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العناية بالﻘرآن الكريم عند اإلمام عﲇ بﻦ اﳊسﲔ السجادg
ملﺨﺺ البحﺚ
يتناول هذا البحث املوسوم بـ(العناية بالقرآن الكريم عند اإلمام عيل بن

احلسني السجاد ) gأهم األعامل والتجليات البارزة التي قام هبا اإلمام السجادg

يف إثراء علوم القرآن الكريم وخاصة علم التفسري ،ونرش املعارف القرآنية وتعميقها
 ،وإغناء الثقافة القرآنية وتنميتها بني اخلاصة والعامة ،وتطرق البحث إىل عناية

اإلمام gبالقرآن الكريم تالوة وحفظ ًا وتفسري ًا وتدبر ًا.

وقد كان اإلمام السجاد gمن أبرز املفﴪين 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

 ، gوبقية املفﴪين.

وقد اهتم اإلمام السجاد gاهتامم ًا كبري ًا بتفسري القرآن الكريم ،وخصوص ًا

آيات العقائد ،إذ تناول القرآن الكريم العقائد يف آيات كثرية وسور متعددة ،ويأﰐ

اهتامم اإلمام gبذلك لبيان العقائد احلقة من العقائد واملفاهيم الفاسدة التي كان
األمويون يروجون هلا بعد استشهاد اإلمام احلسني gكي ﳛرفوا مسرية األمة عن
منهج اإلسالم األصيل ،وقد ذكرنا يف هذا البحث نامذج من تفسريه لبعض اآليات

القرآنية.

وقد بدأنا هذا البحث باإلشارة إىل شذرات من حياة اإلمام السجادg

ومكانته وآثاره العلمية التي تدل عىل مقامه العلمي الشامخ.
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ثم تطرقنا إىل عناية اإلمام السجاد gبالقرآن الكريم وتعظيمه له ،واحلث

عىل تالوته والتدبر يف آياته ،والعمل بام جاء فيه.

وأرشنا إىل أبرز التجليات واألعامل لإلمام السجاد gالتي تدل عىل عنايته

بالقرآن الكريم ،وأﳘها ما ييل:

 .1بيان عظمة القرآن الكريم وخصائصه
 .2التدبر يف القرآن الكريم.
 .3العناية بعلوم القرآن الكريم ،ففض ً
ال عن علم التفسري عني اإلمام gببيان

فضائل القرآن ،وأسباب النزول ،والقراءات القرآنية ،والناسخ واملنسوخ ،واملكي
واملدين ،والقصص يف القرآن الكريم.

 .4كتابة املصحف الرشيف بخطه املبارك.
وختمنا هذا البحث باملبحث الثالث الذي تناولنا فيه نامذج من تفسري اإلمام

عيل بن احلسني gلبعض اآليات القرآنية.

وكان لإلمام عيل بن احلسني السجاد gدور كبري يف العناية بالقرآن

الكريم ،وإثراء العلوم القرآنية املختلفة ،واحلث عىل تالوة القرآن وتفسريه ،والتدبر
يف آياته ،وفهم معانيه ومقاصده وأرساره وعجائبه وخزائنه.
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gالعناية بالﻘرآن الكريم عند اإلمام عﲇ بﻦ اﳊسﲔ السجاد
Abstract
The current paper , Quran Cognizance of Imam Ali Ibn Al-Hussein
,Al-Sajad, ( Peace be upon him) tackles the most deeds and achievements 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 interpreter to the Glorious Quran and many of the interpretation scientists 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 interpretation of the imam
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املﻘدمة

الر ِحي ِم
الر ﹾ َ
مح ِن َّ
بِ ﹾس ِم اهلل َّ
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني حممد

وآله الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني األخيار وبعد:

اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب السجاد  bهو اإلمام الرابع من

أئمة أهل البيت األطهار ،الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا.

وقد برز اإلمام السجاد gيف مدة إمامته إما ًما للمسلمني ،ومرج ًعا يف الدين،

ومفﴪا للقرآن الكريم.
ومنارة يف العلم ،ومبينًا لﻸحكام الرشعية،
ً

وكان مث ً
ال أعىل يف العبادة والزهد والتقوى والورع حتى سمي بسيد

الساجدين ،وزين العابدين ،وإمام املتقني ،ومنار القانتني.

وقد واجه اإلمام السجاد gيف حياته الكثري من املحن واملآيس ،وكان أعظمها

واقعة كربالء املأساوية بكل تفاصيلها املؤملة ،وما أعقبها من تداعيات عاشها اإلمام
السجاد بصﱪ وﲡلد وحكمة.

وقد تق ّلد اإلمام السجاد gمقاليد اإلمامة بعد استشهاد أبيه اإلمام احلسني

 gيف حقبة زمنية عصيبة يف النصف الثاين من القرن األول اهلجري ،ومارس دوره
القيادي والديني عىل الرغم من حساسية املرحلة وصعوبة الواقع.

وقد رأى اإلمام السجاد gأن األمة تواجه أخطار ًا عظيمة ،وكان من أبرزها

تأثر األمة بالثقافات املتنوعة الوافدة التي أثرت يف شخصية اإلنسان املسلم ،وعىل
مسار األمة اإلسالمية.
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واألمر اآلخر ضمور القيم الدينية واألخالقية ،وشيوع املفاسد واملحرمات

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 السجاد gبعد مأساة كربالء ببناء اإلنسان وتربيته تربية

دينية وعلمية حمكمة من أجل تأهيل صفوة مؤمنة تقود مسرية األمة ،وتصحح
مسارها اخلاطﺊ ،وتساهم يف نرش العلم واملعرفة يف احلوارض العلمية الكﱪى.

وبالفعل فقد قام اإلمام السجاد gباالهتامم الكبري بالرتبية والتعليم هبدف

بناء اإلنسان ،ألنه املحور الرئيس يف بناء األمة وتقدمها وهنوضها احلضاري.

ومن أهم األعامل التي قام هبا اإلمام عيل بن احلسني gيف هذا اجلانب العناية

بالقرآن الكريم ،وإثراء العلوم القرآنية املختلفة ،واحلث عىل تالوة القرآن وتفسريه،
والتدبر يف آياته ،وفهم معانيه ومقاصده وأرساره وعجائبه وخزائنه.

وقد اعتمد اإلمام زين العابدين gيف منهجه التفسريي عىل ما ورثه من

علم ومعرفة من آبائه األطهار ،وكان هلذا التفسري العلمي الرصني أثره يف بيان

أرسار القرآن الكريم وكنوزه وغوامضه  ،وترسيخ العقائد احلقة ،ورد الشبهات
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 السجاد gبالقرآن الكريم.
املبحث الثالث :نامذج من تفسري اإلمام السجاد.g
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املبحﺚ اﻷول
ﺷﺬرات مﻦ ﺣياة اإلمام عﲇ بﻦ اﳊسﲔ السجادg
اإلمام عيل بن احلسني السجاد gإمام من أئمة املسلمني الكبار ،وعمالق

من عاملقة الفكر اإلسالمي األصيل ،وقائد من أكابر القادة ،وعظيم من أعاظم
التاريخ ،له بصامت واضحة وعميقة يف التاريخ اإلسالمي ،وإثراء وإغناء العلوم
واملعارف الدينية واإلنسانية.

وكانت حياته مفعمة بالعبادة والدعاء واملناجاة هلل عز وجل ،وحافلة بالعلم

والعمل ،ونرش أحكام اإلسالم وقيمه ،وﲡسيد مكارم األخالق وفضائلها ،ونشري
إىل جوانب من حياته املباركة يف املطالب اآلتية:
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اﻷول – نبﺬة ﳐتﴫة عﻦ ﺣياتﻪ:
هو اإلمام عيل ابن اإلمام احلسني ابن اإلمام عيل بن أيب طالب بن عبد

املطلب بن هاشم ابن عبد مناف ،القرﳾ اهلاشمي العلوي ،السيد اإلمام ،زين

العابدين ،وسيد الساجدين ،وإمام املتقني ،رابع أئمة أهل البيت األطهار الذين

أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا.

ولد gباملدينة املنورة ،1وقيل :بالكوفة ،2يف سنة ثامن وثالثني من

اهلجرة قبل وفاة أمري املؤمنني gبسنتني عىل الرأي املشهور بني املؤرخني ،وإليه
ذهب الشيخ الكليني (ت329هـ) ،3والشيخ املفيد (ت413هـ) ،4والشيخ الطويس

(ت460هـ) ،5وابن الصباغ املالكي (ت855هـ) ،6وسبط ابن اجلوزي ( ت

654هـ) ،7والفتال النيسابوري (ت 508هـ) ،8والطﱪيس ( ت548هـ) 9وغريهم

من املؤرخني.

نشأ وتربى اإلمام السجاد gيف بيت النبوة ومهبط الوحي ،ويف دار اإلمامة

واإليامن والعلم واحلكمة ،فمنذ األيام األوىل حلياته كان جده أمري املؤمننيg

عمت الفرحة بمولده
يتعاهده بالرعاية والرتبية واالهتامم ،فهو احلفيد املبارك الذي ّ

واستبرشت به العرتة النبوية الطاهرة.

وعاش اإلمام السجاد gيف كنف عمه اإلمام احلسن املجتبى gسيد شباب

أهل اجلنة ،ورﳛانة رسول اهلل  وسبطه األول ملدة عقد من الزمن أيام إمامته

(50-40هـ) فكان يغدق عليه من عطفه وحبه وحنانه ،ويغرس يف شخصيته

املباركة قيم الدين وأخالقه.
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وكان اإلمام السجاد gيتمتع طوال الوقت برعاية خاصة من والده اإلمام

احلسني gالذي كان يرى يف ولده االمتداد الذاﰐ له مادي ًا ومعنوي ًا ،فأواله برعايته

اخلاصة ،وصاحبه يف أكثر أوقاته ،وعاش معه ثال ًثا وعرشين سنة ،10وحدّ ث عن

أبيه احلسني الشهيد ،وكان معه يوم واقعة كربالء وله ثالث وعرشون سنة ،وكان
يومئذ موعوكا فلم يقاتل ،ومل يتعرضوا له ،بل أحﴬوه مع آله إىل دمشق ،ورده مع
آله إىل املدينة .11

واﺷتﻬر اإلمام السجاد gبألﻘاب متعددة ،وكان مﻦ أبرزها:
 -١زيﻦ العابديﻦ :وقد لقب بذلك لكثرة عبادته ،حتى صار اللقب اس ًام

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::
القيامة ينادي م ﹴ
ِ
عيل ِ
»إذا َ
بن
كان يو ُم
ناد :أي َن زي ُن العابدي َن؟ ّ
ُ
ُ
فكأين أن ُظ ُر إىل َو َلدي ِّ
بني الص ِ
ﹴ ِ
ِ
احلسني ِ
عيل بن أيب
فوف«.12
طالب َﳜﹾط ُر َ ُّ
بن ِّ
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 ﳛدث 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 ﳜطر بني الصفوف«.13

 -٢السجاد :ولقب بذلك لكثرة سجوده ،وإطالته يف السجود ،وقد أوضح

ولده اإلمام الباقر(عليه السالم) العلة التي من أجلها سمي اإلمام بـ (السجاد) فقد
161

العناية بالﻘرآن الكريم عند اإلمام عﲇ بﻦ اﳊسﲔ السجادg
ِ
ِ
روي عنهَ :g
عم َة اهلل ع َل ِيه ّإال َس َجدَ  ،وال َق َرأ آ َي ًة
عيلب َن
احلسني gما َذك ََر ن َ
»انأيب َ
ِمن ِ
عز ّ
وجل فيها ُسجو ﹲد ّإال َس َجدَ  ،وال َد َف َع اهللُ تعاىل َعن ُه ُسو ًء َﳜشا ُه أو َكيدَ
كتاب اهلل ّ
كاي ﹴد ّإالسجدَ  ،وال َفر َغ ِمن ص ﹴ
ني اثن ِ
ِ
فروض ﹴة ّإال َس َجدَ  ،وال ُو ِّف َق ِ
ﹴ
َني
إل
الة َم
صالح َب َ
َ
َ
َ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
لذلك«.14
الس َّجا َد
ّإال َس َجدَ ،
السجود يف َمجي ِع َمواض ِع ُسجوده َف ُس ِّم َي َّ
وكان أ َث ُر ُّ
 -٣ذو الﺜفنات :ولقب بذلك ملا كان يف وجهه من أثر السجود ،15وقد أشار

كان ِ
إىل ذلك ولده اإلمام حممد الباقر (ت 114هـ) ( عليه السالم) بقولهَ » :
أليبg
َني ،يف ك ُِّل مر ﹴة َمخس َث ِف ﹴ
ِِ
ِ
السن َِة َم َّرت ِ
َ
نات
آثار ناتِي ﹲة،
َ
َّ
وكان َيق َط ُعها يف َّ
يف َموض ِع ُسجوده ﹲ
َفسمي ذا ال َّث ِف ِ
َ
لذلك« .16
نات
ُ ِّ َ
وله ألقاب أخرى ،وقد عددها ابن شهر آشوب بام نصه » :لقبه :زين العابدين،

وسيد العابدين ،وزين الصاحلني ،ووارث علم النبيني ،ووﴆ الوصيني ،وخازن
وصايا املرسلني ،وإمام املؤمنني ،ومنار القانتني واخلاشعني ،واملتهجد ،والزاهد،
والعابد ،والعدل ،والبكاء ،والسجاد ،وذو الثفنات ،إمام األمة ،وأبو األمة «.17
وكنيته :أبو حممد ،18وقيل :أبو احلسن ،19وقيل :أبو احلسني

.20

وقد تزوج اإلمام السجاد gبابنة عمه السيدة فاطمة بنت اإلمام احلسن

،gوتزوج بعد ذلك بعدد من أمهات األوالد  -أي اإلماء  -21وقد أنجب عدد ًا من
األوالد الذكور واإلناث ،كان من أبرزهم اإلمام حممد الباقر gخليفة أبيه ووارثه
ووصيه ،وأمه فاطمة بنت اإلمام احلسن  ، gأما باقي أوالده فمن أمهات شتى.

وقد توىل اإلمام السجاد gمقاليد اإلمامة بعد استشهاد والده سيد الشهداء

اإلمام احلسني gسنة (61هـ) وهنض بتكاليفها ومسؤولياهتا ،وعمل بصﱪ وثبات

عىل نرش مبادئ اإلسالم وقيمه اخلالدة .وكانت مدة إمامته أربع ًا وثالثني سنة.22
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وقد عاد اإلمام السجاد gإىل املدينة املنورة  -بعد واقعة الطف التي كان
حارض ًا فيها وشهد تفاصيلها  -واستقر فيها ،وكانت املدينة حارضة ِ
االسالم

االُوىل ،ومهد العلوم ،ومأوى العلامء ،وكان يعيش فيها ث ّلة من علامء الصحابة ،مع

كبار علامء التابعني.

وقد أصبح اإلمام السجاد gمطمح األنظار ،ومهوى األفئدة ،وحديث

األلسن ،وملء السمع والبرص ،ملا عرف عنه من قوة إيامنه ،وشدة عباداته ،وكثرة

سجوده ،وسعة علمه ومعرفته ،وعظمة أخالقه ،وتعدد مناقبه وفضائله؛ وألنه
البقية الباقية من ساللة عرتة أهل البيت األطهار بعدما استشهدوا يف واقعة كربالء

األليمة.

وبعد حياة مليئة بالعلم والعمل ،واآلمال واآلالمُ ،قبِض اإلمام عيل بن

احلسني السجاد gباملدينة املنورة يف سنة مخس وتسعني للهجرة ،وله يومئذ سبع

ومخسون سنة عىل أرجح األقوال ،وذهب إىل ذلك معظم املؤرخني ،23وقيل :توﰱ

سنة 94هـ ،24وقيل غري ذلك.25

وكانت وفاته يف شهر حمرم احلرام يف الثاين عرش 26أو اخلامس والعرشين منه،27

ودفن يف مقﱪة البقيع إىل جوار عمه اإلمام احلسن بن عيل ( عليهام السالم).28
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الﺜاين – مكانتﻪ العلمية:
ُع ِرف اإلمام عيل بن احلسني gبني اخلاصة والعامة بغزارة العلم ،وسعة

املعرفة والفكر ،وقوة الدليل واحلجة ،وال غرابة يف ذلك؛ فهو معدن العلم ،ووارث
احلكمة ،وينبوع املعرفة ،فشاع صيته يف اآلفاق ،وأصبح ملء السمع والبرص،
ومقصد العلامء والفقهاء والرواة واملحدثني.

وقد أمجع معاﴏو اإلمام عيل بن احلسني gعىل أنه كان أعلم وأفقه

وأفضل أهل زمانه بال منافس ،فهذا الصحايب اجلليل (جابر بن عبد اهلل األنصاري)

يبدي إعجابه الشديد باإلمام السجاد gويقول عنه» :ما ُرئي من أوالد األنبياء مثل

عيل بن احلسني«.
ّ

29

وهذا الصحايب املعروف (عبداهلل بن العباس) عىل جاللة قدره وشأنه

يبجل اإلمام السجاد gويقول تعظي ًام له ،وينادي حينام يراه» :مرحبا باحلبيب ابن
احلبيب«.30

وكان حممد بن مسلم القرﳾ ،واملعروف بابن شهاب الزهري (ت 124هـ)

عامل احلجاز والشام -وهو من معاﴏي اإلمام -وممن استفاد من علومه gيبدي
إعجابه بشخصية وعلم اإلمام السجاد gيف كلامت متعددة قائ ً
ال » :ما رأيت هاشمي ًا

أفضل من عيل بن احلسني ،31« gويقول أيض ًا» :ما كان أكثر جمالستي مع عيل بن
احلسني ،وما رأيت أحد ًا كان أفقه منه« ،32وثالثة يقول» :مل أدرك باملدينة أفضل

منه« ،33ورابعة ينص عىل أن اإلمام كان أفقه أهل زمانه» :ما رأيت أحد ًا كان أفقه

منه « 34وغري ذلك من أقواله بحق اإلمام السجاد gالتي تبني مكانته العلمية وفضله
ورشفه ومقامه الرفيع.
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وهذا سعيد بن املسيب ممن صحب اإلمام السجاد  ، gووقف عىل أخالقه وسلوكه

وورعه وتقواه وعلمه ،يقول عنه» :ما رأيت قط أفضل من عيل بن احلسني.35« g

يت ِ
حل َس ِ
أفض َل ِمن َع ِّيل ِ
ني«.36
وعن أيب حازم األعرج ،قال» :ما َر َأ ُ
هاشم ﹰﹼيا َ
بن ا ُ

وقال ﳛيى بن سعيد األنصاري» :عيل بن احلسني أفضل هاشمي رأيته باملدينة«،37

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

وكذلك أمجع كل من ترجم أو قرأ سرية اإلمام السجاد gعىل مكانته العلمية،

فهذا الشيخ املفيد يقول عنه» :كان أفضل خلق اهلل بعد أبيه عل ًام وعمالً«.39

وهذا حممد بن سعد صاحب الطبقات يقول عنه» :كان عيل بن حسني

ثقة مأمون ًا ،كثري احلديث ،عالي ًا ،رفيع ًا ،ورع ًا« ،40وينقل الدمريي عنه أيض ًا» :كان

زين العابدين ثقة مأمون ًا ،كثري احلديث عن رسول اهلل  ،عامل ًا ،ومل يكن من أهل
البيت مثله«.41

السالم)» :كان له جاللة
وقال الذهبي يف وصف اإلمام السجاد (عليه ّ

وحق له واهلل ذلك ،فقد كان ً
أهال لإلمامة العظمى لرشفه ،وسؤدده،
عجيبة،
ّ
وعلمه ،وتأهلّه ،وكامل عقله«.42

وقال احلافﻆ أبو نعيم األصبهاين» :عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب

السالم) ،زين العابدين ،ومنار القانتني ،وكان عابد ًا وفي ًا ،وجواد ًا حفي ًا«.43
(عليهم ّ
وقال الشيخ حممد أبو زهرة – من علامء األزهر » :-فعيل زين العابدين

كان إمام املدينة ً
نبال وعل ًام ،وقال :كان ملء األبصار والقلوب يف بالد احلجاز

ك َّلها ،والذي كانت اجلموع تنزاح بني يديه ،من غري سلطان ،وال حكم َّإال الرشف
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والفضيلة وكريم اخلصال«.44
ونكتفي بأقوال هؤالء األعالم من معاﴏي اإلمام السجاد gأو ممن

ترجم له وكتب عنه؛ وكلهم أكدوا تعظيم وتبجيل اإلمام ،gواإلشادة بمكانته
العلمية ،واإلقرار بفضله ورشفه ،وجاللة قدره ،وسعة علومه ومعارفه.

أسس اإلمام السجاد gمدرسة للفقه واحلديث ،وقد ُأحﴢ أكثر من
وقد ّ

مائة وستني من التابعني واملوايل ممن كانوا ينهلون من معينه ،ويروون عنه.

حدّ ث عنه :سعيد بن املسيب ،وسعيد بن جبري ،والقاسم بن حممد بن أيب

بكر ،وأبو الزناد ،وﳛيى بن أم الطويل ،وعمرو بن دينار ،والزهري ،وزيد بن أسلم،
وﳛيى بن سعيد األنصاري ،وطائفة.45

ومما تقدم بيانه يتضح مكانة اإلمام السجاد gالعلمية ،وما قام به من دور

بليغ ومؤثر يف بث العلم وبسطه ،وتعليم الناس ،وﲣريج الفقهاء والعلامء ،ونرش
احلديث وتدوينه ،وتفسري القرآن وتأويله.
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الﺜالﺚ – آﺛاره العلمية:
لإلمام عيل بن احلسني gجمموعة من اآلثار العلمية والذخائر النفيسة التي

تدل عىل مكانته العلمية ،وغرازة معارفه وعلومه ،وقد حفظت لنا كتب احلديث
والتاريخ والسرية جمموعة من تلك اآلثار العلمية املهمة وهي:
 -1الصحيفة السجادية الكاملة:
وتضم املجموعة الكاملة ألدعية اإلمام السجاد gومناجاته ،وقد

أصبحت من الكتب املشهورة واملتداولة بني املسلمني ،وحظيت باهتامم العلامء

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 لﻸدب العريب
الفصيح ،وتأﰐ بعد هنج البالغة من حيث القيمة البالغية هلا.

ومل تقترص الصحيفة السجادية عىل املناجاة والدعاء والتﴬع واخلشوع

هلل تعاىل وحسب؛ وإنام تشتمل أيض ًا عىل كنوز من العلوم واملعارف اإلسالمية بام
احتوته من املسائل والقضايا العقائدية واالجتامعية واألخالقية والرتبوية وغريها.

ومما يدل عىل أﳘية الصحيفة السجادية ونفاستها ما كتب عنها من عرشات

الرشوح هلا ،وقد أحﴡ املحقق الكبري (آغا بزرك الطهراين) يف كتابه القيم (الذريعة
إىل تصانيف الشيعة) مئة ومخسني رشح ًا هلا ،وترمجت إىل عدة لغات عاملية.46

ﹴ
معان ودالالت تربوية مهمة ،كام تضمنت
وتتضمن الصحيفة السجادية
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إرشادات أخالقية وسلوكية وروحية لرتبية اإلنسان عىل الفضائل النفسية
والكامالت املعنوية.

هي:

وحتتوي الصحيفة السجادية الكاملة عىل أكثر من سبعني دعاء ،وعنواناهتا
1ـ التحميد هلل تعاىل 2ـ الصالة عىل الرسول 3ـ الصالة عىل محلة العرش  4ـ

الصالة عىل أتباع الرسل  5ـ دعاؤه لنفسه وخاصته 6ـ دعاؤه عند الصباح واملساء

7ـ دعاؤه يف املهامت  8ـ دعاؤه يف االستعاذة 9ـ دعاؤه يف طلب املغفرة 10ـ دعاؤه

يف اللجوء إىل اهلل11 ،ـ دعاؤه بخواتيم اخلري 12ـ دعاؤه يف االعرتاف 13ـ دعاؤه
يف طلب احلوائج 14ـ دعاؤه يف الظالمات 15ـ دعاؤه عند املرض 16ـ دعاؤه

يف االستقالة 17ـ دعاؤه عىل الشيطان 18ـ دعاؤه يف املحذورات 19ـ دعاؤه 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 ُق ِرت عليه الرزق
30ـ دعاؤه يف املعونة عىل قضاء الدين 31ـ دعاؤه بالتوبة 32ـ دعاؤه يف صالة الليل
33ـ دعاؤه يف االستخارة 34ـ دعاؤه إذا ابتىل ورأى مبتىل بفضيحة أو ذنب 35ـ

دعاؤه يف الرضا بالقضاء 36ـ دعاؤه عند سامع الرعد 37ـ دعاؤه يف الشكر 38ـ
دعاؤه يف االعتذار 39ـ دعاؤه يف طلب العفو والرمحة 40ـ دعاؤه عند ذكر املوت

 41ـ دعاؤه يف طلب السرت والوقاية  42ـ دعاؤه عند ختم القرآن 43ـ دعاؤه إذا

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 التﴬع 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 ﳛذره وﳜافه 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 عرشة.47

وقد كان اإلمام السجاد  gيعﱪ عن آرائه الرتبوية واألخالقية والعقائدية

والثقافية هبذه األدعية الرشيفة التي كان يتلوها آناء الليل وأطراف النهار ،وهي
تشكل منظومة متكاملة لرتبية اإلنسان تفكري ًا وفكر ًا وسلوك ًا ومنهج ًا.
 -2رسالة احلقوق:
من اآلثار العلمية البارزة لإلمام عيل بن السجاد gرسالة 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

السجاد gعن ثقافة حقوق اإلنسان.

وقد روى رسالة احلقوق الشيخ الصدوق (ت 381هـ) يف اخلصال،48

ورواها أيض ًا ابن شعبة احلراين يف كتابه :حتف العقول ،49ونقلها املحدث النوري

يف مستدركه عنه ،50وأشار إليها النجاﳾ (ت 450هـ) يف ترمجة أيب محزة الثاميل (ت
 150هـ) بقوله» :وله رسالة احلقوق عن عيل بن احلسني ( عليهام السالم) أخﱪنا
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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 السجاد gمن أهم اآلثار العلمية التي وصلت

يبني فيها اإلمام gوظائف اإلنسان وواجباته
إلينا بعد الصحيفة السجادية ،حيث ّ

ﲡاه اهلل سبحانه وتعاىل ،وﲡاه نفسه واآلخرين.
 -3رسالة يف الزهد:

من اآلثار العلمية لإلمام السجاد gأيض ًا رسالته يف الزهد ،يروﳞا الكليني

(ت329هـ) بإسناده عن أيب محزة الثاميل (ت  150هـ) ﳛدثنا 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
 -4تفسريه لﻶيات 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 بﴚء من
التفصيل يف املبحثني :الثاين والثالث.
 -5مناظراته العلمية:
حفظت كتب احلديث والتاريخ والسرية عدد ًا من مناظراته واحتجاجاته

املدونة يف العديد من الكتب واملصنفات ،53وسجل لنا التاريخ درر ًا من قصار

حكمه وأقواله النفيسة.54

وتدل هذه اآلثار العلمية لإلمام عيل بن احلسني gعىل مكانته العلمية العميقة،

ودوره يف إثراء العلوم واملعارف اإلسالمية وإغنائها وتعميقها.
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وقد أصبح اإلمام السجاد gيف املدنية املنورة بعدما عاد إليها واستقر فيها

منار ًا للعلم ،ومنه ً
ال للحكمة ،وينبوع ًا للعلوم واملعارف ،ومرجع ًا للدين ،وإماما

للمؤمنني واملتقني.
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املبحﺚ الﺜاين
عناية اإلمام السجاد gبالﻘرآن الكريم
اﻷول – اﳊﺚ عﲆ اتباع الﻘرآن والعمﻞ بﲈ 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:
مح ﹲة لِ َقو ﹴم ي ِ
}ه َذا َب َص ِائ ُر لِلن ِ
وقن َ
}ه َذا َب َص ِائ ُر ِم ﹾن َر ِّبك ﹾُم
َ
ُون{ 55وقال تعاىلَ :
َّاس َو ُهدً ى َو َر ﹾ َ ﹾ ُ
مح ﹲة لِ َق ﹾو ﹴم ُي ﹾؤ ِمن َ
َّاس َقدﹾ َجا َء ﹾتك ﹾُم َم ﹾو ِع َظ ﹲة ِم ﹾن
َو ُهدً ى َو َر ﹾ َ
ُون{ 56وقال تعاىلَ } :يا َأ ُّ َﳞا الن ُ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ني{.57
مح ﹲة لِ ﹾل ُم ﹾؤ ِمنِ َ
ور َو ُهدً ى َو َر ﹾ َ
َر ِّبك ﹾُم َوش َفا ﹲء َملا ِيف ُّ
وألن القرآن احلكيم فيه تبيان لكل ﳾء كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ون ََّز ﹾلنَا
ع َلي َك ا ﹾل ِكتَاب تِبيان ًا ِّلك ُِّل َ ﹴ
ني ﴾ 58ﳚب علينا
رشى لِ ﹾل ُم ﹾس ِل ِم َ
ﳾء َو ُهدً ى َو َر ﹾ َ
َ ﹾَ
َ ﹾ
مح ًة َو ُب ﹾ َ
ﹾ

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 ﳛثون املسلمني عىل اتباع

القرآن والعمل بأوامره واجتناب نواهيه ،فقد ورد عن رسول اهلل  » :ع َليكُم
ِ ِ
ﲣ ُذوه إمام ًا وقائد ًا « 59وقوله َ » :ع َليكُم بِال ُق ِ
رآن؛ َفإِ َّن ُه شافِ ﹲع ُم َش َّف ﹲع
بالقرآن ،فا َّ ُ
ِ
جلن َِّة ،و َمن َج َع َل ُه َخل َف ُه سا َق ُه َإىل الن ِّار،
وماح ﹲل ُم َصدَّ ﹲق ،و َمن َج َع َل ُه أما َم ُه قا َد ُه َإىل ا َ
قال لِ ِ
ِ
صاح ِ
ليل َيدُ ُّل َعىل َخ ِري َس ﹴ
بيل« .60وقوله ُ » :ي ُ
وه َو الدَّ ُ
اقرأ
ُ
ب ال ُقرآنَ :
ﹴ
ِ
ِ
َقر ُؤها «.61
ورتِّل كَام ك َ
ُنت ت َُرت ُِّل ِيف الدُّ نيا؛ َفإِ َّن َم ِنز َل َك عندَ آخ ِر آ َية ت َ
َوارت َِقَ ،
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الضال َل ِة ،وتِ ﹲ
وقوله  » :ال ُق ُ
بيان ِم َن ال َعمىَ ،واستِقا َل ﹲة ِم َن ال َع َثر ِة،
دى ِم َن َّ
رآن ُه ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونور ِمن ال ُّظ ِ ِ
ورشدﹲ ِم َن ال َغوا َي ِة،
ﹲ َ
صم ﹲة م َن اهل َ َلكَةُ ،
لمة ،وضيا ﹲء م َن األَحداث ،وع َ
َ
وفيه ك ُ ِ
اآلخر ِةِ ،
الفت َِن ،وبال ﹲغ ِمن الدُّ نيا َإىل ِ
يان ِمن ِ
أحدﹲ َع ِن
َامل دينكُم وما عَدَ َل َ
َ
َ
و َب ﹲ َ
َ
ال ُق ِ
رآن ّإال َإىل الن ِّار «.62

ِ
وقال أمري املؤمنني» :gاهلل اهلل يف
القرآن ،ال َيسبِ ُقكُم بال َع َم ِل ِبه َغ ُريكُم«.63
كر اهلل؛ َفإِ َّنه أحسن احل ِ
وعنهِ :g
»أنصتوا إىل ِذ ِ
ديثَ ،واقتَدوا ِ َهب ِ
دي نَبِ ِّيكُم؛ َفإِ َّن ُه
ُ َ ُ َ
ِ
أفض ُل اهل َ ِ
تاب اهلل َواستَضيؤوا
ديَ ،واس َتنّوا بِ ُسنَّتِ ِه؛ َفإِ َّهنا َ
َ
السن َِن؛ و َت َع َّلموا ك َ
أفض ُل ُّ
ِ
بِ ِ ِ
ِ
الص ِ
ُرمح َ
اسمعوا َل ُه
ون«  .64وعنه
وأنصتوا َل َع َّلكُم ت َ
نوره؛ َفإِ َّن ُه أشفى ملا ِيف ُّ
دورَ ،و َ
»إن ال ُق َ
َّ :g
دى« . 65
ونور ُ
وه ً
رآن َح ﱞق ﹲ
ﻸ ِ
قال لِ َ
سول اهلل (صىل اهلل عليه و آله) َ
»إن َر َ
وقال اإلمام الصادقَّ :g
نصار
أ ّيا َم َوفاتِ ِه فيام أوﴅ بِ ِه إ َل ِيهم:

ِ
ِ
ِ
تاب اهلل َ
الﱪ ُ
تاب ُه َو ال ُق ُ
هان،
وأهل َبيتي! َفإِ َّن الك َ
ك َ
ّور َو ُ
حل َّج ُة َوالن ُ
رآن ،وفيه ا ُ
ِ
قائدﹲ بِحاللِ ِه وح ِ
عاد ﹲلِ ،
شاهدﹲ وحكَم ِ
كَالم اهلل َغ ﱞض جديدﹲ َط ِريِ ،
وأحكام ِه،
رام ِه
َ
َ
ﱞ
َ
َ ﹲ
ُ
ِ
ﹴ ِ
حاج بِ ِه أقوام ًاَ ،فت َِز ُّل أقدا ُم ُهم
صري بِ ِه،
قاض بِهَ ،مضمو ﹲم فيهَ ،يقو ُم َغد ًا َف ُي ُّ
َب ﹲ
َع ِنالرص ِ
اط « . 66
ِّ

رآن ا َّلذي ِ
هذا ال ُق َ
وقال اإلمام الكاظمَ » :gقد َو ِرثنا نَح ُن َ
فيه ما ت َُس َّ ُري بِ ِه
ِ
لدانُ ،
اجل ُ
بال ،و ُت َق َّط َع بِ ِه ال ُب ُ
وحتيا بِ ِه ا َملوتى . 68 « 67
وقال اإلمام الرضا» :gيف ِك ِ
تاب اهلل اهلُدى َو ِّ
الشفا ُء « . 69
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ويكفي القرآن الكريم فخر ًا ورشف ًا وعظمة أنه كالم اهلل تعاىل ،فقد قال

الزهري :سألت عيل بن احلسني :عن القرآن؟
فقال» :كتاب اهلل ،وكالمه« . 70

وأكد ذلك حفيدُ ه اإلمام جعفر الصادق gفعندما سئل :ما تقول يف القرآن؟
قال» :gهو كالم اهلل ،وقول اهلل ،وكتاب اهلل ،ووحي اهلل وتنزيله« . 71
إذ إن القرآن الكريم هو كالم اهلل تعاىل ،وإنه حمدث ،خلقه اهلل تعاىل ،وأنزله

من طريق الوحي عىل الرسول األكرم  ،يقول اإلمام السجاد» :gو ُقرآن ًا
وكتاب ًا َفصل َته لِ ِع ِ
أحكام َكِ ،
ِ
ً
أنزل َت ُه َعىل
باد َك ت
بت بِ ِه َعن َرش ِائ ِع
أعر َ
ووحي ًا َ
َفصيالَ ،
َّ ُ
َ
ُك َع َل ِيه وآلِ ِه ت ً
نَبِ ِّي َك ُحم َ َّم ﹴد َص َلوات َ
َنزيال «  72وقد قرأه الرسول  بلسانه الرشيف،
وبلغه للناس كام أمره اهلل عز ّ
وجل ،وتلقاه املسلمون املعاﴏون له ،ثم الذين من
بعدهم جي ً
ال بعد جيل ،كام نزل عليه ،وكام قرأه عليهم.
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الﺜاين  -اإلمام السجاد gوتعﻈيم الﻘرآن:
حظي القرآن الكريم بعناية اإلمام عيل بن احلسني السجاد gتالوة وحفظ ًا

وتفسري ًا وتدبر ًا ،ونرش معارفه وعلومه بني اخلاصة والعامة.

وقد كان اإلمام السجاد gيتعاهد القرآن وﳛث عىل تعاهده ،ويوﴆ

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.

وكان اإلمام السجاد gيعظم القرآن الكريم وﳛث عىل تالوته وقراءته
ِ
وااللتزام به ،فقد روي عنه قولهَ » :ع َل َ
جلنَّ َة بِ َي ِد ِه َلبِنَ ًة ِمن
يك بِال ُقرآن؛ َفإِ َّن اهللَ َخ َل َق ا َ
ِ ِ ﹴ
َذ َه ﹴ
الزع َف َ
وج َع َل ِمال َط َها  73املِ َ
صاها ال ُّلؤ ُل َؤ،
ُراهبا َّ
وح َ
رانَ ،
ب و َلبِنَ ًة من ف َّضةَ ،
سك ،وت َ َ
در ِ
آيات ال ُق ِ
در َج ِاهتا َعىل َق ِ
رآن َ
اقرأ َو َ
رآن؛ َف َمن َق َر َأ ال ُق َ
ارق ،و َمن
َ
قال َل ُهَ :
وج َع َل َ
ِ
اجلنَّ َة َمل يكُن أحدﹲ ِيف َ ِ
َد َخ َل ِم ُنه ُم َ
يقني« . 74
اجلنَّة أعىل َد َر َج ًة من ُه ما َخ َال النَّبِ ّي َني َو ِّ
َ
َ
الصدّ َ
وكان ﳛض عىل قراءة القرآن ،وير ّغب الناس يف تالوته ببيان األجر
والثواب ملن يتلو كتاب اهلل املجيد ،فقد روي عنه gقولهَ » :من َق َر َأ َن َظر ًا ِمن َغ ِري
صوتَ ،كتَب اهللُ َله بِك ُِّل ح ﹴ
ور َف َع َل ُه َد َر َج ًة «  . 75ويف
رف َح َسنَ ًةَ ،
َ
ُ
َ
َ
وحما َعن ُه َس ِّي َئ ًةَ ،

رواية أخرى يبني gأجر وثواب من يستمع إىل تالوة القرآن؛ إذ يقولَ » :gم ِن
ِ ﹴ
ِ
است ََم َع َحرف ًا ِمن ِك ِ
وحما َعن ُه
َب اهللُ َل ُه َح َسنَ ًة َ
تاب اهلل (عز وجل) من َغ ِري قرا َءةَ ،كت َ
ور َف َع َل ُه َد َر َج ًة « . 76
َس ِّي َئ ًة َ
وكان اإلمام زين العابدين gﳛث عىل ختم القرآن الكريم كامالً ،وخصوص ًا
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رآن بِ َم َّك َة َمل َي ُمت َحتّى َيرى َر َ
يف مكة املكرمة ،فقد روي عنهَ » :من َخت ََم ال ُق َ
سول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) ،و َيرى َم ِنز َل ُه ِيف َ
ّ
اجلن َِّة « . 77

قال َعيل ب ُن احلُ َس ِ
نيَ » :gمن َخت ََم ُه ]ال ُق َ
رآن[ كانَت
وعن ّ
حممد بن بشريُّ َ :
لت فِ َ
داك! َخت ََم ُه ُك َّل ُه؟ َ
قالَ » :خت ََم ُه
لتُ :ج ِع ُ
عو ﹲة ُمستَجا َب ﹲة ُم َؤ َّخ َر ﹲة أو ُم َع َّج َل ﹲة« ُق ُ
َل ُه َد َ
ُك َّل ُه« . 78

وقد اشتهر اإلمام زين العابدين gبأنه من أحسن الناس صوت ًا يف قراءته

للقرآن الكريم ،فكان يتلوه حق تالوته ،وﳚود صوته بقراءته ،حتى أن من يمر عىل
باب داره يقف حتى يستمع لتالوته للقرآن الكريم.

ويف إشارة إىل هذه احلقيقة قال اإلمام الصادق» :gك َ ِ
احل َس ﹾ ِ
ني-
َان َع ُّيل ﹾب ُن ﹾ ُ
ِ
َّاس صوت ًا بِا ﹾل ُقر ِ
ونَ ،ف َي ِق ُف َ
ون َي ُم ُّر َ
اؤ َ
آنَ ،وك َ
ون
َص َل َو ُ
الس َّق ُ
ات اهلل َع َل ﹾيهَ -أ ﹾح َس َن الن ِ َ ﹾ
َان َّ
ﹾ
بِ َبابِ ِه َي ﹾس َم ُع َ
ونِ 79ق َرا َء َت ُه. 80 «،
ِ
احل َس ﹾ ِ
الس َالم) ك َ
َان َي ﹾق َر ُأ،
و َع ﹾن َأ ِيب ﹾ َ
ني ( َع َل ﹾي ِه َام َّ
احل َس ِنَ gق َال» :إِ َن َع َّيل ﹾب َن ﹾ ُ
َف ُر َّب َام َم َّر بِ ِه ا ﹾَمل ُّارَ ،ف َص ِع َقِ 81م ﹾن ُح ﹾس ِن َص ﹾوتِ ِه« . 82
وقد كان ّقراء القرآن الكريم يتحلقون حول اإلمام زين العابدين gملعرفتهم

القراء وأفضلهم ،وقال سعيد بن املسيب :إن ّقراء القرآن مل يذهبوا إىل احلج
بأنه سيد ّ
إال إذا ذهب عيل بن احلسني ،gومل ﳜرج الناس من مكة حتى ﳜرج عيل بن احلسني

. 83 g

ويف بعض األسفار أنه بلغ عدد القراء -حسب بعض املصادر التارﳜية :-

ألف راكب . 84
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القراء – وغريهم  -بتالوة اإلمام السجاد gللقرآن
وهذا يدل عىل تأثر ّ

الكريم ،فالتالوة املرتلة واجلميلة ترتك تأثريها القوي يف النفوس.

وكان اإلمام السجاد gدائم التالوة لكتاب اهلل تعاىل ،وﳚد فيه لذة ال تعدهلا

َ
الكريم حتى قال:g
القرآن
الدائم الذي ال يفارقه هو
جليسه
أية لذة أخرى ،فكان
َ
ُ
ُ
ني ا ﹾَمل ﹾ ِ
رش ِق َوا ﹾَمل ﹾغ ِر ِ
ُون ا ﹾل ُق ﹾر ُ
است ﹾَو َح ﹾش ُت َب ﹾعدَ َأ ﹾن َيك َ
آن َم ِعي« . 85
» َل ﹾو َم َ
ات َم ﹾن َب ﹾ َ
بَ ،ملا ﹾ
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الﺜالﺚ  -ﲡليات عناية اإلمام السجاد gبالﻘرآن الكريم:
لإلمام عيل بن احلسني السجاد gجمموعة من األعامل واألمور والتجليات

البارزة التي تدل عىل عنايته بالقرآن الكريم ،وأﳘها ما ييل:
ً
أوال -بيان عظمة وخصائص القرآن الكريم:

كان اإلمام السجاد gإذا ختم القرآن الكريم دعا اهلل تعاىل بدعاء ختم

القرآن املذكور يف الصحيفة السجادية ،وهو الدعاء الثاين واألربعون ،الذي يؤكد
فيه اإلمام أن القرآن الكريم هو معجزة اإلسالم ،وأنه نور هداية ،ومنهج حياة،
ومصدر للترشيع ،ومنبع فكر وعلم ومعرفة.

وقد بدأ اإلمام السجاد( gدعاءه يف ختم القرآن) ببيان عظمة القرآن

الله َّم إن ََّك أ َعنتَني َعىل َخت ِم
الكريم ،وتعداد خصائصه ومميزاته ،حيث يقولُ » :
أنزل َته نور ًا ،وجعل َته مه ِ
ِ
يمن ًا َعىل ك ُِّل ِك ﹴ
أنزل َت ُه ،و َف َّضل َت ُه َعىل ك ُِّل
تاب َ
َ َ ُ َُ
كتابِ َك ا َّلذي َ ُ
ِ
ِ
ديث َقصص َته ،و ُفرقان ًا َفر َ ِ
ح ﹴ
بت بِ ِه َعن
أعر َ
قت بِه َب َني َحالل َك َ
َ ُ
َ
وحرام َك ،و ُقرآن ًا َ
َ
وكتاب ًا َفصل َته لِ ِع ِ
أحكام َكِ ،
ِ
ً
أنزل َت ُه َعىل نَبِ ِّي َك ُحم َ َّم ﹴد
باد َك ت
َرش ِائ ِع
ووحي ًا َ
َفصيالَ ،
َّ ُ
اجلها َل ِة بِات ِ
الضال َل ِة َو ِ
ُك َع َل ِيه وآلِ ِه ت ً
َص َلوات َ
ِّباع ِه،
وج َعل َت ُه نور ًا َهنتَدي ِمن ُظ َل ِم َّ
َنزيالَ ،
ِ
ِ
وميزان ِق ﹴ
َّصديق َإىل استِ ِ
86
ِ
َ
حل ِّق
يف
امع ِه،
أنص َت بِ َفه ِم الت
سط ال َﳛ ُ
وشفا ًء َملن َ
َع ِن ا َ
اهدين برها ُنه ،و َع َلم ن ﹴ
ِ
الش ِ
دى ال َيط َفأ َُ 87ع ِن ّ
َجاة ال َي ِض ُّل َمن أ َّم َقصدَ
ُ
َ ُ
ونور ُه ً
َ
لسا ُن ُهَ ،
كات من َتع َّل َق بِع ِ ِ
أيدي َاهل َل ِ
َنال ِ
ُسنَّتِ ِه ،وال ت ُ
صمتِ ِه« . 88
ُ َ
َ َ
روة ع َ
فالقرآن الكريم – عند اإلمام السجاد -gهو كتاب نور ،وفرقان ،وبيان

ملسائل احلالل واحلرام ،وكتاب شفاء من األمراض القلبية والروحية ،وكتاب علم
ومعرفة ،وميزان للحق والعدل.
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وقد ّبني اإلمام السجاد gيف 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 السجاد gيف دعائه إىل آداب التالوة ،ووجوب االعتصام

بالقرآن ،والعمل بام فيه ،ووجوب رعايته ومدارسته واالعتناء به ،والتصديق بام
وايس ِ 89
ِ
جاء فيه ،قائالً» :اللهم َفإِذ أ َفد َتنَا ا َملعو َن َة َعىل تِ ِ ِ
ألسنَتِنا
وس َّه َ
َ
الوتهَ ،
ُ َّ
لت َج َ
سن ِعبارتِ ِهَ ،فاجعلنا ِممن يرعاه ح َّق ِرعايتِ ِه ،ويدين َل َك بِاعتِ ِ
قاد التَّسلي ِم ُملِح َك ِم
َ ُ
َ
َ َّ َ ُ َ
بِ ُح ِ َ
وموض ِ
ِ
فز ُع َإىل ِاإل ِ
قرار بِ ُمت ِ
حات َب ِّيناتِ ِه« . 90
َشاهب ِه
آياتِ ِه ،و َي َ
ثم يبني اإلمام gأن األئمة األطهار قد ورثوا معرفة القرآن وتأويله

وتفسريه من رسول اهلل  ،وأهنم األعرف به ،واألقدر عىل محل تعاليمه وأحكامه،

»الله َّم إن ََّك
وتفصيل جممله ،وتفسري آياته ،وتبيني ناسخه ومنسوخه ،حيث قالُ :g
(صىل اهلل عليه وآله) ُجمم ًال ،و َأهلم َته ِعلم َع ِ
أنزل َت ُه َعىل نَبِ ِّي َك ُحم َ َّم ﹴد ّ
جائبِ ِه ُمك ََّم ًال ، 91
َ
َ ُ َ
َ
ِ
ِ
لم ُه ،و َق َّويتَنا َع َل ِيه لِ َرت َف َعنا َف َ
وق َمن َمل
َ
لم ُه ُم َف َّﴪ ًا ،و َف َّضلتَنا َعىل َمن َج ِه َل ع َ
وو َّرثتَنا ع َ
مح َل ًة ،و َعرفتَنا بِر َ ِ
ِ
رش َف ُه و َفض َل ُهَ ،ف َص ِّل
الله َّم َفكَام َج َع َ
لت ُقلو َبنا َل ُه َ َ
ُيطق َمح َل ُهُ ،
َ
َّ
محت َك َ َ
طيب بِ ِه ،و َعىل آلِ ِه اخل ّز ِ
َعىل ُحم َ َّم ﹴد اخلَ ِ
ان َل ُه« . 92
ُ
ثم يدعو اإلمام gإىل االعتصام بحبله ،واالهتداء بضوء نوره ،واالستضاءة

بمصباحه ،والتامس اهلدى من أحكام آياته ،ومعرفة حمكامته ومتشاهباته،إذ يقول
رز م ِ
ِ
» :gواجعلنا ِممن يعت َِصم بِح ِبل ِه ،ويأوي ِمن ا ُملت ِ ِ
عق ِل ِه ،و َيس ُك ُن يف
َ
َ
ُ َ
َ َ َّ َ
َشاهبات إىل ح ِ َ
ِ
ِ
وء ص ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صباح ِه،
إسفار ِه ،و َيستَصبِ ُح بِ ِم
باح ِه ،و َيقتَدي بِ َت َب ُّل ِج
وﳞتَدي بِ َض َ
ظ ِّل َجناحهَ ،
وال َيلت َِم ُس ُاهلدى يف َغ ِري ِه« . 93
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والقرآن الكريم وسيلة إىل هدف ،ومن اخلطأ حتويله إىل جمرد هدف بذاته؛

ألن القرآن وسيلة ،والعمل بام فيه هو اهلدف ،فالقرآن الذي نزل من السامء كان
وسيبقى طريق ًا وﴏاط ًا وسبي ً
ال ونور ًا ..ومن َث َّم فالقرآن الكريم وسيلة لنيل منازل

الكرامة ،وسل ًام للوصول إىل حمل السالمة ،وسبب ًا للنجاة يف يوم القيامة ،حيث يقول
ِ
ِ
فم ِ ِ
»واج َع ِل ال ُق َ
وس َّل ًام
اإلمام السجادَ :g
نازل الكَرا َمةُ ،
أرش َ
رآن َوسي َل ًة َلنا إىل َ
فيه إىل َحم َ ِّل السالم ِة ،وسبب ًا نُجزى بِ ِه النَّجا َة يف َعرص ِة ِ
نَعرج ِ
القيا َم ِة ،و َذري َع ًة نَقدَ ُم
َ
َ َ
ُ ُ
َّ َ
ِهبا َعىل نَعي ِم ِ
دار ا ُملقا َم ِة« . 94

ثم يتحدث اإلمام السجاد gعن آثار القرآن النفسية والروحية والعقلية

»واج َع ِل ال ُق َ
رآن
والرتبوية واألخالقية عىل من يتمسك به ،ويسري عىل هديه ،قائالًَ :
ِ
ومن ن ََز ِ
َلنا يف ُظ َل ِم ال َّليايل مونِس ًاِ ،
الش ِ
سواس ِ 95
ِ
يطان َ
غات َّ
حارس ًا،
الو
وخ َطرات َ
ُ

ِ
َقلها َإىل ا َملعاﴆ حابِس ًاِ ،
وألَ ِ
وألَ ِ
قدامنا َعن ن ِ
لسنَتِنا َع ِن اخلَ ِ
وض ِيف الباطِ ِل ِمن َغ ِري
زاجر ًا ،وملِا َطو ِ
اقرت ِ
ﹴ
وار ِحنا َع ِن ِ
اف اآلثا ِم ِ
وجل ِ
ت ال َغف َل ُة َعنّا ِمن ت ََص ُّف ِح
َ
ما آ َفة ُخم ِرس ًاَ ِ ،
وزاجر  96أمثالِ ِه ا َّلتي َضع َف ِ
توص َل إىل ُقلوبِنا َفهم َع ِ
بار ِ
نارش ًا ،حتّى ِ
ِ
االعتِ ِ
ت
جائبِ ِه،
ُ
َ
َ
َ
ِ
اجل ُ
الروايس َعىل َصال َبتِها َع ِن احتِاملِ ِه« . 97
بال َّ

يفصل اإلمام gتلك اآلثار ،التي تشمل صالح الظاهر ،وسالمة
ثم ّ
الباطن ،ونظافة القلب ،وطهارة الروح إذ يقول» :gو َأ ِدم بِال ُق ِ
رآن صالح ِ
ظاه ِرنا،
َ َ

امئ ِرنا ،و ِ
سواس َ 98عن ِصح ِة َض ِ
ِ
ِ
ِ
اغسل بِ ِه َد َر َن
الو
َ
َّ
احجب بِه َخ َطرات َ
َو ُ
وق ِ
رو بِ ِه يف م ِ
و َع ِ
امورنا ،و َأ ِ
مجع بِ ِه ُمنت ََرش ِ
ِ
ف ال َع ِ
رض َ 100ع َل َ
يك َظ َم َأ
الئ َق
أوزارناَ ،وا َ
َ
َ
واج ِرنا ،واكسنا بِ ِه ح َل َل األَ ِ
َه ِ
كﱪ يف ن ِ
مان َيو َم ال َف َز ِع األَ َ ِ
ُشورنا« . 101
ُ
َ ُ
99

ُقلوبِنا

وال تقترص آثار القرآن وبركاته عىل من عمل به عىل احلياة الدنيا؛ كرغد
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العيش ،وسعة الرزق ،وﲡنب سوء األخالق ،وعدم الوقوع يف هوة الكفر والنفاق؛

بل يتعدى ذلك إىل اآلثار األخروية ،والفوز برضوان اهلل وجنته ،وتلك غاية الغايات،
ومنتهى آمال املتقني حيث يقول» :gواجﱪ بِال ُق ِ
رآن َخ َّلتَنا ِمن عَدَ ِم ِ ِ
وسق
اإلمالقُ ،
َ ُ
رزاق ،وجنِّبنا بِ ِه َّ ِ
إ َلينا بِ ِه ر َغدَ الع ِ ِ
صب س َع ِة األَ ِ
ِ
داين
الﴬائ َ
َ
َ
يش وخ َ َ
َ
ب ا َملذمو َم َة و َم َ
كون َلنا ِيف ِ
ُفر ود ِ
ِ
ِ ِ
ِ
واعي الن ِ
األَ ِ
ِّفاقَ ،حتّى َي َ
القيا َم ِة
خالقَ ،واعصمنا بِه من ُه َّوة الك ِ َ
دود َك ِ
قائد ًا ،و َلنا ِيف الدُّ نيا َعن سخطِ َك و َتعدّ ي ح ِ
وجنانِ َك ِ
إىل ِرضوانِ َك ِ
ذائد ًا ،وملِا
ُ
َ
ُ
وحتري ِم ح ِ
رام ِه ِ
ِ
َحليل َحاللِ ِه َ
شاهد ًا« . 102
ِعندَ َك بِت
َ
وللقرآن الكريم أثره يف هتوين سكرات املوت ،وﲣفيف آالم االحتضار ،وتﱪيد

»وه ِّون
حرارة خروج الروح من اجلسد؛ إذ يقول اإلمام السجاد gيف دعائهَ :
ِ
ِ
ِ ِ
َرب الس ِ
103
وجهدَ األَ ِ
ف احلَ ِ
شار ِج
نني ،وتَرا ُد َ
ياقَ ،
بِال ُقرآن عندَ ا َملوت َعىل أن ُفسنا ك َ ِّ
وﲡ ّىل م َل ُك ا َمل ِ
الرت ِاقي ِ
ِ
وت لِ َق ِ
ﹴ
104
بضها ِمن
ُّفوس َّ َ َ
إذا َب َل َغت الن ُ
}و ق َيل َم ﹾن راق{ َ َ َ ،
وداف َهلا ِمن ُذ ِ
حش ِة ِ
الف ِ
ب ال ُغ ِ
ُح ُج ِ
ورماها َعن َق ِ
سه ِم َو َ
عاف
راق،
َ
وس ا َملنايا بِ َأ ُ
يوبَ ،
الق ،وصار ِ
ذاق ،ودنا ِمنّا َإىل ِ
 105ا َمل ِ
وت كَأس ًا مسموم َة ا َمل ِ
اآلخ َر ِة َر ﹲ
حيل َوانطِ ﹲ
ت
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ميقات َيو ِم الت ِ
ِ
األَ ُ
َّالق« . 106
بور ِه َي ا َملأوى إىل
عامل َقالئدَ ِيف األَعناق ،وكانَت ال ُق ُ
ويبني لنا اإلمام عيل بن احلسني السجاد gيف هذا الدعاء العميق واملركّز

باملفاهيم واملعارف القرآنية نقطة مهمة وهي :وجوب العمل بكل ما جاء به القرآن
الكريم ،وعدم االقتصار عىل جوانب دون أخرى ،أو اإليامن بجزء منه والكفر
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 أحيان ًا لقضايا مصلحية وشخصية
لتﱪير ثقافة معينة أو للتخيل عن حتمل املسؤوليات الدينية!

وقد عارض القرآن الكريم بشدة الفهم التجزيئي ،وأوعد القائمني به أشد
العذاب ،يقول تعاىل} :ا َّل ِذي َن َج َع ُلوا ا ﹾل ُق ﹾر َ
ني * َع َّام
مج ِع َ
ني * َف َو َر ِّب َك َلن ﹾَس َأ َلن َُّه ﹾم َأ ﹾ َ
آن ِع ِض َ

كَانُوا َي ﹾع َم ُل َ
ون{  107هذه اآلية الرشيفة تنطبق كذلك عىل أولئك الذين يؤمنون ببعض

قيم القرآن ،ويتخلون عن القيم األخرى ،التي ال تتالءم مع مصاحلهم الشخصية،

عز ّ
وجل مثل هؤالء الصنف من الناس باخلزي يف الدنيا وبالعذاب
وقد توعد ربنا ّ
ون بِ َب ﹾع ﹴ
ُون بِ َب ﹾع ِ
ض ا ﹾل ِكت ِ
َاب َو َت ﹾك ُف ُر َ
الشديد يف اآلخرة ،قال تعاىلَ ..} :أ َفت ﹾُؤ ِمن َ
ض َف َام
ِ
ِ ِ
احل َي ِاة الدُّ ﹾن َيا َو َي ﹾو َم ا ﹾل ِق َيا َم ِة ُي َر ُّد َ
ون إِ َىل َأ َشدِّ
َج َزا ُء َم ﹾن َي ﹾف َع ُل َذل َك منﹾك ﹾُم إِالَّ خ ﹾز ﹲي ِيف ﹾ َ

ا ﹾل َع َذ ِ
اب َو َما اهللُ بِ َغافِ ﹴل َع َّام َت ﹾع َم ُل َ
ون{ . 108

إن هناك من يؤمن بجزء من القرآن ،وهو -عادة -ما يتالءم مع مصاحله

وأهوائه وغرائزه الشخصية ،ولكنه يكفر بالقرآن يف اجلانب الذي ال يتالءم مع
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
والرتبوي واألخالقي ،اللهم إال بمقدار ما يتالءم مع مصاحله وأهوائه وحساباته
الشخصية! وقد ورد عن النبي  قوله» :أكثر ما أﲣوف عىل أمتي من بعدي،

يتأول القرآن ،يضعه عىل غري مواضعه«  ،109فتأويل القرآن من غري علم ،أو
رجل ّ
تأويله بخالف املراد ،إنام يكون ألهداف مصلحية ،أو فكرة خاطئة ،واملطلوب هو

التعامل مع القرآن ك ً
ال ال يتجزأ ،وفهمه بصورة عميقة وصحيحة وفق آليات املنهج
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العلمي يف التفسري ،وتطبيقه يف الواقع اخلارجي كامالً؛ ألن القرآن الكريم منهج

للحياة ودستور لﻸمة 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.

واالستفادة من القرآن الكريم ﳚب أن تشمل كل املجاالت :كاملجال

االجتامعي والثقايف والفكري واالقتصادي والسيايس والعلمي والرتبوي واألديب..
ومجيع شؤون احلياة األخرى.

ثاني ًا -التدبر يف القرآن الكريم:
كان اإلمام السجاد gﳞتم بالتدبر بالقرآن الكريم تطبيق ًا لقوله تعاىل:
َان ِمن ِع ِ
110
ون ا ﹾل ُق ﹾر َ
ال َيتَدَ َّب ُر َ
ند َغ ﹾ ِري اهلل َل َو َجدُ و ﹾا فِ ِيه ﹾ
} َأ َف َ
اختِالَف ًا كَثِري ًا {
آن َو َل ﹾو ك َ ﹾ
آن َأ ﹾم َع َىل ُق ُل ﹴ
ون ا ﹾل ُق ﹾر َ
وقوله تعاىلَ } :أ َف َال َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ﹾق َف ُ
اهلَا {  . 111فالتدبر هو الطريق

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 السجاد gمل يكن يقرأ القرآن قراءة عابرة ،أو تالوة جمردة ،وإنام

كان يتدبر يف آياته ،ويتأمل فيام احتوته من كنوز املعرفة والعلم واحلكمة والرتبية
واألخالق.

وكان اإلمام gﳛث أصحابه عىل التدبر يف القرآن ،وفهم آياته ،واستخراج
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ات ا ﹾل ُقر ِ
آن َخ َز ِائ ُنَ ،ف ُك َّل َام ُفتِ َح ﹾت ِخ َزا َن ﹲةَ ،ينﹾ َب ِغي َل َك
كنوزه وخزائنه ،فقد قال» :gآ َي ُ ﹾ
َأ ﹾن َتنﹾ ُظ َر َما فِ َيها«  .112إذ فيها أنواع من جواهر املعاين واألرسار واحلقائق وأصناف
من فرائد اللطائف والفوائد والدقائق ولذلك كان القرآن مع قلة لفظه وصغر
حجمه مشتم ً
ال عىل مجيع ما كان وما هو كائن ،وما يكون إىل يوم القيامة .113

وكان اإلمام السجاد gعندما يتدبر يف آية يتفاعل وجداني ًا وعاطفي ًا
»وك َ
َان ( َع َل ﹾي ِه
لدرجة أنه يتغري شكله ،ويصفر لونه ،وترتعد فرائصه ،تقول الروايةَ :
الس َال ُم)إِ َذا َق َر َأ }مالِ ِك َي ﹾو ِم الدِّ ِ
ين{ ُ 114يك َِّر ُر َها َحتّى كَاد َ 115أ ﹾن َي ُموت« . 116
َّ
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
آن َع َىل جب ﹴل َّلر َأي َته َخ ِ
قوله تعاىلَ } :ل ﹾو َأ َنز ﹾلنَا َه َذا ا ﹾل ُق ﹾر َ
اشع ًا ُّمت ََصدِّ ع ًا ِّم ﹾن َخ ﹾش َي ِة اهلل
ََ َ ﹾ ُ
َوتِ ﹾل َك ﹾاألَ ﹾم َث ُال ن ﹾ ِ
َﴬ ُ َهبا لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ﹾم َي َت َفك َُّر َ
ون { .117
وعلينا التتلمذ عىل القرآن الكريم ،عﱪ التدبر يف آياته ،والتأمل والتفكر

يف أرساره وعجائبه ،والعمل عىل تطبيق تعاليمه ،وااللتزام بأوامره ونواهيه،

واالستفادة منه يف كل شؤون احلياة حتى نكون من أهل القرآن املخلصني!
ثاني ًا -االهتامم بالتفسري:

كان اإلمام زين العابدين gمن أبرز املفﴪين للقرآن الكريم يف زمانه،

وقد استشهد علامء التفسري بالكثري من روائع تفسريه ،يقول املؤرخون» :إنه كان
184

د.عبداﷲ أﲪد اليوسﻒ

صاحب مدرسة لتفسري القرآن ،وقد أخد عنه ابنه الشهيد زيد يف تفسريه للقرآن«

. 118

وأخذ عنه أيض ًا ابنه اإلمام أبو جعفر حممد الباقر gيف تفسريه الذي رواه عنه

زياد بن املنذر الزعيم الروحي للفرقة اجلارودية . 119

وقد اهتم اإلمام السجاد gاهتامم ًا كبري ًا بتفسري القرآن الكريم ،وخصوص ًا

آيات العقائد ،فقد تناول القرآن الكريم العقائد يف آيات كثرية وسور متعددة ،ويأﰐ

اهتامم اإلمام gبذلك لبيان العقائد احلقة من العقائد الفاسدة التي بدأ األمويون
الرتويج هلا بعد استشهاد اإلمام احلسني gكي ﳛرفوا مسرية األمة عن منهج

اإلسالم األصيل.

رابع ًا -العناية بعلوم القرآن الكريم:
اعتنى اإلمام السجاد gبعلوم القرآن الكريم ،وساهم يف إثرائها وتوسعتها،

ففضال عن علم التفسري اهتم اإلمام gببيان فضائل القرآن ،وأسباب النزول،
والقراءات القرآنية ،والناسخ واملنسوخ ،واملكي واملدين ،والقصص يف القرآن

الكريم.

إذ إن بيان فضائل السور القرآنية من أهم علوم القرآن ،إذ إن »من أنواع

علوم القرآن املفردة بالتصنيف فضائل القرآن ،ذكره عامة من ألف يف علوم القرآن
وتناولت فضل القرآن عىل اجلملة ،وفضل السور بعينها ،واآليات عىل اخلصوص،
وقد جرت عادة املفﴪين ممن ذكر الفضائل أن يذكرها يف أول كل سورة ملا فيه

من الرتغيب ،واحلث عىل قراءهتا وحفظها ،إال الزخمرشي فإنه يذكرها يف آخرها،
185
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والعلة يف ذلك أهنا صفات هلا ،والصفة تستدعي تقديم املوصوف« . 120
وقد أوضح اإلمام السجاد gفضل بعض السور واآليات القرآنية ،فعن

فضل البسملة قال» :gإن 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
وعن فضل سورة الرمحن قال اإلمام السجاد gعن جده رسول اهلل :

»لكل ﳾء عروس ،وعروس القرآن سورة الرمحن (جل ذكره) « . 122

وعن فضل قراءة سورة القدر قال اإلمام السجادَ » :gمن َق َر َأ }إِنَّا َأن َﹾز ﹾلنا ُه ِيف
كان فيام بينَهام كَا ُملت ََشح ِ
طور ِه ِ
وعندَ َس ِ
َل ﹾي َل ِة ا ﹾل َقدﹾ ِر{ ِعندَ ُف ِ
ط بِدَ ِم ِه يف َس ِ
حور ِهَ ،
بيل اهلل
ِّ
َ ُ
تَعاىل« . 123

ومن علوم القرآن الكريم األخرى التي ُعني هبا اإلمام السجاد gعلم

أسباب النزول ،وهو» :اسم لعلم من علوم القرآن ،وأول ظهور هلذا االصطالح

كان يف القرن السابع إذ توصل العلامء إىل أن أمور ًا قد (وقعت يف عرص الوحي،
واقتضت نزول الوحي بشأهنا) ،ويبقى احلكم حك ًام نافذ ًا ،وإن رفع السبب الذي

من أجله نزل ،وانتفى املسبب ،لذلك اشتهر القول بأن العﱪة بعموم اللفﻆ ال
بخصوص السبب ،وأنه ال ﳜصص احلكم ،وكانت أسباب النزول طريق ًا قوي ًا يف

أكثرهم
أكثر املفﴪين قدر ًة عىل إتقان التفسري وحتقيقه َ
فهم الكتاب العزيز ،بل عُدَّ ُ
186
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عل ًام بأسباب النزول.
لكن ما ذكره املفﴪون وعلامء القرآن من أسباب النزول يدلنا بوضوح

عىل أن مرادهم ليس هو خصوص ما كان سبب ًا ،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 ﳜالف زمان النزول باملﴤ واالستقبال« . 124

وقد ّبني اإلمام السجاد gأسباب النزول لبعض اآليات والسور القرآنية،
ومنها :آية الوالية ،إذ قال اإلمام gعن سبب نزول قوله تعاىل} :إِن ََّام َولِ ُّيك ُُم اهلل
الزكَا َة وهم ر ِ
ِ
ِ
ِ
اك ُع َ
ال َة َو ُي ﹾؤت َ
يم َ
الص َ
ون {  125إنام
ُون َّ
ون َّ
َ ُ ﹾ َ
َو َر ُسو ُل ُه َوا َّلذي َن آ َمنُو ﹾا ا َّلذي َن ُيق ُ

نزلت يف عيل بن أيب طالب gعندما تصدق بخامته يف الصالة . 126

ونظر ًا الهتامم القرآن الكريم بﴪد قصص جمموعة من األنبياء واملرسلني،

وقصص األولياء الصاحلني ،وقصص عباد اهلل املخلصني ،وذلك ألخذ العﱪة
ص َع َل ﹾي َك َأ ﹾح َس َن ا ﹾل َق َص ِ
ص بِ َام َأ ﹾو َح ﹾينَا إِ َل ﹾي َك
والعظة منها كام يف قوله تعاىل} :ن ﹾَح ُن َن ُق ُّ

آن {  127وقوله تعاىلَ } :فا ﹾق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ﹾم َي َت َفك َُّر َ
َه َـذا ا ﹾل ُق ﹾر َ
ون {  . 128فقد أوىل
ص ا ﹾل َق َص َ
اإلمام السجاد gعناية كبرية ببيان تفاصيل بعض تلك القصص القرآنية ،وكشف
النقاب عن أبعادها وأرسارها وجوانبها املختلفة لالستفادة منها يف أخذ الدروس
والعﱪ بأحسن استفادة.

واإلمام السجاد gعندما يﴪد القصص القرآين ،ويكشف تفاصيلها،

وأبرز أسامء شخوصها ،ويربطها بواقعها الزمني واملستقبيل ،كان اإلمام gيروي

تلك التفاصيل عن علم ومعرفة ،ألنه أخذ العلم من آبائه عن رسول اهلل  ،فهم
187
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األعلم بتفسري القرآن الكريم مصداق ًا لصفتهم برتاجم القرآن الكريم.
ومن جهة أخرى فإن هذا يدل عىل اجلهود الكبرية التي بذهلا اإلمام السجاد

 gيف إغناء هذا الفن القصﴢ القرآين ،وما ب َّينه وكشفه من أرسار وتفاصيل حول
قصص األنبياء gكقصة يعقوب ،وقصة يوسف ،وقصة موسى.

وما أوضحه وب َّينه من تفاصيل قصص املاضني من غري األنبياء ممن ذكرت

قصته يف القرآن الكريم؛ كقصة هابيل وقابيل ،وقصة أصحاب الرس ،وقصة
أصحاب السبت.

خامس ًا -كتابة املصحف الرشيف بخطه:
يوجد يف املكتبة الرضوية يف مشهد مصحف رشيف منسوب إىل اإلمام

السجاد gكتبه بخطه الرشيف] ،وقد رأيته بنفﴘ عند زيارﰐ للمكتبة الرضوية
يف حرم اإلمام عيل الرضا ،[gوقد كتب باخلط الكويف ،جاء يف آخره (قوله احلق
وله امللك إن اهلل ال ﳜلف امليعاد ،كتبه املنتظر لوعده عيل بن احلسني بن عيل بن أيب

طالب) . 129
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املبحﺚ الﺜالﺚ
نﲈذج مﻦ تفسري اإلمام السجادg
للقرآن الكريم أرسار وغوامض ،وآيات حمكامت وأخر متشاهبات ،ال

}ه َو
يعرف معناها ومقصدها إال اهلل تعاىل والراسخون يف العلم كام يف قوله تعاىل ُ
ِ
ِ
ات ُّحمﹾك ََام ﹲت ُه َّن ُأ ُّم ا ﹾل ِكت ِ
ات َف َأ َّما
اهب ﹲ
َاب ِمنﹾ ُه آ َي ﹲ
ا َّلذ َي َأ َنز َل َع َل ﹾي َك ا ﹾلكت َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
ا َّل ِذي َن يف ُق ُل ِ
وهبِ ﹾم َز ﹾي ﹲغ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنﹾ ُه ا ﹾبتِ َغاء ا ﹾل ِف ﹾتن َِة َوا ﹾبتِ َغاء ت ﹾَأ ِو ِيل ِه َو َما َي ﹾع َل ُم ت ﹾَأ ِوي َل ُه
ون آمنَّا بِ ِه ك ﱞُل من ِع ِ
ِ
إِ َّال اهلل والر ِ
اس ُخ َ
ند َر ِّبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِالَّ ُأ ﹾو ُلو ﹾا
ِّ ﹾ
ون ِيف ا ﹾلع ﹾل ِم َي ُقو ُل َ َ
َ َّ
اب {  } ، 130والر ِ
األ ﹾل َب ِ
اس ُخ َ
ون ِيف ا ﹾل ِع ﹾل ِم { هم أئمة أهل البيت األطهار كام ورد يف
َ َّ
العديد من األحاديث الرشيفة  ، 131فنحن بنا حاجة للرجوع إليهم ملعرفة تفسري

القرآن بصورة دقيقة وصحيحة ،فالقرآن الكريم نزل يف بيوهتم ،وكان أمري املؤمنني
 gأول من تكلم يف تفسري القرآن الكريم ومن بعده أئمة أهل البيت األطهار

132

 ،ومنهم :اإلمام عيل بن احلسني السجاد gالذي ورد عنه تفسريه لبعض اآليات
القرآنية وتأويله هلا.

ومن أجل تعميم الفائدة واالستفادة من املنهج التفسريي لإلمام عيل بن

احلسني السجاد gاملبثوث يف كتب التفسري واحلديث نذكر نامذج -عىل سبيل املثال
ال احلرص  -من تفسريه لبعض اآليات القرآنية ،ومنها:

تفسري قوله تعاىلَ } :ي ﹾو َم ُت َبدَّ ُل األَ ﹾر ُض َغ ﹾ َري األَ ﹾر ِ
ض { : 133

ب َع َل ﹾي َها
قال اإلمام السجاد gيف تفسري هذه اآليةَ » :ي ﹾعني بِ َأ ﹾرض َمل ﹾ ُت ﹾكت ََس ﹾ
ُوبِ ،
بار َز ًة َل ﹾي َس ﹾت َع َل ﹾيها ِج ﹲ
ُّ
َبات كَام َدحاها َّأو َل َم َّرة « . 134
بال َوال ن ﹲ
الذن ُ
189
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س در ِ
اه َم َم ﹾعدُ و َد ﹴة { : 135
رش ﹾو ُه بِ َث َم ﹴن َب ﹾخ ﹴ َ َ
تفسري قوله تعاىلَ } :و َ َ
فﴪ اإلمام السجاد gهذه اآلية الرشيفة بقوله» :إن الثمن البخس الذي
ّ

اشرتوا به يوسف كان عرشين درﳘ ًا «.

136

تفسري قوله تعاىل } :وا َّل ِذين ِيف َأمو ِ
اهل ﹾم َح ﱞق َّم ﹾع ُلو ﹲم{ : 137
ﹾَ
َ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
الر ﹾمح ِن ﹾاألَن َﹾص ِ
الس َال ُم)
ار ِّيَ ،ق َالَ :سم ﹾع ُت َأ َبا َج ﹾع َف ﹴر ( َع َل ﹾيه َّ
َع ِن ا ﹾل َقاس ِم ﹾب ِن َع ﹾبد َّ
ِ
احل َس ﹾ ِ
َي ُق ُ
ﱪ ِين َع ﹾن
الس َالم) َف َق َال َل ُهَ :أ ﹾخ ِ ﹾ
ني ( َع َل ﹾي ِه َام َّ
ول :إِ َّن َر ُج ًال َجا َء إِىل َأ ِيب َع ِّيل ﹾب ِن ﹾ ُ

ِ
ِ
لس ِائ ِل َوا ﹾَمل ﹾح ُرو ِم{
َق ﹾو ِل اهلل َع َّز َو َج َّلَ :
}وا َّلذي َن ِيف َأ ﹾم َواهل ﹾم َح ﱞق َّم ﹾع ُلو ﹲم * ِّل َّ

احل ُّق ا ﹾَمل ﹾع ُلو ُم؟
ﹾَ
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َما َ
هذا

ِ
احل َس ﹾ ِ
الﴚ ُء ُﳜ ِﹾر ُج ُه ِم ﹾن
ني ( َع َل ﹾي ِه َام َّ
َف َق َال َل ُه َع ُّيل ﹾب ُن ﹾ ُ
الس َالم) :ﹾ َ
احل ُّق ا ﹾَمل ﹾع ُلو ُم َّ :ﹾ
ِ
مالِ ِه َليس ِمن َّ ِ
وضت ﹾ ِ
َني.
الصدَ َق ِة ا ﹾَمل ﹾف ُر َ
الزكَاةَ ،و َالم َن َّ
َ ﹾ َ َ
ِ
َق َالَ :فإِ َذا َمل ي ُكن ِمن َّ ِ
الصدَ َق ِةَ ،ف َام ُه َو؟
الزكَاة َو َالم َن َّ
ﹾَ ﹾ َ

الر ُج ُل ِم ﹾن َمالِ ِه إِ ﹾن َشا َء َأ ﹾك َث َرَ ،و إِ ﹾن َشا َء َأ َق َّل َعىل َقدﹾ ِر
الﴚ ُء ُﳜ ِﹾر ُج ُه َّ
َف َق َالُ :ه َو َّ ﹾ

َما َي ﹾم ِل ُك.

الر ُج ُلَ :ف َام َي ﹾصن َُع بِ ِه؟
َف َق َال َل ُه َّ

ِ
ِ ِ ِ
ﳛ ِم ُل بِ ِه ك ﹰﹼَالَ ،أ ﹾو َي ِص ُل بِ ِه َأخ ًا َل ُه ِيف
َق َالَ :يص ُل بِه َرمح ًاَ ،و ُي َق ِّوي بِه َض ﹾعيف ًاَ ،و َ ﹾ
اهللَ ،أ ﹾو لِن َِائ َب ﹴة َتنُو ُب ُه.
ﳚ َع ُل ِر َسا َل َت ُه . 140 { 139
الر ُج ُل } :اهلل َأ ﹾع َل ُم َح ﹾي ُث َ ﹾ
َف َق َال َّ
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اجل ِم َيل{ : 141
اص َف ِح َّ
تفسري قوله تعاىلَ } :ف ﹾ
الص ﹾف َح ﹾ َ
فﴪ اإلمام السجاد gمعنى الصفح اجلميل يف هذه اآلية الرشيفة} :
ّ
اجل ِم َيل{  142بقوله» :gالعفو من غري عتاب « .143
اص َف ِح َّ
َف ﹾ
الص ﹾف َح ﹾ َ
تفسري آية املودة:

بن َع ِيلَ gعن ِ
لت َع ِيل ب َن ا ُ ِ
هذ ِه اآل َي ِة:
حل َسني ِ ﱟ
قال حكيم بن جبريَ :س َأ ُ َّ

} ُق ﹾل ال َأ ﹾس َئ ُلك ﹾُم َع َل ﹾي ِه َأ ﹾجر ًا إِ َّال ا ﹾَمل َو َّد َة ِيف ا ﹾل ُق ﹾربى{144؟

أهل الب ِ
ِ
َ
يت ِمن ُحم َ َّم ﹴد (صىل اهلل عليه و آله) «.145
قال» :ه َي َقرا َبتُنا َ َ

ويف تفسري الطﱪي تأكيد للمعنى نفسه ،فقد روى الطﱪي عن أيب الدّ يلم:
بن احلُ َس ِ
َّملا جي َء بِ َع ِ ِّيل ِ
شق ،قا َم َر ُج ﹲل ِمن ِ
أهل ّ
الشا ِم
أقيم َعىل َد َر ِج ِد َم َ
ني gأسري ًا َف َ
قال :احلمدُ هلل ا َّلذي َق َت َلكُم واستَأص َلكُم و َق َطع ُقربىِ 146
َف َ
الفتن َِة!
َ َ
َ
َ
َ
قال َل ُه َع ِيل ب ُن احلُ َس ِ
َف َ
أت ال ُق َ
رآن؟
ني :gأ َق َر َ
ُّ

َ
قالَ :ن َعم.
َ
أت َآل حم؟
قال :أ َق َر َ
َ
رآن َ
أت ال ُق َ
أقرأ َآل حم؟
قالَ :ق َر ُ
ومل َ

َ
أتُ } :ق ﹾل ال َأ ﹾس َئ ُلك ﹾُم َع َل ﹾي ِه َأ ﹾجر ًا إِ َّال ا ﹾَمل َو َّد َة ِيف ا ﹾل ُق ﹾربى{147؟
قال :ما َق َر َ
َ
قال :وإ َّنكُم َألَنتُم ُهم؟
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َ
قالَ :ن َعم . 148
تفسري الفواحش:
أوضح اإلمام السجاد gمعنى الفواحش الظاهرة والباطنة يف قوله تعاىل:
} ُق ﹾل إِنَّام حرم ريب ا ﹾل َفو ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َﹾها َو َما َب َط َن { ،149فقال» :gما ظهر نكاح
َ
َ َ َّ َ َ َِّ
نساء األب ،وما بطن الربا « . 150

املقصود بالﱪهان الذي رآه يوسف:
فﴪ اإلمام زين العابدين gالﱪهان الذي رآه يوسف يف قوله تعاىلَ } :و َل َقدﹾ
ّ
ﳘ ﹾت بِ ِه َو َه َّم ِ َهبا َل ﹾوال َأن َّر َأى ُب ﹾر َه َ
ان َر ِّب ِه {  . 151فقال:g
َ َّ
»كان يف ذلك البيت صنم فألقت املرأة ثوب ًا عليه وقالت :أستحي عنه .فقال

يوسف :تستحي من الصنم ،فأنا أحق أن أستحي من الواحد القهار« .فتذكر اهلل
سبحانه وتعاىل يف تلك اللحظة منعه منها ،واالستحياء منه عز وجل ،والعلم بأن
ذلك معصية هو الﱪهان الذي جعله يمتنع عن ارتكاب الفاحشة.

ثم إن اللطف  -كام يقول الشيخ الطﱪيس  -الذي لطف اهلل تعاىل به يف تلك

احلال ،أو قبلها ،فاختار عنده االمتناع عن املعاﴆ ،وهو ما يقتﴤ كونه معصوم ًا،

ألن العصمة هي اللطف الذي ﳜتار عنده التنزه عن القبائح ،واالمتناع من فعلها؛

وﳚوز أن يكون الرؤية ههنا بمعنى العلم ،كام ﳚوز أن يكون بمعنى اإلدراك . 152
احلديث عن اجلنة:

ني
}وعَدَ اهلل ا ﹾُمل ﹾؤ ِمنِ َ
روي عن اإلمام السجاد gيف تفسري قوله تعاىلَ :

192

د.عبداﷲ أﲪد اليوسﻒ

اكن َطيب ًة ِيف جن ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ﹴ
ِ ِ
َّات عَدﹾ ﹴن
َ
َوا ﹾُمل ﹾؤمنَات َجنَّات َ ﹾﲡ ِري من َ ﹾحتت َها األَ ﹾهنَ ُار َخالدي َن ف َيها َو َم َس َ ِّ َ
ِ
ان من اهلل َأك ِ
153
صار َأ ُ
هل اجلَن َِّة
َو ِر ﹾض َو ﹲ ِّ َ
ﹾﱪ َذل َك ُه َو ا ﹾل َف ﹾو ُز ا ﹾل َعظ ُ
َُ
يم{ أنه قال » :إِذا َ
ساكنِ ِه ،وا َّتك ََأ ك ُُّل م ِ
ِيف اجلن َِّة ،ود َخ َل و ِيل اهلل إِىل جنّاتِ ِه وم ِ
ؤم ﹴن ِم ُنهم َعىل َأ ِريكَتِ ِه،
َ
َ
َ َ َ
ُ
َ َ
َ ُّ
ِِ
ِ
ِ
امرَ ،و َت َف َّج َرت َحو َل ُه ال ُع ُي ُ
هنار،
ونَ ،و َج َرت من َحتته األَ ُ
َح َّفت ُه ُخدّ ا ُم ُهَ ،و َ َهتدَّ َلت َع َليه ال ِّث ُ
رايبَ ،و ُص ِّف َفت له الن ِ
هو ُت ُه ِمن َق ِ
بل َأن
َو ُب ِس َطت َل ُه َّ
َّامر ُقَ ،و َأتَت ُه اخلُدّ ا ُم بِام شا َءت َش َ
الز ِ ُّ

َي َ
سأ َهلُم َذلِ َك.

قال :و َﳜرج َع َل ِيهم احلور ِ
اجل ِ
ني ِم َن ِ
نانَ ،ف َيم ُك ُث َ
ون بِ َذلِ َك ما شا َء اهللُُ .ث َّم
الع ُ
َ َ ُ ُ
ُ ُ ُ
ول َهلمَ :أولِ ِ
َّان َجنَّتِي ِيف ِج ِ
إِ َّن اجلَ ّب َار ُي ِ
يائي َو َأ َ
هل طا َعتِي َو ُسك َ
واري،
رش ُ
ف َع َل ِيهم َف َي ُق ُ ُ
َأال َه ُل ُأ َن ِّب ُئكُم بِ َخ ﹴري ِممّا َأنتُم فِ ِيه؟

َف َي ُقو ُل َ
ونَ :ر َّبنا َو َأ ُّي َﳾ ﹴء َخ ﹲري ِممّا نَح ُن فِ ِيه! نَح ُن فِيام اشت ََهت َأن ُف ُسنا َو َل َّذت
َأع ُينُنا ِم َن النِّ َع ِم ِيف ِج ِ
وار الك َِري ِم.

ونَ :ر َّبنا َن َعمَ ،فأتِنا بِ َخ ﹴري ِممّا نَح ُن فِ ِيهَ ،ف َي ُق ُ
قالَ :ف َي ُعو ُد َع َل ِيه ُم ال َق ُ
َ
ولَ ،ف َي ُقو ُل َ
ول
ضاي َعنكُم َو َحم َ َّبتِي َلكُم َخ ﹲري َو َأع َظ ُم ِممّا َأنتُم فِ ِيه.
َبار َك َوتَعاىلِ :ر َ
َهلُم :ت َ
ونَ :ن َعم يا َر َّبناِ ،ر َ
َ
قالَ :ف َي ُقو ُل َ
ب ِألَن ُف ِسنا.
ضاك َعنّا َو َحم َ َّبت َُك َلنا َخ ﹲري َلنا َو َأط َي ُ

نات جن ﹴ
ني و ا ﹾُمل ﹾؤ ِم ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
حل َس ِ
َّات
َ
}وعَدَ اهللُ ا ﹾُمل ﹾؤمن َ َ
نيَ gهذه اآل َي َةَ :
ُث َّم َق َر َأ َع ُّيل ب ُن ا ُ
ساكن َطيب ًة ِيف جن ِ
َ ﹾﲡ ِري ِمن َ ﹾحتتِها ﹾاألَهنار خالِ ِدين فِيها و م ِ
َّات عَدﹾ ﹴن َو ِر ﹾض ﹲ
وان ِم َن اهلل
َ
َ ِّ َ
َ
ﹾ َ
َ َ
ﹾ ُ
ِ
َأك ِ
يم .155 « { 154
ﹾﱪ ذل َك ُه َو ا ﹾل َف ﹾو ُز ا ﹾل َعظ ُ
َُ
معنى التسنيم:

ِ
اج ُه ِمن ت ﹾَسنِي ﹴم * َع ﹾينًا
قال اإلمام السجاد gيف تفسري قوله تعاىلَ } :وم َز ُ
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رش ُب ِ َهبا ا ﹾُمل َق َّر ُب َ
ون {  156ما نصه:
َي ﹾ َ

ِ
ف َرش ﹴ ِ
السابِ ُق َ
رش ُب ُه ُحم َ َّمدﹲ َو ُآل ُحم َ َّم ﹴدَ ،و ُه ُم ا ُمل َق َّر ُب َ
ون:
رش ُ
ون َّ
اب يف اجلَنَّة َي َ
» ُه َو َأ َ
ِ
ِ
ِ
رسول اهلل َو َع ِ ُّيل ب ُن َأ ِيب طالِ ﹴ
ُ
وات اهلل َع َل ِيهم َو َعىل
ﳚ ُةَ -ص َل ُ
ب َواألَئ َّم ُة َوفاط َم ُة َو َخد َ
ِ
ِ
وهم بِإِ ﹴ
عايل ُد ِ
يامنَ -يت ََسن َُّم َع َل ِيهم ِمن َأ ِ
ور ِهم « .157
ُذ ِّر َّيت ُه ُم ا َّلذين ا َّت َب ُع ُ

ﹾ
تفسري قوله تعاىل:
َاه ﹾم َس ِع ًريا{ :158
}..مأ َو ُاه ﹾم َج َهن َُّم ُك َّل َام َخ َب ﹾت ِز ﹾدن ُ

»إن يف جهنّم ﹴ
فﴪ اإلمام السجاد gاآلية املباركة بقولهّ :
واد يقال له:
ّ
ناه ﹾم َس ِعري ًا{ أي:
سعري ،إذا خبت جهنّم فتح سعريها ]وهو قولهُ } :ك َّلام َخ َب ﹾت ِز ﹾد ُ
ك ّلام انطفت[« ..159
معنى الﱪزخ:

فﴪ اإلمام زين العابدين gمعنى الﱪزخ يف ِ
قوله تعاىل:
َ
ُ ُ
ّ

} َو ِمن َو َر ِائ ِهم َب ﹾر َز ﹲخ إِ َىل َي ﹾو ِم ُي ﹾب َع ُث َ
ون{  160قائالً:

وإن َهلم ِ
وض ﹲة ِمن ِر ِ
عيش ًة َضنﹾك ًا .واهللّ ،
فيه َمل َ
ياض
ﱪ َل َر َ
»هو ال َق ُ
إن ال َق َ
ﱪُ َّ ،
اجلن ِّة ،أو ُح ﹾفر ﹲة ِمن ُح َف ِر الن ِّار « .161
واملعنى نفسه عن الﱪزخ ورد عن حفيده اإلمام الصادق gبقوله:
ِ
ِ
واآلخ َر ِة .والدليل عىل ذلك أيض ًا
قاب بني الدُّ نيا
واب والع ُ
»الﱪ َز ُخ القﱪ وفيه ال َّث ُ
َﹾ
الﱪ َ
زخ « .162
قول العامل – أي اإلمام الكاظم :g-واهلل ،ما نخاف ع َليكُم ّإال َ ﹾ
الص ُ
الﱪ َزخِ ! «.
ادق gأيض ًا» :واهللَ ،أﲣ ََّو ُ
وقال اإلمام ّ
ف ع َليكُم يف َ
الﱪ ُ
زخ؟
ُ
قلت :وما َ ﹾ
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ِ
نذ ِ
َ
ﱪُ ،م ُ
القيامة « .163
حني َموتِ ِه إىل يو ِم
قال » :ال َق ُ
يف معنى الواقعة واخلافضة والرافعة:

ورد عن اإلمام السجاد gيف تفسري قوله تعاىل} :إِ َذا و َقع ِ
ت ا ﹾل َو ِاق َع ُة *
َ َ
ِ
ِ ِ
َاذب ﹲة * َخافِ َض ﹲة رافِع ﹲة {  164قال}» :إِ َذا و َقع ِ
ت ا ﹾل َو ِاق َع ُة { يعني القيامة.
َّ َ
َل ﹾي َس ل َو ﹾق َعت َها ك َ
َ َ
} َخافِ َض ﹲة { خفضت واهلل بأعداء اهلل إىل النار } .رافِ َع ﹲة { رفعت واهلل أولياء اهلل إىل

اجلنة « .165

فلسفة القصاص:

ِ
}و َلك ﹾُم ِيف ا ﹾل ِق
صاص َحياةﹲ{
قال اإلما ُم زي ُن العابدي َن gيف تفسري قوله تعاىلَ :
»ألن َمن َه َم بال َق ِ
َّ
َف
وبيان فلسفة القصاص ما نصه:
َص ِمن ُه فك َّ
تل َف َع َر َ
ف أ ّن ُه ُيقت ُّ
ِِ
ذلك ِ
عن ال َق ِ
َ
تل َ
لِ َ
وحيا ًة هلذا اجلاين الذي أرا َد أن
كان َحيا ًة لِ ّلذي
(كان) َه َّم ب َقتلهَ ،
أن ِ
صاص ِ
ِ
عىل ال َق ِ
َ
الناس إذا َع ِلموا َّ
رؤون َ
تل
ب ال َﳚ
الق
وحيا ًة ل َغ ِري ِﳘا ِمن
واج ﹲ
َ
َيقت َُلَ ،
َخما َف َة ِ
ِ
صاص« .166
الق
فاإلمام gيشري إىل فلسفة القصاص وأنه حياة ونجاة ،ألنه يمنع من

ارتكاب القتل ،الذي هو من أعظم املحرمات يف اإلسالم ،فيكون ذلك نجاة ملن
نوى القتل وملن هو ضحيته ،ألن يف القصاص زجر ًا وردع ًا عن ارتكاب جريمة
القتل بحق األبرياء ،وبذلك يكون القصاص وقاية وعالج ًا يف آن واحد.

ونكتفي هبذه النامذج من تفسري اإلمام عيل بن احلسني السجاد gالذي كان

يعتني أشد العناية بتفسري آيات الذكر احلكيم ،وبيان غوامضه وأرساره ،وسيجد
املتتبع لتفسريه الكثري مما ورد عنه gيف تفسري اآليات الرشيفة لكتاب اهلل املجيد

وتأويله وبياهنا.
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النتاﺋﺞ
أمجع معاﴏو اإلمام عيل بن احلسني السجاد  ، gواتفق املؤرخون مجيع ًا

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.

كان اإلمام السجاد gيعظم القرآن الكريم ،وﳛث عىل تعاهده ،ويوﴆ

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.

أوضح اإلمام السجاد gيف دعائه يف ختم القرآن املذكور يف الصحيفة

السجادية ،وهو الدعاء الثاين واألربعون،خصائص القرآن الكريم وعظمته وأكّد

فيه أن القرآن الكريم هو معجزة اإلسالم ،وأنه نور هداية ،ومنهج حياة ،ومصدر
للترشيع ،ومنبع فكر وعلم ومعرفة.

كان لإلمام عيل بن احلسني gدور بارز يف العناية بالقرآن الكريم ،وإثراء العلوم

القرآنية املختلفة ،وبيان بعض أرسار القرآن الكريم وكنوزه ومعارفه  ،وإغناء علم
التفسري ،وإثراء الثقافة القرآنية.

اهتم اإلمام السجاد gاهتامم ًا كبري ًا بتفسري القرآن الكريم ،وكان ﳛث 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 السجاد gبعلوم القرآن الكريم ،وساهم يف إثرائها وتوسعتها،

فباإلضافة لعلم التفسري اهتم اإلمام gببيان فضائل القرآن ،وأسباب النزول،
والقراءات القرآنية ،والناسخ واملنسوخ ،واملكي واملدين ،والقصص يف القرآن

الكريم.
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اﳍوامﺶ
 -1هتذيب األحكام ،الشيخ الطويس ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت  -لبنان1412هـ -

1992م ،ج  ،6ص .63

 -2شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ابن العامد احلنبيل ،دار املﴪة ،بريوت 1399هـ -

1979م ،ج  ،1ص .104

 -3أصول الكايف ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان ،طبع عام 1419هـ ـ 1998م ،ج

 ،1ص .539

 -4اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت -لبنان ،ص .243
 -5هتذيب األحكام ،ج  ،6ص .63
 -6الفصول املهمة ،دار احلديث للطباعة والنرش ،قم ـ إيران ،الطبعة األوىل 1422هـ ،ج  ،2ص

.855

 -7تذكرة اخلواص ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1426هـ ـ 2005م ،ص

.274

 -8روضة الواعظني ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان ،ص .222
 -9إعالم الورى بأعالم اهلدى ،دار مكتبة احلياة ،بريوت -لبنان ،طبع عام 1985م ،ص .296
 -10روضة الواعظني ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان ،ص .222
 -11سري أعالم النبالء ،الذهبي ،املكتبة العرصية ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1435هـ -

2014م ،ج  ،4ص .386
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 -12بحار األنوار :مؤسسة أهل البيت ،الطبعة الرابعة 1409هـ ـ 1989م ،ج  ،46ص  ،3ح 1
 -13علل الرشائع :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 1428هـ -

2007م ،ج  ،1ص  ،225 – 224ح .1

 -14علل الرشائع :ج  ،1ص  ،227ح  .1وسائل الشيعة ،ج  ،7ص  ،21ح  .8596بحار

األنوار ،ج  ،46ص  ،6ح .10

 -15تاريخ اليعقويب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثانية  1423هـ ـ 2002م ،ج

 ،2ج  ،2ص  .212بحار األنوار ،ج  ،46ص  ،5ح .6
 -16علل الرشائع :ج  ،1ص  ،228 - 227ح .1

 -17مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،دار األضواء ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثانية

1412هـ1991-م ،ج  ،4ص .188

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

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

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

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

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

ج  ،1ص  .324سري أعالم النبالء ،الذهبي ،املكتبة العرصية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1435هـ -
2014م ،ج  ،3ص .477

 -21اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،ص .251
 -22اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،ص  .243مناقب آل أيب طالب ،ج  ،4ص  .189روضة

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

 ،4ص  .189روضة الواعظني ،ص  .222هتذيب األحكام ،ج  ،6ص  ..63إعالم الورى ،الشيخ
الطﱪيس ،ص .296

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

بريوت ،الطبعة األوىل 1435هـ 2014 -م ،ج  ،3ص .484البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج  ،6ص

 .474األعالم ،الزركيل ،دار العلم للماليني ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة السادسة عرشة 2005م ،ج ،4
ص .277

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

ج  ،6ص .474

 -26مناقب آل أيب طالب ،ج  ،4ص .189
 -27أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة

اخلامسة 1418هـ ـ 1998م ،ج  ،2ص .462

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

ج  ،6ص  .63تذكرة اخلواص ،سبط ابن اجلوزي ،ص .280
 -29بحار األنوار ،ج  ،46ص .79

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

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

.467

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

 ،3ص  .479هتذيب الكامل ،املزي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1413هـ 1992 -م،
ج  ،20ص  .386البداية والنهاية ،ج  ،6ص .468

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

– لبنان ،ج  ،1ص .343

 -34تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر ،ج  ،41ص .371
 -35تاريخ اليعقويب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثانية  1423هـ ـ 2002م ،ج

 ،2ص .212

 -36علل الرشائع ،ج  ،1ص  ،236ح  .10بحار األنوار ،ج  ،79ص  ،309ح .12
 -37التاريخ الكبري ،البخاري ،املكتبة اإلسالمية ،تركيا ،ج  ،6ص  ،267رقم  .2364سري

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

.479

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

ج  ،3ص .479

 -39اإلرشاد ،ص .243
 -40الطبقات الكﱪى ،ابن سعد ،دار صادر ،بريوت ،ج  ،5ص  .222البداية والنهاية ،ج ،6

ص .466

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

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

ج  ،3ص .483

 -43حلية األولياء ،دار احلديث ،القاهرة – مرص1430 ،هـ 2009 -م ،ج  ،2ص .414
 -44موسوعة طبقات الفقهاء ،الشيخ جعفر السبحاين ،ج  ،1ص  ،259نق ً
ال عن كتاب :تاريخ

املذاهب اإلسالمية ،ص  639و . 642

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

األوىل 1420هـ1999 -م ،ج  ،1ص .258

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

الطبعة األوىل 1430هـ 2009 -م ،ج  ،6ص .124
 -47راجع الصحيفة السجادية الكاملة.

 -48اخلصال ،مؤسسة األعىل للمطبوعات ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1410هـ1990 -م،

ص .570 – 564

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

1394هـ 1974 -م ،ص .195 – 184

 -50مستدرك الوسائل ،دار اهلداية ،بريوت -لبنان ،الطبعة اخلامسة 1412هـ1991 -م ،ج

 ،11ص  ،169 -154ح .12664

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

2010م ،ص  ،114رقم .296

 -52انظر نص الرسالة يف كتاب الكايف ،ج  ،8ص  ،19 – 17ح .1
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 -53راجع بحار األنوار ،العالمة املجلﴘ ،ج  ،10ص .149 -145
 -54راجع بحار األنوار ،العالمة املجلﴘ ،ج  ،75ص .162 -128
 -55سورة اجلاثية ،اآلية.20 :
 -56سورة األعراف ،اآلية..203 :
 -57سورة يونس ،اآلية.57 :
 -58سورة النحل ،اآلية.89 :
 -59كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ،املتقي اهلندي :عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين،

مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،طبع عام 1409هـ 1989 -م ،د.ط ،ج  ،1ص  ،515ح .2300
 -60أصول الكايف :ج  2ص  564ح  2عن السكوين عن اإلمام الصادق عن آبائه عليهم السالم،

حممد بن مسعود عن اإلمام الصادق عن آبائه عليهم السالم عنه
تفسري الع ّياﳾ :ج  1ص  2ح  1عن ّ

عيل  gعنه صىل اهلل عليه و
صىل اهلل عليه و آله ،النوادر للراوندي :ص  144ح  197عن اإلمام ّ

آله ،عدّ ة الداعي :ص  268كالﳘا نحوه ،بحار األنوار :ج  89ص  17ح 16؛ املعجم الكبري :ج 10

ص  198ح  ،10450املصنّف البن أيب شيبة :ج  7ص  172ح  11كالﳘا عن عبداهلل بن مسعود،
العامل :ج  1ص  516ح .2306
وفيهام من » القرآن« إىل » النار« فقط ،كنز ّ

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

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

ج  1ص  739ح  ،2030السنن الكﱪى :ج  2ص  77ح  2425كالﳘا نحوه وك ّلها عن عبداهلل

العامل :ج  1ص  520ح 2330؛ جممع البيان :ج  1ص  85عن عبداهلل بن عمر عن
بن عمرو ،كنز ّ
عيل عليه السالم.
اإلمام ّ
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 -62أصول الكايف :ج  2ص  565ح  8عن اإلمام الصادق عليه السالم ،تفسري الع ّياﳾ :ج 1

ص  5ح  8وفيه » األحزان« بدل » األحداث« ،بحار األنوار :ج  92ص  26ح 28؛ املعجم الكبري:
ج  18ص  91ح  165عن اجلارود نحوه.

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

البالغة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة

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

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

 -64أعالم الدين :ص  ،100حتف العقول :ص  ،150بحار األنوار :ج  74ص  290ح.2
 -65بحار األنوار :ج  33ص  155ح .421
 -66مستدرك الوسائل :ج  4ص  237ح  ،4588بحار األنوار :ج  22ص  477ح  27كالﳘا

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

 -67إشارة إىل اآلية  31من سورة الرعد وهي قوله تعاىلَ } :و َل ﹾو َأ َّن ُق ﹾرآنًا ُس ِّري ﹾت بِ ِه ﹾِ
اجل َب ُال َأ ﹾو
َ
ُق ِّط َع ﹾت بِ ِه األَ ﹾر ُض َأ ﹾو ُك ِّل َم بِ ِه ا ﹾَمل ﹾوتَى َبل هلل األَ ﹾم ُر َمجِي ًعا َأ َف َل ﹾم َي ﹾي َأ ِ
س ا َّل ِذي َن آ َمنُو ﹾا َأن َّل ﹾو َي َشاء اهلل َهلَدَ ى

ِ
ِ
ِ
ِ
ﰐ َوعﹾدُ
َّاس َمجي ًعا َوالَ َي َز ُال ا َّلذي َن َك َف ُرو ﹾا تُصي ُب ُهم بِ َام َصنَ ُعو ﹾا َق ِار َع ﹲة َأ ﹾو َ ُحت ُّل َق ِري ًبا ِّمن َد ِاره ﹾم َحتَّى َي ﹾأ ِ َ
الن َ
ف ا ﹾملِي َعا َد{.
اهلل إِ َّن اهلل الَ ُﳜ ِﹾل ُ

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

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

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

ص  101ح  ،2األمايل للصدوق :ص  779ح  ،1049الغيبة للنعامين :ص  223ح  6ك ّلها عن عبد
العزيز بن مسلم ،بحار األنوار :ج  25ص  128ح .4
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 -70سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد الذهبي ،املكتبة العرصية ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل

1435هـ 2014 -م ،ج  ،3ص .482

 -71التوحيد ،الشيخ الصدوق ،دار املعرفة ،بريوت  -لبنان ،د.ت ،ص  ،224ح .3
 -72الصحيفة السجادية الكاملة ،الدعاء الثاين واألربعون ،ص .176
الطني الذي ﳚعل بني َ
سايف البناء ُيم َل ُط به احلائط؛ أي ﳜ َلط ( النهاية :ج  4ص
 -73املِالط:
ُ

 »357ملط«).

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

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

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

حممد بن بشري.
 -75أصول الكايف :ج  2ص  612ح  6عن ّ
حممد بن بشري ،عدّ ة الداعي :ص  270عن اإلمام
 -76أصول الكايف :ج  2ص  612ح  6عن ّ

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

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

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

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

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

بحاراألنوار :ج  89ص  204ح .31

 -79يف» ب ،ج ،ز« و الوسائل والبحار » :يستمعون«.
 -80بحار األنوار ،ج ،46ص ،70رقم  .45أصول الكايف ،ج ،2ص ،580ح .11الوايف ،ج
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 ،10ص  ،247ح .9031
 -81ص ِعق صعق ًاُ :غ ِﴚ عليه من صوت يسمعهِ ،
أوح ﱟس ،أو نحوه .و َص ِع َق َص ﹾعق ًا :مات.
َ ﹾ
َ

ترتيب كتاب العني ،ج  ،2ص  (991صعق).

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

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

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

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

.186

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

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

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

 ،18ص .303

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

الدين ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان ،طبع عام 1419هـ ـ 1998م ،ج ،2ص،567

ح.13

اجلور والظلم ( النهاية :ج  1ص  »469حيف«).
يف:
 -86احلَ ﹾ
ُ
املتهجد » :ﳜفى« بدل » يطفأ«.
 -87يف مصباح
ّ
 -88الصحيفة السجادية الكاملة ،الدعاء الثاين واألربعون ،ص .176
املتهجد واإلقبال:
 -89جاس ﳚوس :تَر ّدد ( لسان العرب :ج  6ص  »43جوس«) .ويف مصباح
ّ

» حواﳾ« بدل » جوايس«.
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 -90الصحيفة السجادية الكاملة ،الدعاء الثاين واألربعون ،ص .177
املتهجدً » :
جممال«.
 -91يف مصباح
ّ
 -92الصحيفة السجادية الكاملة ،الدعاء الثاين واألربعون ،ص .177
 -93الصحيفة السجادية الكاملة ،الدعاء الثاين واألربعون ،ص .178 - 177
 -94الصحيفة السجادية الكاملة ،الدعاء الثاين واألربعون ،ص .178
املتهجد واإلقبال » :الوساوس«.
 -95يف مصباح
ّ
املتهجد واإلقبال » :زواجر«.
 -96يف مصباح
ّ
 -97الصحيفة السجادية الكاملة ،الدعاء الثاين واألربعون ،ص .179
املتهجد واإلقبال » :الوساوس«.
 -98يف مصباح
ّ
 -99الدَّ َر ُن :الوسخ ( النهاية :ج  2ص  »114درن«).
رض :من أحداث الدهر من املوت واملرض -أي يوم احلساب ( -لسان العرب :ج 7
 -100ال َع ُ

ص  »169عرض«).

 -101الصحيفة السجادية الكاملة ،الدعاء الثاين واألربعون ،ص .179
 -102الصحيفة السجادية الكاملة ،الدعاء الثاين واألربعون ،ص .180 – 179
 -103احلرشج ُة :الغرغرة عند املوت وتر ّدد النَ َفس ( النهاية :ج  1ص  »389حرشج«).
 .-104سورة القيامة :اآلية.27 :
الس ُّم ،وموت ذعاف :أي رسيع ُي َع ِّجل القتل ( الصحاح :ج  4ص »1361
 -105الذعافَّ :

ذعف«).
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 -106الصحيفة السجادية الكاملة ،الدعاء الثاين واألربعون ،ص .180
 -107سورة احلجر ،اآليات.93 - 91 :
 -108سورة البقرة ،اآلية..85 :
 -109كنز العامل ،ج  ،10ص  ،187ح .28978
 -110سورة النساء ،اآلية.82 :
 -111سورة حممد ،اآلية.24 :
 -112أصول الكايف ،ج ،2ص  ،574ح  .2الوايف ،ج  ،10ص  ،240-239ح 8999؛ وسائل

الشيعة ،ج  ،6ص  ،198ح .7222

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

إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1421هـ2000 -م ،ج  ،11ص .35
 -114سورة الفاحتة ،اآلية.4 :

 -115يف الوايف وتفسري الع ّياﳾ » :يكاد« .ويف تفسري الع ّياﳾ » :و كاد« بدل » حتّى كاد«.
 -116أصول الكايف ،ج ،2ص ،567ح.13
 -117سورة احلرش ،اآلية.21 :
 -118موسوعة سرية أهل البيت :اإلمام زين العابدين ،باقر رشيف القرﳾ ،دار املعروف ،قم-

إيران ،الطبعة األوىل 1430هـ2009 -م ،ج  ،15ص .339

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

قم -إيران ،الطبعة األوىل 1430هـ2009 -م ،ج  ،15ص .339
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 -120اإلمام زين العابدين  gوجهوده يف علوم القرآن ،عبداهلل شمخي موسى اليارسي،

األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ،كربالء – العراق ،الطبعة األوىل 1436هـ ،ص.141

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

 ،202رقم .24

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

.2638

 -123اإلقبال :السيد ابن طاووس ،ج  ،1ص .240
 -124اإلمام زين العابدين  gوجهوده يف علوم القرآن ،عبداهلل شمخي موسى اليارسي ،النارش:

األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ،كربالء – العراق ،الطبعة األوىل 1436هـ ،ص.150-149
 -125سورة املائدة ،اآلية.55 :
 -126مسند اإلمام الكاظم أيب احلسن موسى بن جعفر ، gص .159
 -127سورة يوسف ،اآلية.3 :
 -128سورة األعراف ،اآلية.167 :
 -129اإلمام زين العابدين وجهوده يف علوم التفسري ،ص .60
 -130سورة آل عمران ،اآلية.7 :
 -131راجع بحار األنوار ،العالمة املجلﴘ ،ج  ،23ص .188
 -132راجع أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،ج ،7ص.346-345
 -133سورة إبراهيم ،اآلية.48 :
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 -134الﱪهان يف تفسري القرآن :السيد هاشم احلسيني البحراين ،دار إحياء الرتاث العريب،

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

ص  ،110رقم  .39تفسري العياﳾ :ج  ،2ص .360
 -135سورة يوسف ،اآلية.20 :

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

لبنان ،الطبعة األوىل 1406هـ ـ 1986م ،ج  ،5ص .337
 -137سورة املعارج ،اآلية.24 :
 -138سورة املعارج ،اآليتان.25 – 24 :
 -139سورة األنعام ،اآلية.124 :

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

األنوار ،ج  ،69ص .268

 -141سورة احلجر ،اآلية.85 :
 -142سورة احلجر ،اآلية.85 :
 -143وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة ،احلر العاميل ،مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،

بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1413هـ ـ 1993م ،ج  ،12ص  ،171رقم .15989
 -144سورة الشورى ،اآلية.23 :

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

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

األنوار :ج  23ص  247ح .17

210

د.عبداﷲ أﲪد اليوسﻒ

 -146كذا يف املصدر ،ويف تفسري ابن كثري » :قرين« ،ويف تفسري الثعلبي والعمدة » :قرن«،

وكالﳘا موافق للسياق.

 -147سورة الشورى ،اآلية.23 :
 -148تفسري الطﱪي :ج  13اجلزء  25ص  ،25تفسري ابن كثري :ج  7ص  ،188تفسري الثعلبي:

ج  8ص  ،311تفسري اآللويس :ج  25ص  31نحوه؛ العمدة :ص  51ح  ،46بحار األنوار :ج
 23ص  252ح .31

 -149سورة األعراف ،اآلية.33 :
 -150ما نزل من القرآن يف أهل البيت ،احلسني بن احلكم احلﱪي ،ص  .11رشح إحقاق احلق،

السيد املرعﴚ النجفي ،ج  ،28ص .98
 -151سورة يوسف ،اآلية.24 :

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

1986م ،الشيخ الطﱪيس ،ج  ،5ص ..344
 -153سورة التوبة ،اآلية.72 :
 -154سورة التوبة ،اآلية.72 :

 -155تفسري الع ّياﳾ :أبو النﴬ حممد بن مسعود العياﳾ ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

بريوت – لبنان ،ج  2ص  96ح  ،88بحار األنوار :ج  8ص  141ح .57
 -156سورة املطففني ،اآليتان.28 – 27 :

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

النرش اإلسالمي ،قم ،الطبعة الثانية 1417هـ ،ج  2ص  777ح  10عن أيب محزة عن اإلمام الباقر
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القمي :ج  2ص .411
عن أبيه عليهام السالم عن جابر ،بحار األنوار :ج  8ص  150ح  .85تفسري ّ
شواهد التنزيل ،احلاكم احلسكاين ،ج  ،2ص .326
 -158سورة اإلرساء ،اآلية.97 :
 -159الﱪهان يف تفسري القرآن :ج  ،6ص  ،109ح  .2تفسري العياﳾ :ج  ،2ص  ،318ح

 .169تفسري القمي :ج  ،2ص  .29تفسري نور الثقلني :ج  ،4ص .251
 -160سورة املؤمنون ،اآلية.100 :

 -161بحار األنوار :ج  ،75ص  ،148ح  .10اخلصال ،الشيخ الصدوق ،ص  ،120ح .108
 -162تفسري نور الثقلني :عبد عيل بن مجعة العرويس احلويزي ،حتقيق :السيد عيل عاشور ،دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1422هـ 2001 -م ،ج ،5ص  ،101ح .121
 -163فروع الكايف :الشيخ الكليني ،ضبطه وصححه وع َّلق عليه :الشيخ حممد جعفر شمس

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

ح .3

 -164سورة الواقعة ،اآليات.3 – 1 :
 -165اخلصال ،الشيخ الصدوق ،مؤسسة األعىل للمطبوعات ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل

1410هـ1990 -م ،ص  ،64ح .95

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

منشورات ذوي القربى ،قم ،الطبعة األوىل1384 ،هـ.ش ،ص  ،567رقم .354
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املصادر واملراﺟع
خري ما نبتدىء به :القرآن الكريم.
 .1األسرتابادي النجفي ،السيد رشف الدين
عيل احلسيني ،تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل
العرتة الطاهرة ،حتقيق :حسني االستادويل،

قم ،الطبعة األوىل1384 ،هـ.ش.
 .5ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبداهلل بن حممد
الكويف (ت235هـ) ،املصنف ،دار قرطبة،
بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1427هـ-
2006م.

مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،الطبعة الثانية  .6ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل
1417هـ.
 .2األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبـد اهلل بن
أمحد بن إسحاق بن موسى (ت 430هـ -

بن حممد ( ت  597هـ) ،صفة الصفوة ،حتقيق:
د .عبداحلميد هنداوي ،املكتبة العرصية،
بريوت – لبنان ،طبع عام 1430هـ 2009 -م.

1038م) ،حلية األولياء وطبقات األصفياء .7 ،ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن
حتقيق :سامي أبو جاهني ،دار احلديث ،القاهرة

– مرص1430 ،هـ 2009 -م.
 .3األمني ،حمسن بن عبد الكريم بن عيل بن
حممد ( ت 1371هـ ـ 1952م ) ،أعيان الشيعة،
حققه وأخرجه وعلق عليه :السيد حسن
األمني ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ـ
لبنان ،الطبعة اخلامسة 1418هـ ـ 1998م.
 .4األنديمشكي ،حممد الصاحلي ،تفسري
اإلمام العسكري  ، gمنشورات ذوي القربى،

حنبل الشيباين الذهيل (ت 241هـ 855 /م)،
مسند أمحد بن حنبل ،دار صادر ،بريوت -

لبنان.
 .8ابن سعد ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد
بن منيع البرصي البغدادي (ت 230هـ)،
الطبقات الكﱪى ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل 1410هـ1990 -م.
 .9ابن شعبة احلراين ،أبو حممد احلسن بن عيل
بن احلسني ،حتف العقول عن آل الرسول،
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صححه وعلق عليه :عيل أكﱪ غفاري ،مؤسسة

مهج الدعوات ومنهج العبادات ،مؤسسة

النرش اإلسالمي ،قم ،الطبعة الثانية 1404هـ.

األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة الثالثة

وطبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت 1432هـ2011-م.
– لبنان ،الطبعة اخلامسة 1394هـ 1974 -م.
.10

ابن شهر آشوب ،أبو جعفر حممد

.14

ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن

احلسن بن هبة اهلل بن عساكر الدمشقي (ت

بن عيل الﴪوي املازندراين ( ت 588هـ)1176 ،م) ،تاريخ مدينة دمشق ،دار الفكر،
مناقب آل أيب طالب ،حتقيق وفهرسة :يوسف بريوت ،طبع عام 1415هـ.
البقاعي ،دار األضواء ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة
الثانية 1412هـ1991-م.
.11

.15

ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن

عمر بن كثري بن ضوء الدمشقي ( ت 774هـ

ابن الصباغ املالكي ،عيل بن حممد بن

) ،البداية والنهاية ،اعتنى به :عبد احلميد

أمحد املكي ( ت 855هـ ) ،الفصول املهمة يف

هنداوي ،املكتبة العرصية ،بريوت ـ لبنان ،طبع

معرفة األئمة ،حققه ووثق أصوله وع َّلق عليه :عام 1426هـ ـ 2005م.
سامي الغريري ،دار احلديث للطباعة والنرش،
قم ـ إيران ،الطبعة األوىل 1422هـ.
.12

.16

ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن

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

ابن طاووس ،أبو القاسم عيل بن

تفسري ابن كثري :تفسري القرآن العظيم ،حتقيق:

موسى بن جعفر بن حممد (ت 664هـ) ،إقبال

سامي بن حممد السالمة ،دار طيبة ،الطبعة

األعامل ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت،

الثانية 1420هـ 1999 -م.

الطبعة األوىل 1425هـ ـ 2004م.
.13

.17

ابن منظور ،أبو الفضل حممد بن

ابن طاووس ،أبو القاسم عيل بن مكرم م بن عيل (ت 711هـ 1311 /م) ،لسان

موسى بن جعفر بن حممد (ت 664هـ)،
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األوىل 1410هـ 1990 -م.
.18

البحراين االصفهاين ،الشيخ عبداهلل

بن نور اهلل ،عوامل العلوم واملعارف واألحوال
من اآليات واألخبار واألقوال :اإلمام عيل
بن احلسني  ، gحتقيق ونرش :مؤسسة االمام
املهدي ،قم ،الطبعة األوىل 1415هـ.
.19

البحراين ،السيد هاشم احلسيني (ت

1107هـ) ،الﱪهان يف تفسري القرآن ،دار إحياء

بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم
الشيباين (ت 606هـ 1210 /م) ،النهاية يف
غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد
الزاوي  -حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية
 بريوت1399 ،هـ 1979 -م..23

اجلوهري ،إسامعيل بن محاد،

الصحاح ،دار احلديث ،القاهرة ـ مرص ،طبع
عام 1430هـ ـ 2009م.

الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل

.24

1429هـ 2008 -م.

اهلل بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد (املتوﰱ بعد

.20

الﱪقي ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن

خالد (ت 274هـ 887 /م) ،املحاسن ،حتقيق:
السيد مهدي الرجائي ،املجمع العاملي ألهل
البيت ،قم -إيران ،الطبعة الثانية 1416هـ.
.21

الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن

عيسى بن سورة (ت 279هـ 892 /م) ،سنن
الرتمذي ،املكتبة العرصية ،بريوت -لبنان،
الطبعة األوىل 1426هـ 2006 -م.
.22

اجلزري ،أبو السعادات املبارك

احلاكم احلسكاين ،أبو القاسم عبيد

سنة 470هـ) ،شواهد التنزيل لقواعد التفضيل
يف اآليات النازلة يف حق أهل البيت ،حتقيق:
حممد باقر املحمدوي ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل
1393هـ 1974 -م.
.25

احلاكم النيسابوري ،أبو عبد اهلل

حممد بن عبد اهلل (ت 405هـ) ،املستدرك عىل
الصحيحني ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت -
لبنان ،الطبعة الثانية 1422هـ 2002 -م.
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.26

احلﱪي الكويف ،احلسني بن احلكم2001 ،م.

تفسري احلﱪي (ما نزل من القرآن يف أهل
البيت) ،حتقيق :أمحد احلسيني ،مطبعة مهر ،قم،
الطبعة األوىل 1395هـ 1975 -م.
.27

احلر العاميل ،أبو جعفر حممد بن

احلسن بن عيل ( ت 1104هـ ) ،تفصيل وسائل
الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة ،مؤسسة آل
البيت إلحياء الرتاث ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة
األوىل 1413هـ ـ 1993م.
.28

احليل ،أمحد بن حممد بن فهد (ت

841هـ) ،عدة الداعي ونجاح الساعي ،حتقيق
القمي ،دار الكتاب االسالمي،
أمحد املوحدي ّ
الطبعة األوىل 1407هـ 1987 -م.

.29

احليل ،حسن بن سليامن ،خمترص

بصائر الدرجات ،املكتبة احليدرية ،قم ،طبع
عام 1424هـ.
.30

احلويزي ،عبد عيل بن مجعة العرويس

(ت 1112هـ) ،تفسري نور الثقلني ،حتقيق:
السيد عيل عاشور ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1422هـ -
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.31

الديلمي ،احلسن بن حممد (ت

841هـ) ،أعالم الدين يف صفات املؤمنني،
حتقيق ونرش :مؤسسة ال البيت  gإلحياء
الرتاث ،قم ،الطبعة الثانية 1409هـ 1988 -م.
.32

الذهبي ،شمس الدين حممد بن

أمحد بن عثامن ( ت  748هـ ) ،سري أعالم
النبالء ،املكتبة العرصية ،بريوت ،الطبعة األوىل
1435هـ 2014 -م.
.33

الراوندي ،السيد ضياء الدين أيب

الرضا فضل اهلل بن عيل احلسني ،النوادر،
حتقيق :سعيد رضا عيل عسكري ،النارش :دار
احلديث ،قم ،الطبعة :األوىل 1377هـ.ش.
.34

الزركيل ،خري الدين بن حممود (

ت 1976م ) ،األعالم ،دار العلم للماليني،
بريوت ـ لبنان ،الطبعة السادسة عرشة 2005م.
.35

زين العابدين ،اإلمام عيل بن

احلسني بن عيل بن أيب طالب ( gت 95هـ)،
الصحيفة السجادية الكاملة ،مؤسسة األعلمي
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للمطبوعات ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل

دار البالغة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الرابعة

1424هـ 2003 -م.

1409هـ 1989 -م.

.36

السبحاين ،جعفر ،موسوعة طبقات .40

الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل

الفقهاء ،دار األضواء ،بريوت – لبنان ،طبع بن احلسني بن بابويه القمي ( ت 381هـ)،
عام 1420هـ 1999 -م.
.37

سبط ابن اجلوزي ،يوسف بن

قز أوغيل بن عبداهلل ( ت 654هـ ) ،تذكرة
اخلواصَ ،ع َّلق عليه ووضع حواشيه :خالد

التوحيد ،صححه وع َّلق عليه :السيد هاشم
احلسيني الطهراين ،دار املعرفة ،بريوت ـ لبنان،
غري مذكور عدد الطبعة وال تارﳜها.
.41

الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن

عبد الغني حمفوظ ،دار الكتب العلمية ،بريوت

احلسني بن بابويه القمي ( ت  381هـ) ،كامل

ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1426هـ ـ 2005م.

الدين ومتام النعمة يف إثبات الرجعة ،مؤسسة

.38

الس ِج ﹾستاين األزدي ،أبو داود
َّ

سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن
شداد بن عمرو (ت 275هـ) ،سنن أيب داود،

النرش اإلسالمي ،قم ،طبع عام 1405هـ.
وطبعة املطبعة احليدرية ،النجف -العراق،
طبع عام 1389هـ1970 -م.

املكتبة العرصية ،بريوت – لبنان1428 ،هـ .42 -

احلسني بن بابويه القمي ( ت 381هـ) ،معاين

2007م.
.39

الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن

الرشيف الرﴈ ،أبو احلسن حممد

بن أيب أمحد احلسني بن موسى بن حممد ابن

األخبار ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،طبع
عام 1379هـ.

موسى بن إبراهيم ابن اإلمام موسى الكاظم .43

الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل

(ت 406هـ 1015 -م) ،هنج البالغة لإلمام بن احلسني بن بابويه القمي ( ت 381هـ) ،من
عيل بن أيب طالب ،رشح الشيخ :حممد عبده،

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

أمحد بن أيوب بن مطري ال َّلخمي الشامي (

1994م.

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

.44

الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل

بن احلسني بن بابويه القمي ( ت  381هـ)،

محدي عبد املجيد السلفي ،النارش :مكتبة ابن
تيمية ،القاهرة – مرص ،الطبعة الثانية.

األمايل ،مؤسسة البعثة ،قم ،الطبعة األوىل .49
1417هـ.
.45

حممد بن تقي النوري (ت
تقي بن عيل ّ
الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل

بن احلسني بن بابويه القمي ( ت  381هـ)،
اخلصال ،مؤسسة األعىل للمطبوعات ،بريوت
 لبنان ،الطبعة األوىل 1410هـ1990 -م..46

الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن

احلسني بن بابويه القمي ( ت  381هـ) ،علل
الرشائع ،مؤسسة األعىل للمطبوعات ،بريوت
 لبنان ،الطبعة الثانية 1428هـ 2007 -م..47

الصفار ،أبو جعفر حممد بن احلسن

بن فروخ (ت 290هـ) ،بصائر الدرجات
الكﱪى يف فضائل آل حممد ،دار جواد األئمة،
بريوت ،الطبعة األوىل 1428هـ2007 -م.
.48

الطﱪيس ،املريزا حسني بن حممد

الطﱪاين ،أبو القاسم سليامن بن
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1320هـ) ،مستدرك الوسائل ومستنبط
املسائل ،دار اهلداية ،بريوت -لبنان ،الطبعة

اخلامسة 1412هـ1991 -م.
.50

الطﱪيس ،أبو عيل الفضل بن احلسن

( ت  548هـ ) ،جممع البيان يف تفسري القرآن،
دار املعرفة ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل
1406هـ ـ 1986م.
.51

الطﱪيس ،أبو عيل الفضل بن

احلسن ( ت  548هـ ) ،إعالم الورى بأعالم
اهلدى ،دار مكتبة احلياة ،بريوت -لبنان،
طبع عام 1985م .وطبعة مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة األوىل 1424هـ
 2004م .وطبعة مؤسسة آل البيت gإلحياء الرتاث ،قم.
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الطﱪي ،أبو جعفر حممد بن جرير

بن عيل ( ت 460هـ ) ،مصباح املتهجد،

.52

بن يزيد بن كثري بن غالب ( ت  310هـ /

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،

923م ) ،تفسري الطﱪي :جامع البيان عن

الطبعة الثانية 1425هـ2004 -م.

تأويل آي القرآن ،دار احلديث ،القاهرة –
مرص2010 ،م.
.53

الطهراين ،حممد حمسن والشهري

بالشيخ آغا بزرك ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة،
مراجعة وتصحيح وتدقيق :السيد رضا بن
جعفر مرتﴣ العاميل ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1430هـ -
2009م.
.54

حممد بن مسعود بن عياش السلمي (ت
300هـ) ،تفسري العياﳾ ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت – لبنان.
.58

الفيض الكاشاين ،حممد بن مرتﴣ

(ت 1091هـ) ،كتاب الوايف ،حتقيق :السيد
عيل عبداملحسن بحر العلوم ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل

الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن 1432هـ 2011 -م.

بن عيل ( ت  460هـ ) ،هتذيب األحكام ،دار
التعارف للمطبوعات ،بريوت  -لبنان ،طبع
عام 1412هـ1992 -م.
.55

.57

العياﳾ السمرقندي ،أبو النﴬ

الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن

.59

القرﳾ ،باقر بن رشيف بن مهدي

بن ناﴏ ( ت 1433هـ 2012 /م) ،موسوعة
سرية أهل البيت :اإلمام زين العابدين  ، gدار
املعروف ،قم -إيران ،الطبعة األوىل 1430هـ-

بن عيل ( ت  460هـ ) ،هتذيب األحكام ،دار 2009م.
التعارف للمطبوعات ،بريوت  -لبنان ،طبع
عام 1412هـ1992 -م.
.56

الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن

.60

القمي الكويف ،عيل بن إبراهيم (ت

329هـ) ،تفسري القمي ،صححه وعلق عليه:
السيد طيب املوسوي اجلزائري ،دار الﴪور،
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بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1411هـ .65 -

حسام الدين (ت 975هـ 1567 /م) ،كنز

1991م.
.61

الكليني ،حممد بن يعقوب ( ت

329هـ ) ،أصول الكايف ،ضبطه وصححه
وع َّلق عليه :الشيخ حممد جعفر شمس الدين،

العامل يف سنن األقوال واألفعال ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ـ لبنان  ،طبع عام 1409هـ ـ
1989م ،غري مذكور عدد الطبعة.

دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان ،طبع .66
عام 1419هـ ـ 1998م.
.62

املتقي اهلندي ،عالء الدين عيل بن

الكليني ،حممد بن يعقوب ( ت

329هـ ) ،فروع الكايف ،ضبطه وصححه

املجلﴘ ،حممد باقر بن حممد تقي

(ت 1111م) ،بحار األنوار لدرر أخبار األئمة
األطهار ،مؤسسة أهل البيت ،قم ،الطبعة
الرابعة 1409هـ ـ 1989م.

وع َّلق عليه :الشيخ حممد جعفر شمس الدين.67 ،

املرعﴚ النجفي ،السيد شهاب

دار التعارف للمطبوعات ،بريوت  -لبنان،

الدين(ت1411هـ) ،رشح إحقاق احلق،

طبع عام 1413هـ ـ 1992م.

منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعﴚ ،قم،

.63

الكويف ،أبو القاسم فرات بن إبراهيم

الطبعة األوىل 1415هـ.

بن فرات (ت 325هـ) ،تفسري فرات الكويف.68 ،

املفيد ،أبو عبداهلل حممد بن حممد

حتقيق :حممد الكاظم ،مؤسسة التاريخ العريب،

بن النعامن العكﱪي البغدادي ( ت 413

بريوت ،الطبعة األوىل 1432هـ 2011 -م.

هـ) ،اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد،

.64

املازندراين ،حممد صالح ،رشح

أصول الكايف ،ضبط وتصحيح :السيد عيل

مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت -لبنان ،الطبعة
األوىل ،د.ت.

عاشور ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .69 -
لبنان ،الطبعة األوىل 1421هـ2000 -م.
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النجاﳾ ،أمحد بن عيل بن أمحد (ت

450هـ) ،رجال النجاﳾ ،رشكة األعلمي

د.عبداﷲ أﲪد اليوسﻒ

للمطبوعات ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل

املنصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان،

1431هـ2010-م.

الطبعة الثانية  1423هـ ـ 2002م.

.70

النسائي ،أبو عبدالرمحن أمحد بن

شعيب (ت303هـ) ،سنن النسائي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1422هـ -
2002م.
.71

النعامين ،أبوعبداهلل حممد بن ابراهيم

بن جعفر ( ت 360هـ) ،الغيبة ،حتقيق :عيل
أكﱪ الغفاري ،نرش مدين ،قم1426 ،هـ.
.72

النيسابوري ،حممد بن الفتال (ت

508هـ ) ،روضة الواعظني ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان.
.73

اليارسي ،عبداهلل شمخي موسى،

اإلمام زين العابدين  gوجهوده يف علوم
القرآن ،األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة،
كربالء – العراق ،الطبعة األوىل 1436هـ.
.74

اليعقويب ،أمحد بن إسحاق بن جعفر

بن وهب بن واضح ( ت  292هـ ) ،تاريخ
اليعقويب ،ع َّلق عليه ووضع حواشيه :خليل
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