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شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث ملخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العملية والدراسـات املتعل ـلّ تنـرث املب

قـة، واملتابعات النقدّيـة املوضوعّية هلا.
ّ
املق

فـادة من املصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

ي املناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
املق

 إىل أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تهّعـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ املـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  اهلامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص املق

ّ
ُيقـد

.
ً

ًمـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، لك خ نلكري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد امللخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات امس املصـدر، وامس 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العمليـة املتعارفـة �
أُ
اىع ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون اهلوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
املؤل

 صفحـة.
ّ

ي لك
خ

مسـتقل �

ـة املصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن امس املصدر أو 	 
أ
ّود البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو امُلراجع أو املـرة
ّ
ـف، ويليـه امس املق

ِّ
، فـامس املؤل ً

املرجـع أول

ي 
خ

اىع � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي املب
خ

امسء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة املصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �ّي لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم مل ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إىل أحصا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 املـادة املرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو املق

َّ
ُيبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أحصـاب البحـوث املقبـولة للنـرث �ب
َّ
ُيبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
املتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى املقّومـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع املاحظـات املـد عـاد إىل أحصا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أحصا�ب
ّ
البحوث املرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو حمق  �ب

ّ
نـح لك �ي

مسـتات مـن املادة املنشـورة، وماكفـأة مالية.

: ي أولوّية النرث
خ

ة � لّ اىعي املب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنّوع مادة البحوث لك

 	. ة لّ ورة عن رأي املب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات املنشورة تعربّ عن آراء أحصا�ب

اكنة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة هلا �ب
َّ
ت �ةُ

ته العملّية، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي املب

خ
ق أو الباحث الذي مل يسـبق ل النرث �

ّ
سـل املق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد املب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب
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 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث املقبولة للنرث
خ

هليأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي املب

خ
ة املنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث املتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



والت حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد هلل ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محّمـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكرّي والثقافـّي، حّتى غدت 
أ
سـامّية دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصّنفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـَع علـٍم تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـّي الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، ّممـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س هللا أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 لُينشـر 
ّ

ف العيش، ما ُوجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحّملـوا فـي سـبيله الَمش

وُينتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضّية 
ُ
ومـا ف

مـا هـو ِعبـرة ِلــمن اعتبر، فكم مـن مكتباٍت 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـٍة كانـت أو بشـر

ّ
سـباٍب عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصّنفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علوًمـا جّمـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكّنهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـّي الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـارّي بالمز

 الذوات 
ّ

فـاِوه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل ُبـد

يقـٍة كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأّي طر
ُ
- مؤّسسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـّي المؤلـم ُيحّتـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـّي النفيـس وَصونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

َعتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المخّتصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلمّيـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـٍم مـاّديٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثّيـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخّيـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فُتنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، ِعبـر التنسـيق مـع بعـض المؤّسسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطّيـة بشـكٍل علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآلّيـات ِحفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح هللا-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقمّيـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

وهللا من وراء القصد.

 وآخًرا ...
ً

والحمد هلل أّول
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الملّخص

إّن أميـن اإلسـام الفضـل بـن الحسـن الطبرسـّي قـد نقـل فـي کتابـه )تفسـير مجمـع 

البيـان( لعلـوم القـرآن عـن المصـادر المتعـّددة مـن کتـب أصحابنـا اإلماميّـة وغيرهـم.

وبالنظـر إلـی أّن بعـض هذه المصـادر لم تصل إلى أيدينا اليـوم، فعليه يمکن االطّاع 

علـی محتواهـا - وإن كان مجَمًا - بمراجعة تفسـير )مجمع البيان(.

ومـن تلـك المصـادر التـي وردت في )مجمـع البيان( تفسـيُر علّي بن إبراهيـم القمّي، 

وقـد نقـل عنه الطبرسـّي في مواضَع ِعـّدة من مجمعه، وباطّاعنا على تلـك المواضع تبيّن 

لنـا عدم شـبهها بتفسـير علّي بن إبراهيـم الموجود اليـوم واختافه عنه. 

األلفاظ األساسّية

الطبرسّي، تفسير مجمع البيان، علّي بن إبراهيم القمّي، تفسير القمّي.
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Abstract 

Al-Fadil ibn Al-Hassan was a trustworthy interpreter of the holy 
Quran and a high ranked scholar in the field of Quranic sciences. 
In his renowned work )Majma' Al-Bayan( he reports from various 
Imami sources. Acknowledging that several of these sources are 
currently unavailable, it is possible to have at least a slim look at them 
by returning to the book Majma’ Al-Bayan. 

From these sources that are mentioned in the book is Tafsir Al-
Qomi complied by Ali ibn Ibrahim Al-Qomi. Upon research we reach 
to the result that what has been narrated in the book Majma' Al-Bayan 
is different to the published Tafsir Al-Qomi between our hands. 

Key Words: Al-Tabrasi, Majma' Al-Bayan, Ali ibn Ibrahim Al-
Qomi, Tafsir Al-Qomi. 
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الحمـد للـه رّب العالميـن، وصلّـی اللـه علـی محّمد وآلـه، ولعنـة الله علـی أعدائهم 

أجمعين.

تفسير القمّي برواية الطبرسّي في مجمع البيان)))

علـّي بـن إبراهيـم القمّي من علماء الشـيعة في القرن الثالث، ولـه کتب عّدة، ذکرها 

كلٌّ مـن النجاشـّي، والشـيخ الطوسـّي فـي فهرسـيهما))(، ومـن جملـة هذه الکتـب کتاب 

)تفسـير القرآن(.

وهـو دليـل صريـح علـى أّن لعلـّي بن إبراهيـم کتابًا في تفسـير القـرآن وال خاف في 

ذلـك، لكـّن الُمختلـف فيـه هل أن التفسـير الموجـود اليوم بعنـوان )تفسـير القمّي( هو 

التفسـير نفسـه الـذي كتبه علـّي بـن إبراهيم أم هو تفسـير آخر. 

فذهـب بعـض علمائنـا)3( - کالسـيّد الخوئـّي)4( وبعـض تامذتـه))( - إلـی أّن التفسـير 

الموجـود هـو بعينـه التفسـير الـذي کتبـه علـّي بـن إبراهيم.

)1( هـذه المقالـة جـزء من کتابي »مکتبة الطبرسـيين« أي: أمين اإلسـام وابنه وحفيـده. وقد جمعُت 

مذکـرات کثيـرة فـي هذا الموضوع، أسـال اللـه أن يوفّقنـي لتنظيمها وتدوينها؛ ومـا ذلك علی 

بعسير. الله 

))( انظر: رجال النجاشّي، الرقم: 680، الفهرست: 66)، الرقم: 370. 

)3( أّول من نسب هذا التفسير الموجود إلی علّي بن إبراهيم هو الشيخ حسن بن سليمان الحلّي. 

انظر مختصر البصائر: 149.

)4( انظر معجم رجال الحديث: الخوئّي: 49/1. 

))( انظر: صراط النجاة مع تعليقات المحّقق التبريزّي: العاملي: )/7)4 - 8)4، تنقيح مباني الحّج: 

التبريزّي: )/)17، تنقيح  الميرزا  العروة )کتاب الطهارة(:  التريزّي: 333/3، تنقيح مباني  الميرزا 

مباني العروة )کتاب الصاة(: الميرزا التبريزّي: )/)34 
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وقـد نقـل الحـّر العاملـّي فـي کتـاب وسـائل الشـيعة)1(، وکتـاب الفصـول المهّمـة))(، 

والسـيّد هاشـم البحرانـّي فـي تفسـير البرهـان)3(، وکتـاب حليـة األبـرار)4(، وکتـاب مدينة 

المعاجـز))(، والمحـّدث الحويـزّي في کتاب تفسـير نـور الثقلين)6(، وغيرهم مـوارد کثيرة 

مـن هـذا التفسـير، تُثبـت نسـبة هذا التفسـير إلـی علّي بـن إبراهيـم القمّي.

بينما ذهب بعٌض آخر کالشـيخ أسـد الله التسـترّي)7(، والمحّقق الطهرانّي)8(، وسـيّدنا 

األسـتاذ الشـبيرّي الزنجانّي - في تقريرات دروسـه)9( - وسـيّدنا األسـتاذ المددّي - علی ما 

سـمعت منـه مکـّرراً فـي مجلس درسـه - وبعـٌض آخـر)10( إلی أّن هـذا التفسـير الموجود 

اليـوم ليـس هـو تفسـير علّي بـن إبراهيم القمي، بل هو تفسـير ملّفق من تفاسـير عدة، 

منهـا تفسـير علـّي بـن إبراهيـم القمـّي - ، ومـا يؤيّد مـا ذهبوا إليـه تكـرار عبارتي <رجع 

إلـی تفسـير علـّي بن إبراهيـم>)11(، و<في رواية علّي بـن إبراهيم>))1( في مـوارد متعددة 

من التفسـير الموجود.

)1( انظر: وسائل الشيعة: الحر العاملّي: 8/1)، 36/1، 68/1، 4/1)1، )/9، )/07)، )/13)، )/8)3، 

)/1)3، 13/4، 37/4، و... 

))( انظر الفصول المهمة: الحر العاملّي: 03/1)، 1/)4)، 1/1))، 66/1)، 90/1)، 314/1، 334/1، 

1/)34، و... 

 ،3((/(  ،163/(  ،140/(  ،39(/1  ،363/1  ،97/1 البحرانّي:  القرآن:  تفسير  في  البرهان  )3( انظر 

)/)37، )/434، )/447، )/479، )/499، 67/3، 4/)9)، 76/4)، 76/4)، و... 

)4( انظر حلية األبرار: البحرانّي: 77/1، 43/1)، 64/1)، 383/4، 83/4، 9/6))، 90/6)، و... 

))( انظر مدينة معاجز: البحرانّي: )/130، 104/3، 1/3)1، 4/))1، 6/4)3، )/108، 8/7)1، و... 

)6( انظر: تفسير نور الثقلين: الحويزّي: 1/)1، 19/1، 1/1)، 80/1، 140/1، 396/1، 477/1، 494/1، و... 

)7( انظر: کشف القناع: التسترّي: 14). 

)8( انظر: الذريعة: الطهرانّي: 4/)30ـ308، الرقم: 1316. 

)9( انظر: پژوهشی در علم دراية الحديث: الحسينّي: 137ـ139. وقد سمعُت منه أيضاً في مجلس درسه.

)10( انظر: وسائل اإلنجاب الصناعية: السيستاني: 647. 

)11( انظر: تفسير القمّي: 0/1)1، 71/1)، 1/)7)، 79/1)، 86/1)، 99/1)، 1/)30، و... 

))1( انظر: تفسير القمّي: 1/))1، 1/)9)، 94/1)، )/9)، )/)7، )/360، و... 
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ولکـن بالرجـوع إلـی مؤلّفـات قدمـاء أصحابنـا اإلماميـة يظهـر أّن تفسـير علـّي بـن 

إبراهيـم - يعنـي التفسـير الـذي کتبه علـّي بن إبراهيم القمّي - وصل إلـی أيدي کثير من 

علمائنـا، وهـم نقلـوا عنه مکـرًرا فـي تأليفاتهم.

ويظهر لنا من هذه النقوالت )الروايات( اآلتي:

أّوالً: مقـدار اختـاف هذه الروايات في التفسـير الموجود عّما هو منقول عن تفسـير 

علّي بـن إبراهيم القمّي.

وثانياً: مقدار شبه هذه الروايات في التفسير الموجود مع ما هو منقول عن تفسير القمّي.

ومـن علمائنـا الذيـن نقلـوا عـن تفسـير القمّي هـو أمين اإلسـام أبو علـّي الفضل بن 

الحسـن الطبرسـّي مؤلّف تفسـير )مجمع البيـان لعلوم القـرآن()1(.

)1( الصحيح في عنوان هذا الکتاب - کما جاء في مقّدمة المؤلّف -: »مجمع البيان لعلوم القرآن«، 

ونّصت علی ذلك جميُع المخطوطات التي أفادت منها مؤّسسُة آل البيت^في تصحيح هذا 

الکتاب. )انظر: مجمع البيان: الطبرسّي: 13/1( 

المجالس:  تسلية  )انظر:  المثال  سبيل  وعلی  المصادر،  من  کثير  في  الصحيح  العنوان  جاء  کما 

الحسينّي: 8/1))، )/1)4، وسائل الشيعة: 6/30)1، إثبات الهداة: الحر العاملّي: 366/1، اإليقاظ 

من الهجعة: الحر العاملّي: 8)، 34، 130، 0))، بحار األنوار: المجلسّي: 133/104، إجازة العّامة 

الحلّي لبني زهرة، 7/106)، إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيّد نجم الدين الحسينّي، 

ريحانة األدب: المدرّس الخياباني: 0/3).

ومن الغريب ما جاء في مقّدمة مؤّسسة آل البيت^ من التعبير عن هذا التفسير: بـ»مجمع 

البيان في علوم القرآن«! )انظر: مجمع البيان، مقّدمة التصحيح: 93/1(

نعم، هذا التعبير - أعني »مجمع البيان في تفسير القرآن« - جاء في عدد من المصادر، وعلی 

رياض   ،191/104 األنوار:  بحار   ،336 الرقم:   ،97 الدين:  منتجب  فهرست  )انظر:  المثال  سبيل 

األنوار:  بحار  الحائرّي،  خازن  ابن  الفقيه  للشيخ  األّول  الشهيد  إجازة   ،34(/( األفندي:  العلماء: 

الدين  العاملّي للسيّد ظهير  الله بن خاتون  الشيخ محّمد بن أحمد بن نعمة  106/106، إجازة 

الخوئّي:  الباغة:  نهج  شرح  في  البراعة  منهاج  الهمدانّي،  الحسنّي  حسين  بن  إبراهيم  الميرزا 

)4(/19 ،3(8/17 ،(1(/16

وفنون  الشيعة  انظر:  القرآن«.  علوم  في  البيان  »مجمع  بعنوان  الکتاب  ُعبِّر عن هذا  قد  وهکذا 

اإلسام: السيّد حسن الصدر: )14. وکذلك »مجمع البيان في معاني القرآن«. انظر: معالم العلماء: 

ابن شهرآشوب: )3. وليس الوجه في ذلك کله إال التسامح. وهذا النحو من التسامح في التعبير 
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وفـي هـذا المقـال )البحـث( اسـتخرجنا نقـوالت الطبرسـّي فـي مجمعـه عن تفسـير 

القمـّي، وقمنـا بمقارنتهـا مـع مـا يقابلهـا فـي التفسـير الموجـود بحـول اللـه وقوتِه.

نقوالت الطبرسّي عن تفسير علّي بن إبراهيم القمّي

<ُروي عـن الصـادق أنّـه مـا ابتـاه اللـه بـه فـي نومـه مـن ذبـح ولـده إسـماعيل أبي . 1
العـرب، فأتّمهـا إبراهيـم، وعـزم عليهـا، وَسـلّم ألمـر اللـه. فلّمـا َعـزَم قـال اللـه ثوابًـا 

َك لِلنَّـاِس إَِماًمـا{، ثّم أنـزل عليه 
ُ
 َجاِعل

ِّ
لـه لمـا صـدق، وعمـل بمـا أمـره اللـه: }إِن

الحنيفيـة، وهـي الطهـارة، وهـي عشـرة أشـياء: خمسـة منهـا فـي الـرأس، وخمسـة 

منهـا فـي البـدن. فأما التي فـي الرأس: فأخذ الشـارب، وإعفـاء اللِّحى، وطمُّ الشـعر، 

ـواك، والِخـال. وأّمـا التـي في البدن: فحلُق الشـعر من البـدن، والِختان، وتقليم  والسِّ

األظفـار، والَغْسـل مـن الجنابـة، والطهـور بالمـاء، فهـذه الحنيفية الظاهـرة التي جاء 

ـَة إِبَْراِهيَم 
َّ
َبَع ِمل بهـا إبراهيـم فلم تُنَسـخ، وال تُنَسـخ إلى يوم القيامـة، وهو قوله: }واتَّ

َحنِيًفـا{)1( ذكـره علـّي بـن إبراهيـم بن هاشـم في تفسـيره>))(.

تجـد هـذه الروايـة - بعينهـا - فـي تفسـير القمـّي، إال أنّه جاء بـدل »فهـذه الحنيفية 

الظاهـرة«: <فهـذه خمسـة في البـدن، وهـو الحنيفية الطهـارة>)3(.

<ابـن عبّـاس قـال: لّمـا أتـى إبراهيـم بإسـماعيل وهاجـر فوضعهمـا بمكـة، وأتـت . )
علـى ذلـك مـدة، ونزلهـا الجرهميّـون، وتزّوج إسـماعيل امـرأة منهم، وماتـت هاجر، 

واسـتأذن إبراهيـم سـارة أن يأتي هاجر، فأذنت له، وشـرطت عليـه أن ال ينزل، فقدم 

عن المصنفات له نظائر، کالتعبير عن خاصة األقوال برجال العّامة الحلّي، والتعبير عن فهرست 

النجاشّي برجال النجاشّي، والتعبير عن الصحيحين أي: )صحيح البخاري، وصحيح مسلم( والسنن 

األربعة )أي سنن الترمذّي، وسنن النسائّي، وسنن ابن ماجة، وسنن أبي داود( بالصحاح الستة، و.... 

)1( سورة النساء، جزء من اآلية: ))1. 

))( تفسير مجمع البيان: 373/1 - 374. 

)3( تفسير القمّي: 9/1). 
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إبراهيـم×، وقـد ماتـت هاجـر، فذهـب إلـى بيت إسـماعيل، فقـال المرأتـه: أين 

 صاحبُـك؟ قالـت: ليـس هنـا ذهـب يتصيّد، وكان إسـماعيل يخـرج من الحـرم فيصيد، 

ثـّم يرجـع. فقـال لهـا إبراهيـم: هـل عنـدك ضيافـة ؟ قالـت: ليـس عنـدي شـيء، وما 

عنـدي أحـد. فقـال لهـا إبراهيـم: إذا جـاء زوجـك فأقرئيـه السـام، وقولي لـه: فليغيّر 

عتبـة بابـه. وذهـب إبراهيـم×. فجـاء إسـماعيل× فوجـد ريـح أبيـه، فقـال 

المرأتـه: هـل جـاءك أحـد ؟ قالـت: جاءني شـيخ صفته كذا وكذا كالمسـتخفة بشـأنه. 

قـال: فمـا قـال لـِك؟ قالـت: قـال لـي: اقرئي زوجـك السـام، وقولي لـه: فليغيّـر عتبة 

بابـه. فطلّقهـا وتـزّوج أخـرى. فلبـث إبراهيم ما شـاء الله أن يلبث، ثّم اسـتأذن سـارة 

أن يـزور إسـماعيل، فأذنـت له واشـترطت عليه أن ال ينزل. فجـاء إبراهيم حتّى انتهى 

إلـى بـاب إسـماعيل، فقـال المرأتـه: أيـن صاحبُـك؟ قالت: ذهـب يتصيّد وهـو يجيء 

اآلن إن شـاء اللـه، فانـزل يرحمـك اللـه، قـال لهـا: هـل عنـدك ضيافـة ؟ قالـت: نعم، 

فجـاءت باللبـن واللحـم، فدعا لهمـا بالبركة. فلو جاءت يومئٍذ بخبز أو بُّر أو شـعير أو 

تمـر لـكان أكثـر أرض الله بُرًا وشـعيرًا وتمرًا. فقالت له: انزل حتّى أغسـل رأسـك، فلم 

ينـزل. فجـاءت بالمقـام، فوضعته على شـّقه األيمـن، فوضع قدمه عليـه، فبقي أثره، 

فغسـلت شـّق رأسـه األيمن، ثّم حّولت المقام إلى شـّقه األيسـر، فغسـلت شـّق رأسه 

األيسـر، فبقـي أثـر قدمـه عليه. فقال لهـا: إذا جاء زوجـك فأقرئيه السـام، وقولي له: 

قـد اسـتقامت عتبـة بابـك. فلّما جـاء إسـماعيل×، وجد ريـح أبيه، فقـال المرأته: 

هـل جـاءك أحـد؟ قالـت: نعم، شـيخ أحسـن الناس وجهـاً، وأطيبهـم ريحـاً، فقال لي 

كـذا وكـذا، وقلـت لـه كذا، وغسـلت رأسـه، وهذا موضـع قدميـه على المقـام. فقال 

إسـماعيل لهـا: ذاك إبراهيم×.

وقـد روى هـذه القصـة - بعينهـا - علـّي بن إبراهيم عـن أبيه عن ابن أبـي ُعَمير عن 

أبـان عـن الصـادق×، وإن اختلـف بعـض ألفاظـه، وقال فـي آخرها: إذا جـاء زوجك 

فقولـي لـه: جاء هاهنا شـيخ، وهـو يوصيك بعتبة بابـك خيراً. قال: فأكّب إسـماعيل على 

المقام يبكـي ويقبّله.
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وفي رواية أخرى عنه×: أّن إبراهيم استأذن سارة أن يزور إسماعيل، فأذنت له أن ال 

يلبث عنها، وأن ال ينزل من حماره. فقيل له: كيف كان ذلك ؟ فقال: إّن األرض طُِويت له>)1(.

وبمراجعة تفسير القمّي لم أجْد هذه الرواية فيه.

<روى علّي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام عن الصادق . 3
قال: إّن إبراهيم كان نازالً في بادية الشام، فلّما ُولِد له من هاجر إسماعيل، اغتّمت 

سارة من ذلك غّماً شديداً، ألنّه لم يكن له منها ولد، فكانت تُؤذي إبراهيم في هاجر 

وتغّمه. فشكا ذلك إبراهيم إلى الله، فأوحى الله إليه: إنّما مثل المرأة مثل الضلع 

الِمعَوج، إن تركته استمتعت به، وإن رمت أن تقيمه كسرته>))(.

وردت هـذه الروايـة - بعينها - في تفسـير القمّي، ولکـن جاء بدل قوله×: <الضلع 

الِمعـَوج إن تركتـه اسـتمتعت به وإن رمت أن تقيمه كسـرته>، قولـه: <الضلع العوجاء إن 

تركتَها اسـتمتعتها وإن أقمتها كسرتها>)3(.

<رواه علـّي بـن إبراهيـم بإسـناده عـن الصادق× قـال: تحّولت القبلة إلـى الكعبة . 4
بعـد مـا صلّى النبّي بمّكة ثاث عشـرة سـنة إلـى بيت المقـدس، وبعد مهاجرته 

إلـى المدينـة، صلّى إلى بيت المقدس سـبعة أشـهر.

 قـال: ثـّم وّجهـه اللـه إلـى الكعبـة؛ وذلـك أّن اليهـود كانـوا يعيّـرون رسـول الله

ا  ويقولـون لـه: أنـت تابـع لنـا، تصلّـي إلـى قبلتنـا، فاغتـّم رسـول اللـه من ذلـك غمًّ

شـديًدا، وخـرج فـي جـوف الليـل ينظـر إلـى آفـاق السـماء، ينتظـر مـن اللـه تعالـى في 

ذلـك أمـرًا، فلّمـا أصبـح وحضـر وقـت صـاة الظهر، كان في مسـجد بني سـالم قـد صلّى 

مـن الظهـر ركعتيـن، فنـزل عليـه جبرائيـل× فأخـذ بعضديـه، وحّولـه إلـى الكعبـة، 

َولِّ وَْجَهَك َشـْطَر 
َ
ًة تَْرَضاَها ف

َ
َنَّـَك قِْبل ُنَولِّ

َ
ل
َ
ـَماء ف َب وَْجِهَك ِف السَّ

ُّ
ـْد نََرى َتَقل

َ
وأنـزل عليـه: }ق

)1( تفسير مجمع البيان: 380/1 – )38. 

))( تفسير مجمع البيان: 388/1.

)3( تفسير القمّي: 60/1. 
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َـَراِم{، وكان صلّـى ركعتين إلى بيت المقدس، وركعتيـن إلى الكعبة، فقالت  َمْسـِجِد الْ
ْ
ال

اليهـود والسـفهاء: مـا واّلهـم عـن قبلتهم التـي كانوا عليهـا؟> ؟)1(

وردت هـذه الروايـة إلی قوله: »سـبعة أشـهر« - بعينهـا - في تفسـير القمّي، وزيدت 

بعدهـا فقـرة: <ثـّم حّول اللـه القبلة إلى البيـت الحرام>))(.

ْصَبَُهْم َعَ انلَّارِ{ فيه أقوال أحدها: إّن معناه ما أجرأهم على النار. . )
َ
<وقوله: }َفَمآ أ

ذهب إليه الحسن وقتادة. ورواه علّي بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد الله×>)3(.

وردت هذه الرواية - بعينها - في تفسير القمّي)4(.

ِيـَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة{ من . 6
َّ

<روى علـّي بن إبراهيم بإسـناده عن الصادق×: }َوَعَ ال
مـرض فـي شـهر رمضـان، فأفطـر، ثّم صـّح فلم يقـِض ما فاتـه حتّى جاء شـهر رمضان 

ا مـن طعام>))(. آخـر، فعليـه أن يقضي ويتصـّدق لكّل يوم مدًّ

جـاءت هـذه الروايـة - بعينهـا - فـي تفسـير القمـّي، ولکـن الظاهر أنّـه کام علّي بن 

إبراهيـم نفسـه مـن دون رواية عـن اإلمام الصـادق×)6(.

<روى علـّي بـن إبراهيـم بن هاشـم عن أبيه، رفعه إلى أبي عبـد الله، قال: كان األكل . 7
محرًّمـا في شـهر رمضان بالليـل بعد النوم، وكان النكاح حراًما بالليل والنهار في شـهر 

رمضـان. وكان رجـل مـن أصحاب رسـول اللـه يُقال له: مطعـم بن جبير أخـو عبد الله 

ـعب يوم أحد في خمسـين من الرماة،  بـن جبيـر، الذي كان رسـول الله وكّله بفم الشِّ

وفارقـه أصحابـه، وبقـي فـي اثنـي عشـر رجـًا فقتل علـى بـاب الشـعب. وكان أخوه 

)1( تفسير مجمع البيان: 414/1 – )41. 

))( تفسير القمّي: 63/1. 

)3( تفسير مجمع البيان: 480/1.

)4( انظر: تفسير القمّي: 64/1. 

))( تفسير مجمع البيان: )/10 – 11. 

)6( انظر: تفسير القمّي: 66/1. 
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هـذا مطعـم بـن جبير شـيًخا ضعيًفا، وكان صائًمـا، فأبطأْت عليه أهلـه بالطعام، فنام 

قبـل أن يفطـر، فلّمـا انتبه قـال ألهله: قد حرّم علّي األكل في هـذه الليلة. فلّما أصبح 

حضـر حفـر الخنـدق فأُغمـي عليه، فرآه رسـول الله، فـرّق له. وكان قوم من الشـباب 

ينكحـون بالليـل سـرًّا في شـهر رمضان، فأنـزل الله هذه اآليـة)1(، فأحّل النـكاح بالليل 

فـي شـهر رمضـان واألكل بعد النوم إلى طلـوع الفجر>))(.

وردت هذه الرواية في تفسير القمّي، ولکن:

صـدر الروايـة فـي تفسـير القمـّي هکـذا: <كان النـكاح واألكل محرّمـان فـي شـهر . 1

رمضـان بالليـل بعـد النـوم، يعنـي: كّل من صلّى العشـاء ونام ولم يفطـر، ثّم انتبه 

حـرم عليه اإلفطـار، وكان النـكاح حراًما>.

جاء في تفسير القمّي بدل <مطعم بن جبير>، <خوات بن جبير األنصارّي>.. )

ورد فـي تفسـير القمـّي بعد قولـه: »وكان صائًما« زيادة: <مع رسـول الله في . 3

الخنـدق فجـاء إلـى أهلـه حين أمسـى، فقـال: عندكم طعـام؟ فقالوا: ال، نَـْم حتّى 

نصنع لـك طعاًما>)3(.

في تفسـير علّي بن إبراهيم بن هاشـم قال: حّق الرجال على النسـاء أفضل من حّق . 8

النساء على الرجال)4(.

ووردت هذه الرواية - بعينها - في تفسير القمّي))(.

<روى علـّي بـن إبراهيـم فـي تفسـيره عـن أبـي جعفـر: إّن التابـوت كان الـذي أنزله . 9
اللـه علـى أّم موسـى، فوضعـت فيـه ابنهـا، وألقته في البحـر، وكان في بني إسـرائيل 

معظًمـا، يتبركـون بـه. فلّما حضر موسـى الوفـاة، وضع فيـه األلواح ودرعـه، وما كان 

ُهْم َيتَُّقوَن{سورة البقرة: اآلية: 187. 
َّ
َعل

َ
ُث ... ل

َ
َياِم الرَّف َة الصِّ

َ
ل

ْ
ُكْم َل

َ
ِحلَّ ل

ُ
)1( أي قوله تعالى: }أ

))( تفسير مجمع البيان: )/1). 

)3( تفسير القمّي: 66/1. 

)4( انظر تفسير مجمع البيان: )/101. 

))( انظر تفسير القمّي: 74/1. 
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عنـده مـن آثـار النبـّوة، وأودعـه عند وصيّه يوشـع بن نون. فلـم يزل التابـوت بينهم، 

وبنـو إسـرائيل في عّز وشـرف ما دام فيهم، حتّى اسـتخّفوا بـه، وكان الصبيان يلعبون 

بـه في الطرقـات> )1(.

وردت هـذه الروايـة - بعينهـا - فـي تفسـير القمـّي، ولکـن جاء بـدل قولـه: <على أّم 

موسـى>: <علـى موسـى>. ويبـدو أّن الصحيـح ما هو المنقـول في مجمع البيـان، کما أنّه 

بيـاُن يلعبون به  وا بـه وكان الصِّ جـاء بعـد قولـه: <التابـوت بينهـم> زيـادة: <حتّـى اسـتَخفُّ

فـي الطُّرقـات، فلم يزل بنو إسـرائيل في عزٍّ وشـرٍف مـا دام التابوت عندهـم، فلّما َعِملُوا 

وا بالتابـوت رفعه اللـه َعْنُهم>))(. بالمعاصـي واسـتَخفُّ

<كان من قصة داود على ما رواه علّي بن إبراهيم بن هاشم، عن الصادق×: أّن . 10
الله أوحى إلى نبيّهم أّن جالوت يقتله َمن يستوي عليه درع موسى، وهو رجل من 

ولد الوي بن يعقوب، واسمه داود بن إيشاراع، وكان إليشا عشرة بنين، أصغرهم 

داود. فلّما بعث الله طالوت إلى بني إسرائيل، وجمعهم لحرب جالوت، بعث إلى 

إيشا بأن أحضر ولدك. فلّما حضروا دعا واحًدا واحًدا من ولده، فألبسه درع موسى، 

فمنهم َمن طالت عليه، ومنهم من قصرت عنه. فقال إليشا: هل خلّفت من ولدك 

أحًدا؟ قال: نعم، أصغرهم، تركته في الغنم يرعاها. فبعث إليه، فجاء به. فلّما ُدعي 

أقبل ومعه ِمقاع. قال: فنادته ثاث صخرات في طريقه: يا داود، خذني، فأخذها 

في ِمخاته، وكان حجر الفيروزج. وكان داود شديد البطش، شجاًعا، قويًّا في بدنه. 

فلّما جاء إلى طالوت، ألبسه درع موسى، فاستوت عليه. 

قـال: فجـاء داود فوقـف حـذاء جالوت، وكان جالـوت على الفيل، وعلى رأسـه التاج، 

وفـي جبهتـه ياقوتـة تلمع نـوًرا، وجنوده بيـن يديه. فأخـذ داود حجرًا من تلـك األحجار، 

فرمـى بـه فـي ميمنـة جالـوت، ووقـع عليهـم، فانهزمـوا. وأخذ حجـراً آخر، فرمـى به في 

ميسـرة جالـوت، فانهزمـوا. ورمـى بالثالـث إلـى جالـوت، فأصـاب موضـع الياقوتـة فـي 

)1( تفسير مجمع البيان: )/143 - 144. 

))( تفسير القمّي: 81/1 - )8. 
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جبهتـه، ووصلـت إلـى دماغه، ووقـع إلـى األرض ميتًا>)1(.

هذا الخبر ورد في تفسير القمّي، إاّل أنّه جاء فيه بدل <واسمه داود بن إيشاراع، وكان 

إليشا عشرة بنين>: <اسمه داود بن آسي، وكان آسي راعيًا وكان له عشرة بنين>.

ُُنـوِد{ وقـال لهم  ـوُت بِالْ
ُ
َصـَل َطال

َ
وجـاء بعـد قولـه: <فاسـتوت عليـه> زيـادة: <فـ}ف

نبيّهـم: يـا بنـي إسـرائيل }إِنَّ اهلَل ُمْبَتلِيُكـم بَِنَهـٍر{ فـي هذه المفـازة }َفَمـن َشَِب ِمْنُه 

ًة 
َ
 ُغْرف

َ
َتَف

ْ
 َمـِن اغ

َّ
يْـَس{ مـن حـزب الله، وَمن لم يشـرب منه فإنّـه من حزب الله }إاِل

َ
ل
َ
ف

 
ْ
ُبوا َشِ

َ
بَِيـِدهِ{، فلّمـا وردوا النهـر أطلق الله لهـم أن يغرف كّل واحد منهم غرفة بيـده }ف

ْنُهْم{، فالذين شـربوا منه كانوا سـتين ألفاً، وهذا امتحـان امتحنوا به كما  لِيـاً مِّ
َ
 ق

َّ
ِمْنـُه إاِل

قـال اللـه. وُرِوي عـن أبـي عبـد اللـه× أنّه قـال: القليل الذين لم يشـربوا ولـم يغترفوا 

ثاثمائـة وثاثـة عشـر رجـاً. فلّمـا جـاوزوا النهـر ونظـروا إلى جنـود جالوت، قـال الذين 

 
ْ
ِرغ

ْ
ف
َ
وَت وَُجنـوِدهِ{، وقـال الذين لم يشـربوا }َربََّنـا أ

ُ
َـْوَم ِبَال

ْ
َـا ال

َ
ـَة نل

َ
شـربوا منـه }الَ َطاق

َكفِِريَن{>))(.
ْ
َقـْوِم ال

ْ
نَا َعَ ال َداَمَنـا َوانُصْ

ْ
ق
َ
ْيَنـا َصْبًا َوَثبِّـْت أ

َ
َعل

والظاهر من تفسير القمّي أّن هذا الكام هو كام علّي بن إبراهيم نفسه من دون إيراد 

رواية عن اإلمام الصادق×)3(. وأّما قوله <وُروي عن أبي عبد الله× أنّه قال: القليل 

الذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثاثمائة وثاثة عشر رجاً> فالظاهر أنّه جملة معترضة نقلها 

علّي بن إبراهيم في ضمن کامه، وهذا ليس بعزيز في کلمات القدماء.

روى علـّي بـن إبراهيـم، عـن أبيـه، عـن الحسـين بـن خالـد أنّـه قـرأ أبـو الحسـن . 11

ـَماَواِت  ُ َما ِف السَّ
َّ

ُخُذهُ ِسـَنٌة َوالَ نَْوٌم ل
ْ
َقيُّوُم الَ تَأ

ْ
َحُّ ال

ْ
 ُهَو ال

َّ
ــَه إاِل

َ
الرضا×: }اهلُل الَ إِل

ْرِض ... {)4(.
َ
َوَمـا ِف األ

)1( تفسير مجمع البيان: )/0)1 – 1)1. 

))( تفسير مجمع البيان: )/ 1)1. 

)3( انظر تفسير القمّي: 1/)8. 

)4( تفسير مجمع البيان: )/161. 
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وقد وردت هذه الرواية - بعينها - في تفسير القمّي)1(.

<رواه علـّي بـن إبراهيم بإسـناده عن الصادق قال: الـزكاة بإخفائها المفروضة تخرج . )1
عانيـة، وتدفـع عانية، وغير الزكاة إن دفعه سـرًّا فهو أفضل>))(.

هـذه الروايـة وردت فـي تفسـير القمـّي ولم تـرد فيه كلمـة: <بإخفائها>، کمـا أّن فيه 

بـدل قولـه: <وغير الـزکاة> عبارة: <وبعـد ذلك غير الـزکاة>)3(.

والظاهـر مـن تفسـير القمـّي أّن هـذا کام علـّي بن إبراهيم نفسـه وليـس برواية عن 

اإلمـام الصادق×.

<ذكر علّي بن إبراهيم بن هاشـم في تفسـيره أّن في البقرة خمسـمائة حكم، وفي . 13
هذه اآلية)4( خاّصة خمسـة عشـر حكًما>))(.

وجاء هذا الکام - بعينه - في تفسير القمّي)6(.

<ُرِوي عن أمير المؤمنين× - في خطبة له - أنّه قال: ألنسبّن اإلسام نسبة لم . 14
ينسبها أحد قبلي: اإلسام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، 

والتصديق هو اإلقرار، واإلقرار هو األداء، واألداء هو العمل.

رواه علـّي بـن إبراهيـم في تفسـيره قال: ثّم قـال: إّن المؤمن أخذ دينـه عن ربّه، ولم 

يأخـذه عـن رأيـه، إّن المؤمن يُعرف إيمانـه في عمله، وإّن الكافر يُعـرف كفرانه بإنكاره، 

أيّهـا النـاس، دينكـم دينكـم، فإّن السـيئة فيـه خير من الحسـنة في غيره، إّن السـيئة فيه 

تغفر، وإّن الحسـنة في غيـره ال تقبل>)7(.

)1( انظر تفسير القمّي: 84/1. 

))( تفسير مجمع البيان: )/198. 

)3( تفسير القمّي: 1/)93-9.

)4( يعني بها اآلية )8) من سورة البقرة المبارکة.

))( تفسير مجمع البيان: )/3)). 

)6( انظر تفسير القمّي: 94/1. 

)7( تفسير مجمع البيان: )/9)) - 60). 
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جـاءت هـذه الروايـة - بعينهـا - فـي تفسـير القمـّي، ولکـن لم تـرد فيها فقـرة: <ولم 

يأخذه عـن رأيه>)1(.

<روى عمـر بـن يزيـد قـال: قـال أبـو عبـد الله: هـم والله مـن آل محّمـد. قلت: من . )1
أنفسـهم جعلـت فـداك؟ قـال: نعـم، واللـه مـن أنفسـهم؛ قالهـا ثاثًـا، ثّم نظـر إلّي 

اِس بِإِبَْراِهيَم   انلَـّ
َ

ْول
َ
ونظـرت إليـه، فقـال: يـا عمـر، إّن اللـه يقـول فـي كتابـه: }إِنَّ أ

{، اآلية. َبُعـوهُ يـَن اتَّ ِ
َّ

ل
َ
ل

رواه علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس عنه>))(.

 هـذه الروايـة وردت - بعينهـا - فـي تفسـير القمـّي، وفيـه بـدل قولـه <هـم واللـه>:

<أنتم والله>)3(.

أن قال: . 16 إلی   ... أّن قريًشا  أنه قال: كان سبب غزوة أحد  الله×  أبي عبد  <عن 
ورجليه  وبطنه  ويديه  ووجهه  رأسه  في  أصابه  حتّى  يقاتلهم  علّي×  يزل  فلم 

سبعون جراحة. كذا أورده علّي بن إبراهيم في تفسيره، فقال جبرائيل: إّن هذه لهي 

المواساة يا محّمد، فقال محّمد: إنّه مّني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما. قال 

أبو عبد الله: نظر رسول الله إلى جبرائيل بين السماء واألرض على كرسّي من 

ذهب، وهو يقول: ال سيف إاّل ذو الفقار، وال فتى إاّل علّي>)4(.

ورد فـي تفسـير القمـّي مـا يشـابه هـذا الخبـر، إاّل أنّـه ورد فيـه بـدل <سـبعون>: 

<تسـعون>))(.

<ذكر علّي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره أّن رسول الله قال: هل من رجل . 17

)1( تفسير القمّي: 100/1. 

))( تفسير مجمع البيان: )/318. 

)3( تفسير القمّي: 1/)10. 

)4( تفسير مجمع البيان: )/379.

))( انظر تفسير القمّي: 116/1. 
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قال:  بخبرهم.  آتيك  أنا  المؤمنين:  أمير  فقال  أحد.  يجبه  فلم  ؟  القوم  بخبر  يأتينا 

اذهب فإن كانوا ركبوا الخيل وجّنبوا اإلبل، فإنّهم يريدون المدينة. وإن كانوا ركبوا 

المؤمنين× على ما به  الخيل، فإنّهم يريدون مّكة. فمضى أمير  اإلبل، وجّنبوا 

من األلم والجراح، حتّى كان قريباً من القوم، فرآهم قد ركبوا اإلبل، وجّنبوا الخيل. 

فرجع وأخبر رسول الله بذلك. فقال: أرادوا مّكة. فلّما دخل رسول الله المدينة، 

نزل جبرائيل فقال: يا محّمد، إّن الله يأمرك أن تخرج وال يخرج معك إاّل من 

 :به جراحة. فأقبلوا يُكّمدون جراحاتهم، ويداوونها. فأنزل الله تعالى على نبيّه

لَوَن{... فخرجوا على 
ْ
َما تَأ

َ
ُموَن ك

َ
ل
ْ
ُهْم يَأ إِنَّ

َ
ُموَن ف

َ
ل
ْ
 تَأ

ْ
َقْوِم إِن تَُكونُوا

ْ
 ِف ابْتَِغاء ال

ْ
}َوالَ تَِهُنوا

ما بهم من األلم والجراح، حتّى بلغوا حمراء األسد>)1(.

جاءت هذه الرواية في تفسير القمّي، ولکن فيه:

زيـادة بعـد قولـه: <فهـم يريـدون المدينة>، وهـي: <واللـه لئـن أرادوا المدينة ال . 1

يـأذن اللـه فيهم>.

بـدل قولـه: <فرجـع وأخبـر رسـول اللـه بذلـك. فقـال: أرادوا مكـة>، <فرجع . )

أميـر المؤمنيـن إلـى رسـول اللـه فأخبـره، فقـال رسـول اللـه أرادوا مكة>.

زيادة بعد قوله <أن تخرج>، وهي: <في أثر القوم>.. 3

زيـادة بعـد قولـه: <إاّل مـن بـه ِجراحـة>، وهـي: <فأمـر رسـول اللـه مناديًـا . 4

ينـادي: يـا معشـر المهاجريـن واألنصـار َمـن كانـت بـه جراحـة فليخـرج َومن لم 

يكـن بـه جراحـة فليقم>.

بـدل <حتّـى بلغـوا حمـراء األسـد>، قولـه: <فلمـا بلـغ رسـول اللـه بحمـراء . )

األسد>))(.

18 . َ ُعـوًدا َوَعَ
ُ
ـُروَن اهلَل قَِياًمـا َوق

ُ
ِيـَن يَْذك

َّ
<وصـف سـبحانه أولـي األلبـاب فقـال: }ال

)1( تفسير مجمع البيان: )/447. 

))( تفسير القمّي: 4/1)1ـ))1. 
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ُجُنوبِِهـْم{... وقيـل: معنـاه يصلّـون للـه على قـدر إمكانهـم في صّحتهم وسـقمهم، 
فالصحيح يصلّي قائماً، والسـقيم يصلّي جالسـاً وعلى جنبه أي: مضطجعان. فسـّمى 

الصـاة ذكـراً، رواه علـّي بـن إبراهيم في تفسـيره>)1(.

وجاء في تفسير القمّي ما يشابه هذا المضمون))(.

<وُروي عـن أبـي جعفـر الباقـر×: إّن اللـه تعالـى خلـق حـّواء مـن فضـل الطينة . 19
التـي خلق منهـا آدم.

وفي تفسير علّي بن إبراهيم: من أسفل أضاعه>)3(.

وقد ورد هذا الکام في تفسير القمّي)4(.

<وذكـر علـّي بـن إبراهيـم في تفسـيره عـن الصادقيـن^: إّن المـراد بالتحية في . 0)
اآليـة: السـام وغيره من البـّر>))(.

وجاءت أيًضا هذه الرواية - بعينها - في تفسير القمّي)6(.

َوَبيَْنُهم . 1) بَيَْنُكْم  ْوٍم 
َ
}ق تعالى  بقوله  المراد  قال:  أنّه  أبي جعفر×  <فالمروّي عن 

يَثاٌق{ هو هال بن عويمر الُسلّمّي، واثق عن قومه رسول الله، فقال في موادعته:  مِّ
على أن ال تحيف يا محّمد َمن أتانا، وال نحيف َمن أتاك، فنهى الله أن يتعرّض ألحد 

ُعِهد إليهم، وبه قال السدّي وابن زيد. وقيل: هم بنو مدلج، وكان سراقة بن مالك 

بن جعشم المدلجّي جاء إلى النبّي بعد أحد، فقال: أنشدك الله والنعمة، وأخذ منه 

ميثاقاً أن ال يغزو قومه، فإن أسلم قريش أسلموا، ألنّهم كانوا في عقد قريش، فحكم 

)1( تفسير مجمع البيان: )/)47 - 473. 

))( انظر تفسير القمّي: 9/1)1. 

)3( تفسير مجمع البيان: 8/3. 

)4( انظر تفسير القمّي: 1/)4. وکذا انظر تفسير القمّي: 130/1، )/)11. 

))( تفسير مجمع البيان: 148/3. 

)6( انظر تفسير القمّي: 1/)14. 
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استثنى  ثّم  نزل هذا، ذكره عمر بن شيبة،  فيهم ما حكم في قريش، ففيهم  الله 

من  قلوبهم  أي ضاقت  ُصُدوُرُهْم{:  َحِصَْت  ْم 
ُ
َجآُؤوك ْو 

َ
}أ فقال:  أخرى،  لهم حالة 

ْوَمُهْم{ يعني: من قتالكم، وقتال قومهم، فا عليكم وال 
َ
 ق

ْ
وا

ُ
ْو ُيَقاتِل

َ
ْم أ

ُ
وك

ُ
ن ُيَقاتِل

َ
}أ

عليهم، وإنّما َعَنى به أشجع، فإنّهم قَِدموا المدينة في سبعمائة، يقودهم مسعود 

بن دخبلة، فأخرج إليهم النبّي أحمال التمر ضيافة، وقال: نعم الشيء الهدية أمام 

الحاجة. وقال لهم: ما جاء بكم ؟ قالوا: لقرب دارنا منك، وكرهنا حربك، وحرب قومنا 

- يعنون بني ضمرة الذين بينهم وبينهم عهد - لقلتنا فيهم، فجئنا لنوادعك، فقبل 

النبّي ذلك منهم، ووادعهم، فرجعوا إلى بادهم.

ذكره علّي بن إبراهيم في تفسيره>)1(.

 وورد في تفسير القمّي ما يشابه هذا المضمون))(.

<قـال علـّي بـن إبراهيم في تفسـيره: حّدثنـي أبي، عن ابـن أبي ُعَمير، عـن حّماد، . ))
عـن أبـي عبـد اللـه× قـال: إّن اللـه فـرض التجّمل فـي القـرآن. فقال: قلـت: وما 

التجّمـل فـي القـرآن جعلـت فـداك ؟ قـال: أن يكون وجهـك أعرض من وجـه أخيك، 

ْو َمْعُروٍف{ 
َ
ـٍة أ

َ
َمَر بَِصَدق

َ
 َمْن أ

َّ
َْواُهـْم إاِل ثرٍِي مِّن نَّ

َ
 َخرْيَ ِف ك

َّ
فتجّمـل لـه وهـو قولـه }ال

اآليـة. قـال: وحّدثنـي أبـي رفعـه إلى أميـر المؤمنيـن أنّه قـال: إّن الله فـرض عليكم 

زكاة جاهكـم، كمـا فـرض عليكـم زكاة ما ملكـت أيديكم>)3(.

وردت أيًضا هذه الرواية في تفسير القمّي ولکن جاء بدل <التجّمل>: <التحّمل>)4(.

<ُرِوي في التفسـير أّن إبراهيم كان يُضيف الِضيَفان، ويُطعم المسـاكين، وإّن الناس . 3)
أصابهـم جـدب، فارتحـل إبراهيـم إلى خليٍل لـه بمصـر، يلتمس منه طعامـاً ألهله، 

)1( تفسير مجمع البيان: 3/))1 - 3)1. 

))( انظر تفسير القمّي: 147/1. 

)3( تفسير مجمع البيان: 189/3. 

)4( انظر تفسير القمّي: 1/))1. 
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فلـم يُِصـب ذلـك عنده، فلّما قرب من أهله، مّر بمفـازة ذات رمل لينة، فمأل غرائره 

مـن ذلـك الرمـل، لئـا يغـّم أهلـه برجوعه من غيـر مبرّة، فحـّول الله ما فـي غرائره 

دقيقـاً، فلّمـا وصـل إلـى أهلـه، دخل البيـت ونام اسـتحياًء منهـم، ففتحـوا الغرائر، 

وعجنـوا مـن الدقيـق، وخبـزوا، وقّدمـوا إليه طعاًمـا طيبًا فسـألهم َمن أيـن خبزوا ؟ 

قالـوا: مـن الدقيـق الـذي جئت به من عنـد خليلك المصـرّي. فقال: أما إنّـه خليلي، 

وليـس بمصرّي. فسـّماه الله سـبحانه خلياً.

رواه علـّي بـن إبراهيـم، عـن أبيـه، عـن هارون بن مسـلم، عن مسـعدة بـن صدقة، 

عن أبـي عبد اللـه×>)1(.

وقد ورد مضمون هذه الرواية في تفسير القمّي))(.

<ذكر علّي بن إبراهيم في تفسيره أنّه سأل رجٌل من الزنادقة أبا جعفر األحول عن . 4)
 
ْ
وا

ُ
ن َتْعِدل

َ
 أ

ْ
ن تَْسَتِطيُعوا

َ
َواِحَدةً{، ثّم قال: }َول

َ
 ف

ْ
وا

ُ
 َتْعِدل

َّ
ال

َ
إِْن ِخْفُتْم أ

َ
قوله سبحانه }ف

ْو َحَرْصُتْم{ وبين القولين فرق ؟ قال: فلم يكن عندي جواب في ذلك، 
َ
َبْيَ النَِّساء َول

حتّى قدمت المدينة، فدخلت على أبي عبد الله×، فسألته عن ذلك، فقال: أّما 

ن 
َ
 أ

ْ
ن تَْسَتِطيُعوا

َ
ْ{ فإنّه عنى في النفقة، وأّما قوله: }َول

وا
ُ
 َتْعِدل

َّ
ال

َ
إِْن ِخْفُتْم أ

َ
قوله: }ف

ْ{ فإنّه عنى في الموّدة، فإنّه ال يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة، 
وا

ُ
َتْعِدل

قال: فرجعت إلى الرجل فأخبرته، فقال: هذا ما حملته من الحجاز>)3(.

والرواية - بعينها - في تفسير القمّي)4(.

<ذكر علّي بن إبراهيم في تفسيره أّن أباه حّدثه، عن سليمان بن داود المنقرّي، . ))
عن أبي حمزة الثمالّي، عن شهر بن حوشب قال: قال الحّجاج بن يوسف: آية من 

)1( تفسير مجمع البيان: 01/3). 

))( انظر تفسير القمّي: 3/1)1. 

)3( تفسير مجمع البيان: 07/3). 

)4( انظر تفسير القمّي: 1/))1. 
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ْبَل َمْوتِِه{ اآلية، 
َ
ُْؤِمَنَّ بِِه ق  لَ

َّ
ِكَتاِب إاِل

ْ
ْهِل ال

َ
ْن أ كتاب الله قد أعيتني قوله: }َوإِن مِّ

والله، إنّي آلمر باليهودي والنصراني، فيضرب عنقه، ثّم أرمقه بعيني، فما أراه يحرّك 

فكيف  قال:  أّولت،  ما  على  ليس  األمير،  الله  أصلح  فقلت:  يُحمل،  حتّى  شفتيه، 

هو؟ قلت: إّن عيسى بن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، وال يبقى أهل ملة 

يهودي، أو نصراني، أو غيره، إال وآمن به قبل موت عيسى، ويصلّي خلف المهدي. 

قال: ويحك أنّى لك هذا ؟ ومن أين جئت به ؟ قال: قلت: حّدثني به الباقر محمد بن 

علّي بن الحسين بن علّي بن أبي طالب×. قال: جئت والله بها من عين صافية. 

فقيل لشهر: ما أَرَدَت بذلك ؟ قال: أردُت أْن أُغيظه>)1(.

ووردت أيًضا هذه الرواية في تفسير القمّي))(.

<روى علي بن إبراهيم في تفسـيره عن الصادقين’: إّن األزالم عشـرة: سـبعة لها . 6)
أنصبـاء، وثاثـة ال أنصباء لهـا، فالتي لها أنصباء: الفذ، والتوأم، والمسـبل، والنافس، 

والحلـس، والرقيـب، والمعلـى. فالفـذ له سـهم. والتوأم سـهمان، والمسـبل له ثاثة 

أسـهم، والنافـس لـه أربعـة أسـهم. والحلـس لـه خمسـة أسـهم، والرقيـب لـه سـتة 

أسـهم، والمعلى له سـبعة أسـهم)3(>)4(.

)1( تفسير مجمع البيان: 36/3). 

))( انظر تفسير القمّي: 8/1)1. 

)3( قال الطريحّي: اأَلزاْلَم: القداح العشرة المعروفة فيما بينهم في الجاهلية. والقّصة في ذلك: أنّه كان 

يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيراً فيما بينهم و ينحرونه، ويقسمونه عشرة أجزاء وكان 

لهم عشرة قداح، لها أسماء: وهي الفّذ وله سهم، والتوأم وله سهمان، والرقيب وله ثاثة، والحلس 

وله أربعة، والنافس وله خمسة، والمسبل وله ستّة، والمعلّى وله سبعة، وثاثة ال أنصباء لها، 

وهي المنيح والسفيح والوغد. وكانوا يجعلون القداح في خريطة، ويضعونها على يد من يثقون 

به فيحرّكها و يدخل يده في تلك الخريطة ويُخرج باسم كلٍّ قدًحا، فمن خرج له قدح من األقداح 

التي ال أنصباء لها لم يأخذ شيئاً، وأُلزم بأداء ثلث قيمة البعير، فا يزال يُخرج واحداً بعد واحد 

حتّى يأخذ أصحاب األنصباء السبعة أنصباءهم، ويغرّم الثاثة الذين ال أنصباء لهم قيمة البعير، 

وهو القمار الذي حرّم الله تعالى. )مجمع البحرين: 80/6، زلم(

)4( تفسير مجمع البيان: 3/)7). 
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وردت هذه الرواية - مع تفاوت يسـير في صدره - في تفسـير القمي، ولکن الظاهر 

أنّه قول علّي بن إبراهيم نفسـه، وليسـت روايًة عن الصادقين’)1(.

<وقـال علـّي بـن إبراهيم في تفسـيره: حّدثني أبـي عن صفوان، عـن العاء ومحّمد . 7)
بـن مسـلم، عـن أبـي جعفـر× قـال: كان نزولهـا بكـراع الغميـم، فأقامها رسـول 

بالجحفة>))(.  اللـه

وردت هـذه الروايـة فـي تفسـير القمـّي، ولکـن جـاء بـدل <بكـراع الغميـم>: <بكراع 

الغنـم>. کمـا جـاء بـدل <العـاء ومحّمـد بن مسـلم>: <العـاء عـن محّمد بن مسـلم>)3(، 

وهـو الصحيـح، کمـا ال يخفی)4(.

<روى علّي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي بكر الحضرمّي، عن أبي عبد . 8)
 الله× قال: سألته عن صيد البزاة، والصقور، والفهود، والكاب، فقال: ال تأكل 

َن  ْمُتم مِّ
َّ
إاّل ما ذكّيت إاّل الكاب. فقلت: فإن قتله ؟ قال: كُْل، فإّن الله يقول: }َوَما َعل

 اْسَم 
ْ
ُروا

ُ
ك

ْ
ْيُكْم َواذ

َ
ْمَسْكَن َعل

َ
ا أ  ِممَّ

ْ
وا

ُ
ُك

َ
َمُكُم اهلُل ف

َّ
ا َعل ُموَنُهنَّ ِممَّ

ِّ
بَِي ُتَعل

ِّ
ََوارِِح ُمَك الْ

ْيِه{، ثّم قال×: كّل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إاّل الكاب 
َ
اهللِ َعل

الُمعلَّمة، فإنّها تمسك على صاحبها، وقال: إذا أرسلت الكلب الُمعلَّم، فاذكر اسم 

الله عليه، فهو ذكاته، وهو أن تقول: بسم الله، والله أكبر>))(.

 وردت هـذه الروايـة فـي تفسـير القمـّي، ولکـن جـاء بـدل <ال تـأكل إاّل مـا ذكّيـت>:

<ال تأكلـوا إاّل مـا ذكّيتـم>. کمـا أنـه فـي تفسـير القمـّي لـم تـرد فقـرة: <وهـو أن تقـول: 

)1( انظر تفسير القمّي: 161/1. 

))( تفسير مجمع البيان: 74/3).

)3( تفسير القمّي: 1/)16. 

)4( فقد ورد في أسانيد کثيرة اسم )عاء( - وهو ابن رزين - عن محّمد بن مسلم. وعلی سبيل المثال 

الطوسّي:166/1، ح47 و49، 0/1))، ح4، 1/)9)، ح0)، )/44)، ح6،  )انظر تهذيب األحكام: 

)/47)، ح19، )/)31، ح4)1، )/383، ح6(.

))( تفسير مجمع البيان: 78/3). 
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بسم الله، والله أكبر>)1(.

<ذكـر علـّي بـن إبراهيـم بن هاشـم، أنّهـا نزلت في مهـدّي األّمـة وأصحابـه، وأّولها . 9)
خطـاب لَمـن ظلـم آل محّمـد، وقتلهـم، وغصبهم حّقهـم> ))(.

لم ترد هذه الرواية في تفسير القمّي.

<ورواه علـّي بـن إبراهيـم عنهـم^، قـال: مـا دامت الكعبـة يحّج النـاس إليها لم . 30
يهلكـوا، فإذا ُهّدمـت وتركوا الحـجَّ َهلَُكوا>)3(.

وردت هـذه الروايـة - بعينهـا - فـي تفسـير القمـّي، ولکـن الظاهـر أنّـه کام علّي بن 

إبراهيم نفسـه، وليسـت روايـة عنهم^)4(.

<وروى علـّي بـن إبراهيـم بـن هاشـم، عـن أبيـه، عن الحسـين بـن خالد، عـن أبي . 31
الحسـن علـّي بـن موسـى الرضـا× قـال: نَزَلْـت األنعـام جملـة واحـدة، شـيّعها 

سـبعون ألـف ملك، لهـم زََجل))( بالتسـبيح والتهليل والتكبير، فَمن قرأها سـبّحوا له 

إلـى يوم القيامـة>)6(.

وردت هذه الرواية - بعينها - في تفسير القمّي)7(.

<وروى علـّي بـن إبراهيـم، عـن أبيه، عن القاسـم بـن محّمد، عن سـليمان بن داود . )3
المقرّي، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبد الله× قال: سـألته عن الَوِرِع؟ فقال: 

الـَوِرُع هـو الـذي يتـوّرُع عـن محارم اللـه، ويجتنـُب هـؤالء، وإذا لم يتِّق الُشـبهات 

)1( انظر تفسير القمّي: 1/)16ـ163. 

))( تفسير مجمع البيان: 9/3)3. 

)3( تفسير مجمع البيان: 4/3)4. 

)4( انظر تفسير القمّي: 187/1. 

))( قال ابن األثير: فى حديث المائكة »لهم زََجل بالتسبيح« أى صوت رفيع عال. النهاية:) /97)، زجل.

)6( تفسير مجمع البيان: 6/4. 

)7( انظر تفسير القمّي: 193/1.
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وقـع فـي الحـرام، وهـو ال يعرفـه، وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهـو يقدر عليه، فقد 

أحـّب أن يُعصـى اللـه، وَمـن أحـّب أن يُعصـى اللـه فقـد بـارز اللـه بالعـداوة، وَمن 

أحـّب بقـاء الظالميـن، فقد أحّب أن يُعصـى الله، وإّن الله حمد نفسـه على إهاك 

ِمَي{ >)1(.
َ
َعال

ْ
َْمـُد هلِلِ َربِّ ال  َوالْ

ْ
ُموا

َ
ِيـَن َظل

َّ
َقْوِم ال

ْ
الظالميـن، فقـال: }َفُقِطـَع َدابُِر ال

جـاءت هـذه الروايـة فـي تفسـير القمـّي، وفيـه بـدل <ويجتنـب هـؤالء>: <ويجتنب 

الشـبهات>، وبـدل <إهـاك>: <هـاك>))(.

َنا . 33
ْ
ل صَّ

َ
ْد ف

َ
<وفي تفسير علّي بن إبراهيم بن هاشم: إّن النجوم آل محّمد. }ق

ُموَن{ أي: يتفكرون فيعلمون }َوُهَو 
َ
اآليَاِت{ أي: بيّنا الحجج والبينات }لَِقْوٍم َيْعل

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة{ أي: من آدم×، ألّن الله  م{ أي: أبدعكم وخلقكم }مِّ
ُ
ك

َ
نَشأ

َ
َِي أ

َّ
ال

تعالى خلقنا جميعاً منه، وخلق أّمنا حواء من ضلع من أضاعه، وَمّن علينا بهذا، 

ألّن الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد، كانوا أقرب إلى التواد، والتعاطف، والتآلف>)3(.

لم نعثر عليه في تفسير القمّي.

<}َذلِـَك َجَزْيَناُهـم بَِبْغيِِهـْم{ المعنى:... وقيـل: إّن ملوك بني إسـرائيل كانوا يمنعون . 34
فقراءهـم مـن أكل لحـوم الطير، والشـحوم، فحرّم اللـه ذلك ببغيهم علـى فقرائهم، 

ذكـره علّي بـن إبراهيم في تفسـيره>)4(. 

ووردت هذه الرواية في تفسير القمّي))(.

<وُرِوي عـن أبـي الحسـن الرضـا× أنّـه قال: المـؤّذن أميـر المؤمنيـن علّي×. . )3
 ذكـره علـّي بـن إبراهيـم فـي تفسـيره، قـال: حدثنـي أبـي عـن محّمـد بـن فضيـل، 

)1( تفسير مجمع البيان: 6/4). 

))( انظر تفسير القمّي: 00/1).

)3( تفسير مجمع البيان: 0/4)1. 

)4( تفسير مجمع البيان: 4/)18. 

))( انظر تفسير القمّي: 0/1)).
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عن الرضا×>)1(.

ووردت هـذه الروايـة فـي تفسـير القمـّي، وفيـه بـدل <عـن الرضـا×>: <عـن أبي 

الحسـن×>))(.

<وُروي أّن النبـّي كان فـي غـزاة، فأشـرفوا علـى واٍد، فجعـل النـاس يهلّلـون . 36
ويكبّـرون ويرفعـون أصواتهـم، فقـال: يا أيها النـاس، أربعوا على أنفسـكم، أما 

إنّكـم ال تدعـون األصـّم، وال غائبًـا، إنّكـم تدعون سـميًعا قريبًـا، إنّه معكـم،. وقيل: 

إّن التضّرع: رَفُْع الصوت، والِخْفية: السـّر، أي: ادعوه عانية وِسـرّاً، عن أبي مسـلم، 

ورواه علـّي بـن إبراهيم في تفسـيره>)3(.

ولم نعثر عليه في تفسير القمّي.

<وفي كتاب علّي بن إبراهيم: فبعث الله عليهم صيحة وزلزلة فهلكوا>)4(.. 37
وورد مثله في تفسير القمّي))(.

<ورواه علـّي بـن إبراهيـم بإسـناده، عـن أبـي جعفـر، وأبـي عبـد اللـه’، دخـل . 38
حديـث بعضهـم في بعـض، قالوا: لّمـا آمنت السـحرة، ورجع فرعـون مغلوبًا، وأبى 

هـو وقومـه إاّل اإلقامـة على الكفر، قال هامان لفرعون: إّن الناس قد آمنوا بموسـى، 

فانظـر مـن دخـل فـي دينـه، فاحبسـه، فحبـس كّل َمـن آمن به مـن بني إسـرائيل، 

فتابـع اللـه عليهم باآليات، وأخذهم بالسـنين، ونقص من الثمـرات، ثّم بعث عليهم 

الطوفـان، فضـرب دورهـم ومسـاكنهم، حتّـى خرجوا إلـى البريّـة، وضربـوا الخيام، 

وامتـألت بيـوت الِقبـط مـاًء، ولم يدخل بيـوت بني إسـرائيل من الماء قطـرة، وأقام 

)1( تفسير مجمع البيان: 9/4)). 

))( انظر تفسير القمّي: 31/1).

)3( تفسير مجمع البيان: 71/4). 

)4( تفسير مجمع البيان: 96/4). 

))( انظر تفسير القمّي: 1/)33.
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المـاء علـى وجـه أراضيهم ال يقـدرون علـى أن يحرثوا>)1(.

ورد مضمونـه فـي تفسـير القمـّي، و الظاهـر أنّـه قول علـّي بن إبراهيم نفسـه وليس 

روايـة عـن أبي جعفـر، وأبي عبـد الله’))(.

<وقال هامان لفرعون: لئن خلّيت بني إسرائيل، َغلَبَك موسى، وأزال ُملكك، وأنبت . 39
الله لهم في تلك السنة من الكأل، والزرع، والثمر ما أعشبت به بادهم، وأخصبت، 

 فقالوا: ما كان هذا الماء إاّل نعمة علينا وخصبًا، فأنزل الله عليهم في السنة الثانية 

- عن علّي بن إبراهيم، وفي الشهر الثاني عن غيره من المفسرين - الجراد>)3(.

وورد مضمونه في تفسير القمّي)4(.

<ولم يدُع هامان فرعون أن يُخلّي عن بني إسرائيل، فأنزل الله عليهم ]في[ السنة . 40
الثالثة - في رواية علّي بن إبراهيم، وفي الشهر الثالث عن غيره من المفسرين - 

القمل، وهو الجراد الصغار>))(.

وورد مضمونه في تفسير القمّي)6(.

<وفي تفسير علّي بن إبراهيم: إّن معناه: يجيئكم قوم فُّساق، تكون الدولة لهم>)7(.. 41
هکذا ورد في تفسير القمّي)8(.

ِميَقاتَِنـا{، واُختلف في سـبب اختياره . )4
ِّ
ْوَمُه َسـْبِعَي رَُجـاً ل

َ
<قـال: }َواْخَتـاَر ُمـوَس ق

)1( تفسير مجمع البيان: 340/4. 

))( انظر تفسير القمّي: 37/1).

)3( تفسير مجمع البيان: 340/4 - 341. 

)4( انظر تفسير القمّي: 37/1).

))( تفسير مجمع البيان: 341/4. 

)6( انظر تفسير القمّي: 38/1).

)7( تفسير مجمع البيان: 4/))3. 

)8( انظر تفسير القمّي: 40/1).
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إياهـم ووقتـه، فقيـل: إنّـه اختارهم حين خـرج إلى الميقـات ليُكلّمه الله سـبحانه، 

بحضرتهـم، ويعطيـه التـوراة، فيكونـوا شـهداء لـه عنـد بني إسـرائيل، لّما لـم يثقوا 

بخبـره أّن اللـه سـبحانه يُكلّمـه، فلما حضروا الميقات وسـمعوا كامه تعالى، سـألوا 

الرؤيـة، فأصابتهـم الصاعقـة، ثـّم أحياهـم اللـه تعالـى، فابتـدأ سـبحانه بحديـث 

، عـاد إلـى بقيـة القصـة، وهـذا  الميقـات، ثُـّم اعتـرض حديـث الِعجـل، فلّمـا تـمَّ

الميقـات هـو الميعـاد األول الذي تقدم ذكـره، عن أبي علّي الجبائّي، وأبي مسـلم، 

وجماعـة مـن المفسـرين، وهـو الصحيـح. ورواه علـّي بن إبراهيـم في تفسـيره>)1(.

ورد مضمونه في تفسير القمّي))(.

{، وهـي فـي القـراءة . 43 َـقِّ ْخرََجـَك َربُّـَك ِمـن بَيْتِـَك بِالْ
َ
َمـا أ

َ
<نزلـت قبـل قولـه: }ك

بعدهـا. قصـة غـزاة بَـْدر. قال أصحاب الِسـيَر، وذكر أبـو حمزة، وعلّي بـن إبراهيم، 

تفسـيرهما>)3(. في 

وورد مضمونه في تفسير القمّي)4(.

<وفـي تفسـير علـّي بـن إبراهيـم: لّمـا قـال النبـّي لقريـش: إنّـي أقتـل جميـع . 44
ملـوك الدنيـا، وأُجـري الُملـك إليكـم، فأجيبونـي إلـى ما أدعوكـم إليـه، تملكون بها 

{ اآلية،  َقَّ ُهمَّ إِن َكَن َهــَذا ُهـَو الْ
َّ
العـرب، وتديـن لكم العجـم، فقال أبو جهل: }الل

حسـداً لرسـول اللـه، ثـّم قال: غفرانـك اللهم ربَّنـا، فأنـزل الله: }َوَمـا َكَن اهلُل 

اآلية>))(. َبُهـْم{،  ِلَُعذِّ

وردت هـذه الروايـة فـي تفسـير القمـّي، ولکن جـاء بدل <وأجـري>: <وأجـر>، وبدل 

<تملكـون بهـا العـرب وتديـن لكـم العجـم>: <تملكوا بهـا العـرب وتدين لكم بهـا العجم 

)1( تفسير مجمع البيان: 368/4. 

))( انظر تفسير القمّي: 41/1).

)3( تفسير مجمع البيان: 431/4. 

)4( انظر تفسير القمّي: 9/1)).

))( تفسير مجمع البيان: 461/4. 
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 :< } َقَّ ُهمَّ إِن َكَن َهــَذا ُهـَو الْ
َّ
وتكونـوا ملـوكًا فـي الجّنـة>؛ وبـدل <فقال أبـو جهـل: }الل

َقَّ ِمـْن ِعنِدَك  ُهـمَّ إِن َكَن َهــَذا{ الـذي يقولـه محّمد }ُهـَو الْ
َّ
<فقـال أبـو جهـل }الل

ِلٍم{ >.
َ
تَِنا بَِعـَذاٍب أ

ْ
وِ ائ

َ
ـَماء أ ـَن السَّ ْيَنـا ِحَجاَرةً مِّ

َ
ْمِطـْر َعل

َ
أ
َ
ف

وفيـه زيـادة بعـد قولـه: )حسـًدا لرسـول الله( هکـذا: <ثّم قـال: كّنا وبنو هاشـم 

كفرسـي رِهـان، نحمـل إذا حملـوا، ونطعـن إذا طعنـوا، ونُوقـد إذا أوقـدوا، فلّما اسـتوى 

بنـا وبهـم الرَكْـُب قـال قائـل منهم: مّنا نبـّي، ال نرضى بذلـك أن يكون في بني هاشـم وال 

يكـون في بني مخـزوم>)1(.

<وفـي كتـاب علّي بـن إبراهيم: لّما قَتل رسـول الله النضر بـن الحارث، وعقبة . )4
بن أبي معيط، خافت األنصار أن يقتل األسـارى، فقالوا: يا رسـول الله قتلنا سـبعين 

وهـم قومـك وأسـرتك أتجـّذ أصلهـم ؟ فخـذ يا رسـول اللـه منهـم الفداء، وقـد كانوا 

أخـذوا مـا وجـدوه مـن الغنائم في عسـكر قريـش، فلّما طلبـوا إليه، وسـألوه نزلت 

ْسَى{ اآليـات، فأطلـق لهـم ذلـك، وكان أكثـر 
َ
ُ أ

َ
ن يَُكـوَن ل

َ
اآليـة: }َمـا َكَن نِلَـِيٍّ أ

الفـداء أربعـة آالف درهـم، وأقلّـه ألـف درهـم، فبعثـت قريـش بالفـداء أّواًل فأواًل، 

فبعثـت زينـب بنـت رسـول اللـه مـن فـداء زوجهـا أبـي العـاص بـن الربيـع، 

وبعثـت قائـد لهـا كانـت خديجة جّهزتهـا بها، وكان أبـو العاص ابن أخـت خديجة، 

فلّمـا رأى رسـول اللـه تلـك القائـد، قـال: رحـم اللـه خديجة، هـذه قائد هي 

جّهزتهـا بهـا، فأطلقه رسـول الله بشـرط أن يبعـث إليه زينـب، وال يمنعها من 

اللُحـوق بـه، فعاهده علـى ذلك، ووفـى له>))(.

وورد مضمـون هـذا الخبـر في تفسـير القمّي إلـی قوله: <فأطلق لهـم ذلك>، أي ليس 

فيـه: <وكان أكثر الفـداء> إلی آخره)3(. 

)1( تفسير القمّي: 76/1)-77).

))( تفسير مجمع البيان: 494/4. 

األحسائي:   الآللي:  )عوالي  في  المجمع  في  ورد  ما  مثل  ورد  وقد   .(70/1 القمّي:  تفسير  )3( انظر 

)/101، إلی قوله: <فخذ يا رسول الله منهم الفداء>(.
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<وروى علـّي بـن إبراهيـم بـن هاشـم قـال: كان رجـل مـن خزاعـة فيهـم، يُقـال لـه . 46
أبـو كـرز، فما زال يقفو أثر رسـول الله، حتّى وقف بهم بـاب الغار، فقال لهم: 

هـذه قـدم محّمـد، هـي والله أخت القـدم التي فـي المقام، وقـال: هذه قدم 

أبـي قحافـة، أو ابنـه، وقـال: مـا جـازوا هذا المـكان، إمـا أن يكونوا قـد صعدوا في 

السـماء، أو دخلـوا فـي األرض. وجـاء فـارس من المائكـة في صورة اإلنـس، فوقف 

علـى بـاب الغـار، ونـزل رجل مـن قريش، فبـال على باب الغـار، فقال أبـو بكر: قد 

أبصرونـا يا رسـول الله؟! فقـال: لو أبصرونـا ما اسـتقبلونا بعوراتهم>)1(.

وردت هـذه الروايـة فـي تفسـير القمـّي، ولکـن جـاء بـدل <فمـا زال يقفو أثر رسـول 

اللـه، حتّـى وقـف بهـم باب الغـار>: <يقفو اآلثـار، فقالوا له يـا أبا كرز اليـوم اليوم، 

فوقـف بهـم على باب حجرة رسـول اللـه>. وجاء بعد قوله <التي فـي المقام> زيادة 

هکـذا: <و كان أبـو بكر اسـتقبل رسـول الله فـرده معه>.

وجـاء بـدل <أو ابنـه>: <أو أبيـه>، وبعده زيادة هکـذا: <ثّم قال وهاهنـا عبر ابن أبي 

قحافـة فمـا زال بهـم حتى أوقفهم على بـاب الغار>.

وجـاء بـدل: <إمـا أن يكونـوا قـد صعـدوا فـي السـماء أو دخلـوا فـي األرض>: <إما أن 

يكونـا صعـدا إلـى السـماء أو دخـا تحـت األرض>. ثـّم بعده زيـادة هکـذا: <و بعث الله 

العنكبـوت فنسـجت علـى بـاب الغار>.

کما لم ترد فيه: <في صورة اإلنس>.

وجـاء بـدل <فوقـف علـى بـاب الغـار، ونزل رجل مـن قريش، فبـال على بـاب الغار، 

فقـال أبـو بكر: قد أبصرونا يا رسـول الله: فقال: لو أبصرونا ما اسـتقبلونا بعوراتهم>: 

<حتّـى وقـف علـى باب الغـار ثّم قال ما فـي الغار واحـد فتفرّقوا في الشـعاب، وصرفهم 
اللـه عن رسـوله، ثُّم أِذَن لنبيّه فـي الهجرة>))(.

)1( تفسير مجمع البيان: )/7). 

))( تفسير القمّي: 76/1).
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المدينة، وكان بين يديه أربعة نفر، . 47 <كان ذلك عند منصرفه من غزوة تبوك إلى 
أو ثاثة، يستهزئون ويضحكون، وأحدهم يضحك وال يتكلّم، فنزل جبريل، وأخبر 

رسول الله بذلك، فدعا عمار بن ياسر، وقال: إّن هؤالء يستهزئون بي وبالقرآن، 

أخبرني جبرائيل بذلك، ولئن سألتهم ليقولّن كّنا نتحدث بحديث الركب. فاتّبعهم 

عمار، وقال لهم: ِممَّ تضحكون ؟ قالوا: نتحّدث بحديث الركب. فقال عّمار: صدق 

الله  فأنزل  يعتذرون،   النبّي إلى  فأقبلوا  الله،  أحرقكم  احترقتم  ورسوله،  الله 

تعالى اآليات، عن الكلبّي، وعلّي بن إبراهيم، وأبي حمزة>)1(.

وقد ورد مضمون هذا الخبر في تفسير القمّي))(.

<روى علّي بن إبراهيم بن هاشم بإسناده عن الصادق×، قال: ما أتى جبريل . 48
أمر  فلّما  الله فرعون،  أهلك  منذ  يَزْل كذلك  ولم  كئيبًا حزيًنا،  إاّل   الله رسول 

الله سبحانه بنزول هذه اآلية، نَزََل وهو ضاِحٌك مستبشٌر، فقال له: حبيبي جبريل 

لّما  محّمد،  يا  نعم،  قال:  ؟  الساعة  حتّى  وجهك  في  الحزن  وبيّنت  إاّل  أتيتني   ما 

ائِيَل{ ...>)3(. ِي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسَ
َّ

 ال
َّ
نَُّه ال إِلِـَه إاِل

َ
]أ[غرق الله فرعون قال: }آَمنُت أ

وورد هذا الخبر - بعينه - في تفسير القمّي مع زيادة في بعض األلفاظ.)4(

<وُرِوي عن علّي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي ُعَمير، عن جميل . 49
قال: قال أبو عبد الله×: كان فيهم رجل اسمه مليخا عابد، وآخر اسمه روبيل 

 عالم، وكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم، وكان العالم ينهاه ويقول له: 

قول  يونس  فَقِبل  عباده،  يُحّب هاك  وال  لك،  يستجيب  الله  فإّن  عليهم،  تدُع  ال 

العابد، فدعا عليهم، فأوحى الله تعالى إليه أنّه يأتيهم العذاب في شهر كذا، في يوم 

)1( تفسير مجمع البيان: )/81 - )8.

))( انظر تفسير القمّي: 300/1.

)3( تفسير مجمع البيان: )/3)) - 4)). 

)4( تفسير القمّي: 316/1.
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كذا. فلّما قَرُب الوقت، خرَج يونس من بينهم مع العابد، وبقي العالم فيهم. فلّما 

كان اليوم الذي نزل بهم العذاب، قال لهم العالم: افزعوا إلى الله فلعلّه يرحمكم، 

ويَرّد العذاب عنكم، فاخرجوا إلى المفازة، وفرّقوا بين النساء واألوالد، وبين سائر 

نَزََل  قد  العذاب، وكان  ففعلوا فصرف عنهم  وادعوا،  ابكوا،  ثّم  وأوالدها،  الحيوان 

بهم، وقرب منهم وفَرَّ يونس على وجهه مغاضباً، كما حكى الله تعالى عنه، حتّى 

انتهى إلى ساحل البحر، فإذا سفينة قد شحنت، وأرادوا أن يدفعوها، فسألهم يونس 

فحبس  عظيماً،  حوتاً  عليهم  الله  بعث  البحر،  توّسطوا  فلّما  فحملوه.  يحملوه  أن 

عليهم السفينة، فتساهموا، فوقع من بينهم السهم على يونس، فأخرجوه فألقوه 

في البحر، فالتقمه الحوت، ومّر به في الماء>)1(.

ووردت هـذه الروايـة فـي تفسـير القمـّي، ولکـن جـاء بعـد قولـه <فقبـل يونس قول 

العابـد> زيـادة: <ولـم يقبل مـن العالم>.

کما ورد بدل <في شهر کذا>: <في سنة كذا وكذا في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا>.

وورد بعد قوله <ويَرُدُّ العذاب عنكم> زيادة: <فقالوا كيف نصنع قال اجتمعوا>.

عنهم  فصرف  ففعلوا  وادعوا.  ابكوا،  ثّم  وأوالدها،  الحيوان  سائر  <وبين  بدل  وجاء 

اإلبل  <وبين  مغاضبًا>:  على وجهه  يونس  وفرَّ  منهم  بهم، وقرب  نزل  قد  وكان  العذاب 

وأوالدها وبين البقر وأوالدها وبين الغنم وأوالدها، ثّم ابكوا وادعوا فذهبوا وفعلوا ذلك 

وا وبكوا، فرحمهم الله وَصرََف عنهم العذاب، وفرّق العذاب على الجبال وقد كان  وضجَّ

في  يزرعون  الزارعين  فرأى  الله،  أهلكهم  كيف  لينظر  يونس  فأَقبَْل  منهم،  وقرب  نزل 

إّن يونَس دعا عليهم  أرضهم، قال لهم: ما فعل قوم يونس؟ فقالوا له - ولم يعرفوه -: 

فاستجاب الله له ونزل العذاب عليهم، فاجتمعوا وبكوا ودعوا فرحمهم الله، وَصرََف ذلك 

عنهم، وفرّق العذاب على الجبال، فهم إًذا يطلبون يونس ليؤمنوا به، فغضب يونس ومرَّ 

على وجهه مغاضبًا لله> 

وبـدل <فتسـاهموا، فوقـع مـن بينهم السـهم علـى يونس>: <مـن قدامهـا، فنظر إليه 

)1( تفسير مجمع البيان: )/30) - 31). 
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يونـس ففـزع منـه وصـار إلـى مؤّخر السـفينة فـدار إليه الحـوت وفَتَـَح فاه, فخـرج أهل 

َسـاَهَم 
َ
السـفينة فقالـوا فينـا عـاٍص فتسـاهموا، فخرج سـهم يونس، وهو قـول الله }ف

ُمْدَحِضَي{>)1(.
ْ
ـَكَن ِمـْن ال

َ
ف

<وروى علّي بن إبراهيم عن أبيه، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله× . 0)
قال: لّما أراد الله إهاك قوم نوح، عقم أرحام النساء أربعين سنة، فلم يلد لهم مولود. 

ريانية: أن يجمع إليه  ولّما فرغ نوح من اتّخاذ السفينة، أمره الله تعالى أن ينادي بالسِّ

جميع الحيوانات، فلم يبَق حيوان إاّل وقد حضر. فأدخل من كُّل جنس من أجناس 

الحيوان زوجين، ما خا الفأر والسنّور. وإنّهم لما شكوا إليه سرقين الدواب، والقذر، 

دعا بالخنزير فمسح جبينه، فعطس فسقط من أنفه زوج فأرة، فتناسل>))(.

ووردت هذه الرواية في تفسير القمّي، ولکن ليس فيه: <أن يجمع إليه جميع الحيوانات>.

کما جاء بدل <فلم يبَق حيوان إاّل وقد حضر>: <ال يبقى بهيمة وال حيوان إاّل حضر>.

الدواب،  سرقين  إليه  شكوا  لما  وإنّهم  والسنّور.  الفأر  خا  <ما  فيه:  ترد  لم  وكذلك 

والقذر، دعا بالخنزير فمسح جبينه، فعطس فسقط من أنفه زوج فأرة، فتناسل>، ولکن 

جاء بدله: <وكان الذين آمنوا به من جميع الدنيا ثمانين رجًا، فقال الله: }اْحِْل فِيَها 

لِيٌل{)3(>)4(.
َ
 ق

َّ
َقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إاِل

ْ
ْيِه ال

َ
 َمن َسَبَق َعل

َّ
َك إاِل

َ
ْهل

َ
نَْيِ وَأ

ْ
ِمن ُكٍّ َزوَْجْيِ اث

َغَيابَِة . 1) ِف  ُقوهُ 
ْ
ل
َ
وَأ يُوُسَف   

ْ
وا

ُ
َتْقُتل }الَ  يوسف  إخوة  من  أي:  ْنُهْم{  مَّ آئٌِل 

َ
ق اَل 

َ
<}ق

الطرق  مارة  يتناوله بعض  البئر،  قعر  ألقوه في  أي:  يَّاَرةِ{  السَّ َبْعُض  َتِقْطُه 
ْ
يَل ُبِّ  الْ

ابن خالة  لذلك: روبين، وهو  والقائل  ناحية أخرى.  إلى  به  والمسافرين، فيذهب 

يوسف، عن قتادة، وابن إسحاق. وكان أحسنهم رأيًا فيه، فنهاهم عن قتله، وقيل: 

)1( تفسير القمّي: 317/1ـ318. 

))( تفسير مجمع البيان: )/)7). 

)3( سورة هود، اآلية: 40.

)4( تفسير القمّي: 6/1)3ـ7)3.
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هو يهوذا، وكان أقدمهم في الرأي والفضل، وأسّنهم، عن األصّم، والزجاج. وِقيل: هو 

الوي، رواه علّي بن إبراهيم في تفسيره> )1(.

وجاء مضمونه في تفسير القمّي))(.

: يا إله إبراهيم وإسـحاق . )) <وروى علـّي بـن إبراهيم: أّن يوسـف× قال فـي الُجبِّ
ويعقـوب، ارحم ضعفي، وقلّة حيلتـي، وصغري>)3(. 

وورد هذا الخبر - بعينه - في تفسير القمّي)4(.

لّما . 3) كان يوسف×  المنام،  رؤيا  ًْرا{، هو من  ْعِصُ خَ
َ
أ َراِن 

َ
أ  

ِّ
إِن َحُدُهَمآ 

َ
أ اَل 

َ
<}ق

دخَل السجن قال ألهله: إنّي أُعبُِّر الرؤيا، فقال أحد العبدين لصاحبه: هلّم فلنجّربه. 

فسأاله من غير أن يكونا رأيا شيئًا، عن ابن مسعود. وِقيل: بل رؤياهما على ِصّحٍة 

المصلوب  إّن  وقيل:  والجبائّي.  مجاهد،  عن  اإلنكار،  في  كذبا  ولكنَّهما  وحقيقة، 

إبراهيم أيضاً في  منهما كان كاذبًا، واآلخر صادقًا، عن أبي مجلز، ورواه علّي بن 

تفسيره عنهم^))(.

وقـد ورد مضمونـه في تفسـير القمـّي، ولکنَّ الظاهر أنّه قول علي بن إبراهيم نفسـه 

دون رواية عنهم^)6(.

أمير . 4) على  رجل  قرأ  قال:  الله×  عبد  أبي  عن  إبراهيم  بن  علّي  كتاب  <وفي 
وَن{ بالياء وكسر الصاد، فقال: ويحك، وأّي  المؤمنين× هذه اآلية، فقال }َيْعِصُ

شيء يعِصرون ؟ أيعِصرون الخمر ؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ! فكيف أقرأها؟ 

)1( تفسير مجمع البيان: )/)36. 

))( انظر تفسير القمّي: 6/1)3.

)3( تفسير مجمع البيان: )/373. 

)4( انظر تفسير القمّي: 341/1.

))( تفسير مجمع البيان: )/400. 

)6( انظر تفسير القمّي: 344/1.
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أي:  الصاد  مفتوحة  الياء  مضمومة  يْعُصوَن{  َوفِيِه  انلَّاُس  ُيَغاُث  فِيِه  }َعٌم  قال: 

َّاًجا{)1(.
َ

ُمْعِصَاِت َماء ث
ْ
َا ِمَن ال

ْ
نَزنل

َ
يمطرون بعد سني المجاعة. ويدّل عليه قوله: }وَأ

ووردت هذه الرواية في تفسير القمّي))(.

<وفي تفسير علّي بن إبراهيم بن هاشم، قال: لّما مات العزيز - وذلك في السنين . ))
الجدبة - افتقرت امرأة العزيز، واحتاجت حتّى سألت الناس، فقالوا لها: ما يضرّك لو 

قعدت للعزيز - وكان يوسف يُسّمى العزيز، وكّل ملك كان لهم سّموه بهذا االسم - 

فقالت: أستحي منه. فلم يزالوا بها حتّى قعدت له، فأقبل يوسف في موكبه، فقامت 

إليه زليخا، وقالت: سبحان من جعل الملوك بالمعصية عبيًدا، والعبيد بالطاعة ملوكًا، 

فقال لها يوسف: أأنت تيك ؟ قالت: نعم. وكان اسمها زليخا. فقال لها: هل لك فّي؟ 

قالت: دعني بعد ما يئست، أتهزأ بي ! قال: ال. قالت: نعم. قال: فأمر بها فحّولت 

إلى منزله، وكانت هرمًة، فقال لها يوسف: ألسِت فعلِت بي كذا وكذا؟ قالت: يا نبّي 

الله، ال تَلمني فإنّي بُلِيت في باء لم يُبَل به أحد. قال: وما هو ؟ قالت: بُليُت بحبّك، 

ولم يخلق الله لك نظيرًا في الدنيا، وبُليت بأنّه لم تكن بمصر امرأة أجمل مّني، وال 

أكثر مااًل مّني، وبُليت بزوج عنين، فقال لها يوسف: فما حاجتك؟ قالت: تسأل الله 

أن يرّد علّي شبابي. فسأل الله فرّد عليها، فتزّوجها وهي بكر>)3(.

ووردت هذه الرواية في تفسير القمّي، ولکن لم ترد فيه: <وكّل ملك كان لهم سّموه 

بهذا االسم>.

کما ورد بعد <حتّى قعدت له> زيادة: <علی الطريق>.

وجـاء بـدل <بعـد مـا يئسـت>: <بعد ما کبـرت>؛ وبدل <في بـاء لم يُبَل بـه>: <ببلية 

لـم يُبـَل بهـا>؛ وبـدل <وبليت بأنّـه لم تكن>: <وبليت بحسـني بأنّـه لم تكن> 

)1( تفسير مجمع البيان: )/407. 

))( انظر تفسير القمّي: 346/1.

)3( تفسير مجمع البيان: )/418 - 419. 
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وورد بعد <وال أكثر مااًل مّني> زيادة: <نزع عّني مالي وذهب عّني جمالي>)1(.

<فـي تفسـير علـّي بن إبراهيـم: فلّما جّهزهـم وأعطاهم وأحسـن إليهم فـي الكيل، . 6)
قـال لهـم: مـن أنتـم ؟ قالـوا: نحن قوم من أرض الشـام، رعـاة، أصابنا الجهـد، فجئنا 

نمتـار. فقـال: لعلّكـم عيـون جئتـم تنظـرون عورة بـادي ؟ فقالـوا: ال واللـه ما نحن 

بجواسـيس، وإنمـا نحـن إخوة، بنـو أب واحد، وهو يعقوب بن إسـحاق بن إبراهيم 

خليـل الرحمـن، ولـو تعلـم بأبينـا لَُكرّمنـا عليك، فإنّـه نبّي اللـه، وابن أنبيائـه، وإنّه 

لمحـزون. قـال: ومـا الـذي أحزنه، فلعّل حزنـه إنّما كان من ِقبل سـفهكم وجهلكم ؟ 

قالـوا: يـا أيّها الملك، لسـنا بسـفهاء، وال جّهال، وال أتاه الحزن مـن قبلنا، ولكنه كان 

لـه ابـن، كان أصغرنا سـنًّا، وإنّه خـرج يوًما معنا إلى الصيد، فأكلـه الذئب، فلم يزل 

بعـده حزيًنـا كئيبًـا باكيًـا. فقال لهم يوسـف: كلّكم مـن أب وأّم ؟ قالـوا: أبونا واحد، 

وأّمهاتنـا شـتّى. قـال: فما حمل أباكم على أن سـرّحكم كلّكـم، أال حبس واحًدا منكم 

يسـتأنس بـه ؟ قالـوا: قـد فعل، حبس مّنـا واحًدا، وهو أصغرنا سـنًّا، ألنّـه أخو الذي 

هلـك مـن أّمـه، فأبونا يتسـلّى بـه. قال: فَمـن يعلم أن الـذي تقولونه حـّق؟ قالوا: يا 

أيّهـا الملـك، إنّـا بباد ال يعرفنا أحد. فقال يوسـف: فائتوني بأخيكـم الذي من أبيكم 

إن كنتـم صادقيـن، وأنـا أرضـى بذلـك، قالـوا: إّن أبانا يحـزن على فراقه، وسـنراوده 

عنـه، قـال: فدعـوا عنـدي رهينـة حتّـى تأتوني بأخيكـم، فاقترعـوا بينهـم، فأصابت 

القرعـة شـمعون. وقيـل: إّن يوسـف اختـار شـمعون؛ ألنّـه كان أحسـنهم رأيًـا فيـه، 

َزُهـم ِبََهازِِهْم{ يعني حمل لـكّل رجل منهم  ا َجهَّ مَّ
َ
فخلفـوه عنـده، فذلـك قوله: }َول

بعيـرًا بعدتهم>))(.

ولـم نعثـر علـى هـذا النـّص في تفسـير القمـّي. نعـم، ورد <فلّمـا جّهزهـم وأعطاهم 

وأحسـن إليهـم> فيه)3(.

)1( تفسير القمّي: 7/1)3.

))( تفسير مجمع البيان: )/))4. 

)3( تفسير القمّي: 348/1.
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ْوثًِقا . 7) ْيُكـم مَّ
َ
َخَذ َعل

َ
ْد أ

َ
بَاُكـْم ق

َ
نَّ أ

َ
 أ
ْ
ُمـوا

َ
ْم َتْعل

َ
ل
َ
<وعـن علـّي بـن إبراهيم بن هاشـم }أ

ُه َمَعُكْم 
َ
ْرِسـل

ُ
ْن أ

َ
ـَن اهللِ{، أراد بـه الوثيقـة التي طلبها منهم يعقوب حين قال: }ل مِّ

تُنَِّن بِـِه{، فذكرهم ذلك>)1(. 
ْ
َأ

َ
َن اهللِ ل َحـىَّ تُْؤتُـوِن َمْوثًِقا مِّ

ولم نعثر عليه في تفسير القمّي.

<قال علّي بن إبراهيم: وحّدثني محّمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين: أّن يحيى بن . 8)
أكثم سأل موسى بن محّمد بن علّي بن موسى مسائل، فعرضها على أبي الحسن علّي 

بن محّمد×، فكان إحداها أن قال: أخبرني أسَجَد يعقوب وُولده ليوسف وهم 

أنبياء؟ فأجاب أبو الحسن×: أّما سجود يعقوب وولده، فإنّه لم يكن ليوسف، 

وإنّما كان ذلك منهم طاعًة لله، وتحيًة ليوسف، كما أّن السجود من المائكة آلدم 

كان منهم طاعًة لله، وتحيًة آلدم. فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكرًا لله 

ْد آتَيَْتِن 
َ
تعالى، الجتماع شملهم، ألم تَر أنّه يقول في شكره في ذلك الوقت: }َربِّ ق

ِك{ اآلية، الخبر بتمامه>))(.
ْ
ُمل

ْ
ِمَن ال

وورد هـذا الخبـر فـي تفسـير القمـّي، ولکـن جـاء بـدل <أّن يحيـى بـن أكثـم>: <عن 

يحيـى بـن أكثـم>؛ وبدل <كان ذلك منهـم>: <كان ذلك من يعقوب وولـده>؛ وبدل <آلدم 

كان منهم>: <آلدم ولم يكن آلدم إنّما كان ذلك منهم>؛ وبدل <ويوسـف معهم>: <وسـجد 

يوسـف معهم>)3(.

<وروى علـّي بـن إبراهيـم عـن أبيـه، عن الحسـن بن محبـوب، عن علّي بـن رئاب، . 9)
عـن أبـي ُعبيـدة الحـّذاء، عن أبي عبـد الله×: كان رسـول اللـه يُكثر تقبيل 

فاطمـة÷، فأنكـرت عليـه بعـض نسـائه ذلك، فقـال: إنّـه لما أُسـري بي إلى 

السـماء، دخلـت الجّنـة وأدنانـي جبرائيـل× مـن شـجرة طوبـى، وناولنـي منهـا 

)1( تفسير مجمع البيان: )/440. 

))( تفسير مجمع البيان: )/7)4 - 8)4. 

)3( تفسير القمّي: 6/1)3.
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تفاحـة، فأكلتهـا، فحـّول اللـه ذلـك فـي ظهري مـاًء، فهبطـت إلـى األرض، وواقعت 

خديجـة، فحملـت بفاطمـة، فكلّما اشـتقت إلى الجّنة قبّلتها، ومـا قبلتها إاّل وجدت 

رائحـة شـجرة طوبى، فهـي حوراء إنسـية>)1(.

وورد هـذا الخبـر فـي تفسـير القمـّي، ولکـن جـاء بـدل <فأنكـرت عليه بعض نسـائه 

ذلـك>: <فأنكـرت ذلـك عائشـة>؛ وبـدل <وناولني منهـا تفاحـة>: <وناولني مـن ثمارها>؛ 

وليـس فيـه: <فكلّمـا اشـتقت إلـى الجّنـة قبّلتهـا> وکذا <فهـي حوراء إنسـية>))(.

<وُرِوي عـن الصـادق× أنّـه قـال: نحـن واللـه نعمـة الله التـي أنعمهـا، أنعم بها . 60
علـى عبـاده، وبنـا يفـوز َمن فـاز. ذكره علـّي بن إبراهيـم في تفسـيره>)3(.

ووردت هذه الرواية ـ بعينها ـ في تفسير القمّي)4(.

<وُرِوي عـن أبـي عبـد اللـه× أنّـه قـال: نحن المتوّسـمون، والسـبيل فينـا ُمقيم، . 61
والسـبيل طريـق الجّنـة. ذكـره علـّي بن إبراهيـم في تفسـيره>))(.

وقد وردت هذه الرواية - بعينها - في تفسير القمّي)6(.

<وروى علـّي بـن إبراهيـم فـي تفسـيره عـن أبيه، عن الحسـن بن محبـوب، عن أبي . )6
حمزة الثمالّي، عن أبي جعفر× قال: قال رسـول الله: ال يزول قدم عبد يوم 

القيامة بين يدي الله ، حتّى يسـأله عن أربع خصاٍل: عمرك فيما أفنيته، وجسـدك 

فيمـا أبليتـه، ومالك من أين كسـبته، وأين وضعته، وعن حبّنـا أهل البيت>)7(.

)1( تفسير مجمع البيان: 37/6. 

))( تفسير القمّي: 1/)36.

)3( تفسير مجمع البيان: 78/6. 

)4( انظر تفسير القمّي: 371/1.

))( تفسير مجمع البيان: 6/6)1. 

)6( انظر تفسير القمّي: 377/1.

)7( تفسير مجمع البيان: 1/6)) - ))). 
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ووردت هذه الرواية - بعينها - في تفسير القمّي)1(.

<وفـي تفسـير علـّي بـن إبراهيم بن هاشـم: أنّه يريد رجـاً كان له بسـتانان كبيران، . 63
كثيـرا الثمـار، كمـا حكى سـبحانه، وكان له جـار فقيـر، فافتخر الغنّي علـى الفقير، 

َعـزُّ َنَفًرا{))(.
َ
َثُ ِمنـَك َماالً وَأ

ْ
ك

َ
نَا أ

َ
وقـال لـه: }أ

وقد وردت هذه الرواية في تفسير القمّي)3(.

<ذكـر علـّي بـن إبراهيـم فـي تفسـيره قـال: لّما أخبـر رسـول الله قريًشـا بخبر . 64
أصحـاب الكهـف، قالـوا: أخبرنـا عـن العالـم الـذي أمر اللـه موسـى× أن يتّبعه، 

اَل ُمـوَس لَِفَتـاهُ{ >)4(.
َ
 ق

ْ
َمـن هـو؟ كيـف تبعـه؟ ومـا قصتـه ؟ فأنزل اللـه تعالـى: }َوإِذ

ووردت هذه الرواية في تفسير القمّي، ولکن لم ترد فيه: <َمن هو ؟ كيف تبعه؟>))(.

<قال علّي بن إبراهيم: حّدثني محّمد بن علّي بن بال، قال: اختلف يونس، وهشـام . )6
بـن إبراهيـم فـي العالـم الـذي أتـاه موسـى، أيهمـا كان أعلم ؟ وهـل يجـوز أن يكون 

علـى موسـى حّجـة فـي وقته، وهـو حّجة الله علـى خلقـه ؟ فكتبوا إلى أبي الحسـن 

الرضـا× يسـألونه عـن ذلـك، فكتب في الجـواب: أتى موسـى العالـم، فأصابه في 

جزيـرة مـن جزائـر البحر، فسـلّم عليه موسـى، فأنكر السـام، إذ كان بـأرض ليس بها 

سـام، قـال: َمـن أنـت ؟ قال: أنا موسـى بن عمران. قال: أنت موسـى بـن عمران الذي 

كلّمـه اللـه تكليمـاً ؟ قـال: نعـم. قال: فمـا حاجتك ؟ قـال: جئت لتعلّمنـي مما علّمت 

رشـًدا. قـال: إنّـي وّكلت بأمـر ال تطيقه، ووكّلت بأمـر ال أطيقه، الخبـر بطوله>)6(.

وجـاء هـذا الخبـر فـي تفسـير القمـّي، وفيـه: <محمـد بـن علـّي بـن بال عـن يونس 

)1( انظر تفسير القمّي: )/19ـ0).

))( تفسير مجمع البيان: 6/)34. 

)3( انظر تفسير القمّي: )/)3.

)4( تفسير مجمع البيان: 6/)36. 

))( انظر تفسير القمّي: )/37.

)6( تفسير مجمع البيان: 6/)36. 
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قـال اختلـف يونـس...>، وکذلـك <فقـال قاسـم الصيقـل: فكتبـوا ذلـك إلـى أبـي الحسـن 

الرضـا×>، کمـا جـاء بعـد <جزائـر البحـر> زيـادة: <إّما جالًسـا وإّمـا متكئًـا>)1(.

<وقـال علـّي بـن إبراهيـم بـن هاشـم فـي تفسـيره: حّدثنـي أبـي، عـن الحسـن بن . 66
محبـوب، عن سـليمان بن جعفـر، عن أبي عبد الله×، عـن أبيه، عن آبائه^ 

قال: قال رسـول الله: َمن لم يُحسـن وصيّته عند الموت كان نقًصا في مروءته. 

قيـل: يـا رسـول الله، وكيـف يُوصي الميّت ؟ قـال: إذا حضرته وفاتـه، واجتمع الناس 

إليه، قال: اللّهم فاطر السـماوات واألرض، عالم الغيب والشـهادة، الرحمن الرحيم، 

إنّـي أعهـد إليـك فـي دار الدنيا، أنّي أشـهد أن ال إلـه إاّل أنت، وحدك ال شـريك لك، 

وأّن محّمـداً عبـدك ورسـولك، وأّن الجّنة حّق، وأّن النـار حّق، وأّن البعث حّق، 

والحسـاب حـّق، والقـدر والميـزان حـّق، وأّن الديـن كما وصفـت، وأّن اإلسـام كما 

شـّرعت، وأّن القـول كمـا حّدثـت، وأّن القـرآن كمـا أنزلـت، وأنّـك أنـت اللـه الحـّق 

المبيـن، جـزى اللـه محّمًدا عّنـا خير الجزاء، وحيّـى الله محّمًدا وآله بالسـام. اللّهم 

يـا عّدتـي عنـد كربتـي، ويـا صاحبـي عنـد شـّدتي، ويـا ولـّي نعمتـي، وإلهـي وإلـه 

آبائـي، ال تَِكلْنـي إلـى نفسـي طَرفـة عيـن، فإنّـك إن تِكلْنـي إلـى نفسـي أقـرب من 

الشـّر، وأبعـد مـن الخيـر، وآنِـْس فـي القبـر وحشـتي، واجَعـْل له ]كـذا[ عهـًدا يوم 

ألقـاك منشـوًرا. ثـّم يوصي بحاجتـه. وتصديق هذه الوصيّة في سـورة مريم في قوله 

ََذ ِعنَد الرَّْحَِن َعْهـًدا{، فهذا عهد الميّت. والوصيّة   َمِن اتَّ
َّ
ـَفاَعَة إاِل ـوَن الشَّ

ُ
}ال َيْملِك

حـّق علـى كّل مسـلم، وحـّق عليـه أن يحفـظ هـذه الوصيّـة ويعلمهـا. وقـال أميـر 

المؤمنيـن علـّي×: علّمنيها رسـول الله، وقـال: علّمنيهـا جبرائيل×>))(.

أبي  أبيه عن  بن جعفر عن  وفيها: سليمان  القمّي  تفسير  في  الرواية   ووردت هذه 

عبد الله×، وال يخفی ما فيه)3(. 

)1( تفسير القمّي: )/38. 

))( تفسير مجمع البيان: 6/))4 - 3)4. 

)3( تفسير القمي: )/)).

ورواه في الکافي وفيه: عن سليمان بن جعفر عن أبي عبد الله×. الكافي: 7/)، ح1، ومثله 
في تهذيب األحكام: 174/9، ح11.
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کما فيه بدل <أنت الله الحّق المبين>: <أنت الله الملك الحّق المبين>؛ وبدل <ولّي 

الفتن  في  <وأسري  زيادة:  الخير>  من  <وأبعد  بعد  وجاء  نعمتي>؛  في  <ولّي  نعمتي>: 

وحدي>؛ وبدل <واجعل له>: <واجعل لي>؛ وليس فيه <وحّق عليه>)1(.

 َما َظَهَر ِمْنَها{، وفيها ثاثة أقاويل، أحدها: إّن الظاهرة الثياب، والباطنة . 67
َّ
<قوله: }إاِل

الخلخاالن والقرطان والسواران، عن ابن مسعود، وثانيها: إّن الظاهرة الكحل والخاتم 

والخدان والخضاب في الكف عن ابن عبّاس. والكحل والسوار والخاتم عن قتادة، 

وثالثها: إنها الوجه والكّفان، عن الضحاك وعطا، والوجه والبنان، عن الحسن. وفي 

تفسير علّي بن إبراهيم الكفان واألصابع>))(.

ولم نعثر علی هذا المضمون في تفسير القمّي.

<وفي تفسير علّي بن إبراهيم: إنّهم الذين يغيّرون دين الله تعالى، ويخالفون أمره. . 68
قال: وهل رأيتم شاعرًا قّط تبعه أحد، إنّما عنى بذلك الذين وضعوا ديًنا بآرائهم، 

فتبعهم الناس على ذلك>)3(.

وردت هذه الرواية في تفسير القمّي بهذا السند: حّدثني محّمد بن الوليد عن محّمد 

بن الفرات، عن أبي جعفر×)4(.

ِيـَن اْصَطـَى{.... وقيـل: هـم آل محّمد، عـن علّي بن . 69
َّ

<}َوَسـاٌم َعَ ِعَبـاِدهِ ال
إبراهيم>))(.

وورد هذا الخبر في تفسير القمّي)6(.

)1( تفسير القمّي: )/)).

))( تفسير مجمع البيان: 41/7). 

)3( تفسير مجمع البيان: 9/7)3. 

)4( انظر تفسير القمّي: )/))1. 

))( تفسير مجمع البيان: 393/7. 

)6( انظر تفسير القمّي: )/9)1.
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<روى علّي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن أبي عبد الله×، قال: قال رجل . 70
الله أفسدت قلبي؟ قال عّمار: وأيّة  اليقظان، آية في كتاب  أبا  يا  لعّمار بن ياسر: 

آية هي؟ فقال: هذه اآلية)1(، فأيّة دابّة األرض هذه؟ قال عّمار: والله ما أجلس، وال 

آكل، وال أشرب، حتّى أريكها. فجاء عّمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين×، وهو 

يأكل تمرًا وزبًدا، فقال: يا أبا اليقظان، هلّم. فجلس عّمار يأكل معه، فتعّجب الرجل 

منه. فلّما قام عمار، قال الرجل: سبحان الله، حلفت أنّك ال تأكل، وال تشرب حتّى 

ترينيها! قال عّمار: أريتَُكها، إن كنت تعقل>))(.

ووردت هذه الرواية - بعينها - في تفسـير القمّي، وجاء بعد <أفسـدت قلبي> زيادة: 

<وشّککتني>)3(.

<وذكر علّي بن إبراهيم في تفسيره: أّن رسول الله كان شديد الحّب لزيد، وكان . 71
 إذا أبطأ عليه زيد أتى منزله، فيسأل عنه، فأبطأ عليه يوًما، فأتى رسول الله

منزله، فإذا زينب جالسة وسط حجرتها، ... إلى أخر الرواية>)4(.

وورد مضمون هذا الخبر في تفسير القمّي))(.

<روى علّي بن إبراهيم بإسناده قال: دخل أبو سعيد المكاري - وكان واقفيًا - على . )7
أبي الحسن الرضا× فقال له: أبلغ من قدرك أنّك تّدعي ما اّدعاه أبوك؟ فقال له 

أبو الحسن: ما لَك أطفأ الله نورك، وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أّن الله أوحى 

مريم، ووهب  له  فوهب  واألبرص،  األكمه  يُبِرئ  ذكرًا  لك  واهب  أنّي  عمران:  إلى 

)1( يعني بها اآلية )8 من سورة النمل المبارکة.

))( تفسير مجمع البيان: 404/7 - )40. 

)3( تفسير القمّي: )/131.

)4( تفسير مجمع البيان: 161/8. 

ثّم أقول: هذا الحديث فيه نظر، و ألجله قال العّامة المجلسي: هذا الخبر محمول على التقية 
أو مؤّول.

))( انظر تفسير القمّي: )/)17. 
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لمريم عيسى، فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، ومريم وعيسى شيء واحد، 

فأسألك عن  أبو سعيد:  له  فقال  واحد؟  وأبي شيء  وأنا  مّني،  وأبي  أبي،  من  وأنا 

مسألة ؟ قال: َسْل، وال أخالك تقبل مّني، ولست من َغَنمي، ولكن هلّمها. قال: ما 

تقول في رجل قال عند موته: كّل مملوك لي قديم، فهو حّر لوجه الله؟ فقال أبو 

الحسن: ما ملكه لستّة أشهر فهو قديم، وهو حّر. قال: وكيف صار كذلك؟ قال: ألّن 

الله  أسماه  َقِديِم{ 
ْ
ال ُعرُْجوِن 

ْ
َكل َعَد  َحىَّ  َمَنازَِل  ْرنَاهُ  دَّ

َ
ق َقَمَر 

ْ
}َوال يقول:  تعالى  الله 

قديًما، ويعود كذلك لستة أشهر. قال: فخرج أبو سعيد من عنده، وذهب بصره، 

وكان يسأل على األبواب حتّى مات>)1(. 

وورد هـذا الخبـر فـي تفسـير القمـّي بهـذا السـند: حّدثنـي أبي عـن داود بـن محّمد 

الفهـدّي، قـال دخل أبـو سـعيد المكاري.

وليس فيه: <وكان واقفيًا>، وکذا: <يبرئ األكمه واألبرص>.

وجاء بدل <فقال أبو الحسن>: <قال نعم>؛ وبدل <ما ملکه>: <ما کان له>.

وليس فيه: <قال: وكيف صار كذلك>.

الله قديًما، ويعود كذلك لستة أشهر. قال: فخرج أبو سعيد من  <أسماه  وجاء بدل 

أشهر فهو  <فما كان لستة  األبواب حتّى مات>:  عنده، وذهب بصره، وكان يسأل على 

قديم حر، قال: فخرج من عنده وافتقر وذهب بصره، ثم مات )لعنه الله( وليس عنده 

مبيت ليلة>))(.

<إّن إبراهيم رأى في المنام أن يذبح ابنه إسحاق، وقد كان حّج بوالدته سارة وأهله. . 73
واحتبس  البيت،  فزارت  سارة  وأمر  وأهله،  هو  الجمرة  رمى  ِمنى  إلى  انتهى  فلّما 

الغام، فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطى، فاستشاره في نفسه، فأمره الغام 

أن يمضي ما أمره الله، وسلّما ألمر الله، فأقبل شيخ فقال: يا إبراهيم، ما تريد من 

)1( تفسير مجمع البيان: 8/)7). 

))( تفسير القمّي: )/)1).
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هذا الغام؟ قال: أريد أن أذبحه. فقال: سبحان الله تريد أن تذبح غاًما لم يعِص الله 

طرفة عين قّط؟ قال إبراهيم: إّن الله أمرني بذلك، قال: ربّك ينهاك عن ذلك، وإنّما 

أمرك بهذا الشيطان، فقال إبراهيم: ال والله، فلما عزم على الذبح قال الغام: يا أبتا 

خّمر وجهي، وشّد وثاقي، قال إبراهيم. يا بنّي، الوثاق مع الذبح، والله ال أجمعهما 

عليك اليوم، ورفع رأسه إلى السماء، ثّم انحنى عليه بالمدية، وقلب جبرائيل المدية 

على قفاها، واجتّر الكبش من قبل ثَبير، واجتّر الغام من تحته، ووضع الكبش مكان 

ْؤيَا{ بإسحاق  َت الرُّ
ْ
ق ْد َصدَّ

َ
الغام، ونودي من ميسرة مسجد الخيف }يَا إِبَْراِهيُم  ق

ُمبُِي{ قال: ولحق إبليس بأّم الغام 
ْ
َاء ال ُهَو الْ

َ
ُمْحِسنَِي  إِنَّ َهَذا ل

ْ
ْزِي ال َذلَِك نَ

َ
}إِنَّا ك

حين زارت البيت، فقال لها: ما شيخ رأيته بمنى؟ قالت: ذاك بَِعلي. قال: فوصيف 

رأيته؟ قالت: ذاك ابني. قال: فإنّي رأيته وقد أضجعه، وأخذ المدية ليذبحه. قالت: 

هذه  ورّب  السماء،  فورّب  قال:  ابنه؟  يذبح  فكيف  الناس،  أرحم  إبراهيم  كذبت، 

الكعبة، قد رأيته كذلك. قالت: ولَِم؟ قال: زعم أّن ربّه أمره بذلك. قالت: حّق له أن 

يطيع ربّه. فوقع في نفسها أنّه قد أمر في ابنها بأمر، فلّما قضت نسكها أسرعت في 

الوادي راجعة إلى منى، واضعة يديها على رأسها، وهي تقول: يا رّب ال تؤاخذني بما 

عملت بأّم إسماعيل، فلّما جاءت سارة، وأخبرت الخبر، قامت إلى ابنها تنظر، فرأت 

إلى أثر السكين خدًشا في حلقه، ففزعت واشتكت، وكانت ]كذا[ بدو مرضها الذي 

هلكت به. رواه العياشّي، وعلّي بن إبراهيم باإلسناد في كتابيهما>)1(.

ووردت هذه الرواية في تفسير القمّي، ولکن ورد بدل <وأمر سارة فزارت البيت>: 

يمضي  أن  الغام  فأمره  نفسه،  في  <فاستشاره  وبدل  البيت>؛  إلی  فسارت  أهله  <وأمر 
َبَُك 

ْ
ذ
َ
أ  

ِّ
ن

َ
أ َمَناِم 

ْ
ال ِف  َرى 

َ
أ  

ِّ
إِن ُبَنَّ  }يَا  الله  كما حكى  وقال  ابنه  فاستشار  الله>:  أمره  ما 

َما  َعْل 
ْ
اف بَِت 

َ
أ }يَا  به  الله  أمرك  امض كما  الله  الغام كما حكى  فقال  َماَذا تََرى{  انُظْر 

َ
ف

ابِِريَن{؛ وليس فيه: <تريد أن>؛ وجاء بدل <ال والله>:  تُْؤَمُر َسَتِجُدِن إِن َشاء اهلُل ِمَن الصَّ
أمرني  الذي  المبلغ هو  بلغني هذا  الذي  <إّن  الذبح>:  على  عزم  <فلما  وبدل  <ويلك>؛ 
 به والكام الذي وقع في أذني، فقال ال والله ما أمرك بهذا إاّل الشيطان فقال إبراهيم: 

)1( تفسير مجمع البيان: 8/))3 - 6)3. 
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ال والله ال أكلّمك. ثّم عزم إبراهيم على الذبح، فقال: يا إبراهيم إنّك إمام يُقتدى بك وإنّك 

إن ذبحته ذبح الناس أوالدهم فلم يكلّمه، وأقبل إلى الغام فاستشاره في الذبح، فلّما 

أسلما جميعاً ألمر الله>؛ وجاء بعد <ال أجمعهما عليك اليوم> زيادة: <فرمى له بقرطان 

الحمار ثّم أضجعه عليه وأخذ المدية، فوضعها على حلقه>؛ وبدل <واجتر>: <وأثار>؛ ولم 

ترد فيه: <بإسحاق>؛ وجاء بدل <حين زارت البيت>: <حين نظرت إلى الكعبة في وسط 

الوادي بحّذاء البيت>؛ وبدل <ما شيخ رأيته بمنى>: <شيخ رأيته>؛ وبدل <هذه الکعبة>: 

<هذا البيت>؛ وبدل <قد رأيته کذلک>: <قد رأيته أضجعه وأخذ المدية>؛ وبدل <نسکها>: 
<مناسکها>؛ وبدل <فلّما جاءت سارة، وأخبرت الخبر، قامت إلى ابنها تنظر، فرأت إلى أثر 
السكين خدشاً في حلقه، ففزعت واشتكت، وكانت ]كذا[ بدو مرضها الذي هلكت به>: 

<قلت: فأين أراد أن يذبحه قال: عند الجمرة الوسطى قال: ونزل الكبش على الجبل الذي 
عن يمين مسجد ِمنى نزل من السماء وكان يأكل في سواد، ويمشي في سواد أقرن قلت: 

ما كان لونه؟ قال: كان أملح أغبر>)1(.

رسول . 74 وعلّمهم  به،  فآمنوا   الله رسول  إلى  فجاؤوا  إبراهيم:  بن  علّي  <قال 
 } ِنِّ

ْ
َن ال نَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر مِّ

َ
َّ أ وِحَ إِلَ

ُ
ْل أ

ُ
الله شرائع اإلسام، وأنزل الله سبحانه: }ق

إلى آخر السورة. وكانوا يفرون إلى رسول الله في كّل وقت>))(.

ورد هـذا الخبـر فـي تفسـير القمّي، ولکـن جاء بدل <فآمنـوا به>: <فأسـلموا وآمنوا>؛ 

وبدل <يفـرون>: <يعودون> )3(.

<وروى علّي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن . )7
ُُبِك{ فقال:  َماء َذاِت الْ الرضا× قال: قلت له: أخبرني عن قول الله تعالى }َوالسَّ

إلى األرض،  تكون محبوكة  أصابعه. فقلت: كيف  بين  إلى األرض، وشبّك  محبوكة 

َماَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد{ ؟ فقال: سبحان الله، أليس يقول:  والله تعالى يقول: }َرَفَع السَّ

)1( تفسير القمّي: )/4))ـ6)). 

))( تفسير مجمع البيان: 7/9)1. 

)3( تفسير القمّي: )/300. 
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}بَِغرْيِ َعَمٍد تََرْوَنَها{ ؟ قلت: بلى. قال: فثّم عمد، ولكن ال ترى. فقلت: فكيف ذلك 
هذه  فقال:  عليها  اليمنى  وضع  ثّم  اليسرى،  كّفه  فبسط  قال:  فداك؟  الله  جعلني 

أرض الدنيا، والسماء الدنيا فوقها قبّة، واألرض الثانية فوق السماء الدنيا، والسماء 

الثانية فوقها قبّة، واألرض الثالثة فوق السماء الثانية، والسماء الثالثة فوقها قبّة، ثّم 

هكذا إلى األرض السابعة فوق السماء السادسة، والسماء السابعة فوقها قبّة، وعرش 

ُهنَّ 
َ
ْرِض ِمْثل

َ
َق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن األ

َ
الرحمن فوق السماء السابعة، وهو قوله: }َخل

{ وصاحب األمر، وهو النبّي والوصّي علّي بعده، وهو على  ْمُر بَيَْنُهنَّ
َ
ُل األ يَتََنَّ

وجه األرض، وإنّما يتنزّل األمر إليه من فوق من بين السماوات واألرضين. قلت: فما 

تحتنا إاّل أرض واحدة. قال: وما تحتنا إاّل أرض واحدة، وإّن السّت لفوقنا>)1(.

وردت هذه الرواية في تفسير القمّي، ولکن جاء بدل <ثّم هكذا إلى األرض السابعة 

فوق السماء السادسة>: <واألرض الرابعة فوق السماء الثالثة والسماء الرابعة فوقها قبّة، 

واألرض الخامسة فوق السماء الرابعة والسماء الخامسة فوقها قبّة، واألرض السادسة فوق 

السماء الخامسة والسماء السادسة فوقها قبّة>، وبدل <والوصي علّي بعده>: <والوصي 

بعد رسول الله قائم>))(.

<وذكر علّي بن إبراهيم أّن أباه حّدثه عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله× . 76
قال: كان عند فاطمة شعير، فجعلوه عصيدة، فلما أنضجوها ووضعوها بين أيديهم، 

جاء مسكين، فقال المسكين: رحمكم الله، فقام علّي فأعطاه ثلثها. فلم يلبث أن 

جاء يتيم، فقال اليتيم: رحمكم الله، فقام علي× فأعطاه الثلث. ثّم جاء أسير، 

فقال األسير: رحمكم الله، فأعطاه علّي× الثلث الباقي، وما ذاقوها. فأنزل الله 

سبحانه اآليات فيهم، وهي جارية في كّل مؤمن فعل ذلك لله، وفي هذا داللة 

على أّن السورة مدنية>)3(.

)1( تفسير مجمع البيان: 4/9)) - ))). 

))( تفسير القمّي: )/8)3. 

)3( تفسير مجمع البيان: 10/10). وهکذا في جوامع الجامع: الطبرسّي: 3/)69.
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ورد هـذا الخبـر فـي تفسـير القمـّي، ولکـن ورد بعد <فقـال المسـكين: رحمكم الله> 

زيـادة: <أطعمونـا مّما رزقكـم الله>.

وورد بعد <فقال اليتيم رحمكم الله> زيادة: <أطعمونا مّما رزقكم الله>.

وبعد <فقال األسير رحمكم الله> زيادة: <أطعمونا مّما رزقكم الله>.

وجـاء بـدل <فأنزل الله سـبحانه اآليات فيهـم>: <فأنزل الله فيهم هـذه اآلية إلى قوله 

وكان سعيكم مشـكورا في أمير المؤمنين ×>)1(.

<روى علـّي بـن إبراهيـم بإسـناده عـن الصـادق× قـال: هـو ملـك أعظـم مـن . 77
وميكائيـل>))(.  جبرائيـل 

ورد هذا الخبر - بعينه - في تفسير القمّي)3(.

<إنّهـا األفـاك يقـع فيهـا أمـر الله تعالـى، فيجري بهـا القضاء فـي الدنيـا، رواه علّي . 78
بـن إبراهيم>)4(.

لم ترد هذه الرواية في تفسير القمّي.

<الفلـق جـّب فـي جهّنـم، يتعـّوذ أهـل جهنـم من شـدة حـرّه، عـن السـدّي. ورواه . 79
أبو حمزة الثمالّي، وعلي بن إبراهيم في تفسيريهما> ))(. 

ورد هذا الکام - بعينه - في تفسير القمّي)6(.

)1( تفسير القمّي: )/398ـ399.

))( تفسير مجمع البيان: 48/10). 

)3( انظر تفسير القمّي: )/6).

)4( تفسير مجمع البيان: 4/10)). 

))( تفسير مجمع البيان: 493/10. 

)6( انظر تفسير القمّي: )/449.
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خالصة الكالم

وخاصة المقال مّما حررنا إلی هنا أنّه:

ورد )79( حديثًا من تفسير القمّي في تفسير مجمع البيان.

ومنها )8( أحاديث لم ترد في التفسير الموجود اليوم بعنوان )تفسير القمّي(.

کما أّن )13( حديثًا ورد مضمونه في التفسير الموجود دون لفظه.

وأّمـا مـا ورد بألفاظـه في التفسـير الموجود فمنها )1)( حديثًـا وردت بعينها، و )37( 

حديثًـا وردت مـع اختـاف فـي بعـض األلفـاظ أو تفـاوت فـي بعـض الفقرات مـن حيث 

الزيـادة والنقصان.

ثـّم إّن )7( أحاديـث منهـا نقلـت فـي مجمع البيـان عن المعصـوم×، ولکن ظاهر 

التفسـير الموجـود أنّـه کام علّي بن إبراهيم نفسـه.

فمن جميع ذلك يُعلم أّن التفسير اليوم والموسوم بتفسير القّمي غير تفسير علّي بن 

إبراهيم القمّي الذي ذکره الشيخ والنجاشّي، فعليه االستناد إليه - سواء کان في المسائل 

االعتقادية أم في استنباط األحکام الشرعية - بوصفه مصدًرا روائيًا معتبرًا ال يخلو من نظر.
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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The Publishing Terms

• The journal should publish the scientific pieces of research that are related to 
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