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المقدمة
االمام علي بن موىنا الر نا علينس الىنمم علنم من
أعمم األمة االىممية وثام االئمة المعصومي ائمة
اهننل البينني علننيالم الىننمم وهننو ا ننالر من ننار علننا
علننم وا ننالر م ن ا يهننرجم لننس ا وال ارينند ا اهننرجم
لحياهننس ال ننريكة ل ثننرت م ن هننن ع ننس اال ا نني اقننول
للهذ رت ا
هو علي الر ا ب موىا ال نامم بن جعكنر الصناد
ب محمد البناقر بن علني ين العابندي بن الحىني
ال اليد ب علي المره ا ب ابي طالن( )1ا
ولنند االمننام الر ننا – عليننس الىننمم – بالمدي ننة يننوم
الخميس ألحدى ع ر ليلة خلي م ربين األول ىن ة
ثننمو وخمىنني ومائننة م ن الالجننرت ال ننريكة( )2فنني
حي ي نير النبعا النا ا االمنام ولند بالمدي نة ىن ة
ثما واربعي ومائة( )3ا
و يهنننس ابنننو الحىننن ( )4ويلقنننن بنننالولي ف والنننوفي ف
والصابر ف وال ي ف وأ الرها الر ا( )5ا
وأمس ام ولد يقال لالا الخي را ( )6وقيل اىنمالا أروى
وقيل قراء ال وبية وقيل ام الب ي ( )7وقينل جمنة ف
وى ن ف وىننما ف وه ننهم وهننو أ ننالرها( )8وىننماها
الطنناهرت ع نندما
االمننام موىننا ب ن جعكننر ف
ولدي االمام الر ا( )9عليس الىمم ا
وقيل لس خمىة أوالد وب ي واحدت هم محمد الجواد ف
والحى ن ف وجعكننر ف وابننراهيم ف والحىنني وعاي ننة
( )10ا
فنني حنني يننذ ر ال جنني ال ننافعي ا ننس لننيس لننس ولنند
ىوى اب س االمام بعده( )11ا
وه ننناد هجمننن الروايننناي ا االمنننام الر نننا – علينننس
الىمم – ماي مىموما بطب م الع ن قدم لس وهنو
بطننوس وذلننة ى ن ة ثننمو ومننائهي وهننو اب ن ثننمو
وخمىي ى ة وقيل ىب واربعي ى ة وىنهة ا نالر
وقينننننل خمنننننس وخمىنننننو ىننننن ة علنننننا اخنننننهم
الرواياي( )12ا

و طلن م هللا العو والهوفي ا س ىمي الدعــــاء
هماليد
ا هوحيننند الخنننال مىنننبلة مالمنننة بعنننو بالنننا جميننن
اال بينناء عبننر المراحننل الهاريخيننة وقنند ا نندي جمينن
ال هننن الىننماوية علننا الهوحينند بمننا فنني ذلننة القننرا
ال ريم ا
والباحثو فني الهوحيند ه ناولوا المىنائل الهني ههصنل
بس افة و ا ي اولا مباحثالم في هنذا المجنال معرفنة
هللا هعننالا أل الننا اولننا ه لي ن ال ننار المقنندس ا اال
الم اخهلكوا في معرفة هللا هعالا وهي اولا المعار
م الم م قال بالعقل أي بال مر واالىهدالل ا
قال ال ني الطوىني ال ال يم ن الوصنول النا معرفنة
()13
هللا اال بال مر
وقنننال الممكنننر ال وفننني الحقيقنننة ا النننذي عهقنننده ا
عقول ننا هننني الهنني فر ننني علي نننا ال مننر فننني الخلننن
ومعرفة خال ال و ( )14ا
قال العاملي ال وقد ورد الحو ال ديد علنا الهك نر فني
ايننناي هللا هعنننالا وعجائنننن مخلوقاهنننس وبنننال قدرهنننس
()15
واالعهبار بال مر الا مل نوي الىنماواي واالرا
ا
ومننن الم مننن قنننال بال نننر دو العقنننل ا فقننند ا نننر
اال اعرت ح م العقنل والح نم ع ندهم لل نر االقندس
فما امر ال نر بنس فالنو الحىن ومنا النا ع نس فالنو
القبيح( )16ا
اال ا ننننا ه ننننا ال ريننننند ا بحننننو مىننننبلة الهوحيننننند
ومو وع ا هو مىبلة الصكاي ا
وهللا هعالا موصو بصكاهس ف فالل ا س هعنالا مر نن
م الذاي والصكاي ام ا س غير مهص بالا ا
حيو اخهل المىلمو في ال-
 -1الصنننكاي الذاهينننة مثنننل الحينننات ف والقننندرت ف
واالرادت وغيرهنننا وهنننذه الصنننكاي الثبوهينننة
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المم مة للذاي والحالة فيالا حلوال خارجينة
م دو هعدد او هر ين ا
في الصكاي الخبرية مثل اليد ف والوجس ف والرجل
وغيرها مما وردي بس مواهر ال صوص الدي ية ا
وهننننذا الصنننن كا ف الصننننكاي الذاهيننننة ف والصننننكاي
الخبريننة هنني الهنني وق ن فالننا الخننم بنني المىننلمي
فكي الصكاي الذاهية ال ذهن المثبهو الا ا الا صكاي
لالا وجودها الخارجي ثم ا اهصافس هعالا بالا خارجا
هننل يع نني ا الننا غيننره ام ا الننا عنني ذاهننس حيننو ذهننن
المثبهو الا ا س غيره وهي قديمة بقدمس( )17ا
في حي قال االمامية ( )18والمعه لنة( )19بنا صنكاهس
ننننبي
هعننننالا عنننني ذاهننننس و هيجننننة هننننذا االخننننهم
مدرىننها رئيىننيها همننا مدرىننة الهبويننل ومدرىننة
االثباي ول ل م المدرىهي اهبا وا صار ول عنرا
بعا اراء الطرفي ا
فكي مدرىة الهبويل مثم ف جد ال ي الطوىي يقول
ال وال يجننو ا ي ننو قننادر بقنندرت قديمننة أل ننس ننا
يجن ا ه و هلنة القندرت منثم لنس وم نار ة لنس فني
جمي صكاهس ف وهو هعالا م نارة للقندرت فني جمين
صكاهالا ال هرا الما في القندم النذي هنو صنكة الن كس
واال هراة في صنكة الن كس يوجنن الهماثنل ا منا ا
م ن ننارة الىننواد فنني و ننس ىننوادا ف وم ن ننارة
الجوهر في و س جوهرا ا جوهرا و ا يجنن من
ذلننة ا ي ننو هعننالا بصننكة القنندرت ف والقنندرت بصننكة
القادر ف وذلة باطل فلم يب اال ا س قادر ل كىس( )20ا
وقنننال الطوىننني ال وي بيننني ا يوصننن نننمم هللا بمنننا
ىماه هللا هعالا بس م و س محدثا قنال هللا هعنالا ((
مننا يننبهالم منن ذ ننر م ن ربالننم محنندو اال اىـننـهمعوه
))( )21ويصنننننننننكس با نننننننننس مجعنننننننننول منننننننننا قنننننننننال
هعننالا (( ا ننا جعل نناه قرب ننا عربيننا ))( )22وب عهننس با ننس
()23
ل نننا النننذ ر ))
م ننن ل قنننال هعنننالا (( ا نننا حننن
ويصننكس با ننس عربنني مننا قننال (( بلىننا عربنني مبنني
))( )24والعربية محدثة( )25ا
واذا ا هقل ا الا العممة الحلي جده يقول ال ا ارادهس
لو ا ي قديمة ل م هعدد القدماء وبالهالي باطل( )26ا
وقال العممة اي ا ال اهك المثبهو للصا علا ا س
هعالا با ابدا واخهلكوا فذهن اال عرية الا ا س با
ببقاء يقوم بس ف وذهن اخرو الا ا س با لذاهس
وهو الح الذي اخهاره المص ( )28( )27ا
وقننال العممننة الحلنني ال وجننون الوجننود يقه نني كنني
هذه االمور ع س أل س هعالا يىهحيل ا يهص بصكة
ائدت علا ذاهس ىواء جعل اها مع ا او حاال او صكة
غيرهمننا أل وجننون الوجننود يقه نني االىننهي اء ع ن
ل يء فم يكهقر فني و نس قنادرا النا صنكة القندرت
وال في و س عالما الا صكة العلنم وال غينر ذلنة من
المعا ي واالحوال( )29ا
واذا ا هقل ننا الننا عننمء النندي الطوىنني (ي887هننـ)
وهو يرد علا المثبهي للصكاي قنائم ال ا نس لنو ا ني
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لننس صننكة ائنندت لنن م اله ثننر أي الننذاي والصننكة فنني
الواجننننن بالننننذاي وهننننو ممه نننن الوجننننون أي ي ننننو
الواجن واحد م جمي الوجوه( )30ا
يقنننول العننناملي وهنننو يهحننندو عننن الصنننكاي ال كننني
الهر يننن و كنني الجىننمية والعر ننية و كنني محليهننس
للحنننوادو نننال وم ف واليق نننة ف والحر نننة والىننن و
والقيننننام والقعننننود الننننا غيننننر ذلننننة منننن الطننننوار
والحنننوادو أل النننا هنننم م الجىنننمية وهننني بال نننرورت
م كية ع س هعالا ف و كي الرؤينة لنس ف و كني ال نرية
لننس ف و كنني االحننوال ع ننس أي لننم ي ن عالمننا وقننادرا
بقدرت الا غير ذلة( )31ا
قنننال الممكنننر ال و عهقننند ا صنننكاهس هعنننالا الثبوهينننة
الحقيقينننة ال ماليننننة الهنننني هىنننما صننننكاي ( الجمننننال
وال مال ) نالعلم والقندرت ف والي نا واالرادت والحينات
ف هي لالا عي ذاهس وليس هني صنكاي ائندت عليالنا
ولننيس وجودهننا اال وجننود الننذاي فقدرهننس منن حيننو
الوجننود حياهننس ف وحياهننس قدرهننس ف بننل هننو قننادر م ن
حيو هو حي ف وحي م حيو هو قادر ال اث ي ية فني
صنننكاهس ووجودهنننا وه نننذا الحنننال قننني ىنننائر صنننكاهس
ال مالية( )32ا
ول عننود مننرت اخننرى ل ههبن الطوىنني فنني بعننا اينناي
الصننكاي فكنني قولننس هعننالا (( الننرحم علننا العننر
اىهوى))( )33ف يقول الطوىي ال مع اه اىنهولا علينس
بيندي
لما خلقس ا وفي قولس هعنالا (( لمنا خلقني
))( )34مع اه ا س هنولا خلقنس ب كىنس منا يقنول القائنل
هذا ما عملي يداة أي ا ي فعلهس وقولس هعالا (( فني
ج ن هللا ))( )35مع اه في ذاي هللا وفي طاعهس وقولنس
(( الىماواي مطويناي بيمي نس ))( )36أي بقدرهنس منا
قال ال اعر ال
اذا ما راية رفعي لمجد
هلقاها عرابة باليمي
()37

وقولس هعالا (( هجري باعي ا ))
عالمو ( )38ا
وقولننس هعننالا (( ال هدر ننس األبصننار))( )39دليننل علننا
اىننهحالة رؤيهننس أل ننس همنندال ب كنني االدارة عن كىننس
و ل همدال مهعل ب كي فاثباهس ال ي و اال قصا()40ا
اال ا الذي حمنل لنواء مدرىنة الهبوينل هنم المعه لنة
حيو اجمعوا علا ا هللا هعالا عالم بعلم هو هنو أي
علمننس ذاهننس و ننا منن ننيوخالم محمنند بنن الالننذيل
العننم ( 235 – 135هننـ) حيننو ينننرى ا ذاي هللا
واحدت ال ثرت فيالنا بنبي وجنس من الوجنوه ولالنذا لنم
يجعل صكاي هللا معا ي قائمة بذاهس بل قال ال ا الا هي
ذاي هللا فعلمننس هننو ذاهننس وقدرهننس هنني ذاهننس ا ننس عننالم
بعلم هو هو()41ا
وأبو ها م عبد الىمم بن ابني علني محمند النـجبائي
(321 – 247هننـ) يقنننول ال امنننا ا ه نننو للنننذاي او
لمع ا او ال للذاي وال لمع ا فابو علي والنده يقنول ال
ا صننكاي هللا هنني ذاهننس واب ننس ابننو ها ننم يقننول ال ا
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صكاي هللا هي لما هو عليس في كىس ولالذا قال ال ا
الصكاي هي احوال ثابهة للذاي( )42ا
واذا ا هقل نننا النننا مدرىنننة االثبننناي ف جننند لالنننا ا صنننار
ومؤيدي ا
قنننال ال الرىنننها ي ال ا جماعنننة بينننرت مننن الىنننل
صنننكاي أ لينننة مننن العلنننم والقننندرت
نننا وا يثبهنننو
والحيننات واالرادت والىننم والبصننر وال ننمم اااا ولمننا
ا ي المعه لة ي كو الصكاي والىل يثبهنو ىنمي
الىل صكاهية والمعه لة معطلة( )43ا
وقننال البينندادي ال ا الصننكاهية هننم اهننل الى ن ة علننا
الحقيقة( )44واذا رجع ا الا ال الرىنها ي جنده يقنول
ال وهخطنني جماعننة م ن الىننل الننا الهكىننير المنناهر
فوقعي في اله بيس اااا حها ا هالنا ال منا النا عبند
هللا ب ىعيد ال مبني وابني ىنعيد القم ىني والحنرو
ب اىد المحاىبي وهؤالء ا وا من جملنة الىنل ف
اال ا الننم با ننروا علننم ال ننمم واينندوا عقائنند الىننل
بحجج ممية وبراهي اصولية حهنا جنرى بني ابني
الحىننن اال ننننعري وبنننني اىننننهاذه م ننننامرت وا حننننا
اال نننعري النننا هنننذه الطائكنننة فبيننند مقنننالهالم بم ننناهج
مميننة وصننار ذلننة م الجننا ألهننل الىنن ة والجماعننة
وا هقلي ىمة الصكاهية الا األ عرية( )45ا
والحقيقة ا اول هان مكصل عن عقيندت الصنكاهية
او المثبهننني للصنننكاي هنننو ( هنننان الهوحيننند واثبننناي
صكاي الرن ) لمؤلكس محمد ب اىحا ب خ يمنة (
ي 311هنـ ) وهنذا ال هنان يمثنل وجالنة منر الرعينل
األول م الصكاهية ا
يقننول اب ن خ يمننة ال ف ن ح وجمي ن علمائ ننا م ن اهننل
الحجنننا وهالامنننة والنننيم والعنننرا وال نننام ومصنننر
مذهب ا ا ا ثبي ما اثبهس ل كىس( )46ا
ويقننول اب ن خ يمننة اي ننا ال وا هللا مهص ن ب ننل مننا
وص ن بننس كىننس فنني هابننس الع ي ن وفنني ى ن ة بيننس
ال ننريم دو هبويننل لمه ننابس فلننس صننكة العلننم والقنندرت
صنننورت
والحينننات واالرادت والننن كس والوجنننس وا
صنننورت ادم ولنننس عننني ويننندا واصننناب وا نننس فننني
الىماء وي ل الا الىماء الد يا في الثلو االخير م
الليل او في م هص الليل فيكنهح بابالنا ويقنول من ذا
الننننذي ىننننبل ي فبعطيننننس ف ومنننن ذا الننننذي ينننندعو ي
فاىنننهجين لنننس حهنننا يطلنننن الكجنننر او حهنننا هرىننننل
ال مس( )47ا
()48
فكي قولس هعالا (( ل يء هالة اال وجالس )) ا
وقولس هعالا (( ويبقا وجس ربة ذو الجمل واال نـرام
))( )49ا
وبعد ا يىهكيا اب خ يمة في االىنهدالل علنا ا
وجس جده يقول ال ولما نا الوجنس فني هلنة االينة
ا ا نني صننكة الوجننس مرفوعننة فقننال (( ذو الجننمل
واال رام )) فهكالموا يا ذوي الحجا هنذا البينا النذي
هننو داللننة علننا ا وجننس هللا صننكة م ن صننكاي هللا ف
صكاي الذاي ال ا وجس هللا هو هللا( )50ا
و ا علا رأس مدرىة االثباي للصكاي ابنو الحىن
اال عري وهو علي ب اىماعيل ب اىحا ب ىالم
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(330 – 260هنننـ ) فالنننو ي ىنننن صنننكاي قائمنننة
بذاهس اذ ال يهصور ا ه و النذاي حينا بيينر حينات او
عالما بيير علم بل هللا عالم بعلم وقادر بقندرت ومريند
بارادت( )51ا
وبعنننند ا عر نننن ا بعننننا اراء ا صننننار المدرىننننهي
مدرىة االثباي ومدرىة الهبويل ف ال بد ل ا ا عنر
رأي االمنننام الر نننا – علينننس الىنننمم – فننني مىنننبلة
الصكاي حيو عنرا بعنا الروايناي المنبثورت ع نس
في هذه المىبلة ال
ـــ روى الصدو باى اده ع صكوا ب يحيا* قال
ال قلنني ألبنني الحى ن – عليننس الىننمم – اخبر نني ع ن
االرادت م هللا هعالا وم الخل ف فقال ال االرادت م
المخلننو ال ننمير ومننا يبنندو لننس بعنند ذلننة م ن الكعننل
واما م هللا ع وجل فارادهس احداثس ال غير ذلة أل س
ال يروي وال يالم وال يهك ر وهذه الصكاي م كية ع نس
وهي م صكاي الخل فارادت هللا هعالا هني الكعنل ال
غير ذلة بقولنس ن في نو بنم لكنم وال هعلن بلىنا
()52
وال همة وال هك ر وال ي ذلة ما ا س بم ي
ا
ــننـ و ننذلة روى الصنندو باىن اده عن الحىنني ب ن
خالد* قال ال ىمعي الر ا عليس الىمم يقولال لم ي ل
هللا هعالا عالما قادرا حينا قنديما ىنميعا بصنيرا فقلني
لننس يننا ابن رىننول هللا ا قومننا يقولننو ال لننم ين ل هللا
عالمننا بعلننم وقننادرا بقنندرت وحيننا بحيننات وقننديما بقنندم
وىميعا بىم وبصيرا ببصر فقال – عليس الىنمم –
ال م قال ذلة ودا بس فقد اهخذ م هللا الالة اخرى ا
ثننم قننال عليننس الىننمم ال لننم ي ن ل هللا ع ن وجننل عالمننا
قادرا حيا قديما ىميعا بصنيرا لذاهنس هعنالا منا يقنول
الم ر و والم بالو علوا بيرا( )53ا
ـــ روى الصدو باى اده ع احمد ب محمد ب ابي
صننر** قننال ال جنناء قننوم منن وراء ال الننر الننا ابنني
الحى الر ا – عليس الىمم – فقالوا جئ ناة ىنبلة
ع ثمو مىنائل فنب اجبه نا فيالنا علم نا ا نة عنالم ف
فقال ال ىلوا ف فقالوا ال اخبر ا ع هللا هعالا اي نا
ثم ي ا ثم وعلا أي يء نا اعهمناده ف فقنال
عليس الىمم ال ا هللا هعالا ي ال ي فالو بم ي
وأي األي فالو بم أي ف و ا اعهماده علا قدرهس ا
فقال ال الد ا ة عالم( )54ا
ـــ وروى الصدو باى اده ع ياىنر الخنادم*** قنال
ال ىننمعي ابننا الحى ن علنني ب ن موىننا الر ننا عليننس
الىمم يقول ال م بس هللا هعالا بخلقنس فالنو م نرة
وم ىن اليس ما الا ع س فالو افر( )55ا
وبالذا القدر م هذا الهماليد هكي ل هقل النا جنوهر
المو و – جالود االمام الر ا علينس الىنمم – فني
هكىير اياي الصكاي ا
وم هللا الهوفي
التفسري
أوال ال في قولس هعالا (( ل من عليالنا فنا ف ويبقنا
وجس ربة ذو الجمل واإل رام ))( )56ا
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وقولننس هعننالا (( وال هنند من هللا الال نا ه بخننر ال لننس ال
هو ل يء هالة ال وجالس لس الح م و ليس هرجعو
))( )57ا
ـــ روى الصدو ببى اده ع عبد الىنمم بن صنالح
الالنروي* عن االمننام الر نا – عليننس الىنمم– قننال ال
م وص هللا هعالا بوجس الوجوه فقند كنر ا ول ن
وجس هللا هعالا أ بياؤه ورىلس وحججس – صلواي هللا
عليالم – هم الذي بالم يهوجس الا هللا ع وجل والنا
دي س ومعرفهس ا وقال هللا هعالا (( ل م عليالنا فنا
ف ويبقا وجنس ربنة ذو الجنمل واإل نرام )) وقنال عن
وجننل (( ننل ننيء هالننة ال وجالننس ))( )58والروايننة
كىننالا ذ رهننا الطبرىنني عن االمننام الر ننا( )59وأثننر
ع ن أئمننة اهننل البينني – علننيالم الىننمم – براء فنني
مع ا الوجس م الا ال
روى القمنني باى ن اده عن ابنني حمن ت الثمننالي** ع ن
االمام محمد الباقر – عليس الىمم – قنال ال يك ني نل
نننيء ويبقنننا وجنننس هللا اعمنننم مننن أ يوصننن ف ال
ول مع اها ل يء هالة اال دي س( )60ا
وروى الصنندو باىنن اده عنن الحننارو بنن المييننرت
ال صننري*** قننال ال ىننبلي ابننا عبنند هللا (( ننل ننيء
هالة ال وجالس )) قال ال نل نيء هالنة ال من أخنذ
()61
طري الح
وللعلمننناء والمكىنننري براء فننني مع نننا الوجنننس فننني
ال صوص المبار ة قال الطبرىي ال أي ل يء فا
بائند اال ذاهنس وهنذا منا يقنال هنذا وجنس النرأي ووجننس
الطري وقول مجاهد اال هو( )62ا
وقال الطبرىي وهو يكىر قولس هعالا (( ويبقا وجس
ربة ذو الجمل واال رام )) ويبقا ربة الماهر بادلهنس
مالور اال ىا بوجالس وهقول العرن هذا وجس النرأي
وهذا وجس الهدبر بمع ا ا س الرأي والهدبير ا
قال األع ا ال
وأول الح م علا وجالس
ليس ق ائي بالالوى الجائر
أي قنندر الح ننم مننا هننو وقيننل ا المننراد بالوجننس مننا
()63
يهقرن بس الا هللا
ويذهن ل م ال مخ نري( )64وابن ثينر( )65اال ا
الوجس ه ا يراد بس الذاي أي نل نيء هالنة اال ذاهنس
أي وجالننننس ذاهننننس ويننننرى ننننل منننن البي نننناوي( )66ف
وااللوىي( )67اال ا مع ا الوجس ه ا الذايا
واىننهعرا القرطبنني أقننوال العلمنناء حيننو قننال ال قننال
مجاهنند ال اال هننو ف وقننال الصنناد ال دي ننس ف وقننال ابننو
العاليننة وىننكيا ال أي اال مننا ارينند بننس وجالننس أي مننا
يقصد اليس بالقربة وع الثوري اال جاهس ( )68ا
وبعد ا ذ ر ال ىنكي ال ا المنراد من الوجنس النذاي
قننال ال قننال مجاهنند ال يع نني علننم العلمنناء اذا ارينند بننس
وجس هللا( )69ا
أقول ا المكىري ا قىموا النا قىنمي ال من الم من
قنننال المنننراد بالوجنننس هنننو ذاهنننس هعنننالا وعلينننس ا ثنننر
المكىري ف وم الم من قنال المنراد بالوجنس هنو دي نس
ا افة الا براء أخرى للمكىري م الم
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م قال المراد بالوجس جاهس ا وبع الم قنال ال المنراد
بالوجننس هننو ول ن اقننول ا الننم ا قىننموا الننا قىننمي
م الم م قال المراد بس الذاي وم الم من
رئيىيي
قال المراد بنس الندي فالنذي قنالوا وجالنس ذاهنس وعلنا
رأىالم ال مخ ري المعه لي فالمعه لة يقولو ب كني
الصكاي ال ائدت علا الذاي فع دهم وجالس هو ذاهس ا
وأما الذي قالوا ا وجالس دي س ا فالندي بلن بنس عن
هللا اال بياء والرىل – عليالم الىمم – وقد ىب الا
هذا االمام الر ا – عليس الىمم حيو قال ال وجس هللا
هعننالا ا بينناؤه ورىننلس وحججننس بنندو ا يننذهن الننا
ه ا وه اة مم ا وهكىير وا ا
ثا يننا ال فنني قولننس هعننالا (( ا الننذي يبايعو ننة ا مننا
يبايعو هللا يد هللا فو أيديالم ))( )70ا
ـــ روى الصندو ( )71والطبرىني( )72باىن ادهما عن
عبد الىنمم بن صنالح الالنروي عن االمنام الر نا –
علية الىمم – قال ال ا هللا هبارة وهعالا ف ل بينس
محمنند – صننلا هللا عليننس وعلننا الننس – علننا جمينن
خلقنننس مننن ال بيننني والممئ نننة وجعنننل طاعهنننس طاعنننة
ومهابعهس مهابعة و يارهنس فني الند يا واالخنرت يارهنس
فقننال ع ن وجننل (( م ن يط ن الرىننول فقنند أطننا هللا
))( )73وقال هعالا (( ا الذي يبايعو ة ا ما يبنايعو
هللا )) ا
و ذا الهمى ا هكىير االية المبار نة ع ند الطبنري ( ي
310هنننـ ) جنننده يقنننول وفننني قولنننس (( يننند هللا فنننو
أيننديالم )) وجالننا م ن الهبويننل أحنندهما ينند هللا فننو
أيديالم ع د البيعة أل الم ا وا يبايعو بيعهالم بينس –
صلا هللا عليس وعلا النس وىنلم – واآلخنر ال قنوت هللا
فنو قنوهالم فني صنرت رىنول هللا – صنلا هللا عليننس
والس وىلم – أل المنا ا منا بنايعوا رىنول هللا – صنلا
هللا علينننس وعلنننا النننس وىنننلم – علنننا صنننرهس علنننا
العدو( )74ا
والطبرىي هو اآلخر يذهن الا ما ذهن اليس الطبري
ويلننهمس مع ننا الينند فنني هكىننير االيننة ع نند الىننل
الصننالح حيننو يقننول ال أي هللا فنني هننذه البيعننة فننو
عقدهم ف أل الم بايعوا هللا بيعة بيس – صلا هللا علينس
وعلننا الننس وىننلم – ف ننب الم بننايعوه من غيننر واىننطة
ع الىري ا وقيل مع اه ال قوت هللا في صرت بيس –
صلا هللا عليس وعلا الس وىلم – فو صنرهالم ايناه
أي ال ث ن ب صننرت هللا لننة ال ب صننرهالم ف وا بننايعوة
ع اب يىا ا
وقيننل عمننة هللا علننيالم ب بيننس – صننلا هللا عليننس والننس
وىلم – فو ايديالم بالطاعة والمبايعة ف ع ال لبني
ا وقيل ال يد هللا بالثوان وما وعدهم علا بيعنهالم من
الجننن اء ف فنننو اينننديالم بالصننند والوفننناء عننن ابننن
عباس( )75ف واذا ا هقل ا الا ابن ثينر جنده يقنول ((
ينند هللا فننو ايننديالم )) أي هننو حا ننر معالننم يىننم
اقوالالم ويرى م ا الم ويعلم مائرهم( )76ا
وقال ال و ا ي ال والمع ا ا عقد الميثا م رىول
هللا – صننلا هللا عليننس وعلننا الننس وىننلم – عقننده من
هللا م غير هكاوي وقال ال لبي ال بمع ا ا عمنة هللا
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عليالم الالداية فو ما ص عوا م البيعة ا وقيل ال
يده في الثوان وأيديالم في الوفاء ا وقال اب يىنا
ال قوت هللا و صرهس فو قوهالم و صرهالم( )77ا
وقال القرطبي ال قيل يده في الثنوان فنو اينديالم فني
الوفاء ف ويده في الم ة فو ايديالم في الطاعة( )78ا
قننال ال مخ ننري فنني هكىننير االيننة ال ريمننة (( ينند هللا
فننو ايننديالم )) يرينند ا ينند رىننول هللا – صننلا هللا
عليس والس وىلم – الهي هعلو ايدي المبنايعي هني يند
هللا ا وهللا هعننالا م نن ه عنن الجننوارال وعنن صننكاي
االجىام ا وا ما المع ا هقندير ال ا عقند الميثنا من
الرىول عقده م هللا م غينر هكناوي بي المنا قولنس
()80()79
هعالا (( وم يطن الرىنول فقند أطنا هللا ))
ا
أقول ه اد هجم اراء المكىري في هكىير مع ا اليند
فنني االيننة المبار ننة وهننو عقنند الميثننا م ن الرىننول
عقننده م ن هللا أي ا طاعننة الرىننول هنني طاعننة هللا
ويد هللا فو ايدي المبنايعي وقند فىنر االمنام الر نا
اآلية بالذا الهكىير وال يخهل هكىير المكىري لآلية
المبار ة ع هكىير االمام الر ا عليس الىمم ا
ثالثننا ال فنني قولننس هعننالا (( مننا م عننة ا هىننجد لمننا
خلقي بيدي ))( )81ا
فقد اثر ع االمام الر ا – عليس الىمم – فىر اليند
في هذه االية المبار ة عبارت ع القدرت والقوت حيو
ال
روى الصدو باىن اده عن محمند بن عبيندت* قنال ال
ىبلي الر نا – علينس الىنمم – عن قولنس عن وجنل
البلننيس (( مننا م عننة ا هىننجد لمننا خلقنني بينندي )) ف
قال ال يع ي بقدرهي وقوهي( )82ا
قال الصدو ال ىمعي بعا م اي ال يعة يذ ر فني
هنننذه االينننة ال ا االئمنننة – علنننيالم الىنننمم – نننا وا
يقكو علا قولس (( ما م عة ا هىنجد لمنا خلقني ))
ثننننننننننننم يبهنننننننننننندؤو بقولننننننننننننس عنننننننننننن وجننننننننننننل ال
(( بيدي اىه بري ام ي م العنالي ))( )83ف قنال ال
وهننذا مثننل قننول القائننل ال بىننيكي هقنناهل ي وبرمحنني
هطننناع ي ب نننس يقنننول عننن وجنننل ال ب عمهننني علينننة
واحىا ي الية قويي علا االىه بار والعصيا ( )84ا
رابعننا ال فنني قولننس هعننالا (( وجنناء ربننة والملننة صننكا
صكا ))( )85ا
روى الصدو باى اده ع علي ب الحىي ب علي
ب ف ال ع أبيس قال ىنبلهس( )86ال عن قنول هللا عن
وجل (( وجاء ربة والملة صكا صنكا )) ف فقنال ال ا
هللا هعننالا ال يوص ن بننالمجيء والننذهان هعننالا ع ن
اال هقال ا ما يع ي بذلة وجاء أمنر ربنة والملنة صنكا
صننكا( )87ا والروايننة كىننالا قلالننا الكننيا ال ا ننا ي
ع االمام علي ب موىا الر نا( - )88علينس الىنمم
 ف و ذلة ذ رهنا الطبرىني اي نا عن االمنام الر ناوبالهكىير كىس( )89ا
واذا رجع نننا النننا المكىنننري جننندهم يكىنننرو االينننة
ال ريمة كس هكىير االمام الر نا – علينس الىنمم –
وا اخهلكي االلكام فالمع ا ع دهم واحد ا
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حيننو جنند الطبرىنني ال يننؤول المجننيء ه ننا با ننس امننر
ربننة وق نناؤه ويى ن د االقننوال الننا الىننل الصننالح ا
يقول ال أي امر ربة وق اؤه ومحاىبهس عن الحىن
والجبائي ا وقيل جاء امره النذي ال امنر معنس بخنم
حننال النند يا عن ابنني مىننلم ا وقيننل جنناء جمئننل اياهننس
فجعل مجيئالا مجيئس هكخيما ألمره( )90ا
وقننال ال ننو ا ي (( وجنناء ربننة )) أي امننره وق نناؤه
ومالنننري بياهنننس( )91ف والقرطبننني هنننو اآلخنننر قنننال ((
وجاء ربة )) أي امره وق اؤه قالس الحى ( )92وأما
ال مخ نننري فيقنننول ال فنننا قلننني منننا مع نننا اىننن اده
المجيء الا هللا والحر ة واال هقال ا ما يجو ا علا
م ن ننا فنني جالننة ف قلنني ال هننو همثيننل لمالننور بينناي
اقهداره وهبيي بثار ف قالره وىلطا س مثلني حالنس فني
ذلة بحال الملة اذا ح ر ب كىس ف بح وره م بثنار
الاليبة والىياىة ما ال يمالنر بح نور عىنا ره لالنا
وو رائس وخواصس ع ب رت أبيالم( )93ا
واذا هصننكح ا هكىننير الطباطبننائي جننده يقننول ال ىننية
المجيء اليس م المه ابس النذي يح منس قولنس هعنالا
(( ولنننيس مثلنننس نننيء ))( )94ومنننا ورد مننن بيننناي
القيامننة م ن خننواص اليننوم قط ن األىننبان وارهكننا
الحجن ع الم ومالنور أ هللا هنو الحن المبني و لنا
ذلننة يرج ن مننا ورد فنني الرواينناي ا المننراد بمجيئننس
هعننالا مجننيء أمننره قننال هعننالا (( واألمننر يومئننذ
))( )95ويؤيد هذا الوجس بعا الهبييد قولنس هعنالا ((
هننل ي مننرو ال أ يننبهيالم هللا فنني ملننل منن اليمننام
والممئ ننة وق نني األمننر ))( )96اذا ا ننم الننا قولننس
هعالا (( هل ي مرو ال ا ينبهيالم الممئ نة أو ينبهي
أمنننر ربنننة ))( )97وعلينننس فال ننناة م نننا محنننذو
والهقدير جاء أمر ربنة او ىنية المجنيء الينس هعنالا
()98
م المجا العقلي
خامىا ال في قولس هعالا (( هل ي مرو ال ا يبهيالم
هللا في ملل م اليمام والممئ نة وق ني األمنر و لنا
()99
هللا هرج االمور ))
روى الصدو باى اده ع علي ب الحى بن علني
ب ف ال* ع أبينس قنال ال وىنبلهس عن قنول هللا عن
وجننل (( هننل ي مننرو ال ا يننبهيالم هللا فنني ملننل من
اليمام والممئ نة )) ف قنال ال يقنول ال هنل ي منرو اال
ا ينناهيالم هللا بالممئ ننة فنني ملننل م ن اليمننام وه ننذا
لي( )100قال الطبرىي ال وقند يقنال اهنا وجناء فيمنا
ال يجو عليس المجيء والذهان هقول اها وعيد فم
ف وجننناء ي نننمم فنننم وأهنننا ي حديثنننس وال ينننراد بنننس
االهيا الحقيقي( )101واىه الد با عار العرن( )102ا
وال و ا ي هو اآلخر يهعرا لهكىير االينة المبار نة
حينننو يقنننول ال هنننل ي منننرو اال ا ينننبهيالم هللا بمنننا
وعنندهم م ن الحىننان والعننذان فنني ملننل م ن اليمننام
والممئ ة( )103ا
وال مخ نننري ينننذهن النننا منننا ينننذهن الينننس اصنننحان
المعه لننة حيننو يعطنني هكىننيرا رائعننا لميننة ال ريمننة
ويكىر القنرب بنالقرب حينو يقنول ال اهينا هللا اهينا
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امره وببىس قولس هعنالا (( أ وينبهي أمنر
))( )104ا
وبعنننند ا عننننرا القرطبنننني هننننبويمي مه وعننننة فنننني
هكىيره لآلية ال ريمة خلص النا قولنس ال ال يجنو ا
يحمننل هننذا ومننا ا ننبالس ممننا جنناء فنني القننرا والخيننر
علننا وجننس اال هقننال والحر ننة وال ن وال أل ذلننة م ن
صكاي االجرام واالجىام هعالا هللا ال بير المهعنال ذو
()105
الجمل واإل رام م مماثلة االجىنام علنوا بينرا
ا
ىادىننا ال فنني قولننس هعننالا (( يننوم ي ن ع ن ىننا
ويدعو لا الىجود فم يىهطيعو ))( )106ا
ـــ روى الصدو باى اده ع الحى ب ىعيد* عن
ابنني الحىن الر ننا – عليننس الىننمم – فنني قولننس عن
ع ىنا اااا )) ف قنال ال حجنان
وجل (( يوم ي
ننور ي ن فيق ن المؤم ننو ىننجدا وهنندمج أصننمن
الم ننافقي فنننم يىننهطيعو الىنننجود( )107ف والرواينننة
كىننالا ذ رهننا الطبرىنني عنن االمننام الر ننا (عليننس
الىمم)( )108ا
والطبرىنني عادهننس يعننرا براء الىننل الصننالح فنني
هكىننيره لآليننة المبار ننة حيننو يقننول ال وقيننل مع نناه ال
يوم يبدو ع االمر ال ديد الكمين عن ابن عبناس ف
والحى ن ف ومجاهنند وقهننادت ف وىننعد ب ن جبيننر ا قننال
ع رمة ال ىنبل ابن عبناس عن قولنس (( ينوم ي ن
عننن ىنننا )) ف فقنننال ال اذا خكننني علننني م نننيء فننني
القننرا فننابهيوه فنني ال ننعر فا ننس ديننوا العننرن امننا
ىنننننننننننننننننننننننننننمعهم قنننننننننننننننننننننننننننول ال ننننننننننننننننننننننننننناعر
( وقامي الحرن ب ا علا ىا ) هو يوم رن و ندت
ا وقال القهبي( )109ال اصل هذا ا الرجل اذا وق فني
امر عميم ف يحهاج الا الجد فيس ف في نمر عن ىناقس
ال دت( )110ا
ع الىا في مو
فاىهعير ال
و جد المكىنر بناالثر الطبنري ينروي روايناي مخهلكنة
االىنا يد عن ابن عبنناس فني مع نا (الىنا ) م الننا ال
ا ننس األمننر العمننيم ف وم الننا ال هننو يننوم حننرن و نندت
واىهدل بب عار العرن وبعد ذلة يخلص النا الرواينة
المى دت ع ابني ال عنراء عن عبند هللا قنال ال يهمثنل
هللا للخلن ينوم القيامنة حهننا يمنر المىنلمو ف قننال ال
فيقول م هعبدو ف فيقولو ال عبد هللا ال نرة بنس
ننيئا في هالننرهم مننرهي او ثمثننا فيقننول هننل هعرفننو
رب م ف فيقولنو ال ىنبحا س اذا اعهنر الي نا عرف ناه
عن ىنا فنم يبقنا منؤم اال
قال ال فع د ذلة ي
خر ىاجدا ويبقا الم نافقو مالنورهم طبقنا واحند
ب مننا فيالننا الننـىكافيد فيقولننو رب ننا فيقننول قنند ننهم
هدعو الا الىجود وا هم ىالمو ( )111ا
وبعد ا عرا الكخر الرا ي ثينرا من الوجنوه فني
هكىير االية ال ريمة اىنهدل عقلينا علنا ا هللا هعنالا
ن الىننا الننا
يىننهحيل ا ي ننو جىننما وصننر
المجا الذي هو ال دت( )112ا
وبعنند أ عننرا القرطبنني اآلراء الننواردت فنني هكىننير
اآلية المبار ة خلص الا قولنس ال أمنا منا روي أ هللا
ع ىاقس فا س ع وجل يهعالا عن االع ناء
ي
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والهبعيا وا ي ن ويهيطنا ومع ناه ال ا ي ن
ع العميم م أمره( )113ا
وبالذا جد ا هكىير االمام الر ا – علينس الىنمم –
( للىننا ) علننا ا ننس حجننان منن ننور عمننيم األمننر
يىنننجد فيننننس المؤم ننننو وهننندمج اصننننمن الم ننننافقي
هكىننيرا صننريحا ي ن ه هللا هعننالا ع ن الهجىننيم وبالننذا
المع نننا فىنننر المكىنننرو مع نننا الىنننا فننني االينننة
ال ريمنة واعطننوا الهكىننير كىننس الم قننول عن االمننام
الر ا – عليس الىمم – ول بهعابير وألكام مخهلكة
اال ا المع ا واحدا
ىابعا ال في قولس هعالا (( وجوه يومئذ ا رت ف لنا
()114
ربالا امرت ))
ــنننـ روى الصننندو باىننن اده عننن ابنننراهيم بننن ابننني
محمود* قال ال قنال علني بن موىنا الرا نا – علينس
الىننمم – يع نني م ننرقة ي همننرو ثننوان ربالننا( )115ف
والروايننة كىننالا ذ رهننا الطبرىنني( )116عنن االمننام
الر نننا – علينننس الىنننمم – ف وقننند حصنننر الطبرىننني
الوجنننوه فننني هكىنننير االينننة ال ريمنننة فننني وجالننني ال
احندهما ا مع نناه مننر العني ف والثننا ي ا ننس اال همننار
واخهل ن م ن حملننس علننا مننر العنني علننا قننولي ف
احنندهما ال ا المننراد الننا ثننوان ربالننا ننامرت أي هنني
امرت الا عيم الج نة حنال بعند حنال فين داد بعند ذلنة
ىرورها فحذ الم ا واقيم الم نا الينس مقامنس
ما في قولس هعالا (( وجاء ربة )) أي امر ربة وقد
روى الطبرىي هذا الوجس ع جماعنة من الصنحابة
والهابعي ( )117ا
وهو بالذا يواف همامنا هكىنير االمنام الر نا – علينس
الىننمم – لميننة المبار ننة (( الننا ربالننا ننامرت)) أي
م نننرقة ه همنننر ثنننوان ربالنننا ثنننم يهعنننرا الطبرىننني
للوجس اآلخر في هكىير االية حيو يقول واآلخر ال ا
ال مر بمع ا المعاي ة ه مر الا هللا معاي نة روى ذلنة
عن ال لبنني ومقاهننل وعطنناء وغيننرهم وهننذا ال يجننو
أل نننل م منننور الينننس بنننالعي م نننار الينننس بالمننند
واللحام وهللا يهعالا ع ا ي ار الينس بنالعي ( )118ف
وبالذا جد الطبرىي يرفا الوجس الثا ي الذي يكىر
ال مننر بمع ننا المعاي ننة بننالعي المجننردت ويواف ن م ن
حمننل ال مننر فنني اآليننة ال ريمننة علننا اال همننار حيننو
يقول ال وأما م حمل ال منر فني اآلينة علنا اال همنار
فننا الم اخهلكننوا ف ني مع نناه علننا أقننوال ال أحنندها ال ا
المع نا م همنرت لثنوان ربالننا وروى ذلنة عن مجاهنند
والحى ن وىننعيد ب ن جبيننر وال ننحاة وهننو المننروي
ع علي( – )119علينس الىنمم – يقنول الطباطبنائي ال
والمننراد بننال مر اليننس هعننالا لننيس هننو ال مننر الحىنني
المهعلننن بنننالعي الجىنننما ية الهننني قامننني البنننراهي
القاطعننة علننا اىننهحالهس فنني حقننس هعننالا بننل المننراد
بال مر القلبي ورؤينة القلنن بحقيقنة االيمنا علنا منا
يىو اليس البرها ويدل عليس االخبار المنبثورت عن
اهل العصمة عليالم الىمم( )120ا
ثام ننا ال فنني قولننس هعننالا (( ال هدر ننس األبصننار وهننو
يدرة األبصار وهو اللطي الخبير ))( )121ا
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أخرج الطبرىي رواية محمد ب مىعود العيا ني ا
الك ل ب ىالل ذا الرياىهي ف ىبل أبا الحىن علني
ب موىا الر ا – عليس الىمم – فقنال ال واخبر ني
عما اخهل ال اس فيس م الرؤية فقنال ال من وصن
هللا بخم ما وص بس كىس فقد اعمم الكربنة علنا
هللا ال هدر نننس االبصنننار وهنننو يننندرة االبصنننار وهنننذه
االبصار ليىي هني األعني ف ا منا هني االبصنار ال ني
فننني القلنننون ال يقننن علينننس األوهنننام وال هننندرة يننن
هو( )122ف وقد اثر هذا الهكىير ع االمام الباقر الجد
الراب لممام الر ا – عليالم الىمم – ا
ـــ حيو روى العيا ي باىن اده عن محمند بن مىنلم
الطننائي* ع ن االمننام البنناقر – عليننس الىننمم – قننال ال
أوهام القلنون أد من أبصنار العينو أ ني قند هندرة
بوهمننة الى ن د والال نند والبلنندا الهنني لننم هنندخلالا وال
هنندر الا ببصنننرة ف وأوهنننام القلنننون ال هدر نننس ف يننن
بببصار العيو ( )123ا
وبالذا جد ا الج اهل البيي – عليالم الىمم – فني
هكىير القرا ال ريم م الجا واحدا مهوارثا واحدا ع
واحد واذا ا هقل ا الا المكىري جد الطبري وبعد ا
عرا اخهم العلماء في مىبلة الرؤينة خلنص النا
قولس ال فقال بع نالم ال ال هحنيط بنس االبصنار عن ابن
عباس وع ىعيد ع قهادت هو اعمم من ا هدر نس
االبصار( )124وبالنذا فا نس يوافن همامنا هكىنير االمنام
الر نا – عليننس الىنمم – لميننة ال ريمنة (( ال هدر ننس
االبصار )) ا
وال مخ ننري بعنند ا هعننرا لهكىننير االيننة المبار ننة
خلص الا هبييده عدم جوا الرؤية( )125ا
وعقد الكخر الرا ي فني هكىنيره لآلينة ال ريمنة (( ال
هدر ننس االبصننار )) بحثننا ليويننا اصننوليا مميننا طننويم
عنرا وجالننة مننر اال نناعرت والمعه لننة فنني الرؤيننة
وعننرا أدلننة الكننريقي ورددوهننا ول ننس ا هالننا الننا
م اصننرت مننذهن اصننحابس األ نناعرت فنني جننوا رؤيننة
هللا يوم القيامة واىهدل ببدلة مه وعة( )126ا
وقد كا المعه لة جوا رؤية هللا يوم القيامة كنيالم
الصنكاي ائنندت عن الننذاي ا وعنندوا من يعهقنند جننوا
رؤية هللا يوم القيامة م بالا علا أىناس أ نس ال ينرى
اال ال نننننيء المحننننندود وهللا هعنننننالا لنننننيس محننننندودا
واعهبنننروا اآلينننة ال ريمنننة (( ال هدر نننس االبصنننار ))
مح مة وردوا اليالا األياي االخرى بالهبويل( )127ا
هاىعا ال في قولس هعالا (( م ا النم عن ربالنم يومئنذ
لَّمحجوبو ))( )128ا
ـــ روى الصدو باى اده ع علني بن الحىني بن
علي ب ف ال ع أبيس قنال ال ىنبلي الر نا – علينس
الىننمم – ع ن قننول هللا ع ن وجننل (( ننم ا الننم ع ن
ربالننننننننننننننننننننننم يومئننننننننننننننننننننننذ لمحجوبننننننننننننننننننننننو ))
فقنننال ال ا هللا هعنننالا ال يوصننن بم نننا يحنننل فينننس
فيحجن ع س فيس عبناده ول نس يع ني ا النم عن ثنوان
ربالننننم محجوبننننو ( )129ف والروايننننة كىننننالا ذ رهننننا
الطبرىي( )130ع االمام الر ا – عليس الىمم وهذا
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الهكىير لآلية ال ريمة مبثور ع االمام علي – عليس
الىمم – ا
حيننو فىننر (( الحجننان )) فنني االيننة ال ريمننة ا هننو
الحرما م ثوان هللا هعالا و رامهس( )131ا
وقد فىر االية ال ريمنة بالنذا الهكىنير ثينر من أئمنة
الىنننل الصنننالح قنننال الطبرىننني وهنننو يكىنننر االينننة
ال ريمننة ال يع نني ال ا هننؤالء الننذي وصننكالم بننال كر
والكجننور محجوبننو يننوم القيامننة ع ن رحمننة ربالننم
واحىننننا س و رامهننننس عنننن الحىنننن وقهننننادت وقيننننل ال
مم نننوعي مننن رحمهنننس مننندفوعو عننن ثوابنننس غينننر
مقبننننولي وال مر نننني ف عنننن ابنننني مىننننلم ا وقيننننل
محرومو ع ثوابس و رامهس ع علي( – )132عليس
الىمم – ا
قال الطباطبائي ال رد ع ىن الذ ون الحائلة بني
القلن وادراة الحن والمنراد ب نو الم محجوبنو عن
ربالننننم يننننوم القيامننننة حرمننننا الم منننن رامننننة القننننرن
والم لننة ولعلننس مننراد منن قننال ال ا المننراد ننو الم
محجوبو ع رحمة ربالم( )133ا
و جننند الطبنننري يحمنننل اآلينننة علنننا الرؤينننة بنننالعي
المجننردت فننالمؤم و يرو ننس وال ننافرو ع ننس يومئننذ
محجوبننو وحىننبة قولننس( )134ال فننالمؤم و يرو ننس
وال افرو ع س يومئذ محجوبنو منا قنال جنل ث ناؤه
(( م ا الم ع ربالم يومئذ لمحجوبو )) ا
وبالنننذا جننند هكىنننير العلمننناء مطننناب لهكىنننير االمنننام
الر ا – عليس الىمم – ا
عا را ال في قولس هعالا (( اااا ىوا هللا ف ىنيالم
الم افقي هم الكاىقو ))( )135ا
()137
باى ن اده
أخننرج الطبرىنني( )136وروى الصنندو
ع عبد الع ي ب مىلم* قال ال ىبلي الر ا
– عليس الىمم – ع قول هللا ع وجنل (( ىنوا هللا
ف ىيالم )) ف فقال ال ا هللا هعنالا ال ي ىنا وال يىنالو
ف وا ما ي ىنا ويىنالوا المخلنو المحندو اال هىنمعس
ع ن ل وجننل يقننول (( ومننا ننا ربننة ىننيا ))( )138ف
وا ما يجا ي م ىيس و ىي لقاء يومس با ي ىيالم
أ كىنالم مننا قننال هللا عن وجننل (( وال ه و ننوا الننذي
ىنننوا هللا فب ىننناهم ا كىنننالم اولئنننة هنننم الكاىنننقو
))( )139ا
وقال هعالا (( فاليوم ىناهم منا ىنوا لقناء ينومالم
هننننننذا ))( )140والروايننننننة كىننننننالا ذ رهننننننا الكننننننيا
ال ا ا ي( )141ا
وعن االمننام علنني – عليننس الىننمم – يع نني ىننوا هللا
في دار الد يا فلم يعملوا بطاعهنس ف ىنيالم فني اآلخنرت
لم يجعل لالم فني ثوابنس صنيبا فصناروا م ىنيي عن
الخير( )142ا
وع االمام محمد الباقر – علينس الىنمم – ىنوا هللا
هر وا طاعة هللا ف ىيالم( )143ا
قننال الطبرىنني ال بننا حننرمالم حمننومالم منن الخيننر
والثننننوان ف وقيننننل ىننننوا هللا بهننننرة ذ ننننره بال نننن ر
والهعمننيم فا ىنناهم ا كىننالم بالعننذان الننذي ىنني بننس
بع الم بع ا( )144ا
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وقننال الطبرىنني اي ننا وهننو يكىننر االيننة ال ريمننة ((
ىننوا هللا ف ىننيالم )) أي هر ننوا طاعهننس فهننر الم فنني
ال ننار ف وهننرة رحمننهالم واثبنناهالم ع ن االصننم ف وقيننل
مع اه جعلوا هللا الم ىي حيو لم يهك روا في ا لالم
صنننا عا يثينننبالم ف ويعننناقبالم لمننن عالم ذلنننة عننن ال كنننر
واالفعال القبيحة ف فجعلالم ىبحا س فني ح نم الم ىني
ع الثوان وذ ر ذلة ال دواج ال نمم أل ال ىنيا ال
يجو عليس هعالا( )145ا
وقال القمي وهو يكىر االية (( فاليوم ىناهم )) أي
هر الم وال ىيا م س ع وجل هو الهرة( )146ا
وقننال الطبرىنني ال أي هننر الم فنني العننذان مننا هر ننوا
الهبهننن والعمننل ف للقنناء هننذا اليننوم ع ن اب ن عبنناس
والحى ن ومجاهنند وقيننل ال مع نناه ال هعنناملالم معاملننة
الم ىي في ال ار فنم هجنن لالنم دعنوت وال هنرحم لالنم
عبرت( )147ا
()148
وفي قولس هعالا (( وما ا ربة ىيا ))
قال الطبرىي ال هذا همنام ح اينة قنول الممئ نة وقنول
اهننل الج ننة وقيننل ال بننل هننم ال ننمم قبلننس ف ثننم اخيننر هللا
ىبحا س ع كىنس ومع ناه ال ا نس ىنبحا س لنيس ممن
ي ىننا ويخننرج ع ن و ننس عالمننا ف أل ننس عننالم لذاهننس
وهقديره وما ي ىية يا محمد وا اخر الوحي ع ةا
وقيننل مننا ننا ربننة ىننيا ألحنند حهننا ال يبعثننس يننوم
القيامة ع ابي مىلم( )149ا
وبالننذا ي نناد يجم ن العلمنناء والمكىننرو علننا ا هللا
هعننالا ال يجننو عليننس ال ىننيا بننل ا ال ىننيا يجننو
علا المخلو المحدو وا المقصود م ال ىيا في
االية المبار ة الهي هعر ا لالا في ث اينا البحنو ال ا
هللا هعننالا يجننا ي م ن ىننيس و ىنني لقنناء يومننس بننا
ي ىننيالم هللا ا كىننالم يننوم القيامننة ا و ننا هننذا هكىننير
االمام علي ب موىا الر نا – علينس الىنمم – وقند
ىنننبقس النننا هنننذا الهكىنننير ببائنننس – علنننيالم الىنننمم –
االمام علي واالمام الباقر ما ذ ر ا ذلة في البحو ا
احنندى ع ننر ال فنني قولننس هعننالا (( وهننو الننذي خل ن
الىماواي واألرا في ىنهة أينام و نا عر نس علنا
الماء ))( )150ا
()152
ــنننننـ روى الصننننندو ( )151وأخنننننرج الطبرىننننني
باى ادهما عن ابني الصنلي ف عبند الىنمم بن صنالح
الالننروي قننال ال ىننبل المننبمو ابننا الحى ن علنني ب ن
موىا الر ا – علينس الىنمم – عن قولنس هعنالا ((
وهننو الننذي خل ن الىننماواي واألرا فنني ىننهة أيننام
و ننا عر ننس علننا المنناء اا)) فقننال ال ا هللا هبننارة
وهعنننالا خلننن العنننر والمننناء والممئ نننة قبنننل خلننن
الىننماواي واألرا ف ا نني الممئ ننة هى نهدل با كىننالا
وبالعر والماء علنا هللا عن وجنل ثنم جعنل عر نس
علا المناء ليمالنر بنذلة قدرهنس للممئ نة فيعلمنوا أ نس
علننا ننل ننيء قنندير ثننم رف ن العننر بقدرهننس و قلننس
وجعلننس فننو الىننماواي الىننب ثننم خلنن الىننماواي
واألرا فنني ىننهة أيننام وهننو مىننهولي علننا عر ننس
و ننا قننادرا علننا ا يخلقالننا فنني طرف نس عنني ول ننس
هعالا خلقالا في ىنهة اينام ليمالنر للممئ نة منا يخلقنس
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م الا يئا بعد يء فيىنهدل بحندوو منا يحندو علنا
هللا هعالا مرت بعد مرت ا ولم يخل هللا العر لحاجة
بس اليس أل س غ ي ع العر وع جمين منا خلن ال
يوص بال و علنا العنر أل نس لنيس يجىنم هعنالا
ع صكة خلقس علوا بيرا ا
وهذا الهكىير كىس مبثور ع االمنام جعكنر الصناد
– عليس الىمم – جد االمام الر ا – عليس الىنمم –
فنني هكىننير قولننس هعننالا (( و ننا عر ننس علننا هللا ))
ننا علننا
فقننال ال مننا يقننول ف قيننل يقننول ا العننر
الماء والرن فوقس ف فقنال ال نذبوا من عنم هنذا فقند
صننير هللا محمننوال ووصننكس بصننكة المخلننوقي ول مننس
ا ال ننيء الننذي يحملننس أقننوى م ننس ثننم قننال ال ا هللا
حمل دي س وعلمنس المناء قبنل ا ي نو ىنماء وأرا
وج وأ س و مس وقمر( )153ا
وأثر ع االمام جعكر الصناد فني هكىنير هنذه اآلينة
وما يماثلالا بب س فىر العر وال رىي بب نس علنم هللا
هعننالا فكنني قولننس هعننالا (( وى ن رىننيس الىننماواي
واألرا ))( )154ا
()156
()155
ف
ف والطوىنننننننننني
ــنننننننننـ روى الصنننننننننندو
والطبرىننني( )157باىننن ادهم جميعنننا عننن حكنننص بننن
غياو* عن االمنام الصناد – علينس الىنمم – قنال ال
علمس فىر رىيس هعالا بب س ال علمس ا
وذ ر هذا الرأي ألب عباس( )158ف وأخذ بس ثنر من
المكىننننري منننن الم القمنننني( )159ف والطوىنننني( )160ف
والطبرىنني( )161ف والطريحنني( )162ف وال نني محمنند
عبدت( )163ا
 و نننذلة روى الصننندو باىننن اده عننن عبننند هللا بنننى ا ** ع أبي عبد هللا الصناد – علينس الىنمم –
في هكىير اآلية (( وى رىنيس الىنماواي واألرا
)) ف قننننال ال الىننننماواي واألرا ومننننا بي المننننا فنننني
ال رىنننني والعننننر هننننو العلننننم الننننذي ال يقنننندر أحنننند
قدره( )164ا
واذا ا هقل ا الا الطبرىي جنده يكىنر قولنس هعنالا ((
و ننا عر ننس علننا المنناء )) يكىننر اآليننة باخهالننا من
القنننرب حينننو يقنننول ال وقينننل ال ا المنننراد بقولنننس ((
عر نننننس )) ب نننننناؤه ف يننننندل عليننننننس قولنننننس ((وممننننننا
يعر ننو ))( )165أي يب ننو ف فننا الب نناء علننا المنناء
أبد وأعجن ف ع أبي مىلم()166ا
والمروي ع االمنام محمند البناقر – علينس الىنمم –
وهو يجين عن ىنؤال حمنرا بن أعني * عن قولنس
هعالا (( بدي الىماواي واألرا ))( )167ا
قال ال أ هللا ع وجل ابهد اال ياء لالا بعلمس علنا
غير مثال ا قبلس ف فابهد الىنماواي واألرا ولنم
ي ن قننبلال ىننماواي وال أر ننو ف أمننا هىننم قولننس
()168
هعالا (( و ا عر س علا الماء ))
وم خمل عر ا لهكىير أئمة أهنل البيني – علنيالم
الىننمم – جنند ا هكىننيرهم لآليننة ال ريمننة هكىننيرا
واحدا ف فهكىير االمنام الر نا – علينس الىنمم – هنو
كىنننس هكىننننير االمننننام الصنننناد – عليننننس الىننننمم –
وهكىير االمام الصاد هو كىس هكىير االمام البناقر
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– عليس الىمم – فاجمعوا علا ا العر وال رىني
هننو محنندو ف وا هللا هعننالا ال يوص ن بننال و علننا
العر أل س ليس يجىم هعالا عن صنكة خلقنس علنوا
بيننرا وفىننروا العننر علننا ا ننس العلننم الننذي ال يقنندر
احد قدرها
اث ا ع ر ال في قولس هعالا (( ااا وهر الم في ملمناي
ال يبصرو ))( )169ا
()171
()170
واخنننننرج الطبرىننننني
ــنننننـ روى الصننننندو
باى اده ع ابراهيم ب ابي محمنود قنال ال ىنبلي ابنا
الحى الر ا – علينس الىنمم – عن قولنس هعنالا ((
وهننر الم فنني ملمنناي ال يبصننرو )) ف فقننال ال ا هللا
هبننارة وهعننالا ال يوص ن بننالهرة مننا يوص ن خلقننس
ول س مها علم ا الم ال يرجعنو عن ال كنر وال نمل
م عالم المعاو ة واللط وخلا بي الم وبني اخهينارهم
والرواية كىنالا ذ رهنا الكنيا ال ا نا ي عن االمنام
الر ننا( – )172عليننس الىننمم – اذ مع ننا الهننرة مننا
فىننره االمننام الر ننا – عليننس الىننمم – هننو منن عالم
معاو هس ولطكس هعالا ج اء كرهم ا
قننال الطبرىنني مع نناه ال لننم يكعننل هللا لالننم ال ننور ف اذ
الهرة هو ال ع الكعل بالكعنل ف ا نس لنم يكعنل لالنم
ال ننور حهنننا صنناروا فننني ملمننس ا ننند ممننا نننا قبنننل
االيقاد( )173ا
وقننال عبنند ال ننريم المنندرس فنني مع ننا ( الهننرة ) فنني
االية ال ريمة ال وهرة بمع ا صير( )174ا
ثمو ع ر ال في قولس هعالا (( خهم هللا علنا قلنوبالم
وعلننا ىننمعالم وعلننا ابصننارهم غ ننوت ولالننم عننذان
عميم ))( )175ا
()177
()176
عن
واخننرج الطبرىنني
ــننـ روى الصنندو
ابننراهيم ب ن أبنني محمننود ع ن االمننام الر ننا – عليننس
الىننمم – قننال ال الخننهم هننو الطبن علننا قلننون ال كننار
عقوبة علا كرهم ما قال عن وجنل (( بنل طبن هللا
عليالننا ب كننرهم فننم يؤم ننو اال قلننيم ))( )179()178ف
والرواية كىنالا ذ رهنا الكنيا ال ا نا ي عن االمنام
الر ا( – )180عليس الىمم – ف وقال الكنيا فجعلالنا
محجوبة ع العلم( )181ا
وحمننل ال مخ ننري ال الخننهم علننا وجننس الهمثيننل حيننو
يقنننول ال مثلننني حنننال قلنننوبالم فيمنننا ا ننني علينننس مننن
الهجافي ع الح ف بحال قلوبالم خهم هللا عليالا حنو
قلون االخهام الهي هي في خلوها عن الكطن قلنون
البالننائم ا كىننالا او بحننال قلننون مقنندر خننهم هللا عليالننا
هعنني ننيئا وال هكقننس ولننيس لننس عنن وجننل فعننل فنني
هجافيالنا عن الحن و بوهنا عن قبولنس ف وهنو مهعننال
ع ذلة وم الا ا ال يطا او ال افر هو الخاهم ف اال
ا هللا ىبحا س لما ا هنو النذي أقندره وم نس اىن د
اليس الخهم منا يىنهدل الكعنل النا الىنبن وم النا ا النم
لما ا وا علا القطن والبني ممن ال ينؤم وال هي ني
عننن الم اآليننناي وال نننذر وال هجنننري علنننيالم االلطنننا
المحصنننلة وال المقربنننة ا اعطوهنننا ف لنننم يبقنننا بعننند
اىننهح ام العلننم با ننس ال طري ن الننا ا يؤم ننوا طوعننا
واخهيارا ف اال القىر وااليحاء واذا لم هبقا طرين اال
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ا يقىرهم هللا ويلجئالم ثم يكىرهم ولنم يلجنئالم لنئم
ي هقص اليرا فني اله لين ف عبنر عن هنرة القىنر
وااللحاء بالخهم ا عارا با الم الذي هراما امرهم فني
الهصنننميم علنننا ال كنننرف واالصنننرار علينننس النننا حننند ال
يه نننناهو ع ننننس اال بالكىننننر وااللحنننناء وهنننني اليايننننة
القصوى في وص لحناجهالم فني اليني واىه نرائالم
في ال مل والبيي( )182ا
وقننال القرطبنني ال اجمننا االمننة علننا ا هللا هعننالا قنند
وصنن كىننس بننالخهم والطبنن علننا قلننون ال ننافري
مجا ات ل كرهم( )183ا
وأمننا المكىننر الثبنني الطبرىنني يننرد عنندت وجننوه فنني
هكىير الخهم حيو يقول ال قيل في مع ا الخنهم وجنوه
ال أحدها ا المنراد بنالخهم العممنة واذا ا هالنا ال نافر
م كنره النا حنال يعلنم هللا هعنالا ا نس ال ينؤم فا نس
يعلم علا قلبس عممة ا وقيل هي هة ىوداء ه ناهد
الممئ ننة فيعلمننو بالننا ا ننس ال يننؤم بعنندها فيذمو ننس
ويدعو عليس ما ا نس هعنالا ي هنن فني قلنن المنؤم
االيمننا ويعلننم عليننس عممننة هعلننم الممئ ننة بالننا ا ننس
مؤم فيمدحو س ويىهيكرو لس و ما طب علا قلنن
ال افر وخهم عليس فوىمس بىنمة هعنر بالنا الممئ نة
كننره وقولننس هعننالا (( بننل طبن هللا عليالننا ب كننرهم ))
يحهمل أمري ا احداها ال ا س طب عليالنا جن اء ال كنر
ف وعقوبة عليس ا
واآلخننر ال ا ننس طب ن عليالننا بعممننة كننرهم مننا يقننول
طبن عليننس بننالطي وخننهم عليننس بال ننم ا وثا يالننا ا
المراد بالخهم علنا القلنون ا هللا نالد عليالنا وح نم
با الا ال هقبل الحن منا يقنال اراة هخنهم علنا نل منا
يقول فم ف أي ه الد بس وهصدقس وقند خهمني علينة
با ة ال هكلح أي الدي وذلة اىهعارت ا وثالثالا ال ا
المراد بذلة ا س هعالا ذمالم با الا المخهوم عليالا في
ا س ال يدخلالا االيما وال يخرج ع الا ال كر( )184ا
وبعد ا يورد الطبري اثار الىل الصالح في هكىير
االية ال ريمة يورد خبرا عن رىنول هللا – صنلا هللا
عليس والس وىلم – باالى اد المهصل عن ابني هرينرت
(را) قال ال قنال رىنول هللا – صنلا هللا علينس والنس
وىلم – ا المؤم اذا اذ ن ذ با ا ني هنة ىنوداء
واىهيكر صنقل قلبنس ف فنا اد
قلبس ف فاذا هان و
ادي حها ييل قلبس ف فذلة الرا النذي قنال هللا جنل
ث اؤه (( م بل را علا قلوبالم ومنا نا وا ي ىنبو
)) فبخبر – صلا هللا عليس والنس وىنلم – ا النذ ون
اذا ههابعي علا القلنون اغلقهالنا ف واذا اغلقهالنا اهاهنا
حي ئذ الخهم م قبل هللا ع وجل او الطبن فنم ي نو
لميمننا اليال نا ه مىننلة ولل كننر م الننا مخلننص فهلننة ه نو
الطب والخهم الذي ذ نره هللا هبنارة وهعنالا فني قولنس
(( خهم هللا علا قلوبالم وعلا ىمعالم ))( )185ا
أقول ال ا مع نا الخنهم هنو الطبن علنا قلنون ال كنار
عقوبة علا كرهم وع ادهم ف واصرارهم علا ال كر
والع اد فقد خهم هللا صنكحاهالم والخنهم ه نا جناء علنا
وجننس المجننا والهمثيننل ال علننا الجبننر بننل م ن الم هللا
هعنننالا الهك ينننر والهننندبير واالخهينننار أل هللا هعنننالا ال
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يرينند ملمننا للعبنناد حيننو قننال (( ومننا أ ننا بمننمم للعبينند
ا وا هنم
))( )186ف وقال هعالا (( وما ملم اهم ول
المالمو ))( )187ف وقال هعالا (( وما ملم اهم ول
ا وا أ كىالم يملمو ))( )188ا
أرب ع ر ال في قولس هعالا (( ىنخر هللا من الم ولالنم
عذان أليم ))( )189ا
وفنني قولننس هعننالا (( هللا يىننهال بالننم ويمنندهم فنني
طييا الم يعمالو ))( )190ا
وفننني قولنننس هعنننالا (( وم نننروا وم نننر هللا وهللا خينننر
الما ري ))( )191ا
وفي قولس هعنالا (( ا الم نافقي يخنادعو هللا وهنو
خادعالم ))( )192ا
ـــ روى الصدو باىن اده عن علني بن الحىني بن
علي ب ف ال عن أبينس قنال ال وىنبلهس عن قنول هللا
هعنالا (( ىنخر هللا من الم )) وعن قولنس هعنالا (( هللا
يىهال بالم )) وعن قولنس هعنالا (( وم نروا وم نر
هللا )) وعنننن قولننننس هعننننالا (( يخننننادعو هللا وهننننو
خننننننادعالم )) فقننننننال ال ا هللا هعننننننالا ال يىننننننخر وال
يىهال وال يم نر وال يخناد ول نس هعنالا يجنا يالم
جننن اء الىنننخرية وجننن اء االىنننهال اء وجننن اء الم نننر
والخديعنننة ف هعنننالا هللا عمنننا يقنننول المنننالمو علنننوا
بيرا( )193ا
وذ ننر الروايننة كىننالا الكننيا ال ا ننا ي ع ن االمننام
الر ننا – عليننس الىننمم – فنني موا ن مهكرقننة م ن
هابنننس( )194ا و نننذلة ذ رهنننا الطبرىننني عننن االمنننام
الر ا( – )195عليس الىمم – ا
قننال القمنني وهننو يكىننر قولننس هعننالا (( يخننادعو هللا
وهو خادعالم )) ف الخديعة م هللا العذان()196ا
وقننال الطبرىنني ال (( ىننخر هللا م ن الم )) أي جننا اهم
ج اء ىخريهالم حيو صاروا الا ال ار( )197ا
وقننال الطبرىنني (( يخننادعو هللا وهننو خننادعالم )) ف
()198
مع ا خدا هللا اياهم ا يجا يالم علنا خنداعالم
ا
(( وم نننروا وم نننر هللا )) أي جنننا اهم علنننا م نننرهم
وىننمي المجننا ات علننا الم ننر م ننرا وأورد الطبرىنني
في هكىير قولس هعالا (( هللا يىهال بالم )) وجوهنا
مه وعننة حيننو قننال ال قيننل فنني مع ننا االيننة وهبويلالننا
وجوه ال
أحنننندها ا ي ننننو مع ننننا (( هللا يىننننهال بالنننننم ))
يجا يالم علا اىهال ائالم والعرن هىمي الج اء علا
الكعننل ببىننمس وفنني اله يننل (( وجنن اء ىننيئة ىننيئة
مثلالا )) ف (( وا عاقبهم فعاقبوا بمثل ما عوقبهم بنس
)) ف وقال عمرو ب لثوم ال
أال ال يجالل أحد علي ـــــا
ف جالل فو جالل الجاهلي ـــا
وثا يالا ال ا ي و مع ا االىنهال اء هللا هعنالا بالنم ال
هخطئهس ياهم وهجاللس لالم في اقامهالم علا ال كر ا
وثالثالا ال ا ي نو مع نا اال اىنهال اء الم نا الينس
هعالا ا يىهدرجالم ويالل الم م حيو ال يعلمو ا
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ورابعننا ال ا مع ننا اىننهال ائس بالننم ا ننس جعننل لالننم بمننا
امالروه م موافقة اهل االيمنا مناهر اح نامالم من
الموا ة والم ا حة والمداف ة وغير ذلة م االح نام
وا ننا قنند اعنند بالننم فنني االخننرت الننيالم العننذان بمننا
يط وه م ال كا فالو ىبحا س المىهال بالم()199ا
ويرى القرطبي قولس هعالا (( وم ر هللا )) اىهدراجس
لعباده م حيو ال يعلمو ع الكراء وغيره قال اب
عبنناس لمننا احنندثوا خطيئننة جنندد ا لالننم عمننة ف وقننال
ال جننناج ف م نننر هللا مجنننا اهالم علنننا م نننرهم فىنننمي
الج اء باىم االبهداء قولس (( هللا يىهال بالنم )) ف
(( وهننو خننادعالم))( )200يقننول عبنند ال ننريم المنندرس
وهننو يكىننر اآليننة ال ريمننة (( هللا يىننهال بالنننم ))
يع ننني اعلمنننوا ا هللا يىنننهمر فننني االىنننهال اء بالنننم
وي ينندهم اآلمننال الباطلننة واألهننواء الكاىنندت ف فهعمننا
بصننيرهالم ف وهملننم ىننريرهالم وفنني طييننا الم يبعثننو
مهحيري حها يلقوا موهالم مهحىري ( )201ا
أقول ال ا هللا هعالا أجرى القرب ال نريم علنا لىنا
العرن والعرن هىمي الج اء علا الكعنل باىنمس منا
قال اعرهم*
ف جالننننل فننننو
أال ال يجالل أحد علي ــــــا
()202
جالل الجاهلي ـــــا
وجنناء فنني اله يننل المبننارة (( وج ن اء ىننيئة ىننيئة
مثلالنننا )) وهنننذا يع ننني ا هللا هعنننالا ا نننا الم نننر
والخديعة واالىهال اء ف والىخرية علا وجس الهمثيل
والمجننننننننا أي مننننننننا فىننننننننرها االمننننننننام الر ننننننننا
– عليس الىمم – ما اىلك ا وبالنذا نبهي علنا الاينة
البحو ما يه اىن وحجمس بملي ا ي و قربة النا
هللا هعننالا والبحننو ع ن علننوم اهننل البينني – علننيالم
الىنننننننننننننمم – وخدمنننننننننننننة للعلنننننننننننننم والعلمننننننننننننناء
وبخر دعوا ا أ الحمد رن العالمي ا
الالوام
ي مننر علننا ىننبيل المثننال ال الصنندو ف عيننو اخبننار
-1
الر ا  24ف واب الصنبا ف الكصنول المالمنة  244وىنيط ابن
الجو ي ف هذ رت الخواص 470/2ا
الصدو ف عيو أخبار الر نا  28ف والمىنعودي ف
-2
مروج الذهن 441/3ا
م ال اب الصبا ف الكصول المالمة  244ف وال جني
-3
ال افعي ف كاية الطالن 457ا
اب الصبا ف الكصول المالمة 245ا
-4
م ال اب ن الصننبا ف الكصننول المالمننة  245ف وىننيط
-5
اب الجو ي ف هذ رت الخواص 470/2ا
وىيط اب الجو ي ف هذ رت الخواص 470/2ا
-6
اب الصبا ف الكصول المالمة 245ا
-7
الصدو ف عيو أخبار الر ا 26ا
-8
الصدو عيو اخبار الر ا 26ا
-9
اب الصبا ف الكصول المالمة ف  264ا
-10
كاية الطالن 458ا
-11
ي مننر مننثم المىننعودي ف مننروج الننذهن  441/3ف
-12
وال جي ال افعي ف كاية الطالن  457ف وىيط ابن الجنو ي ف
هنننذ رت الخنننواص  480/2ف وابننن الصنننبا ف الكصنننول المالمنننة
 464ف والصدو ف عيو اخبار الر ا 28ا
االقهصاد فيما يهعل باالعهقاد 42ا
-13
عقائد االمامية 53ا
-14
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روال االيما في الدي االىممي 116ا
المصدر كىس 134ا
اب خ يمة ف الهوحيد واثباي صكاي الرن 22/21ا
الطوىي ف االقهصاد فيما يهعل باالعهقاد ف 63ا
عبنند الجبننار المع لنني ف االصننول الخمىننة  182ومننا

-15
-16
-17
-18
-19
بعدها ا
االقهصاد فيما يهعل باالعهقاد 63ا
-20
اال بياء 2ا
-21
ال خر 3ا
-22
الحجر 9ا
-23
ال عراء 195ا
-24
االقهصاد فيما يهعل بالعباد 68ا
-25
المراد 314
-26
صير الدي الطوىي (ي672هـ)
يقصد بالمص
-27
المراد 316ا
-28
المراد 321ا
-29
الذخيرت 110ا
-30
روال االيما 120ا
-31
عقائد االمامية 61ا
-32
طس 5ا
-33
ص 75ا
-34
ال مر 56ا
-35
ال مر 67ا
-36
القمر 14ا
-37
االقهصاد فيما يهعل باالعهقاد 72ا
-38
اال عام 103ا
-39
االقهصاد فيما يهعل باالعهقاد 75ا
-40
عبد الرحم بدوي ف مذاهن االىمميي 147/1ا
-41
المصدر كىس 208/1ا
-42
الملل وال حل  119 – 116/1ا
-43
الكر بي الكر 189ا
-44
الملل وال حل  119 – 116/1ا
-45
الهوحيد واثباي صكاي الرن 10ا
-46
المصدر كىس 235ا
-47
القصص 88ا
-48
الرحم 27ا
-49
الهوحيد واثباي صكاي الرن  22 – 21ا
-50
عبد الرحم بدوي ف مذاهن االىمميي  545/1ا
-51
* صكوا اب يحيا ال هرجم لس الىيد الخوئي (قدس) وقال ع نس
نننننننوفي ثقنننننننة ثقنننننننة مننننننن اصنننننننحان وروات االمنننننننام الر نننننننا
علينننس الىنننمم ا وذ نننره فننني هرجمنننة طويلنننة مىهعر ننننا براء
اصحان الرجال فيس ف معجم رجال الحديو 142 - 128/9
عيو اخبار الر ا 110/1ا
-52
* الحىي ب خالد ال هرجم لس الىيد الخوئي وقال ال الحىي بن
خالد الصيرفي م اصحان الر ا عليس الىمم واىنهعرا اراء
اصنننحان الرجننننال فينننس وهننننوثيقالم لنننس ف معجننننم رجنننال الحننننديو
 236 – 232/5ا
عيو اخبار الر ا 109/1ا
-53
** احمنند بنن محمنند بنن ابنني صننر ال هننرجم ل نس الىننيد الخننوئي
(قدس) وقال ال احمد ب محمد ب ابي صر يد مولا الىن و ي
ابو جعكر وقيل ال ابنو علني المعنرو بنالي طي نوفي ثقنة لقني
الر ننا عليننس الىننمم و ننا عمننيم الم لننة ع ننده ا معجننم رجننال
الحديو 285/2ا
عيو أخبار الر ا 108/1ا
-54
*** ياىر الخادم ال هرجم لنس الىنيد الخنوئي (قندس) وقنال ياىنر
خادم الر ا وهو مولا حم ت بن اليىن وقنال ال لنس مىنائل عن
الر ا عليس الىمم ف معجم رجال الحديو 11 – 10/20
عيو أخبار الر ا 105/1ا
-55
الرحم  27 – 26ا
-56
القصص 88ا
-57
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* عبنند الىننمم بنن صننالح الالننروي ال هننرجم لننس الىننيد الخننوئي
(قنندس) وقننال ع ننس روى ع ن الر ننا عليننس الىننمم ثقننة صننحيح
الحديو لس هان وفات الر ا عليس الىمم ف معجم رجنال الحنديو
18/10ا
عيو أخبار الر ا 106/1ا
-58
االحهجاج 381ا
-59
** ابننو حم ن ت الثمننالي ال هننرجم لننس الىننيد الخننوئي (قنندس) وقننال
روى ع ن علنني ب ن الحىنني وابنني جعكننر وابنني عبنند هللا عليننس
الىمم وع ابي ر ي االىدي وجابر ب عبد هللا اال صاري ا
أقول ا الثمالي هنذا ههلمنذ علنا يند ثمثنة من األئمنة وهنم علني
ي العابندي ومحمند البناقر وجعكنر الصناد – علينس الىنمم –
ووصكس الىيد الخوئي بالوثاقة  162 – 161/21ا
البرها 87/2ا
-60
*** الحننارو ب ن المييننرت ال صننري ال ذ ننره ال جا نني م ن روات
االمام الباقر والصاد وال نامم و يند بن علني ف وقنال ع نس ثقنة
ثقة م ال الرجنال  107ف وأ ند ذلنة ابن داود الحلني م ال الرجنال
 436/96ف وذ ره البرقي في روات االمنام الصناد م ال الرجنال
 39ف وذ ننننره ال نننني الطوىنننني فنننني الكالرىنننني منننن اصننننحان
االصول 91ا
الهوحيد 149ا
-61
مجم البيا ف ج 22ف مج 7ف 466
-62
المصدر كىس ف ج 27ف مج 9ف 337
-63
ال ا 437/3
-64
هكىير القرا العميم 306/5
-65
ا وار اله يل 13/4
-66
روال المعا ي 131/20
-67
الجام ألح ام القرا 322/13
-68
مدارة اله يل 249/3
-69
الكهح 10ا
-70
عيو اخبار الر ا 103/1ا
-71
االحهجاج 380/2ا
-72
ال ىاء 80ا
-73
جام البيا 24/26ا
-74
مجم البيا ج 26ف مج 9ف 189ا
-75
هكىير القرا العميم 185/4ا
-76
فهح القدير 48/5ا
-77
الجام ألح ام القرا 267/16ا
-78
ال ىاء 80ا
-79
ال ا 265/4ا
-80
ص 75ا
-81
* محمد ب عبيدت ال هنرجم لنس الىنيد الخنوئي (قندس) وعنده من
روات االمنننام الر نننا – علينننس الىنننمم  -ف معجنننم رجنننال الحنننديو
296/16ا
عيو اخبار الر ا 110/1ا
-82
ص 75ا
-83
عيو اخبار الر ا 110/1ا
-84
الكجر 22
-85
يع ي اإلمام الر ا – عليس الىمم –
-86
عيو أخبار الر ا 15/1
-87
الصافي ج 2ف مج 1ف 182
-88
االحهجاج 389/2
-89
مجم البيا ج 30ف مج353 10
-90
فهح اليدير 441/5
-91
الجام ألح ام القرب 55/20
-92
ال ا 600/4
-93
ال ورى 11
-94
اال كطار 19
-95
البقرت 210
-96
ال حل 33
-97
المي ا في هكىير القرا 284/30
-98

711

مجلة جامعة ذي قار

المجلد 2

العدد 2

البقرت 210
-99
* علنني ب ن الحى ن ب ن علنني ب ن ف ننال ال ذ ننره الىننيد الخننوئي
(قندس) فنني هرجمنة طويلننة وقننال ال وقن بالننذا الع نوا ثيننر من
الرواياي هبل خمىنمائة وع نرت منوارد ف معجنم رجنال الحنديو
 365 – 360/11ا
عيو أخبار الر ا 115/1
-100
مجم البيا ج 2مج 2ف 60
-101
المصدر كىس الج ء والمجلد والصكحة ا
-102
فهح اليدير 210/1ا
-103
ال ا 192/1
-104
الجام ألح ام القرا 26/3
-105
القلم 42
-106
* الحى ب ىعيد ال قال الىيد الخوئي (قدس ىره) الحى بن
ىننعيد ال ننوفي م ن أصننحان الر ننا – عليننس الىننمم – ف معجننم
رجال الحديو 360/3ا
عيو أخبار الر ا 111/1
-107
االحهجاج  388/2ا
-108
لعلس يقصد اب قهيبة
-109
مجم البيا ج 29ف مج 10ف 97
-110
جام البيا 24/29
-111
مكاهيح اليين 94/30
-112
الجام ألح ام القرا 149/18
-113
القيامة 22
-114
* ابننراهيم ب ن ابنني محمننود ال هننرجم لننس الىننيد الخننوئي (قنندس)
حيننو قننال ال ابننراهيم ب ن ابنني محمننود الخراىننا ي ف ثقننة ف روى
ع الر ا – عليس الىمم – ف معجنم رجنال الحنديو – 186/1
 187ا
عيو اخبار الر ا 105/1
-115
االحهجاج 382/2ا
-116
مجم البيا ج 29مج 10ف 199 – 198
-117
المصدر كىس الج ء والمجلد والصكحة
-118
المصدر كىس الج ء والمجلد والصكحة
-119
المي ا 112/29
-120
اال عام 103
-121
مجم البيا ج 7مج 4ف 127
-122
* محمد ب مىلم الطائي ال هرجم لس الىيد الخوئي (قدس) وقنال
ال ااااا وجننس أصننحاب ا بال وفننة فقيننس ور صننحن أبننا جعكننر وأبننا
عبد هللا – عليالم الىمم – وروى ع الما و ا م أوث ال اس
ا معجم رجال الحديو  286 – 278/17ا
الهكىير 96/1
-123
جام البيا 200/7
-124
ال ا 322/1
-125
مكاهيح اليين 132 – 124/13
-126
دا محىننن عبننند الحميننند ف هطنننوير هكىنننير القنننرا
-127
106
المطككي 15
-128
عيو أخبار الر ا 115/1
-129
االحهجاج 388/2
-130
الطبرىنننني ف مجمنننن البيننننا ف ج 30ف مننننج 10ف
-131
494
مجم البيا ج 30مج 10ف 494
-132
المي ا في هكىير القرا  30ف 234
-133
جام البيا 202 – 199/7
-134
الهوبة 67
-135
االحهجاج 391/2
-136
عيو أخبار الر ا 14/1
-137
* عبد الع ي ب مىلم ال هرجم لس الىيد الخوئي (قندس) وذ نره
فننني اصنننحان وروات االمنننام الر نننا – علينننس الىنننمم – ف معجنننم
رجال الحديو  38/10ا
مريم 64
-138
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الح ر 19
-139
االعرا 51
-140
الصافي ف ج 8مج 1ف 582
-141
المصدر كىس ف ج 10مج 1ف 713
-142
المصدر كىس الج ء والمجلد والصكحة
-143
مجم البيا ج 28ف مج 9ف 439
-144
المصدر كىس ج 10ف مج 5ف 67
-145
الهكىير 235/1
-146
مجم البيا ج 8ف مج 4ف 265
-147
مريم 64
-148
مجم البيا ج 16مج 6ف 435
-149
هود 7
-150
عيو أخبار الر ا 123/1
-151
االحهجاج 393/2
-152
الكيا ال ا ا ي ف الصافي ف ج 12مج 1ف 778
-153
البقرت 255
-154
الهوحيد327
-155
الهبيا 309/3
-156
مجم البيا 303/3
-157
* حكص ب غياو ال واله هارو الر يد ق اء بيداد ال نرقية ف
ثم واله ق اء ال وفة ا ولنم ين ل قا نيا النا ا مناي ىن ة اربن
وهىننعي ومائننة وهننو م ن أهننل الى ن ة م ال اب ن ىننعد ف الطبقنناي
ال برى  389/6ا
م ال الطوىننننني ف الهبينننننا  309/3والطبرىننننني ف
-158
مجم البيا 303/3
الهكىير 15/1
-159
الهبيا 309/3
-160
مجم البيا 303/3
-161
مجم البحري 99/4
-162
محمد ر يد ر ا ف هكىير الم ار 33/3
-163
** عبد هللا ب ى ا ال وهو مولا ب ي ها نم ف يقنال منولا ب ني
ابنني طالننن ف ويقننال مننولا ب نني العبنناس ننا خا ننا للم صننور
والمالننندي والالنننادي والر نننيد ف نننوفي ثقنننة روى عننن الصننناد
وال نننامم – علنننيالم الىنننمم – ولنننس هنننن ثينننرت ذ رهنننا الىنننيد
الخوئي (قدس) ف معجم رجال الحديو 222 – 218/10
الهوحيد 327
-164
ال حل 68
-165
مجم البيا ج 12مج 5ف 245
-166
* حمرا ب أعي ال م روات االمنام البناقر والصناد – علنيالم
الىمم – ذ ره الىيد الخوئي (قدس) في معجمنس وأث ني علينس ف
معجننم رجننال الحننديو  261 – 254/6و ننذلة ي مننر بحث ننا بلننـ
أعي روات اهل البيي ا
البقرت 117
-167
القمنننني ف البرهننننا  45/1ف والطبرىنننني مجمنننن
-168
البيا 343/4
البقرت 17
-169
عيو اخبار الر ا 113/1
-170
االحهجاج 303/2
-171
الصافي ج 1مج 1ف 63
-172
مجم البيا ج 1مج 1ف 114
-173
مواهن الرحم 107/1
-174
البقرت 7
-175
عيو اخبار الر ا 13/1
-176
االحهجاج 396/2
-177
ال ىاء 155
-178
عيو اخبار الر ا 13/1
-179
الصافي ج 1مج 1ف 59
-180
المصدر كىس ج 6مج 1ف 409
-181
ال ا 40 – 39/1
-182
الجام ألح ام القرب 187/1
-183
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مجم البيا 96/1
-184
جام البيا 185/1
-185
29
-186
ال خر 76
-187
ال حل 118
-188
الهوبة 79
-189
البقرت 15
-190
ال عمرا 54
-191
ال ىاء 142
-192
عيو أخبار الر ا 115/1
-193
الصافي ف ج 1مج 1ف  22و ج 3مج 1ف  266و
-194
ج 10مج 1ف 717
االحهجاج 390/2
-195
البرها 157/1
-196
مجم البيا ج 10مج 5ف 96
-197
مجم البيا ف ج 5ف مج 3ف 220
-198
مجم البيا 108/1
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مصادر البحث
القرا ال ريم ا
االحهجنناج ال الطبرىنني – ابننو م صننور – احمنند بنن

علي ب ابي طالن ( م اعمم القنر الىنادس ) هحقين ال ني
ابنراهيم الالنادي ف وال نني محمند هنادي ا ننرا ال ني جعكننر
الىجا ي – ط 5طالرا ا
االقهصنناد فيمننا يهعلن باالعهقنناد ال الطوىنني – محمنند

بن الحىن ( ي  460هننـ ) م ننوراي جمعيننة ال ننر – مطبعننة
اآلدان في ال ج اال ر – 1399هـ 1979 -م
أ وار اله يل وأىرار الهبويل – البي اوي – اصنر

الندي ابني الخيننر عبند هللا بن عمننر (ي791هنـ ) ط – 1مطبعننة
مصطكا البابي – مصر – (1358هـ 1939 -م)
البرهننا فنني هكىننير القننرا – القمنني – ابننو الحىن

علي ب ابراهيم ( م أعمم القر ي الثالو والراب الالجريي )
– هصحيح الىيد طين الموىوي الج ائري – مطبعنة ال جن –
العرا – 1386هـ
هنذ رت الخنواص من األمنة بنذ ر خصنائص األئمنة –

ىنننننننننننننننننبط ابننننننننننننننننن الجنننننننننننننننننو ي – يوىننننننننننننننننن بننننننننننننننننن
قـر علني البيندادي (654 – 581هنـ) هحقين حىني هقني ادت
– ط1426( – 1هـ ) المجم العلمي ألهل البيي
هطور هكىير القرا – دا محى عبند الحميند – دار

ال هن – جامعة الموصل – 1986م
هكىير القرا العميم – ابن ثينر الدم نقي – عمناد

الدي ابي الكداء اىماعيل بن عمنر القر ني ( ي  774هنـ ) –
ط – 1مطبعة الحلبي – القاهرت ( د ا ي )
الهبيننا فنني هكىننير القننرب – الطوىنني – ابننو جعكننر

محمد ب الحى ( ي  460هـ ) هحقي اغنا بن رة الطالرا ني ف
المطبعة العلمية – ال ج  1376هـ 1957 -م
هكىننير العيا نني ال ابننو ال مننر محمنند بن مىننعود ب ن

عيننا الىننلمي الىننمرق دي (ي300هننـ) هحقي ن الىننيد ها ننم
الرىولي المحمهي – المطبعة العلمية – قم 1371هـ
هكىير الم ار ال محمد ر يد ر ا – ط – 4الم نار –

مصر 1373هـ
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الهوحيد – الصدو – ابو جعكر محمند بن علني بن

الحىي ( ي  381هـ ) مطبعنة دار المعرفنة – بينروي ( د ا ي
)
الهوحيد واثباي صكاي الرن – اب خ يمنة – محمند

ب ن اىننحا ( ي 311هننـ ) هحقي ن محمنند خليننل هننراس – دار
الم ر –  1968م
جام البينا فني هكىنير القنرا – الطبنري – محمند

ب ن جريننر ( ي  310هننـ ) – مطبعننة مصننطكا البننان الحلبنني –
مصنننر (  1373هنننـ ) – 1954م – ومطبعنننة دار المعنننار –
ومطبعننة بننوال – هحقينن محمننود محمنند ننا ر واحمنند محمنند
ار
الجننام ألح ننام القننرب – القرطبنني – ابننو عبنند هللا

محمننننند بننننن احمننننند اال صننننناري (ي617هنننننـ) – دار ال هنننننن –
1387هـ
النننننذخيرت – الطوىننننني – عنننننمء الننننندي علننننني ( ي

887هـ ) ط – 1بيروي – 1982
رجننال ال جا نني – ابننو العبنناس احمنند ب ن علنني ب ن

احمد ب العباس – ط ( – 1د ا ي )
رجال الحلي – هقي الندي الحىن بن علني بن داود

الحلي – طب جمل الدي الحىي ي – 1342هـ  -طالرا
روال االيما فني الندي االىنممي – العناملي – عبند

الصنناحن الحىنني ي – ط – 1مؤىىننة االعلمنني للمطبوعنناي –
لب ا – بيروي –  1395هـ 1975 -م
روال المعا ي – االلوىي – ابو الث ناء نالان الندي

بنن محمننود ( ي 1270هننـ ) – المطبعننة الم يريننة – مصننر –
1323
ننرال االصننول الخمىننة – القا نني عبنند الجبننار ب ن

احمند المعه لنني – هحقين النند هور عبند ال ننريم عثمنا – م هبننة
وهبي – 1384هـ 1965 -م
الصننافي – الكننيا ال ا ننا ي – محمنند ب ن مره ننا

المدعو بمحى ال ا ا ي م علماء االمامية في المائنة الحادينة
ع ر – هعلي مينر ا حىن الحىني ي الوىنا ي – هصنحيح ابني
الحى ال عرا ي – طالرا 1312هـ
الطبقنناي ال بننرى – ابنن ىننعد – بيننروي – 1377

1958م
عقائنند االماميننة – الممكننر – محمنند ر ننا – ط– 1

1420هـ 1999 -م – ا ه اراي االمام الحىي ( ) – قم
عيو أخبنار الر نا – الصندو – ابنو جعكنر محمند

ب علي بن الحىني بن بابوينس القمني ( ي 381هنـ )  -ط– 1
 – 1387م وراي ال ري الر ي – قم
فنننهح اليننندير – ال نننو ا ي – محمننند بننن علننني ( ي

 1250هـ ) – دار المعرفة – بيروي – لب ا
الكننر بنني الكننر – البينندادي – ابننو م صننور عبنند

القنناهر ب ن طنناهر ( ي  449هننـ ) – مطبعننة المعننار – مصننر
1954م
الكصننول المالمنننة فننني معرفننة اصنننول األئمنننة – ابننن

الصبا – علي ب محمد ب احمند المنال ي الم ني ( ي 855هنـ
) – مطبعة العدل في ال ج
الكالرىي – الطوىي – ابو جعكر محمد بن الحىن

( ي 460هننـ ) هصننحيح وهعلينن الىننيد محمنند صنناد ال بحننر
العلنننوم – ط – 2المطبعنننة الحيدرينننة – ال جننن – 1380هنننـ -
1960م – م هان الرجال لل ي الطوىي
القصننائد الع ننر ومصننادر ننرحالا – ابننو صننوفة –

محمننند عبنننند اللطيننن – هحقينننن دار ال ال نننة لل ننننر – ط– 1
1406هـ 1986 -م – عما – االرد
ال ننننا عنننن حقننننائ غننننواما اله يننننل وعيننننو

األقاويل في وجوه الهبوينل – ال مخ نري محمنود بن عمنر ( ي
528هـ ) – ط – 2مطبعة االىنهقامة – القناهرت – 1373هنـ -
1953م
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المجلد 2

العدد 2

نن المننراد فنني ننرال هجرينند االعهقنناد – الحلننني

جمنننال الننندي الحىننن بننن يوىننن بننن علننني بننن المطالنننر ( ي
726هنننننـ ) – ط – 1مؤىىنننننة األعلمننننني – بينننننروي – لب نننننا
1499هـ 1979 -م
كاية الطالن فني م اقنن علني بن ابني طالنن ( ) –

ال جنني – ال ننافعي محمنند بن يوىن ( ي 658هننـ ) – ط– 3
دار احياء هراو اهل البيي – طالرا – ايرا
مجم البحنري – الطريحني – فخنر الندي – ط– 1

مطبعة االدان – ال ج 1386هـ
مجم ن البيننا – الطبرىنني – ابننو علنني الك ننل ب ن

الحى ( ي  548هـ ) – ط – 2مؤىىنة األعلمني للمطبوعناي
– بيننننروي – لب ننننا – 1425هننننـ 2005 -م – هقننننديم الىننننيد
محى االمي العاملي – وطبعة لب ا – بيروي – ( د ا ي )
مدارة اله يل – وحقائ الهبوينل – ال ىنكي – عبند

هللا ب احمد ب محمود – مطبعنة دار ال هنان العربني – بينروي
(داي)
منذاهن االىنمميي – دا عبنند النرحم بنندري – ط1

– و ط – 2دار العلم للمميي – لب ا – بينروي ط1971 – 1
– وط1983 – 2
معجنننم رجنننال الحنننديو وهكصنننيل طبقننناي النننروات –

الخنوئي – الىننيد ابننو القاىنم – ط – 2مطبعننة اآلدان – ال جن
األ ر – 1400هـ 1980 -م – ط1
مروج الذهن – المىنعودي – ابنو الحىن علني بن

الحىي ب علي ( ي 346هـ ) – ط – 5دار اال ندلس للطباعنة
وال ر – لب ا – بيروي – 1983م
مكنناهيح الييننن – الننرا ي – ابننو عبنند هللا محمنند ب ن

عمر ب الحى ب الحى ب علني الهميمني الب نري المعنرو
بكخر الدي الرا ي ( ي 606هنـ ) – ط – 2دار الك نر – لب نا
– بيروي – 1405هـ 1985 -م
الملل وال حل – ال الرىها ي – ابو الكهح محمند بن

عبنند ال ننريم ( ي 548هننـ ) – علننا هننام الكصننل فنني الملننل
واالهنواء وال حنل – طبن الىنيد احمند نناجي الجمنالي وجماعهننس
– 1321هـ  -اوفىيي
مواهننن الننرحم فنني هكىننير القننرا – عبنند ال ننريم

محمنند المنندرس – ننر محمنند علنني العهننرت داغنني – ط – 2دار
الحرية للطباعة – بيداد – 1411هـ 1991 -م
المي ا في هكىير القرا – الطباطبائي – محمند حىني – ط3
– مؤىىة األعلمي للمطبوعاي – بيروي – لب ا – 1391هنـ
1972 -م
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