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ملخص البحث

      يتناول هذا البحث املوسوم بـ)العناية بالقرآن الكريم عند اإلمام عيل بن 
 gأهم األعامل والتجليات البارزة التي قام هبا اإلمام السجاد )  gاحلسني السجاد
يف إثراء علوم القرآن الكريم وخاصة علم التفسري، ونرش املعارف القرآنية وتعميقها 
عناية  إىل  البحث  وتطرق  والعامة،  اخلاصة  بني  وتنميتها  القرآنية  الثقافة  وإغناء   ،

اإلمامg بالقرآن الكريم تالوة وحفظًا وتفسريًا وتدبرًا.

        وقد كان اإلمام السجادg من أبرز املفرسين للقرآن الكريم، وقد استشهد 
علامء التفسري بالكثري من روائع تفسريه، فقد كان صاحب مدرسة لتفسري القرآن، 
وقد أخذ عنه ابنه الشهيد زيد يف تفسريه للقرآن، كام أخذ عنه ابنه اإلمام حممد الباقر 

g ، وبقية املفرسين.

       وقد اهتم اإلمام السجادg اهتاممًا كبريًا بتفسري القرآن الكريم، وخصوصًا 
آيات العقائد، إذ تناول القرآن الكريم العقائد يف آيات كثرية وسور متعددة، ويأيت 
اهتامم اإلمامg بذلك لبيان العقائد احلقة من العقائد واملفاهيم الفاسدة التي كان 
األمويون يروجون هلا بعد استشهاد اإلمام احلسنيg كي حيرفوا مسرية األمة عن 
منهج اإلسالم األصيل، وقد ذكرنا يف هذا البحث نامذج من تفسريه لبعض اآليات 

القرآنية.

 gالبحث باإلشارة إىل شذرات من حياة اإلمام السجاد       وقد بدأنا هذا 
ومكانته وآثاره العلمية التي تدل عىل مقامه العلمي الشامخ.
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      ثم تطرقنا إىل عناية اإلمام السجادg بالقرآن الكريم وتعظيمه له، واحلث 
عىل تالوته والتدبر يف آياته، والعمل بام جاء فيه.

      وأرشنا إىل أبرز التجليات واألعامل لإلمام السجادg التي تدل عىل عنايته 
بالقرآن الكريم، وأمهها ما ييل:

بيان عظمة القرآن الكريم وخصائصه  .1

التدبر يف القرآن الكريم.  .2

العناية بعلوم القرآن الكريم، ففضاًل عن علم التفسري عني اإلمامg ببيان   .3
فضائل القرآن، وأسباب النزول، والقراءات القرآنية، والناسخ واملنسوخ، واملكي 

واملدين، والقصص يف القرآن الكريم.

4.  كتابة املصحف الرشيف بخطه املبارك.

       وختمنا هذا البحث باملبحث الثالث الذي تناولنا فيه نامذج من تفسري اإلمام 
عيل بن احلسنيg لبعض اآليات القرآنية.

بالقرآن  العناية  يف  كبري  دور   gالسجاد احلسني  بن  عيل  لإلمام  وكان          
الكريم، وإثراء العلوم القرآنية املختلفة، واحلث عىل تالوة القرآن وتفسريه، والتدبر 

يف آياته، وفهم معانيه ومقاصده وأرساره وعجائبه وخزائنه.
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Abstract

The current paper , Quran Cognizance of Imam Ali Ibn Al-Hussein 
,Al-Sajad, ( Peace be upon him) tackles the most deeds and achieve-
ments the imam commences in the orbit of the Glorious Quran in 
particular the science of interpretation and promulgation of the 
Quranic knowledge : the imam is one of the most prominent inter-
preter to the Glorious Quran and many of the interpretation sci-
entists revert into his interpretation , the school of interpretation ,  
Zeid the martyr and Mohammad Al-Baqr , his sons, take much from 
him and even the other interpreters do. The imam pays much heed 
to certain Quranic angles :

1- Manifesting the Quranic grandeur and traits.
2- Contemplation in the Glorious Quran.
3- Paying heed to the Quranic sciences
4- Writing the Glorious Quran by his honest hands.
There is a conclusion manipulating the samples from the inter-

pretation of the imam 
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املقدمة

ِحيِم َِن الرَّ محْ ِم اهلل الرَّ بِسْ

العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني حممد  احلمد هلل رب 
وآله الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني األخيار وبعد:

 اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب السجاد b هو اإلمام الرابع من 
أئمة أهل البيت األطهار، الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا.

 وقد برز اإلمام السجادg يف مدة إمامته إماًما للمسلمني، ومرجًعا يف الدين، 
ومنارة يف العلم، ومبينًا لألحكام الرشعية، ومفًرسا للقرآن الكريم.

بسيد  سمي  حتى  والورع  والتقوى  والزهد  العبادة  يف  أعىل  مثاًل  وكان   
الساجدين، وزين العابدين، وإمام املتقني، ومنار القانتني. 

 وقد واجه اإلمام السجادg يف حياته الكثري من املحن واملآيس، وكان أعظمها 
واقعة كربالء املأساوية بكل تفاصيلها املؤملة، وما أعقبها من تداعيات عاشها اإلمام 

السجاد بصرب وجتلد وحكمة.

أبيه اإلمام احلسني  وقد تقّلد اإلمام السجادg مقاليد اإلمامة بعد استشهاد 
g يف حقبة زمنية عصيبة يف النصف الثاين من القرن األول اهلجري، ومارس دوره 

القيادي والديني عىل الرغم من حساسية املرحلة وصعوبة الواقع.

وقد رأى اإلمام السجادg أن األمة تواجه أخطارًا عظيمة، وكان من أبرزها 
تأثر األمة بالثقافات املتنوعة الوافدة التي أثرت يف شخصية اإلنسان املسلم، وعىل 

مسار األمة اإلسالمية.
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املفاسد واملحرمات  الدينية واألخالقية، وشيوع  القيم   واألمر اآلخر ضمور 
بنتيجة حلالة الرخاء يف العيش واإلرساف يف ملذات الدنيا وشهواهتا، وذلك هبدف 

إشغال الناس بالدنيا وإبعادهم عن روح اإلسالم ومقاصده وأهدافه العليا.

ومن هنا، اهتم اإلمام السجادg بعد مأساة كربالء ببناء اإلنسان وتربيته تربية 
وتصحح  األمة،  مسرية  تقود  مؤمنة  صفوة  تأهيل  أجل  من  حمكمة  وعلمية  دينية 

مسارها اخلاطئ، وتساهم يف نرش العلم واملعرفة يف احلوارض العلمية الكربى.

والتعليم هبدف  بالرتبية  الكبري  باالهتامم   gالسجاد اإلمام  قام  فقد   وبالفعل 
بناء اإلنسان، ألنه املحور الرئيس يف بناء األمة وتقدمها وهنوضها احلضاري.

ومن أهم األعامل التي  قام هبا اإلمام عيل بن احلسنيg يف هذا اجلانب  العناية 
بالقرآن الكريم، وإثراء العلوم القرآنية املختلفة، واحلث عىل تالوة القرآن وتفسريه، 

والتدبر يف آياته، وفهم معانيه ومقاصده وأرساره وعجائبه وخزائنه.

من  ورثه  ما  عىل  التفسريي  منهجه  يف   gالعابدين زين  اإلمام  اعتمد  وقد 
بيان  يف  أثره  الرصني  العلمي  التفسري  هلذا  وكان  األطهار،  آبائه  من  ومعرفة  علم 
الشبهات  ورد  احلقة،  العقائد  وترسيخ   ، وغوامضه  وكنوزه  الكريم  القرآن  أرسار 

واإلشكاليات التي أثارهتا الفرق والتيارات املنحرفة.

وتتناول هذه الدراسة املباحث اآلتية:

      املبحث األول: شذرات من حياة اإلمام عيل بن احلسني ) عليه السالم(.

      املبحث الثاين: عناية اإلمام السجادg بالقرآن الكريم.

.gاملبحث الثالث: نامذج من تفسري اإلمام السجاد      
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املبحث األول

gشذرات من حياة اإلمام عيل بن احلسني السجاد

      اإلمام عيل بن احلسني السجادg إمام من أئمة املسلمني الكبار، وعمالق 
أعاظم  من  وعظيم  القادة،  أكابر  من  وقائد  األصيل،  اإلسالمي  الفكر  عاملقة  من 
العلوم  وإثراء وإغناء  التاريخ اإلسالمي،  له بصامت واضحة وعميقة يف  التاريخ، 

واملعارف الدينية واإلنسانية.

      وكانت حياته مفعمة بالعبادة والدعاء واملناجاة هلل عز وجل، وحافلة بالعلم 
والعمل، ونرش أحكام اإلسالم وقيمه، وجتسيد مكارم األخالق وفضائلها، ونشري  

إىل جوانب من حياته املباركة يف املطالب اآلتية:
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األول – نبذة خمترصة عن حياته:

       هو اإلمام عيل ابن اإلمام احلسني ابن اإلمام عيل بن أيب طالب بن عبد 
زين  اإلمام،  السيد  العلوي،  اهلاشمي  القريش  مناف،  عبد  ابن  هاشم  بن  املطلب 
الذين  األطهار  البيت  أهل  أئمة  رابع  املتقني،  وإمام  الساجدين،  وسيد  العابدين، 

أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا.

بالكوفة2، يف سنة ثامن وثالثني من  املنورة1، وقيل:  باملدينة   gولد            
وإليه  املؤرخني،  بني  املشهور  الرأي  عىل  بسنتني   gاملؤمنني أمري  وفاة  قبل  اهلجرة 
ذهب الشيخ الكليني )ت329هـ(3، والشيخ املفيد )ت413هـ(4، والشيخ الطويس 
ت   ( اجلوزي  ابن  وسبط  )ت855هـ(6،  املالكي  الصباغ  وابن  )ت460هـ(5، 
654هـ(7، والفتال النيسابوري )ت 508هـ(8، والطربيس ) ت548هـ(9 وغريهم 

من املؤرخني.

 نشأ وتربى اإلمام السجادg يف بيت النبوة ومهبط الوحي، ويف دار اإلمامة 
 gاملؤمنني أمري  جده  كان  حلياته  األوىل  األيام  فمنذ  واحلكمة،  والعلم  واإليامن 
يتعاهده بالرعاية والرتبية واالهتامم، فهو احلفيد املبارك الذي عّمت الفرحة بمولده 

واستبرشت به العرتة النبوية الطاهرة.

 وعاش اإلمام السجادg يف كنف عمه اإلمام احلسن املجتبىg سيد شباب 
إمامته  أيام  الزمن   وسبطه األول ملدة عقد من  أهل اجلنة، ورحيانة رسول اهلل 
شخصيته  يف  ويغرس  وحنانه،  وحبه  عطفه  من  عليه  يغدق  فكان  )40-50هـ( 

املباركة قيم الدين وأخالقه.
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       وكان اإلمام السجادg يتمتع طوال الوقت برعاية خاصة من والده اإلمام 
احلسنيg الذي كان يرى يف ولده االمتداد الذايت له ماديًا ومعنويًا، فأواله برعايته 
اخلاصة، وصاحبه يف أكثر أوقاته، وعاش معه ثالًثا وعرشين سنة10، وحّدث عن 
أبيه احلسني الشهيد، وكان معه يوم واقعة كربالء وله ثالث وعرشون سنة، وكان 
يومئذ موعوكا فلم يقاتل، ومل يتعرضوا له، بل أحرضوه مع آله إىل دمشق، ورده مع 

آله إىل املدينة 11. 

  واشتهر اإلمام السجادg بألقاب متعددة، وكان من أبرزها: 

     ١- زين العابدين: وقد لقب بذلك لكثرة عبادته، حتى صار اللقب اساًم 
يعرف به، وال ينرصف إىل غريه عند اإلطالق. وقد ورد أن الرسول األكرم )صىل 
اهلل عليه و آله( أطلق هذا اللقب عليه، فقد روي عنه )صىل اهلل عليه و آله( أنه قال:: 
«إذا كاَن يوُم القيامِة ُينادي ُمنادٍ: أيَن زيُن العابديَن؟ فكأيّن أنُظُر إىل  َوَلدي عيلِّ بِن 

فوِف»12. احلسنِي بِن عيلِّ بن أيب طالبٍ َخيْطُِر بنَي الصُّ

      وكان الزهري إذا حدث عن عيل بن احلسني قال: حدثني زين العابدين عيل 
بن احلسني، فقال له سفيان بن عيينة: ومل تقول زين العابدين؟

       قال: ألين سمعت سعيد بن املسيب حيدث عن ابن عباس أن رسول اهلل 
قال:  «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين؟ فكأين أنظر إىل ولدي عيل 

بن احلسني بن عيل بن أيب طالب خيطر بني الصفوف »13.

٢-  السجاد: ولقب بذلك لكثرة سجوده، وإطالته يف السجود، وقد أوضح 
ولده اإلمام الباقر)عليه السالم( العلة التي من أجلها سمي اإلمام بـ )السجاد( فقد 
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روي عنهg: «انَ أيب عيلَ بنَ احلسنِيg ما َذَكَر نِعَمَة اهلل عَليِه إاّلَسَجَد، وال َقَرأ آَيًة 
ِمن كتاِب اهلل عّزوجّل فيها ُسجودٌ إاّلَسَجَد، وال َدَفَع اهللُ تعاىل  َعنُه ُسوًء َخيشاُه أو َكيَد 
كاِيدٍ إاّلَسَجَد، وال َفَرَغ ِمن َصالةٍ َمفروَضةٍ إاّل َسَجَد، وال ُوفَِّق إِلصالحٍ َبنَي اثننَِي 

اَد لذلَك»14. جَّ َي السَّ جوِد يف مَجيِع َمواِضِع ُسجوِدِه َفُسمِّ إاّل َسَجَد، وكاَن أَثُر السُّ

٣- ذو الثفنات: ولقب بذلك ملا كان يف وجهه من أثر السجود15، وقد أشار 
 gإىل ذلك ولده اإلمام حممد الباقر )ت 114هـ(  ) عليه السالم( بقوله: « كاَن أليِب
َتنِي، يف ُكلِّ َمّرةٍ مَخَس َثِفناتٍ  نَِة َمرَّ ، وكاَن َيقَطُعها يف السَّ يف َموِضِع ُسجوِدِه آثارٌ ناتِيةٌ

َي ذا الثَِّفناِت لذلَك» 16. َفُسمِّ

 وله ألقاب أخرى، وقد عددها ابن شهر آشوب بام نصه: « لقبه: زين العابدين، 
وسيد العابدين، وزين الصاحلني، ووارث علم النبيني، وويص الوصيني، وخازن 
والزاهد،  واملتهجد،  واخلاشعني،  القانتني  ومنار  املؤمنني،  وإمام  املرسلني،  وصايا 

والعابد، والعدل، والبكاء، والسجاد، وذو الثفنات، إمام األمة، وأبو األمة »17.

وكنيته: أبو حممد18، وقيل: أبو احلسن19، وقيل: أبو احلسني20. 

احلسن اإلمام  بنت  فاطمة  السيدة  عمه  بابنة   gالسجاد اإلمام  تزوج  وقد   
g،وتزوج بعد ذلك بعدد من أمهات األوالد - أي اإلماء 21- وقد أنجب عددًا من 
األوالد الذكور واإلناث، كان من أبرزهم اإلمام حممد الباقرg خليفة أبيه ووارثه 

ووصيه، وأمه فاطمة بنت اإلمام احلسن g ، أما باقي أوالده فمن أمهات شتى.

 وقد توىل اإلمام السجادg مقاليد اإلمامة بعد استشهاد والده سيد الشهداء 
اإلمام احلسنيg سنة )61هـ( وهنض بتكاليفها ومسؤولياهتا، وعمل بصرب وثبات 

عىل نرش مبادئ اإلسالم وقيمه اخلالدة. وكانت مدة إمامته أربعًا وثالثني سنة22.
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كان  التي  الطف  واقعة  بعد   - املنورة  املدينة  إىل   gالسجاد اإلمام  عاد  وقد   
ااِلسالم  حارضة  املدينة  وكانت  فيها،  واستقر   - تفاصيلها  وشهد  فيها  حارضًا 
االُوىل، ومهد العلوم، ومأوى العلامء، وكان يعيش فيها ثّلة من علامء الصحابة، مع 

كبار علامء التابعني.

وحديث  األفئدة،  ومهوى  األنظار،  مطمح   gالسجاد اإلمام  أصبح  وقد 
األلسن، وملء السمع والبرص، ملا عرف عنه من قوة إيامنه، وشدة عباداته، وكثرة 
وألنه  وفضائله؛  مناقبه  وتعدد  أخالقه،  وعظمة  ومعرفته،  علمه  وسعة  سجوده، 
البقية الباقية من ساللة عرتة أهل البيت األطهار بعدما استشهدوا يف واقعة كربالء 

األليمة.

بن  عيل  اإلمام  ُقبِض  واآلالم،  واآلمال  والعمل،  بالعلم  مليئة  حياة  وبعد   
املنورة يف سنة مخس وتسعني للهجرة، وله يومئذ سبع  باملدينة   gاحلسني السجاد
ومخسون سنة عىل أرجح األقوال، وذهب إىل ذلك معظم املؤرخني23، وقيل: توىف 

سنة 94هـ24، وقيل غري ذلك25.

وكانت وفاته يف شهر حمرم احلرام يف الثاين عرش26 أو اخلامس والعرشين منه27، 
ودفن يف مقربة البقيع إىل جوار عمه اإلمام احلسن بن عيل ) عليهام السالم(28.
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الثاين – مكانته العلمية:

     ُعِرف اإلمام عيل بن احلسنيg بني اخلاصة والعامة بغزارة العلم، وسعة 
املعرفة والفكر، وقوة الدليل واحلجة، وال غرابة يف ذلك؛ فهو معدن العلم، ووارث 
والبرص،  السمع  ملء  وأصبح  اآلفاق،  يف  صيته  فشاع  املعرفة،  وينبوع  احلكمة، 

ومقصد العلامء والفقهاء والرواة واملحدثني.

وأفقه  أعلم  كان  أنه  بن احلسنيg عىل  اإلمام عيل  أمجع معارصو  وقد         
وأفضل أهل زمانه بال منافس، فهذا الصحايب اجلليل )جابر بن عبد اهلل األنصاري( 
يبدي إعجابه الشديد باإلمام السجادg ويقول عنه: «ما ُرئي من أوالد األنبياء مثل 

عيّل بن احلسني».29

وشأنه  قدره  جاللة  عىل  العباس(  بن  )عبداهلل  املعروف  الصحايب  وهذا        
يبجل اإلمام السجادg ويقول تعظياًم له، وينادي حينام يراه: «مرحبا باحلبيب ابن 

احلبيب»30. 

     وكان حممد بن مسلم القريش، واملعروف بابن شهاب الزهري )ت 124هـ( 
يبدي   gاستفاد من علومه عامل احلجاز والشام -وهو من معارصي اإلمام- وممن 
إعجابه بشخصية وعلم اإلمام السجادg يف كلامت متعددة قائاًل : «ما رأيت هاشميًا 
أكثر جمالستي مع عيل بن  أفضل من عيل بن احلسنيg »31، ويقول أيضًا: «ما كان 
أفضل  باملدينة  أدرك  «مل  يقول:  وثالثة  منه»32،  أفقه  كان  أحدًا  رأيت  وما  احلسني، 
أفقه  أفقه أهل زمانه: «ما رأيت أحدًا كان  أن اإلمام كان  منه»33، ورابعة ينص عىل 
منه »34 وغري ذلك من أقواله بحق اإلمام السجادg التي تبني مكانته العلمية وفضله 

ورشفه ومقامه الرفيع.
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وهذا سعيد بن املسيب ممن صحب اإلمام السجاد g ، ووقف عىل أخالقه وسلوكه 
.35« gوورعه وتقواه وعلمه، يقول عنه: «ما رأيت قط أفضل من عيل بن احلسني

      وعن أيب حازم األعرج، قال: «ما َرَأيُت هاِشميًّا أفَضَل ِمن َعيلِّ بِن احلَُسنِي»36. 
باملدينة»37،  رأيته  وقال حييى بن سعيد األنصاري: «عيل بن احلسني أفضل هاشمي 

وقال مالك: «مل يكن يف أهل البيت مثله»38. 

      وكذلك أمجع كل من ترجم أو قرأ سرية اإلمام السجادg عىل مكانته العلمية، 
فهذا الشيخ املفيد يقول عنه: «كان أفضل خلق اهلل بعد أبيه علاًم وعماًل»39.

        وهذا حممد بن سعد صاحب الطبقات يقول عنه: «كان عيل بن حسني 
ثقة مأمونًا، كثري احلديث، عاليًا، رفيعًا، ورعًا»40، وينقل الدمريي عنه أيضًا:  «كان 
زين العابدين ثقة مأمونًا، كثري احلديث عن رسول اهلل ، عاملًا، ومل يكن من أهل 

البيت مثله »41.

له جاللة  «كان  الّسالم(:  السجاد )عليه  اإلمام  الذهبي يف وصف        وقال 
وسؤدده،  لرشفه،  العظمى  لإلمامة  أهاًل  كان  فقد  ذلك،  واهلل  له  وحّق  عجيبة، 

وعلمه، وتأهلّه، وكامل عقله»42.

     وقال احلافظ أبو نعيم األصبهاين: «عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 
)عليهم الّسالم(، زين العابدين، ومنار القانتني، وكان عابدًا وفيًا، وجوادًا حفيًا»43.

– من علامء األزهر -: «فعيل زين العابدين        وقال الشيخ حممد أبو زهرة 
احلجاز  بالد  يف  والقلوب  األبصار  ملء  كان  وقال:  وعلاًم،  نباًل  املدينة  إمام  كان 
كلَّها، والذي كانت اجلموع تنزاح بني يديه، من غري سلطان، وال حكم إالَّ الرشف 
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والفضيلة وكريم اخلصال»44.

أو ممن   gالسجاد اإلمام  معارصي  من  األعالم  بأقوال هؤالء  ونكتفي        
بمكانته  واإلشادة   ،gاإلمام وتبجيل  تعظيم  أكدوا  وكلهم  عنه؛  وكتب  له  ترجم 

العلمية، واإلقرار بفضله ورشفه، وجاللة قدره، وسعة علومه ومعارفه.

      وقد أّسس اإلمام السجادg مدرسة للفقه واحلديث، وقد ُأحيص أكثر من 
مائة وستني من التابعني واملوايل ممن كانوا ينهلون من معينه، ويروون عنه.

      حّدث عنه: سعيد بن املسيب، وسعيد بن جبري، والقاسم بن حممد بن أيب 
بكر، وأبو الزناد، وحييى بن أم الطويل، وعمرو بن دينار، والزهري، وزيد بن أسلم، 

وحييى بن سعيد األنصاري، وطائفة45.

           ومما تقدم بيانه يتضح مكانة اإلمام السجادg العلمية، وما قام به من دور 
الفقهاء والعلامء، ونرش  الناس، وختريج  العلم وبسطه، وتعليم  بليغ ومؤثر يف بث 

احلديث وتدوينه، وتفسري القرآن وتأويله.
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  الثالث – آثاره العلمية:

       لإلمام عيل بن احلسنيg جمموعة من اآلثار العلمية والذخائر النفيسة التي 
لنا كتب احلديث  العلمية، وغرازة معارفه وعلومه، وقد حفظت  تدل عىل مكانته 

والتاريخ والسرية جمموعة من تلك اآلثار العلمية املهمة وهي:

 1- الصحيفة السجادية الكاملة:

وقد  ومناجاته،   gالسجاد اإلمام  ألدعية  الكاملة  املجموعة  وتضم          
العلامء  باهتامم  وحظيت  املسلمني،  بني  واملتداولة  املشهورة  الكتب  من  أصبحت 

والباحثني، وقاموا بدراستها ورشحها، واالستفادة مما احتوته من معارف وعلوم.

        وتعد الصحيفة السجادية من أبرز اآلثار العلمية لإلمام التي تدل عىل 
عمقه العلمي ومتتعه بالفصاحة والبالغة والبيان؛ وتعد بحق جامعة لألدب العريب 

الفصيح، وتأيت بعد هنج البالغة من حيث القيمة البالغية هلا.  

              ومل تقترص الصحيفة السجادية عىل املناجاة والدعاء والترضع واخلشوع 
هلل تعاىل وحسب؛ وإنام تشتمل أيضًا عىل كنوز من العلوم واملعارف اإلسالمية بام 

احتوته من املسائل والقضايا العقائدية واالجتامعية واألخالقية والرتبوية وغريها.

       ومما يدل عىل أمهية  الصحيفة السجادية ونفاستها ما كتب عنها من عرشات 
الرشوح هلا، وقد أحىص املحقق الكبري )آغا بزرك الطهراين( يف كتابه القيم )الذريعة 

إىل تصانيف الشيعة( مئة ومخسني رشحًا هلا، وترمجت إىل عدة لغات عاملية46.

تضمنت  كام  مهمة،  تربوية  ودالالت  معانٍ  السجادية  الصحيفة  وتتضمن 



gالعناية بالقرآن الكريم عند اإلمام عيل بن احلسني السجاد

168

النفسية  الفضائل  عىل  اإلنسان  لرتبية  وروحية  وسلوكية  أخالقية  إرشادات 
والكامالت املعنوية. 

وعنواناهتا  دعاء،  سبعني  من  أكثر  عىل  الكاملة  السجادية  الصحيفة  وحتتوي   
هي: 

1ـ التحميد هلل تعاىل 2ـ الصالة عىل الرسول  3ـ الصالة عىل محلة العرش 4 ـ 
الصالة عىل أتباع الرسل 5 ـ دعاؤه لنفسه وخاصته 6ـ دعاؤه عند الصباح واملساء 
7ـ دعاؤه يف املهامت 8 ـ دعاؤه يف االستعاذة 9ـ دعاؤه يف طلب املغفرة 10ـ دعاؤه 
يف اللجوء إىل اهلل، 11ـ دعاؤه بخواتيم اخلري 12ـ دعاؤه يف االعرتاف 13ـ دعاؤه 
دعاؤه  16ـ  املرض  عند  دعاؤه  15ـ  الظالمات  يف  دعاؤه  14ـ  احلوائج  طلب  يف 
يف  دعاؤه  19ـ  املحذورات  يف  دعاؤه  18ـ  الشيطان  عىل  دعاؤه  17ـ  االستقالة  يف 
االستسقاء 20ـ دعاؤه يف مكارم األخالق 21ـ دعاؤه يف االستكفاء 22ـ دعاؤه عند 
الشدة 23ـ دعاؤه بالعافية 24ـ دعاؤه ألبويه 25ـ دعاؤه ألوالده 26ـ دعاؤه جلريانه 
وأوليائه27ـ دعاؤه ألهل الثغور 28ـ دعاؤه يف التفرغ 29ـ دعاؤه إذا ُقرِت عليه الرزق 
30ـ دعاؤه يف املعونة عىل قضاء الدين 31ـ دعاؤه بالتوبة 32ـ دعاؤه يف صالة الليل 
أو ذنب 35ـ  بفضيحة  مبتىل  ابتىل ورأى  إذا  دعاؤه  االستخارة 34ـ  33ـ دعاؤه يف 
38ـ  الشكر  يف  دعاؤه  37ـ  الرعد  عند سامع  دعاؤه  36ـ  بالقضاء  الرضا  يف  دعاؤه 
دعاؤه يف االعتذار 39ـ دعاؤه يف طلب العفو والرمحة 40ـ دعاؤه عند ذكر املوت 
إذا  القرآن 43ـ دعاؤه  ـ دعاؤه عند ختم  السرت والوقاية 42  ـ دعاؤه يف طلب   41
نظر إىل اهلالل 44ـ دعاؤه لدخول شهر رمضان 45ـ دعاؤه لوداع شهر رمضان 46ـ 
دعاؤه يوم الفطر47ـ دعاؤه يف يوم عرفة 48ـ دعاؤه يوم األضحى 49ـ دعاؤه يف 
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دفع كيد األعداء 50ـ دعاؤه يف الرهبة 51ـ دعاؤه يف الترضع واالستكانة 52ـ دعاؤه 
يف اإلحلاح عىل اهلل 53ـ دعاؤه يف التذلل هلل 54ـ دعاؤه يف استكشاف اهلموم 55ـ 
دعاؤه يف التسبيح 56ـ دعاؤه يف متجيد اهلل 57ـ دعاؤه يف ذكر آل حممد 58ـ دعاؤه 
يف الصالة عىل آدم  59ـ دعاؤه يف الكرب واإلقالة 60ـ دعاؤه مما حيذره وخيافه 61ـ 
دعاؤه يف التذلل 62ـ دعاؤه يف يوم األحد 63ـ دعاؤه يف يوم االثنني 64ـ دعاؤه يف 
يوم الثالثاء 65ـ دعاؤه يف يوم األربعاء 66ـ دعاؤه يف يوم اخلميس 67ـ دعاؤه يف يوم 

اجلمعة 68ـ دعاؤه يف يوم السبت 69ـ أدعية املناجاة اخلمس عرشة47. 

     وقد كان اإلمام السجاد g  يعرب عن آرائه الرتبوية واألخالقية والعقائدية 
وهي  النهار،  وأطراف  الليل  آناء  يتلوها  كان  التي  الرشيفة  األدعية  هبذه  والثقافية 

تشكل منظومة متكاملة لرتبية اإلنسان تفكريًا وفكرًا وسلوكًا ومنهجًا.

  2- رسالة احلقوق:

       من اآلثار العلمية البارزة لإلمام عيل بن السجادg رسالة احلقوق، وهي 
سفر عظيم، ووثيقة علمية وحقوقية مهمة، وقد تناولت احلقوق والواجبات، وهي 
أول وثيقة مدونة يف حقوق اإلنسان قبل أن يتحدث العامل بمئات السنني عن وثيقة 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948م مما يوضح لنا الرؤية العميقة لإلمام 

السجادg عن  ثقافة حقوق اإلنسان.  

الشيخ الصدوق )ت 381هـ( يف اخلصال48،         وقد روى رسالة احلقوق 
النوري  العقول49، ونقلها املحدث  ابن شعبة احلراين يف كتابه: حتف  ورواها أيضًا 
يف مستدركه عنه50، وأشار إليها النجايش )ت 450هـ( يف ترمجة أيب محزة الثاميل )ت 
150 هـ( بقوله: «وله رسالة احلقوق عن عيل بن احلسني ) عليهام السالم( أخربنا 
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أمحد بن عيل قال: حدثنا احلسن بن محزة قال: حدثنا عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن 
حممد بن الفضيل، عن أيب محزة، عن عيل بن احلسني [ عليهام السالم ] »51.

  وتعد رسالة احلقوق لإلمام السجادg من أهم اآلثار العلمية التي وصلت 
إلينا بعد الصحيفة السجادية، حيث يبنّي فيها اإلمامg وظائف اإلنسان وواجباته 

جتاه اهلل سبحانه وتعاىل، وجتاه نفسه واآلخرين.

3- رسالة يف الزهد:  

      من اآلثار العلمية لإلمام السجادg أيضًا رسالته يف الزهد، يروهيا الكليني 
)ت329هـ( بإسناده عن أيب محزة الثاميل )ت 150 هـ( حيدثنا عنها بقوله: «قرأت 
صحيفة فيها كالم زهد من كالم عيل بن احلسني ) عليهام السالم ( وكتبت ما فيها ثم 

أتيت عيل بن احلسني  فعرضت ما فيها عليه فعرفه وصححه»52.

4- تفسريه لآليات القرآنية: 

روي عن اإلمام عيل بن احلسني مجهرة من الروايات يف تفسريه لبعض اآليات 
القرآنية، كام ورد أنه كتب بخطه الرشيف القرآن الكريم. وهذا ما سنتناوله بيشء من 

التفصيل يف املبحثني: الثاين والثالث.

5- مناظراته العلمية:

واحتجاجاته  مناظراته  من  عددًا  والسرية  والتاريخ  احلديث  كتب  حفظت   
قصار  من  دررًا  التاريخ  لنا  وسجل  واملصنفات53،  الكتب  من  العديد  يف  املدونة 

حكمه وأقواله النفيسة54.

 وتدل هذه اآلثار العلمية لإلمام عيل بن احلسنيg عىل مكانته العلمية العميقة، 
ودوره يف إثراء العلوم واملعارف اإلسالمية وإغنائها وتعميقها.    
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  وقد أصبح اإلمام السجادg يف املدنية املنورة بعدما عاد إليها واستقر فيها 
منارًا للعلم، ومنهاًل للحكمة، وينبوعًا للعلوم واملعارف، ومرجعًا للدين، وإماما 

للمؤمنني واملتقني.
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املبحث الثاين

عناية اإلمام السجادg بالقرآن الكريم

األول – احلث عىل اتباع القرآن والعمل بام فيه:

        وصف اهلل عز وجل القرآن الكريم بأنه كتاب هدى وهداية، وكتاب رمحة، 
وكتاب برشى، وكتاب نور وبصرية، وكتاب شفاء ملا يف الصدور، إذ يقول تعاىل: 
مٍ ُيوِقنُوَن}55 وقال تعاىل: {َهَذا َبَصاِئُر ِمنْ َربُِّكمْ  َةٌ لَِقوْ {َهَذا َبَصاِئُر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرمحْ

ِعَظةٌ ِمنْ  َا النَّاُس َقدْ َجاَءتُْكمْ َموْ َأهيُّ {َيا  ِمنُوَن}56 وقال تعاىل:  ُيؤْ مٍ  َةٌ لَِقوْ َوُهًدى َوَرمحْ
ِمننَِي}57. َةٌ لِلُْمؤْ ُدوِر َوُهًدى َوَرمحْ َربُِّكمْ َوِشَفاءٌ ملَِا يِف الصُّ

نَا  لْ َوَنزَّ  ﴿ تعاىل:  قوله  يف  كام  يشء  لكل  تبيان  فيه  احلكيم  القرآن  وألن         
علينا  ِلِمنَي ﴾58 جيب  لِلُْمسْ ى  َ َوُبرشْ ًَة  َوَرمحْ َوُهًدى  ءٍ  َيشْ ُكلِّ  لِّ تِبَْيانًا  ِكَتاَب  الْ َعَليَْك 
لكوننا مسلمني العمل بام فيه، فالقرآن إنام أنزل ليعمل بام جاء فيه، ولتطبق أحكامه 

ومفاهيمه وتصوراته يف احلياة.

      وقد كان رسول اهلل وأئمة أهل البيت األطهار حيثون املسلمني عىل اتباع 
:  « عَليُكم  القرآن والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، فقد ورد عن رسول اهلل 
عٌ  ُه شافِعٌ ُمَشفَّ َفإِنَّ : «َعَليُكم بِالُقرآِن؛  ُذوُه إمامًا وقائدًا  »59  وقوله  بالقرآِن، فاختَِّ
، وَمن َجَعَلُه أماَمُه قاَدُه إىَل اجلَنَِّة، وَمن َجَعَلُه َخلَفُه ساَقُه إىَل النّاِر،  قٌ وماِحلٌ ُمَصدَّ
اقَرأ  الُقرآِن:  لِصاِحِب  ُيقاُل    »  : وقوله   .60« َسبيلٍ َخرِي  َعىل   َيُدلُّ  ليُل  الدَّ وُهَو 
َتقَرُؤها  »61.  آَيةٍ  آِخِر  ِعنَد  َمنِزَلَك  َفإِنَّ  نيا؛  الدُّ ُل يِف  ُتَرتِّ ُكنَت  َوارَتِق، وَرتِّل َكام 
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الَلِة، وتِبيانٌ ِمَن الَعمى ، َواستِقاَلةٌ ِمَن الَعثَرِة،  وقوله : « الُقرآُن ُهدًى ِمَن الضَّ
الَغواَيِة،  ِمَن  اهلََلَكِة، وُرشدٌ  ِمَن  األَحداِث، وِعصَمةٌ  ِمَن  الظُّلَمِة، وِضياءٌ  ِمَن  ونورٌ 
نيا إىَل اآلِخَرِة، وفيِه َكامُل دينُِكم وما َعَدَل أَحدٌ َعِن  وَبيانٌ ِمَن الِفَتِن، وَبالغٌ ِمَن الدُّ

الُقرآِن إاّل إىَل النّاِر »62.

        وقال أمري املؤمنني g:  «اهلل اهلل يف القرآِن، ال َيسبُِقُكم بالَعَمِل بِه َغرُيُكم»63. 
ُه  َفإِنَّ َنبِيُِّكم؛  هِبَدِي  َواقَتدوا  احلَديِث،  أحَسُن  ُه  َفإِنَّ اهلل؛  ِذكِر  إىل   «أنِصتوا   :gوعنه
َواسَتضيؤوا  ِكتاَب اهلل  نَِن؛ وَتَعلَّموا  السُّ أفَضُل  ا  َفإهِنَّ بُِسنَّتِِه؛  َواسَتنّوا  اهلَدِي،  أفَضُل 
64. وعنه ُترمَحوَن»  َلَعلَُّكم  َلُه وأنِصتوا  َواسَمعوا  دوِر،  الصُّ يِف  ملِا  ُه أشفى   َفإِنَّ بِنوِرِه؛ 

g: «إنَّ الُقرآَن َحقٌّ ونورٌ وُهدًى» 65 .

      وقال اإلمام الصادقg: «إنَّ َرسوَل اهلل )صىل اهلل عليه و آله( قاَل لَِألنصاِر 
أّياَم َوفاتِِه فيام أوىص  بِِه إَليِهم:

ُة َوالنّوُر َوالُربهاُن،         ِكتاَب اهلل وأهَل َبيتي! َفإِنَّ الِكتاَب ُهَو الُقرآُن، وفيِه احلُجَّ
، قاِئدٌ بَِحاللِِه وَحراِمِه وأحكاِمِه،  ، شاِهدٌ وَحَكمٌ عاِدلٌ َكالُم اهلل َغضٌّ َجديدٌ َطِريٌّ
أقداُمُهم  َفَتِزلُّ  أقوامًا،  بِِه  َفُيحاجُّ  َغدًا  َيقوُم  فيِه،  َمضمومٌ  بِِه،  قاضٍ  بِِه،  َبصريٌ 

اِط » 66 . َعنِ الرصِّ

ُ بِِه         وقال اإلمام الكاظمg: «َقد َوِرثنا َنحُن هَذا الُقرآَن الَّذي فيِه ما ُتَسريَّ
اجِلباُل، وُتَقطََّع بِهِ  الُبلداُن، وحُتيا بِِه امَلوتى  67 » 68 .

فاُء » 69 .       وقال اإلمام الرضاg: «يف ِكتاِب اهلل اهلُدى َوالشِّ
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           ويكفي القرآن الكريم فخرًا ورشفًا وعظمة أنه كالم اهلل تعاىل، فقد قال 
الزهري: سألت عيل بن احلسني: عن القرآن؟

  فقال: «كتاب اهلل، وكالمه» 70 .

وأكد ذلك حفيُده اإلمام جعفر الصادقg فعندما سئل: ما تقول يف القرآن؟ 

         قالg: «هو كالم اهلل، وقول اهلل، وكتاب اهلل، ووحي اهلل وتنزيله» 71 .

      إذ إن القرآن الكريم هو كالم اهلل تعاىل، وإنه حمدث، خلقه اهلل تعاىل، وأنزله 
«وُقرآنًا   :gالسجاد اإلمام  يقول   ، األكرم  الرسول  عىل  الوحي  طريق  من 
أنَزلَتُه َعىل   َتفصياًل، وَوحيًا  لِِعباِدَك  لَتُه  َفصَّ بِِه َعن رَشاِئِع أحكاِمَك، وِكتابًا  أعَربَت 
دٍ َصَلواُتَك َعَليِه وآلِِه َتنزياًل » 72  وقد قرأه الرسول  بلسانه الرشيف،  َنبِيَِّك حُمَمَّ
وبلغه للناس كام أمره اهلل عز وجّل، وتلقاه املسلمون املعارصون له، ثم الذين من 

بعدهم جياًل بعد جيل، كام نزل عليه، وكام قرأه عليهم.
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الثاين - اإلمام السجادg وتعظيم القرآن:

       حظي القرآن الكريم بعناية اإلمام عيل بن احلسني السجادg تالوة وحفظًا 
وتفسريًا وتدبرًا، ونرش معارفه وعلومه بني اخلاصة والعامة.

          وقد كان اإلمام السجادg يتعاهد القرآن وحيث عىل تعاهده، ويويص 
أصحابه وتالمذته وشيعته بالعناية به، وبقراءته وتالوته والتدبر فيه، والعمل بام جاء 
فيه من أحكام فقهية ودينية، وتعاليم ووصايا وإرشادات قرآنية، ووجوب االلتزام 

بأوامره واجتناب نواهيه وزواجره.

الكريم وحيث عىل تالوته وقراءته  القرآن  السجادg يعظم       وكان اإلمام 
وااللتزام به، فقد روي عنه قوله: «َعَليَك  بِالُقرآنِ ؛ َفإِنَّ اهللَ َخَلَق اجلَنََّة بَِيِدِه َلبِنًَة ِمن 
عَفراَن، وَحصاَها اللُّؤُلَؤ،  ، وَجَعَل ِمالَطَها 73 املِسَك، وُتراهَبَا الزَّ ةٍ َذَهبٍ وَلبِنًَة ِمن فِضَّ
وَمن  َوارَق،  اقَرأ  َلُه:  قاَل  الُقرآَن  َقَرَأ  َفَمن  الُقرآِن؛  آياِت  َقدِر  َعىل   دَرَجاهِتا  وَجَعَل 
ّديقنَي » 74 . َدَخَل ِمنُهُم اجَلنََّة مَل َيُكن أَحدٌ يِف اجَلنَِّة أعىل  َدَرَجًة ِمنُه ما َخاَل النَّبِّينَي َوالصِّ

األجر  ببيان  تالوته  يف   الناس  ويرّغب  القرآن،  قراءة  عىل  حيض  وكان        
والثواب ملن يتلو كتاب اهلل املجيد، فقد روي عنهg قوله:  « َمن َقَرَأ َنَظرًا ِمن َغرِي 
َدَرَجًة » 75 . ويف  َلُه  َلُه بُِكلِّ َحرفٍ َحَسنًَة، وحَما َعنُه َسيَِّئًة، وَرَفَع  َكَتَب اهللُ  َصوت، 
رواية أخرى يبنيg أجر وثواب من يستمع إىل تالوة القرآن؛ إذ  يقولg: « َمِن 
َلُه َحَسنًَة وحَما َعنُه  اسَتَمَع َحرفًا ِمن ِكتاِب اهلل )عز وجل( ِمن َغرِي ِقراَءةٍ، َكَتَب اهللُ 

َسيَِّئًة وَرَفَع َلُه َدَرَجًة » 76 .

  وكان اإلمام زين العابدينg حيث عىل ختم القرآن الكريم كاماًل، وخصوصًا 



gالعناية بالقرآن الكريم عند اإلمام عيل بن احلسني السجاد

176

َة مَل َيُمت َحّتى  َيرى  َرسوَل اهلل  يف مكة املكرمة، فقد روي عنه:  «َمن  َخَتمَ  الُقرآنَ  بَِمكَّ
)صىّل اهلل عليه وآله(، وَيرى  َمنِزَلُه يِف اجَلنَِّة  » 77 .

      وعن حمّمد بن بشري: قاَل َعيلُّ بُن احلَُسنِيg: «َمن َخَتَمُه [الُقرآنَ ] كاَنت 
» ُقلُت: ُجِعلُت فِداَك! َخَتَمُه ُكلَُّه؟ قاَل: « َخَتَمُه  َلةٌ َرةٌ أو ُمَعجَّ َلُه َدعَوةٌ ُمسَتجاَبةٌ ُمَؤخَّ

ُه» 78 . ُكلَّ

       وقد اشتهر اإلمام زين العابدينg بأنه من أحسن الناس صوتًا يف قراءته 
للقرآن الكريم، فكان يتلوه حق تالوته، وجيود صوته بقراءته، حتى أن من يمر عىل 

باب داره يقف حتى يستمع لتالوته للقرآن الكريم.

 - ِ َُسنيْ ُن احلْ         ويف إشارة إىل هذه احلقيقة قال اإلمام الصادقg: «َكاَن َعيِلُّ بْ
وَن، َفَيِقُفوَن  اُؤوَن َيُمرُّ قَّ آنِ ، َوَكاَن السَّ ُقرْ تًا بِالْ َسَن النَّاِس َصوْ َصَلَواُت اهلل َعَليِْه- َأحْ

َمُعوَن 79 ِقَراَءَتُه،» 80 .  بَِبابِِه َيسْ

َرُأ،  اَلم( َكاَن َيقْ ِ )َعَليِْهاَم السَّ َُسنيْ َن احلْ ََسِنg َقاَل: «إِنَ  َعيِلَّ بْ       وَعنْ َأيِب احلْ
تِِه» 82 . ِن َصوْ ، َفَصِعَق 81 ِمنْ ُحسْ اَم َمرَّ بِهِ  املَْارُّ َفُربَّ

      وقد كان قّراء القرآن الكريم يتحلقون حول اإلمام زين العابدينg ملعرفتهم 
بأنه سيد القّراء وأفضلهم، وقال سعيد بن املسيب: إن قّراء القرآن مل يذهبوا إىل احلج 
إال إذا ذهب عيل بن احلسنيg، ومل خيرج الناس من مكة حتى خيرج عيل بن احلسني 

. 83 g

     ويف بعض األسفار أنه بلغ عدد القراء -حسب بعض املصادر التارخيية -: 
ألف راكب 84 .
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للقرآن   gالسجاد اإلمام  بتالوة   - وغريهم   – القّراء  تأثر  عىل  يدل  وهذا    
الكريم، فالتالوة املرتلة واجلميلة ترتك تأثريها القوي يف النفوس.

 وكان اإلمام السجادg دائم التالوة لكتاب اهلل تعاىل، وجيد فيه لذة ال تعدهلا 
 :gأية لذة أخرى، فكان جليُسه الدائُم الذي ال يفارقه هو القرآَن الكريَم حتى قال

آنُ  َمِعي » 85 . ُقرْ َد َأنْ َيُكوَن الْ ُت َبعْ َحشْ َتوْ ِرِب، مَلَا اسْ ِق َواملَْغْ ِ َ املَْرشْ «َلوْ َماَت َمنْ  َبنيْ



gالعناية بالقرآن الكريم عند اإلمام عيل بن احلسني السجاد

178

الثالث - جتليات  عناية اإلمام السجادg بالقرآن الكريم:

        لإلمام عيل بن احلسني السجادg جمموعة من األعامل واألمور  والتجليات 
البارزة التي تدل عىل عنايته بالقرآن الكريم، وأمهها ما ييل:

أواًل-  بيان عظمة وخصائص القرآن الكريم:

بدعاء ختم  تعاىل  اهلل  دعا  الكريم  القرآن  إذا ختم   gالسجاد كان  اإلمام       
القرآن املذكور يف الصحيفة السجادية، وهو الدعاء الثاين واألربعون، الذي يؤكد 
حياة،  ومنهج  هداية،  نور  وأنه  اإلسالم،  معجزة  هو  الكريم  القرآن  أن  اإلمام  فيه 

ومصدر للترشيع، ومنبع فكر وعلم ومعرفة. 

         وقد بدأ اإلمام السجادg )دعاءه يف ختم القرآن( ببيان عظمة القرآن 
َختمِ   َعىل   أَعنَتني  إنََّك  اللُهمَّ   » يقول:  حيث  ومميزاته،  خصائصه  وتعداد  الكريم، 
ُكلِّ  َعىل   لَتُه  وَفضَّ أنَزلَتُه،  ِكتابٍ  ُكلِّ  َعىل   ُمَهيِمنًا  وَجَعلَتُه  نورًا،  أنَزلَتُه  الَّذي  ِكتابَِك  
َعن  بِِه  أعَربَت  وَحراِمَك،  وُقرآنًا  َحاللَِك  َبنَي  بِِه  َفَرقَت  وُفرقانًا  َقَصصَتُه،  َحديثٍ 
دٍ  حُمَمَّ َنبِيَِّك  َعىل   أنَزلَتُه  وَوحيًا  َتفصياًل،  لِِعباِدَك  لَتُه  َفصَّ وِكتابًا  أحكاِمَك،  رَشاِئِع 
باِعِه،  الَلِة َواجِلهاَلِة بِاتِّ َصَلواُتَك َعَليِه وآلِِه َتنزياًل، وَجَعلَتُه نورًا هَنَتدي ِمن ُظَلِم الضَّ
وِشفاًء ملَِن أنَصَت بَِفهِم التَّصديِق إىَل استاِمِعِه، وميزاَن ِقسطٍ ال َحييُف  86  َعِن احلَقِّ 
لِساُنُه، ونوَر ُهدًى ال َيطَفأُ 87  َعِن الّشاِهديَن ُبرهاُنُه، وَعَلَم َنجاةٍ ال َيِضلُّ َمن أمَّ َقصَد 

ُسنَّتِِه، وال َتناُل أيِدي اهَلَلكاِت َمن َتَعلََّق بُِعرَوِة ِعصَمتِهِ » 88 .

       فالقرآن الكريم – عند اإلمام السجادg- هو كتاب نور، وفرقان، وبيان 
ملسائل احلالل واحلرام، وكتاب شفاء من األمراض القلبية والروحية، وكتاب علم 

ومعرفة، وميزان للحق والعدل.
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      وقد بنّي اإلمام السجادg يف بداية دعائه املفصل حول القرآن الكريم علو 
منزلته وعظمته، وبيان بعض خصائصه، فهو رمحة وهدى وشفاء، وميزان ومعيار 

للتفريق بني احلق والباطل.

       ثم يشري اإلمام السجادg يف دعائه إىل آداب التالوة، ووجوب االعتصام 
بام  والتصديق  به،  واالعتناء  ومدارسته  رعايته  ووجوب  فيه،  بام  والعمل  بالقرآن، 
ألِسنَتِنا  لَت َجوايِسَ  89   امَلعوَنَة َعىل  تاِلَوتِِه، وَسهَّ أَفدَتنَا  َفإِذ  جاء فيه، قائاًل: «اللُهمَّ 
بُِحسِن ِعباَرتِِه، َفاجَعلنا مِمَّن َيرعاُه َحقَّ ِرعاَيتِِه، وَيديُن َلَك بِاعتِقاِد التَّسليِم ملُِحَكِم 

ِه وموِضحاِت َبيِّناتِهِ » 90 . آياتِِه، وَيفَزُع إىَل اإِلقراِر بُِمَتشاهِبِ

وتأويله  القرآن  معرفة  ورثوا  قد  األطهار  األئمة  أن   gاإلمام يبني  ثم         
وتفسريه من رسول اهلل ، وأهنم األعرف به، واألقدر عىل محل تعاليمه وأحكامه، 
وتفصيل جممله، وتفسري آياته، وتبيني ناسخه ومنسوخه، حيث قالg: «اللُهمَّ إنََّك 
اًل 91 ،  دٍ )صىّل اهلل عليه وآله( جُمَماًل، وَأهلَمَتُه ِعلَم َعجاِئبِِه ُمَكمَّ أنَزلَتُه َعىل  َنبِيَِّك حُمَمَّ
يَتنا َعَليِه لرَِتَفَعنا َفوَق َمن مَل  لَتنا َعىل  َمن َجِهَل ِعلَمُه، وَقوَّ ًا، وَفضَّ ثَتنا ِعلَمُه ُمَفرسَّ وَورَّ
َفُه وَفضَلُه، َفَصلِّ  فَتنا بَِرمَحتَِك رَشَ ُيطِق مَحَلُه، اللُهمَّ َفَكام َجَعلَت ُقلوَبنا َلُه مَحََلًة، وَعرَّ

دٍ اخلَطيِب بِِه، وَعىل  آلِِه اخلُّزاِن َلُه» 92 .  َعىل حُمَمَّ

       ثم يدعو اإلمامg إىل االعتصام بحبله، واالهتداء بضوء نوره، واالستضاءة 
يقول ومتشاهباته،إذ  حمكامته  ومعرفة  آياته،  أحكام  من  اهلدى  والتامس  بمصباحه، 
g: «َواجَعلنا مِمَّن َيعَتِصُم بَِحبِلِه، وَيأوي ِمَن امُلَتشاهِباِت إىل  ِحرِز َمعِقِلِه، وَيسُكُن يف 
ظِلِّ َجناِحِه، وَهيَتدي بَِضوِء َصباِحِه، وَيقَتدي بَِتَبلُِّج إسفاِرِه، وَيسَتصبُِح بِِمصباِحِه، 

وال َيلَتِمُس اهُلدى  يف َغرِيهِ »  93 .
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       والقرآن الكريم وسيلة إىل هدف،  ومن اخلطأ حتويله إىل جمرد هدف بذاته؛ 
كان  السامء  نزل من  الذي  فالقرآن  اهلدف،  فيه هو  بام  والعمل  القرآن وسيلة،  ألن 
وسيبقى طريقًا ورصاطًا وسبياًل ونورًا.. ومن َثمَّ فالقرآن الكريم وسيلة لنيل منازل 
الكرامة، وسلاًم للوصول إىل حمل السالمة، وسببًا للنجاة يف يوم القيامة، حيث يقول 
اًم  وُسلَّ الَكراَمِة،  َمناِزِل  أرَشِف  إىل   َلنا  َوسيَلًة  الُقرآَن  السجادg:  «َواجَعِل  اإلمام 
الَمِة، وَسَببًا ُنجزى  بِِه النَّجاَة يف َعرَصِة الِقياَمِة، وَذريَعًة َنقَدُم  َنعُرُج فيِه إىل  حَمَلِّ السَّ

هِبا َعىل  َنعيِم داِر امُلقاَمةِ » 94 .

      ثم يتحدث اإلمام السجادg عن آثار القرآن النفسية والروحية والعقلية 
والرتبوية واألخالقية عىل من يتمسك به، ويسري عىل هديه، قائاًل: «َواجَعِل الُقرآَن 
الَوسواِس  95 حاِرسًا،  يطاِن وَخَطراِت  الشَّ َنَزغاِت  ُمونِسًا، وِمن  اللَّيايل  ُظَلِم  َلنا يف 
وأِلَقداِمنا َعن َنقِلها إىَل امَلعايص حابِسًا، وأِلَلِسنَتِنا َعِن اخلَوِض يِف الباطِِل ِمن َغرِي 
ِح  ما آَفةٍ خُمِرسًا، وجِلَواِرِحنا َعِن اقرِتاِف اآلثاِم زاِجرًا، وملِا َطَوِت الَغفَلُة َعنّا ِمن َتَصفُّ
تي َضُعَفِت  االعتِباِر نارِشًا، َحّتى  توِصَل إىل  ُقلوبِنا َفهَم َعجاِئبِِه، وزاِجَر 96 أمثالِِه الَّ

وايس َعىل  َصالَبتِها َعِن احتاِملِِه» 97 . اجِلباُل الرَّ

وسالمة  الظاهر،  صالح  تشمل  التي  اآلثار،  تلك   gاإلمام يفّصل  ثم         
الباطن، ونظافة القلب، وطهارة الروح إذ يقولg: «وَأِدم بِالُقرآِن َصالَح ظاِهِرنا، 
ُقلوبِنا  َدَرَن  99   بِِه  َواغِسل  ِة َضامِئِرنا،  الَوسواِس  98 َعن ِصحَّ بِِه َخَطراِت   َواحُجب 
وَعالِئَق أوزاِرنا، َوامَجع بِِه ُمنَترَشَ اموِرنا، وَأرِو بِِه يف َموِقِف الَعرِض  100  َعَليَك َظَمَأ 

َهواِجِرنا، َواكُسنا بِِه ُحَلَل األَماِن َيوَم الَفَزِع األَكَربِ يف ُنشوِرنا» 101 .

      وال تقترص آثار القرآن وبركاته عىل من عمل به عىل احلياة الدنيا؛ كرغد 
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العيش، وسعة الرزق، وجتنب سوء األخالق، وعدم الوقوع يف هوة الكفر والنفاق؛  
بل يتعدى ذلك إىل اآلثار األخروية، والفوز برضوان اهلل وجنته، وتلك غاية الغايات، 
َتنا ِمن َعَدِم اإِلمالِق، وُسق  ومنتهى آمال املتقني حيث يقولg: «َواجُرب بِالُقرآِن َخلَّ
امَلذموَمَة وَمدايِنَ  اِئَب  الرضَّ بِِه  األَرزاِق، وَجنِّبنا  َسَعِة  الَعيِش وِخصَب  َرَغَد  بِِه  إَلينا 
الِقياَمِة  يِف  َلنا  َيكوَن  َحّتى   النِّفاِق،  وَدواِعي  الُكفِر  ِة  ُهوَّ ِمن  بِِه  َواعِصمنا  األَخالِق، 
نيا َعن ُسخطَِك وَتَعّدي ُحدوِدَك ذاِئدًا، وملِا  إىل  ِرضوانَِك وِجنانَِك قاِئدًا، وَلنا يِف الدُّ

ِعنَدَك بَِتحليِل َحاللِِه وحَتريِم َحراِمِه شاِهدًا» 102 .

وللقرآن الكريم أثره يف هتوين سكرات املوت، وختفيف آالم االحتضار، وتربيد 
ن  «وَهوِّ دعائه:  يف   gالسجاد اإلمام  يقول  إذ  اجلسد؛  من  الروح  خروج  حرارة  
ياِق، وَجهَد األَننِي، وَتراُدَف احلَشاِرِج  103  بِالُقرآِن ِعنَد امَلوِت َعىل  أنُفِسنا َكرَب السِّ
ِمن  لَِقبِضها  امَلوِت  َمَلُك  ىّل   وَجتَ  ،  104  { راقٍ َمنْ  ِقيَل  {َو  اِقَي   الرتَّ النُّفوُس  َبَلَغِت  إذا 
ُحُجِب الُغيوِب، وَرماها َعن َقوِس امَلنايا بَِأسُهِم َوحَشِة الِفراِق، وداَف هَلا ِمن ُذعاِف 
وصاَرِت   ، َوانطِالقٌ َرحيلٌ  اآلِخَرِة  إىَل  ِمنّا  وَدنا  امَلذاِق،  َمسموَمَة  َكأسًا  امَلوِت    105 

األَعامُل َقالِئَد يِف األَعناِق، وكاَنِت الُقبوُر ِهَي امَلأوى  إىل  ميقاِت َيوِم التَّالِق» 106 .

واملرّكز  العميق  الدعاء  هذا  يف   gالسجاد احلسني  بن  عيل  اإلمام  لنا  ويبني   
باملفاهيم واملعارف القرآنية نقطة مهمة وهي: وجوب العمل بكل ما جاء به القرآن 
والكفر  منه  بجزء  اإليامن  أو  أخرى،  دون  جوانب  عىل  االقتصار  وعدم  الكريم، 

باجلزء اآلخر.

  إن الفهم التجزيئي يعني: فهم القرآن بصورة جمزأة، بفصل بعضه عن بعض، 
وذلك بفهم كل آية قرآنية من دون ربطها ببقية اآليات األخرى، أو األخذ بجانب 
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من اآلية وترك تكملتها! وهذه الطريقة تستخدم أحيانًا لقضايا مصلحية وشخصية 
لتربير ثقافة معينة أو للتخيل عن حتمل املسؤوليات الدينية!

     وقد عارض القرآن الكريم بشدة الفهم التجزيئي، وأوعد القائمني به أشد 
َِعنَي * َعامَّ  َأَلنَُّهمْ َأمجْ آَن ِعِضنَي * َفَوَربَِّك َلنَسْ ُقرْ ِذيَن َجَعُلوا الْ العذاب، يقول تعاىل: {الَّ
َمُلوَن} 107 هذه اآلية الرشيفة تنطبق كذلك عىل أولئك الذين يؤمنون ببعض  َكاُنوا َيعْ
قيم القرآن، ويتخلون عن القيم األخرى، التي ال تتالءم مع مصاحلهم الشخصية، 
وقد توعد ربنا عّز وجّل مثل هؤالء الصنف من الناس باخلزي يف الدنيا وبالعذاب 
َفاَم  بَِبعْضٍ  ُفُروَن  َوَتكْ ِكَتاِب  الْ ِض  بَِبعْ ِمنُوَن  َأَفُتؤْ  ..} تعاىل:  قال  اآلخرة،  يف  الشديد 
َأَشدِّ  إىَِل  وَن  ُيَردُّ ِقَياَمِة  الْ َم  َوَيوْ َيا  نْ الدُّ ََياِة  احلْ يِف  يٌ  ِخزْ إاِلَّ  ِمنُْكمْ  َذلَِك  َعُل  َيفْ َمنْ  َجَزاُء 

َمُلوَن} 108 . َعَذاِب َوَما اهللُ بَِغافِلٍ َعامَّ َتعْ الْ

      إن هناك من يؤمن بجزء من القرآن، وهو -عادة- ما يتالءم مع مصاحله 
مع  يتالءم  ال  الذي  اجلانب  يف  بالقرآن  يكفر  ولكنه  الشخصية،  وغرائزه  وأهوائه 

مصاحله، أو يكلفه ما ال يريد!

       ومن أبرز األمثلة عىل ذلك من يأخذ بالقرآن يف املجال العبادي فقط، ولكنه 
ال يعمل بالقرآن يف املجاالت األخرى؛ كاملجال االقتصادي واالجتامعي والثقايف 
اللهم إال بمقدار ما يتالءم مع مصاحله وأهوائه وحساباته  والرتبوي واألخالقي، 
بعدي،  أمتي من  ما أختوف عىل  «أكثر  قوله:    النبي  الشخصية! وقد ورد عن 
رجل يتأّول القرآن، يضعه عىل غري مواضعه» 109، فتأويل القرآن من غري علم، أو 
تأويله بخالف املراد، إنام يكون ألهداف مصلحية، أو فكرة خاطئة، واملطلوب هو 
التعامل مع القرآن كاًل ال يتجزأ، وفهمه بصورة عميقة وصحيحة وفق آليات املنهج 
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الكريم منهج  القرآن  الواقع اخلارجي كاماًل؛ ألن  التفسري، وتطبيقه يف  العلمي يف 
للحياة ودستور لألمة اإلسالمية.

        وعلينا بوصفنا مسلمني االهتامم بلباب القرآن، وإال حتولنا إىل البحث 
عن القشور، وال بد من الرتكيز عىل القضايا الرئيسة واملهمة التي يشري إليها القرآن 

الكريم، والعمل وفقها.

الكريم جيب أن تشمل كل املجاالت: كاملجال  القرآن          واالستفادة من 
االجتامعي والثقايف والفكري واالقتصادي والسيايس والعلمي والرتبوي واألديب.. 

ومجيع شؤون احلياة األخرى.

ثانيًا- التدبر يف القرآن الكريم:

           كان اإلمام السجادg هيتم بالتدبر بالقرآن الكريم تطبيقًا لقوله تعاىل: 
 110  { َكثرِيًا  تاَِلفًا  اخْ فِيِه  َلَوَجُدواْ  اهلل   ِ َغريْ ِعنِد  ِمنْ  َكاَن  َوَلوْ  آَن  ُقرْ الْ ُروَن  َيَتَدبَّ {َأَفاَل 
َفاهُلَا } 111 . فالتدبر هو الطريق  آَن َأمْ َعىَل ُقُلوبٍ َأقْ ُقرْ ُروَن الْ وقوله تعاىل: {َأَفاَل َيَتَدبَّ
الطبيعي لفهم القرآن، والفهم هو نقطة االنطالق نحو التطبيق العميل ملفاهيم القرآن 
وأحكامه؛ أما تالوة القرآن بدون تدبر فيعني حتويل القرآن إىل حروف بدون معان، 

وكلامت بدون مفاهيم، وألفاظ بدون رؤى!

      واإلمام السجادg مل يكن يقرأ القرآن قراءة عابرة، أو تالوة جمردة، وإنام 
والرتبية  والعلم واحلكمة  املعرفة  كنوز  احتوته من  فيام  ويتأمل  آياته،  يتدبر يف  كان 

واألخالق.

         وكان اإلمامg حيث أصحابه عىل التدبر يف القرآن، وفهم آياته، واستخراج 
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، َينَْبِغي َلَك  اَم ُفتَِحتْ ِخَزاَنةٌ آِن َخَزاِئُن، َفُكلَّ ُقرْ كنوزه وخزائنه، فقد قالg: «آَياُت الْ
َأنْ َتنُْظَر َما فِيَها » 112. إذ فيها أنواع من جواهر املعاين واألرسار واحلقائق وأصناف 
وصغر  لفظه  قلة  مع  القرآن  كان  ولذلك  والدقائق  والفوائد  اللطائف  فرائد  من 

حجمه مشتماًل عىل مجيع ما كان وما هو كائن، وما يكون إىل يوم القيامة 113.

يتفاعل وجدانيًا وعاطفيًا  آية  يتدبر يف  السجادg عندما           وكان اإلمام 
لدرجة أنه يتغري شكله، ويصفر لونه، وترتعد فرائصه، تقول الرواية:  «َوَكانَ  )َعَليِْه 

ُرَها َحّتى  َكاد 115 َأنْ َيُموت » 116 . يِن} 114 ُيَكرِّ ِم الدِّ اَلُم(إَِذا َقَرَأ {مالِِك َيوْ السَّ

       وذلك لتدبره وفهمه العميق ملعاين هذه اآلية الرشيفة، فكان يتفاعل بكل 
كيانه ووجدانه مع ما ترمز إليه من دالالت وإشارات يف يوم القيامة.

         وال عجب يف ذلك، فإن من يعرف القرآن الكريم حق املعرفة يتأثر أشد 
التأثر، ويتفاعل بكل كيانه أشد التفاعل؛ وقد أشار القرآن الكريم بنفسه لذلك يف 
اهلل  َيِة  َخشْ نْ  مِّ عًا  َتَصدِّ مُّ َخاِشعًا  َتُه  َرَأيْ لَّ َجَبلٍ  َعىَل  آَن  ُقرْ الْ َهَذا  نَا  َأنَزلْ {َلوْ  تعاىل:  قوله 

ُروَن } 117. هُبَا لِلنَّاِس َلَعلَُّهمْ َيَتَفكَّ ِ َثاُل َنرضْ َمْ َوتِلَْك األْ

التدبر يف آياته، والتأمل والتفكر  التتلمذ عىل القرآن الكريم، عرب        وعلينا 
ونواهيه،  بأوامره  وااللتزام  تعاليمه،  تطبيق  عىل  والعمل  وعجائبه،  أرساره  يف 

واالستفادة منه يف كل شؤون احلياة حتى نكون من أهل القرآن املخلصني!

ثانيًا-  االهتامم بالتفسري:

         كان اإلمام زين العابدينg من أبرز املفرسين للقرآن الكريم يف زمانه، 
كان  «إنه  املؤرخون:  يقول  تفسريه،  روائع  بالكثري من  التفسري  استشهد علامء  وقد 
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ابنه الشهيد زيد يف تفسريه للقرآن»  صاحب مدرسة لتفسري القرآن، وقد أخد عنه 
. 118

   وأخذ عنه أيضًا ابنه اإلمام أبو جعفر حممد الباقرg يف تفسريه الذي رواه عنه 
زياد بن املنذر الزعيم الروحي للفرقة اجلارودية 119 .

   وقد اهتم اإلمام السجادg اهتاممًا كبريًا بتفسري القرآن الكريم، وخصوصًا 
آيات العقائد، فقد تناول القرآن الكريم العقائد يف آيات كثرية وسور متعددة، ويأيت 
التي بدأ األمويون  الفاسدة  العقائد  العقائد احلقة من  لبيان  اهتامم اإلمامg بذلك 
منهج  عن  األمة  مسرية  حيرفوا  كي   gاحلسني اإلمام  استشهاد  بعد  هلا  الرتويج 

اإلسالم األصيل.

رابعًا-  العناية بعلوم القرآن الكريم:

  اعتنى اإلمام السجادg بعلوم القرآن الكريم، وساهم يف إثرائها وتوسعتها، 
النزول،  وأسباب  القرآن،  فضائل  ببيان   gاإلمام اهتم  التفسري  علم  عن  ففضال 
القرآن  يف  والقصص  واملدين،  واملكي  واملنسوخ،  والناسخ  القرآنية،  والقراءات 

الكريم.

أنواع  «من  إن  إذ  القرآن،  علوم  أهم  من  القرآنية  السور  فضائل  بيان  إن  إذ   
علوم القرآن املفردة بالتصنيف فضائل القرآن، ذكره عامة من ألف يف علوم القرآن 
وتناولت فضل القرآن عىل اجلملة، وفضل السور بعينها، واآليات عىل اخلصوص، 
فيه  ملا  سورة  كل  أول  يف  يذكرها  أن  الفضائل  ذكر  ممن  املفرسين  عادة  جرت  وقد 
من الرتغيب، واحلث عىل قراءهتا وحفظها، إال الزخمرشي فإنه يذكرها يف آخرها، 
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والعلة يف ذلك أهنا صفات هلا، والصفة تستدعي تقديم املوصوف» 120 .

         وقد أوضح اإلمام السجادg فضل بعض السور واآليات القرآنية، فعن 
فضل البسملة قالg: «إن الصالة إذا أقيمت جاء الشيطان إىل قرين اإلمام فيقول: 
هل ذكر ربه؟ فإن قال: نعم، تركه، وإن قال: ال، ركب عىل كتفيه فكان إمام القوم 

حتى ينرصفوا». 

     فقيل له: أليس يقرأون القرآن؟

     قال: «بىل، ليس حيث تذهب، إنام اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم» 121 .

 : عن جده رسول اهلل gوعن فضل سورة الرمحن قال اإلمام السجاد         
 «لكل يشء عروس، وعروس القرآن سورة الرمحن )جل ذكره(  » 122 .

ناُه يِف  َزلْ ا َأنْ      وعن فضل قراءة سورة القدر قال اإلمام السجادg: «َمن َقَرَأ {إِنَّ
ِط بَِدِمِه يف َسبيِل اهلل  ِر} ِعنَد ُفطوِرِه وِعنَد َسحوِرِه، كاَن فيام َبينَُهام َكامُلَتَشحِّ َقدْ َليَْلِة الْ

َتعاىل » 123 .

        ومن علوم القرآن الكريم األخرى التي ُعني هبا اإلمام السجادg علم 
القرآن، وأول ظهور هلذا االصطالح  النزول، وهو: «اسم لعلم من علوم  أسباب 
الوحي،  قد )وقعت يف عرص  أمورًا  أن  إىل  العلامء  إذ توصل  السابع  القرن  كان يف 
واقتضت نزول الوحي بشأهنا(، ويبقى احلكم حكاًم نافذًا، وإن رفع السبب الذي 
ال  اللفظ  بعموم  العربة  بأن  القول  اشتهر  لذلك  املسبب،  وانتفى  نزل،  أجله  من 
بخصوص السبب، وأنه ال خيصص احلكم، وكانت أسباب النزول طريقًا قويًا يف 
فهم الكتاب العزيز، بل ُعدَّ أكثُر املفرسين قدرًة عىل إتقان التفسري وحتقيقه أكثَرهم 
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علاًم بأسباب النزول.

          لكن ما ذكره املفرسون وعلامء القرآن من أسباب النزول يدلنا بوضوح 
عىل أن مرادهم ليس هو خصوص ما كان سببًا، أي العلة التي نزلت اآلية من أجلها؛ 
وإنام سبب النزول يشمل كل القضايا التي كان النزول يف إطارها، وما يرتبط بنزول 
اآليات بنحو مؤثر يف داللتها ومعناها، بغض النظر عن الزمان واملكان؛ بل يصدق 

عىل ما خيالف زمان النزول بامليض واالستقبال» 124 .

       وقد بنّي اإلمام السجادg أسباب النزول لبعض اآليات والسور القرآنية، 
اهلل  َولِيُُّكُم  اَم  {إِنَّ تعاىل:  قوله  نزول  سبب  عن   gاإلمام قال  إذ  الوالية،  آية  ومنها: 
َكاَة َوُهمْ َراِكُعوَن } 125  إنام  ُتوَن الزَّ اَلَة َوُيؤْ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن آَمنُواْ الَّ َوَرُسوُلُه َوالَّ

نزلت يف عيل بن أيب طالبg عندما تصدق بخامته يف الصالة 126 .

         ونظرًا الهتامم القرآن الكريم برسد قصص جمموعة من األنبياء واملرسلني، 
العربة  ألخذ  وذلك  املخلصني،  اهلل  عباد  وقصص  الصاحلني،  األولياء  وقصص 
َحيْنَا إَِليَْك  َقَصِص باَِم َأوْ َسَن الْ ُن َنُقصُّ َعَليَْك َأحْ والعظة منها كام يف قوله تعاىل: {َنحْ
ُروَن } 128 . فقد أوىل  َقَصَص َلَعلَُّهمْ َيَتَفكَّ آَن } 127 وقوله تعاىل: { َفاقُْصِص الْ ُقرْ َهـَذا الْ
اإلمام السجادg عناية كبرية ببيان تفاصيل بعض تلك القصص القرآنية، وكشف 
النقاب عن أبعادها وأرسارها وجوانبها املختلفة لالستفادة منها يف أخذ الدروس 

والعرب بأحسن استفادة.

           واإلمام السجادg عندما يرسد القصص القرآين، ويكشف تفاصيلها، 
وأبرز أسامء شخوصها، ويربطها بواقعها الزمني واملستقبيل، كان اإلمامg يروي 
تلك التفاصيل عن علم ومعرفة، ألنه أخذ العلم من آبائه عن رسول اهلل ، فهم 
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األعلم بتفسري القرآن الكريم مصداقًا لصفتهم برتاجم القرآن الكريم.

       ومن جهة أخرى فإن هذا يدل عىل اجلهود الكبرية التي بذهلا اإلمام السجاد
g يف إغناء هذا الفن القصيص القرآين، وما بيَّنه وكشفه من أرسار وتفاصيل حول 

قصص األنبياءg كقصة يعقوب، وقصة يوسف، وقصة موسى.

        وما أوضحه وبيَّنه من تفاصيل قصص املاضني من غري األنبياء ممن ذكرت 
وقصة  الرس،  أصحاب  وقصة  وقابيل،  هابيل  كقصة  الكريم؛  القرآن  يف  قصته 

أصحاب السبت.

خامسًا-  كتابة املصحف الرشيف بخطه:

         يوجد يف املكتبة الرضوية يف مشهد مصحف رشيف منسوب إىل اإلمام 
الرضوية  للمكتبة  زياريت  عند  بنفيس  رأيته  [وقد  الرشيف،  بخطه  كتبه   gالسجاد
يف حرم اإلمام عيل الرضاg]، وقد كتب باخلط الكويف، جاء يف آخره )قوله احلق 
وله امللك إن اهلل ال خيلف امليعاد، كتبه املنتظر لوعده عيل بن احلسني بن عيل بن أيب 

طالب( 129 .
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املبحث الثالث

gنامذج من تفسري اإلمام السجاد

         للقرآن الكريم أرسار وغوامض، وآيات حمكامت وأخر متشاهبات، ال 
{ُهَو  يعرف معناها ومقصدها إال اهلل تعاىل والراسخون يف العلم كام يف قوله تعاىل 
ا  َفَأمَّ ُمَتَشاهِبَاتٌ  َوُأَخُر  ِكَتاِب  الْ ُأمُّ  َْكاَمتٌ ُهنَّ  آَياتٌ حمُّ ِمنُْه  ِكَتاَب  الْ َعَليَْك  َأنَزَل  ِذَي  الَّ
َلُم َتأِْويَلُه  تَِغاء َتأِْويِلِه َوَما َيعْ ِفتْنَِة َوابْ تَِغاء الْ غٌ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه ابْ ِذيَن يف ُقُلوهِبِمْ َزيْ الَّ
ُلواْ  ُأوْ إاِلَّ  ُر  كَّ َيذَّ َوَما  نَا  َربِّ ِعنِد  نْ  مِّ ُكلٌّ  بِِه  آَمنَّا  َيُقوُلوَن  ِم  ِعلْ الْ يِف  اِسُخوَن  اهلل  َوالرَّ إاِلَّ 
ِم } هم أئمة أهل البيت األطهار كام ورد يف  ِعلْ اِسُخوَن يِف الْ َباِب } 130 ، { َوالرَّ األلْ
تفسري  ملعرفة  إليهم  للرجوع  بنا حاجة  فنحن   ،  131 الرشيفة  األحاديث  العديد من 
القرآن بصورة دقيقة وصحيحة، فالقرآن الكريم نزل يف بيوهتم، وكان أمري املؤمنني
g أول من تكلم يف تفسري القرآن الكريم ومن بعده أئمة أهل البيت األطهار 132 
، ومنهم: اإلمام عيل بن احلسني السجادg الذي ورد عنه تفسريه لبعض اآليات 

القرآنية وتأويله هلا.

       ومن أجل تعميم الفائدة واالستفادة من املنهج التفسريي لإلمام عيل بن 
احلسني السجادg املبثوث يف كتب التفسري واحلديث نذكر نامذج -عىل سبيل املثال 

ال احلرص - من تفسريه لبعض اآليات القرآنية، ومنها:

ِض } 133 : َ األَرْ ُض َغريْ ُل األَرْ َم ُتَبدَّ  تفسري قوله تعاىل: {َيوْ

َتَسبْ َعَليَْها  ْ ُتكْ ض مَل ني بَِأرْ        قال اإلمام السجادg يف تفسري هذه اآلية: «َيعْ
ة » 134 . َل َمرَّ ُنوُب، باِرَزًة َليَْستْ َعَليْها ِجبالٌ َوال َنباتٌ َكام َدحاها أوَّ الذُّ
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ُدوَدةٍ } 135 : سٍ َدَراِهَم َمعْ ُه بَِثَمنٍ َبخْ وْ تفسري قوله تعاىل: { َورَشَ

      فّرس اإلمام السجادg هذه اآلية الرشيفة بقوله: «إن الثمن البخس الذي 
اشرتوا به يوسف كان عرشين درمهًا ». 136

: 137 { ُلومٌ عْ مْ َحقٌّ مَّ َواهِلِ ِذيَن يِف َأمْ  تفسري قوله تعاىل: { َوالَّ

اَلُم(  َفرٍ )َعَليِْه السَّ ُت َأَبا َجعْ ، َقاَل: َسِمعْ َنَْصاِريِّ ِن األْ محْ ِن َعبِْد الرَّ َقاِسِم بْ      َعِن الْ
يِن َعنْ  ِربْ َلُه: َأخْ َفَقاَل  اَلم(  ِ )َعَليِْهاَم السَّ َُسنيْ ِن احلْ بْ َأيِب َعيِلِّ  إِنَّ َرُجاًل َجاَء إىِل   َيُقوُل : 
ُروِم} 138  َما هَذا  اِئِل َواملَْحْ لسَّ ُلومٌ * لِّ عْ مْ َحقٌّ مَّ َواهِلِ ِذيَن يِف َأمْ : {َوالَّ ِل اهلل َعزَّ َو َجلَّ َقوْ

ُلومُ ؟ َقُّ املَْعْ احلْ

ْ ُء ُخيِْرُجهُ  ِمنْ  ُلوُم: اليشَّ َقُّ املَْعْ اَلم(: احلْ ِ )َعَليِْهاَم السَّ َُسنيْ ُن احلْ      َفَقاَل َلُه َعيِلُّ بْ
. ِ ُروَضَتنيْ َدَقِة املَْفْ َكاِة، َو اَلِمَن الصَّ َمالِهِ  َليَْس ِمَن الزَّ

َدَقِة، َفاَم ُهَو؟ َكاِة َو اَلِمَن الصَّ ْ َيُكنْ ِمَن الزَّ       َقاَل : َفإَِذا مَل

ِر  َثَر، َو إِنْ َشاَء َأَقلَّ َعىل  َقدْ ُجُل  ِمنْ َمالِِه إِنْ َشاَء َأكْ ِرُجُه الرَّ ْ ُء ُخيْ      َفَقاَل : ُهَو اليشَّ
ِلُك. َما َيمْ

نَُع بِِه؟ ُجُل: َفاَم َيصْ       َفَقاَل َلُه الرَّ

، َأوْ َيِصُل  بِِه َأخًا َلُه يِف  يفًا، َو َحيِْمُل بِِه َكالًّ ي  بِِه َضعْ      َقاَل : َيِصُل بِِه َرمِحًا، َو ُيَقوِّ
اهلل، َأوْ لِنَاِئَبةٍ َتنُوُبهُ .

َلُم َحيُْث َجيَْعُل ِرَساَلَتُه   139 } 140 . ُجُل:  { اهلل َأعْ          َفَقاَل الرَّ
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َِميَل} 141 : َح اجلْ فْ َفِح الصَّ تفسري قوله تعاىل: { َفاصْ

           فّرس اإلمام السجادg معنى الصفح اجلميل يف هذه اآلية الرشيفة: { 
َِميَل} 142 بقولهg: «العفو من غري عتاب » 143. َح اجلْ فْ َفِح الصَّ َفاصْ

تفسري آية املودة:

g َعن هِذِه اآلَيِة:      قال حكيم بن جبري: َسَألُت َعيِلَّ بَن احلَُسنِي بِن َعيِلٍّ

بى }144؟ ُقرْ َة يِف الْ رًا إاِلَّ املََْودَّ َئُلُكمْ َعَليِْه َأجْ      {ُقلْ ال َأسْ

دٍ )صىل اهلل عليه و آله( »145.      قاَل:  «ِهَي َقراَبُتنا أهَل الَبيِت ِمن حُمَمَّ

     ويف تفسري الطربي تأكيد للمعنى نفسه، فقد روى الطربي عن أيب الّديلم: 
مَلّا جي َء بَِعيِلِّ بِن احلَُسنِيg أسريًا َفأقيَم َعىل  َدَرِج ِدَمشَق، قاَم َرُجلٌ ِمن أهِل الّشاِم 

َفقاَل: احلَمُد هلل الَّذي َقَتَلُكم َواسَتأَصَلُكم وَقَطعَ  ُقرَبى 146 الِفتنَِة!

       َفقاَل َلُه َعيِلُّ بُن احلَُسنِيg: أَقَرأَت الُقرآَن؟ 

       قاَل: َنَعم.

      قاَل: أَقَرأَت آَل حم؟

     قاَل: َقَرأُت الُقرآَن ومَل أقَرأ آَل حم؟

بى }147؟ ُقرْ َة يِف الْ رًا إاِلَّ املََْودَّ َئُلُكمْ َعَليِْه َأجْ      قاَل: ما َقَرأَت: {ُقلْ ال َأسْ

      قاَل: وإنَُّكم أَلَنُتم ُهم؟
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      قاَل: َنَعم  148 .

تفسري الفواحش:

      أوضح اإلمام السجادg معنى الفواحش الظاهرة والباطنة يف قوله تعاىل: 
َفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن }149، فقالg:  «ما ظهر نكاح  َم َريبَِّ الْ اَم َحرَّ { ُقلْ إِنَّ

نساء األب، وما بطن الربا » 150 .

املقصود بالربهان الذي رآه يوسف:

     فّرس اإلمام زين العابدينg الربهان الذي رآه يوسف يف قوله تعاىل: { َوَلَقدْ 
:gِه } 151 . فقال َهاَن َربِّ َأى ُبرْ ال َأن رَّ َمهَّتْ بِِه َوَهمَّ هِبَا َلوْ

     «كان يف ذلك البيت صنم فألقت املرأة ثوبًا عليه وقالت: أستحي عنه. فقال 
القهار ». فتذكر اهلل  الواحد  فأنا أحق أن أستحي من  يوسف: تستحي من الصنم، 
سبحانه وتعاىل يف تلك اللحظة منعه منها، واالستحياء منه عز وجل، والعلم بأن 

ذلك معصية هو الربهان الذي جعله يمتنع عن ارتكاب الفاحشة.

     ثم إن اللطف - كام يقول الشيخ الطربيس - الذي لطف اهلل تعاىل به يف تلك 
احلال، أو قبلها، فاختار عنده االمتناع عن املعايص، وهو ما يقتيض كونه معصومًا، 
ألن العصمة هي اللطف الذي خيتار عنده التنزه عن القبائح، واالمتناع من فعلها؛ 

وجيوز أن يكون الرؤية ههنا بمعنى العلم، كام جيوز أن يكون بمعنى اإلدراك 152 .

احلديث عن اجلنة:

ِمننَِي  املُْؤْ اهلل  {َوَعَد  تعاىل:  قوله  تفسري  يف   gالسجاد اإلمام  عن  روي          
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نٍ  َاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساِكَن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت َعدْ تَِها األهَنْ ِري ِمن حَتْ ِمنَاِت َجنَّاتٍ َجتْ َواملُْؤْ
اجلَنَِّة  َأهُل   إِذا صاَر   » قال:  أنه   153 َعظِيُم}  الْ ُز  َفوْ الْ ُهَو  َذلَِك  َربُ  َأكْ اهلل  َن  مِّ َوانٌ  َوِرضْ
َأِريَكتِِه،  َعىل  ِمنُهم  ُمؤِمنٍ  ُكلُّ  َكَأ  َواتَّ َوَمساِكنِِه،  َجنّاتِِه  إىِل  اهلل  َويِلُّ  َوَدَخَل  اجلَنَِّة،  يِف 
َرت َحوَلُه الُعُيوُن، َوَجَرت ِمن حَتتِِه األهَناُر،  َلت َعَليِه الثِّامُر، َوَتَفجَّ تُه ُخّداُمُه، َوهَتَدَّ َحفَّ
َفت له النَّامِرُق، َوَأَتتُه اخلُّداُم باِم شاَءت َشهَوُتُه ِمن َقبِل َأن  ، َوُصفِّ رايِبُّ َوُبِسَطت َلُه الزَّ

َيسَأهَلُم َذلَِك.

       قاَل: َوَخيُرُج َعَليِهُم احلُوُر الِعنُي ِمَن اجِلناِن، َفَيمُكُثوَن بَِذلَِك ما شاَء اهللُ. ُثمَّ 
اَن َجنَّتِي يِف ِجواِري،  إِنَّ اجلَّباَر ُيرِشُف َعَليِهم َفَيُقوُل هَلُم: َأولِياِئي َوَأهَل طاَعتِي َوُسكَّ

َأال َهُل ُأَنبُِّئُكم بَِخريٍ مِمّا َأنُتم فِيِه؟ 

ت  نا َوَأيُّ َيش ءٍ َخريٌ مِمّا َنحُن فِيِه! َنحُن فِيام اشَتَهت َأنُفُسنا َوَلذَّ       َفَيُقوُلوَن: َربَّ
َأعُينُنا ِمَن النَِّعِم يِف ِجواِر الَكِريِم.

نا َنَعم، َفأتِنا بَِخريٍ مِمّا َنحُن فِيِه، َفَيُقوُل         قاَل: َفَيُعوُد َعَليِهُم الَقوُل، َفَيُقوُلوَن: َربَّ
هَلُم: َتباَرَك َوَتعاىل : ِرضاَي َعنُكم َوحَمَبَّتِي َلُكم َخريٌ َوَأعَظُم مِمّا َأنُتم فِيِه.

نا، ِرضاَك َعنّا َوحَمَبَُّتَك َلنا َخريٌ َلنا َوَأطَيُب أِلَنُفِسنا.      قاَل: َفَيُقوُلوَن: َنَعم يا َربَّ

ِمناِت َجنَّاتٍ  ِمننَِي َو املُْؤْ        ُثمَّ َقَرَأ َعيِلُّ بُن احلَُسنِيg َهِذِه اآلَيَة: {َوَعَد اهللُ املُْؤْ
وانٌ ِمَن اهلل  نٍ َو ِرضْ اُر خالِِديَن فِيها َو َمساِكَن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت َعدْ هَنْ تَِها األْ ِري ِمنْ حَتْ َجتْ

َعظِيُم  154 } »  155. ُز الْ َفوْ َربُ ذلَِك ُهَو الْ َأكْ

معنى التسنيم:

نِيمٍ * َعيْنًا  { َوِمَزاُجُه ِمن َتسْ       قال اإلمام السجادg يف تفسري قوله تعاىل: 
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ُبوَن } 156 ما نصه: ُب هِبَا املَُْقرَّ َ َيرشْ

ابُِقوَن:  ُبوَن السَّ ، َوُهُم امُلَقرَّ دٍ دٌ َوآُل حُمَمَّ       « ُهَو َأرَشُف  رَشابٍ  يِف  اجلَنَِّة َيرَشُبُه حُمَمَّ
ُة َوفاطَِمُة َوَخِدَجيُة- َصَلواُت اهلل َعَليِهم َوَعىل  رسوُل اهلل َوَعيِلُّ بُن َأيِب طالِبٍ َواألَِئمَّ

- َيَتَسنَُّم َعَليِهم ِمن َأعايِل ُدوِرِهم » 157. َبُعوُهم بِإِيامنٍ ِذين اتَّ تُِهُم الَّ يَّ ُذرِّ

َناُهمْ َسِعرًيا} 158: اَم َخَبتْ ِزدْ تفسري قوله تعاىل: {..مأَْواُهمْ َجَهنَُّم ُكلَّ

له :  يقال   وادٍ  جهنّم  يف  «إّن  بقوله:  املباركة  اآلية   gالسجاد اإلمام  فّرس        
ناُهمْ َسِعريًا} أي:  ِزدْ {ُكلَّام َخَبتْ  إذا خبت جهنّم فتح سعريها [وهو قوله:  سعري، 

كّلام انطفت ]» 159..

معنى الربزخ: 

     فّرس  اإلماُم زيُن العابديَنg  معنى الربزخ يف قولِه تعاىل :

ِم ُيبَْعُثوَن} 160 قائاًل: َزخٌ إىَِل َيوْ { َوِمن َوَراِئِهم َبرْ

ِرياِض  ِمن  َلَروَضةٌ  الَقَرب  إنّ   َضنْكًا. واهلل ،  مَلَعيَشًة  فيِه  هَلُم  الَقُرب، وإنَّ       «هو 
رةٌ ِمن ُحَفِر النّاِر » 161. اجلنِّة، أو ُحفْ

بقوله:   gالصادق اإلمام  الربزخ ورد عن حفيده  نفسه عن  واملعنى            
أيضًا  نيا واآلِخَرِة. والدليل عىل ذلك  الدُّ الثَّواُب والِعقاُب بني  القرب وفيه  َزُخ  «الَربْ

زَخ  » 162. قول العامل – أي اإلمام الكاظم-g: واهلل، ما نخاف عَليُكم إاّل الَربْ

ُف عَليُكم يف الَربَزِخ! ».      وقال اإلمام الّصادُقg أيضًا: «واهلل، أَختَوَّ

زُخ؟      قلُت: وما الَربْ
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     قاَل: « الَقُرب، ُمنُذ حنِي َموتِِه إىل  يوِم القيامِة » 163.

يف معنى الواقعة واخلافضة والرافعة:

َواِقَعُة *  الْ َوَقَعِت  {إَِذا  تعاىل:  قوله  تفسري  السجادg يف  اإلمام        ورد عن 
َواِقَعُة } يعني القيامة. افَِعةٌ } 164 قال: «{إَِذا َوَقَعِت الْ َعتَِها َكاِذَبةٌ * َخافَِضةٌ رَّ َليَْس لَِوقْ

{  َخافَِضةٌ } خفضت واهلل بأعداء اهلل إىل النار.  { رافَِعةٌ } رفعت واهلل أولياء اهلل إىل 
اجلنة  » 165.

     فلسفة القصاص:

 {   قال اإلماُم زيُن العابديَنg يف تفسري قوله تعاىل:  {َو َلُكمْ يِف الِْقصاِص َحياةٌ
فَكفَّ  ِمنُه  ُيقَتصُّ  أّنُه  َفَعَرَف  بالَقتلِ   َهمَ   َمن   ما نصه: «ألنَّ  القصاص  فلسفة  وبيان 
لِذلَك عِن الَقتِل كاَن َحياًة لِّلذي )كاَن( َهمَّ بَقتِلِه، وَحياًة هلذا اجلاين الذي أراَد أن 
َيقُتَل، وَحياًة لَغرِيِمها ِمن الناِس إذا َعِلموا أنَّ الِقصاَص واِجبٌ ال َجيرؤوَن عىَل الَقتِل 

خَماَفَة الِقصاِص» 166.

من  يمنع  ألنه  ونجاة،  حياة  وأنه  القصاص  فلسفة  إىل  يشري    gفاإلمام       
الذي هو من أعظم املحرمات يف اإلسالم، فيكون ذلك نجاة ملن  القتل،  ارتكاب 
ارتكاب جريمة  القصاص زجرًا وردعًا عن  القتل وملن هو ضحيته، ألن يف  نوى 

القتل بحق األبرياء، وبذلك يكون القصاص وقاية وعالجًا يف آن واحد.

      ونكتفي هبذه النامذج من تفسري اإلمام عيل بن احلسني السجادg الذي كان 
وبيان غوامضه وأرساره، وسيجد  احلكيم،  الذكر  آيات  بتفسري  العناية  أشد  يعتني 
املجيد  اهلل  لكتاب  الرشيفة  اآليات  تفسري  مما ورد عنهg يف  الكثري  لتفسريه  املتتبع 

وتأويله وبياهنا.
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النتائج

مجيعًا  املؤرخون  واتفق   ،  g السجاد  احلسني  بن  عيل  اإلمام  معارصو  أمجع 
عىل فضله ورشفه ومكانته العلمية الشاخمة وشخصيته العظيمة،وأمجعوا عىل سعة 

علومه، وغزارة معارفه، وأنه أعلم أهل زمانه وأفقههم وأفضلهم.

 كشفت آثاره ورسائله العلمية، وعطاؤه الفكري واملعريف، وما روي عنه من 
أخبار وأحاديث، وفقه، وكالم وعقائد، وتفسري، ومعارف دينية عن مستوى مقامه 

العلمي الرفيع، وفضله ومنزلته العلمية التي ال يقاس هبا أحد يف زمانه.

ويويص  تعاهده،  عىل  وحيث  الكريم،  القرآن  يعظم   gالسجاد اإلمام  كان 
أصحابه وتالمذته وشيعته بالعناية به، وبقراءته وتالوته والتدبر فيه، والعمل بام جاء 
فيه من أحكام فقهية ودينية، وتعاليم ووصايا وإرشادات قرآنية، ووجوب االلتزام 

بأوامره واجتناب نواهيه وزواجره.

الصحيفة  يف  املذكور  القرآن  ختم  يف  دعائه  يف   gالسجاد اإلمام  أوضح 
الكريم وعظمته وأّكد  القرآن  الثاين واألربعون،خصائص  الدعاء  السجادية، وهو 
فيه أن القرآن الكريم هو معجزة اإلسالم، وأنه نور هداية، ومنهج حياة، ومصدر 

للترشيع، ومنبع فكر وعلم ومعرفة. 

كان لإلمام عيل بن احلسنيg دور بارز يف العناية بالقرآن الكريم، وإثراء العلوم 
القرآنية املختلفة، وبيان بعض أرسار القرآن الكريم وكنوزه ومعارفه ، وإغناء علم 

التفسري، وإثراء الثقافة القرآنية.

اهتم اإلمام السجادg اهتاممًا كبريًا بتفسري القرآن الكريم، وكان حيث أصحابه 
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وتالمذته عىل التدبر يف القرآن، وفهم آياته، واستخراج كنوزه وخزائنه، وعدم قراءة 
القرآن قراءة جمردة، أو تالوة عابرة.

اعتنى اإلمام السجادg بعلوم القرآن الكريم، وساهم يف إثرائها وتوسعتها، 
النزول،  وأسباب  القرآن،  فضائل  ببيان   gاإلمام اهتم  التفسري  لعلم  فباإلضافة 
القرآن  يف  والقصص  واملدين،  واملكي  واملنسوخ،  والناسخ  القرآنية،  والقراءات 

الكريم.
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18-   مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 189. هتذيب األحكام، الشيخ الطويس، 

ج 6، ص 63. إعالم الورى بأعالم اهلدي، الطربيس، ص 296.

19-   مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 189 الفصول املهمة، ج 2، ص 855. 

تذكرة اخلواص، ص 273. أعيان الشيعة، ج 2، ص 462.

20-  صفة الصفوة، ابن اجلوزي، املكتبة العرصية، بريوت – لبنان، طبع عام 1430هـ - 2009م، 

ج 1، ص 324. سري أعالم النبالء، الذهبي، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل 1435هـ - 

2014م، ج 3، ص 477.

21-  اإلرشاد، الشيخ املفيد، ص 251.

189.  روضة  ص   ،4 ج  طالب،  أيب  آل  243.  مناقب  ص  املفيد،  الشيخ  22-   ا إلرشاد، 

الواعظني،ص 222.
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23-  اإلرشاد، الشيخ املفيد، ص 243. أصول الكايف، ج 1، ص 539. مناقب آل أيب طالب، ج 

4، ص 189. روضة الواعظني، ص 222. هتذيب األحكام، ج 6، ص 63.. إعالم الورى، الشيخ 

الطربيس، ص 296.

24-  تذكرة اخلواص، سبط ابن اجلوزي، ص 280. سري أعالم النبالء، الذهبي، املكتبة العرصية، 

بريوت، الطبعة األوىل 1435هـ - 2014م، ج 3، ص484. البداية والنهاية، ابن كثري، ج 6، ص 

474. األعالم، الزركيل، دار العلم للماليني، بريوت ـ لبنان، الطبعة السادسة عرشة 2005م، ج 4، 

ص 277.

25- البداية والنهاية، ابن كثري، املكتبة العرصية، بريوت – لبنان، طبع عام 1426هـ ـ 2005م، 

ج 6، ص 474.

26-  مناقب آل أيب طالب، ج 4، ص 189.

الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  للمطبوعات،  التعارف  دار  األمني،  حمسن  السيد  الشيعة،  أعيان    -27

اخلامسة 1418هـ ـ 1998م، ج 2، ص 462.

28-  اإلرشاد، الشيخ املفيد، ص 243. مناقب آل أيب طالب، ج 4، ص 189. هتذيب األحكام، 

ج 6، ص 63. تذكرة اخلواص، سبط ابن اجلوزي، ص 280.

29-  بحار األنوار، ج 46، ص 79.

30-   تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، بريوت، طبع عام 1415هـ، ج 41، ص 370. 

البداية والنهاية، ابن كثري، املكتبة العرصية، بريوت ـ لبنان،  طبع عام 1426هـ ـ 2005م، ج 6، ص 

.467

31-   تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، بريوت، طبع عام 1415هـ، ج 41، ص 371. 
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32-   سري أعالم النبالء، الذهبي، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل 1435هـ - 2014م ج 

3، ص 479. هتذيب الكامل، املزي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 1413هـ - 1992م، 

ج 20، ص 386. البداية والنهاية، ج 6، ص 468.

33-  هتذيب األسامء واللغات، حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الكتب العلمية، بريوت 

– لبنان، ج 1، ص 343.

34-  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج 41، ص 371.

35-  تاريخ اليعقويب، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية 1423 هـ ـ 2002م، ج 

2، ص 212.

36-  علل الرشائع، ج 1، ص 236، ح 10. بحار األنوار، ج 79، ص 309، ح 12.

املكتبة اإلسالمية، تركيا، ج 6، ص 267، رقم 2364. سري  البخاري،  الكبري،  التاريخ     -37

ص   ،3 ج  2014م،   - 1435هـ  األوىل  الطبعة  بريوت،  العرصية،  املكتبة  الذهبي،  النبالء،  أعالم 

.479

38-   سري أعالم النبالء، الذهبي، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل 1435هـ - 2014م، 

ج 3، ص 479.

39-  اإلرشاد، ص 243.

40-  الطبقات الكربى، ابن سعد، دار صادر، بريوت، ج 5، ص 222. البداية والنهاية، ج 6، 

ص 466.

الثانية  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الدمريي،  الدين  كامل  الكربى،  احليوان  حياة    -41

1424هـ، ج 1، ص 201.
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42-   سري أعالم النبالء، الذهبي، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل 1435هـ - 2014م، 

ج 3، ص 483.

43-  حلية األولياء، دار احلديث، القاهرة – مرص، 1430هـ - 2009م، ج 2، ص 414.

44-  موسوعة طبقات الفقهاء، الشيخ جعفر السبحاين، ج 1، ص 259، نقاًل عن كتاب: تاريخ 

املذاهب اإلسالمية، ص 639 و 642 .

الطبعة  لبنان،  السبحاين، دار األضواء، بريوت-  الشيخ جعفر  الفقهاء،  45-  موسوعة طبقات 

األوىل 1420هـ- 1999م، ج 1، ص 258.

46-  راجع الذريعة إىل تصانيف الشيعة، آغا بزرك الطهراين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

الطبعة األوىل 1430هـ - 2009م، ج 6، ص 124.

47-  راجع الصحيفة السجادية الكاملة.

48-  اخلصال، مؤسسة األعىل للمطبوعات، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل 1410هـ- 1990م، 

ص 564 – 570.

اخلامسة  الطبعة  بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  الرسول،  آل  عن  العقول  حتف    -49

1394هـ - 1974م، ص 184 – 195.

اخلامسة 1412هـ- 1991م، ج  الطبعة  لبنان،  اهلداية، بريوت-  دار  الوسائل،  50-  مستدرك 

11، ص 154- 169، ح 12664.

51-  رجال النجايش، رشكة األعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان، الطبعة األوىل 1431هـ-

2010م، ص 114، رقم 296.

52-  انظر نص الرسالة يف كتاب الكايف، ج 8، ص 17 – 19، ح 1.



د.عبداهللا أمحد اليوسف

203

53-   راجع بحار األنوار، العالمة املجليس، ج 10، ص 145- 149.

54-  راجع بحار األنوار، العالمة املجليس، ج 75، ص 128- 162.

55-  سورة اجلاثية،  اآلية: 20.

56-  سورة األعراف، اآلية: 203..

57-  سورة يونس، اآلية: 57.

58-  سورة النحل، اآلية: 89.

59- كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، املتقي اهلندي: عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين، 

مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان، طبع عام 1409هـ - 1989م، د.ط،  ج 1، ص 515، ح 2300.

60-  أصول الكايف: ج 2 ص 564 ح 2 عن السكوين عن اإلمام الصادق عن آبائه عليهم السالم، 

تفسري العّيايش: ج 1 ص 2 ح 1 عن حمّمد بن مسعود عن اإلمام الصادق عن آبائه عليهم السالم عنه 

صىل اهلل عليه و آله، النوادر للراوندي: ص 144 ح 197 عن اإلمام عيّل g عنه صىل اهلل عليه و 

آله، عّدة الداعي: ص 268 كالمها نحوه، بحار األنوار: ج 89 ص 17 ح 16؛ املعجم الكبري: ج 10 

ص 198 ح 10450، املصنّف البن أيب شيبة: ج 7 ص 172 ح 11 كالمها عن عبداهلل بن مسعود، 

وفيهام من « القرآن» إىل « النار» فقط، كنز العاّمل: ج 1 ص 516 ح 2306.

61-   سنن أيب داوود: ص 280 - 281 ح 1464، سنن الرتمذي: ص 869 ح 2914، مسند 

ابن حنبل: ج 2 ص 624 ح 6813 وفيهام « منزلتك» بدل « منزلك»، املستدرك عىل الصحيحني: 

ج 1 ص 739 ح 2030، السنن الكربى : ج 2 ص 77 ح 2425 كالمها نحوه وكّلها عن عبداهلل 

بن عمرو، كنز العاّمل: ج 1 ص 520 ح 2330؛ جممع البيان: ج 1 ص 85 عن عبداهلل بن عمر عن 

اإلمام عيّل عليه السالم.



gالعناية بالقرآن الكريم عند اإلمام عيل بن احلسني السجاد

204

62- أصول الكايف: ج 2 ص 565 ح 8 عن اإلمام الصادق عليه السالم، تفسري العّيايش: ج 1 

ص 5 ح 8 وفيه « األحزان» بدل « األحداث»، بحار األنوار: ج 92 ص 26 ح 28؛ املعجم الكبري: 

ج 18 ص 91 ح 165 عن اجلارود نحوه.

دار  عبده،  حممد  الشيخ:  رشح  الريض،  الرشيف  طالب،  أيب  بن  عيل  لإلمام  البالغة  هنج    -63

البالغة، بريوت - لبنان، الطبعة

 الرابعة 1409هـ - 1989م، ج 3، ص 598، وصية 47. روضة الواعظني: ص 136. بحار 

األنوار: ج 42، ص 249، ح 51. و ج 75، ص 100، ح 2.

64-   أعالم الدين: ص 100، حتف العقول: ص 150، بحار األنوار: ج 74 ص 290 ح2.

65-   بحار األنوار: ج 33 ص 155 ح 421.

66-  مستدرك الوسائل: ج 4 ص 237 ح 4588، بحار األنوار: ج 22 ص 477 ح 27 كالمها 

نقاًل عن ابن طاووس يف الطرف عن اإلمام الكاظم عليه السالم.

َأوْ  َباُل  ِ بِِه اجلْ تْ  َ آًنا ُسريِّ { َوَلوْ َأنَّ ُقرْ 67-  إشارة إىل اآلية 31 من سورة الرعد وهي قوله تعاىل: 

وْ َيَشاء اهلل هَلََدى  ِذيَن آَمنُواْ َأن لَّ َييَْأِس الَّ َأَفَلمْ  ُر مَجِيًعا  َتى َبل هلل األَمْ َم بِِه املَْوْ ُض َأوْ ُكلِّ ُقطَِّعتْ بِِه األَرْ

ُد  ن َداِرِهمْ َحتَّى َيأِْيتَ َوعْ لُّ َقِريًبا مِّ ِذيَن َكَفُرواْ ُتِصيُبُهم باَِم َصنَُعواْ َقاِرَعةٌ َأوْ حَتُ النَّاَس مَجِيًعا َوالَ َيَزاُل الَّ

اهلل إِنَّ اهلل الَ ُخيِْلُف املِْيَعاَد}.

68- أصول الكايف: ج 1 ص 283 ح 7، بصائر الدرجات: ص 115 ح 3 نحوه وكالمها عن 

إبراهيم بن عبداحلميد عن أبيه، بحار األنوار: ج 14 ص 113 ح 4.

69- أصول الكايف: ج 1، ص 259-260، ح 1، كامل الدين: ص 681 ح 31، معاين األخبار: 

ص 101 ح 2، األمايل للصدوق: ص 779 ح 1049، الغيبة للنعامين: ص 223 ح 6 كّلها عن عبد 

العزيز بن مسلم، بحار األنوار: ج 25 ص 128 ح 4.
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70-  سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد الذهبي، املكتبة العرصية، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل 

1435هـ - 2014م، ج 3، ص 482.

71-  التوحيد، الشيخ الصدوق، دار املعرفة، بريوت - لبنان، د.ت، ص 224، ح 3.

72-   الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاين واألربعون، ص 176.

النهاية: ج 4 ص   ( به احلائط؛ أي خيَلط  ُيمَلُط  البناء  الذي جيعل بني سايَف  الطنُي  املاِلط:    -73

357« ملط»(.

74-  تفسري القّمي: عيل بن إبراهيم القمي الكويف، صححه وعلق عليه: السيد طيب املوسوي 

عن   263 ص   2 1991م.ج   - 1411هـ  األوىل  الطبعة  لبنان،   – بريوت  الرسور،  دار  اجلزائري، 

سليامن بن داوود، بحار األنوار: ج 89 ص 198 ح 8.

75-  أصول الكايف: ج 2 ص 612 ح 6 عن حمّمد بن بشري.

76-  أصول الكايف: ج 2 ص 612 ح 6 عن حمّمد بن بشري، عّدة الداعي: ص 270 عن اإلمام 

الصادق عليه السالم، بحار األنوار: ج 89 ص 201 ح 17.

77-  هتذيب األحكام: ج 5 ص 458 - 459 ح 1640 عن خالد بن ماد القالنّيس عن اإلمام 

الفقيه: ج 2 ص 227 ح 2257، املحاسن: ج 1 ص  الّسالم، كتاب من ال حيرضه  الصادق عليه 

144 ح 198 عن اإلمام الباقر عليه الّسالم، بحار األنوار: ج 99 ص 82 ح 36.

78-  أصول الكايف: ج 2 ص 577 ح 6، الدعوات: ص 24 ح 31 عن اإلمام احلسن g نحوه، 

بحاراألنوار: ج 89 ص 204 ح 31.

79-  يف« ب، ج، ز» و الوسائل والبحار: « يستمعون».

80-  بحار األنوار، ج46، ص70، رقم 45. أصول الكايف، ج2، ص580، ح11. الوايف، ج 
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10، ص 247، ح 9031.

مات.  قًا:  َصعْ َصِعَق  و  نحوه.  أو   ، أوِحسٍّ يسمعه،  صوت  من  عليه  ُغِيش  قًا:  َصعْ َصِعق    -81

ترتيب كتاب العني، ج 2، ص 991) صعق(.

82-  الوايف، ج 10، ص 247، ح 9032؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص 211، ح 7755، بحار 

األنوار، ج 16، ص 187، ح 22؛ و ج 25، ص 164، ح 31.

83-   اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش(، الشيخ الطويس، حتقيق وتصحيح: حممد تقي فاضل 

امليبدي والسيد أبو الفضل املوسويان، طهران ـ إيران، الطبعة األوىل 1382هـ . ش، ص 200، رقم 

.186

84-    اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش(، الشيخ الطويس، ص 200، رقم 186.عوامل العلوم 

واملعارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال: اإلمام عيل بن احلسني g ،  الشيخ عبداهلل بن 

نور اهلل  البحراين االصفهاين،  حتقيق ونرش: مؤسسة االمام املهدي، الطبعة األوىل 1415هـ، قم، ج 

18، ص 303. 

شمس  جعفر  حممد  الشيخ  عليه:  وعلَّق  وصححه  ضبطه  الكليني،  الشيخ  الكايف،  أصول   -85

ـ 1998م، ج2، ص567،  لبنان، طبع عام 1419هـ  ـ  للمطبوعات، بريوت  التعارف  دار  الدين، 

ح13.

: اجلوُر والظلم ) النهاية: ج 1 ص 469« حيف»(. 86-  احلَيفْ

87-  يف مصباح املتهّجد: « خيفى» بدل « يطفأ».

88-  الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاين واألربعون، ص 176.

89-   جاس جيوس: َترّدد ) لسان العرب: ج 6 ص 43« جوس»(. ويف مصباح املتهّجد واإلقبال: 

« حوايش» بدل « جوايس».
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90-  الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاين واألربعون، ص 177.

91-   يف مصباح املتهّجد: « جمماًل».

92-  الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاين واألربعون، ص 177.

93-  الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاين واألربعون، ص 177 - 178.

94-  الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاين واألربعون، ص 178.

95-  يف مصباح املتهّجد واإلقبال: « الوساوس».

96-  يف مصباح املتهّجد واإلقبال: « زواجر».

97-  الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاين واألربعون، ص 179.

98-  يف مصباح املتهّجد واإلقبال: « الوساوس».

َرُن: الوسخ ) النهاية: ج 2 ص 114« درن»(. 99-  الدَّ

100-  الَعرُض: من أحداث الدهر من املوت واملرض- أي يوم احلساب- ) لسان العرب: ج 7 

ص 169« عرض»(.

101-  الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاين واألربعون، ص 179.

102-  الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاين واألربعون، ص 179 – 180.

103-  احلرشجُة: الغرغرة عند املوت وترّدد النََفس ) النهاية: ج 1 ص 389« حرشج»(.

104-.  سورة القيامة: اآلية: 27.

القتل ) الصحاح: ج 4 ص 1361«  ل  ُيَعجِّ ، وموت ذعاف: أي رسيع  مُّ السَّ الذعاف:    -105

ذعف»(.
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106-  الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاين واألربعون، ص 180.

107-  سورة احلجر، اآليات: 91 - 93.

108-  سورة البقرة، اآلية: 85..

109-  كنز العامل، ج 10، ص 187، ح 28978.

110-  سورة النساء، اآلية: 82.

111-  سورة حممد، اآلية: 24.

112-  أصول الكايف، ج2، ص 574، ح 2.  الوايف، ج 10، ص 239-240، ح 8999؛ وسائل 

الشيعة، ج 6، ص 198، ح 7222.

113-  رشح أصول الكايف، حممد صالح املازندراين، ضبط وتصحيح: السيد عيل عاشور، دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل 1421هـ- 2000م، ج 11، ص 35.

114-  سورة الفاحتة، اآلية: 4.

115-  يف الوايف وتفسري العّيايش: « يكاد». ويف تفسري العّيايش: « و كاد» بدل « حّتى كاد».

116- أصول الكايف، ج2، ص567، ح13.

117-  سورة احلرش، اآلية: 21.

118- موسوعة سرية أهل البيت: اإلمام زين العابدين، باقر رشيف القريش، دار املعروف، قم- 

إيران، الطبعة األوىل 1430هـ- 2009م، ج 15، ص 339.

املعروف،  دار  القريش،  رشيف  باقر  العابدين،  زين  اإلمام  البيت:  أهل  سرية  119-   موسوعة 

قم- إيران، الطبعة األوىل 1430هـ- 2009م، ج 15، ص 339.
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اليارسي،  موسى  شمخي  عبداهلل  القرآن،  علوم  يف  وجهوده    g العابدين  زين  اإلمام   -120

األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، كربالء – العراق، الطبعة األوىل 1436هـ، ص141.

األنوار، ج 60، ص  بحار  العاميل، ج 6، ص 75، رقم 7387.  احلر  الشيعة،  121-  وسائل 

202، رقم 24.

رقم   ،582 ص   ،1 ج  العامل،  كنز   .4886 رقم   ،351 ص   ،4 ج  الوسائل،  مستدرك    -122

.2638

123-  اإلقبال: السيد ابن طاووس، ج 1، ص 240. 

124- اإلمام زين العابدين g  وجهوده يف علوم القرآن، عبداهلل شمخي موسى اليارسي، النارش: 

األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، كربالء – العراق، الطبعة األوىل 1436هـ، ص150-149.

125-  سورة املائدة، اآلية: 55.

126-  مسند اإلمام الكاظم أيب احلسن موسى بن جعفرg ، ص 159.

127-  سورة يوسف، اآلية: 3.

128-  سورة األعراف، اآلية: 167.

129-  اإلمام زين العابدين وجهوده يف علوم التفسري، ص 60.

130-  سورة آل عمران، اآلية: 7.

131-  راجع بحار األنوار، العالمة املجليس، ج 23، ص 188. 

132-  راجع أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني، ج7، ص346-345.

133-  سورة إبراهيم، اآلية: 48.
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العريب،  الرتاث  إحياء  دار  البحراين،  احلسيني  هاشم  السيد  القرآن:  تفسري  يف  134-   الربهان 

بريوت – لبنان، الطبعة األوىل 1429هـ - 2008م، ج 5، ص 263، رقم 8. بحار األنوار: ج 7، 

ص 110، رقم 39. تفسري العيايش: ج 2، ص 360.

135-  سورة يوسف، اآلية: 20.

136-  جممع البيان يف تفسري القرآن، أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس، دار املعرفة، بريوت ـ 

لبنان، الطبعة األوىل 1406هـ ـ 1986م، ج 5، ص 337.

137-  سورة املعارج، اآلية: 24.

138-  سورة املعارج، اآليتان: 24 – 25.

139-  سورة األنعام، اآلية: 124.

140-  الوايف، ج 11، ص 189، ح 9719؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 49، ح 11491؛ بحار 

األنوار، ج 69، ص 268.

141-  سورة احلجر، اآلية: 85.

142-  سورة احلجر، اآلية: 85.

143-  وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، احلر العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 

بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل 1413هـ ـ 1993م، ج 12، ص 171، رقم 15989.

144-  سورة الشورى، اآلية: 23.

الكاظم،  حممد  حتقيق:  الكويف،  فرات  بن  إبراهيم  بن  فرات  القاسم  أبو  فرات:  تفسري    -145

مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، الطبعة األوىل 1432هـ - 2011م، ج 2 ص 392 ح 523، بحار 

األنوار: ج 23 ص 247 ح 17.
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قرن»،   » والعمدة:  الثعلبي  تفسري  ويف  قرين»،   » كثري:  ابن  تفسري  ويف  املصدر،  يف  كذا    -146

وكالمها موافق  للسياق.

147-  سورة الشورى، اآلية: 23.

148-  تفسري الطربي: ج 13 اجلزء 25 ص 25، تفسري ابن كثري: ج 7 ص 188، تفسري الثعلبي: 

ج 8 ص 311، تفسري اآللويس: ج 25 ص 31 نحوه؛ العمدة: ص 51 ح 46، بحار األنوار: ج 

23 ص 252 ح 31.

149-  سورة األعراف، اآلية: 33. 

150-   ما نزل من القرآن يف أهل البيت، احلسني بن احلكم احلربي، ص 11. رشح إحقاق احلق، 

السيد املرعيش النجفي، ج 28، ص 98.

151-  سورة يوسف، اآلية: 24.

 - 1406هـ  األوىل  الطبعة  لبنان،  بريوت،  املعرفة،  دار  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع    -152

1986م، الشيخ الطربيس، ج 5، ص 344..

153-  سورة التوبة، اآلية: 72.

154-  سورة التوبة، اآلية: 72.

للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  العيايش،  مسعود  بن  حممد  النرض  أبو  العّيايش:  تفسري    -155

بريوت – لبنان، ج 2 ص 96 ح 88، بحار األنوار: ج 8 ص 141 ح 57.

156-  سورة املطففني، اآليتان: 27 – 28.

157-  تأويل اآليات الظاهرة: السيد رشف الدين عيل احلسيني االسرتابادي النجفي، مؤسسة 

النرش اإلسالمي، قم، الطبعة الثانية 1417هـ، ج 2 ص 777 ح 10 عن أيب محزة عن اإلمام الباقر 
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عن أبيه عليهام السالم عن جابر، بحار األنوار: ج 8 ص 150 ح 85. تفسري القّمي: ج 2 ص 411. 

شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاين، ج 2، ص 326.

158-  سورة اإلرساء، اآلية: 97.

العيايش: ج 2، ص 318، ح  القرآن: ج 6، ص 109، ح 2. تفسري  159-  الربهان يف تفسري 

169. تفسري القمي: ج 2، ص 29. تفسري نور الثقلني: ج 4، ص 251.

160-  سورة املؤمنون، اآلية: 100.

161-  بحار األنوار: ج 75، ص 148، ح 10. اخلصال، الشيخ الصدوق، ص 120، ح 108.

162-  تفسري نور الثقلني: عبد عيل بن مجعة العرويس احلويزي، حتقيق: السيد عيل عاشور، دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل 1422هـ - 2001م، ج5، ص 101، ح 121.

163-  فروع الكايف: الشيخ الكليني، ضبطه وصححه وعلَّق عليه: الشيخ حممد جعفر شمس 

الدين، دار التعارف للمطبوعات، بريوت - لبنان، طبع عام 1413هـ ـ 1992م، ج 1، ص 230، 

ح 3.

164-  سورة الواقعة، اآليات: 1 – 3.

165-  اخلصال، الشيخ الصدوق، مؤسسة األعىل للمطبوعات، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل 

1410هـ- 1990م، ص 64، ح 95.

األنديمشكي،   الصاحلي  حممد  السالم:  عليه  العسكري  اإلمام  إىل  املنسوب  التفسري    -166

منشورات ذوي القربى، قم، الطبعة األوىل، 1384هـ.ش، ص 567، رقم 354.
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املصادر واملراجع

 خري ما نبتدىء به: القرآن الكريم.

الدين . 1 رشف  السيد  النجفي،  األسرتابادي 

عيل احلسيني، تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل 

االستادويل،  حسني  حتقيق:  الطاهرة،  العرتة 

الثانية  الطبعة  قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة 

1417هـ.

بن . 2 اهلل  عبـد  بن  أمحد  نعيم  أبو  األصبهاين، 

 - 430هـ  )ت  موسى  بن  إسحاق  بن  أمحد 

األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية  1038م(، 

حتقيق: سامي أبو جاهني، دار احلديث، القاهرة 

– مرص، 1430هـ - 2009م.

بن . 3 عيل  بن  الكريم  عبد  بن  حمسن  األمني، 

حممد ) ت 1371هــ  1952م (، أعيان الشيعة، 

حسن  السيد  عليه:  وعلق  وأخرجه  حققه 

ـ  بريوت  للمطبوعات،  التعارف  دار  األمني، 

لبنان، الطبعة اخلامسة 1418هـ ـ 1998م.

تفسري . 4 الصاحلي،  حممد  األنديمشكي، 

اإلمام العسكري g ، منشورات ذوي القربى، 

قم، الطبعة األوىل، 1384هـ.ش.

حممد . 5 بن  عبداهلل  بكر  أبو  شيبة،  أيب  ابن 

قرطبة،  دار  املصنف،  )ت235هـ(،  الكويف 

1427هـ-  األوىل  الطبعة  لبنان،   - بريوت 

2006م.

ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل . 6

بن حممد ) ت 597 هـ(، صفة الصفوة، حتقيق: 

العرصية،  املكتبة  هنداوي،  عبداحلميد  د. 

بريوت – لبنان، طبع عام 1430هـ - 2009م.

بن . 7 حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  حنبل،  ابن 

حنبل الشيباين الذهيل )ت 241هـ / 855م(، 

 - بريوت  صادر،  دار  حنبل،  بن  أمحد  مسند 

لبنان.

سعد . 8 بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  سعد،  ابن 

230هـ(،  )ت  البغدادي  البرصي  منيع  بن 

الطبقات الكربى، دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة األوىل 1410هـ- 1990م.

ابن شعبة احلراين، أبو حممد احلسن بن عيل . 9

الرسول،  آل  عن  العقول  حتف  احلسني،  بن 
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صححه وعلق عليه: عيل أكرب غفاري، مؤسسة 

النرش اإلسالمي، قم، الطبعة الثانية 1404هـ. 

وطبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت 

– لبنان، الطبعة اخلامسة 1394هـ - 1974م.

حممد . 10 جعفر  أبو  آشوب،  شهر  ابن 

588هـ(،  ت   ( املازندراين  الرسوي  عيل  بن 

آل أيب طالب، حتقيق وفهرسة: يوسف  مناقب 

ـ لبنان، الطبعة  البقاعي، دار األضواء، بريوت 

الثانية 1412هـ-1991م.

ابن الصباغ املالكي، عيل بن حممد بن . 11

املهمة يف  الفصول   ،) املكي ) ت 855هـ  أمحد 

معرفة األئمة، حققه ووثق أصوله وعلَّق عليه: 

سامي الغريري، دار احلديث للطباعة والنرش، 

قم ـ إيران، الطبعة األوىل 1422هـ.

بن . 12 عيل  القاسم  أبو  طاووس،  ابن 

موسى بن جعفر بن حممد  )ت 664هـ(، إقبال 

بريوت،  العريب،  التاريخ  مؤسسة  األعامل، 

الطبعة األوىل 1425هـ ـ 2004م.

بن . 13 عيل  القاسم  أبو  طاووس،  ابن 

664هـ(،  )ت  حممد   بن  جعفر  بن  موسى 

مؤسسة  العبادات،  ومنهج  الدعوات  مهج 

الثالثة  الطبعة  بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي 

1432هـ-2011م.

بن . 14 عيل  القاسم  أبو  عساكر،  ابن 

)ت  الدمشقي  عساكر  بن  اهلل  هبة  بن  احلسن 

الفكر،  دار  دمشق،  مدينة  تاريخ  1176م(، 

بريوت، طبع عام 1415هـ.

بن . 15 إسامعيل  الفداء  أبو  كثري،  ابن 

الدمشقي ) ت 774هـ  عمر بن كثري بن ضوء 

احلميد  عبد  به:  اعتنى  والنهاية،  البداية   ،)

هنداوي، املكتبة العرصية، بريوت ـ لبنان، طبع 

عام 1426هـ ـ 2005م.

بن . 16 إسامعيل  الفداء  أبو  كثري،  ابن 

عمر بن كثري بن ضوء الدمشقي ) ت 774هـ (، 

تفسري ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، حتقيق: 

الطبعة  طيبة،  دار  السالمة،  حممد  بن  سامي 

الثانية 1420هـ - 1999م.

بن . 17 حممد  الفضل  أبو  منظور،  ابن 

مكرم م بن عيل )ت 711هـ / 1311م(، لسان 

الطبعة  لبنان،   - بريوت  صادر،  دار  العرب، 
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األوىل 1410هـ - 1990م.

الشيخ عبداهلل . 18 البحراين االصفهاين، 

واألحوال  واملعارف  العلوم  اهلل، عوامل  نور  بن 

عيل  اإلمام  واألقوال:  واألخبار  اآليات  من 

االمام  مؤسسة  ونرش:  حتقيق   ،  g احلسني  بن 

املهدي، قم، الطبعة األوىل 1415هـ.

البحراين، السيد هاشم احلسيني )ت . 19

1107هـ(، الربهان يف تفسري القرآن، دار إحياء 

الطبعة األوىل  لبنان،   – العريب، بريوت  الرتاث 

1429هـ - 2008م. 

الربقي، أبو جعفر أمحد بن حممد بن . 20

خالد )ت 274هـ / 887م(، املحاسن، حتقيق: 

ألهل  العاملي  املجمع  الرجائي،  مهدي  السيد 

البيت، قم- إيران، الطبعة الثانية 1416هـ.

بن . 21 حممد  عيسى  أبو  الرتمذي، 

عيسى بن سورة )ت 279هـ / 892م(، سنن 

لبنان،  بريوت-  العرصية،  املكتبة  الرتمذي، 

الطبعة األوىل 1426هـ - 2006م.

املبارك . 22 السعادات  أبو  اجلزري، 

الكريم  عبد  ابن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  بن 

يف  النهاية  1210م(،   / 606هـ  )ت  الشيباين 

أمحد  حتقيق: طاهر  واألثر،  احلديث  غريب 

الزاوي - حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية 

- بريوت، 1399هـ - 1979م.

محاد، . 23 بن  إسامعيل  اجلوهري، 

طبع  مرص،  ـ  القاهرة  احلديث،  دار  الصحاح، 

عام 1430هـ ـ 2009م.

عبيد . 24 القاسم  أبو  احلسكاين،  احلاكم 

بعد  )املتوىف  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل 

سنة 470هـ(، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 

البيت، حتقيق:  أهل  حق  يف  النازلة  اآليات  يف 

األعلمي  مؤسسة  املحمدوي،  باقر  حممد 

األوىل  الطبعة  لبنان،   – بريوت  للمطبوعات، 

1393هـ - 1974م.

اهلل . 25 عبد  أبو  النيسابوري،  احلاكم 

حممد بن عبد اهلل )ت 405هـ(، املستدرك عىل 

عبد  مصطفى  وحتقيق:  دراسة  الصحيحني، 

 - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر 

لبنان، الطبعة الثانية 1422هـ - 2002م.
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احلكم، . 26 بن  احلسني  الكويف،  احلربي 

أهل  يف  القرآن  من  نزل  )ما  احلربي  تفسري 

البيت(، حتقيق: أمحد احلسيني، مطبعة مهر، قم، 

الطبعة األوىل 1395هـ - 1975م.

بن . 27 حممد  جعفر  أبو  العاميل،  احلر 

احلسن بن عيل ) ت 1104هـ (، تفصيل وسائل 

الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، مؤسسة آل 

الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  الرتاث،  إلحياء  البيت 

األوىل 1413هـ ـ 1993م.

)ت . 28 فهد  بن  حممد  بن  أمحد  احليل، 

841هـ(، عدة الداعي ونجاح الساعي، حتقيق 

أمحد املوحدي القّمي، دار الكتاب االسالمي، 

الطبعة األوىل 1407هـ - 1987م.

خمترص . 29 سليامن،  بن  حسن  احليل، 

طبع  قم،  احليدرية،  املكتبة  الدرجات،  بصائر 

عام 1424هـ.

احلويزي، عبد عيل بن مجعة العرويس . 30

حتقيق:  الثقلني،  نور  تفسري  1112هـ(،  )ت 

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  عاشور،  عيل  السيد 

 - 1422هـ  األوىل  الطبعة  لبنان،   – بريوت 

2001م.

)ت . 31 حممد  بن  احلسن  الديلمي، 

املؤمنني،  صفات  يف  الدين  أعالم  841هـ(، 

إلحياء    g البيت  ال  مؤسسة  ونرش:  حتقيق 

الرتاث، قم، الطبعة الثانية 1409هـ - 1988م.

بن . 32 حممد  الدين  شمس  الذهبي، 

أعالم  سري   ،) هـ   748 ت   ( عثامن  بن  أمحد 

النبالء، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل 

1435هـ - 2014م. 

أيب . 33 الدين  ضياء  السيد  الراوندي، 

النوادر،  احلسني،  عيل  بن  اهلل  فضل  الرضا 

دار  النارش:  حتقيق: سعيد رضا عيل عسكري، 

احلديث، قم، الطبعة: األوىل 1377هـ.ش.

34 . ( حممود  بن  الدين  خري  الزركيل، 

للماليني،  العلم  دار  األعالم،   ،) 1976م  ت 

بريوتـ  لبنان، الطبعة السادسة عرشة 2005م.

بن . 35 عيل  اإلمام  العابدين،  زين 

احلسني بن عيل بن أيب طالب g  )ت 95هـ(، 

الصحيفة السجادية الكاملة، مؤسسة األعلمي 
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األوىل  الطبعة  لبنان،   – بريوت  للمطبوعات، 

1424هـ - 2003م.

السبحاين، جعفر، موسوعة طبقات . 36

طبع  لبنان،   – بريوت  األضواء،  دار  الفقهاء، 

عام 1420هـ - 1999م.

بن . 37 يوسف  اجلوزي،  ابن  سبط 

تذكرة   ،) 654هـ  ت   ( عبداهلل  بن  أوغيل  قز 

خالد  حواشيه:  ووضع  عليه  َعلَّق  اخلواص، 

عبد الغني حمفوظ، دار الكتب العلمية، بريوت 

ـ لبنان، الطبعة األوىل 1426هـ ـ 2005م.

داود . 38 أبو  األزدي،  تاين  ِجسْ السَّ

بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن 

شداد بن عمرو )ت 275هـ(،  سنن أيب داود، 

لبنان، 1428هـ -   – العرصية، بريوت  املكتبة 

2007م. 

حممد . 39 احلسن  أبو  الريض،  الرشيف 

ابن  حممد  بن  موسى  بن  احلسني  أمحد  أيب  بن 

الكاظم  موسى  اإلمام  ابن  إبراهيم  بن  موسى 

لإلمام  البالغة  هنج  1015م(،   - 406هـ  )ت 

عبده،  حممد  الشيخ:  رشح  طالب،  أيب  بن  عيل 

الرابعة  الطبعة  لبنان،   - بريوت  البالغة،  دار 

1409هـ - 1989م. 

عيل . 40 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 

381هـ(،  ت   ( القمي  بابويه  بن  احلسني  بن 

هاشم  السيد  عليه:  وعلَّق  صححه  التوحيد، 

احلسيني الطهراين، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان، 

غري مذكور عدد الطبعة وال تارخيها. 

الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن . 41

القمي ) ت 381 هـ(، كامل  بابويه  احلسني بن 

مؤسسة  الرجعة،  إثبات  يف  النعمة  ومتام  الدين 

1405هـ.  عام  طبع  قم،  اإلسالمي،  النرش 

العراق،  النجف-  احليدرية،  املطبعة  وطبعة 

طبع عام 1389هـ- 1970م.

الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن . 42

احلسني بن بابويه القمي ) ت 381هـ(، معاين 

طبع  قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  األخبار، 

عام 1379هـ.

عيل . 43 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 

بن احلسني بن بابويه القمي ) ت 381هـ(، من 

للمطبوعات،  التعارف  دار  الفقيه،  حيرضه  ال 
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1414هـ-  الثانية  الطبعة  لبنان،   - بريوت 

1994م.

عيل . 44 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 

هـ(،   381 ت   ( القمي  بابويه  بن  احلسني  بن 

األوىل  الطبعة  قم،  البعثة،  مؤسسة  األمايل،  

1417هـ.

عيل . 45 بن  حممد  جعفر  أبو   الصدوق، 

هـ(،   381 ت   ( القمي  بابويه  بن  احلسني  بن 

اخلصال،  مؤسسة األعىل للمطبوعات، بريوت 

- لبنان، الطبعة األوىل 1410هـ- 1990م.

الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن . 46

القمي ) ت 381 هـ(، علل  بابويه  احلسني بن 

الرشائع، مؤسسة األعىل للمطبوعات، بريوت 

- لبنان، الطبعة الثانية 1428هـ - 2007م.

بن احلسن . 47 أبو جعفر حممد  الصفار، 

الدرجات  بصائر  290هـ(،  )ت  فروخ  بن 

الكربى يف فضائل آل حممد، دار جواد األئمة، 

بريوت، الطبعة األوىل 1428هـ- 2007م.

بن . 48 سليامن  القاسم  أبو  الطرباين، 

 ( الشامي  اللَّخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد 

الكبري، حتقيق:  املعجم  ت 360هـ / 918م(، 

ابن  مكتبة  النارش:  السلفي،  املجيد  عبد  محدي 

تيمية، القاهرة – مرص، الطبعة الثانية.

حممد . 49 بن  حسني  املريزا  الطربيس، 

)ت  النوري  تقي  بن  حمّمد  عيل  بن  تقي 

ومستنبط  الوسائل  مستدرك  1320هـ(، 

الطبعة  لبنان،  بريوت-  اهلداية،  دار  املسائل، 

اخلامسة 1412هـ- 1991م.

الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن . 50

) ت 548 هـ (، جممع البيان يف تفسري القرآن، 

األوىل  الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  املعرفة،  دار 

1406هـ ـ 1986م.

بن . 51 الفضل  عيل  أبو  الطربيس، 

بأعالم  الورى  إعالم   ،) هـ   548 ت   ( احلسن 

لبنان،  بريوت-  احلياة،  مكتبة  دار  اهلدى، 

األعلمي  مؤسسة  وطبعة  1985م.  عام  طبع 

للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل 1424هـ 

  g البيت  آل  مؤسسة  وطبعة  2004م.   -

إلحياء الرتاث، قم.
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جرير . 52 بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي، 

 / هـ   310 ت  غالب )  بن  كثري  بن  يزيد  بن 

عن  البيان  جامع  الطربي:  تفسري   ،) 923م 

 – القاهرة  احلديث ،  القرآن،  دار  آي  تأويل 

مرص، 2010م.  

والشهري . 53 حمسن  حممد  الطهراين، 

بالشيخ آغا بزرك، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، 

بن  رضا  السيد  وتدقيق:  وتصحيح  مراجعة 

الرتاث  إحياء  دار  العاميل،  مرتىض  جعفر 

 - 1430هـ  األوىل  الطبعة  بريوت،  العريب، 

2009م.

الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن . 54

بن عيل ) ت 460 هـ (، هتذيب األحكام، دار 

طبع  لبنان،   - بريوت  للمطبوعات،  التعارف 

عام 1412هـ- 1992م.

الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن . 55

بن عيل ) ت 460 هـ (، هتذيب األحكام، دار 

طبع  لبنان،   - بريوت  للمطبوعات،  التعارف 

عام 1412هـ- 1992م.

الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن . 56

املتهجد،  مصباح   ،) 460هـ  ت   ( عيل  بن 

بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 

الطبعة الثانية 1425هـ- 2004م.

النرض . 57 أبو  السمرقندي،  العيايش 

)ت  السلمي  عياش  بن  مسعود  بن  حممد 

األعلمي  مؤسسة  العيايش،  تفسري  300هـ(، 

للمطبوعات، بريوت – لبنان.

مرتىض . 58 بن  حممد  الكاشاين،  الفيض 

السيد  حتقيق:  الوايف،  كتاب  1091هـ(،  )ت 

إحياء  دار  العلوم،  بحر  عبداملحسن  عيل 

الطبعة األوىل  لبنان،   – العريب، بريوت  الرتاث 

1432هـ - 2011م.

مهدي . 59 بن  رشيف  بن  باقر  القريش، 

بن نارص ) ت 1433هـ / 2012م(، موسوعة 

سرية أهل البيت: اإلمام زين العابدين g ، دار 

املعروف، قم- إيران، الطبعة األوىل 1430هـ- 

2009م.

إبراهيم )ت . 60 القمي الكويف، عيل بن 

القمي، صححه وعلق عليه:  تفسري  329هـ(، 

الرسور،  دار  اجلزائري،  املوسوي  طيب  السيد 
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 - 1411هـ  األوىل  الطبعة  لبنان،   – بريوت 

1991م.

ت . 61  ( يعقوب  بن  حممد  الكليني، 

وصححه  ضبطه  الكايف،  أصول   ،) 329هـ 

وعلَّق عليه: الشيخ حممد جعفر شمس الدين، 

دار التعارف للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، طبع 

عام 1419هـ ـ 1998م. 

ت . 62  ( يعقوب  بن  حممد  الكليني، 

وصححه  ضبطه  الكايف،  فروع   ،) 329هـ 

وعلَّق عليه: الشيخ حممد جعفر شمس الدين، 

لبنان،   - بريوت  للمطبوعات،  التعارف  دار 

طبع عام 1413هـ ـ 1992م.

الكويف، أبو القاسم فرات بن إبراهيم . 63

الكويف،  فرات  تفسري  فرات )ت 325هـ(،  بن 

حتقيق: حممد الكاظم، مؤسسة التاريخ العريب، 

بريوت، الطبعة األوىل 1432هـ - 2011م.

رشح . 64 صالح،  حممد  املازندراين، 

عيل  السيد  وتصحيح:  ضبط  الكايف،  أصول 

 - بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  عاشور، 

لبنان، الطبعة األوىل 1421هـ- 2000م.

بن . 65 عيل  الدين  عالء  اهلندي،  املتقي 

كنز  1567م(،   / 975هـ  )ت  الدين  حسام 

مؤسسة  واألفعال،  األقوال  سنن  يف  العامل 

ـ  ، طبع عام 1409هـ  لبنان  ـ  الرسالة، بريوت 

1989م، غري مذكور عدد الطبعة.

تقي . 66 حممد  بن  باقر  حممد  املجليس، 

)ت 1111م(، بحار األنوار لدرر أخبار األئمة 

الطبعة  قم،  البيت،  أهل  مؤسسة  األطهار، 

الرابعة 1409هـ ـ 1989م.

شهاب . 67 السيد  النجفي،  املرعيش 

احلق،  إحقاق  رشح  الدين)ت1411هـ(، 

منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش، قم، 

الطبعة األوىل 1415هـ.

حممد . 68 بن  حممد  عبداهلل  أبو  املفيد، 

 413 ت   ( البغدادي  العكربي  النعامن  بن 

العباد،  عىل  اهلل  حجج  معرفة  يف  اإلرشاد  هـ(، 

مؤسسة التاريخ العريب، بريوت- لبنان، الطبعة 

األوىل، د.ت.

النجايش، أمحد بن عيل بن أمحد )ت . 69

األعلمي  رشكة  النجايش،  رجال  450هـ(، 
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األوىل  الطبعة  لبنان،  بريوت-  للمطبوعات، 

1431هـ-2010م. 

بن . 70 أمحد  عبدالرمحن  أبو  النسائي، 

شعيب )ت303هـ(، سنن النسائي، دار الكتب 

 - 1422هـ  األوىل  الطبعة  بريوت،  العلمية، 

2002م. 

النعامين، أبوعبداهلل حممد بن ابراهيم . 71

عيل  حتقيق:  الغيبة،  360هـ(،  ت   ( جعفر  بن 

أكرب الغفاري، نرش مدين، قم، 1426هـ. 

)ت . 72 الفتال  بن  حممد  النيسابوري، 

508هـ (، روضة الواعظني، مؤسسة األعلمي 

للمطبوعات، بريوت ـ لبنان.

موسى، . 73 شمخي  عبداهلل  اليارسي، 

علوم  يف  وجهوده    g العابدين  زين  اإلمام 

القرآن، األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، 

كربالء – العراق، الطبعة األوىل 1436هـ.

اليعقويب، أمحد بن إسحاق بن جعفر . 74

تاريخ   ،) هـ   292 ت   ( واضح  بن  وهب  بن 

خليل  حواشيه:  ووضع  عليه  علَّق  اليعقويب، 

لبنان،  ـ  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  املنصور، 

الطبعة الثانية 1423 هـ ـ 2002م. 




