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الطيبني الطاهرين
احلمد هلل ّ
سيدنا ّ
نبيه وآله ّ
حممد ّ
رب العاملني وصلىّ اهلل عىل ّ
أما بعد ......

فاملالحظ يف أغلب الدراسات والبحوث واملؤلفات التي تناولت اإلمام

احلسن  أهنا ألقت ثقلها عىل بيان صلح اإلمام مع معاوية :أسبابه ،ورشوطه،

عن أغلب تلك الدراسات والبحوث يف إبراز اجلانب العلمي من
ونتائجه ،ومل ُت َ
حياته عليه السالم عىل كثرة ما ُروي عنه من روايات وأحاديث تتعلق باجلوانب

التفسريية والفقهية وغريمها.

ري اإلمامية قديام وحديثا بآالف األحاديث املرو ّية عن أهل
وقد زخرت تفاس ُ

بيت العصمة  ومنهم اإلمام احلسن يف تفسري آيات القرآن وبيان معاين

كلامته ،كيف ال وهم عدل القرآن ويف بيوهتم نزل؟! ،فهم مع القرآن ،والقرآن معهم
 ،ال يفارقونه حتى يردوا عىل رسول اهلل احلوض ،وقد هنى الرسول عن تقدّ مهام

أعلم منكم».
قائال« :وال ت َقدَّ مومها فتَهلكوا ،وال ُتع ّلمومها فإنهّ ام ُ

أما تفاسري العا ّمة فلم ُ
خيل أغل ُبها من الرجوع إىل أقوال أهل البيت والنهل
اإلمامية ،وهي
يست بتفاسري
من معينهم ،ولكن استشهادها كان قليال جدا إذا ما ِق ْ
ّ
متفاوتة فيام بينها يف االستشهاد بذكر املرويات عن اإلمام احلسن.
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 يف تفاسري وهذا البحث حماولة لتسليط الضوء عىل ما روي عن اإلمام

العامة فيام يتعلق بالقراءات القرآنية واملسائل التفسريية مفيدا من أهم كتب التفسري

.) يف تفاسري العامةسميته (مرويات اإلمام احلسن
ّ  لذا،لدى العامة

عني املبحث األول بالقراءات،
ُ قسم عىل مبحثني
َّ وقد اقتضت طبيعة البحث أن ُي

،النص القرآين
ّ موجها إياها شارحا أثرها يف
ّ القرآنية املروية عن اإلمام احلسن

مفصال هلا بحسب أغراضها
ُ
ّ وخصصت املبحث الثاين للروايات املتعلقة بالتفسري

توصل إليه البحث
ّ  ثم ختمته بأهم ما،من حيث تفسري ألفاظ القرآن أو تفسري آياته
. من نتائج

ABSTRACT
Thanks be to Allah , the Evolver of the universe and peace be upon
our master and prophet Mahammad and his immaculate posterity
Now ...
The imamate interpretations have been embracing thousands of
speeches Ahlalbayt, the abode of sapience and imam Al-Hassan is one of
them, narrates in explicating the Ayats of Quran as they are the guardians
of the book and in their houses it is revealed ; they are with the Quran
and it is with them they never abandon it and the messenger warns that
to surpass them, to be in perdition, nor flourish them , they are more
flourished than you .
The meant research paper is an endeavour to focus upon whatsoever
narrated about Imam Al-Hassan in the traditional interpretations pertinent
to the Quranic readings and interpretational issues that is why it is called
as the narratives of imam Al-Hassan in the traditional interpretations,
the research study is bifurcated into two sections; the first tackles the
Quranic narratives imam Al-Hassan narrates and explicates and its impact
on the Quranic text, yet the second manipulates the narratives relevant
to interpretation of the Quranic utterances, finally it concludes with the
findings.
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 ...املبحث األول ...
القراءة يف اللغة مصدر الفعل (قرأ) ،يقال« :قرأ الكتاب قراءة وقرآنا ...وقرأ

اليشء مجعه وضمه»( ،)1أما يف االصطالح فحدودها كثرية منها أهنا «علم بكيفية أداء
كلامت القرآن واختالفها معزوا لناقله»( ،)2ومنها أهنا «علم ُيعلم منه اتفاق الناقلني
لكتاب اهلل تعاىل واختالفهم يف احلذف واإلثبات والتحريك والتسكني والفصل
والوصل وغري ذلك من هيأة النطق واإلبدال وغريه من السامع»( ،)3أو هي «وجوه
خمتلفة يف األداء من الناحية الصوتية أو الترصيفية أو النحوية»(.)4

واختلف العلامء يف حقيقة القراءات فريى الباقالين (ت )#403أهنا قرآن منزل

من عنده تعاىل( ،)5ويرى الزركيش (ت )#794أن القرآن والقراءات «حقيقتان

متغايرتان ،فالقرآن هو الوحي املنزل عىل حممد ،والقراءات هي اختالف ألفاظ
الوحي املذكور يف كتبة احلروف أو كيفيتها»( .)6وقد أدى ذلك إىل جعل النظر إليها

متأرجحا «بني التقديس واملناقشة ،فمن يقدسها يعتربها قرآنا ،ومن يناقشها يعتربها

علام بكيفية أداء كلامت القرآن ،وفرق بني القرآن وأداء القرآن»(.)7

وممن رأى أهنا ليست من القرآن وليست مسألة دينية الدكتور طه حسني رأى

ّ
أن القراءات السبع ليست من الوحي يف قليل وال كثري ،وليس منكرها كافرا وال
فاسقا ،وللناس أن جيادلوا فيها وأن ينكروا بعضها(.)8

القرآنية أ هي متواترة أم ال؟ ،فذهب قوم منهم
وكذلك اختلفوا يف القراءات
ّ

ين الذي يقول« :والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو
إىل تواترها ،ومن هؤالء الزرقا ّ
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أن القراءات العرش كلها متواترة»( ،)9وغاىل بعضهم فا ّدعى أن من زعم عدم تواتر
القراءات السبع فقد كفر( ،)10ولعل السبب يف ما ُذهب إليه هو ربط هؤالء القرآن

بالقراءات ،وعدم تواتر القراءات يؤدي يف نظرهم إىل عدم تواتر القرآن(.)11

وذهب آخرون إىل عدم تواترها عن النبي ،فريى الزركيش أن القراءات

السبع متواترة عن األئمة السبعة أما تواترها عن النبي ففيه نظر ،فإن إسناد

األئمة السبعة هبذه القراءات السبع موجود يف كتب القراءات ،وهي نقل الواحد

عن الواحد ،ومل تكمل رشوط التواتر يف استواء الطرفني(.)12

عدد كبري من
وقد ُر ِوي يف كتب التفسري والقراءات عن أئمة أهل البيت ٌ 

القراءات القرآنية و ُنسبت إليهم ،وليس من السهل اجلزم بصحة نسبتها إليهم أو

بعدم الصحة ،وقد تناوهلا عدد من الباحثني مجعا ودراسة وأثرا( ،)13واملالحظ يف

هذه القراءات عدم التعارض أو التناقض فيام بينها ،فالقراءة إما تنسب ألحد أئمة

أهل البيت ،وإما تنسب إىل عدد منهم  ،وال تكاد جتد إماما قرأ بقراءة معينة ،وقرأ

إمام آخر بقراءة أخرى.

تعاىل﴿:ر ّب اغفر لىِ
ومن القراءات املنسوبة إليه عليه السالم قراءة قوله
َّ
(ولو َلدَ َّي)
ّ
ولوالدي﴾ إذ روى الزخمرشي والرازي أن اإلمام احلسن كان يقرأ َ

يعنى إسامعيل وإسحاق ،إذا كان الكالم إلبراهيم  ،وساما وحاما إذا كان

الكالم لنوح .

وقرئُ :لولدي ،بضم الواو .والولد بمعنى الولد ،كالعدم والعدم .وقيل :مجع
ِ
(ولوالدي) بكرس الدال وإسكان
ولد ،كأسد يف أسد .وقرأ ابن جبري واجلحدري

خص أباه األقرب أو أراد مجيع من ولدوه إىل آدم ،ويف
الياء فإما أن يكون قد ّ

وألبوى.
أبى:
ّ
قراءة ّ

()14
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الص َد ِ
راء َف ُه َو
قات َفنِ ِعماَّ ِه َي َوإِنْ خُ ْت ُفوها َو ُتؤْ ُتوهَ ا ا ْل ُف َق َ
ويف قوله تعاىل ﴿إِنْ ُت ْبدُ وا َّ
َخيرْ ٌ َل ُك ْم َو ُي َك ِّف ُر َع ْن ُك ْم ِم ْن َس ِّيئاتِ ُك ْم َواللهَّ ُ بِام َت ْع َم ُلونَ َخبِ ٌري﴾ [البقرة  ]271روى
الزخمرشي عن اإلمام احلسن أنه قرأ (و ُي َك ِّف َر) بفتح راء الفعل عىل إضامر (أن)
الناصبة ،ومعناه :إن ختفوها يكن خري ًا لكم ،وأن يكفر عنكم .وقرئ بالنون مرفوعا

عطفا عىل حمل ما بعد الفاء ،أو عىل أنه خرب مبتدأ حمذوف ،أى ونحن نكفر .أو
عىل أنه مجلة من فعل وفاعل مبتدأة ،وجمزوما عطفا عىل حمل الفاء وما بعده ،ألنه
جواب الرشط .وقرئ :ويكفر ،بالياء مرفوعا ،والفعل للهَّ أو لإلخفاء .وتكفر بالتاء،

مرفوعا وجمزوما ،والفعل للصدقات.

()15

الربا إِنْ
ويف تفسري قوله تعاىل﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا ات َُّقوا اللهَّ َ َو َذ ُروا ما َب ِق َي ِم َن ِّ
ُك ْنت ُْم ُمؤْ ِمنِ َ
ني﴾ [ ]278ذكر الزخمرشي أن اإلمام احلسن قرأ (ما بقى) ،بقلب

الياء ألفا عىل لغة طيء :وعنه ما بقي بياء ساكنة .ومنه قول جرير:

يم ِة َما فىِ ُح ْك ِم ِه َجن ُ
ار َض ْوا َمـــــا َر ىِض َل ُك ُمو َم ىِ
َف
اض ا ْل َع ِز َ
ُه َو الخْ َ ِلي َف ُة َف ْ

()16

َ
الر ُس ُ
ول َيدْ ُع ُ
وك ْم فيِ
ويف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ ُت ْص ِعدُ ونَ َولاَ َت ْل ُوونَ َعلىَ أ َح ٍد َو َّ
ُأ ْخ َر ُاك ْم﴾ ذكر الزخمرشي أن اإلصعاد هو الذهاب يف األرض واإلبعاد فيه .يقال:
صعد يف اجلبل وأصعد يف األرض .يقال :أصعدنا من مكة إىل املدينة ثم روى عن
اإلمام احلسن أنه قرأ ( َتصعدون) يعنى يف اجلبل .وقرأ (تلون) بواو واحدة(.)17

يب( :إذ تصعدون يف الوادي) .وقرأ
ومن القراءات املذكورة يف اآلية أيضا قراءة أ ّ

صعدون) ،بفتح التاء وتشديد العني ،من تصعد يف السلم ،وقرئ:
أبو حيوةَ ( :ت ّ

(يصعدون) ،و(يلوون) بالياء.

()18

تعاىل﴿:وقا ُلوا َأإِذا َض َل ْلنا
وروى الزخمرشي أن اإلمام احلسن قرأ قوله
َ
ض َأإِ َّنا َل ِفي َخ ْل ٍق َج ِد ٍ
قاء َربهِّ ِ ْم ِ
يد َب ْل ُه ْم بِ ِل ِ
فيِ الأْ َ ْر ِ
كاف ُرونَ ﴾ [السجدة  ]10قرأه
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(صللنا) بالصاد بدل الضاد ،وهنا اختلفت الداللة ،فمعنى (ضللنا) رصنا ترابا،
وذهبنا خمتلطني برتاب األرض ،ال نتميز منه ،كام يضل املاء يف اللبن أو غبنا فيِ
ّ
ض بالدفن فيها ،أما (صللنا) ،فمن ّ
الأْ َ ْر ِ
وأصل :إذا أنتن .وقيل :رصنا
صل اللحم

من جنس الصلة وهي األرض )19(.ومن القراءات املنسوبة إليه أيضا قراءته قوله

تعاىل﴿:إِنْ َوهَ َب ْت﴾ عىل الرشط .قرأها ْ
(أن وهبت) بالفتح ،عىل التعليل بتقدير
حذف الالم ،أي (ألن وهبت)(.)20

﴿وإِنْ َن َش ْأ ُنغْ ِر ْق ُه ْم َفال صرَ ِ َ
يخ لهَ ُ ْم َوال ُه ْم ُي ْن َق ُذونَ ﴾ []43
ويف قوله تعاىلَ :

ذكر الزخمرشي أن اإلمام احلسن قرأ ( ُنغْ ِر ُق ُه ْم) بضم القاف ،ويف هذه احلال

يتغري الرتكيب ،فالفعل (نغرقهم) يف اآلية جمزوم ألنه جواب الرشط ،أما يف القراءة
فمرفوع ألن مجلته يف موضع نصب مفعول به للفعل (نشأ) ،أما جواب الرشط

فسيكوناجلملة االسمية املنفية بال النافية للجنس ( َفال صرَ ِ َ
يخ لهَ ُ ْم) )21(.ويف تفسري
قوله تعاىلُ :
يم﴾ ،ذكر أبو حيان أن َ َه َذا َعلىَ َسبِيلِ ال َّت َه ُّك ِم
﴿ذ ْق إِ َّن َك َأن َْت ا ْل َع ِزيزُ ا ْل َك ِر ُ

َوالهْ ُ ْز ِء لمِ َ ْن َك َ
الز ُّقو ِم
ان َيت ََع َّز ُز َو َيت ََك َّر ُم َعلىَ َق ْو ِم ِهَ .و َع ْن َقتَا َد َةَ ،أ َّن ُه لمَ َّا َنزَ َل ْت﴿ :إِنَّ َش َج َر َة َّ
ال َأ ُبو َج ْهلٍ َ :أتهُ َ دِّ ُدنيِ َيا محُ ََّمدُ ؟ َوإِ َّن َما َبينْ َ لاَ َبت َْي َها َأ َع ُّز ِم ِّني َولاَ
يم﴾َ ،ق َ
َط ُ
عام الأْ َ ثِ ِ
َأ ْك َر ُمَ ،فنَزَ َل ْت َه ِذ ِه الآْ َي ُةَ ،وفيِ ِ
آخ ِر َهاُ :
يم﴾َ ،أ ْي َعلىَ
﴿ذ ْق إِ َّن َك َأن َْت ا ْل َع ِزيزُ ا ْل َك ِر ُ
َق ْولِ َكَ ،و َه َذا َكماَ َق َ
ال َج ِر ٌير:
َألمَ ْ َت ُك ْن فيِ ُر ُسو ٍم َقدْ َر َس ْم َت بهِ َ ا َم ْن َك َ
ان َم ْو ِع َظ ًة َيـا َز ْه َر َة ا ْل َي َم ِن

َي ُقولهُ َا لِ َش ِ
اع ٍر َس َّمى َن ْف َس ُه بِ ِه فيِ َق ْولِ ِه:

َأ ْب ِلغْ ُك َل ْي ًبا َو َأ ْب ِلغْ َع ْن َك َش ِ
ـــــم ِن
اع َر َها إِنيِّ الأْ َ َع ُّز َوإِنيِّ َز ْه َر ُة ا ْل َي َ

َف َجا َء به َج ِر ٌير َعلىَ ِج َه ِة الهْ ُ ْز ِءَ ،وقد َق َر َأ الحْ َ َس ُن ْب ُن َعليِِّ ْب ِن َأبيِ َطالِ ٍ
ب َعلىَ المْ ِ ْنبرَ ِ،
()22
َ
يم).
َوا ْل ِك َسائِ ُّي بِ َف ْت ِح َها ،أي (أنك أن َْت ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َك ِر ُ
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ويف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ي ُق ُ
ول الإْ ِن َْسانُ َي ْو َمئِ ٍذ َأ ْي َن المْ َ َف ُّر﴾ قال أبو حيان «إن
يم َوا ْل َف ِ
اءَ ،أ ْي َأ ْي َن ا ْل ِف َر ُار؟ ثم ذكر أن اإلمام الحْ َ َسن
قراءة الجْ ُ ْم ُهور :المْ َ َف ُّر بِ َف ْت ِح المْ ِ ِ

ْب َن َعليِِّ ْب ِن َأبيِ طالب َ ،والحْ َ َس ُن ْب ُن َز ْي ٍدَ ،وا ْب ُن َع َّب ٍ
وب
اس َوالحْ َ َس ُن َو ِع ْك ِر َم ُة َو َأ ُّي ُ
اض وجماهد َوا ْب ُن َي ْع ُم َر َوحمَ َّ ُاد ْب ُن َس َل َم َة َو َأ ُبو َر َج ٍ
وم ْب ُن ِع َي ٍ
يسى
الس ْختِ َيانيِ ُّ َو ُك ْل ُث ُ
اء َو ِع َ
َّ

س ا ْل َف ِ
الز ْه ِر ُّي قرؤوا ِ
َوا ْب ُن َأبيِ إِ ْس َح َ
(املف ّر) :بِ َك رْ ِ
اء،
اق َو َأ ُبو َح ْي َو َة َوا ْب ُن َأبيِ َع ْب َل َة َو ُّ
َو ُه َو َم ْو ِض ُع ا ْل ِف َرا ِر» )23(.والفرق بني امل َف ّر بفتح الفاء ِ
واملف ّر بكرسها واضح عند

ميمي بمعنى الفرار وهو عىل
كل من سعة اطالع بعلم الرصف ،فاألول مصدر
ّ
مفعل ،أما اآلخر فهو اسم مكان أي موضع الفرار وهو عىل زنة ِ
مفعل ،فيكون
زنة َ
الفرق بينهام أن ما يف قراءة اجلمهور سؤال عن الفرار نفسه ،أما ما يف قراءة اإلمام

احلسن وعدد من القراء فهو سؤال عن موضع ذلك الفرار.

يم َو َف ْت ِح ا ْل َف ِ
َوثمة قراءة ثالثة وهي قراءة الحْ َ َسن البرصي (امل ِ َف ّر) :بِ َك رْ ِ
اء،
س المْ ِ ِ
لز ْه ِر ِّيَ ،أيِ الجْ َ ِّيدُ ا ْل ِف َرا ِرَ ،و َأ ْك َث ُر َما ُي ْست َْع َم ُل َه َذا ا ْل َوزْ ُن فيِ الآْلاَ ِ
ت
َو َن َس َب َها ا ْب ُن َع ِط َّي َة لِ ُّ

ات الخْ َ ْيلِ َ ،ن ْح ُو َق ْولِ ِهِ :
َوفيِ ِص َف ِ
«م َك ٍّر ِم َف ٍّر ُم ْقبِلٍ ُمدْ بِ ٍر َم ًعا».

()24

﴿و َق َ
َاكماَ َر ُّب ُكماَ
ال َما نهَ ُ
ومما نسب إليه أيضا قراءته وابن عباس قوله تعاىلَ :
َع ْن هَ ِذ ِه َّ
ين﴾ [األعراف  ]20إذ
الش َج َر ِة إِلاَّ َأنْ َت ُكو َنا َم َل َكينْ ِ َأ ْو َت ُكو َنا ِم َن الخْ َ الِ ِد َ

روى الزخمرشي عنهام أهنام قرآ ِ
﴿و ُم ْل ٍ
ك
(ملكني) بكرس الالم ،وقال إن قوله تعاىلَ :
ال َي ْبىل﴾ دليل عىل قراءة احلسن بن عيل  وابن عباس« :إِلاَّ َأ ْن َت ُكونا َم ِل َكينْ ِ

بالكرس»( .)25وقال أبو حيانَ :
«إن َم ْعنَى َعىل َش َج َر ِة الخْ ُ ْل ِدَ ،أيِ َّ
الش َج َر ِة ا َّلتِي َم َن َأ َك َل
اس إِلاَّ
ِم ْن َها ُخ ِّلدَ َو َح َص َل َل ُه ُم ْل ٌك لاَ يخَ ْ َل ُقَ ،و َه َذا َيدُ ُّل لِ ِق َرا َء ِة الحْ َ َس ِن ْب ِن َعليِ ّ َوا ْب ِن َع َّب ٍ
َأ ْن َت ُكو َنا َم ِل َكينْ ِ بِ َك رْ ِ
س اللاَّ ِم».

()26
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ويف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ف َلماَّ َق ىَض َز ْيدٌ ِم ْن َها َو َط ًرا َز َّو ْجن َ
َاك َها لِ َك ْي لاَ َي ُكونَ
َعلىَ المْ ُؤْ ِمنِ َ
اج َأ ْد ِع َيائِ ِه ْم إِ َذا َق َض ْوا ِم ْن ُه َّن َو َط ًرا َو َكانَ َأ ْم ُر اللهَّ ِ َم ْف ُعولاً ﴾
ني َح َر ٌج فيِ َأزْ َو ِ
زوجتكها .وقيل جلعفر بن
[األحزاب  ،]37ذكر الزخمرشي أن «قراءة أهل البيتّ :

حممد رىض اهلل عنهام :أليس تقرأ ع ّ
ىل غري ذلك ،فقال :ال والذي ال إله إال هو ،ما

قرأهتا عىل أبى إال كذلك ،وال قرأها احلسن بن ع ّ
يل عىل أبيه إال كذلك ،وال قرأها
عىل بن أبى طالب  عىل النبي إال كذلك».

()27

ويف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْل َي ْن ُظ ِر الإْ ِن َْسانُ إِلىَ َط َع ِ
ام ِه * َأ َّنا َص َب ْبنَا المْ َ َاء َص ًّبا﴾
وب قرؤوا بِا ْل َف ْت ِح
[عبس  ،]25-24ذكر الشوكاين أن الكوفيني َو ُر َو ْي ًسا َع ْن َي ْع ُق َ
َعلىَ َأ َّن ُه َبدَ ٌل ِم ْن َط َع ِ
ول المْ َ َط ِر َس َب ًبا لحِ ُ ُص ِ
اشتِماَ ٍل لِ َك ْو ِن ُن ُز ِ
ول َّ
ام ِه َبدَ ُل ْ
الط َعا ِمَ ،ف ُه َو
س َعلىَ الاِ ْبتِدَ ِاء َوالاِ ْستِ ْئن ِ
َكالمْ ُشْ ت َِملِ َع َل ْي ِهَ ،أ ْو بِ َت ْق ِدي ِر لاَ ِم ا ْل ِع َّل ِةَ .ق َ
َاف،
ال َّ
الز َّج ُ
اج :ا ْل َك رْ ُ
َوا ْل َف ْت ُح َعلىَ َم ْعنَى ا ْل َبدَ ِل ِم َن َّ
الط َعا ِم .المْ َ ْعنَىَ :ف ْل َي ْن ُظ ِر الإْ ِن َْس ُ
ان إِلىَ َأ َّنا َص َب ْبنَا المْ َا َء َص ًّبا،
َو َأ َرا َد بِ َص ِّب المْ َ ِ
اء المْ َ َط َر .ثم قال إن اإلمام الحْ َ َسن ْبن َعليِ ٍّ  قرأ بِا ْل َف ْت ِح َوالإْ ِ َما َل ِة،

ولعله يريد بذلك (أنى) أي كيف صببنا املاء صبا.

()28
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 ...املبحث الثاين ...
ما ُروي عنه  يف تفسري ألفاظ القرآن وآياته
كثرية هي الرويات التي رواها مفرسو العامة عن اإلمام احلسن فيام خيص

ألفاظ القرآن وآياته وهي متنوعة أيضا فتارة يروون عنه تفسري لفظة معينة ،وتارة
يروون عنه تفسري آية معينة ،وفيام يأيت بيان ذلك:

أوال :يف تفسري ألفاظ القرآن

﴿و َش ِ
اه ٍد
مل يتفق املفرسون عىل تفسري لفظتي (شاهد ومشهود) يف َقوله تعاىل َ
الش ِ
َو َمشْ ُه ٍ
ود﴾ [الربوج ،]3ورووا ِفي ِهام َأ ْق َواال :منها َأن َّ
اهد ُه َو َي ْوم الجْ ُ ُم َعة،

اهد َي ْوم ال َّن ْحر ،واملشهود َي ْوم َع َر َفةَ ،قا َله إِ ْب َر ِ
أنالش ِ
واملشهود َي ْوم َع َر َفة .ومنها َّ
اهيم
الش ِ
ال َّن ِ
خع ّي .ومنها َأن َّ
دي ،ومنها
الس ّ
اهد ُه َو المْ َلاَ ئِ َكة ،واملشهود ُه َو الإْ ِن َْسانَ ،قا َله ّ

الش ِ
اهد ُه َو محُ ََّمد ،واملشهود َي ْوم ا ْل ِق َيا َمةَ ،و ُه َو َم ْر ِو ّي َعن اإلمام الحْ سن بن َع ّ
َأن َّ
يل
الش ِ
َ ،وا ْبن عمرَ ،وا ْبن الزبري ،ومنها أن َّ
اهد ُه َو اهلل واملشهود ُه َو َي ْوم ا ْل ِق َيا َمة ،ومنها

الش ِ
الش ِ
يسى ا ْبن َم ْر َيم  ،واملشهود َي ْوم ا ْل ِق َيا َمة ،ومنها َأن َّ
أيضا َأن َّ
اهد
اهد ُه َو ِع َ
الش ِ
ُه َو الجْ َ َوا ِرح ،واملشهود ُه َو نفس الإْ ِن َْسان ،ومنها َأن َّ
اهد َي ْوم الاِ ْثنَينْ ِ  ،واملشهود
َي ْوم الجْ ُ ُم َعةَ ،و َش َها َدة الأْ َ َّيام شهادهتا عىل الأْ َ ْعماَ ل َومعنى المْ َشْ ُهود فيِ الأْ َ َّيام ُه َو َأنه

يشهدها ال َّناس َو ُه َو فيِ َي ْوم ا ْل ِق َيا َمة عىل معنى َأنه تشهده المْ َلاَ ئِ َكة َوجمَ ِيع الخْ َ لاَ ئق.

()29
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خباب عن رجل قال :دخلت مسجد
وقد نقل الثعلبي يف تفسريه بسنده عن ّ

املدينة فإذا أنا برجل حيدّ ث عن رسول اهلل  والناس حوله فقلت :أخربين عن
ِ
شاه ٍد َو َمشْ ُه ٍ
ود قال :نعم أ ّما الشاهد فيوم اجلمعة وأما املشهود فيوم عرفة ،فجزته

اىل آخر حيدث عن رسول اهلل فقلت :أخربين عن ِ
شاه ٍد َو َمشْ ُه ٍ
ود .قال :الشاهد يوم
اجلمعة واملشهود يوم النحر ،فجزهتام اىل غالم ّ
كأن وجهه الدينار وهو حيدّ ث عن
رسول اهلل فقلت :أخربين عن ِ
شاه ٍد َو َمشْ ُه ٍ
ود قال :نعم أما الشاهد فمحمد ،وأ ّما

املشهود فيوم القيامة أما سمعته يقول﴿ :يا َأ هُّ َيا ال َّنبِ ُّي إِ َّنا َأ ْر َس ْل َ
ناك ِ
شاهد ًا َو ُم َبشرِّ ًا
اس َوذلِ َك َي ْو ٌم
َو َن ِذير ًا﴾ [األحزاب  ]45وقال عز وجل﴿ :ذلِ َك َي ْو ٌم جَم ُْم ٌ
وع َل ُه ال َّن ُ
ود﴾ [هود  ،]103فسألت عن األول فقالوا :ابن عباس ،وسألت عن الثاين
َمشْ ُه ٌ

فقالوا :ابن عمر ،وسألت الثالث فقالوا :احلسن بن عيل .)29(ويف قوله تعاىل:
ك تحَ ْ ت ِ
﴿ َفناداها ِم ْن تحَ ْ تِها َأ َّال تحَ ْ زَ نيِ َقدْ َج َع َل َر ُّب ِ
َك سرَ ِ ًّيا﴾ [مريم ]24ذكر املفرسون ّ
أن

َ
َ
َ
يسىَ و ُه َو َق ْو ُل اإلمام الحْ َ َس ِنَ و َس ِع ِ
يف المْ ُن ِ
يد
َادي ثَلاَ َث َة أ ْو ُج ٍه :الأْ َّو ُل :أ َّن ُه ِع َ
ان َكا ْل َقابِ َل ِة لِ ْل َو َل ِدَ .وال َّثالِ ُثَ :أ َّن المْ ُن ِ
َاد َي َعلىَ
ْب ِن ُجبَيرْ ٍَ .وال َّثانَ :أ َّن ُه ِجبرْ ِ ُ
يلَ و َأ َّن ُه َك َ

ا ْل ِق َرا َء ِة بِا ْل َك رْ ِ
يسىَ و ُه َو َم ْر ِو ٌّي َع ِن ا ْب ِن
س ُه َو المْ َ َل ُك َو َعلىَ ا ْل ِق َرا َء ِة بِا ْل َف ْت ِح ُه َو ِع َ
ُع َي ْي َن َة َو َع ِ
اص ٍم ،وقد رجح الرازي رأي اإلمام احلسن قائالَ :والأْ َ َّو ُل َأ ْق َر ُب
لِ ُو ُج ٍ
وه:
يم إِ َّنماَ ُي ْست َْع َم ُل إِ َذا َك َ
ان َقدْ ُع ِل َم َق ْب َل
1 .1الأْ َ َّو ُلَ :أ َّن َق ْو َل ُهَ :فناداها َم ْن تحَ ْ تِها بِ َف ْت ِح المْ ِ ِ
َذلِ َك َأ َّن تحَ ْ ت ََها َأ َحدً ا َوا َّل ِذي ُع ِل َم َك ْو ُن ُه َح ِ
يسىَ ف َو َج َب حمَ ْ ُل
اصلاً تحَ ْ ت ََها ُه َو ِع َ

يم َف ِه َي لاَ َت ْق َتضيِ َك ْو َن المْ ُن ِ
َادي ِجبرْ ِ َ
ال َّل ْف ِظ َع َل ْي ِهَ ،و َأ َّما ا ْل ِق َرا َء ُة بِ َك رْ ِ
يل َع َل ْي ِه
س المْ ِ ِ
السلاَ ُمَ ،ف َقدْ َص َّح َق ْو ُلنَا.
َّ

2 .2ال َّثانَ :أ َّن َذلِ َك المْ َ ْو ِض َع َم ْو ِض ُع ال َّل ْو ِ
ث َوال َّن َظ ِر إِلىَ ا ْل َع ْو َر ِة َوهو لاَ َي ِل ُ
يق بِالمْ َلاَ ئِ َك ِة.
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ون َف ِ
3 .3ال َّثالِ ُثَ :أ َّن َق ْو َل ُه َفنَا َد َاها ِف ْع ٌل َولاَ ُبدَّ َو َأ ْن َي ُك َ
اع ُل ُه َقدْ َت َقدَّ َم ِذ ْك ُر ُه َو َل َقدْ َت َقدَّ َم
َ
َق ْب َل َه ِذ ِه الآْ َي ِة ِذ ْك ُر ِجبرْ ِ َ
يسى َأ ْق َر ُب لِ َق ْولِ ِه
يسى إِلاَّ أ َّن ِذ ْك َر ِع َ
يل َو ِذ ْك ُر ِع َ

َت َعالىَ َ ﴿ :ف َح َم َل ْت ُه َفا ْن َت َب َذ ْت بِ ِه﴾ [ َم ْر َي َمَ ]22و َّ
يح
ري هاهنا َعائِدٌ إِلىَ المْ َ ِس ِ
الض ِم ُ
َف َك َ
ان حمَ ْ ُل ُه َع َل ْي ِه َأ ْولىَ .

َ
َالرابِ ُعَ :و ُه َو َدلِ ُ
يسىَ ل ْو لمَ ْ َي ُك ْن َك َّل َم َها لمَ َا
يل الحْ َ َس ِن ْب ِن َعليِ ٍّ  أ َّن ِع َ
َّ 4 .4
ال المْ ُن ِ
يسى بِا ْل َكلاَ ِم َف َأ َّما َم ْن َق َ
َادي ُه َو
َع ِل َم ْت َأ َّن ُه َي ْن ِط ُق َفماَ َكا َن ْت ُت ِش ُ
ري إِلىَ ِع َ
يسىَ فالمْ َ ْعنَى َأ َّن ُه َت َعالىَ َأن َْط َق ُه لهَ َا ِحنيَ َو َض َع ْت ُه َت ْطيِي ًبا لِ َق ْلبِ َها َوإِ َزا َل ًة لِ ْل َو ْح َش ِة
ِع َ
َع ْن َها َح َّتى ُت َش ِ
اهدَ فيِ َأ َّو ِل الأْ َ ْم ِر َما َبشرَّ َ َها بِ ِه ِجبرْ ِ ُ
يلِ م ْن ُع ُل ِّو َش ْأ ِن َذلِ َك

ال إِ َّن ُه ُأ ْر ِس َل إِ َل ْي َها لِ ُين ِ
ال المْ ُن ِ
َاديهَ َ ا بهِ َ ِذ ِه ا ْل َك ِلماَ ِ
يلَ ق َ
ا ْل َو َل ِد َو َم ْن َق َ
َادي ِجبرْ ِ ُ
ت
ريا لهَ َا بِماَ َت َقدَّ َم ِم ْن َأ ْصن ِ
َكماَ ُأ ْر ِس َل إِ َل ْي َها فيِ َأ َّو ِل الأْ َ ْم ِر لِ َي ُك َ
َاف
ون َذلِ َك َت ْذ ِك ً

ار ِ
ات(.)30
ا ْلبِ َش َ

ويف داللة لفظة (الناس) يف قوله تعاىلِ :
اس﴾ [ا ْل َب َق َر ِة]13 :
﴿آمنُوا َكام آ َم َن ال َّن ُ

اس؟ َف َق َ
اس،
الَ :ن ْح ُن ال َّن ُ
ذكر الرازي أن اإلمام الحْ َ َس َن ْب َن َعليِ ٍّ  سئلَ « :م ِن ال َّن ُ
ال :اللهَّ ُ
َاسَ ،ف َق َّب َل ُه َعليِ ّ َ بينْ َ َع ْين َْي ِهَ ،و َق َ
اعنَا َأ ْش َبا ُه ال َّن ِ
َو َأ ْش َي ُ
اسَ ،و َأ ْع َد ُاؤ َنا ال َّن ْسن ُ
َأ ْع َل ُم َح ْي ُث يجَ ْ َع ُل ِر َس َال َت ُه»(.)31
وقيل يف معنى (العذاب األدنى) أقوال كثرية منها أنه عذاب الدنيا فإنه أقرب

من عذاب اآلخرة وأقل منه ،وعن ابن مسعود أنه سنون أصابتهم وروي ذلك عن
النخعي ،ومقاتل ،وروى الطرباين عن ابن مسعود أيضا أنه ما أصاهبم يوم بدر.
وروي نحوه عن اإلمام احلسن بن عيل عنهام بلفظ هو القتل بالسيف نحو يوم

بدر ،وعن جماهد القتل واجلوع.
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وروي عن أيب بن كعب أنه قال «هو مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان،

ويف لفظ مسلم أو الدخان» .وروي عن ابن عباس أنه قال« :هو مصائب الدنيا

وأسقامها وبالياها ،ويف رواية عنه وعن الضحاك وابن زيد بلفظ أنه مصائب الدنيا
يف األنفس واألموال» ،وقيل« :هو القتل والسبي واألرس» ،وعن اإلمام جعفر

بن حممد الصادق  أنه« :خروج املهدي بالسيف» )32(.وذكر السيوطي أن ا ْبن
الِ :
«عن مقسم َق َ
لقيت الحْ سن بن َع ّ
يل بن أيب َطالب َ فقلت َل ُهَ :أي
مر َد َويهْ أخرج َ
ْ
()33
وسى األول َأو اآلخرَ ،ق َ
ال :اآلخر».
الأْ َ َجلينْ ِ قىض ُم َ

ونقل ابن أيب حاتم أقواال كثرية يف معنى املستقدمني واملستأخرين فيِ َق ْولِه تعا ِ
ىل:
﴿و َل َقدْ َع ِل ْمنَا المْ ُ ْس َت ْق ِد ِم َ
ين﴾ [احلجر  ،]24فروى َع ِن
ني ِم ْن ُك ْم َو َل َقدْ َع ِل ْمنَا المْ ُ ْست َْأ ِخ ِر َ
َ
اإلمام َ
احل َس ِن أنه َق َ
ال« :املتقدمون يف طاعة اهلل ،واملستأخرون يف معصية اللهَّ »،

وروى عن ابن عباس أنه َق َ
الَ « :ي ْعنِي باملستقدمنيِ ،م ْن مات ،وباملستأخرينِ ،م ْن
ُه َو حي لمَ ْ يمت ،وروى عنه أيضا أن المْ ُ ْس َت ْق ِد ِمنيَ آدم  ومن مىض من ذريته،

واملستأخرين َم ْن يف أصالب الرجال» ،وروى َع ْن مجُ ِ
َاه ٍد أنه َق َ
ال« :املستقدمونَ ،ما
مىض ِم َن األمم ،واملستأخرون ُأ َّم ُة محُ ََّم ٍد )34(.»وروى ابن أيب حاتم َع ِن اإلمام

َ
وم﴾ [احلجر َ ،]44ق َ
ال« :فريق مقسوم»،
احل َس ِن فيِ َق ْولِ ِه تعاىلُ :
﴿ج ْز ٌء َم ْق ُس ٌ
الض َّح ِ
ومَ ،ق َ
اب لِ ُك ِّل َب ٍ
اك فيِ َق ْولِ ِه« :لهَ َا َس ْب َع ُة َأ ْب َو ٍ
وروى َع ِن َّ
ال:
اب ِم ْن ُه ْم ُج ْز ٌء َم ْق ُس ٌ

باب لليهود ،وباب للنصارى ،وباب للصابئني ،وباب للمجوس ،وباب للذين
الع َرب -وباب للمنافقني ،وباب ألهل التوحيد ،فأهل التوحيد
أرشكوا -وهم كفار َ
يرجى لهَ ُ ْم وال يرجى لآلخرين أبدً ا».

()35

ويف معنى لفظة (قطران) يف قوله تعاىلِ :
﴿م ْن َق ِط َر ٍ
ان﴾ [إبراهيم ُ ،]50روي
َع ِن اإلمام َ
﴿ح َيا ًة َط ِّي َب ًة﴾ [النحل
احل َس ِن أنه :قطران اإلبل( ،)36وفيِ َق ْولِ ِه تعاىلَ :
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 ،]97روي عن اإلمام احلسن أنه َق َ
الَ « :ما تطيب احلياة ألحد إال يف الجْ َ َّنة»(.)37
ورووا َع ِن اإلمام َ
ورا﴾ [اإلرساء
احل َس ِن فيِ َق ْولِ ِه تعاىلَ ﴿ :ف ُق ْل لهَ ُ ْم َق ْوال َم ْي ُس ً

 ،]28أنه َق َ
ال« :لينًا سهلاً  ،سيكون إِن شاء اهلل َت َعالىَ فافعل ،سنصيب إِن شاء اهلل
فافعل» )38(.ويف داللة ملكنا يف َق ْوله َت َعالىَ َ ﴿ :قا ُلوا َما َأ ْخ َل ْفنَا َم ْو ِع َد َك بِ َم ْل ِكنَا﴾ [طه

 ،]87روى ابن أيب حاتم َع ِن اإلمام َ
احل َس ِن أنه َق َ
ال« :بسلطاننا» ،وروى َع ْن
﴿و َل َقدْ َع ِهدْ َنا إِلىَ
ابن عباس أنه :بأمرنا )39(.ويف داللة لفظة (نيس) فيِ َق ْولِ ِه تعاىلَ :

َس َولمَ ْ َن ِجدْ َل ُه َع ْز ًما﴾ [طه  ،]115روي َع ِن اإلمام َ
احل َس ِن أنه
َآ َد َم ِم ْن َق ْب ُل َفن يِ َ

َق َ
ال« :ترك َما قدم إليه ولو َكانَ منه نسيان َما َكانَ عليه يشء ،ألن اهلل قد وضعَ ،ع ِن

املؤمنني النسيان واألخطاء ولكن آدم ترك َما قدم إليه ِم َن أكل الشجرة» )40(.ورووا
َع ِن اإلمام َ
احل َس ِن فيِ َق ْولِ ِه تعاىلَ ﴿ :فال يخُ ْ ِر َج َّن ُكماَ ِم َن الجْ َ َّنة َف َتشْ َقى﴾ [طه  ،]117أنه

َق َ
ال« :عنى به شقاء الدُّ ْن َيا فال تلقى ابن آدم إال شقيا ناصبا».

()41

﴿و َج َع ْلنَا ِم َن المْ َ ِ
اء ُك ّل شيَ ْ ٍء َح ٍّي﴾
واختلفوا يف داللة (املاء) فيِ َق ْولِ ِه تعاىلَ :

وع ِن اإلمام َ
احل َس ِن أنه
[األنبياء  ،]32فرووا َع ِن أيب العالية أنه :نطفة الرجلَ ،

َق َ
ال« :خلق ُك ّل يشء ِم َن املاء ،وهو حياة ُك ّل يشء».

()42

واختلف الناس يف «احلياة الطيبة» فقال ابن عباس والضحاك« :هو الرزق

احلالل» ،وقال احلسن بن عيل بن أيب طالب « :هي القناعة وهذا طيب عيش

الدنيا» ،وقال ابن عباس أيضا» :هي السعادة» ،وقال احلسن البرصي« :احلياة الطيبة

هي حياة اآلخرة ونعيم اجلنة» )43(.وروى ابن أيب حاتم َع ِن اإلمام َ
احل َس ِن أن
معنى ا ْل ِق ْس َط ِ
اس« :احلديد»( ،)44وأن الوادي املقدس «هو واد بفلسطني ُق ِّدس

ين﴾ [األنبياء ،]106
مرتني»( ،)45وأن لفظة (عابدين) يف قوله تعاىل﴿ :لِ َق ْو ٍم َعابِ ِد َ
معناها «الذين حيافظون َعلىَ الصلوات اخلمس يف اجلامعة».

()46
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وروى املفرسون أقواال كثرية يف سبب تسمية (البيت العتيق) ،فرووا َع ِن ا ْب ِن
وع ْن مجُ ِ
َاه ٍد أنه َق َ
اس أنه َق َ
َع َّب ٍ
ال« :إنام
ال« :البيت العتيق ،ألنه أعتق ِم َن اجلبابرة»َ .
سمي البيت العتيق ألنه أعتق ِم َن اجلبابرة مل يدعه جبار قط» .ويف لفظ :فليس يف
ّ

األرض جبار يدعي أنه له ،وعنه أيضا أنه َق َ
ال« :إنام سمي البيت العتيق ،ألنه لمَ ْ يرده
يد ْب ِن ُجبَيرْ ٍ َرضيِ َ ُ
أحد بسوء إال هلك» ،و َع ْن َس ِع ِ
اهلل َع ْن ُه َق َ
ال« :إنام سمي البيت

العتيق ،ألنه أعتق ِم َن الغرق يف زمان نوح» ،ورووا َع ِن اإلمام َ
احل َس ِن أنه َق َ
ال:
«إنام ُس ّمي العتيق ،ألنه أول بيت وضع»(.)46

﴿و َج َع َل َب ْين َُك ْم َم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة﴾
ويف معنى لفظتي مودة ورمحة يف قوله تعاىلَ :
[الروم ،]21روي َع ِن اإلمام َ
احل َس ِن أن املودة «اجلامع» ،وأن الرمحة «الولد»(.)47
﴿و َم ْن ال َّن ِ
اس َم ْن َيشْ ترَ ِي
واختلف املفرسون يف داللة (هلو احلديث) يف قوله تعاىلَ :

لهَ ْ َو احلديث﴾ [لقامن  ،]6فروي َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس أنه الغناء وأشباهه ،وعن عطاء

اخلراساين أنه الغناء والباطل ،وعن اإلمام احلسن أنه «الغناء واملزامري» )48(.ويف
﴿و َأ ْر ًضا مل تطؤوها﴾ [األحزاب  ،]29روى ابن أيب حاتم َع ْن َقتَا َدة أنه
قوله تعاىلَ :
قال« :كنا نحدث أهنا مكة» ،وعن اإلمام احلسن أنه قال« :هي أرض الروم
وفارس ،وما فتح عليهم».

()49

﴿و َكانَ ِع ْن َد اللهَّ ِ َو ِج ًيها﴾ [األحزاب  ،]69روي َع ِن
ويف َق ْوله َت َعالىَ َ :
َ
﴿و ِح َ
يل
«م ْست ََج ُ
اب الدَّ ْع َو ِة»( ،)50ويف قوله َت َعالىَ َ :
احل َس ِن أن معنى (وجيها) هو ُ

َب ْين َُه ْم َو َبينْ َ َما َيشْ ت َُهونَ ﴾ [سبأ  ،]54روي َع ِن اإلمام َ
الِ :
احل َس ِن أنه َق َ
«ح َ
يل
َب ْين َُه ْم َو َبينْ َ الإْ ِ ْيماَ ِن».

()51

ويف َق ْولِ ِه تعاىلَ :
﴿كا ْل ُع ْر ُج ِ
يم﴾ [يس  ،]39روي ابن أيب حاتم عن اإلمام
ون ا ْل َق ِد ِ

احلسن أنه قال يف معنى العرجون القديمَ :
«ك ِع ْذ ِق ال َّن ْخ َل ِة إِ َذا َقدُ َم َفان َْحنَى»(،)52
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وقال يف معنى (مكنون) فيِ َق ْولِ ِه تعاىلَ :
﴿ك َأنهَّ َُّن َب ْي ٌ
ض َم ْكنُونٌ ﴾ [الصافات :،]49
«حمصون ،مل مترته الأْ َ ْي ِدي»( ،)53ونقل عنه فيِ َق ْولِ ِه تعاىلَ ﴿ :ف َقدْ َج َاء َأشرْ َ ُاط َها﴾
[حممد « ]18أن النبي حممدا ِ م ْن َأشرْ َ ِ
اط َها»( ،)54ويف داللة (الصحف األوىل)

روى عنه أهنا «كتب اهلل كلها».

()55

وروي عنه  فيِ َق ْولِ ِه تعاىلَ ﴿ :ف َل ْوال َأ َّن ُه َكانَ ِم َن المْ ُ َس ِّب ِح َ
ني﴾ [الصافات
 ،]143أنه َ
قالَ « :ما َكانَ إِال َصال ًة َأ ْح َد َث َها فيِ َب ْط ِن الحْ ُ ِ
وت»َ ،ف ُذ ِك َر َذلِ َك لِ َقتَا َد َة
الر َخ ِ
الر َخ ِ
َف َق َ
اءَ ،
وك َ
ال« :لاَ  ،إِ َّنماَ َك َ
اءَ ،ف َلماَّ َح َص َل فيِ
ان ُي ْكثِ ُر َّ
الصال َة فيِ َّ
ان َي ْع َم ُل فيِ َّ
َب ْط ِن الحْ ُ ِ
وتَ ،ظ َّن َأ َّن ُه المْ َ ْو ُتَ ،ف َح َّر َك ِر ْج َل ْي ِهَ ،فإِ َذا ِه َي َتت ََح َّر ُكَ ،ف َس َجدَ َو َق َ
الَ « :يا َر ِّب

خَّ َ
ات ْذ ُت َل َك َم ْس ِجدً ا فيِ َم ْو ِض ٍع لمَ ْ َي ْس ُجدْ ِف ِ
يه َأ َحدٌ »( .)56ومما اختلف فيه املفرسون َق ْو ُل ُه
﴿و َل َس ْو َف ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك َفترَ ْ ىَض﴾ [الضحى ]5اختلفوا يف املفعول به الثاين
َت َعالىَ َ

اس أنه َق َ
ال « َف َأ ْع َطا ُه فيِ الجْ َ َّن ِة َأ ْل َ
املحذوف للفعل يعطي ،فرووا َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ف َقصرْ ٍ
وع ْن َقتَا َدة
اج َوالخْ َ دَ ِم»َ ،
ِم ْن ُل ْؤ ُل ٍؤ ُت َرا ُب ُه المْ ِ ْس ُك ،فيِ ُك ِّل َقصرْ ٍ َما َي ْن َب ِغي َل ُه ِم َن الأْ َ زْ َو ِ

قولهَ «:ذلِ َك َي ْو ُم ا ْل ِق َيا َم ِة ِه َي الجْ َ َّن ُة» .ثم رووا َع ِن اإلمام الحْ َ َس ِنَ أ َّن ُه ُسئِ َل َع ْن
ُ ()57
الِ :
يك َر ُّب َك َفترَ ْ ىَض﴾ َق َ
﴿و َل َس ْو َف ُي ْع ِط َ
«ه َي َّ
اعة».
الش َف َ
قوله تعاىلَ :

واملالحظ يف تفسري ابن عباس تركيزه يف اجلانب املادي وجعله ّ
جل هم الرسول

 ،وأن اهلل سيرُ يض رسوله  بأن يعطيه القصور واللؤلؤ واملسك وكأنه قاسه

أي إنسان عادي وليس خاتم األنبياء  وسيدهم ،يف حني أن تفسري اإلمام
عىل ّ

احلسنّ 
وضح فيه حب الرسول ألمته وأنه يرىض من عطاء اهلل سبحانه

وتعاىل بأن يكون شفيعا هلم.
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ثانيا :يف تفسري آي القرآن

﴿و َأ َّما بِنِ ْع َم ِة
مما رواه مفرسو العامة عن اإلمام احلسن تفسريه قوله تعاىلَ :
َر ِّب َك َف َح ِّد ْث﴾ [الضحى  ،]11فروى ابن أيب حاتم َع ْن ِم ْق َس ٍم َق َ
يت الحْ َ َس َن
الَ :ل ِق ُ

ب َ ،ف َصا َف ْح ُت ُهَ ،ف َق َ
ْب َن َعليِِّ ْب ِن َأبيِ َطالِ ٍ
ال :ال َّت َقا ُب ُل ُم َصا َف َح ُة المْ ُؤْ ِم ِنُ .ق ْل ُتَ :أ ْخبرِ ْ نيِ
﴿و َأ َّما بِنِ ْع َم ِة َر ِّب َك َف َح ِّد ْث﴾ َق َ
الر ُج ُل المْ ُؤْ ِم ُن َي ْع َم ُل َع َملاً َصالحِ ً ا
َع ْن َق ْولِ ِه تعاىلَ :
الَّ :
َف ُي ْخبرِ ُ بِ ِه َأ ْه َل َب ْيتِ ِه .ويف موضع آخر قال :إِ َذا َأ َص ْب َت َخيرْ ً ا َف َح ِّد ْث إِ ْخ َوا َن َك )58(.وذكر

﴿وأما بِنِ ْع َمة َربك َفحدث﴾ َأي :بِال ُّن ُب َّو ِةَ .و َقوله:
السمعاين أن معنى َقوله َت َعالىَ َ :
﴿ َف َح ِّد ْث﴾ َأي :ا ْدع ال َّناس إِ َل ْي َهاَ ،وقد َك َ
ثم أظهرهاَ ،وقيلُ :ه َو
ان يكتم َز َمانا َّ

ا ْل ُق ْرآن فعىل َه َذا َق ْولهَ ﴿ :ف َح ِّد ْث﴾ َأي :اتله عىل ال َّناسَ ،و ُي َقال :جمَ ِيع النعمَ .و َقوله:
يلَ أنه َق َ
﴿ َف َح ِّد ْث﴾ َأي :أظهر بالشكر .ثم روى َعن اإلمام الحْ سن بن َع ّ
ال« :إِذا
أصبت خريا َأو ْنع َمة َفحدث بِ ِه ال ِّث َقات من إخوانك».

()59

﴿و َيدْ ُع ا ِ
إلن َْسانُ بِالشرَّ ِّ ُد َع َاء ُه بِالخْ َ يرْ ِ﴾ [اإلرساء ،]11
ويف تفسري قوله َت َعالىَ َ :
روي َع ِن اإلمام َ
احل َس ِن أنه َق َ
الَ « :ذلِ َك دعاء اإلنسان بالرش َعلىَ ولده َو َعلىَ
امرأته ،يغضب أحدهم فيدعو عليه فيسب نفسه ويسب ز ِوجته وماله وولده ،فإن
أعطاه َذلِ َك شق عليه ،فيمنعه ذلك ثم يدعو باخلري فيعطيه»( )60ورووا عنه  يف

﴿كلاًّ ُن ِمدُّ هَ ؤُ لاَ ِء َوهَ ؤُ لاَ ِء ِم ْن َع َط ِ
تفسري قوله تعاىلُ :
اء َر ِّب َك﴾ [اإلرساء  ،]20أنه

َق َ
ال« :كال نرزق يف الدُّ ْن َيا الرب والفاجر».

()61

وروي َع ِن اإلمام َ
الرزْ َق لمِ َ ْن
احل َس ِن فيِ تفسري َق ْولِ ِه تعاىل﴿ :إِنَّ َر َّب َك َي ْب ُس ُط ِّ
َي َش ُاء َو َي ْق ِد ُر﴾ [اإلرساء  ،]30أنه َق َ
الَ « :ي ْن ُظ ُر َل ُهَ ،فإِنْ َكانَ ا ْل ِغنَى َخيرْ ً ا َل ُه أغناه وان
أنه َق َ
الَ « :ي ْب ُس ُط لهِ َ َذا َم ْك ًرا بِ ِه َو َي ْق ِد ُر
وعنه  أيضا ُ
َكانَ الفقر خري ًا َل ُه أفقره»َ )62(.
()63
نظرا َل ُه».
لهِ َ َذا ً
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ويف تفسري قوله َت َعالىَ ﴿ :لِ ُن ِر َي َك ِم َن ا َياتِنَا ا ْل ُكبرْ َ ى﴾ [طه  ،]23روي عن اإلمام

َ
احل َس ِن قوله« :أخرجها كأهنا مصباح فعلم موسى أنه قد لقي ربه وهلذا َق َ
ال
اع ُة
الس َ
َت َعالىَ ﴿لِ ُن ِر َي َك ِم َن ا َياتِنَا ا ْل ُكبرْ َ ى﴾» )64( .ويف تفسري قوله تعاىلَ :
﴿و َي ْو َم َت ُق ُ
وم َّ

وع ِن
يتفرقون﴾ [الروم  ،]14رووا َع ْن َقتَا َدة قوله :فرقة ال اجتامع بعدهاَ ،
َي ْو َمئِ ٍذ ّ
اإلمام َ
احل َس ِن قوله« :هؤالء يف عليني ،وهؤالء يف أسفل سافلني» )65(.وروي

﴿و َما َزا َد ُه ْم إِلاَّ إِيماَ ًنا َو َت ْس ِليماً ﴾ [األحزاب
عنه  أيضا يف تفسري قوله تعاىلَ :
()66
 ،]22أنه قال« :ما زادهم البالء إال إيام ًنا بالرب وتسليام للقضاء».

وروي َع ِن اإلمام َ
﴿ه َو ا َّل ِذي ُي َصليِّ َع َل ْي ُك ْم﴾
احل َس ِن فيِ تفسري َق ْولِ ِه تعاىلُ :

[األحزاب  ،]43قوله« :إن بني إرسائيل سألوا موسى هل يصيل ربك؟ فكان

ذلك كرب يف صدر موسى ،فأوحى اهلل إليه أخربهم أين أصيل وأن صاليت رمحتي

سبقت غضبي».

()67

وروى ابن أيب حاتم َع ِن َ
احل َس ِن فيِ
اج﴾ [األحزاب َ ،]52ق َ
الَ « :قصرَ َ ُه اللهَّ ُ َعلىَ
َأزْ َو ٍ

﴿وال َأنْ َت َبدَّ َل بهِ ِ َّن ِم ْن
َق ْولِ ِه تعاىلَ :
اتَ ،ع ْن ُه َّن»(،)68
نِ َسائِ ِه الت ِّْس ِع الالتيِ َم َ

﴿و ُه ْم لهَ ُ ْم ُجندٌ محُ ْ ضرَ ُ ونَ ﴾ [يسَ ،]75ق َ
«ه ْم لهَ ُ ْم ُج ْندٌ
ال ُ :
وفيِ َق ْولِ ِه تعاىلَ :
فيِ الدُّ ْن َيا َو ُه ْم محُ ْ ضرَ ُ ونَ فيِ ال َّنا ِر»( ،)68وفيِ َق ْولِ ِه تعاىلُ :
﴿كنت ُْم َت ْأ ُتو َننَا َع ِن ا ْل َي ِم ِ
ني﴾

[الصافات َ ،]28ق َ
ال َ
وه ْمَ ،ع ْن ُه»( ،)69وفيِ َق ْولِ ِه
«كا ُنوا َي ْأ ُتونهَ ُْمِ ،ع ْن َد ُك ِّل َخيرْ ٍ لِ َي ُصدُّ ُ
اق َب ُة المْ ُ َ
انظ ْر َك ْي َف َكانَ َع ِ
ين﴾ [يونسَ ،]73ق َ
تعاىلَ ﴿ :ف ُ
الَ :
«ك ْي َف َع َّذ َب اللهَّ ُ َق ْو َم
نذ ِر َ
وطَ ،و َقو َم َصالِ ٍحَ ،و ُ
وحَ ،و َق ْو َم ُل ٍ
األ َم َم ا َّلتِي َع َّذ َب اللهَّ ُ »(.)70
ُن ٍ
ْ

﴿و َما َق َد ُروا اللهَّ َ َحقَّ َقدْ ِر ِه﴾ [الزمر  ،]67روى املفرسون
ويف تفسري َق ْوله َت َعالىَ َ :
َع ْن َس ِع ِ
يد ا ْب ِن ُجبَيرْ ٍ قولهَ « :ت َك َّل َم ِ
الر ِّب َف َقا ُلوا َما لمَ ْ َي ْع َل ُمو ُهَ ،و َما
ت ا ْل َي ُه ُ
ود فيِ ِص َف ِة َّ

ود
وع ِن اإلمام الحْ َ َس ِن قوله« :ا ْل َي ُه ُ
لمَ ْ َي َر ْوا َف َأ ْنزَ َل اللهَّ ُ َ :و َما َقدَ ُروا اللهَّ َ َحقَّ َقدْ ِر ِه»َ ،
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نظروا يف خلق السموات َوالأْ َ ْر ِ
ض َوالمْ َالئِ َك ِةَ ،ف َلماَّ َز ُاغوا َأ َخ ُذوا ُي َق ِّد ُرو َن ُه َف َأ ْنزَ َل اللهَّ ُ :
()71
﴿و َما َق َد ُروا اللهَّ َ َحقَّ َقدْ ِر ِه﴾».
َ

وعنه  أن معنى قوله تعاىل﴿ :ال َّ
س َي ْن َب ِغي لهَ َا َأنْ ُتدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َوال
الش ْم ُ
ال َّل ْي ُل َسابِ ُق ال َّن َها ِر﴾ [يس ،]40معناه« :لِ ُك ِّل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُهماَ ُس ْل َطانٌ  ،لِ ْل َق َم ِر ُس ْل َطانٌ

لش ْم ِ
لش ْم ِ
س ُس ْل َطانٌ بِال َّن َها ِرَ ،فال َي ْن َب ِغي لِ َّ
بِال َّل ْيلِ َولِ َّ
س َأنْ َت ْط ُل َع بِال َّل ْيلِ »َ ،و َق ْو ُل ُه:
﴿وال ال َّل ْي ُل َسابِ ُق ال َّن َها ِر﴾ َي ُق ُ
ول « :لاَ َي ْن َب ِغي إِ َذا َكانَ َل ْي ٌل َأنْ َي ُكونَ َل ْي ٌل َ
آخ َر َح َّتى
َ
َي ُكونَ ال َّن َه ُار».

()72

ومما رواه املفرسون أيضا تفسريه  قوله تعاىلَ :
﴿ل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِن َْسانَ فيِ
الُ « :ي َكابِدُ َم َضايِ َق الدُّ ْن َيا َو َش َدائِ َد الآْ ِخ َر ِة ،ويف رواية أخرى َق َ
َك َب ٍد﴾ [البلد َ ،]4ق َ
ال:
لآْ ِ ِ ()73
ُي َكابِدُ ُأ ُمور الدُّ ْن َيا َو ُأ ُمور ا خ َرة».
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 ...اخلامتة ...
تابع الباحث عددا من كتب التفسري عند العامة واستقرى أغلب ما ورد فيها

من مرويات عن اإلمام احلسن يف القراءات والتفسري مصنفا إياها بحسب

موضوعاهتا العامة ،ولعل أهم ما توصل إليه البحث ما يأيت:

1 .1وجد الباحث أن عددا ال يستهان به من املرويات عن اإلمام احلسن قد
رويت عنه  بال سند للرواية ،لذا هي هبا حاجة إىل التحقيق فيها والتثبت

منها ،ل ُيتي ّقن من ورودها عنه  ثم اعتامدها نصا معينا يف تفسري القرآن.

2 .2مل ُ
ختل أغلب التفاسري من ذكر القراءات القرآنية أللفاظ القرآن ونسبتها إىل
قرائها والتعليق عليها وبيان املعاين التي تؤدهيا ،ومنها القراءات املنسوبة إىل
ّ

اإلمام احلسن فقد رووا عنه عددا من القراءات القرآنية معلقني عليها
ذاكرين املعنى الذي أدته.

3 .3تتعدد اآلراء التفسريية يف كتب التفسري باختالف املفرسين واختالف مشارهبم،
وحياول أغلب املفرسين أن حييط بأغلب ما ذكره األئمة  والصحابة
اإلمام
والتابعون يف تفسري لفظة أو عبارة قرآنيتني ،وممن روى عنهم املفرسون
ُ

احلسن ؛ إذ استشهدوا بعدد من الروايات املروية عنه يف بيان معنى ألفاظ

القرآن وآياته.

4 .4مل يتعامل مفرسو العامة مع مرويات اإلمام احلسن عىل أهنا ملزمة ومقدَّ مة
عىل غريها يف التفسري وإنام نظروا إليها عىل أهنا رأي من اآلراء التي وردت يف
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تفسري األلفاظ أو اآليات القرآنية ،فرتاهم يقدمون عليه غريه يف تسلسل ذكر

اآلراء ،وقد خيالفونه الرأي يف مواضع.

1 .1تاج العروس (قرأ).
2 .2أثر القرآن والقراءات يف النحو العريب.309 :
3 .3مقدمات يف علم القراءات.47 :
4 .4اإلتقان يف علوم القرآن.45 / 1 :
ُ 5 .5ي َ
نظر :نكت االنتصار لنقل القرآن ،415 :وتاريخ القرآن.117 :
6 .6الربهان.318 / 1 :
7 .7تاريخ القرآن.117 :
ُ 8 .8ي َ
نظر :يف األدب اجلاهيل.95 :
9 .9مناهل العرفان.439 / 1 :
ُ 1010ي َ
نظر :املصدر نفسه.434 / 1 :
ُ 1111ي َ
نظر :منهج النقد يف التفسري.239 ،238 :
ُ 1212ي َ
نظر :الربهان.319 / 1 :
ُ 1313ي َ
نظر:قراءات أهل البيت ،والقراءات القرآنية املنسوبة ألهل البيت وآثارها ،رسالة ماجستري،
كليفة الفقه  /جامعة الكوفة.2015 ،
1414ينظر :الكشاف  ،562 / 2وتفسري الرازي  ،660 / 30وروح املعاين.150 / 7 :
1515ينظر :الكشاف .316 / 1
1616ينظر :الكشاف .322 / 1
1717ينظر :الكشاف .427 / 1
1818ينظر :املصدر نفسه واجلزء والصفحة أنفسهام.
1919ينظر :الكشاف .509 / 3
2020ينظر :الكشاف .550 / 3
2121ينظر :الكشاف .18 / 4
2222ينظر :البحر املحيط  ،408 / 9و روح املعاين .132 / 13
2323ينظر :البحر املحيط .436 / 10
2424ينظر :املصدر نفسه واجلزء والصفحة أنفسهام.
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2525ينظر :الكشاف . 93 / 3
2626البحر املحيط .392 / 7
2727الكشاف .543 / 5
2828ينظر :فتح القدير .465 / 5
2929ينظر تفسري السمعاين .195-194 / 6
3030ينظر تفسري الثعلبي .166 / 10
3131الرازي .527 / 21
3232الرازي  ،339 / 32وينظر تفسري النيسابوري .585 / 6
3333ينظر روح املعاين .132 / 11
3434الدر املنثور .410 / 6
3535ينظر تفسري ابن ايب حاتم .2262 / 7
3636تفسري ابن أيب حاتم .2265 / 7
3737ابن ايب حاتم .2254 7
3838ابن أيب حاتم .2301 / 7
3939ابن أيب حاتم .2326 7
4040ابن أيب حاتم .2432 / 7
4141ابن أيب حاتم .2437 / 7
4242ابن أيب حاتم .2438 / 7
4343ابن أيب حاتم .2451 8
4444ينظر املحرر الوجيز .419 / 3
4545ابن أيب حاتم .2331 / 7
4646ابن ايب حاتم . 2417 / 7
4747ابن أيب حاتم.2471 / 8
4848ابن أيب حاتم .2490 / 8
4949ينظر ابن أيب حاتم .3090 / 9
5050ينظرابن أيب حاتم .3096 / 9
5151ابن أيب حاتم .3126 / 9
5252ابن أيب حاتم .3158 / 10
5353ابن أيب حاتم .3169 / 10
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5454ابن أيب حاتم .3195 / 10
5555ابن أيب حاتم .3212 / 10
5656ابن أيب حاتم .3298 /10
5757ابن أيب حاتم .3419 / 10
5858ابن أيب حاتم .3229 / 10
5959ابن أبيحاتم .3443 / 10
6060ينظرتفسري ابن أيب حاتم  ،3444 /10و الدر املنثور .545 / 8
6161ينظر تفسري السمعاين  ،246 / 6و الدر املنثور .545 / 8
6262ابن أيب حاتم .2319 / 7
6363ابن ايب حاتم .2322 / 7
6464ابن ايب حاتم.2327 / 7
6565ابن أيب حاتم .2328/ 7
6666ابن أيب حاتم .2421/ 7
6767ابن أيب حاتم .3089 / 9
6868ابن أيب حاتم .3123 / 9
6969ابن أيب حاتم .3139 / 9
7070ابن أيب حاتم .3147/ 10
7171ابن أيب حاتم .3202 / 10
7272ابن أيب حاتم .3209 / 10
7373ابن أيب حاتم .3218 / 10
7474ابن أيب حاتم .3255 / 10
7575ابن أيب حاتم .3196 / 10
7676ابن أيب حاتم .3433 / 10
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

.8

.9

1اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين
السيوطي ،حتقيق حممد أب��و الفضل
إب��راه��ي��م ،املكتبة ال��ع�صري��ة ،ب�يروت
1988م.
2أثر القرآن والقراءات يف النحو العريب،
الدكتور حممد سمري نجيب البدري ،دار
الكتب الثقافية ،الكويت ،ط1978 ،1م.
3البحر املحيط ،أب��و حيان التوحيدي،
مكتبة النرص احلديثة ،الرياض.
4ال�بره��ان يف علوم ال��ق��رآن ،ب��در الدين
ال��زرك�شي ،حتقيق حممد أب��و الفضل
إبراهيم ،دار املعرفة ،ب�يروت ،ط،2
1972م.
5البيان يف تفسري القرآن ،السيد أبو القاسم
اخل��وئ��ي ،مؤسسة إح��ي��اء آث���ار اإلم��ام
اخلوئي ،إيران2003 ،م.
6ت��اج ال��ع��روس عن جواهر القاموس،
حممد مرتىض الزبيدي ،املطبعة اخلريية،
مرص.#1306 ،
7تاريخ ال��ق��رآن ،الدكتور حممد حسني
الصغري ،دار امل��ؤرخ العريب ،ب�يروت،
ط1999 ،1م.
8تاريخ القرآن وعلومه ،الدكتور سريوان
عبد الزهرة اجلنايب ،دار األمري ،النجف
األرشف ،الطبعة األوىل2015 ،م.
9تفسري القرآن ،أبو املظفر ،منصور بن
حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى

السمعاين التميمي احلنفي ثم الشافعي
(امل��ت��وىف ،)#489 :حتقيق :ي��ارس بن
إبراهيم وغنيم ب��ن عباس ب��ن غنيم،
دار الوطن ،الرياض–السعودية ط،1
1997 -#1418م
1010تفسري ال��ق��رآن العظيم،أبو حممد عبد
الرمحن بن حممد بن إدري��س بن املنذر
التميمي ،احلنظيل ،الرازي ابن أيب حاتم
(امل��ت��وىف )#327 :حتقيق :أسعد حممد
الطيب مكتبة ن��زار مصطفى ال��ب��از -
اململكة العربية السعودية الطبعة :الثالثة
 .#14191111جامع البيان يف تأويل القرآن،حممد بن
جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل،
أب��و جعفر ال��ط�بري (امل��ت��وىف)#310 :
املحقق :أمحد حممد شاكر مؤسسة الرسالة
الطبعة :األوىل 2000 - #1420 ،م
1212اجلامع ألحكام القرآن،أبو عبد اهلل حممد
بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري
اخلزرجي شمس الدين القرطبي (املتوىف:
 )#671حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش دار الكتب املرصية – القاهرة
الطبعة :الثانية 1964 - #1384 ،م
1313ال��در املنثور،عبد الرمحن بن أيب بكر،
جالل الدين السيوطي (املتوىف)#911 :
دار الفكر – بريوت.
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1414روح املعاين يف تفسري ال��ق��رآن العظيم
والسبع امل��ث��اين،ش��ه��اب ال��دي��ن حممود
بن عبد اهلل احلسيني األلويس (املتوىف:
 )#1270املحقق :عيل عبد الباري عطية
دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة:
األوىل.#1415 ،
1515غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام
الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي
النيسابوري (املتوىف )#850 :حتقيق:
الشيخ زك��ري��ا ع��م�يرات ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط.#1416 ،1
1616فتح القدير،حممد بن عيل بن حممد بن عبد
اهلل الشوكاين اليمني (املتوىف)#1250 :
دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق،
بريوت الطبعة :األوىل .#1414 -
1717يف األدب اجلاهيل ،الدكتور طه حسني،
دار املعارف بمرص ،القاهرة1958 ،م.
1818القراءات القرآنية املنسوبة ألهل البيت
وآثارها ،رسالة ماجستري ،مؤمل جواد،
كلية الفقه  /جامعة الكوفة.2015 ،
1919الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،أبو
ال��ق��اس��م حم��م��ود ب��ن ع��م��رو ب��ن أمح��د،
الزخمرشي جار اهلل (املتوىف )#538 :دار
الكتاب العريب ،بريوت ،ط.#1407 ،3
2020الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،أمحد
بن حممد بن إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق
(املتوىف427 :ه) حتقيق :اإلمام أيب حممد
بن عاشور مراجعة وتدقيق :األستاذ
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نظري الساعدي دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،لبنان ط 2002-#1422 ،1م.
2121امل��ح��رر ال��وج��ي��ز يف تفسري الكتاب
العزيز،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن
عبد الرمحن بن متام بن عطية األندليس
املحاريب (املتوىف )#542 :املحقق :عبد
السالم عبد الشايف حممد دار الكتب
العلمية – بريوت الطبعة األوىل .#1422
2222مفاتيحالغيبأوالتفسريالكبري،أبوعبداهلل
حممدبنعمربناحلسنبناحلسينالتيميالرازي
امللقببفخرالدينالرازخيطيبالري (املتوىف:
 ،)#606دارإحياءالرتاثالعريب – بريوت،
الطبعة :الثالثة .#1420 -
2323مقدمات يف علم القراءات حممد أمحد
مفلح القضاة ،أمحد خالد شكرى ،حممد
خالد منصور ،دار عامر  -عامن (األردن)
الطبعة :األوىل 2001 - #1422 ،م.
2424مناهل ال��ع��رف��ان ،حممد عبد العظيم
الزرقاين ،مطبعة عيسى البايب احللبي،
القاهرة.
2525منهج النقد يف التفسري ،الدكتور إحسان
األم�ي�ن ،دار اهل����ادي ،ب�ي�روت ،ط،1
2007م
2626نكت االنتصار ،أبو بكر الباقالين ،حتقيق
حممد زغلول س�لام ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية1971 ،م.

