
الصكاحا ي ْتكْيت ْم ِ ُّبت ْ
كم
الظال ِ ِم ويفعل اُ ما اااء وقه
وي ِضل اُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
هإيمانِت ْم َتْ ي ِم ْن َتْ ِتتم ْاَلنْتاِ ِف ا َّنا ِ َّ
انل ِع ِيم .
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
 79ـ يف أصو الكايف السا بق ب عق مةل بق ب عق بسطه بق موا عق إس بق حسنه عنق هليننم بنق
و قنهللا عننق علننء بننق السننا لةبنهللاا عننق سنةهللا إلسننكهه عننق يفقننب قننه  :قننه أمننم ملننؤمدا  :مننه اب أقننع
دنز ذننم لةننذ ب؟ ث تنال هننذ ت ننة :ألك ْ
كم ت ك إىل
وعنهللالع عننق وقنني ال تخعفننع
غنمو سنندة رسننع
َّ

ْ ً

ُّ

ْ

تبنهر

ْ
َّ
ْ ْ
واِ ات َّنم ث قه  :ق لدةمة ليت أنةنم
ِ
اَّلين هْلوا نِعمت ا ِ
ُ كف ا وأَلوا قومتم داِ اِل ِ
وبده ععز مق فهز ع لقيمة.
 81ـ احلسني بن عق مةل بق ب بق ورمنة عنق علنء بنق حسنه عنق عبنهللا لومحنه بنق اننم قنه  :سنةلة أاب

عبهللا

عق قع

ذنه علن عبنه ،

 :أل ْم ت إىل
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َّ

ْ

ً

ْ
َّ
ُ كفك ا ت نة قنه  :عننىن قو شنه قهيبنة لننذ ق عنه و رسنع
ِ
اَّليككن هككْلوا نِعمككت ا ِ

ون ننبع لن الننوب

وهللا هللاو وقي .

 81ـ يف روضـ الكـايف السنا بنق ب يفمنةوا عنق مةلن بنق ب عنق لعمنهء عنق أاب بنق عنمنه عنق النهرن
َّ
ْ ً
ْ
َّ
ُ كفك ا قنه  :منه قعلنع
:
عنق قنع
لد وا ،قه  :سةلة أاب هللاةعو
ِ
اَّلين هْلوا نِعمت ا ِ

كلننع؟ قلننة :قعلننع هننم يفف ننو مننق قننو ش بدننع ميننة وبدننع ملغننما ،قننه  :ث قننه  :هننء و قننو ش قهيبننة،
فقنه  :ىن ف نلة قو شنه علن لةنوب وأمتمنة علنيكم نةمنيت ،وبةننة إلني م رسنعال
تبنهر وتةنهىل خهين نبين
ْ
ُّ
ً
ْ
ْ ْ
واِ (.)1
(رسعيل ) فبهللالع نةميت كف ا وأَلوا قومتم داِ اِل ِ
 81ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم حــدا أيب عننق ب بننق أيب عمننم عننق عنمننه بننق عيسن عننق أيب عبنهللا
َّ

ْ ً

ْ
َّ
ْ
ُ كف ا  ،قنه  :نزلنة يفف نو ق منق قنو ش
قه  :سةلت عنق قنع
 :ألم ت إىل ِ
اَّلين هْلوا نِعمت ا ِ
بنوهم نع بنهللار ،و منه بدنع مينة فمتةنع إىل حنا ،ث قنه  :و نق و
بىن أمية وبىن ملغنما ،فهمنه بدنع ملغنما فقطن
نةمة ليت أنةم ذه عل عبه وبده ععز مق فهز.

نن قنه  :إ

 83ن حنهللاثين أيب عنق إسن بنق هليننم عنق سنةهللا بنق يو ن عنق يفقنب بنق نبهتنة عنق علنء
لش و مل ز ح يهللا ال ح عه للومحق ولهللا عز لومحق وهللاي كع ل ولهللا ( )2فكنه ت لسنمع ت يتف َّط ْ
ُّ ْ
ْ
ْ ُّ ْ ْ
اْلبال هْا  ،فةدهللا كلع قشةو لش و وقهر ل مع  ،حذ ر دز ب لةذ ب ،فمه
ِمن وتنا اَلِض و ِ
خ ِ
اب
__________________
( « )1سننده ل ن يعة لس ن ه ة عننق أيب عب نهللا
وميةت م مد م

أايم م وملك م ،قه  :وأننز

ْ
ْ
ْ
يصكل ْونتا وبِكئس القك اِ

تةنهىل فني م:

قننه وق نهللا كاننو بننىن ميننة :أخنني

نبي ن مبننه لق ن أهنني بيننة ب أهنني مننع هتم

َّ
ْ
ُّ
ْ ً
َّ
ْ
َّ
ْ ْ
ْ
كواِ اتكنم
ألم ت إىل ِ
اَّلين هْلوا نِعمت ا ِ
ُ كف ا وأَلكوا قكومتم داِ اِل ِ

ونةمنة  :ب وأهني بيتن  ،حنب م مينه نهللاخي جلدنة ،وبغ ن م نعنه نهللاخي لدنهر .مدن ععن عدن » (عنق هنهمش

بةب لدسخ)
( )2و نسخة« :هللاي لومحق أ كع ل ولهللا» ثالن مو ت.
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أقع غمو سدة رسع

وكاو إىل مخو مه نقلده عق أقع ن لكه سع ء.
قنع

 81ـ يف تفسري العياشي عق يفقب بق نبهتة قنه أمنم ملنؤمدا
ْ ً
ُ كف ا  .قه  :ق نةمة ليت أنةم ذه عل لةبه .
ا ِ
 85ن و رو ننة ز نهللا لش ن ه عد ن قننه قلننة ل ن  :بلغننين أمننم ملننؤمدا

َّ
ْ
َّ
ْ
اَّلين هْلوا نِعمت
ألم ت إىل ِ

سننقي عد ننه فقننه عننىن بننذلع
:

نع بنهللار ،و منه مينة فمتةنع إىل حنا ،فقنه أبنع عبنهللا
يفف و مق قو ش مية و زو  ،مه نزو فقتلن
عىن و ذه قو شه قهيبة ،لذ ق عه و ون بع ل الوب.
فسنةل عنق قنع
قنه  :مسةتن قنع هللانهء بنق لكنع إىل أمنم ملنؤمدا
 86ن عق كر ح عق أيب عبنهللا
ْ
ُّ
ً
ْ
أل ْم ت إىل َّاَّلين ه َّْلوا ن ْعمت اُ كف ا وأَلوا ق ْومت ْ
كواِ قنه  :تلنع قنو ش بنهللالع نةمنة اعنو
اِل
داِ
م
ِ
ِ
ِ
ِ

واذبع نبي م ع بهللار.
حنا خني علين :
 81ن عق ب بق سنهب بنق يل نة يفن نهرا قنه  :النه قنه هنهرو يفيب السنق معسن
مننه هننذ ل نهللا ر و ر مننق هننء؟ قننه  :لشننيةتده ف ن ا ولغننمهم فتدننة ،قننه  :فمننه اب قننهح ل نهللا ر ال أيخننذهه؟ قننه :

َّ
ْ
اَّليككن
ككن ِ
لككم يك ِ

أخننذت مدن عننهموا وال أيخننذهه إال مةمننعرا ،فقننه  :أ ننق مننيةتع؟ فقنوأ ل ن أبننع السننق
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ِّ
ْ ْ
ش ِك منْفك َ ََّّت تأ ِتيتم اِليِّنة قنه  :فند ق اعنهر؟ قنه  :ال ولكنق امنه قنه
كف وا ِمن أه ِل ال ِ
ك ِ
تاب والم ِ
َّ
ْ
ْ ً
ْ
َّ
ُّ ْ ْ
ْ
عدهللا كلع وغلظ علي .
واِ  .فغ
 :ألم ت إىل ِ
اَّلين هْلوا نِعمت ا ِ
ُ كف ا وأَلوا قومتم داِ اِل ِ
ْ
ُّ
ْ ْ
كواِ قننه  :ننه
 88ن عننق مسننلم ملشننعه عننق علننء بننق أيب يهلن
قعلن  :وأَلككوا ق كومتم داِ اِلك ِ
يفف و مق قو ش بدع مية وبدع ملغما.
هنننم اعننهر قننو ش اننذبع نبنني م ون ننبع لن
ملةننىن ابت ننة فةننق أمننم ملننؤمدا
 89ـ يف جممــع الييــا و ختلن
عق هذ فقنه  :نه يفف نو منق قنو ش بدنع مينة وبدنع ملغنما ،فةمنه
الوب و لةهللا وا ،وسقي رهللاي أمم ملؤمدا

بدع أمية فمتةع
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ىل حا ،و مه بدع ملغما فكعيتمعهم ع بهللار.
فننو للعقننو ء
 91ـ يف تفســري العياشــي عننق زرعننة عننق مسهعننة قننه  :إ
م ن ه وهء لزاها ،مد نه ( )1حقدنع منهءهم وذنه مسنع مسنلما ،ولكنق فنو
ً
ْ
تبهر وتةهىل :وينْ ِفقوا ِم َّما ِزقناه ْم ِِسا وعال ُِية .
قه

مننه يفغديننهء فو ننة ال حيم نهللاو
يفمنع حقعقنه ،غنم لزانها وقنهللا

ْ

ْ
َّ ْ
موضهت بليه اي هللاهللا هللا و قواب اي بةيهللا.
 91ـ يف هنل اليل قه
 :و الامس والقم دائِب ِ
قننه  :مسةتن
 91ـ يف تفســري العياشــي عننق حسننا بننق هننهرو مننيخ مننق أقن هب ىب هللاةعننو عننق أيب هللاةعننو
ْ
ِّ
قوأ هذ ت نة و آتاك ْم ِم ْن ل ما سكأتلمو قنه  :ث قنه أبنع هللاةعنو  :لننعب و لشنءء [ لنذا] مل تسنقل
إاي أعطه .
ِّ

ْ

ِم ْن ل ما سأتلمو ابلتدع ق.
 93ـ يف جممع الييا قوأ ب بق علء لبهقو وهللاةعو بق ب ل ه
إك قنوأ هنذ ت نة
 91ـ يف روض الكايف علي بن ب عق بةب أق هب رفة قنه  :انه علنء بنق السنا
ْ ُّ ْ
ُ ال َتْصوها قع  :سب ه مق مل جيةي أحنهللا منق مةوفنة نةمن إال ملةوفنة ابلتق نم عنق
و ِإ تعْوا نِعمة ا ِ

مةوفت ننه ،امننه مل جيةنني أح نهللا مننق مةوفننة إ را ن أانننو م ننق لةل ننم ن ن ال هللارا ن فش ننكو هللانني وع ننز مةوفننة لة ننهرفا
ابلتق م عق مةوفة مكو  ،ف ةي مةوفت م ابلتق م مكو امه علم علم لةهملا هنم ال هللاراعن ف ةلن مينهان ،علمنه
مدن نن وسن لةبننه فننال ت ننهوز كلننع ،فننه مننيقه مننق خلقن ال بلن منهللا عبه تن واين بلن منهللا عبه تن مننق ال
مهللا ل وال اي ؟ تةهىل عق كلع علع ابم .
 95ـ يف هتــذيب الحكــام سنةهللا بننق عبنهللا عننق ب بننق عيسن عننق ب بننق سننده عننق أيب مسةينني لقمننه عننق
فليةنوه
قه  :مق اه مةسو فلم ت ية ل ح نة إلسنال فلينةت قني أيب عبنهللا
بشهر عق أيب عبهللا
عدهللا  ،فذلع جيز عق
__________________
( )1و مل هللار «ذه» مكه «مد ه».
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ح ننة إلسننال  ،مننه ىن ال أقننع جيننز كلننع عننق ح ننة إلسننال إال ملةسننو ،فهمننه ملعسننو إك اننه ق نهللا حننج ح ننة
ننع
تدعنني ابالننج و لةمننوا فمدةن مننق كلننع مننغي نيننه أو عننهن فننةت السننا بننق علننء
إلسننال فننةر
ل ن بننذلع أضننةهفه م ننهععة قلننة :اننم تة نهللا ح ننة واننم
عوفننة هللا نزأ كلننع عننق أ ء ح ت ن وعموت ن  ،وضننهع
ْ
كلع ،قلة :مةا؟ قه  :ومق حي كلنع ،قلنة :ألن ؟ قنه  :وأاننو ،ث قنه  :و ِِ
تةهللا عموا؟ قه  :ال حي

ُّ ْ
ُ ال َتْصوها .
تعْوا نِعمة ا ِ
فسةل عق مءء فلم جيبن  ،فقنه لن لوهللاني:
 96ـ يف تفسري العياشي عق لزهوا قه  :أت رهللاي أاب عبهللا
منو إبنوهيم دنز مسةيني مبكنة فعةني
فه ادة بق أبيع فهنع منق أبدنهء عبنهللاا يفقنده فقنه لن  :انذبة
ْ
ْ
ِّ ْ ْ
ً ْ
اانبِْن وب َّ
ِن أ ْ ُ ْعبْ اَل ْصنام فلم ةبهللا أحهللا مق ولهللا مسةيي قندمه
و
نا
م
آ
د
اِل
ا
ك
ه
ل
ِإهْ ا ِهيمِ :ب ااع
فقه
ِ
ِ
ِ

ولكق لةوب عبهللاا يفقده  ،وقهلة بدع مسةيي :هؤالء معةهسان واعوت ومل تةبهللا يفقده .
حنهللا ط يع نني وفين قننع
 97ـ يف كتــاب االحتجـاج للطربســي عنق أمننم ملننؤمدا
َّ
ْ
كْي الظكال ِ ِم
مق مس لكعو تقلهللا مه فعض إىل أنبيهن وأوليهن قع إلبو هيم :ال ينال عت ِ
ْ

 :قنهللا حظننو علن
أا ملشنواا يفنن

مس لشنو هلمنه بقعلن إ َّ ِّ ْ
الشَ لظلم ع ِظكيم فلمنه علنم إبنوهيم
ِ
ْ
ْ
ْ
اانبِْن وب َّ
ِن أ ُ ْعبْ اَل ْصنام .
ده عبهللاا يفقده قه  :و
ِ
ِ
 :أان عنعا ىب إبنوهيم،
ابسده إىل عبهللا بق مسةع قنه قنه رسنع
 98ـ يف أةمايل شيخ الطا ف
ِّ
َّ
ككاس
واين قننوت عننعا أبيننع إبننوهيم؟ قننه  :أوحن
قلدننه :اي رسننع
إىل إبننو هيمِ :إِّن اا ِعلككَ لِلن ِ
ً
اي إب ننو هيم ىن ال
ِإمامكككا فهسننت إب ننوهيم لعننوح فقننه  :اي رب «ومننق كر ننيت» أنمننة منلننء ف ننةوح
أعطيع ع هللا ال أو لع بن  ،قنه  :اي رب منه لة نهللا لنذا ال تعنء يل بن قنه  :ال أعطينع لظنهمل منق كر تنع ،قنه :
اي رب ومق لظهمل مق ولهللاا

ع نهللا
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تبنهر وتةنهىل ابالمهمنة ال

لذا ال ده ع هللا ؟ قه  :مق س هللا ل دم مق وّن ال أهللاةل إمهمه أبهللا  ،وال
ْ

ْ

ً

ح أ كنع إمهمنه ،قنه إبنوهيم:

ْ
ِن أ ْ ُ ْعبْ اَل ْصنام ِ ِّب إ َُّت َّن أ ْضللن ر ِثَا ِمن َّ
اانبِْن وب َّ
انل ِاس قه لدب
و
ِ
ِ
ِ
أخ عل  ،مل س هللا أحهللا مده ل دم قط ،فه ذّن نبيه ،وعليه وقيه.
 99ـ يف روضـ الكـايف بنق حمبنعب عنق عبنهللا بنق غهلن عنق أبين عنق سنةيهللا بنق ملسني قنه  :مسةنة علنء بنق

 :فهنت ة لنهللاععا إىل وإىل

فقننه  :أخننيىن ادننة عهملننه عننق لدننه  ،وعننق أمننبه
قننع  :إ رهللاننال هللاننهء إىل أمننم ملننؤمدا
السننا
 :اي حسا أهللا لوهللاي ،فقنه السنا  :منه قعلنع أمنبه لدنه
لده  ،وعق لده ؟ فقه أمم ملؤمدا
 :فم ْن تبعِن فإنَّ م ِّ
كِن و النهللا ط يع ني أخنذان مدن
ف م ميةتده وهم مع ليده وهم مده ،ولنذلع قنه إبنوهيم
ِ ِ ِ ِ
معض الههللاة (.)1

 :إ َّ أ ْوى َّ
ككاس
انل ِ
ِ

وفي ننه قننه

 111ـ يف كتــاب االحتجــاج للطربســي (ر ) خطبننة يفمننم ملننؤمدا
َّ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
َّلين َّاتبعو وهكا َّ
انل ُّ
ُ فند ق
ي وقنه
هِ ِإهْ ا ِهيم ل
ِ
تكاب ا ِ
 :وأولوا اَلَِامِ بعضكتم أوى هِكبع الض ِِف ِر ِ
ِ
أ ْوى َّ
و نق ورثدنه  ،و نق أولنع يفرحنه لنذ ق ورثدنه لكةبنة ،و نق م إبنوهيم .أف غبنع
كإهْ ا ِهيم
انل ِ
اس هِ ِ

تةهىل :وفم ْن ت ِبع ِِن ف ِإنَّ ِم ِِّن .
عق ملة إبوهيم وقهللا قه
ابسده إىل عمنو بنق ز نهللا قنه  :قنه أبنع عبنهللا
 111ـ يف أةمايل شيخ الطا ف
مده أهي لبية ،قلة :هللاةلة فهللا مق م

 :اي بنق ز نهللا أننة و

__________________
( « )1حمهسن ننق ليقن ننء عد ن ن عن ننق علن ننء بن ننق الكن ننم عن ننق س ن نةهللا بن ننق أيب خل ن ن عن ننق هللان ننهبو عن ننق أيب هللاةعن ننو

قن ننه  :قن ننه رسن ننع

ونقي االمه يع ال ،وفي  :مق أح علء بق أيب يهل وو ال و نتم ب وأقو بع ل وتنعىل يفوقنيهء منق بةنهللا حن علن

كن تبعكِن فإنَّك م ِّ
معهعيت ،وح عل ريب أ ست ي يل في م وهم أتبهع  ،و فم ْ
كِن هللانو
ِ ِ ِ ِ

أقع لكه عق أيب هللاةعو

منني إبنوهيم

ع إال قعل  :هللاو إىل مخو  .مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
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أ خل نم

و يفوقنيهء .و

ب

؟ قه  :أا و مق أنعس م ،قلنة :منق أنعسن م هللاةلنة فنهللا ؟ قنه  :أا و منق أنعسن م ،اي عمنو أمنه

َّ
َّ
ْ ْ
َّلين َّاتبعو وهكا َّ
 :إ َّ أ ْوى َّ
انل ُّ
اَّلين آمنوا واُ و ِ ُّل المل ِم ِن
اس هِإِهْ ا ِهيم ل
تقوأ اتهب
يو ِ
انل ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِّ
ْ
ْ
صاِّن فإِنََّ غفوِ ِ َِيم .
تقوأ قع
عز مس  :فمن ت ِبع ِِن فإِن ِمِن ومن ع ِ

 111ـ يف تفسري العياشي عن أيب عبيهللاا عق أيب هللاةعو

فهللا مدكم؟ قه  :مده و  ،مه مسةة قع إبوهيم
قه
 123ن عق ب اللب عق أيب عبهللا
أهي لبية؟ قه  :مده أهي لبية ،قه في ه إبنوهيم
ب؟ قننه  :أا و مننق م حمم نهللا [ و مننق م
َّ

أو مه

قه  :مق أحبدنه ف نع مدنه أهني لبينة ،قلنة :هللاةلنة

فم ْن ت ِبع ِِن فإِنَّ ِم ِِّن .
مدكم وأقنلح ف نع مدنه أهني لبينة ،قنه  :مندكم
 :مق تق
فم ْن ت ِبع ِِن فإِنَّ ِم ِِّن قنه عمنو بنق ز نهللا :قلنة لن  :منق م
قننع  :إ َّ أ ْوى َّ
ككاس
ب] مننق أنعس ن م ،أمننه تسننم
انلك ِ
ِ

هِ ِإهْ ا ِهيم ل َِّلين َّاتبعو وقع إبوهيم :فم ْن ت ِبع ِِن ف ِإنَّ ِم ِِّن .
قننه  :مننق تننعىل م حمم نهللا وق نهللام م عل ن عي ن لدننه مبننه
 124ن عننق أيب عمننو و ل نزبما عننق أيب عب نهللا
ف نع منق م حممنهللا مبدزلنة م حممنهللا ال نن منق لقنع معينههنم ،و ننه هنع مند م بتعلين
قهللام م مق قو بة رسنع
إلي م و تبهع إايهم ،واذلع حكم

ِّ
ْ
صاِّن ف ِإنََّ غفوِ ِ َِيم .
ِمِن ومن ع ِ

َّ
ْ
كِن ف ِإنك
اتهب «ومق تعل مندكم فهنن مند م» وقنع إبنو هيم :فمكن ت ِبع ِ

قننه  :إ
 115ـ يف تفســري علــي بــن إب ـراهيم حــدا أيب عننق لد ننو بننق سننع هللا عننق هشننه عننق أيب عب نهللا
اه انزال اب ة لشه  ،فلمه ولهللا ل مق هههللاو إمسهعيي غتمة سهرا منق كلنع غمنه منهللا هللا  ،يفنن مل
إبوهيم
إلين :
 :فنةوح
كلنع إىل
كق ل مد ه ولهللا ،واهنة تؤكا إبوهيم هههللاو وتغم  ،فشكه إبنوهيم
نه منني ملنوأا منني ل نل لةعهللانهء توات نه سنتمتةة ذنه ،و أقمت نه اسنوهته ،ث أمنو أ خينوحل مسةيني و من عد نه
فقه  :اي رب إىل أا مكه ؟ قه  :إىل حومء و مىن
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وأو بقةننة خلقت ننه مننق يفر وهننء مكننة ،فننهنز

علي ن هللاينينني

ابلنني  ،ف منني هننههللاو و مسةينني وإبننوهيم

علي ننه ،واننه إبننوهيم ال ميننو مبعض ن حسننق في ن م ن و وخننني وزرم إال وقننه  :اي هللاينينني إىل هههدننه إىل هههدننه؟
عههنهللا سننهرا أال
فيقننع هللاينينني :ال ،مننب مننب حن و مكنة ،فعضننة معضن لبيننة ،وقنهللا اننه إبننوهيم
دز ح وهللا إلي ه ،فلمه نزلع كلع ملكه اه في م وا فةلقة هههللاو علن كلنع لشن و اسنهء انه مة نه،
فهستظلع ست  ،فلمه سوح م إبوهيم ووضنة م وأر الن نوه عند م إىل سنهرا ،قهلنة لن هنههللاو :اي إبنوهيم مل تنهللاعده
معض لي ب أني وال مهء وال زرم؟ فقه إبوهيم :لنذا أمنوّن أضنةكم هنذ ملكنه حهضنو علنيكم،
ث ن وه عد م فلمه بل اهللاا وهع هللابي بذا يع  ،لتعة إلني م إبنو هيم فقنه َّ ِ :بنا إ ِِّّن أ ْسكنْت م ْن ذ ِِّ َّ
كِت
ي
ِ
ِ
ِ

ْ
ْ
هواد غ َْ ذي ز ِْ الع عنْْ هيْتَ الْمح َّ مِ ِ َّبنا َلقيموا َّ
إَلتكم و ْ
اِز ْقت ْ
ْ
ااع ْل أفْ ِئْ ً ِمن َّ
كم ِمكن
اس تت ِوي
الصال ف
انل ِ
ِ
ِ ال ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّ ْ ْ
اثلَّم ا ِ لعلتم ااك و ث م وبقية هههللاو و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
ِّ
قعل ِ َّبنا ِإِّن أ ْسكنْت ت ة قه  :نق و بقينة تلنع
 126ن حهللاثين أيب عق حده عق أيب هللاةعو

لة ا.

ِّ ْ ْ
ْ
ْ ِّ َّ
كَ
كِت هِكوا الد غ ِ
ِإِّن أسكنت ِمن ذِي ِ

قع
 117ـ يف تفسري العياشي عق رهللاي كاو عق أيب هللاةعو
ْ
ِذي ز ِْ الع ِعنْْ هيْ ِتَ المح َّ مِ إىل قعل  « :شكوو » قه  :فقه أبع هللاةعو :ق هم و ق بقية تلع لذر ة.
ملنه سنكق
قنه  :إ إبنوهيم
 128ن عق ملع ي بق معس لكهت عق أيب السق معسن بنق هللاةعنو
وهههللاو مكة و ع مه ليد نوه عد منه بكينه ،فقنه هلمنه إبنوهيم :منه بكيكمنه فقنهللا خلعتكمنه أحن
مسةيي
يفر إىل و حننو ؟ فقهلننة لن هننههللاو :اي إبننوهيم مننه ادننة أر نبيننه منلننع عةنني مننه فةلننة؟ قننه  :ومننه
فةلة؟ قهلة :نع خلعة منوأا ضنةيعة وغالمنه ضنةيعه ال حيلنة هلمنه بنال أنني منق بشنو وال [منهء] ظ نو وال زرم
قهللا بل وال ضوم حيل ؟ قه  :فو إبوهيم و مةة عيده عدهللا مه مس مد مه ،فةقبي
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ح نت إىل ابب بية الو  ،فةخنذ بة نه لكةبنة ث قنه َّ ِ :بنا إ ِِّّن أ ْسكنْت م ْن ذ ِِّ َّيِت هواد غ ْ
كَ ِذي
ِ
ِ ِ ال
ِ
ِ
َّ
ْ
ْ
ْ
ز ِْ الع عنْْ هيْتَ الْمح َّ مِ ِ َّبنا َلقيموا َّ
إَلتم و ْ
اِزقت ْم من اثلَّم ا لعلت ْ
ْ
ااع ْل أفْئِْ ً ِمن َّ
كم
اس تت ِوي
الصال ف
ِ
انل ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
لدنه  :اي مةشنو خلال ن
إىل إبنوهيم :إ قنةهللا أاب قبني فدنه
ااك و قنه أبنع السنق :فنةوح

أيمننوام ننج هننذ لبيننة لننذا مبكننة حمومننه مننق سننتطهم إلين سننبيال فو ننة مننق  ،فمنهللا إلبننوهيم قننعت حن
مس ب أهي ملشو و ملغوب ومه بيد مه مق عي مه قهللار وق ن أقنالب لوهللانه منق لدطن وعين منه قنهللار
وق ن أرحننه لدسننهء إىل ننع لقيمننة ،ف دننه اي ف نني وهللان الننج علن عين خلال ن  ،و لتلبيننة مننق الننهحل
عمقذ ابالج عق .
أاي الهحل هء هللاهبة لدهللا ء إبوهيم
 119ـ يف أصـو الكــايف علنء بنق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق بننق أك دنة عنق لع نيي عنق أيب هللاةعننو
جلههلينة ،ننه أمنوو طعفنع ذنه ث
قه  :نظو إىل لده طعفع حع لكةبة فقه  :هكنذ انهنع طعفنع
ْ ْ
كل أفْ ِئكْ ً ِمكن َّ
كاس
دعوو إليده فيةلمنعان وال نت م ومنع هتم ،و ةوضنع عليدنه ن نوهتم ث قنوأ هنذ ت نة« :و فااع
انل ِ

ْ
ْ
إَلتم .
تت ِوي

 111ـ يف روض الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلهللا عق أبي عق ب بق سده عق ز هللا لشن ه
لقته ا )1( :مق خوحل مق بيت بز ورحلة واو حنال نوو هنذ لبينة عهرفنه قدنه نع ان
قه  :قه أبع هللاةعو
ْ
ْ
ْ
ااع ْل أفْ ِئْ ً ِمن َّ
إَلتم ومل ةق لبية فيقع إلي  ،فند ق و عنعا
اس تت ِوي
« :و ف
قلب امه قه
انل ِ

لننيت مننق هننع ان قلبن قبلننة ح تن  ،و ال فننال اي قتننه ا فنهك اننه اننذلع اننه ممدننه مننق عننذ ب هللا نندم ننع
إبنوهيم
لقيمة ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
وفي ه :و
 111ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي (ر ) خطبة يفمم ملؤمدا

__________________
( )1قتننه ا بننق عهمننة مننق مشننههم حم نهللاثء لةهمننة ومعسننو ذننم رو عننق أن ن بننق مهلننع وأىب لطعينني وسننةيهللا بننق ملسنني و السننق لب ننوا
وغمهم.
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الفقنهللاا مننق لدننه هتننع إليدننه ،وكلننع عننعا إبننوهيم

ْ ْ
ْ
كل أفْئِككْ ً ِمككن َّ
كوي
ك
ت
ت
كاس
ك
انل
حيننط قننه « :و فااعك
ِ
ِ

ْ
إَلتم .

 111ـ يف جممع الييا وقوء علنء
لع و.

وأبنع هللاةعنو لبنهقو وهللاةعنو بنق حممنهللا ل نه

«هتنع إلني م» بعنتح

ْ

ْ
ْ
أفئِْ ً ِمن َّ
إَلتكم منه نن مل ةنق لدنه ال نم،
كوي
 113ـ يف تفسـري العياشـي عنق أيب هللاةعنو
انل ِ
اس تت ِ
أننتم أولقننع ونظننو سام ،و نننه منننلكم لدننه مننني لشنةوا لبي ننهء لنننعر يفسننع أو مننني لشننةوا لسننع ء لنننعر
يفبيب.
قننه  :إ أابان إبننوهيم اننه الننه م ن عل ن رب ن
 114ن عننق ثةلبننة بننق ميمننع عننق ميسننو عننق أيب هللاةعننو

ْ
ْ
ْ
ااع ْل أفْ ِئْ ً ِمن َّ
إَلتم .
اس تت ِوي
فقه ِ :ب ف
انل ِ
قنه  :إ أابان إبنوهيم قنلع ت علين انه فيمنه من علن
 115ن و رو ة خو عدن عنق أيب هللاةعنو
ْ ْ
انلككاس ت ْتككوي إَلتك ْ
كل أفْ ِئككْ ً ِمككن َّ
كم مننه نن مل ةننق لدننه ال ننم ،أنننتم أولقننع رمحكننم
قننه  :فااعك
ربن
ِ
ِ

ونظو سام ،نه منلكم لده مني لشةوا لبي هء لنعر يفسع  ،أو لشةوا لسع ء لنعر يفبيب.
 116ـ يف بصا ر الدرجات عمو بق معس عق معس بق هللاةعو عق علء بق مةبهللا عق هللاةعو بق عبهللا عنق
فننهك يل
عب نهللا بننق عب نهللا لننومحق عننق أيب عمننوو عننق مةهو ننة بننق وه ن  ،قننه  :سننتةكنة عل ن أيب عب نهللا
فسنمةت قنع اننال لن  :اي مننق خ نده ابلعقننية ،وأعطنهان علننم منه م ن ومننه بقنء ،وهللاةنني فقنهللاا مننق لدنه هتننع

إليده وهللاةلده ورثة يفنبيهء.
 111ن اتنهب عننع يل للقنهىل وقنه ل ننه
نوت لقلعب.

تعسنم قعلن تةننهىل :و ْ
اِز ْقتك ْ
كم ِمككن اثلَّمك ا ِ  :هننع

 118ن وقننه لبننهقو  :إ لنمننو ت سمنني إلنني م مننق تفننه وق نهللا سننت هب ل ن ح ن ال عهللا نهللا بننال
لشو و لغوب نوا ال تعهللاهللا في ه ،ح حك ن عهللاهللا في ه ع و حهللا فعا ربيةة وقيعية وخو عية ومتهنية.
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 119ـ يف تفسري العياشي عق لسوا قه  :مسةده أاب عبهللا
ْ

قع

ْ
َّ َّ
ْ
ْ
كِف ومكا ُع ِلكن
ِبنا إِنَ تعلم ما َن ِ

ُ ِم ْن ْ
ي الء مة مسةيي ،ومه خعء أهي لبية.
وما َيىف ى ا ِ
 111ـ يف أصــو الكــايف علننء بننق إبننوهيم عننق أبي ن عننق بننق أيب عمننم عننق أيب عب نهللا لعننو ء عننق أيب عب نهللا
تبننهر وتةننهىل ةلننم مننه و نهللا لةبنهللا إك عننه  ،ولكدن حين أ تبننط إلين الننع نج فننهك عننعت فسننم
قننه  :إ

حههللاتع.
تبط إلي الع نج.
ةلم حههللاتع ومه تو هللا ولكق حي
 121ن و حهللا ط مخو قه  :قه
ْ
َّ
ْ
وادلي قه  :نه نزلة« :لعلهللاا» مسةيي و س .
 111ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل ِ :بنا اغ ِف ِ ول ِ ِ
 113ـ يف جممع الييا وقوأ السا بق علء وأبع هللاةعو ب بق علء «ولعلهللاا».
 111ـ يف تفسري العياشي عق حو ز عق عبهللا
مسةيي و س .
 125ن و رو ة خو عمق كاو عق أحهللا ه

َّ ْ ْ
كوادل َّي ةنىن
عمق كاو عق أحهللا ه ن قنوأ ِبنا اغ ِف ِ ول ِ ِ
َّ ْ ْ
وادل َّي قه  :م وحع .
 :ن قوأ ِبنا اغ ِف ِ ول ِ ِ
ْ

َّ
ْ
ككوادل َّي قننه هننذ المننة
 126ن عننق هللاننهبو قننه  :سننةلة أاب هللاةعننو
عننق قننع ِ :بنككا اغ ِفكك ِ ول ِ ِ
َّ ْ ْ
وادل َّي ةنىن مسةيني
ق ع ه لكتهب ،نه اه ستغعهر يفبي عق مععهللاا وعهللاهه إاي و ننه انه ِبنا اغ ِف ِ ول ِ ِ
.
و س  ،و السق و السا و بده رسع
ً
ْ
ِّ
َّ
َّ
ْ
 117ـ يف تفسري علي بن إبراهيم قعل  :وال َتْس َّ
َب اُ اغ ِفال ع َّما يعمل الظالِمو ِإنما يلخ ه ْم َِل ْومال تاخص
ْ

ِفي ِ اَلهْصكاِ قنه  :تبقن أعيند م معتعحنة منق هنع هللا ندم ،ال قنهللارو
قلعذم تد هللام مق خلعقه .

__________________
( )1يوه عيد  :أيب أحهللا هللاعدي عل الخو.
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طوفعهنه ( )1قعلن  :و فقنهللاهتم هنع ء قنه :

 118ـ يف روض الكايف ب بق حيىي عق أمحهللا بق ب عق ب بق سده عق أيب ل بهح بنق عبنهللا المينهللا عنق ب
انه خنم هلنذ يفمنة النه يلةنة علين
قه  :و لذا قدة السق بق علنء
بق مسلم عق أيب هللاةعو
َّ
لشم وو لقهللا نزلة هذ أل ْم ت إىل اَّلين قيل لت ْم ر ُّفوا أيْْيك ْم وأقيموا َّ
الصال وآتوا َّ
ننه هنء
الكز
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
قالوا ِ َّبنا لِم رتبْت عليْنا ال ِقتال ل ْو
يهعة المه ويلبع لقته  ،فل َّما ر ِتب عليْ ِتم ال ِقتال من السنا

َّ ْ
يب َِن ْب د ْعوتَ ونََّ ِب ِع ال ُّسل أر و خم كلع إىل لقهنم
ال أخ تنا إىل أا الل ق ِ ال
ورهللاني قنع  :قنهللا بدينة
 119ـ يف تفسري العياشي عق سةهللا بق عمو عنق غنم و حنهللا النق ح نو أاب عبنهللا
ر قنهحل و ر عيسن بنق علن  ،كانو ور لةبهسنيا فقنه رهللاني :أر انهنه خنو اب ،أو خوذنه م نهللا ده ،فقنه لن أبننع
ْ ْ
كاك ِن
عبنهللا
 :ال تقني هكننذ  ،بني تكننق مسنهاق لقننهنم وأقن هب مننه مسةنة قننع  :وسكككنتم ِِف مسك ِ

.

َّ

ْ

اَّلين ظلموا أُفست ْم .
ِ
 132ن عق عيي بق رحل قه  :مسةة أاب عبهللا
اه مكو بىن عبه ابلقهنم لتزو مد قلعب لوهللاه .

قنع  :و ِِ

ْ

ْ
ْ
ْ ْ
اْلبكال و
مك هم ِلَتول ِمنك ِ

دظنو إىل ملنع لسنمهء ،فةخنذ نسنعر
قنه  :إ ننوو أر
 131ن عنق النهرن عنق علنء بنق أيب يهلن
ربةة ( )1فوابهق ح اق نشهام ( )2وهللاةي اتبعات مق خشن و خني فين رهللانال ،ث منهللا قنع نم لدسنعر بقنهنم لتنهبعت
ث أي ننهرهق ث هللاة نني وس ننط لت ننهبعت عم ننع وهللاة نني رأ لةم ننع الم ننه فلم ننه ر لدس ننعر لل ننم ي ننو وي ننو
ابلتهبعت و لوهللاي ،فهرتعةق إىل لسمهء ،فمكط مه مهء  ،ث
__________________
سبهم لطم أاني هللاننة مدن  ،و قنه لن  « :بنع

( )1لدسعر ع لدسو« :يهنو حه لب و وأمهللا لطيعر وأرفة ه يم ان» وأقع هه هللادهحه ولي
لطم» و قه ل ابلعهرسية «اوا ».
( )2اذ لدسخ و مل هللار «نشهيه» .وقعل «ح اق نشهام» غم معهللاع نسخة لب هر.
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لوهللانني خ نوحل مننق لتننهبعت رأس ن فدظننو فننهك هننء عل ن حههلننه ،ونظننو إىل يفر فننهك هننع ال ننو مننيقه ( )1فلمننه ننو
لدسعر لل م ومسةة جلبه ههللاا لدسنعر فخهفنة منق منو لسنمهء ،وهنع قنع

سعي لةمع ويل

ْ ْ
ْ ْ
اْلبال
مك هم ِلَتول ِمن ِ
ْ
 131ـ يف تفسري علي بن إبراهيم ث قه  :و ِِ
لشع ك عق علء
 133ـ يف جممع الييا

 :و ِِ

ْ

ْ

ْ

ْ
ْ
اْلبال قه  :مكو بىن فال .
مك هم ِلَتول ِمن ِ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
اْلبال .
و ِِ
مك هم ِلَتول ِمن ِ
فقنه  :اي ب أسنقلع
 131ـ يف كتاب االحتجاج للطربسي «ر » وعق ثعاب قنه  :إ نع اي هللانهء إىل لدنب
فتخننيّن ،فوا ن ثننعاب بوهللال ن ( )2وقننه قنني :اي رسننع  ،فقننه  :ال عننع إال مبننه مسننه أهل ن  ،فقننه  :أرأ ننة قعل ن
ْ

ْ

َّ
كْل اَل ِْض غ ْ
كَ اَل ِْ ِض و لسنمع ت نق لدنه
 :ي ْوم تب
يع ي أخذان مد معض الههللاة (.)3
 135ـ يف كتـاب ابخصــا عنق ب بننق مسنلم قننه  :مسةنة أاب هللاةعننو

عمقنذ؟ قنه :

لظلمنة و

قنع  :لقنهللا خلن

شنو و النهللا ط
تةننهىل

يفر

مدذ خلق ه سبةة عنهملا ،إىل قنه  :لةلكنم تنوو نن إك انه نع لقيمنة وقنم أبنهللا أهني جلدنة من أرو ح نم
تبنهر وتةنهىل ال ةبنهللا بنال وال خيلن خلقنه ةبهللاونن
جلدة وقم أبنهللا أهني لدنهر من أرو ح نم لدنهر
و عحهللاونن و ةظمعن ن ؟ بل ن و لننيخلقق خلقننه مننق غننم ف علننة وال إانن ةبهللاونن و عحهللاون ن و ةظمعن ن  ،وخيل ن هلننم
أرضه سمل م ،ومسهء
__________________
( )1انذ لدسننخ لكننق مل نهللار واننذ لب ننهر زاي ا
.123
( )2أا ضوب ذه.
( « )3لكه أمحهللا بق عبهللا
قه رسع

:ر

ملعضن غننم لننة ابملةننىن مننق مننهء فلم هللان مل نهللار حل  236 :2أو لب ننهر حل :5

عنق هللانهللا عنق ب بنق علنء بنق عنق ب بنق لع نيي عنق عبنهللا لنومحق بنق ز نهللا عنق أيب عبنهللا

لقيهمة انر مهخال هي ملؤمق فه قهللاقت تظل  .مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
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قنه :

ْ ْ ْ
 :أفع ِيينا هِكاْلل ِ اَل َّو ِل

قع  :ي ْوم تب َّْل ْاَل ِْض غ َْ ْاَل ِْض و َّ
السماوا
تظل م ،ألي
ِ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
يْ .
هل هم ِِف لب الس ِمن خل ال ا ِْ ال
 136ـ يف روض الكايف عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق خهلنهللا عنق السنق بنق حمبنعب عنق أيب محنزا اثبنة

وقه

بق دهر لنمهيل وأبع مد عر عق أيب لوبين قنه  :ح

لسندة لنيت انه حنج في نه هشنه

دنه من أيب هللاةعنو

:
فننةخيىن عننق قننع
بننق عبنهللا مللننع ،واننه مةن انفن مننعىل عمننو بننق خلطننهب ،فقننه انفن  :اي بننق رسننع
ي ْوم تب َّْل ْاَل ِْض غ َْ ْاَل ِْض و َّ
 :ر تبقن خبنزا
السكماوا أا ر تبنهللا عمقنذ؟ فقنه أبنع هللاةعنو
ِ
منق السنهب ،فقنه لن انفن  :هننم عنق الاني ملشنغعلع ؟ فقنه أبنع هللاةعنو :
أيالع مد نه حن عنوغ
أهننم عمقننذ أمننغي أ إك هننم لدننهر فقننه  :بنني إك هننم لدننهر قننه  :فننع مننه مننغل م إك عننع ابلطةننه فننةيةمع
 ،و النهللا ط يع ني أخننذان مدن معضن الههللاننة

لزقنع  ،و عنع ابلشننو ب فسنقع المنيم ،قننه  :قنهللاقة اي بنق رسننع
( .) 1
 137ـ يف الكايف علء بق إبنوهيم عنق أبين عنق بنق أيب عمنم عنق هشنه بنق سنهمل عنق زررا عنق أيب هللاةعنو
ْ

ْ

َّ
كْل اَل ِْض غ ْ
كَ اَل ِْض و َّ
السكماوا قنه  :تبنهللا خبنزا
 :ي ْوم تب
قه  :سةل يفبويب لكلب عق قع
ِ
أيانني لدننه مد ننه حن عننوغ مننق السننهب ،قننه يفبننويب :إ لدننه لعننء مننغي مننق الانني؟ فقننه أبننع هللاةعننو :
هم لدهر ال شتغلع عق أاي ل و وموب الميم وهم لةذ ب فكي شغلع عد السهب.
 138ن عهللاا مق أق هبده عق أمحهللا بق ب بق أيب عبهللا عق أبين عنق لقهسنم بنق عنووا عنق عبنهللا بنق بكنم
ْ

ْ

َّ
كْل اَل ِْض غ ْ
 :ي ْ
كَ اَل ِْ ِض قنه  :تبنهللا خبنزا
كوم تب
عق قنع
عق زررا قه  :سةلة أاب هللاةعو
نقية أياي لده مد ه ح عوغع مق السهب ،فقنه لن قهنني :هننم لعنء منغي عمقنذ عنق الاني و لشنوب؟ فقنه :
إ
__________________
هللانني وعننز ننع لقيهمننة
 :ملت ننهبع
قننه  :قننه رسننع
( « )1أقننع لكننه ابسننده إىل أيب جلننهرو عننق أيب هللاةعننو
عل ر زبو هللاهللاا خ وء هلي عوم عق مييد  ،والته هللا ميا .الهللا ط ،مد عع عد » (عق ههمش بةب لدسخ)
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خلن بننق م أهللاننعه ال بنهللا لن مننق لطةننه و لشننو ب ،أهننم أمنهللا مننغال عمقننذ أ
ْ

ْ

ْ

ْ

لدننهر؟ فقنهللا سننتغهثع و

ْ
َّ
ْ
الشاب .
قع  :و ِِ ا ْست ِويثوا يواثوا هِما الء لمت ِل اا ِوي الواو هِئس
 139ـ يف تفسري علي بن إبراهيم حدا أيب عق السق بق حمبعب عق أيب محنزا لنمنهيل عنق أيب لوبين قنه  :سنة
تبننهر وتةننهىل:
فقننه  :اي اب هللاةعننو أخننيّن عننق قننع
انف ن مننعىل عمننو بننق خلطننهب أاب هللاةعننو ب بننق علننء
ْ

ْ

ي ْوم تب َّْل اَل ِْض غ َْ اَل ِْض و َّ
السماوا أا أر تبهللا ؟ فقه أبنع هللاةعنو  ،نبنزا بي نهء أيالنع مد نه
ِ
ح عوغ مق حسهب خلال  ،فقه انف  :هنم عنق الاني ملشنغعلع ؟ فقنه أبنع هللاةعنو  :حيدقنذ منغي أ
ْ
ْ َّ
ْ
َّ
اِ أ ْصحاب اْلنك ِة أ أ ِفيضكوا
هم لدهر؟ قه انف  :بي هم لدنهر ،قنه  :فقنهللا قنه
 :وناد أصحاب انل ِ
ْ
عليْنا ِمن املا ِء أ ْو ِم َّمكا ِزقككم اُ منه منغل م إك عنع لطةنه فنةيةمع لزقنع  ،و عنع لشنو ب فسنقع المنيم،

فقه  :قهللاقة اي بق رسع  ،و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 142ن حنهللاثين أيب عننق السننق بنق حمبننعب عنق ب بننق نةمنه يفحننع عنق سننال بنق ملسننتدم عنق ثننع و بننق أيب
:
قننه  :سننقي عننق لدعختننا اننم بيد مننه؟ قننه  :مننه مننهء إىل قننه
فهختننة عننق علننء بننق السننا

لسننمع ت كو روح إال قننة ومننهت ،إال إسننو فيي،
فيخ نوحل ل ننعت مننق لطننوه لننذا لننء لسننمع ت فننال بق ن
قنه فيقننع السنو فيي :مننة ،فيمنعت إسننو فيي ،فيمكننع كلننع منه مننهء  ،ث أيمنو لسننمع ت فتمنعر ،وأيمننو
ْ
ْ ً
ْ ً
َّ
كْل ْاَل ِْض غ ْ
ْ
َّ
كَ
كَا ةنىن تبسنط «و تب
اْلبكال س
جلبه فتسم ،وهع قعل  :يوم تموِ السماء موِا وت ِسَ ِ
ْ
اَل ِْ ِض ةىن مر مل تكس علي ه لذنعب ،ابرزا لي علي ه جلبه وال نبهت امه حههه أو موا.
عننق قننع
 111ـ يف تفســري العياشــي عننق زررا قننه  :سننةلة أاب هللاةعننو
ْ
اَل ِْ ِض ةنىن تبنهللا خبنزا نقيننة أيانني لدنه مد ننه حن عننوغ مننق السنهب ،قننه
ْ
َّ
الطعام .
يأكلو
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َّ
ككْل ْاَل ِْض غ ْ
 :ي ْ
ككَ
ككوم تب
ْ
ً
 :مككا اعلنككاه ْم اسككْا ال

قننه  :قننه لن يفبننويب لكلننب :بلغننين نننع قلننة

 142ن عننق ب بننق ههمننم عمننق أخنني عننق أيب هللاةعننو
ْ

قع  :ي ْوم تب َّْل اَل ِْض هنه تبهللا خبزا؟ فقه أبع هللاةعو  .قهللاقع تبنهللا يفر خبنزا نقينة ملعقن
أيالننع مد ننه ،ف ن ع يفبننويب وقننه  :مننه هلننم مننغي مبننه هننم فين عننق أانني خلبننز؟ فقننه  :وحيننع أا ملدنزلتا هننم
ق ننع :
أم نهللا مننغال وأس ننعء حننهال إك هننم ملعق ن أو لدننهر ةننذبع ؟ فقننه  :ال لدننهر فقننه  :وحيننع و
ْ

ْ
ُّ
ْ
َل ُِكو ِم ْن شج ال ِم ْن زقومال فمكالِل ِمنتكا اِلطكو

ال ِت ِيم قه  :فسكة.

ْ
ْشب
اكاِبو
* ث هننم لشنهربع علين منق المنيم* ف ِ

يفر غننم يفر و لسننمع ت فيبسننط ه
قننه بنهللا
 113ـ يف جممــع الييــا ورو أبننع هو ننوا عننق لدننب
ْ ً
ً
ومينهللاهه منهللا يف يف لةكنههء ،ال ت ِفيتا ِعواا وال أمتكا  ،ث زهللانو خللن زهللانوا فنهك هنم هنذ ملبهللالنة

مني مع ضة م مق الوىل ،مه اه بطد ه اه بطد ه ،ومه اه ه وهه اه عل ه وهه.
ابإلسننده عننق زررا وب بننق مسننلم ومحننو بننق أعننا عننق أيب هللاةعننو و ىب
 144ن و تعسننم أهنني لبيننة
تةننهىل:
قننهال :تب نهللا يفر خبننزا نقيننة أيانني لدننه مد ننه ح ن عننوغ لدننه مننق السننهب ،قننه
عب نهللا
ْ

ً

ْ

َّ
الطعام .
وما اعلناه ْم اسْا ال يأكلو
قنه  :حيشنو لدنه نع لقيمنة علن ر بي نهء ععنو ء
 145ن ورو سن ي بنق سنةهللا لسنهعهللاا عنق لدنب
اقوقة لدقء ( )1لي في ه مةلم يفحهللا.
حنني مننق لي ننع فقننه  :أرأ ننة إك قننع
 146ن ورو عننق أيب أ ننعب يفن ننهرا قننه  :أت ن لدننب
اتهب  :ي ْوم تب َّْل ْاَل ِْض غ َْ ْاَل ِْض و َّ
السماوا
ِ

لهللا .

 117ـ يف تفســري علــي بــن إبـراهيم قعلن
ملعق

أياي مد ه ملؤمدع  ،و ت

فة ق خلل عدهللا كلنع؟ فقنه  :أضنيهه
ْ

ْ

فلنق ة نزهم منه

َّ
كْل اَل ِْض غك ْ
يك ْ
كَ اَل ِْ ِض قننه  :تبنهللا خبننزا بي ننهء نقيننة
كوم تبك

ْ ْ
المج ِ ِم ي ْوم ِئ الك مق َّ ُِ

__________________
( )1لتق  :الع ر وهع لهللاقي يفبيب وهع لبهب لهللاقي .
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يفقننعه قننه  :مقينهللا ق بة ن م إىل بةننب ِسابككيلت ْم مك ْ
كن ق ِطكك ا ال قننه  :لسننو بيي لقمننص ،و رو ننة أيب
ِ
ِ
قعل ِ :سابِيلت ْم ِم ْن ق ِطك ا ال ه و ل نعو النهر لنذ ن قنع  :نت ن حنو ،
جلهرو عق أيب هللاةعو
وت ْوىش واوهتم َّ
انلاِ سوبلع كلع ل عو فتغش وهللاعه م لدهر.
قننه
قننه  :قننه رسننع
 148ن حنهللاثين أيب عننق ب بننق أيب عمننم عننق أيب ب نم عننق أيب عبنهللا

 :لع سوابال مق سو بيي أهي لدهر علن بنا لسنمهء و يفر ملنهت أهني يفر منق رحين ووه ن
هللاينيي
و الهللا ط يع ي أخذان مد معض الههللاة.
 :و لبس م سو بيي لقطو ومقطةنهت لدنم عنذ ب قنهللا منتهللا حنو وابب قنهللا
 119ـ يف هنل اليل قه
أيب عل أهل .

() 1

قه  :قه رسنع
 151ـ يف كتاب ابخصا عق هللاةعو بق ب عق مابن عق علء
تت قبي معهته ،تقع ع لقيمة وعلي ه سواب مق قطو و رم مق هللاوب.
__________________
( )1لعهج :حورا لدهر.
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 :إ لدهحينة إك مل

قهللا

جلزء لنهّن ت

ي ه وتةليقنه حسن رزنتدنه منق هنذ جلنزء

سندة  1383ن علن نهللا لةبنهللا ملنذن
ب ومل .
عد وعق و لهللا

خلنهم و لةشنو ق منق من و منةبه ملةظنم

لعنهّن لسنيهللا ههمنم بنق لسنيهللا حسنا السنيين نال ملشنت و بوسنعيل ععنء
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