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ملخص البحث

يسعى البحث اىل حتقيق مضمونِه عىل وفق مبحثني:

   األول: يف بيان مالمح التأويل لآليات القرأنية كم تناوهلا االمام احلسن
مشغوعًا  باألقوال الصحيحة التي تؤكد االستدالالت السياقية لالية  او مايسنده 

من االيات القرآنية.

واما املبحث اآلخر فيتضمن بيان مالمح االحتجاج  التي  الختلو من تأويل، 
أو بيان، أو أفصاح عن معنى من معاين االيات التي هي حمل احتجاج غري أهنا تأخذ 
صورا خمتلفة، والسيام االيات التي  يقف هبا االمام عىل بيان مقاصدها أو تاويلها يف 

مقام االحتجاج، أو عىل وفق ماتقتضيه مناسبة اخلطاب.
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Abstract

The research paper aims at applying its target through two sec-
tions; the first tackles a survey to the traits of the Quranic Ayats 
interpretation Imam Al-Hassan manipulates as proved by authenti-
cated statements or Quranic Ayats that certify the contextual mean-
ings of Ayats.

Yet the other section takes hold of a survey to the traits of ar-
gumentation that is void of interpretation, manifestation or dem-
onstration to the ayat content that is controversial and gives many 
shades of meanings, in particular, the Ayats Imam ponders over to 
manifest their intention or interpretation in terms of argumentation 
or what the sermon occasion demands.
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املقدمة

فجعل  القلوب  ف  رصَّ آلخريته،  آخر  وال  ألوليته،  أولَّ  ال  الذي  هلل  احلمد 
أتقاها، والصالة والسالم عىل عْيبة علمه، ومهبط رمحته،  أنقاها، وأرفعها  أوعاها 
وموضع رأفته، وحملِّ كرامته، اخلاتم ملا سبق، والفاتح ملا ُأغلق، حممد بن عبد اهلل، 
وعىل آله اهلداة الطاهرين األئمة امليامني، عدل القرآن، وسبل النجاة، واألداّلء إىل 

اهلل، عيش العلم، ومْوت اجلهل.

تلمح يف سامء املجد، وسفر اخلالدين نفرًا من الذين أناخت الدنيا زمام أعنتها 
بأيدهيم،  مستقبلها  الدنيا  وتسترشف  بوجودهم،  بركاهتا  األرض  وستخرج  هلم، 
بكرامته،  اهلل  أكرمهم  الذين  أولئك  شقائها،  ومغاليق  سعادهتا،  مفاتيح  فكانوا 
احلوض،  يردا  حتى  عنه  يفرتقون  ال  القرآن  عدل  فجعلهم  خلقه،  عىل  واجتباهم 

الذين طهرهم اهلل من الرجس تطهريًا.

بحر  ساحل  عىل  متحريًا  الفكر  فوقف  سريهتم  الباحث  فكر  استوقفت  ولقد 
أرشقت  اذا  حتى  إنائه،  بقدر  منهاًل  منه  نال  وقد  عطائهم  رفد  من  لينال  جودهم 
ثمرة  أول  هو  الذي   ، عيل  بن  احلسن  ذلك  كان  النورين  التقاء  بعنرص  األرض 
أبكرت  إذ  السامء،  ثابت وفرعها يف  التي أصلها  املباركة  الشجرة  تلك  ثمرات  من 
إىل الوجود، وسبقت إىل الظهور يف شخصه املوسوم رابع أهل الكساء ذي املكارم، 
من  بحرًا  تلبثه  تقف عىل ساحله حتى  إن  وما   .املجتبى أبو حممد  ذاك  والعىل 
املعرفة، وجودًا ال ينقيض، وأنى للقارص أن يدرك بيد جذاء عنان السامء؟؛ فطفقت 
أسعى لنيل ما أمكنني من غديره املبارك، وأن أقطف من ينع ثامره، فكان يل من أيب 
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حممد احلسن نصيب، وأصبت منه بفضل اهلل بسبب، وذلك حني وقع االختيار 
.يف كتابة مؤلف عن أيب حممد احلسن

شموخ  من  طوٍد  أي  وعىل  املباركة،  شخصيته  أرجاء  بني  أطّوف  كنت  هكذا 
أطواده أستطيع أن أقف، فلم أحر جوابًا، وكلام مهمت بالكتابة عن وجوده املبارك 
زادت حرييت عىل أيِّ بعد من أبعاد شخصيته حيط رحيل، وهينأ وقويف، وهو اإلمام 

الذي ال يدرك شأنه وال ُيطال نجمه للقارص دونه أو أن حييط به، من كان دونه.

وما  أرسار  من  غورها  يف  بام  املباركة  الشخصية  هذه  فإن  آخر:  جانب  ومن 
حياة  أن  سيام  وال  متأماًل،  يكتب  فيام  الكاتب  جتعل  األحداث  من  حياهتا  اكتنفت 
املفتعلة  اخلطرية، واألزمات  السياسية  باألحداث  كانت حافلة   اإلمام احلسن
التي عصفت باألمة إذ ورث اإلمام  اخلالفة، وتسلم أعباءها يف ظروف كان 
 إىل احلسن األمر  انتهى  املؤمنني وحتى  أمري  منذ عهد  املجتمع ممزقًا كلَّ ممزق 
وخديعة،  مكٍر  ذي  الدين،  عن  ومارق  للعهد،  ناكث  بني  فرق:  عىل  الناس  فكان 
تهم، حتى أدى ذلك  وناكٍب عن الرصاط، وهو ضنني بالصحب امُلْخَلصني عىل قلَّ
حمرابه،  يف   عيل ُيقتل  أن  عامة  والعراق  خاصة،  الكوفة  جمتمع  يف  االضطراب 
ت هلا أعناق، بني جمتمع  فقام احلسن بأعباء خالفة طمحت إليها نفوس، وُمدَّ
قبيل حتركه النزاعات، واخلصومات، ال روح اإلسالم احلنيف، وكأهنم حديثو عهد 

باجلاهلية فيا هلل!!. 

فكل تلك األحداث، واألوضاع املضطربة جعلت الكّتاب والباحثني جيدون 
فكان   ،عيل بن  احلسن  عن  كتبوا  أهنم  لو  الغنية  ومادهتم  األوىل،  ضالتهم  فيها 
أن  عهده  يف  األحداث  تلك  بظالهلا  ألقت  وما   ،حياته من  السيايس  اجلانب 
ُترْبز قضايا أصبحت نسيج األقالم، وحديث الكتاب فسلطوا األضواء عليها أكثر 
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من األبعاد األخرى يف تلك الشخصية املباركة، ومتخض ذلك عن أبرز ما بحثوه 
فُأفردت عنوانات  من تلك األحداث، وهي قضية صلح احلسن مع معاوية، 
مستقلة اختذت طابع الكتاب أو املؤلف من ذلك: كتاب صلح احلسن للشيخ حسن 
آل الرايض، وآخر مثله للسيد عبد احلسني رشف الدين. فوجدت أن الكتابة يف تلك 
م فيها كثريًا، وتكلم فيها الكثري، فطويت  املسألة قد ال تضيف شيئًا للقارئ، وقد ُتكلِّ
كشحًا عنها. حتى تردد ذكرها عىل املنابر عشية ذكرى وفاة احلسن بن عيل يف كل 

عام، وهي تستحق النظر والتأمل.

وربام أغنى بحثها فضاًل عن الوقوف عىل جوانب أخرى من حياته احلافلة ما 
 صنفه شيخ املؤلفني املرحوم الشيخ باقر رشيف القريش عن حياة اإلمام احلسن
ويقع يف جملدين كبريين استقىص فيهام األخبار، واألحداث عن حياته  ما يغني 

الباحث، وليس القارئ فحسب.

العامة حتى الح    املجتبى  اكتب عن حياة  أن  النظر كذلك من  فرصفت 
يف خاطري أن أكتب عنه  بام هو قريب من ختصص يف اللغة، وأبحاثها فلعل 
هذا اجلانب مل ُيغن بحثًا، ويفتقر إىل من يكتب فيه، ومل يستوقف ذوي املؤلفات او 
خطبه  يف  املبثوثة  املادة  بجمع  فهممت   ، كالمه  نكات  عىل  للوقوف  املقاالت 
إىل  السبيل  فكيف  كثرية  مادة  أهنا  صعوبة  األمر  زاد  ومما  الكتب،  بطون  من   
يف  أكتب  أن  منه  يسعفني  ومل  الوقت،  أزف  وقد  دراستها،  ثم  وتبويبها،  تصنيفها، 
مجيع تلك املادة؟!. حتى وقع برصي عىل مؤلف وجدت فيه ضالتي وهو: موسوعة 
املناسبات واألحداث،   يف خمتلف  فيه كالمه  الذي مُجع  كلامت اإلمام احلسن 
به  ُخّص  فيام  مني  االختيار  فوقع  احلكيم،  الذكر  آي  تأويل  يف    كالمه  ومنها 

تأويله  لآليات القرآنية، وذلك من وجهني:
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  احلسن  كالم  من  اجلانب  هذا  الباحثون  تناول  أن  يعهد  مل  ألنه  األول: 
هذا  فكان  األحداث،  من  ونحوها  املشهورة،  الصلح  حادثة  تنالوا  كام  بالبحث، 
اجلانب فقريًا لدى أقالم الباحثني، بل املتخصصني، وحريٌّ أن ُيسلط عليه الضوء 

الستظهار ما كان خفيًا عن األنظار، ومستورًا عن األعيان.

القارئ،  ثقافة  إىل  يضيف  مما  لكان  الكتابة  له  رت  ُقدِّ لو  بحث  ألنه  الثاين: 
واألكاديمي قبسًا من أبعاد شخصية اإلمام احلسن  العلمية التي مل تتجاوز فيام 
قرأنا من وقوف عىل كالمه بمقدار إيضاح معنى املفردة ليس غريها. وكالم املجتبى 

 أبعد غورًا من ذلك، وهو من أهل بيت قرهنم اهلل بالقرآن.

  كالمه  مالمح  متتبعًا  دارسًا  أقف  أن  حني  بعد  رأيي  استقر  فقد  وعليه: 
– فيام  – نوعا ما  يف باب تأويل آيات القرآن الكريم، وهذا جيعل منه بحثًا جديدًا 
  كبريًا من مواطن كالمه  فتتبعت شطرًا  األبحاث،  كتب عن احلسن من 
من  أستظهر  أن  سبيل  ذلك  إىل  أمكنني  ما  ووقفت  القرآنية،  باآليات  واحتجاجه 
فهم  التأويلية  واللمحات  القرآنية،  النكات  من   املجتبى احلسن  كالم  مكنون 
النبوة لكتاب اهلل تعاىل بام يتأولونه من اآليات وما يكشفونه من حقائق  أهل بيت 
القرآن. فجاء البحث منعقدًا بمقدمة لنبذة عن حياته، وسريته املباركة، بحسب ما 

يقتضيه التعريف بالشخصية النبوية العلوية الفاطمية.

ثم انعقد البحث عىل متهيد يسري، ومطلبني رشعت يف املدخل بتعريٍف ملصطلحني 
مهمني يف دراسة مالمح التأويل، بينهام تداخل شديد مها: التفسري، والتأويل، وهل 
استعمال بمعنيني متغايرين، أو معنيني مرتادفني، وما ملصطلح التأويل هنا من أمهية، 
احلكيم،  الذكر  من  آلياٍت   احلسن اإلمام  تأويل  عىل  القائم  بالبحث  وعناية 
ولذلك رشعت أول ما رشعت بالبيان والتعريف هبذين املصطلحني. وأما املبحث 
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األول: فكان يف بيان مالمح تأويله لآليات القرآنية، وما استتبعه بعد ذلك من إشفاع 
اآلية التي هي حمل البحث باألقوال الصحيحة، وذلك ما انتهجته من األسلوب يف 
بحثي الذي بني أيديكم وفيه: أن أقف عىل تأويل اإلمام احلسن لآلية املباركة 
لة،  ثم أشفعه بام يسنده تعضيدًا، وتقوية، وتأكيدًا باالستدالالت السياقية لآلية املتأوَّ
أو ما يسنده من اآليات القرآنية، أو ما يؤكده من الروايات الرصحية، حيثام وضعت 
يدي عىل رواية منها، فهذه هي السمة الغالبة عىل البحث مجيعًا. أما املبحث الثاين 
فهوال خيتلف عن مالمح املبحث األول إال يف التصنيف أي: إن مالمح االحتجاج 
التي هي حمل  أو إفصاح عن معنى من معاين اآليات  بيان،  أو  تأويل،  ال ختلو من 
بيان  عىل  اإلمام  يقف  أن  ذلك:  ومعنى  خمتلفة.  صورًا  تتخذ  أهنا  غري  االحتجاج 
تقتضيه مناسبة  البيان، بحسب ما  أو  تأويلها يف مقام االحتجاج،  أو  مقصد اآلية، 

اخلطاب، وتفصيل ذلك ُأوكله إىل حمله.

 وبعدا هذا اجلهد املتواضع أضع ما جاد به قلمي بني يدي احلسن املجتبى
لعله حيظى منه بعني الرضا، والقبول فيكون بذلك ما جتشمته من العناء والصرب قد 

صار بعني اهلل، وأن حيظى برضا صاحب األمر.

ومن اهلل التوفيق والسداد.
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...  حياته ...

نسُبُه الرشيف

هو اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قص)1(. 
وهو أول ثمرة من ثمرات النبوة واإلمامة، أول أوالد عيل وفاطمة )2(. ويف مدح 
نسبته  أحسن القوَل كامل الدين بن طلحة إذ قال: »إن نسبه هو النسب الذي 
ل بصحته األثر والكتاب، فهو  تتضاءل عنده األنساب، ورشفه الرشف الذي سجَّ
وأخوه دوحتا النبوة التي طابت فرعا وأصاًل، وشعبتا الفتوة التي سمت رفعًة ونباًل 

وإنسانًا«)3(.

ويل أن أقول يف مدحته : وكفى به نسبًا أن يصيب عرض األرض وطوهلا 
فخرًا، وأنُ متاَث القلوب يف حبِه ذكرًا، فقد رضب يف أقايص األرض وأدناها للفضل 
أطنابًا، ونال من رشف املكارم أسبابًا، بأيب من كان أكرم نسبًا، وأرشف حسبًا، وخري 

الناس أما وأبًا.

والدته 

تفيد األخبار الكثرية أن والدة احلسن املجتبى كانت يف النصف من شهر 
رمضان سنة ثالٍث من اهلجرة املباركة عىل أشهر األقوال)4(.
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كنيته وألقابه 

 بأيب حممد)5(؛ حتى جزم ابن صباغ املالكي أن ال   ويكنى اإلمام احلسن 
ابن جرير يف دالئل اإلمامة كنية أخرى  )6( وفيه نظر؛ فقد ذكر  له  كنية غريها 
لإلمام احلسن قال: »وُكناه أبو حممد وأبو القاسم«)7(. واألول هو األشهر ومل 

يعتٍن أحد بالكنية الثانية كام مل يُعهد أن كناه هبا أحد لُيحتج هبا. 

 ه ما قيل يف حقِّ

رسول  املادح  يكون  أن  مدحًا  بالفضل  وكفى  ذووه،  إاّل  الفضل  ذا  يعرف  ال 
لسبطه  حبه  عن  مورد  غري  يف    اهلل  رسول  املأل  عىل  أظهره  ما  وذلك   ، اهلل 
يف  أمحد  رواه  ما  ذلك  من  واخلاصة.  العامة  نقله  عىل  تضافر  ما  نحو   احلسن
من  وأحبب  فأحبه  أحبه  إين  ))اللهم  قال:  أنه   النبي عن  هريرة  أيب  عن  مسنده 

حيبه(()8(. ونحوه ما رواه البخاري ومسلم وغريها من كتب السنن)9(.

أثرها،  ُيْعفى  ال  شهادة  وألخيه  له   املصطفى يشهد  ما  املشهود  فضله  يف 
وال يندرس رمسها ومن ذلك: ما رواه أمحد يف مسنده عن أيب سعيد اخلدري عن 
النبي قال: قال رسول اهلل : ))احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة(()10(.

  استشهادُه

تسدل احلياُة ستارها لتؤذن برحيل عنرص النبوة واإلمامة، وثمرة التقاء النورين 
الرشيف عىل أشهر  املجتبى عن سبعة وأربعني عامًا من عمره  اإلمام احلسن 
األقوال)11( آخر شهر صفر* سنة مخسني من اهلجرة املباركة عىل أشهر األقوال)12( 
وهو األقرب واألرجح*، وقيل سنة تسع وأربعني من اهلجرة*، فُدسَّ له السم الناقع 
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إن سّمت  أهنا  هلا  معاوية  إغراء  بعد  قيس  بن  األشعث  بنت  يد زوجته جعدة  عىل 
جها البنه يزيد فبعث إليها مائة ألف درهم، ففعلت ما أمرها به وأخلف  احلسن زوَّ
وعده معها فلم يزوجها من يزيد)13(، ويروى أهنا سألت يزيد الوفاء بوعده فقال هلا: 
إّنا واهللِ مل نرضك للحسن فنرضاك ألنفسنا)14(، وتوىل اإلمام احلسني تغسيله 
ولد،  يوم  عليه  بالبقيع)15(. فسالم  أسد  بنت  فاطمة  قرب جدته  عند  ودفنه  وتكفينه 

ويوم استشهد، ويوم يبعث حّيًا.
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... مدخل ... 

كالم يف معنى التأويل

يقف الباحث بعد اطالع يسري عىل آراء العلامء يف التأويل فينتهي بعد تأمٍل فيها 
إىل ثالثة توجيهات هلذا املعنى أوجزها مبتغيًا االختصار يف بياهنا عىل النحو اآليت:

التوجيه األول: إن التأويل والتفسري مصطلحان مرتادفان: فقد يطلق التأويل 
ويراد به التفسري، ودونك يف ذلك االستعامل ما اعتمده بعض املفرسين أمثال: حممد 
عقد  إذ  القرآن(  آي  تأويل  عن  البيان  )جامع  الكبري  تفسريه  يف  الطربي  جرير  بن 
تفسريه عىل لفظ التأويل حملَّ لفظ التفسري عىل نحو اطراد ذلك يف مواضع تفسريه 
نحو قوله »والصواب يف تأويله وقراءته الوجه األول«)16(، وقوله يف تفسري: )امل(: 
اختلفت ترامجة القرآن أي: مفرسوه يف تأويل قوله تعاىل )امل()17(، وسئل أبو العباس 

أمحد بن حييى فقال: »التأويل والتفسري واملعنى واحد«)18(.

لدى  شائعًا  معهودًا  استعاماًل  كان  التفسري  بمعنى  التأويل  أن  لنا  يفرسِّ  وهذا 
بمعناه االصطالحي  التأويل  وأن  املفرسين)19(،  من  األوىل  الطبقة  املفرسين  قدماء 
القائم عليه اآلن من املصطلحات املستحدثة)20(، ولعل مساغ ذلك لدهيم؛ألن كال 
اللفظتني )التأويل والتفسري( يراد هبام بيان املشكل من الفظ أو الكشف عن مراده 

سواء تعلق بظاهر اللفظ أم بباطنه.

التوجيه الثاين: وتصح تسميته بالتعريف االصطالحي للتأويل، وعليه أكثرية 
أو  التشابه  بداعي  اللفظ  ظاهر  رصف  التأويل:  أن  إىل  أقواهلم  تنتهي  إذ  العلامء 
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إىل معان  لفظ متوجه  أو توجيه  املحتملة،  املعاين  إىل معنى من  اللفظ  االشرتاك يف 
خمتلفة إىل واحد منها بام ظهر من األدلة)21(. 

القرآين  باملعنى  التأويل  أو  القرآين  بالتأويل  تسميته  وتصح  الثالث:  التوجيه 
ويراد به: »هي احلقيقة التي يتضمنها اليشء، ويؤول اليها، ويبتني عليها«)22(، وإليه 

ذهب مجلة من علامء التفسري.

واملعنى األخري من معاين التأويل هو األكثر دقة ومناسبة للتأويل القرآين الذي 
عليه مدار البحث؛ ألنه يتضمن معنى الكشف عن احلقيقة أو الرجوع إىل حقيقته 
وهذا التعريف األقرب إىل معنى التأويل اللغوي منه إىل املعنى االصطالحي؛ ألن 
أي:  ومآاًل  أواًل  يؤول  آل  يقال:  الرجوع  أي:  اأَلْول:  من  مأخوذ  )لغة(  التأويل 

رجع)23(.

القرآنية، وعىل  اآليات  من  ودقته مجلة  تسند صحته  الذي  املعنى  فهو  وأخريًا 
تعليم  تعاىل يف خرب  إليها األشياء جاء قوله  التي تؤول  الكشف عن احلقيقة  معنى 
ِمْن  ُمَك  َوُيَعلِّ َك  َربُّ َيْجَتبِيَك  ﴿َوَكذلَِك   تأويل األحاديث فقال تعاىل:  يوسف 
السجن  احلكيم من خرب صاحبي  الذكر  ه  )يوسف 6(، وما قصَّ اأَلحاِديِث﴾  َتْأِويِل 
ا َنراَك ِمَن اْلُمْحِسنِيَن﴾ )يوسف 36(، وأكثرها رصاحه  ْئنا بَِتْأِويِلِه إِنَّ فقال تعاىل: ﴿َنبِّ
ما قصه القرآن من خرب موسى والعبد الصالح  فقال تعاىل: ﴿ذلَِك َتْأِويُل ما َلْم 
َتْسِطْع َعَلْيِه َصْبرًا﴾ )الكهف 82(، فجميع مقاصد اآليات تؤول إىل بيان ما ترجع 

إليه حقائق األشياء أو بيان حقيقة األشياء.
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املبحث األول

  مالمح التأويل يف كالم السبط املجتبى

مدخل

 إن مالمح كالم السبط املجتبى يف توجيه اآليات القرآنية أعمُّ من التأويل 
إذ  االحتامالت،  أحد  إىل  معناه  اللفظ عن ظاهر  رصف  أي:  االصطالحي  باملعنى 
خيتلف توجيه اآليات يف كالمه  بحسب مقامات اخلطاب أو مناسبات الكالم 
وبيان ذلك: إن من مالمح ذلك أن يستند اإلمام  لبيان املعنى املراد أو الكشف 
تأويله أو تفسريه باآلية عىل اآلية، أو أن  بآية أخرى فيسند  عن حقيقة معنى اآلية 
يتعلق توجيه اآلية لديه  ببيان تفسريها الظاهري، أو أن يستند توجيه اآلية لديه 
 إىل التمثيل هبا ال من باب التفسري وال التأويل أي: متثيل لبيان الفرد األكمل أو 

املصداق األتم الذي جتري عليه اآلية – كام سيتبني يف شواهد كالمه -.

املباركة يف باب االحتجاج، وبيان ما   توجيه اآليات  وقد يلتمس اإلمام 
جاحد  أمام    كالمه  يف  كثري  وذلك  االحتجاج،  بمورد  اآلية  شاهد  من  يتعلق 
منكر لفضل أبيه عيل  أو ناكر ملقام أهل بيت النبوة وموضع الرسالة  فيكثر 
اإلمام من االحتجاج يف مثل هذه املوارد ويف موارد ما سيأيت كفاية بيان، ملن أراد أن 

يتعرف مالمح كالم اإلمام احلسن يف توجيه اآليات القرآنية. 
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أواًل: كالمه  يف مقام التأويل والتمثيل

أ( تأوله قوله تعاىل: ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ )سورة املعارج 3(. 

 وهي من أشهر اآليات التي ُأثرت عن اإلمام احلسن يف باع تأويله آلي 
الذكر احلكيم وكشف حقائقها. وفيها وجوه كثرية، وتعددت أقوال املفرسين بشأهنا.

الرواية 

روى اإلمام أبو احلسن عيل بن أمحد الواقدي ما يرفعه بسنده: »أن رجاًل قال: 
،والناس حوله فقلت له:  ث عن رسول اهلل  أنا برجل حيدِّ دخلت املسجد فإذا 
أخربين عن ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾؟ فقال: نعم:أما الشاهد فيوم اجلمعة، وأما املشهود 
ث فقلت له: أخربين عن ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ فقال  فيوم عرفة، فجزته إىل آخر حيدِّ
النحر، فجزهتام إىل غالم ٍوجهه  فيوم  املشهود  فيوم اجلمعة، وأما  الشاهد  أما  نعم: 
ث عن رسول اهلل فقلت: أخربين عن ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾  كأنه الدينار وهو حيدِّ
يقول: سمعته  أما  القيامة  فيوم  املشهود  وأما   ، فمحمد  الشاهد  أما  نعم:   فقال 
تعاىل: وقال   ،)45 )األحزاب  َوَنِذيرًا﴾  رًا  َوُمَبشِّ شاِهدًا  َأْرَسْلناَك  ا  إِنَّ بِيُّ  النَّ َها  َأيُّ ﴿يا 

 

﴿ذلَِك َيْوٌم َمْجُموٌع َلُه النَّاُس َوذلَِك َيْوٌم َمْشُهوٌد﴾ )هود 103(، فسألت عن األول 
فقالوا: ابن عباس، وسألت عن الثاين فقالوا: ابن عمر، وسألت عن الثالث فقالوا: 

احلسن بن عيل بن ايب طالب  وكان قول احلسن أحسن«)24(. 

 يف الرواية مجلة نكات:

اآلية  تأويل  السائل تكشف عن اختالف يف  تلقاها  التي  أن األجوبة  األوىل:   
وبيان توجيهها بوجوه خمتلفة مما ألقى بظالله فيام بعد عىل ما تعاور عليه املفرسون 
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وتأويالت  كثرية،  معاٍن  ذات  اآلية  كانت  حتى  واملشهود  الشاهد  معنى  بيان  من 
خمتلفة، فأحصوا من وجوهها ما بلغ من إحصائهم هلا - كام أرشت-. 

 الثانية: استحسان السائل لقول اإلمام احلسن من بني األقوال األخرى. 
استشهد  إذ  واملشهود  الشاهد،  ملعنى  دلياًل  وأوفاها  حجة  أمتها  أنه  ذلك:  ومعنى 
اآلية، ومن أحسن قواًل  لقوله، وتبيانًا ملعنى  اآلية تعضيدًا  باآلية عىل    اإلمام 
من ِعْدل القرآن يف الوقوف عىل حقائق اآلية بخالف القولني األوليني إذ اكتفى ابن 
عباس، وابن عمر ببيان معنى ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ من غري احتجاج عىل قوليهام بآية 
أو حديث، فكان قول احلسن لدى السائل أحسن األقوال، وأمتها وكام قيل: »وَمْن 

حفظ حجًة عىل َمْن مل حيفظ«)25(.

األلفاظ  من  َوَمْشُهوٍد﴾  ﴿َوشاِهٍد  ولفظ  املتشاهبات  من  اآلية  أن  الثالثة: 
املتشاهبة بدليل ما اختلف فيها من األقوال الكثرية والوجوه املتعددة، وينبغي بذلك 
اْلِكتاِب  ُأمُّ  ُهنَّ  ُمْحَكماٌت  آياٌت  ﴿ِمْنُه  تعاىل:  قال  وقد  املحكم  إىل  املتشابه  إرجاع 
َوُأَخُر ُمَتشابِهاٌت﴾ )آل عمران 7(، فرتى أن لفظ )شاهد( وقع يف القرآن عىل معاٍن 
كثرية عروجًا إىل أعالها وهو اهلل ثم النبي ونزواًل إىل أدناها رتبة كاحلواس، فال بد 
من قرينة تعمل عىل ختصيص أحدها دون املعاين األخرى، وأّنى للبيب احلصيف 

ذلك إال الراسخون يف العلم فإن ذلك مما تنكرس دونه األقالم ودونه خرد القتاد. 

فُيحتج   ً كثرية  وجوهًا  لآلية  تلتمس  أن  صعوبة  املشكل  األمر  يزيد  مما  ولعل 
بالقرآن فيزداد اإلهبام يف اآلية إهبامًا إال من كان قادرًا عىل إصابة املعنى بام يكتنف 
احلسن  اإلمام  تأويل  يف  احلصيف  اللبيب  يلتمسه  ما  وذلك  القرائن،  من  اآلية 
واألقدر  معنى  واألصوب  فهاًم،  األقرب   احلسن اإلمام  فكان   .املجتبى
أخذًا بزمام اآلية فرّد املتشابه منه إىل حمكمه فاستند يف تبيان اآلية إىل القرآن نفسه، 
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فردَّ املحكم منه إىل املتشابه، فصّدق القرآن بعضه بعضًا، ونطق بعضه ببيان بعض، 
التي أشار   لقرينة اآلية املحكمة  النبي اخلاتم   أن معنى )شاهد( هو  فبنيَّ 
رًا َوَنِذيرًا﴾. ال قواًل  ا َأْرَسْلناَك شاِهدًا َوُمَبشِّ بِيُّ إِنَّ َها النَّ إليها  يف قوله تعاىل: ﴿يا َأيُّ
مستندًا إىل آيات ال جيمع بينها سوى اللفظ فينأى هبا عن املعنى املقصود، أو ال يكون 

االحتجاج هبا ذا رجاحة وذا بال.

إن مما يعضد قول اإلمام احلسن، ويسدده تأكيدأ، ويرجحه قوًة آيات أخر 
تشهد لتأويله ، وتشري إىل شاهدية النبي اخلاتم  وذلك بنحوين من الصيغ:

التي هي حمل  الفاعل ومنه اآلية  بناء اسم  الصيغة األوىل:صيغة )شاهد( عىل 
البحث )وشاهد(.

َيِرد  إذ  املبالغة،  أبنية صيغة  الثانية: صيغة )شهيد( عىل وزن فعيل من  الصيغة 
)فعيل( بمعنى فاعل ومنه )شهيد( بمعنى )شاهد(، كام يرد )فعيل( بمعنى )مفعول( 
ومنه قوهلم: كّف خضيٌب أي: خمضوب و ورجٌل جريٌح أي: جمروح)26(، وكالمها 
بكذا  »... وقد شهد عيلَّ فالن  اخلليل:  قال  )َشِهد(  الشهادة من  يدالن عىل معنى 

شهادة وهو شاهد وشهيد«)27(. 

وقفة لغوية

املشهود: موضع اجتامع الناس،أو حمل اجتامعهم ومنه قوهلم )مْشهد( ومشهود 
هنا بمعنى )َمْشهد( ملا يشعر به قول اخلليل: »واملشهد جممع الناس، واجلمع مشاهد، 

ومشاهد مكة: مواضع الناس وقول اهلل عز وجل ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾«)28(.

وأفيد من ذلك أن صيغة )مشهود( يف اآلية هي ما وقع فيه احلدث ألنه حمل 
اجتامع الناس ال ما وقع عليه احلدث كام يقال: مكتوب، ومرضوب فهو متامًا كام يف 
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ِذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد َيْوٍم َعِظيٍم﴾ )مريم  قوهلم )مشهد( يف قوله عز وجل ﴿َفَوْيٌل لِلَّ
37(، وأمهية ذلك يأيت من كون قوله تعاىل ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ أن متعلق )مشهود( 

حمذوف غري متعني مما يدفع إىل القول أنه يطلق عىل كل مشهود: عليه أو له أو به أو 
فيه قال ابن العريب: »وأما املشهود فعلقه بكل مشهود فيه ومشهود عليه ومشهود به 

حسب متعلقات الفعل بأقسام املفعول«)29(. 

ختصيص  من  ليس  اآلية  ويف  به  املتعلق  يتخصص  مل  ما  صحيح  قول  وذلك 
إال إذا قامت قرينة عىل ختصيصه باملشهود فيه أو املشهود له او املشهود عليه وهنا 
أقول: أفيد من تأويل اإلمام  أن اإلمام فرسَّ )مشهود( يف قوله تعاىل ﴿َوشاِهٍد 

َوَمْشُهوٍد﴾ )بمشهود( يف قوله تعاىل ﴿َوذلَِك َيْوٌم َمْشُهوٌد﴾. 

وعليه: فإن متعلق )ومشهود( هنا هو املتعلق نفسه يف ﴿َوذلَِك َيْوٌم َمْشُهوٌد﴾ 
ُموٌع  وبام أن متعلق ﴿ذلَِك َيْوٌم َمْشُهوٌد﴾ هو )له( بقرينة السياق نفسه ﴿ذلَِك َيْوٌم َمْ
َلُه النَّاُس﴾ فعطف )مشهود( عىل )جمموع(، فيكون هبذا التفسري: متعلق )مشهود( 
يف قوله تعاىل: ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ هو: ومشهود له. فإذا تم ذلك قلت: إن املشهود 
معنى  ألن  ذلك:  ووجه  االستعاملني  بني  تنايف  وال  فيه(  )ومشهود  بمعنى  جاء  له 
ملا يف  يوم معلوم معروف معهود يف شهرته لدى اخلالئق أمجع  إنه  له أي:  مشهود 
ذلك اليوم من االجتامع املهيب واحلرش العظيم هلم، فهو مشهود له؛ ألن فيه اجتامع 
اخلالئق فيعود السبب يف أصله إىل معنى الظرفية )مشهود فيه( ال إىل معنى السببية 
يف )مشهود له(. ولعل ما يدل عليه قول الزخمرشي يف تفسري ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ 
قال: »واملراد بالشاهد من شهد فيه من اخلالئق كلهم، وباملشهود ما يف ذلك اليوم 
من عجائبه«)30(،فلوال ما يقع يف ذلك اليوم من عجائبه ملا كان مشهودًا له معروفًا 

لدهيم فكان معنى: مشهود له مشهودًا فيه. 
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الثاين: أن يكون متعلق )ومشهود( هو )فيه( من غري ارتكاب التأويل فيه كام يف 
الوجه األول وهذا أسلم فال حيتاج إىل تفسري )له( بمعنى )فيه(.

حمل االستشهاد باآلية املباركة:

َيْوٌم  ﴿ذلَِك  تعاىل  بقوله  استشهد   احلسن اإلمام  أن  الرواية  يف  تقدم  كام 
بأنه يوم  تأويل قوله تعاىل )ومشهود(  َمْشُهوٌد﴾ عىل  َيْوٌم  َوذلَِك  النَّاُس  َلُه  َمْجُموٌع 

القيامة، ويف اآلية ورد وصف ذلك اليوم بوصفني:

﴿ذلَِك  الناس وحرشهم وذلك قوله تعاىل  األول: اجلمع، وهو مكان اجتامع 
َيْوٌم َمْجُموٌع َلُه النَّاُس﴾.

الثاين: الشهود أو املشاهدة أي: احلضور)31(، إذ حترضه اخلالئق مجيعًا من أهل 
قوله  بمعنى احلضور  الشهود  واملالئكة)32( ومن  واإلنس،  السامء واألرض واجلنِّ 
)البقرة 185(، أي: حرض)33(، وقد يراد  َفْلَيُصْمُه﴾  ْهَر  ﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ تعاىل: 
)األنعام  هاَدِة﴾  َوالشَّ اْلَغْيِب  ﴿عامِلُ  تعاىل  قوله  نحو  الغيب  مقابل  بالشهادة احلضور 
مقتضيات  من  ألن  )جمموع(  وصف  عىل  )مشهود(  وصف  عطفت  واآلية   .)73

بد  إنه ال  بمعنى:  ما يالزم احلضور  املعاينة)34(، وهو  أو  املشاهدة  أو احلرش  اجلمع 
أو  املعاينة  يعني  وحضورهم  املجتمعني  حضور  من  واحد  صعيد  عىل  للجمع 
املشاهدة فجاء العطف بني الوصفني )جمموع، ومشهود( ألنه يقتيض اجلمع هنا بل 

املالزمة بني الوصفني.

تعاىل قوله  عىل  باآلية  استشهد    اإلمام  أن  االستشهاد:  حمل  من  يل   يتبني 
﴿وَمْشُهوٌد﴾ أراد به تعيني االسم ال خصوص الوصف بمعنى: أنه أراد اسم علم 
تعيني  فاحتج عىل  والشهود،  اجلمع  الذي من صفته  القيامة  يوم  اليوم، وهو  ذلك 



73

االسم من خالل صفته، وأحسب أن ذلك من بديع االستشهاد، ولطف االستدالل 
األسلوب  يسلك  أن  القرآن  يف  كثري  هذا  ونظائر  بأوصافه،  اليشء  عىل  يستدل  أن 
التعريف  أي:  املوصوف  ونعوت  أوصاف  ببيان  األشياء  تعريف  مقام  يف  القرآين 
بيوم  الترصيح  فمن  أخرى،  تارة  الترصيح  طريق  وعن  تارة  الكناية  طريق  عن  هبا 
َيْوَم  ﴿ُثمَّ  تعاىل:  وقوله   )6 )القيامة  اْلِقياَمِة﴾  َيْوُم  اَن  َأيَّ ﴿َيْسَئُل  تعاىل:  قوله  القيامة 
الكناية أن يشري إىل أوصاف  )العنكبوت 25(، ومن  بَِبْعٍض﴾  َبْعُضُكْم  َيْكُفُر  اْلِقياَمِة 
﴿َفإِذا جاَءِت  ذلك اليوم بأوصاف عديدة يف غري مورد من ذلك: نحو قوله تعاىل 
وقوله  )عبس33(،  ُة﴾  اخَّ الصَّ جاَءِت  ﴿َفإِذا  تعاىل:  وقوله  )النازعات34(،  ُة﴾  امَّ الطَّ
اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ َعِن  ﴿َيْسَئُلوَنَك  تعاىل  وقوله  )الواقعة1(،  اْلواِقَعُة﴾  َوَقَعِت  ﴿إِذا  تعاىل 
اَعُة﴾ )الروم 55( كناية الساعة  ُمْرساها﴾ )األعراف 188(، وقوله تعاىل ﴿َيْوَم َتُقوُم السَّ
ُه ُمْسَتِطريًا﴾ )الدهر7(، فجاء اليوم  عن القيامة، وقوله تعاىل: ﴿َوَياُفوَن َيْومًا كاَن رَشُّ
ُه  بالتنكري هتوياًل وتعظياًم هلوله وخطره، ونحوها قوله تعاىل ﴿َياُفوَن َيْومًا كاَن رَشُّ

ُمْسَتِطريًا﴾ )الدهر10(، ونحوها من اآليات كثري. 

ويف املقام مسألتان:

تعاىل قوله  هو  )شاهد(  تأويل  أن  عىل  الدالة  القرائن  أو  احلجة،  ما   األوىل: 
رًا َوَنِذيرًا﴾، وأن )مشهودًا ( هو قوله تعاىل: ﴿ذلَِك َيْوٌم  ا َأْرَسْلناَك شاِهدًا َوُمَبشِّ ﴿إِنَّ
َمْجُموٌع َلُه النَّاُس َوذلَِك َيْوٌم َمْشُهوٌد﴾؟ بصياغة أخرى: ما حجة َمْن قال بام قال أو 

فيام قال؟ 

الثانية: هل كان تأويل اإلمام لآلية بأن )الشاهد( هو النبي، وأن )املشهود( 
هو يوم القيامة عىل سبيل الفرد املنحرص الذي ال يصح تأويل اآلية إال به أو هو عىل 

سبيل الفرد األكمل واملصداق األتم لآلية؟ 
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أقوى  ما كان منها  فإن ترجيح األرجح من األقوال،  أما اجلواب عن األول: 
دلياًل، وأتم حجة، وأسلم توجيهًا، واستند إىل النصوص القرآنية منها، والروائية. 
القولني   جاء يف سياق ترجيحه عىل  ومن وجه آخر: فإن ترجيح قول اإلمام 
اآلخرين: قول ابن عباس، وقول ابن عمر إذ مل ُيْسندا قوليهام بدليل بخالف ما تقدم 
ح قوله عىل قوليهام.  ذكره من أن تأويل اإلمام كان مشفوعًا باآلية عىل اآلية فرتجَّ
تأويل  يف  الواردة  الكثرية  التأويالت  من  سيتبني  ما  فذلك  الثاين  عن  اجلواب  وأما 
اآلية منها ما تكون عىل مستوى االستدالل ال املنصوص عليها باآليات، ومنها ما 

كان مشفوعًا بالروايات 

وجوه تأويالت اآلية ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ 

الشهادة واإلدالء هبا، ومعنى احلضور،  مْحل  معنى  معنيني:  الشاهد عىل  ورد 
واملشهود عىل معنى ما تعلق به أي: ما كان مشهودًا له، أو مشهودًا فيه أو مشهودًا 
له. وعىل هذه املعاين مدار التأويالت الكثرية التي احتملتها اآلية وذكرها املفرسون. 
كان  وجهًا.  وعرشين  أربعة  منها  عليه  وقفت  مما  أحصيت  كثرية  وجوه  اآلية  ويف 
دقًة، وأوفقها  وأكثرها   ً توجيها  اإلمام احلسن أحسنها وجهًا وأصوهبا  تأويل 
مناسبة لآليات القرآنية التي تسند قوله وهو: ان الشاهد رسول اهلل ، واملشهود 

. يوم القيامة وقد تقدم بيان قوله

يوم  الشاهد هو  أن  اآلية فكان من أمهها  تأويل  املفرسون مذاهبهم يف  وذهب 
اجلمعة، واملشهود يوم عرفة)35(، وتأويل ثالث: أن الشاهد يوم اجلمعة، واملشهود 
القيامة)37(،  يوم  واملشهود  عرفة،  يوم  الشاهد  أن  رابع:  وتأويل  القيامة)36(،  يوم 
وتأويل خامس: أن الشاهد يوم اجلمعة، واملشهود يوم النحر)38(، وتأويل سادس: 
أن الشاهد يوم النحر، واملشهود يوم عرفة)39(، وتأويالت أخر تأولت الشاهد النبي 
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اخلاتم ، واملشهود سائر األنبياء)40(، فضاًل عن تأويالت أخرى تنوعت األقاويل 
فيها، وتكلف آخرون ببعضها ليس هذا حمل تفصيلها. 

وقفة يف حمل النقد

بعد استقراء وجوه كثرية لآلية مل ير بعض املفرسين كفاية الوقوف عىل وجه دون 
آخر أو ترجيح وجه عىل آخر ليفيد من تنكري ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ امُلْقَسم هبام أهنام 
لفظان يطلقان عىل أيِّ شاهد ومشهود، فهذا ابن جرير الطربي عىل استقرائه لوجوه 
وآخر  ومشهود)41(  شاهد  أيِّ  عىل  بإطالقهام  القول  إىل  يركن  التأويالت  من  كثرية 
ويرى  الزخمرشي)42(،  كام ذهب  واحلضور  الشهادة  معنى  أفاد من شاهد ومشهود 
الشيخ نارص مكارم الشريازي من إمكان مجع تلك الوجوه حتت مظلة شمول مفهوم 
اآلية هلا)43(. ما عليه كلمة أهل التحقيق: ما ذهب إليه العالمة الطباطبائي وأن 
إطالقها عىل  الشهادة  معنى  لزم  وإن  املعاينة  معنى  أن حيمل عىل  للسياق  األنسب 

النبي أي: معنى الشاهد)44(. 

املباركة يف كالم  القول: أفيد من مجيع ما تقدم من وجوه تأويالت اآلية  مجلة 
املفرسين مجلة أمور:

ل من الشهادة لإلدالء هبا، ويلزم من ذلك  األول: أن الشاهد عىل معنى ما مُحِّ
أن  أو  أن يكون حارضًا،  أن يكون شاهدًا من غري  الشاهد وإال فال معنى  حضور 
يكون حارضًا من غري شهادة يشهد هبا عىل يشء أو يشهد ليشء وهو املعنى الشائع 
يف كثري من اآليات وقد تقدمت ومنها شهادة النبي اخلاتم  عىل األنبياء، وشهادته 
يوم  نحو  األيام  شهادة  فيها  ويدخل  أممهم،  عىل  األنبياء  وشهادة  أمته  سائر  عىل 
اجلمعة، ويوم عرفة،ألن حضور اجلمع فيهام سيكون شهادة ملن حرض منهم بحسب 
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معنى  ال  احلضور  معنى  هنا  الشاهد  من  فله  القيامة  يوم  أما  املعنيني.  بني  املالزمة 
اإلدالء بشهادة عىل أحد وقد تقدم معناه يف بيان قوله تعاىل ﴿ذلَِك َيْوٌم َمْجُموٌع َلُه 
َمْشُهوٌد﴾ إذ قرنت اآلية بني اجلمع واملعاينة أي احلضور وليس  َيْوٌم  َوذلَِك  النَّاُس 

بني اجلمع، وإدالء الشهادة إذ ال يستقيم يف يوم القيامة إال هذا املعنى فبان الفرق.

أو  املشاهدة  مفهوم  ومشهود  شاهد  بني  جيمع  ما  إن  القول:  حاصل  فيكون 
املعاينة التي هي من موجبات احلضور.

إىل  دفع  كثري  عىل  إطالقهام  وعموم  َوَمْشُهوٍد﴾،  ﴿َوشاِهٍد  تنكري  إن  الثاين:   
اإلفراط يف تأويالهتم إذ ال خيلو بعضها من ضعف وتأول ِذي تكلَّف نحو تأويلهام 

بالنجم والليل والنهار أو باحلجر األسود واحلجيج.

معني،  بشاهد  خمصوصًا  كان  ما  تعميم  يف  أصحاهبا  اجتهد  أخر  وتأويالت 
فذهبوا إىل أن الشاهد يف قوله تعاىل )وشاهد( هو عيسى و )مشهود( هو أمته 
فحملوا ختصيص معناه يف قوله تعاىل ﴿َوُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا﴾ عىل تعميم معناه يف 
قوله تعاىل﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ إاّل أن يكون ذلك من شواهد ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ 
وال خصوصية هلذا الوجه، وليس ذلك أرجحها؛ألن مجيع تلك الشهادات تنطوي 
حتت مظلة الشهادة الكربى خلاتم األنبياء حممد مّما يسوغ التحقيق يف األمر أن 
يكون )الشاهد( هو النبي حممد وليس غريه لو لوحظ إىل مجيع تلك الشهادات 
فيؤخذ بأعظمها، وأكملها، وأمتها فيستخلص من شهادة األمم شهادة أنبيائها ومن 
شهادة األمم شهادة األمة اإلسالمية، وصفوة الشهادة يف األنبياء، والشهادة يف األمة 
هتا فيكون فردها األكمل، واألتم  اإلسالمية هي شهادة خاتم األنبياء حممد، وُغرُّ
ويمكن عىل وجه من التأويل أن ُيلحظ هبذا الفرد األكمل أنه الشاهد الوحيد والفرد 

املنحرص عىل معنى أنه اخُتزلت فيه مجيع الشهادات ومنها شهادة صفوة خلقه.
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الثالث: أن تأويل كالم اإلمام املجتبى  لقوله تعاىل ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ 
تبني أن فيه ما يرجحه قوًة وبيانًا عىل سواه من التأويالت قرآنيًا، وروائيًا، واستدالليًا. 

أما عىل مستوى االحتجاج بالقرآن فكفى حجة وبيانًا وبرهانًا ما احتج به سبط 
رًا َوَنِذيرًا﴾ وقوله  ا َأْرَسْلناَك شاِهدًا َوُمَبشِّ بِيُّ إِنَّ َها النَّ املصطفى من قوله تعاىل ﴿يا َأيُّ
تعاىل ﴿ذلَِك َيْوٌم َمْجُموٌع َلُه النَّاُس َوذلَِك َيْوٌم َمْشُهوٌد﴾ وما يشفع هاتني اآليتني من 

اآليات األخرى التي تقدم ذكرها.

ُاسند  الرواية فقد ذكرت أهنا رواية ختلو من أي اضطراب فيام  وعىل مستوى 
نسبتها إىل اإلمام  كام ورد االضطراب يف سواها من الروايات، فنقوالت هذه 
 ،الرواية مّما اشتهرت يف طرق العامة واخلاصة وكلها تنتهي إىل اإلمام احلسن
بني  تنايف  وال   احلسني اإلمام  لسان  عىل  نفسه  التأويل  تؤكد  أخرى  ورواية 

النقلني.

وطريق آخر مّما يعضد هذا التأويل أنك ترى هلا طريقًا آخر يسند هذا القول إىل 
ابن عباس، وابن املسيب فضاًل عن طريق رابع معنعنًا عن ابن عباس، وال تنايف بينها 
أن يكون قول ابن عباس وابن املسيب جاء موافقًا لقول اإلمام احلسن فتعدد 
طرق الروايات والتأويل واحد ال يقدح يف صحة التأويل نفسه، وله حممل تأويل 

.سائغ أن يكون من قبيل توافق األقوال مع قول اإلمام احلسن

أما ما يعضد قوله  روائيا هو ما أملَُحُه يف بعض الروايات املتقدمة والوجوه 
من التأويالت ما تأولْت بعضها أن )الشاهد( هو النبي اخلاتم ، وبعضها اآلخر 
منه  خْيلُص  بتلك  الروايات  هذه  جرب  عىل  والعمل  القيامة،  يوم  هو  )املشهود(  أن 
تأويل كامل ال نقص فيه بلغ من متامه ما ذكره اإلمام احلسن من تأويل قوله 

تعاىل ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾.
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وعليه فالروايات اخلاصة بتأويل اإلمام احلسن هلا ثالث صور:

صورة منها تأولت اآلية كام تأوهلا اإلمام احلسن متامًا كام هو املروي عن . 1
ابن عباس وابن املسيب.

صورة منها تأولت الشاهد بالنبي حممد دون املشهود. . 2
صورة منها تأولت املشهود بيوم القيامة دون الشاهد. . 3

 املجتبى احلسن  اإلمام  تأويل  ح  تَرجِّ فإهنا  يدك  أية صورة وضعت  وعىل 
عىل سواها من الوجوه.

كان   احلسن اإلمام  تأويل  إن  املسألة:  يف  املحققني  كلمة  عليه  ما  الرابع: 
من قبيل اإلشارة إىل الفرد األكمل واملثال األتم ملعنى اآلية بمعنى: أن من أفضل 
هو  شاهدًا  اآلية  ملراد  وأقرهبا  وصفًا،  وأعىل  وجهًا  وأوضحها  رتبة  اآلية  مصاديق 
القول أن الشاهد هو النبي اخلاتم حممد، وأن املشهود هو يوم القيامة وال يمنع 

اشتامل اآلية عىل غريه لكنها تتفاوت يف رجاحتها فيؤخذ منها باألرجح فاألرجح.

أئمة  لسان  الوارد عىل  الوحيد  التأويل  يكن  مل   املجتبى اإلمام  تأويل  إن   
اهلدى  نحو تأويل ) شاهد( بيوم اجلمعة و)مشهود( بيوم القيامة، فضاًل عن كثرة 
–يف ظل اشتهارها- إىل القول بقبوهلا  روايات العامة واخلاصة مما يدفع إىل القول 
دون ترجيحها عىل املرجوح وهو تأويل اإلمام احلسن أي: إن شهرهتا سوغت 
غ  هلا القبول، وإن كامل االستدالل ومتام االحتجاج يف تأويل اإلمام احلسن سوَّ

له الرتجيح عىل غريه من التأويالت.

 اخلامس: مل أقف فيام وقفت عليه من استقراء أقوال املفرسين َمْن جزم باألخذ 
بقول واحد دون األقوال األخرى فكان أهل التفسري عىل أنحاء ثالثة: نحو: ذهب 
إىل القول بإطالق ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾  عىل أيِّ شاهد ومشهود منتفعًا بذلك من 
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سياق تنكريمها. و نحو: ساق األقوال من غري ترجيح ألحد منها مكتفيًا بنقلها أو 
نسبتها إىل قائليها. ونحو: -وهو ما عليه كلمة أهل التحقيق- أن فيه معنى املعاينة 
 واحلضور، فمعنى شاهد أي: حارض معايِن، وإن إجراءها عىل النبي اخلاتم حممد

ُيعدُّ من أوضح األفراد شاهدًا، وأكملها مصداقًا. 

رأي يف املسألة:

لعيل أفيد – يف حمل الكالم - وجهًا آخر يعضد قول اإلمام احلسن فأقول: 
وهي:  تعاىل  اهلل  هبا  أقسم  التي  الثالثة  باألقسام  سورهتا  ابتدأت  املباركة  اآلية  إن 
مِء  السامء، واليوم املوعود، وأشفعها بشاهد ومشهود وذلك قوله عز وجل ﴿َوالسَّ
القسم األخري رشعت  َوَمْشُهوٍد﴾ وبعد  امْلَْوُعوِد * َوشاِهٍد  َواْلَيْوِم  وِج *  اْلرُبُ ذاِت 
النار،  يف  وإلقائهم  القتل  من  عليهم  جرى  وما  األخدود،  أصحاب  بقصة  السورة 
مضمون  مع  األخري  القسم  مناسبة  فيكون  حضور،  أي:  )شهود(  أهنم  ذكرت  ثم 
القصة أن النبي اخلاتم  –بام له من الشهادة الكربى عىل أعامل العباد مجيعًا من 
األمم السالفة وأنبياء األمم السالفة- سيكون هو الشاهد احلارض املعاين ملا جرى 
قتلوهم  الذي  أولئك  أعامل  عىل  والشاهد  والظلم  اجلور  من  املؤمنني  أولئك  عىل 
رشعت  ثم  )بشاهد(  أقسمت  اآلية  أن  السورة  سياق  من  ترى  وكام  وظلموهم، 
ببيان قصتهم عىل نحو من التناسب –ما أراه- بني شهادة اخلاتم  أي: حضوره 

ومعاينته وحتمل الشهادة، وبني ما ُفعل بالنفر من املؤمنني. 

 وهذا التناسب يف اآلية ال يكون إال عىل معنى الشهادة بمعنى احلضور واملعاينة 
للشاهد وهو بحسب السياق وما تضمنه من قصة أصحاب األخدود ال يناسب أن 
يكون الشاهد فيها يوم اجلمعة أو يوم عرفة أو غريها من األيام فشاهدية يوم اجلمعة 
أو يوم عرفة أو نحوها هلا موارد معروفة يف شهودمها عىل من حيرضمها وهو بعيد 
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تفكري يف  إليه  انتهى  ما  إىل  فانتهيت  األخدود،  متاما عن مضمون قصة أصحاب 
اآلية يف ظل سياق اآليات األخرى. 

ب( تأويله  قوله تعاىل: ﴿َفاْسَتوى َعلى ُسوِقِه﴾ )الفتح 26(.

أبو نعيم احلافظ بإسناده قال: »حدثنا أمحد بن منصور حدثنا سلمة بن  روى 
سليامن بن املبارك بن فضالة عن احلسن يف قوله ﴿َفاْسَتوى َعلى ُسوِقِه﴾ قال: 

استوى اإلسالم بسيف عيل بن ايب طالب«)45(. 

يدرك الواقف عىل هذه اآلية املباركة أنه ال جيد فيها ما وقف عليه من وجوه 
﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾.  التأويالت الكثرية التي بلغت حد اإلفراط يف اآلية السابقة 
  النبي األعظم  اآلية يف معرض متثيل  أن  املفرسين  إىل إمجاع بني  ويكاد خيلص 
النبات  حول  تنبت  التي  أفراخه  أو  صغاره  أخرج  الذي  بالزرع  الكرام  وأصحابه 
من  بلغت  حتى  واإلعانة  باإليزار،  مستوين  أصوهلا  إىل  الصغار  تلك  مجعت  حتى 
الغلظة أي: القوة ما يستوي ذلك الزرع عىل سوقه أي: أصوله يف استحكامه)46(. 
وكان ذلك كناية عن بدء اإلسالم، وبزوغ فجره قائاًم عىل أصحاب قليل، ثم كثروا 
قوته،  واستحكمت  كلمته،  ومتت  نعمته،  وعظمت  شوكته،  لإلسالم  قويت  حتى 

فاستحكم أمرهم استحكامًا تامًا فقام عىل عوده، وانتصب عىل سوقه)47(.

حمل الشاهد من اآلية

أفيد مما تقدم من البيان كام يلفت نظر الناظر املتأمل، أن متثيل اآلية لتلك الصفوة 
من الصحب الكرام، مع النبي بالزرع الذي ابتدأ رقيًقًا فكان ذلك حاهلم أول 
اإلسالم حتى قوي بمؤازرهتم، ومعونتهم فاستغلظ نباته، واستحكم أمره، فكانوا 
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كثريًا بعد قليل وذا منعة، وقوٍة بعد ضعف حتى بلغ متام أمره، ومبلغ كامله، يف عزة 
﴿َفاْسَتوى َعلى ُسوِقِه﴾، وكان غاية ذلك  اإلسالم، ومنعته أن قال تعاىل عز شأنه 
كله أن بلغ اإلسالم مبلغه، فكان قوله تعاىل ﴿َفاْسَتوى َعلى ُسوِقِه﴾ هو البيان األتم 
وبه متثيل اآلية قد كمل ابتداء من قوله تعاىل ﴿َوَمَثُلُهْم يِف اإِلْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه 
ُسوِقِه﴾،  َعلى  ﴿َفاْسَتوى  تعاىل  قوله  يف  والغاية  التامم  بلغ  حتى  َفاْسَتْغَلَظ﴾  َفآَزَرُه 
ة من تشبيههم املتقدم، ومتثيلهم بمراحل الوصف املتتابع بأحسن  وهو الثمرة املرجوَّ
إليه اآلية باالستواء. فإذا بلغ االستواء متامه كانوا  بيان، فبلغ مبلغه الذي أشارت 
غيظًا صّبًا عىل الكافرين، فإن مل يكن ذا استواء فال يكونوا ذوي أهليِّة، من منعة ٍ، 
وقوٍة بأن يغيظ الكافرين أي: ال يكون الغيظ املشار إليه غيظًا إذا كان الغائظ ضعيفًا 

ٍة وكثرٍة ليكون بذلك اإلسالم عزيزًا.  قليل احليلِة حتى يكون قويًا ذا منعة وعزَّ

﴿َفاْسَتوى َعلى ُسوِقِه﴾ اختزل األوصاف املتقدمة كلها،  وعليه: فقوله تعاىل 
اَر﴾؛ ألنه باستوائه  واجتمعت فبلغت كامهلا فيه، وإال مل تقل اآلية ﴿لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّ
ُسوِقِه﴾  َعلى  ﴿َفاْسَتوى  تعاىل  قوله  رهني  تقدم  ما  مجيع  الكافرين،فكان  أغاظ 
الكافرين  إغاظة  ذلك  من  والغاية  به،  العزة  وتلك  النرص،  ذلك  حتقق  أمر  مقروٌن 
اَر﴾ يف مقام  اْلُكفَّ ﴿لَِيِغيَظ هِبُِم  فكان باستوائه قد حتققت الغاية لذا كان قوله تعاىل 
التعليل والغاية. كأن قوله تعاىل ﴿َفاْسَتوى َعلى ُسوِقِه﴾ من اآلية كلها حمل القطب 
من الرحى، ولعل نظري هذه اآلية يف كامل املعنى، ومتامه ما ورد يف قوله تعاىل ﴿يا 
ْغَت ِرساَلَتُه﴾ )املائدة67(،  ْغ ما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن مَلْ َتْفَعْل َفم َبلَّ ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ َأيُّ
إذ جعل اهلل - تعاىل شأنه- أداء الرسالة، وتبليغها موقوفًا مرهتنًا بتبليغ ذلك األمر 
العظيم. فوجه الشبه بني اآليتني أن جعل اهلل تعاىل  أمر اإلسالم أن يبلغ متامه فيقوم 
عىل سوقه، فكان مجيع أمره موقوفًا عىل استوائه كذلك آية التبليغ إذ جعل اهلل أمر 

تبليغ الرسالة موقوفًا عىل تبليغ ذلك األمر العظيم كام هو ظاهر اآلية.
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أن  من   املجتبى احلسن  اإلمام  تأويل  يف  واضحًا  املعنى  يتبني  وعليه: 
بنيانه  بلغ متامه وكمل  املؤمنني وهو أن اإلسالم  اإلسالم استوى بسيف أمري 
واستوى عزيزًا ال يقهر بعيل بن أيب طالب، إن قرينة االستواء عىل سوقه تشري إىل متام 
األمر وبلوغه –كام تقدم بيانه- وتأويلها: بسيف عيل  يفيد أن اإلسالم قام وبلغ 
 . ؛ النقطاع نظريهوفيها فضيلة وأفضلية ألمري املؤمنني واستوى بعيل
وال غرابة أن ينفرد عيل بتلك الفضائل، إن إقامة اإلسالم بسيف عيل أول 
أمر الدعوة أصعب، وأعظم من استواء اإلسالم بسيفه  بعد حني من الزمن، 
فضل  وإن  ضعافًا،  كانوا  أن  بعد  وعظموا  قلياًل،  كانوا  أن  بعد  األنصار  كثر  وقد 
ُينكر وكان عيل منهم، وأوهلم، بل غرهتم. وسقت ذلك  السابقني األولني ال 
االستدالل تعضيدًا لتأويل اإلمام احلسن لقوله تعاىل ﴿َفاْسَتوى َعلى ُسوِقِه﴾.

 التأويالت العاضدة تأويل اإلمام احلسن

اشتهر  ما  منها  أذكر  الروايات  مستوى  عىل  تعضده  أخر  وجوه    لتأويله 
من طرق العامة؛ فقد روي مسندًا ما نقله ابن مردويه عن احلسن البرصي أنه قال: 
»استوى اإلسالم بسيف عيل بن أيب طالب)48(، وما رواه احلافظ أبو نعيم يف سلسلة 
إسناده عن احلسن بن عيل وقد تقدم ذكره، ما اشتهر عن طرق العامة الرواية 
﴿َأْخَرَج َشْطَأُه﴾  املشهورة التي تعاهد عىل نقلها الكثري فقد روي عن عكرمة: أنه 
بأيب بكر، ﴿َفآَزَرُه﴾ بعمر، ﴿َفاْسَتْغَلَظ﴾ بعثامن، ﴿َفاْسَتوى َعلى ُسوِقِه﴾ بعيل)49(، 

ودونك ففي املقام روايات أخر)50(.

وعليه أقول: إنه بحسب الرواية األوىل – التي هي حمل البحث – تأول اإلمام 
ملثله،  النظري  ينقطع  بنحو   عيل بسيف  اإلسالم  باستقامة  اآلية   احلسن
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الثانية -رواية عكرمة- يكون  الرواية  الفضيلة هنا أحد، وبحسب  فال يشاركه يف 
عيل قد شارك اخللفاء اآلخرين يف الفضل، وكان أسبقهم وحاز احلظ األوفر 
من الفضل بينهم، وعىل كلتا الروايتني بلغ اإلسالم الكامل والعزة، والتامم واملنعة 

.بعيل بن أيب طالب

 تأويالت أخرى 

)الشطأ(  و  املطلب،  بعبد  )الزرع(  تأولت  أخرى  تأويالت  املباركة  اآلية  يف   
برسول اهلل حممد، و )يعجب الزراع( بعيل بن أيب طالب. وهو تأويل – وإن 
ابتعد عن حمل الشاهد إال أن له وجهًا مقبواًل، فتأويل الزرع بعبد ملطلب كناية عن 
عن  به  يكنى  األصل  أن  كام  املطلب،  عبد  من  ينحدر  الذي   النبي نسب  أصل 
أما كون   .أخيه حممد ملّا خطب خدجية البن  أيب طالب  قول  كام ورد يف  الزرع 
رسول اهلل  شطأه فذلك تأويل حسن؛ ألنه فرخه، وولده، وشطأ الزرع فراخه.

وتأويل )الزراع( بعيل  فألنه ممن تعهد ذلك الزرع بالرعاية والعناية فذبَّ عنه 
ودافع حتى قام عىل سوقه، فبلغ متامه فنام وكثر فأعجب ذلك زارعيه. 

تأمالت يف اآلية 

منها  أفيده  ما  التأويالت  وجوه  من  وفيها  عجائبها،  تنقيض  ال  مما  اآلية  إن   
﴿َفآَزَرُه  تعاىل  قوله  ذلك  من  الكالم  وحمل  أخرى،  قرآنية  آيات  تأويلها  ق  ويصدِّ

َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتوى َعىل ُسوِقِه﴾ وحمل الشاهد فيها: 

املؤازرة، وهي اإلعانة فآزره: أعانه، وقّواه  بيانه- ذكرت  –كام تقدم  أن اآلية 
شد  الذين  الكرام  الصفوة  من  الصحابة  بفضل  عزيزًا  قويًا  اإلسالم  أصبح  حتى 
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بعضهم أزر بعض، وعيل يف صفوة الصفوة الذين شدوا أزر النبي ويشهد 
مني  ))أنت   لعيل  اهلل  فيه رسول  قال  الذي  الرصيح  املنزلة  لذلك حديث 
املنزلة  إذ ذكر احلديث فضل  نبي بعدي(()51(،  أنه ال  بمنزلة هارون من موسى إال 
ِمْن  َوِزيرًا  يِل  ﴿َواْجَعْل  املباركة من قوله تعاىل  إمجااًل، وبينته وفرسته تفصياًل اآلية 
ْكُه يِف َأْمِري﴾ )طه 29- 32(. فأفيد من  َأْهيِل * هاُروَن َأِخي * اْشُدْد بِِه َأْزِري * َوَأرْشِ
  وهي فضيلة خمتصة هبارون  ذلك أن اهلل تعاىل كام شدَّ أزر موسى هبارون
 حلديث املنزلة املختص بعيل فقد شدَّ أزر النبي دون غريه كذلك عيل
 وقد فرسته اآلية أن من مراتب تلك املنزلة اهلارونية هو شد أزر أخيه موسى

وهي فضيلة اختص هبا عيل كذلك دون غريه من األصحاب الكرام.

فأقول: اذا تمَّ هذا االستدالل بخصوص شّد األزر التي هي من مراتب املنزلة 
املختصة بعيل فإنه أي: شد األزر يف قوله تعاىل )فآزره( إن مل يكن مرتبة خمتصة 
بعيل فهي من مراتب األفضلية لعيل من غري أن يسبقه يف ذلك سابق، وال 

يدركه الحق، وذلك أضعف اإليامن.

فائدة مهمة

لعل أهم ما أفدته من بحث اآلية هذه الفائدة وهي: أن قوله تعاىل ﴿َفاْسَتوى 
عن  ومتثيل  كناية  وهو  النبات  أحسن  ونباته  الزرع،  بلوغ  كامل  تفيد  ُسوِقِه﴾  َعلى 
بلوغ اإلسالم مبلغه، وتأويله استقامة البلوغ بسيف عيل بن أيب طالب ... أي: 
تم بعيل، وهذا املعنى مل يكن حرصًا هبذه اآلية فإن له ما يعضده من نظائر يف 
آيات قرآنية أخر تشري كذلك إىل كامل اليشء، ومتام أمره والعود فيها –كذلك- إىل 

عيل، ومن ذلك ما وقفت عليه من اآليات:
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نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ﴿اْلَيْوَم  اآلية األوىل: قوله تعاىل: 
َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِدينًا﴾ )املائدة 3(. وهي من أعظم اآليات التي تشري إىل عزة 
اإلسالم بكامل الدين، وإمتام النعمة، ورضا الرب، واآلية واضحة الربهان يف توارد 
معاين الكامل والتامم )كامل الدين ومتام النعمة( بوالية أمري املؤمنني  كام أثبتته 

الروايات)52(.

ْغ ما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن  ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ اآلية الثانية: وهي قوله تعاىل ﴿يا َأيُّ
ْغَت ِرساَلَتُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهلَل ال َيِْدي اْلَقْوَم اْلكاِفِريَن﴾  مَلْ َتْفَعْل َفم َبلَّ
)املائدة 67(. ظاهر اآلية أن اهلل عزَّ شانه جعل أمر الرسالة مرهتنًا موقوفًا بأمر تبليغ 

للتبليغ  وال  وزن  للرسالة  يكن  مل  وإاّل  عظياًم،  كان  ولذلك  العظيم،  األمر  ذلك 
ْغَت ِرساَلَتُه﴾ أي: إنك إن مل تبلغ هذا األمر  معنى)53(.فقال تعاىل ﴿َوإِْن مَلْ َتْفَعْل َفم َبلَّ
فإنك يف حكم من مل يبلغ شيئًا بوجه)54(. ومعنى ذلك: أن متام أمر الرسالة، وكامله 

يتم بتبليغ ذلك األمر)55(.

خالصة القول: تبني مما تقدم من اآليات الثالث انَّ وجه الشبه بينها يف أمرين: 
األول: أهنا مجيعا تتحدث عن متام أمر ما، وكامل بلوغه حتى يكون عىل أتم وجه.
الثاين: أهنا مجيعًا عىل اختالف مقاصدها تنتهي إىل حتقق كامهلا بنفس واحدة هي نفس 
عيل . ودونك ما جتده يف اآلية األوىل يف قوله تعاىل ﴿َفاْسَتوى َعلى ُسوِقِه﴾ التي 
النبات. واآلية  الزرع ونباته أحسن  البلوغ، متام ذلك  أو  الكامل  أو  التامم  إىل  تشري 
َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ﴿اْلَيْوَم  الثانية يف قوله تعاىل 
َلُكُم اإِلْسالَم ِدينًا﴾ ملا تفيده من معنى الكامل )إكامل الدين(، والتامم )إمتام النعمة(. 
ْغ ما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن مَلْ َتْفَعْل  ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ واآلية الثالثة يف قوله تعاىل ﴿يا َأيُّ

ْغَت ِرساَلَتُه﴾ وفيها توقف متام أمر الرسالة عىل أمر تبليغ الوالية. َفم َبلَّ
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جـ( تأويله  قوله تعاىل ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ ٍء َخَلْقناُه بَِقَدٍر﴾ )القمر49(.

قال الشيخ الصدوق بإسناد طويل عن احلسن بن عيل إنه ُسئل عن قول 
ُكلَّ َشْ ٍء  ﴿إِنَّا  بَِقَدٍر﴾ فقال: يقول عّز وجل:  َخَلْقناُه  ُكلَّ َشْ ٍء  ﴿إِنَّا  اهلل عّز وجل 

ر ألهل النار بقْدر أعامهلم)56(.  َخَلْقناُه بَِقَدٍر﴾ يقدَّ

يف اآلية مجلة نكات حقيق النظر فيها، واستثارة دفائنها منها:

يشء،  كل  خْلق  وهو  شاماًل  عامًا  أمرًا  تفيد  سياقها  ظاهر  يف  اآلية  أن  أواًل:   
عىل  تدل  )كل(  فلفظ  ويشء(،  )كل،  لفظتي  املباركة  اآلية  استعامل  بقرينة  وذلك 
اإلحاطة)57(، ولفظ )يشء( من األلفاظ التي هي أشد تنكريًا وإهباما، ودليل إحاطة 
األخرية املطلقة استعامل القرآن هلا نحو قوله تعاىل ﴿َوإِْن ِمْن َشْ ٍء إاِلَّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه﴾ 

)احلجر21(.

ثانيًا: ما أفاده مجع من املفرسين أن سياق اآلية يفيد خلق كل يشء بمقدار ويف 
ذلك وجوه من املعاين منها:  أن معنى ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ ٍء َخَلْقناُه بَِقَدٍر﴾ يفيد خلق كلِّ 
اللسان  يشٍء من اخلري، والرش)58(، ومنها: خلقنا كل يشء عىل قدر معلوم، خلقنا 
واملعدة  للسامع،  واألذن  للنظر،  والعني  للميش،  والرجل  للبطش،  واليد  للكالم، 
أحد  يف  مالك)60(  بن  أنس  عن  روي  ما  مضمونًا  يوافق  تأويل  وهو  للطعام)59(، 
الوجوه، وما روي عن سعيد بن جبري بطريق آخر)61(. وتأويل آخر اختزل ذلك كله 
أو معنى اآلية: خلقنا كلَّ يشء بقدر مقدور، وقضاء حمتوم يف اللوح املحفوظ)62(، 
عىل  تدل  تأويالت  من  وجوه  فتلك  وعليه  معناها)63(.  فلك  يف  تدور  مما  ونحوها 

معنى العموم يف أن صفة اخلالقية للخلق مما تقع عىل كل يشء.

أو  النار؟  بأهل  اآلية  تأويل   احلسن اإلمام  ختصيص  وجه  ما  والسؤال: 
ختصيص ما كان عامًا؟ 
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  اجلواب: يتبني ذلك يف وجوه التأويالت التي ُتسند تأويل اإلمام احلسن
عىل نحو البيان اآليت:

 وجوه تأويل اإلمام احلسن 

إن تأويل اإلمام احلسن  له ما يسنده من القرائن االستداللية، والروائية.

سياق  ظل  يف  وردت  اآلية  أن  معرفة  بالذكر  اجلدير  فمن  االستداليل:  الوجه 
آيات سابقة متصلة هبا أن اآلية املباركة ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ ٍء َخَلْقناُه بَِقَدٍر﴾ سبقها حديث 
عن املجرمني، ومآل جزائهم السعري فقال تعاىل يف اآليتني السابقتني: ﴿إِنَّ امْلُْجِرِمنَي 
)القمر  َسَقَر﴾  َمسَّ  ُذوُقوا  ُوُجوِهِهْم  َعىل  اِر  النَّ يِف  ُيْسَحُبوَن  َيْوَم   * َوُسُعٍر  يِف َضالٍل 

47-48( ثم جاء بعدها قوله تعاىل: ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ ٍء َخَلْقناُه بَِقَدٍر﴾.

احلديث  أن  أظن-  –كام  يفيد  السياق  وحدة  إىل  بالنظر  اآليات  بني  واجلمع 
العذاب وهم  الناس، وكان خمصوصًا بصنف من أصناف أهل  اختص بطائفة من 
الناس ومل تقصد سائر املخلوقني حتى قال تعاىل  املجرمون ومل تفد صنفًا آخر من 

املعنى عن سياق  اآلية مستأنفة  إنه مل تكن هذه  بَِقَدٍر﴾، كام  َخَلْقناُه  ُكلَّ َشْ ٍء  ﴿إِنَّا 
التعليل لآليتني  التحقيق- يف مقام  اآليتني السابقتني إذ إهنا واقعة -كام يقول أهل 
مسَّ  وذاقوا  وسعر،  بضالل  املجرمون  جوزي  املعنى:  تقدير  وكأن  هلا،  السابقتني 
والتعليل  االستفهام  الكالم سيق مساق  كأن  أو  بقدر.  خلقناه  سقر ألنه كل يشء 
فيقال: مل جوزي املجرمون بضالل وسعر، وأهنم ذاقوا مسَّ سقر فيجاب عنه: ألننا 
كلَّ يشٍء خلقناه بقدر)64(، فأخرب عن اجلزاء الواقع هبم أهنم يف ضالل وُسُعر، بعّلة 
التقدير واإلجياد املشار إليها يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ ٍء َخَلْقناُه بَِقَدٍر﴾ وهي صفة 

عامة، وليس بعلة االستحقاق املوجب للجزاء. 
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فأفيد من هذا الوجه: أن معنى اآلية سيكون ﴿إِنَّ امْلُْجِرِمنَي يِف َضالٍل َوُسُعٍر﴾ 
ره اهلل سبحانه من علمه باألشياء إذ هو خالقها، وتقديره هلا بقْدرها، ومن تلك  ملا قدَّ
التقديرات: تقديره جزاء املجرمني بقْدر أعامهلم، وهو ما يوافق متامًا تأويل اإلمام 

احلسن بقوله   ))يقدر ألهل النار بقدر أعمهلم((.

ُحه قرينتان: أخلص إىل القول: إّن ما يعضد تأويل اإلمام احلسن ، ويرجِّ

القرينة األوىل: مناسبة تأويله  من تقدير أهل النار بقدر أعامهلم بام يتفق مع 
اآليتني السابقتني ومها قوله تعاىل ﴿إِنَّ امْلُْجِرِمنَي يِف َضالٍل َوُسُعٍر * َيْوَم ُيْسَحُبوَن يِف 
اِر َعىل ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر﴾، وكام تقدم فيهام حديث عن عذاب املجرمني  النَّ
ذكره  أن  سبق  ما  وهو  األعامل  بقْدر  يكون  العقاب  أن  شك  وال  بَقَدر،  النار  أهل 

اإلمام  بقوله ))يقدر ألهل النار بقدر أعمهلم((.

القرينة الثانية: وقوع اآلية املباركة ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ ٍء َخَلْقناُه بَِقَدٍر﴾ يف مقام التعليل 
والنتيجة وشيجة  السبب،  بني  أو  عليه،  التعليل وما وقع  السابقتني، وبني  لآليتني 
َخَلْقناُه  َشْ ٍء  ُكلَّ  ﴿إِنَّا  املباركة  اآلية  أن  عن  فضاًل  بعضها،  عن  تنفصل  ال  تالزم 

بَِقَدٍر﴾ مرجعها حديث عن املجرمني وجزائهم ال عن يشء آخر.

الوجه الروائي والتفسريي

 عن طريق الرواية ومن ذلك ما رواه عيل  ورد يف املقام ما يعضد تأويله 
بن إبراهيم القمي يف تفسريه قال »حدثني حممد بن أيب عبد اهلل قال: حدثنا موسى 
 وجدت ألهل  بن عمران عن احلسني بن يزيد عن إسامعيل قال أبو عبد اهلل 
﴿َخَلْقناُه  قوله  إىل  َوُسُعٍر﴾  يِف َضالٍل  امْلُْجِرِمنَي  ﴿إِنَّ  قوله  اهلل  كتاب  اساًم يف  القدر 
بَِقَدٍر﴾ فهم املجرمون)65(، ومراده  بأهل الَقَدر من شملتهم اآلية بام استحقوه 
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من اجلزاء يف قوله تعاىل ﴿إِنَّ امْلُْجِرِمنَي يِف َضالٍل َوُسُعٍر﴾، وهم القدرية كام يتبني من 
رصيح قوله ، وعليه أكثر املفرسين)66(، ونحوه ما رواه الطربي يف تفسريه عن 

حممد بن كعب القرظي)67(.

مّما يعضد  املفرسين  ما ورد يف كالم مجلة من  التفسري فدون ذلك  أما يف مقام 
تأويل احلسن املجتبى  نحو ما ورد يف تفسري الطربي: قال يف قوله تعاىل ﴿إِنَّ 
د هؤالء املجرمني  ثناؤه توعَّ بياٌن أن اهلل جلَّ  امْلُْجِرِمنَي يِف َضالٍل َوُسُعٍر﴾ ويف هذا 
عىل تكذيبهم يف القدر مع كفرهم به)68(، ونحو هذا التخصيص ما أفاده كالم الشيخ 

الطويس يف تفسري اآلية)69(.

القرآنية،  اآليات  سياق  أفاده  فيام  التفسريية  القرائن  اجتامع  أن  تقدم:  مما  تبني 
والقرائن الروائية مشفوعة بأقوال املفرسين تفيد مجيعها ترجيحًا ذا قوٍة، وتعضيدًا ذا 
حجٍة لكالم اإلمام احلسن املجتبى يف تأويل قوله تعاىل: ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ ٍء َخَلْقناُه 

بَِقَدٍر﴾.

َفما  ُفُهْم  َوُنَخوِّ اْلُقْرآِن  ِفي  اْلَمْلُعوَنَة  َجَرَة  ﴿َوالشَّ تعاىل:  قوله    تأويله  د( 
َيِزيُدُهْم إاِلَّ ُطْغيانًا َكبِيرًا﴾ )اإلرساء 60(.

استشهد اإلمام احلسن هبذه اآلية يف مقام توبيخ مروان بن احلكم بعد أن 
الطرْبيس يف  فقد روى    أبيه  بسّبه وسبِّ  أنه سيجاهر    اإلماَم  توّعد مرواُن 
كالم طويل هذه احلادثة ومّما رواه »...فقال مروان: واهلل ألسبنَّك وأباك وأهل بيتك 
ا أنت يا مروان فلست سببتك،  سّبًا تتغنى به اإلماء والعبيد. فقال احلسن : ))أمهّ
وال سببت أباك ولكنهّ اهلل لعنك، ولعن أباك، وأهل بيتك، وذريتك، وما خرج من 
صْلب أبيك إىل يوم القيامة عىل لسان نبيه حممد، واهللِ يا مروان ما ُتنكر أنت وال 
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أحٌد ممَّن حض هذه اللعنة من رسول اهلل  لك وألبيك من قبلك، وما زادك اهلل 
فك إالهّ طغيانا وكفرًا وصدق اهلُل ورسوُلُه؛ يقول اهلل تبارك وتعاىل  يا مروان بم خوَّ

َيِزيُدُهْم إاِلَّ ُطْغيانًا َكبِيرًا﴾ وأنت يا  ُفُهْم َفما  َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن َوُنَخوِّ ﴿َوالشَّ
مروان، وذريتك الشجرة امللعونة عن رسول اهلل (( فوثب معاوية فوضع يده عىل 

اشًا«)70(. فم احلسن وقال: يا أبا حممد ما كنَت فحَّ

الرواية كاملة تشتمل عىل مواقف مماثلة لإلمام احلسن يف ذكر بني أمية وقد 
وقف من أشياخهم موقف املخاطب الراد عليهم مستقصيًا أحوال مخسة منهم كانوا 
أعداًء ُلّدًا نصبوا العداوة، والبغضاء ألهل بيت النبوة وجاهروا بذلك عىل رؤوس 
واملغرية،  عتبة،  ابن  والوليد  العاص،  بن  عمرو  ثم  معاوية  رأسهم:  وعىل  املأل، 
ومروان، فكان كالمًا مقتضبًا من كالم طويل خصصت منه حمل االستشهاد باآلية 

يف بني احلكم بن العاص وشيخهم مروان، وفيها:

أواًل: تفيد الرواية أن اإلمام  تنّزه عن سبِّ مروان بإزاء ما جاهر به مروان 
عارًا وشنارًا ال افتخارًا وأنه عازم عىل سب احلسن وأبيه وأهل بيته  فأجابه اإلمام 
 بام يقابل السب عىل لسان البرش باللعن عىل لسان احلق تبارك وتعاىل، واللعن 
أعظم وأدهى؛ ألنه طْرٌد من رمحة اهلل فوسمه اإلمام  أواًل هو وذريته باملطرودين 
من رمحة اهلل سبحانه، وليس أيَّ لعن إذ كتب اهلل عليهم اللعن إىل يوم القيامة فكانوا 

من اآليسني من رمحة اهلل الكربى وكفى بذلك هوانًا.

ثانيا: تبدو الرواية واضحة املعامل بّينة املعاين، والغرض فيها واضح وهو: مسالة 
اللعن املالزم لبني مروان ساقه اإلمام  توبيخًا له وإنكارًا ألصله امللعون –كام 

سيأيت بيانه- وأنه  ال يقيم له وزنًا.
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أيب  بن  احلكم  لعن  يف  مشهورة  حادثة  عن  أخرب    اإلمام  أن  يبدو  ثالثًا: 
العاص وبنيه بلغت من شهرهتا أنه مل ينكرها مروان نفسه، وذلك أن النبي لعنه 
»أن  النيسابوري  للحاكم  املستدرك  يف  ورد  ما  نحو  موقف  غري  يف  ولعنه  جهارًا، 
له  ائذنوا   : فقال  وكالمه  صوته   النبي فعرف   النبي عىل  استأذن  احلكم 
عليه لعنة اهلل، وعىل َمْن خيرج من صلبه إاّل املؤمن منهم وقليل ما هم يرشفون يف 
ما روي عن عائشة  منه  الدنيا ويضعون يف اآلخرة ذو مكر وخديعة«)71(. وأشهر 

بأكثر من طريق)72(، وكذلك ما رواه الرازي يف تفسريه مسندًا إىل عائشة)73(.

تعاىل  قوله  يف  به  استشهد  ما  جممل  عىل  اشتمل    اإلمام  كالم  إن  رابعا: 
ومها  َكبِيرًا﴾  ُطْغيانًا  إاِلَّ  َيِزيُدُهْم  َفما  ُفُهْم  َوُنَخوِّ اْلُقْرآِن  ِفي  اْلَمْلُعوَنَة  َجَرَة  ﴿َوالشَّ
))واهلل يا مروان ما تنكر أنت، وال أحد   : مسالتان: اللعن، والتخويف لقوله 
مِمَّن حض هذه اللعنة من رسول اهلل  لك وألبيك قبلك، وما زادك اهلل يا مروان 

فك طغيانًا وكفرًا((. بم خوَّ

َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن  خامسًا: حمل الشاهد من اآلية، قال اهلل تعاىل: ﴿َوالشَّ
ُفُهْم َفما َيِزيُدُهْم إاِلَّ ُطْغيانًا َكبِيرًا﴾. َوُنَخوِّ

يف تأويل الشجرة امللعونة نحوان من االستدالل:

َجَعْلَنا  ﴿َوما  تعاىل  قوله  من  بسياقها  اتصل  ما  عىل  فهمها  يتوقف  ما  األول: 
ُفُهْم َفم َيِزيُدُهْم  َجَرَة امْلَْلُعوَنَة يِف اْلُقْرآِن َوُنَخوِّ تِي َأَرْيناَك إاِلَّ ِفْتَنًة لِلنَّاِس َوالشَّ ْؤَيا الَّ الرُّ
إاِلَّ ُطْغيانًا َكبرِيًا﴾، وُيْسند ذلك ما ورد من الروايات بشأن الرؤيا التي ُأرهيا رسول 

اهلل  وسيأيت بحثها.

الثاين: قرْص تأويل الشجرة امللعونة عىل الرؤيا املشهورة التي رآها رسول اهلل 
 بقطع النظر عن سياقها وما اتصل هبا من اآليات.
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االستدالل األول: ويف بحثه كالم، إذ إن يف الرؤيا ثالثة أقوال:

القول األول: إن الرؤيا التي ُأرهيا النبي رؤيا عني، وذلك ليلة اإلرساء ملّا 
ُأرسي به  إىل بيت املقدس.، وعليه إمجاع األكثرين)74(، وعىل حد قول الطربي 
»احلجة من أهل التأويل«)75(، وإن الفتنة املشار إليها هي فتنة قومه ملّا كّذبوه حني 
الشجرة  فرّسوا  املعنى  هذا  وعىل  منهم)76(،  كثري  فارتد    إرسائه  عن  أخربهم 
امللعونة  الشجرة  وبني  اإلرساء  رؤيا  بني  فجمعوا  الزقوم)77(  شجرة  أهنا  امللعونة 

ففرسوها بشجرة الزقوم. 

فأقول: وإن كان هذا التعليل مل يغفل وحدة السياق إذ إن اآلية ذكرت الرؤيا 
والشجرة امللعونة إاًل أن مّما يؤخذ عليه أنه ال دليل عىل أن الشجرة امللعونة املشار 
إليها يف القرآن هي شجرة الزقوم فتلك دعوى من غري دليل فريد هذا الوجه. فأقول: 
الزقوم،  شجرة  بني  وليس  والرؤيا،  امللعونة  الشجرة  بني  موجودة  املناسبة  إن  نعم 

وبني الرؤيا فضاًل عن االختالف يف الرؤيا أهي رؤيا اإلرساء أم غريها؟. 

 القول الثاين: إن الرؤيا رؤيا منام، وتأويلها فتح مكة. فقد ُروي أن النبي 
﴿َلَقْد َصَدَق اهلُل َرُسوَلُه  رأى يف نومه أنه سيدخل مكة فاحتًا)78(، وذلك قوله تعاىل 

راَم﴾ )الفتح 27(. قِّ َلَتْدُخُلنَّ امْلَْسِجَد احْلَ ْؤيا بِاحْلَ الرُّ

الرؤيا أي: دخول  السورة مكية، وتلك  أن  الوجه بحجة:  القرطبي هذا  وردَّ 
مكة كانت باملدينة)79(، كام أن هذا الوجه مل يْرُجح لدى أحد كرجحان الوجه األول 

لدى الكثري.

ْؤيا ﴾ مل تذكر  فضاًل عن اآلية يف سورة الفتح وهي ﴿َلَقْد َصَدَق اهلُل َرُسوَلُه الرُّ
شيئًا عن الفتنة، وأسباهبا بخالف اآلية يف سورة اإلرساء التي هي حمل البحث فإهنا 
ذكرت الفتنة والشجرة امللعونة والرؤيا، بل إن مْحل الرؤيا يف سورة الفتح عىل الرؤيا 
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يف سورة اإلرساء أو القول: إن هذه وردت تفسريًا لتلك مما ال وجه له إذ ليس هناك 
ص رؤيا اإلرساء برؤيا الفتح. قرينة ختصِّ

ينزون  أمية  بني  أنَّ  نومه من  النبي يف  رآه  ما  الرؤيا هي  إن  الثالث:  القول 
تِي  ْؤَيا الَّ عىل منربه نْزَو القردة فساءه ذلك، واغتم، فأنزل اهلل تعاىل: ﴿َوما َجَعْلَنا الرُّ
َجَرَة امْلَْلُعوَنَة يِف اْلُقْرآِن﴾. وهو وجه اتفقت عىل صحته  َأَرْيناَك إاِلَّ ِفْتَنًة لِلنَّاِس َوالشَّ
العامة)81(. فعن العالء بن  ُتْسندها روايات عن طرق   )80( البيت   أحاديث أهل 
عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهلل قال: ))إين رأيت يف منامي كأنَّ 
فام رؤي  قال:  القردة((،  تنزو  ينزون عىل منربي كم  العاص  أيب  بن  أيب احلكم  بني 
النبي مستجمعًا ضاحكًا حتى تويف)82(. والغريب بعد ذلك من ابن كثري أن يقف 
أحد  أن  إىل  ذلك  يف  مستندًا  عليها   ّ فالرد  منها  والغرابة  للرواية  التضعيف  موقف 

طرقها فيه حممد بن احلسن بن زبالة وهو مرتوك احلديث هو وشيخه)83(.

طرق  عن  غفل  وكأنه  كثري  ابن  لدى  الغرابة  موقف  من  الغريب  هنا:  فأقول 
الرواية األخرى التي هي أصح سندًا وأشهر طريقًا، فأين هو عن رواية احلاكم يف 
مستدركه التي رويت عىل رشط الشيخني فكانت من القوة والرجاحة ما تْرجح عىل 
ضعف تلك الرواية. والقول األخري أقوى الوجوه، وأرجحها ملا سيتبني من تناسب 
املعنى بني الرؤيا، وتأويل الشجرة امللعونة بام ال خُيِلُّ بالسياق الواحد، وما ال يشعر 

بتكلف فيه، وال من املؤاخذات ما كان عىل الوجهني السابقني.

الوجه يف تأويل الشجرة امللعونة ببني أميِّة

ذكرُت أن تأويل الشجرة امللعونة ببني أمّية هو أرجح األقوال، وأنسبها لآلية، 
وذلك لوجوه منها:
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اواًل: إن تأويل الرؤيا برؤيا العني ليس له وجه مرجوح، وال مما تسنده قرينة 
تِي َأَرْيناَك إاِلَّ ِفْتَنًة لِلنَّاِس﴾،  ْؤَيا الَّ راجحة تدل عليه من قوله تعاىل ﴿َوما َجَعْلَنا الرُّ
﴿إِْذ  تعاىل:  قوله  ودوننا  العني،  رؤيا  ال  املنام  رؤيا  القرآن  يف  هبا  ويراد  وردت  بل 
تعاىل )األنفال43(، وقوله  َلَفِشْلُتْم﴾  َكثرِيًا  َأراَكُهْم  َوَلْو  َقِلياًل  َمناِمَك  يِف  اهلُل  ُيِريَكُهُم 

 

)الفتح 27(، وقوله  راَم﴾  احْلَ امْلَْسِجَد  َلَتْدُخُلنَّ  قِّ  بِاحْلَ ْؤيا  الرُّ َرُسوَلُه  اهلُل  َصَدَق  ﴿َلَقْد 
تعاىل ﴿إيِنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعرَشَ َكْوَكبًا﴾ )يوسف4(، وقوله تعاىل ﴿هذا َتْأِويُل ُرْءياَي ِمْن 
ا﴾ )يوسف 100(، ونحو ذلك مما اشتهر يف اللغة أن تطلق عىل  َقْبُل َقْد َجَعَلها َريبِّ َحقًّ
ما يراه النائم من الرؤيا)84(. أما استعامهلا خالف املشهور- كام يف تأويل الرؤيا برؤيا 

العني- فيحوجه إىل قرينة، وال قرينة يف املقام لتخصيصه.

شجرة  هي  امللعونة  الشجرة  أن  القرآن  يف  ذكر  يرد  مل  أنه  األهم:  وهو  ثانيا: 
وِم * َطعاُم  قُّ الزَّ ﴿إِنَّ َشَجَرَة  اللعن، فقال تعاىل  القرآن نعوهتا إال  الزقوم، فقد ذكر 
ِميِم﴾ )الدخان43-46(، ونعتها أهنا فتنة  اأَلثِيِم * َكامْلُْهِل َيْغيِل يِف اْلُبُطوِن * َكَغيْلِ احْلَ
ا  إهِنَّ امِلنَِي *  لِلظَّ ِفْتَنًة  َجَعْلناها  إِنَّا  وِم *  قُّ الزَّ َشَجَرُة  َأْم  ُنُزاًل  َخرْيٌ  ﴿َأ ذلَِك  فقال تعاىل 
ِحيِم﴾ )الصافات آية62-65(. فإن قيل: إن القرآن ذكر أهنا  ُرُج يِف َأْصِل اجْلَ َشَجَرٌة خَتْ
فتنة للظاملني فكيف ال تكون شجرة الزقوم هنا فتنة؟ اجلواب: نعم القرآن ذكر أن 
شجرة الزقوم فتنة لكنَّ حمل الكالم هو: هل أن شجرة الزقوم هي الشجرة امللعونة؟ 
غ عىل ذلك احلمل. فذلك ما مل يثبت بنصٍّ قرآين ال بترصيح وال بتلميح، ومل يرد مسوِّ

ثالثًا: أن قوهلم: يف لعن الشجرة إنه لْعُن آكليها يفيد أن اللعن يقع عىل ما يعقل، 
أو يدرك وبذلك جاء القرآن، قال العالمة الطباطبائي: »وقد ُلِعن يف القرآن إبليس، 
بعناوين  أناس  فيه  وُلِعن  املنافقون،  فيه  ولُعن  املرشكون،  فيه  وُلِعن  اليهود،  وُلِعن 

أخر«)85(.
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اللعن عىل سبيل املجاز)86( وفيه:  الشجرة عىل  ل  مَحْ الزخمرشي أن  رابعًا: ذكر 
أن احلمل عىل املجاز حيتاج إىل قرينة ترصفه عن معناه احلقيقي املوضوع له إىل معناه 
اللغة ما يثبت صحة هذا احلمل املجازي الذي  القرآن أو  املجازي وال مستند من 

ذكروه.

اللغة، وتعضده  خامسًا: أن تأويل الشجرة امللعونة ببني أمية له ما يسّوغه يف 
الرواية ويعني عليه السياق القرآين وبيان ذلك: أنه ورد لغًة أن الشجر من النبات 
ما قام عىل ساق، وكذا يستعمل يف األصل أو النسب يقال: فالن من شجر مبارك، 
القوم، وجمتمع أصلهم، ومجهور  أي: أصل مبارك)87(، فهي بذلك تطلق عىل مجع 
 من  تأكيده وتقرر ذكره عىل لسان رسول اهلل  الرواية: ما ورد  نسبهم)88(. ويف 
رصيح لعنه لبني احلكم بن العاص، وما أخرجه ابن مردويه عن عائشة من وصف 

بني احلكم بالشجرة امللعونة)89(. 

ويف السياق القرآين ما ورد من مناسبة وقوع الرؤيا عىل معنى: رؤيا رسول اهلل 
 لبني أمية وهم ينزون عىل منربه نْزو القردة، وبني تأويل الشجرة امللعونة باحلكم 
وحدة  أو  نفسه،  املتعلق  إىل  يشريان  التأويلني  كال  أن  قبيل  من  وولده  العاص  بن 
املوضوع نفسه املقصود به احلكم بن العاص وبنوه وتلك أقوى القرائن القائمة عىل 
التأويل، ورجاحته عىل غريه فضاًل عن خلّوه من أي حمذور حصل يف  صحة هذا 

تأويل الشجرة امللعونة بشجرة الزقوم، أو تأويل الرؤيا برؤيا اإلرساء.

االستدالل الثاين: وهو استدالل يعتمد الروايات، وفيه من البيان ما ال خيفى 
 لقوله  تأويله اإلمام احلسن عىل كالم رسول اهلل  ومن ذلك: ما استند يف 
 ))وما تنكر أنت وال أحٌد ممَّن حض هذه اللعنة من رسول اهلل  لك وألبيك 
القرآن عن  امللعونة يف  الشجرة  يا مروان وذريتك  ))وأنت   من قبلك(( وقوله
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رسول اهلل ((. وهذا القول له ما يعضده من األحاديث الواردة عن رسول اهلل 
وجده  بمروان  امللعونة  الشجرة  تأويل  يف  عائشة  حديث  يف  ورد  ما  نحو  عىل   
 من لعن مروان  وأبيه كام أخرجه ابن مردويه، وحديث عائشة عن رسول اهلل 
وذريته وهو يف صلب أبيه كام أخرجه احلاكم يف مستدركه)90(، ونحوها مما يعضد 
قول اإلمام احلسن، فضاًل عام تواتر عن طرق أهل البيت  من تأويل الشجرة 

امللعونة ببني مروان)91(.
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املبحث الثاين

 مالمح االحتجاج يف كالم احلسن

بكالم   احتجاجه ألن  التأويل؛  مبحث  من  جزءًا  إال  املبحث  هذا  وليس 
بآية، فمن االحتجاج  اهلل تعاىل ال خيلو يف موارد كثرية من تأويل اآلية، وإشفاعها 
ما ُيلتمس فيه التأويل، وقد أفردته بمبحث آخر؛ الختالف مقامات اخلطاب الذي 

خيضع ملناسبات خمتلفة.

العرب  وكالم  القرآن  بآيات  االستدالل  أو  االستشهاد،  يعنى  واالحتجاج 
ٍم من أساليب كالم العرب  ليس مصطلحًا فنيًا كام هو يف التأويل، وإنام أسلوب تكلُّ
يقصده املتكلم يف بيان مقصد من مقاصد كالمه، كأن يكون ردًا عىل شبهة منكِر ما، 

أو جوابًا لسؤال سائٍل، أو بيان فضل ذوي الفضل، ونحوها. 

 هبذا اخلصوص فانتخبت لذلك مالمح من  وقد تنوعت مقاصد كالمه 
احتجاجه  بآي الذكر احلكيم ومنها:

 يف أدب النبي األعظم  أواًل: فيم قاله

استشهاده  بثالث آيات مباركات: قوله تعاىل: ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف 
ُسوُل َفُخُذوُه  َوَأْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنَي﴾ )األعراف 199(. وقوله تعاىل: ﴿ما آتاُكُم الرَّ
َعِظيٍم﴾  ُخُلٍق  َلَعلى  ﴿َوإِنََّك  تعاىل:  وقوله  )احلرش7(.  َفاْنَتُهوا﴾  َعْنُه  هَناُكْم  َوما 

)القلم4(. 
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قال العالمة املجليس: »قال موالنا احلسن ))إن اهلل أدب نبيه  أحسن 
األدب فقال ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنَي﴾، فلمهّ وعى الذي أمره 
  ُسوُل َفُخُذوُه َوما هَناُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾ فقال جلربئيل قال تعاىل: ﴿ما آتاُكُم الرَّ
ن ظلمك، فلمهّ  وما العفو؟ قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمهّ

فعل ذلك أوحى اهلل إليه ﴿َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾((«)92(.

يبدو من الرواية الرشيفة أن اإلمام  كان مراعيًا لرتتيب اآليات بعضها تلو 
بعض، وما بني ترتيبها من األمر اجلامع أو الوصف اجلامع هلا، فضاًل عام يناسبه من 
االستشهاد هبا، كلٌّ بحسبه فأفيد من ذلك ما أمكنني استظهاره، وتأويله من كالمه 

.

األمر األول: إن اإلمام  مجع يف اآليات املباركة بني وصفني: األول: تأديب 
اهلل سبحانه لنبيه  أحسن األدب، ونحوه قوله  ))أدبني ريب فأحسن تأديبي((. 
الثاين: تفويض أمره سبحانه إىل نبيه ، وأن يكون مرجع الناس يف الترشيع عن اهلل 

ُسوُل َفُخُذوُه َوما هَناُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾.  تعاىل فقال تعاىل ﴿ما آتاُكُم الرَّ

األمر الثاين: حمل الشاهد من اآلية: ما وجه املناسبة بني اآليات يف ترتيبها عىل 
لسان اإلمام ؟ 

فاآلية  اجْلاِهِلنَي﴾،  َعِن  َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفَو  ﴿ُخِذ  تعاىل:  قوله  أما   
ناظرة إىل تعليم النبي األدب اإلهلي يف معاملة الناس، ومراعاة مودهتم، ومداراة 
أمورهم ال يف مقام بيان أخالقه  فإن لذلك حماًل آخر، إذ اشتملت اآلية عىل شامئل 
اخلصال احلميدة التي فرسهتا الرواية املباركة بقول جربيل للنبي يف معنى 
العفو: ))أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك((. ونحوه 
ما أثر عن أيب عبد اهلل الصادق  إذ قال: ))إال أن مكارم الدنيا، واآلخرة يف ثالثة 
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أحرف من كتاب اهلل عزهّ وجلهّ ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنَي﴾، 
وتفسريها أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك(()93(، ويف 
معنى العفو قال الصادق  وعن أيب عبد اهلل الصادق أن املعنى: ))خذ منهم 
ما ظهر، وما تيرس، والعفو الوسط(()94(، ونحو هذا ما ُأثر عن عبد اهلل بن الزبري)95(.

 من الناس ما تيرس منهم من أفعاهلم، ومن أقواهلم  ومعنى هذا: أن يقبل 
اليسري، وأاّل يشق عليهم فيام ال يطيقون، أو أن يبلغ اجَلْهد فيام يتكلفون، فإن ذلك 

من العسري عليهم، وقد يكون مدعاة نفورهم، فهذا معنى ما ظهر منها، وما تيرس.

وأّما قوله تعاىل ﴿َوْأُمْر بِاْلُعْرِف﴾ فهو أدب آخر يفيد العناية باجلانب االجتامعي 
االجتامعية،  السنن  تعارف من  ما  أي:  العرف  به، وهو  الناس، واإليصاء  يف حياة 
والسري اجلارية لدى عقالء الناس، ومل يكن منكرًا فأمر اهلل نبيه  أن يأمر بالعرف 

أي: املعروف اجلميل من األمثال)96(. 

أرفع، وأكمل -يف  بأدب  أمر آخر  اجْلاِهِلنَي﴾  َعِن  ﴿َوَأْعِرْض  تعاىل  ويف قوله 
بام  منهم  تيرس  بام  باألخذ  أمر  فهناك  بالعفو،  األخذ  من  للناس–  املداراة  سبيل 
أمر باإلغضاء طرفًا، واإلعراض عن سفه اجلاهلني، وعدم مكافأة  يطيقون، وهنا 

السفهاء عىل سفههم)97(. 

ُسوُل َفُخُذوُه َوما هَناُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾ وإن كانت ذات  أما اآلية ﴿ما آتاُكُم الرَّ
غرض آخر يف داللتها، ونزوهلا غري ما كان عليه قوله تعاىل ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف 
َوَأْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنَي﴾ من الغرض فإن سياق الرواية الرشيفة مجع بينهام عىل نحو 

التتابع، والرتتيب بنحو مقصود. 

ض إىل نبيه  جزئيات الترشيعات، وتفصيالته،  وتفيد اآلية: أن اهلل تعاىل فوَّ
وكذا يف احلكم، والقضاء، فجعل اهلل سبحانه أمر نبيه  أمره وقضاءه قضاءه.
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فأخلص إىل القول: إن اآلية بقطع النظر عن سياقها الذي وقعت فيه أفادت 
تفويض الترشيع، والقضاء إىل رسول اهلل ، فضاًل عن االمتثال ألوامره ونواهيه 
مطلقًا. أما قوله تعاىل ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنَي﴾ فإهنا كانت 

يف مقام تأديب النبي  أحسن األدب –كام تقدم-.

ووجه املناسبة بني اآليتني: أن مداراة الناس ومراعاة أحواهلم ومحل عىل أخالق 
السمح الكريم هي من أشد األمور صعوبة، وأعظمها مشقة، فإذا كان املرَسل من 
عند اهلل كذلك –وهو كذلك- فهو األجدر وأقدر أن يكون حكاًم عداًل يف قضائه 
الناس وال يكون ذلك إال بعد أن يكون ذا استعداد تام هلذه املهمة،  وترشيعه بني 
ه كالم السبط املجتبى  فكذلك كان رسول اهلل  أهاًل لذلك، وهذا التعليل يفرسِّ
ُسوُل َفُخُذوُه َوما هَناُكْم   بقوله ))فلمهّ وعى الذي أمره قال تعاىل: ﴿ما آتاُكُم الرَّ

َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾((. 

مقام  يف  خيفى-  ال  –كام  فاآلية  َعِظيٍم﴾  ُخُلٍق  َلَعلى  ﴿َوإِنََّك  تعاىل  قوله  وأما   
، وإن كان األدب نحو  ، وليس يف مقام وصف أدبه  وصف خلقه العظيم 
 ، وأقواله  فعاله،  يف  الظاهرة  احلسنة  والشامئل  احلميدة،  األخالق  يشمل  ُخُلٍق 
فاآلية ناظرة يف مقام مدح اخلاتم  إىل كامل خلقه حتى بلغ من كامله أن بلغ ﴿ُثمَّ 

َدنا َفَتَدىلَّ * َفكاَن قاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدنى﴾ من حمل القدس اإلهلي، والرضا.

حمل الشاهد من اآلية يف الرواية

تعاىل لقوله  التعليل  مقام  يف  أظن-  -كام  وردت  الرواية  سياق  يف  اآلية   كأن 
متت  ملّا   النبي أن  بمعنى:  اجْلاِهِلنَي﴾  َعِن  َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفَو  ﴿ُخِذ 
له تلك األخالق السامقة التي أشارت إليها اآلية األوىل وكام وصفها صادق أهل 
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َل ذلك بقوله ﴿َوإِنََّك َلَعلى  البيت : ))أن فيها مكارم الدنيا واآلخرة(()98(، علَّ
ُخُلٍق َعِظيٍم﴾ أي: إنك تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك 
ألنك عىل خلٍق عظيم أو أهنا يف مقام التقرير، والتأكيد أي: إنك تصل من قطعك، 
وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، ونحوها من اآليات والصفات الدالة عىل 

مقام خلقك العظيم، وكال الوجهني سائغ مقبول.

 بلغ الغاية، والكامل يف اخللق فقال  وحاصل ذلك كله: أن النبي األعظم 
ابتدأت  التي  الغاية  إىل  تشري  فاآلية  َعِظيٍم﴾.  ُخُلٍق  َلَعلى  ﴿َوإِنََّك  وصفه  يف  تعاىل 
يف  متامًا  الكامل  بلغت  حتى  الغاية  تلك  وتسامت  األدب  أحسن   النبي بتأديب 
قوله تعاىل ﴿َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾ وهو ما يفرسِّ كالم املجتبى )) فلمهّ فعل 
َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾، وال مدخلية  ﴿َوإِنََّك  ذلك، أي: ما أمره اهلل به أوحى اهلل إليه 
أمر  ألن  َفاْنَتُهوا﴾،  َعْنُه  هَناُكْم  َوما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آتاُكُم  ﴿ما  تعاىل  قوله  يف  لآلية 
اإلتيان، واالمتثال، والتفويض له  يف الترشيع قد تم بعد قوله تعاىل ﴿ُخِذ اْلَعْفَو 
املناسبة بني اآليتني أي:  ملا وقفت عليه من  اجْلاِهِلنَي﴾  َعِن  َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف  َوْأُمْر 
الترشيع  إليه  ض  فوَّ به، واستحفظه عليه  اهلل  أمره  ما    الكريم  نبيه  أن وعى  بعد 
والقضاء واالمتثال ألوامره ونواهيه((. فإن قوله تعاىل ﴿َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾ 
يقع يف سياق قوله تعاىل ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنَي﴾ فذلك 

ما ُتشعر به قرينة وحدة السياق يف اخلطاب.

 تبني مما تقدم إمجااًل: أن الرواية الرشيفة أشارت إىل ثالثة مقامات:

املقام األول: مقام تأديب النبي باألدب اإلهلي أحسن األدب، وأنه  بعني 
اهلل، وحمض عنايته اخلاصة سبحانه، فكان أول ما وعاه نبيه الكريم  واستحفظه 
اآلداب  وخصال  احلسنة،  الصفات  وشامئل  األخالق،  مكارم  من  به  أمره  ما  هو 
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احلميدة التي حّثت عليها اآلية بقوله تعاىل ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن 
اجْلاِهِلنَي﴾.

املقام الثاين: مقام التفويض، وذلك باالمتثال ألوامر رسوله  ونواهيه فضاًل 
ضه سبحانه من الترشيع، واحلكم، والقضاء، وذلك هو قوله تعاىل ﴿ما آتاُكُم  عام فوَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َوما هَناُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾، وهو مقام أرفع وأكمل من املقام األول،  الرَّ
وكان نتيجة وتسبيبًا للمقام األول إذ أرشكه اهلل يف مقام التفويض يف االمتثال ألمره، 
بنهيه،  وهنيه  رسوله،  بطاعة  مقرونة  طاعته  سبحانه  فجعل  حكمه،  يف  والترشيع 

وترشيعه فرع ترشيعه.

املقام الثالث: مقام املدح العظيم الواقع يف سياق قوله تعاىل ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر 
األعظم  النبي  بلغها  التي  املتناهية  الغاية  فكانت  اجْلاِهِلنَي﴾  َعِن  َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف 
 بعد طويه مراحل الكامل أن مدحه املوىل عزَّ وجلَّ أعظم املدح فقال: ﴿َوإِنََّك 

َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾.

ثانيًا: فيم قاله  يف مقام بيان فضائل أمري املؤمنني  خاصة

تعاىل: قوله  وهي:  مباركة  آيات  بست  املقام  هذا  يف    اإلمام  يستشهد    
تعاىل: قوله  آية17(،  )هود  ِمْنُه﴾  شاِهٌد  َوَيْتُلوُه  ِه  َربِّ ِمْن  َنٍة  َبيِّ َعىل  كاَن  َفَمْن   ﴿َأ 

تعاىل: قوله   ،)11 آية10-  )الواقعة  ُبوَن﴾  امْلَُقرَّ ُأولئَِك   * ابُِقوَن  السَّ ابُِقوَن  ﴿َوالسَّ
 

)احلديد آية  َأْعَظُم َدَرَجًة﴾  اْلَفْتِح َوقاَتَل ُأولئَِك  َقْبِل  ِمْن  َأْنَفَق  َمْن  ِمْنُكْم  َيْسَتِوي  ﴿ال 
ِذيَن  الَّ َلنا َوإِلْخوانَِنا  اْغِفْر  َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  َبْعِدِهْم  ِمْن  ِذيَن جاُؤ  ﴿َوالَّ 10(، قوله تعاىل: 

نا إِنََّك َرُؤٌف َرِحيٌم﴾ )احلرش  ِذيَن آَمُنوا َربَّ َعْل يِف ُقُلوبِنا ِغالًّ لِلَّ َسَبُقونا بِاإِليمِن َوال َتْ
َبُعوُهْم  ِذيَن اتَّ ُلوَن ِمَن امْلُهاِجِريَن َواأَلْنصاِر َوالَّ ابُِقوَن اأَلوَّ آية 10(، قوله تعاىل: ﴿َوالسَّ
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راِم  بِإِْحساٍن﴾ )التوبة آية100(، قوله تعاىل: ﴿َأ َجَعْلُتْم ِسقاَيَة احْلاجِّ َوِعمَرَة امْلَْسِجِد احْلَ
َكَمْن آَمَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآلِخِر﴾ )التوبة آية 19(.

يف  خطبها  التي   احلسن اإلمام  خطب  أطول  من  تعد  رشيفة  خطبة  يف 
 ، املؤمنني  أمري  فضائل   يف  بنيَّ وأسهب  وفيها  معاوية،  ه عىل  ردِّ معرض 
بام    اهلل  رسول  من  وقرابته   ، عنه  وذبِّه  اإلسالم،  إىل  وسبقه  تقواه،  وبيان 
أغنى عن الكالم، واستوقف ذوي األلباب واألفهام؛ فقال مما خطبه: ))إنهّا أهل بيٍت 
الرجس وطهرنا  عنهّا  فأذهب  باإلسالم، واختارنا، واصطفانا، واجتبانا،  اهلل  أكرمنا 
أيب  ))وكان  االستشهاد  حمل  وفيه    املؤمنني  أمري  حق  يف  قال  أن  إىل  تطهريًا(( 
 ، ق اهلل ورسوله  أول َمْن استجاب هلل ولرسوله ، وأول من آمن، وصدَّ
ِه َوَيْتُلوُه  َنٍة ِمْن َربِّ وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه املنزل عىل نبيه املرسل ﴿َأ َفَمْن كاَن َعىل َبيِّ
شاهد  وهو  يتلوه  الذي  وأيب  ربِّه،  من  بيِّنة  عىل  الذي    اهلل  فرسول  ِمْنُه﴾  شاِهٌد 
منه(()99(. ويف تتمة كالمه  استشهاد باآليات اخلمس األخرى، ولكل آية حمل 
وقوف وحتليل ونظر ليس هذا حمله، والتامسًا لإلجياز، وطلبًا يف االختصار سأبحث 

اآلية األوىل لتكون حمل الشاهد من الكالم.

 حمل الشاهد من اآلية

 أما وجه االستشهاد باآلية املباركة يف حق أمري املؤمنني  فأفيده من مجلة 
من القرائن التي حُتْدق باآلية الكريمة جيمعها قوله تعاىل ﴿َوَيْتُلوُه شاِهٌد ِمْنُه﴾ وهي 

عىل النحو اآليت:

عليه  البحث– ما وقفت  من  –فيام سبق  تقّدم  لفظة )شاهد(  األوىل:  القرينة   
احلضور،  معنى  معنيني:  عىل  يقع  الشاهد  أن  َوَمْشُهوٍد﴾  ﴿َوشاِهٍد  تعاىل  قوله  من 
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ومعنى َمْن يؤدي الشهادة، أو يتحمل الشهادة. ويف هذه اآلية ورد بمعنى َمْن يؤدي 
الشاهد تصديق  به  الشهادة)100(، ويشهد بصحتها)101(. والشهادة بصحة ما يشهد 
َنٍة  للمشهود به، وبام جاء به، وهو املشار إليه بالبينة يف قوله تعاىل ﴿َأ َفَمْن كاَن َعىل َبيِّ

 .)102( ِمْن َربِِّه﴾، ومعناه: البصرية اإلهلية اخلاصة التي أوتيها األنبياء

الثانية: لفظة )يتلوه( اي: يتبعه من االتِّباع)103( ال من التالوة بمعنى:  القرينة 
القراءة ففيه تكلف باٍد.

التابع  يكون  بأن  واملتبوع  التابع  بني  وثيقة  مالزمة  نحو  االتِّباع  معنى  ويف 
أفادته لفظة )منه( يف قوله تعاىل ما  أو ذا سنخية منه، ولعل هذا  املتبوع   من جنس 
﴿َوَيْتُلوُه شاِهٌد ِمْنُه﴾ ومل تقل اآلية )ويتلوه شاهد بعده( ألن من معاين )من( بيان 
)احلج30()105(، لذا:  اأَلْوثاِن﴾  ِمَن  ْجَس  الرِّ ﴿َفاْجَتنُِبوا  اجلنس)104( ومنه قوله تعاىل 
فال يبعد هذا الوجه أن يراد به يف مورد اآلية أن يكون التابع من جنس املتبوع له، وال 
حمذور فيه، بل استقامة املعنى فيه راجحة، وقد تمَّ ذلك يف عيل أن يكون هو 
الشاهد يف اآلية، ومما يشهد لذلك ويدل عليه شهادة رسول اهلل  له بقول رصيح 
ُيْنَكر أن النبي بعث أبا بكر بسورة  يف اخلرب املشهور يف تبليغ سورة براءة بام ال 
براءة ليبلغها ثم أرسل عليًا  عىل ناقته العضباء ليدرك أبا بكر قبل تبليغه، فلام 
))ال،  قال:  نزل يف شأين يشء؟  أ  أنت وأمي  بأيب  »يا رسول هلل  قال  بكر  أبو  رجع 
ولكن ال يبلغ عني غريي أو رجل مني(()106(، وال حمذور أن يكون عيل هو التابع 
منه بل كبعضه، وقد أنزله القرآن منه منزلة نفسه فقال تعاىل ﴿َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع َأْبناَءنا 

َوَأْبناَءُكْم َونِساَءنا َونِساَءُكْم َوَأْنُفَسنا َوَأْنُفَسُكْم﴾ )آل عمران61(.

 وعن نفسه خيرب أمري املؤمنني  ما ذكره بأبلغ بيان عن حاٍل من أحواله إذ 
ه(()107(. قال ))ولقد كنت أتبعه اتِّباع الفصيل أثر أمِّ



105

 وعىل مجيع األقوال التي تأولت الشاهد إال قواًل واحدًا)108( حرَصْت أن تتأول 
الشاهد بأن يكون من جنس املشهود له فقالوا فيه: إن الشاهد هو لسان النبي؛ 
 ،ألنه بعٌض منه، ووجه ثان: وهو تأويل عجيب: أن يكون املراد به صورة النبي
بن  به هو عيل  املراد  يكون  أن  الوجوه وهو:  أقوى  ثالث  ووجهه، وخمايله، ووجه 
الشاهد من حممد، وبعض منه، واملراد منه  الرازي »أي: هذا  قال    أيب طالب 
يؤاخذ  ملا  الوجوه  أقوى  بعض من حممد«)109(. وهو  بأنه  الشاهد  هذا  ترشيف 
عىل الوجه األول من التكلف فيه إذ إنه محٌل عىل املجاز وال حيوجنا إىل املجاز مع 
وجود وجه حيمل عىل احلقيقة كتأويله بعيل بن أيب طالب ، أما الوجه الثاين فهو 
أبعد تأوياًل وأشد تكلفًا من األول وال أعلم له مرّجحًا يرُجُحه، فضاًل عام يف الوجه 

الثالث من القوة فإن له ما يعضده من القرائن الروائية –كام سيأيت بياهنا -.

 الروايات الساندة تأويل اإلمام احلسن

َوَيْتُلوُه  ِه  َربِّ ِمْن  َنٍة  َبيِّ َفَمْن كاَن َعىل  ﴿َأ  ابن عباس يف قوله تعاىل:   ما روي عن 
شاِهٌد ِمْنُه﴾ أنه عيل بن أيب طالب خاصة)110(. فتلك رواية ال تشري إىل الفرد األكمل 
بمعنى: شمول غريه فيها وأنه أكمل فرد تتمثل به، وإنام عىل سبيل الفرد املنحرص 
به الشاهد، وهو بنّي ال حيتاج مزيد بيان. ونحوها متاما عن ابن عباس قال: ﴿َأ َفَمْن 
َنٍة ِمْن َربِِّه﴾ رسول اهلل  ويتلوه شاهد منه )عيل( خاصًة)111(. ومنه ما  كاَن َعىل َبيِّ
ورد عىل لسان أمري املؤمنني  رصاحة ما يرويه املتقي اهلندي يف كنز العامل إذ قال 
: ))قال رسول اهلل  عىل بينة من ربه أنا، وأنا شاهد منه(()112(. وقوله ))وأنا 
شاهد منه(( من كالم أمري املؤمنني  ال كالم رسول اهلل ،ويزيدها تعضيدًا ما 

.)113( تناقلته التفاسري املنسوبة ألهل البيت
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فيم قاله  يف مدح عيل ، وذمِّ الوليد بن عقبة

وفيه قد استشهد بآيتني اثنتني مها: قوله تعاىل ﴿َأ َفَمْن كاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن كاَن فاِسقًا 
ِذيَن آَمُنوا إِْن جاَءُكْم فاِسٌق بَِنَبإٍ  ا الَّ َ ال َيْسَتُووَن﴾ )السجدة آية 18(، وقوله تعاىل ﴿يا َأيُّ

ُنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىل ما َفَعْلُتْم ناِدِمنَي﴾ )احلجرات6(.  َفَتَبيَّ

قال اإلمام احلسن : ))وأما أنت يا وليد بن عقبة فواهلل ما ألومك أن تبغض 
عليًا، وقد جلدك يف اخلمر ثمنني جلدًة، وقتل أباك صربًا بيده يوم بدٍر، أم كيف تسبهّه 
ك فاسقًا، وهو قول اهلل عزَّ وجلهّ ﴿َأ  ه اهلل مؤمنًا يف عرش آياٍت يف القرآن، وسمهّ وقد سمهّ
ُنوا  َفَمْن كاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن كاَن فاِسقًا ال َيْسَتُووَن﴾، وقوله ﴿إِْن جاَءُكْم فاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبيَّ

َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىل ما َفَعْلُتْم ناِدِمنَي﴾(()114(. 

ويف الرواية

مما  فذلك   ، املؤمنني  أمري  فضل  بيان  مقام  يف    اإلمام  يكن  مل  أواًل: 
استلزمه مقام احلديث يف الردِّ عىل الوليد بن عقبة وبيان قدره املتسافل بإزاء مقام 

. الشموخ وعلو الكعب ألمري املؤمنني

يسمى  ما  البيانية  العرب  أساليب  من  خطابه  يف    اإلمام  التمس  ثانيًا: 
بالطباق وهو اجلمع بني متضادين أو معنيني متقابلني)115(، وذلك شائع يف القرآن 
الفاسق   وقابلها بصفة   صفة املؤمن وخصها بعيل  العرب، فذكر  وكالم 

وخصها بالوليد.

 ثالثًا: يف النص إشارة رصحيٌة منه  إىل ما نزل يف عيل من القرآن أواًل، 
ووصفه باملؤمن.

 )وقد ساّمه اهلل مؤمنًا يف عرش آيات( أنه أراد من  رابعًا: ال يبدو يف قوله 
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اآليات احلرص بالعدد، فأغلب الظن أنه  ذكر العدد وأراد الكثرة أو املبالغة يف 
ًة َفَلْن َيْغِفَر اهلُل هَلُْم﴾ )التوبة  ْم َسْبِعنَي َمرَّ الكثرة ال احلرص كقوله تعاىل ﴿إِْن َتْسَتْغِفْر هَلُ
80(، فالسبعون هنا عدد يدل عىل الكثرة أو املبالغة يف الكثرة ال احلرص كام عرفته 

العرب يف أساليب كالمها فكذلك  استعمل )العرشة( كناية عن الكثرة. ويدل 
عليه ما ورد عن ابن عباس قوله »نزلت يف عيل ثالثامئة آية«)116(، وقول جماهد »نزل 

يف عيلٍّ سبعون آية«، ونحوها مما يدل أن النازل يف عيل أكثر من عرش آيات.

ي هبا عيل مؤمنا آية   خامسًا: ذكر اإلمام  من اآليات العرش التي سمُّ
السبق للفضائل  الفضل وإحصاء  بيان  واحدة وترك األخريات ألنه ليس يف مقام 
لعيل وإنام يف مقام الرد عىل اخلصم لسابق ما ابتدر منه سب عيل فردَّ عليه 

اإلمام  ملتمسًا اإلجياز.

حمل الشاهد من اآليتني 

أمجعت كلامت املفرسين، واملؤرخني أن اآلية نزلت يف حق عيل وتسميته 
فيها باملؤمن، والوليد بن عقبة، وتسميته فيها بالفاسق)117( يف حادثة مشهورة رواها 
مشاجرة  يف    طالب  أيب  بن  لعيل  قال  معيط  أيب  بن  الوليد  أن  وآخرون  مقاتل 
حصلت »أسكت فأنت صبيٌّ وأنا أحد منك سناًنا، وأبسط منك لسانًا، وأكثر حشوًا 

اهلل عزَّ وجلَّ فأنزل  فاسق((  فإنك  ))أسكت    له عيل  قال  فقال:  الكتيبة«،   يف 
ما يف  الوليد. وأهم  يعني:  َيْسَتُووَن﴾)118(  فاِسقًا ال  كاَن  َكَمْن  ُمْؤِمنًا  كاَن  َفَمْن  ﴿َأ 

اآلية مسألتان:

اآليات  سياق  يف  ُمْؤِمنًا﴾  كاَن  َفَمْن  ﴿َأ  تعاىل  قوله  وقوع  جهة  من  األوىل:   
جهة،  من  اآليات  بني  السياق  وحدة  فكانت  املؤمنني،  صفات  احلاكية  السابقة 
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واإلمجاع القائم بأن املراد من املؤمن باآلية عيل من جهة أخرى، فكأهنا حاكية 
. لصفات أمري املؤمنني

 الثانية: أن تكون الصفات املحمودة املذكورة يف اآلية السابقة حاكية لصفات 
أمري املؤمنني  من قبيل كونه الفرد األكمل، واملثل األتم الذي تتحقق فيه اآلية 
ِذيَن آَمُنوا﴾  ا الَّ َ املباركة، ويدل عليه: قول ابن عباس »ما يف القرآن آية وفيها ﴿يا َأيُّ
كلِّ  أمري    أمريها ورشيفها«)119(، فصار  وإاّل وعيل  وقائدها،  رأسها  إاّل وعيلٌّ 
مؤمن، ومعناه: أن صفات املؤمنني تتمثل يف عيل  بأعىل مراتبها، فكيف إذا كان 

املقصود باآلية ﴿َأ َفَمْن كاَن ُمْؤِمنًا﴾ عليًا  خاصة، ومل يرشكه فيها أحد غريه.

نكتة يف تسمية عيل  مؤمنًا، وتسمية الوليد فاسقًا

لعل ما أفيده من كالم اإلمام  أنه أطلق وصف )املؤمن( وأراد به االسم، 
وأطلق نعت الفاسق وأراد به االسم فقال يف مورد الكالم )وقد سامه اهلل مؤمنًا يف 
عرش  يف  مؤمنًا  اهلل  نعته  وقد    يقل  ومل  فاسقًا(،  وسامك  القرآن  من  آيات  عرش 
ذلك  ووجه  الوصف.  ملعنى  لفظ االسم  فاستعار  فاسقًا  ونعتك  القرآن،  آيات من 
عن  يعرف  ملا  الوصف  ملعنى  االسم  مصطلح  استعار    اإلمام  أن  أحسبه:  كم 
فال  املسمى  تعريف  فاالسم  باملسمى  أطلق عىل صاحبه- من مالزمة  –إذا  االسم 
 يكون إال الزمًا له غري مفارق له وبه يعهده الناس، فكأن اإلمام احلسن املجتبى
ف أن نعت املؤمن لعيل بام يف ذلك النعت من حمامد عظيمة  ، ويعرِّ أراد أن يبنيِّ
الرجل  يفارق   كام ال  اإليامَن عيلٌّ يفارق  املؤمنني كلزوم اسمه فال  الزٌم ألمري 
املالزم  الفسق  نعت  من  فجعل  بالفسق،  الوليد  به  نعت  فيام  باملقابل  وكذا  اسمه، 
له، واملشهور عنه، واملعروف به، واملعهود لدى الناس كاسمه الذي ينادى به وال 

يفارقه. 
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ُنوا َأْن  َفَتَبيَّ ِذيَن آَمُنوا إِْن جاَءُكْم فاِسٌق بَِنَبإٍ  ا الَّ َ الشاهد الثاين: قوله تعاىل ﴿يا َأيُّ
ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىل ما َفَعْلُتْم ناِدِمنَي﴾ )احلجرات6(. ويف اآلية حكم 
فقهي أفاده الفقهاء من اآلية بخصوص خرب الفاسق يف الشهادة التي من مواردها 
مقام  استشهد هبا احلسن يف  وملِ  باآلية؛  االستشهاد  أما حمل  اهلالل)120(.  رؤية 
اآلية  نظرية  معيط،  أيب  بن  عقبة  بن  الوليد  يف  نزلت  اآلية  فألن  الرجل؛  تفسيقه 
الطباطبائي:  العاّلمة  قال  وكام  عقبة،  بن  الوليد  يف  نزوهلا  خرب  تواتر  وقد  السابقة. 

»نزول اآلية يف الوليد بن عقبة مستفيض من طرق أهل السنة والشيعة«)121(.

ثالثًا: فيم قاله  –يف موارد أخر– يف بيان فضل أهل البيت  ردًا 
عىل ما وقع من اهتام أهل الكوفة له

استشهاده  بآيتني يف املقام ومها: قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهلَل اْصَطفى آَدَم َوُنوحًا 
ًة َبْعُضها ِمْن َبْعٍض َواهلُل َسِميٌع َعِليٌم﴾ )آل  يَّ َوآَل إِْبراِهيَم َوآَل ِعْمراَن َعىَل اْلعامَلنَِي * ُذرِّ
عمران33- 34(، متثيله  بالشجرة الزيتونة إشارة إىل قوله تعاىل ﴿ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة 

ٍة َيكاُد َزْيُتها ُيِض ُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه ناٌر﴾ )النور35(. ٍة َوال َغْربِيَّ ِقيَّ ُمباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة ال رَشْ

روي أن أهل الكوفة وقعوا يف ذمِّ احلسن  فقالوا: إن احلسن بن عيل عيُّ 
احلسن  إىل  فقام    املؤمنني  أمري  مسامع  إىل  ذلك  فوصل  حيسنه  ال  أي:  الكالم 
قائاًل: »يا ابن رسول اهلل يقولون: إن احلسن بن عيل عيُّ الكالم ال يقوم بحجة فاعُل 
ما  كأحسن  بالناس  خطيبًا    عيل  بن  احلسن  فقام  الناس«،  وأخرب  األعواد،  هذه 
بلغ من فصيح الكالم، وبليغ البيان فقال : ))أيا الناس اعِقلوا عن ربِّكم، إن 
اهلل اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران عىل العاملني ذرية بعضها من بعض 
واهلل سميع عليم، فنحن الذرية من آدم، واألرسة من نوٍح، والصفوة من إبراهيم، 
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واألرض  املرفوعة،  كالسمء  فيكم  فنحن   ،حممد وآل  إسمعيل،  من  والساللة 
بورك  التي  غربية  وال  رشقية،  ال  الزيتونة،  كالشجرة  الضاحية  والشمس  ة،  املدحوَّ
ق بغصٍن  زيتها. النبيُّ أصلها، وعيلٌّ فرعها، ونحن واهللِ ثمرة تلك الشجرة، فمن تعلَّ

من أغصاهنا نجا، ومن ختلَّف عنها إىل النار هوى(()122(.

يف الرواية مجلة نكات منها:

أواًل: مل يلتمس اإلمام  يف الرد عىل مزاعم القوم أسلوب اخلطاب املبارش 
  انتقل  التكذيب، بل  بالنفي أو  اللسان«  أي: مل يرّد عىل من قال له »إنك عيُّ 
بياهنا، ومواطن  أساليب كالم  العرب يف  والتلميح كام تصنع  اإلشارة  أسلوب  إىل 
  فصاحتها فرشع ببيان فضل أهل البيت من خالل آية االصطفاء يف قصد منه
وإشارة إىل أن َمن كان من أهل بيت اصطفاهم اهلل عىل سائر خلقه فإن الفصاحة 
طوع لساهنم، معقودة بنواصيهم، وما قْدر الفصاحة، وفضيلتها أمام ما فضلهم اهلل 

 .به من كرائم النبوة، أن جعلهم من ذرية إبراهيم وعرتة حممد

وله تفسري آخر: وهو: أن اإلمام  حني علم من القوم عصياهنم له ومتردهم 
عليه تذرعوا بمثل هذه الذرائع »أنك عيُّ اللسان، ال حُتسن الكالم« فاستشهد بآية 
بإطاعته  مأمورون  وهم  عليهم  اهلل  حجة  أنه  وتذكريًا  هلم  إشعارًا  أواًل  االصطفاء 

فكان منه هذا البيان.

كل  وإيراد  تناسقها،  بحسن  سبكها  وإبداع   ، ألفاظه  اختيار  براعة  ثانيًا: 
آدم، واألرسة من  الذرية من  ))فنحن  اآلية   عقب  لفظة يف حملها يف ظل قول 
فالذرية،   ،))حممد وآل  إسمعيل،  من  والساللة  إبراهيم،  من  والصفوة  نوح، 
للرجل،  الشديدة  القرابة  معنى  إىل  تؤول  ألفاظ  كلها  والساللة، واآلل،  واألرسة، 
والصلة الوثيقة عىل وجوه متقاربة جيمعها املشرتك يف معنى الرحم وصلتها بالرجل.
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 حمل االستشهاد يف اآلية 

الصفوة  الفضل أي: تفضيل  بيان  اآلية هو:  الغرض األصيل، واملقصود من   
الطاهرة عىل سائر اخللق كام أشارت إليهم اآلية، واستشهد هبا اإلمام  يف مورد 
  الرضا  احلسن  أيب  اإلمام  عن  روي  ما  التعليل  هذا  عىل  ويدل    تفضيلهم 
ل اهلل العرتة عىل سائر الناس؟« فقال أبو احلسن  حني سأله املأمون قال له »هل فضَّ
ل أبان فضل العرتة عىل سائر الناس يف حمكم كتابه(( فقال له  : ))إن اهلل عزَّ وجَّ
املأمون: وأين ذلك من كتاب اهلل؟ فقال له الرضا: ))قول اهلل عزَّ وجلَّ ﴿إِنَّ اهلَل 
ًة َبْعُضها ِمْن َبْعٍض  يَّ اْصَطفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل إِْبراِهيَم َوآَل ِعْمراَن َعىَل اْلعامَلنَِي * ُذرِّ

َواهلُل َسِميٌع َعِليٌم﴾(()123(.

وعليه: تكون الصفوة من آل إبراهيم عرتة حممد، وهو ما أكده اإلمام أبو 
عبد اهلل الصادق  أنه تال هذه اآلية ﴿إِنَّ اهلَل اْصَطفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل إِْبراِهيَم َوآَل 
ِعْمراَن َعىَل اْلعامَلنَِي﴾ فقال: ))نحن منهم، ونحن بقية العرتة(()124(. ويف اآلية وجوه 

تستحق النظر فيها ليس هذا حمل تفصيلها)125(.

فأخلص إىل القول: إن اإلمام قصد هبذه اآلية يف حمل االستشهاد هبا والتأكيد 
إىل عرتة  أمرها  ينتهي   حتى  وإبراهيم، وإسامعيل  آدم، ونوٍح،  الصفوة من  عىل 
النبي اخلاتم  فجمعوا فضائل املصطفني السابقني؛ ألهنم من عرتهتم، والصفوة 

منهم جمماًل ذلك  بأحسن بيان كام تقدم.

ٍة  ٍة َوال َغْربِيَّ ِقيَّ الشاهد الثاين: قوله تعاىل ﴿ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة ال رَشْ
تفسريها،  اْخُتِلف يف  التي  اآليات  من  ناٌر﴾. هذه  مَتَْسْسُه  مَلْ  َوَلْو  ُيِض ُء  َزْيُتها  َيكاُد 

وذهب التأويل فيها مذاهبه)126(.
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حمل االستشهاد باآلية 

ُأفيُد من تأويل كالمه  وجوهًا سبعة أوجزها عىل النحو اآليت:

ال  اهلل  كالم  من  االقتباس  نحو  عىل  باآلية    اإلمام  استشهاد  جاء  أواًل: 
االستشهاد احلريف باآلية.

ثانيا: وقعت اآلية يف سياق كالم اآلية األوىل وقد اشرتكتا يف بيان فضل العرتة 
وتفضيلهم وإن اختلف غرضها عن اآلية األوىل.

وجوب  تفيد  فإهنا    هلم  تفضياًل  أفادت  وإن  فهي  هبا:  االستشهاد  حمل  اما 
التسمك هبم وإطاعتهم، ويدل عليه قوله  عقب اآلية ))ونحن –واهللِ- ثمرة 
تلك الشجرة فمن تعلق بغصٍن من أغصاهنا نجا، ومن ختلف عنها إىل النار هوى((  
 إن مل يكن احلث عىل وجوب التمسك  وإاّل فام وجه املناسبة بني اآلية وقوله 

هبم؟

رابعًا: اإلعجاز البالغي فيم تكلم به : اقتبس اإلمام  جزءا من اآلية 
ٍة َوال َغْربِيٍَّة﴾،  ِقيَّ دون أوهلا وال آخرها، وهو قوله تعاىل﴿َشَجَرٍة ُمباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة ال رَشْ
  وأغلب ظني يف توجيه ذلك: ألن وصف الشجرة وصف جامع ألهل الكساء
بصورة تشبيهية دقيقة، وبأحسن بيان اختزله اإلمام  يف كلمة )شجرة( وما يف 

تركيب الشجرة من تأليف بني أصٍل، وفرٍع، وأغصان، وثامر، وأوراق.

فساق اإلمام احلسن الكالم تعبريًا عن العرتة بأدق تصوير، وأوىف معنى،، 
وأحسن تشبيه، حني مّثل األصل بالنبي، والفرع بعيل ، واألغصان بالعرتة، 
وما كان هذا املعنى ليتحقق يف غري مورد )الشجرة الزيتونة( من اآلية. ودون ذلك 
الصادق  اهلل  عبد  أيب  عن  ورد  ما   احلسن لقول  تعضيدًا  الروايات  من  ورد  ما 
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مِء﴾ فقال  ﴿َأْصُلها ثابٌِت َوَفْرُعها يِف السَّ  أن النيسابوري سأل عن قوله تعاىل 
: ))النبي أصلها، وعيل  فرعها، واحلسنان ثمرها، وتسعة من ولد احلسني 

أغصاهنا، والشيعة ورقها(()127(.

من  الناس  خلق  وتعاىل  تبارك  اهلل  ))إن  قال  أنه   النبي عن  آخر  خرب  ويف 
أشجار شتى وُخلقت أنا وعيل من شجرة واحدة فأنا أصلها، وعيل فرعها، واحلسن 
زاغ  ومن  نجا  أغصاهنا  من  بغصن  تعلق  فمن  أوراقها  وأشياعنا  ثمرها،  واحلسني 
هوى(()128(، متامًا كام تقدم يف وصف اإلمام  ))فمن تعلق بغصن من أغصاهنا 

نجا ومن ختلف عنها إىل النار هوى((. 

بيان تشبيهي آخر يف التمثيل بالشجرة

لعل من وجه آخر أستجليه، وأفيده: فإن اختيار لفظ )الشجرة( كناية عن آرصة 
 ،؛ يف كوهنم يعودون ألصل واحد، وهو النبي القرابة الشديدة بني عرتة النبي
ولفرع واحد، وهو عيل فكانوا ذرية بعضها من بعض كحال الشجرة التي يف 
وأوراق،  وأغصان،  وفرع،  أصل،  أي:  جذر  من  مؤلفًا  واحدًا  كيانًا  تبدو  تركيبها 
فتعود األجزاء لبعضها، وتقوم األجزاء ببعضها كام تقوم األغصان عىل جذورها أو 
أصوهلا فوقع التشبيه هنا بني العرتة يف توارثها، وتفرعها، وعودها إىل أصل واحد 
بحال الشجرة يف اجتامع أغصاهنا عىل أصل واحد وتفرعها من بعض، وينع ثامرها، 

وذلك من حسن التشبيه، ودقة التصوير. 

شجرة؛  أية  وليست  الزيتونة  للشجرة    اإلمام  اختيار  وجه  لعل  خامسًا: 
املناسبة  ووجه  َزْيُتوَنٍة﴾،  ُمباَرَكٍة  ﴿َشَجَرٍة  القرآن  وصفها  كام  مباركة  شجرة  ألهنا 
أن  فكام  والزيادة،  النامء،  أي:  )الربكة(  جهة  من    والعرتة  الزيتونة  الشجرة  بني 
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الزيتونة شجرة مباركة أي: كثرية اخلري، والربكة، فكذلك حال العرتة الطاهرة فإهنم 
مباركون، ومبارك فيهم معقود اخلري الكثري بنواصيهم، ووجودهم األقدس. ومن 
وجٍه آخر: كون الشجرة زيتونة ملا جاء من األخبار الواردة عن أهل البيت  من 

. والعرتة  والنبي  خصوص تأويلها بإبراهيم

فقالوا يف تأويلها وجوهًا منها: 

 الشجرة الزيتونة عىل نحو ما تقدم ومتثيله هبا،  سادسًا: إن تأويل اإلمام 
يفيد جزمًا أهنا ال رشقية، وال غربية عىل خالف ظاهرها، وخالف تفسريها، وهو 
ما تأولوه بأهنا: ال هيودية، وال نرصانية)129(. وهو ما يتفق متامًا أن يكون املراد من 
 ، إال من ذريته، وزرع إسامعيل  ومل يكن رسول اهلل ، الشجرة إبراهيم

والعرتة من ذريته.

سابعًا: إن تأويل اإلمام  للشجرة بأن النبي  أصلها، وعليًا  فرعها 
له ما يسنده من الروايات الواردة عن أهل البيت ، كام تقدمت، وله ما يناظره يف 
َبٍة  َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ َب اهلُل َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ القرآن الكريم نحو قوله تعاىل ﴿َأ مَلْ َتَر َكْيَف َضَ

مِء﴾ )إبراهيم24(.  َأْصُلها ثابٌِت َوَفْرُعها يِف السَّ

قة م به اإلمام  من مسائل متفرِّ فيم تكلَّ

وهي مسائل تكلم هبا اإلمام احلسن  يف مواقف، ومناسبات خمتلفة شغلت 
  جانبًا من درر كالمه، مسوقة باالحتجاج بالقرآن، فانتخبت قبسًا مّما تكلم به

منعًا لإلطالة، ولعل امللتمس ضالته جيد فيها ضالته.
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أواًل: ما تكلم به  يف باب القضاء

وقد استشهد لذلك بآية مباركة واحدة، وهي قوله تعاىل ﴿َوَمْن َأْحياها َفَكَأنَّم 
َأْحَيا النَّاَس مَجِيعًا﴾ )املائدة آية32(. 

أيام  به  أخرب  فيام    الصادق  اهلل  عبد  أيب  إىل  مرفوع  خرب  يف  الكليني  روى 
خالفة أمري املؤمنني  من خرب رجل ُوجد مقتواًل يف خربة وإىل جانبه رجل بيده 
وقد  مرسعًا  رجٌل  أقبل  فحينئٍذ  بفعلته،  أقر  وقد  املؤمنني  أمري  إىل  فاقتادوه  سكني 
ة ذلك الرجل، فأحال أمري املؤمنني  القضية  اعرتف عىل نفسه بالقتل مربئًا ذمَّ
ألمري  ))قولوا  قضائه:  يف  احلسن  فقال  قصتهام  عليه  يقصا  أن  وأمرمها  احلسن  إىل 
املؤمنني إن هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا هذا، وقد قال اهلل عزَّ وجلَّ ﴿َوَمْن َأْحياها 

َفَكَأنَّم َأْحَيا النَّاَس مَجِيعًا﴾ ييل عنهم، ويرج دية املذبوح من بيت املال(()130(.

حمل الشاهد من اآلية

–بحسب ما تفيده الروايات–   الوجه األول: إن يف اآلية وجوهًا من التأويل 
التي قىض  املسألة  يناسب احلال، ويقتضيه مورد  ما   اإلمام احلسن منها  اختار 
هبا، وُأوكل أمر مشِكلها إليه وهو: إنقاذ النفس من اهلالك بسبب القتل، ونحو هذا 
  ما أفادته بعض الروايات: فقد روى حممد بن مسلم عن أيب عبد اهلل الصادق
أنه قال يف ﴿َوَمْن َأْحياها َفَكَأنَّم َأْحَيا النَّاَس مَجِيعًا﴾: ))مل يقتلها أُأنجَي من غرٍق، أو 
يتفق متامًا مع  القتل، وهو ما  يقتلها( أي: دفع عنها  : )مل  حرٍق(()131(، فقوله 
قول احلسن املجتبى: ))إن هذا إن كان قد ذبح ذاك فقد أحيا هذا((، ونحوه ما 
ورد يف الدرِّ املنثور عن جماهد قال يف اآلية »َمْن أنجاها من غرٍق، أو حرٍق، أو هدٍم، 

أو هلكٍة«)132(.
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))إن هذا إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا((    ُيلَمُح يف قوله  الثاين:  الوجه 
أن اإلمام حكم عىل فرض دعوى القائل فجاء جوابه كذلك مرشوطًا بأداة الرشط 
البّينة احلارضة  َ أن احلكم -بحسب  )وإن(، وجواب الرشط )فقد أحيا هذا( ليبنيِّ
لديه وهي إقرار القاتل- يكون الفصل فيه كذا، فراعى اإلمام  يف حكمه هذا 

القصد.

فيها  قضيٌة  أهنا  املسألة  يف    اإلمام  قضاء  به  يشعر  ما  لعل  الثالث:  الوجه 
وهو  أثرًا،  وأنسأ  وجودًا،  وأعظم  بقاًء،  أوىل  كان  ما  منهام  م  تقدَّ ني  حقَّ بني  تزاحم 
إيثار حرمة احلياة عىل حرمة القصاص، بل يف القصاص حياة اآلخرين، ولوال أن 
القصاص ألنه حيفظ حياة  القصاص حياًة، فيكون مآل  ملا كان  احلياة أعظم حرمة 

اآلخرين، أو وسيلة لبقاء النوع اإلنساين.

القصاص،  التزاحم بني حقني )حق  باب  املسألة كانت من  إن  الرابع:  الوجه 
بقوله  العفو عماًل  اختار    أنه  إاّل  كان مصيبًا    وبأهيام حكم  العفو(  وحق 
يِف  ﴿َوَلُكْم  تعاىل  بقوله  عماًل  ال  مَجِيعًا﴾  النَّاَس  َأْحَيا  َفَكَأنَّم  َأْحياها  ﴿َوَمْن  تعاىل 
ف اإلمام احلسن إيثارًا واضحًا  اْلِقصاِص َحياٌة﴾ ولعل مردَّ ذلك إىل أن يف ترصُّ

للحياة عىل املوت ألمهيتها، وأن حرمتها أعظم.

الوجه اخلامس: أن الرواية، فيام قىض به اإلمام  كانت حملَّ عناية الفقهاء، 
فأفادوا من قضائه حكاًم فقهيًا معتّدًا به عىل الرغم من أن الرواية مرسلة ضعيفة السند 
خمالفة لألصل، فقد عمل هبا أكثر الفقهاء إال نادرًا، إذ ذهب أكثرهم إىل أن األقوى 
فيها هو ختيري ويلِّ الدم يف تصديق أهيام شاء، واالستبقاء منهام من يشاء عىل تفصيل 
ه)133(، وذلك ما صنعه اإلمام احلسن يف اختياره أي احلكمني شاء،  ليس هذا حملَّ

فأوقف القصاص، ومل جيره، واستبقى احلياة للرجل.
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الوجه السادس: إن من تأويالت اآلية املباركة: ما ورد عن أيب عبد اهلل الصادق 
 من أن املراد بإحيائها هو: ))من استخرجها من الكفر إىل اإليمن((، وكذلك 
تأويلها  ))وذلك    قال  ثم  هدًى((،  إىل  ضاللة  من  أخرجها  ))من   : عنه 
األعظم(()134(، ألن استنقاذ الناس من الضاللة إىل اإليامن، ومن هلكة الكفر إىل برِّ 
اإليامن به إحياء للنفوس، وإقامة املجتمع اإلنساين األمثل، فضالل النفس بأوثان 
الرشك، والعقائد الفاسدة أعظم من إهالك نفس أو زهق روٍح وإن استنقاذها بروح 
اإليامن، واهلدى أعظم إحياًء هلا من أيِّ إحياء حتى سّمى اهلل تعاىل يف كتابه العزيز 
ُسوِل إِذا  ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هللِ َولِلرَّ ا الَّ َ تلك اهلداية حياًة للناس فقال تعاىل ﴿يا َأيُّ
يِيُكْم﴾، وقال تعاىل ﴿َأ َوَمْن كاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيناُه َوَجَعْلنا َلُه ُنورًا َيْمِش بِِه  َدعاُكْم مِلا حُيْ
ُلمِت َلْيَس بِخاِرٍج ِمْنها﴾. فألجل هذه احلياة تبذل تلك  يِف النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه يِف الظُّ

احلياة، فكان لذلك القتل يف سبيل اهلل.

يف  وتطلب  صفحًا،  ذكرها  عن  أطوي  أخر  وتأويالت  وجوه  اآلية  ويف 
مظاهنا)135(.

م به  يف معنى )أصحاب العقول( ثانيًا: ما تكلَّ

اأَلْلباِب﴾  ُأوُلوا  ُر  َيَتَذكَّ ﴿إِنَّم  وله مورد واحد من استشهاده وهو قوله تعاىل: 
بن  مرفوعًا عن هشام  األشعري  اهلل  عبد  أيب  خرٍب عن  يف  الكايف  روى  )الرعد19(. 

احلكم أنه قال: »قال يل أبو احلسن موسى بن جعفر  ثم يورد وصيته  إليه 
ومنها ))... قال احلسن بن عيل  إذا طلبتم احلوائج فاطلبوها من أهلها((، فقيل: 
يا ابن رسول اهلل ومن أهلها؟ قال ))الذين قصَّ اهلل يف كتابه ذكرهم(( فقال ﴿إِنَّم 
وهو   ، ُلبٍّ مجع  واأللباب:  العقول(()136(.  أهل  ))هم  قال  اأَلْلباِب﴾  ُأوُلوا  ُر  َيَتَذكَّ
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ه اإلمام  بقوله ))هم أصحاب العقول((. ولبُّ كلِّ يشٍء  العقل)137(، وقد فرسَّ
من  اخلالص  الزاكي  العقل  هو  املعنيني،فيكون  بني  اجلمع  ويمكن  خالصه)138(، 

الشوائب)139(.

حملُّ الشاهد من اآلية: املتدبر يف كالم سبط املصطفى يقف عىل أمور:

أوهلا: مل يعِن اإلمام يف حمل استشهاده باآلية بأيِّ تأويل، وغاية ما وقف عليه 
يف بيانه أن أويل األلباب هم أصحاب العقول، وذلك من التفسري الظاهر الذي ال 

حيوج إىل مزيد بيان.

 ثانيها: أجرى اإلمام  كالمه عىل سبيل املثال أو التمثيل –كام تقدم ذلك 
يف موارد كثرية-، إذ محل وصف أهل احلاجات عىل أويل األلباب فاستشهد لذلك 
باآلية. بمعنى: أنه  محل وصفًا من أوصاف أويل األلباب، وأجراه عىل اآلية، 

وهو ما ُيعربَّ عنه يف كلامت بعض املفرسين بالتطبيق.

 ثالثها: مجع اإلمام  يف هذا الشاهد بني التمثيل، والتفسري بخالف ما تقدم 
من موارد كالمه  التي تقدمت، إذ مجع فيها بني التمثيل، والتأويل أو أن يسوق 
كالمه  عىل سبيل التمثيل، ودون هذين الوصفني ما يقف عليه املتتبع يف بحث 
التأويل. أّما التمثيل يف هذه اآلية،فبام محله  من وصف أهل احلاجات عىل نعت 

أويل األلباب، وأّما التفسري فبام بّينه  من تفسري أويل األلباب بأهل العقول. 

األلباب وردت هلم نعوت كثرية  أويل  إن  إذ  الشاهد  ما يف  أهم  رابعها: وهو   
ألن  وذلك  العقول؛  بأصحاب  ساّمهم  إذ  هلا  جامع  معنى  يف  فاختزهلا  القرآن  يف 
املؤمنني  أمري  عن  ورد  إذ  إنسان  به  كمل  ما  وأتمُّ  الرمحن،  به  ُعبِد  ما  أفضل  العقل 
تكون  امرٍئ حتى  تمَّ عقُل  العقل، وما  أفضل من  به  اهلل  ُعبَِد  ))ما من شٍء   :
فيه خصاٌل: الكفر، والرشك فيه مأمونان، والرشد، واخلري منه مأموالِن وأفضُل ماله 
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مبذول، وفضُل قوله مكفوف(()140(. فجعل عيل  العقل عمدة صفات اإلنسان 
الكامل، وبه هيتدي إىل الرشد، ويسلك به سبيل العقيدة الصحيحة، فالرشد أمارة 
التدبر، والتفكر وكام وصف اهلل تعاىل أويل األلباب بالتفكر،  عىل التعقل، وحسن 
ومثَّل هلام بصفتني: إنه مبذول املال وعن فضول القول مكفوف، فإذا تمَّ ألهل العقل 
تلك الصفات كانوا حمطَّ ذوي احلاجات، وملجأ ذوي املهامت والشدائد وقد اختزل 

ذلك كله اإلمام احلسن لوصف )أهل العقول(.

أهل  هم  يكونوا  أن  وبني  العقول،  أصحاب  بني  املناسبة  وجه  بذلك  فيتبني 
سالمة  من:  األخروية  حوائجهم  يف  الناس  إليهم  يسعى  إذ  أو موضعها  احلاجات 
الدين، وهداية الطريق، وصحة االعتقاد مّما ينجيهم يف غد، وهم إىل قضاء حوائج 
الناس الدنيوية أرسع وكام وصفهم أمري املؤمنني ))وأفضل ماله مبذول((، ودونك 
الناس   وقضاء حوائج  البيت  التأريخ يف سجل خلوده عن كرم أهل  ما رواه 
 حني  بام حيفظ ماء وجوه السائلني، فلله درُّ أيب احلسن عيل بن موسى الرضا 
جاءه سائاًل فأجزل له العطاء وقد أعطاه مائة دينار وقال له: ))خذ هذه املائة دينار، 
 واستعن هبا عىل مؤونتك، ونفقة عيالك((، فيستغرب اجلالس يف جملس الرضا
 : قائاًل له: ُجعلت فداك، لقد أجزلت، ورمحت فلامذا سرتت وجهك عنه؟ فقال

))خمافة أن أرى ذل السائل يف وجهه(()141(. 

تأويالت اآلية 

هم  األلباب  بأويل  املراد  أنَّ    البيت  أهل  عن  الروايات  بعض  تأولت 
شيعتهم. من ذلك ما روي عن أيب عبد اهلل الصادق  يف تأويل قوله تعاىل ﴿ُقْل 
 : ُر ُأوُلوا اأَلْلباِب﴾ قال ِذيَن ال َيْعَلُموَن إِنَّم َيَتَذكَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ َهْل َيْسَتِوي الَّ
))نحن الذين نعلم، وعدونا الذين ال يعلمون، وشيعتنا الذين أولوا األلباب(()142(.
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ونحوه ما ورد من طرق العامة ما أورده احلسكاين يف شواهد التنزيل عن أيب 
جعفر  قال : ))الذين يعلمون نحن، والذين ال يعلمون أعداؤنا، إنهّم يتذكر 
يا عيل(()144(، ومآل  ))هم شيعتك  البحار  قال: شيعتنا(()143(. ويف  األلباب  أولوا 

املعنى واحد، ومحل املعنى عىل الشيعة من التأويل يف باب التمثيل. 

اصني ثالثًا: ما تكلم  يف الردِّ عىل القصهّ

)الغاشية  ٌر﴾  ُمَذكِّ َأْنَت  ﴿إِنَّم  تعاىل:  قوله  قرآنيان، مها:   شاهداِن  ه  ردِّ ويف 
21(. وقوله تعاىل: ﴿َفاْقُصِص اْلَقَصَص﴾ )األعراف 176(.

باب مسجد رسول  يومًا، وقاصٌّ يفصُّ عىل    اليعقويب: »مرَّ احلسُن  قال 
اهلل ، فقال احلسن: ما أنت؟ فقال: أنا قاصٌّ يا ابن رسول اهلل قال: كذبت، حممد 
كذبت،  قال:  ر،  مذكِّ فأنا  قال:  اْلَقَصَص﴾  ﴿َفاْقُصِص  وجلَّ  عزَّ  اهلل  قال  القاص، 
املتكِلف من  أنا؟ قال:  ٌر﴾ قال: فام  ُمَذكِّ َأْنَت  ﴿إِنَّم   : ر قال اهلل عزَّ وجلَّ املذكِّ حممد 

الرجال)145(.

وردت اآلية األوىل يف سياق آيات اتصل هبا معناها، واخلطاب فيها إىل النبي 
آياٍت  اهلل  آتاه  الذي  الرجل  ذلك  خرب  وهو  عظيٍم،  أمر  عن  الناس  ُيْبِلَغ  بأن   
فأدركه  هلا  منكرًا  هبا  كافرًا  منها  انسلخ  وقد  عظيمة،  إهلية  حقائق  من  له  كشفت 
الشيطان بإضالله، فكان من الغاوين. فجاء اخلطاب بأن يقص النبي عىل الناس 
قصص ذلك الرجل لعلهم يتفكرون، ويثوبون إىل رشدهم، فريجعوا إىل احلق، وإىل 
َلْسَت  ٌر *  ُمَذكِّ َأْنَت  إِنَّم  ْر  ﴿َفَذكِّ الثانية وهي قوله تعاىل:  أّما اآلية  رصاط اهلل)146(. 
 َعَلْيِهْم بُِمَصْيِطٍر﴾ فاآلية تفريع ملا تقدم عليها من اآليات، وتفيد أن وظيفة النبي
هي التذكري، وان اهلل سبحانه ال ربَّ سواه، وأمامهم يوم اجلزاء واحلساب وهو يوم 
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رهم لعلهم يتذكرون فيستجيبوا ويؤمنوا من غري  الغاشية ملن آمن منهم أو كفر فذكِّ
إكراه هلم)147(.

ويف الرواية ما أفيد منها:

أواًل: ال يبدو من حال الرواية أن اإلمام  احتج باآليتني يف مقام التفسري، 
أو  والردع  التذكرة،  سبيل  عىل  باآليتني  حمتجًا    كالمه  ساق  بل  التأويل  وال 
الزجر. ويدل عليه: أنه ردٌّ عىل الرجل بوصفني تكلمت عنهام اآليتان مها:وصف 

القاص، ووصف املذكر.

بيان آخر: مل يقصد اإلمام  من احتجاجه أن يقف عىل بيان معنى اآليتني ال 
تأوياًل، وال تفسريًا كام تقدم من موارد كالمه السابقة.

ثانيًا: أول ما ابتدر إىل سؤاله  أنه ما سأله عن اسمه فلم يقل له »من أنت؟« 
وهو السؤال املألوف املعهود ملن يسأل أحدًا جيهله، ولكن سأله »بام«؛ ألن السؤال 
»بام« كان يناسب مقام حال املدعي، فام أراد اإلمام  سؤااًل عن شخصه، أو من 
أية القبائل ينتسب ليعلم من هو، فكل ذلك ُيسأل عنها »بمن«، وإنام أراد »بام أنت«: 
أي يشء تفعل أو تعمل أي: ما عملك، أو وظيفتك التي وضعتك هذا املوضع أن 
حتدث الناس عن رسول اهلل  عند باب مسجده هلذا أجابه الرجل بالوصف ال 
باالسم فقال له »أنا قاص« ثم قال: »فأنا مذكر«؛ ألن السؤال »بام« يفيد استفهامًا 
عن أحوال املستفَهم عنه ال استفهامًا عن شخصه، أو اسمه أو نسبه، واإلمام يف كل 

ذلك كان مستنكرًا أيَّ استنكاٍر حتى وصفه بالكذب. 

  وأمر آخر: إذ يبدو أن فعل الرجل من وقوفه عىل باب مسجد رسول اهلل
كان ألمر مدبَّر أسس له األمويون، فأراد اإلمام مواجهة ذلك قبل أن تكون القصص 

-زعاًم عىل رسول اهلل - ظاهرة مسترشيًة كام أرادها معاوية -وسيأيت بيانه-.
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، وحمل استشهاده باآليتني ال حيتاج إىل  ثالثًا: إن وجه املناسبة بني كالمه 
بآية    اهلل  به رسول  بعد كل وْصٍف وَصَف    اإلمام  أشفع  فقد  بيان،  مزيد 
اهلل عزهّ وجلَّ ﴿َفاْقُصِص  قال  القاص،  ))حممد  للرجل  فقال  الوصف  تعضد ذلك 

ٌر﴾((.  ر قال اهلل عزَّ وجلَّ ﴿إِنَّم َأْنَت ُمَذكِّ اْلَقَصَص﴾، حممد املذكِّ

رابعا: اختار اإلمام  من بني النعوت نعتًا يناسب متامًا حال الرجل، وما 
يضمره فقال له : ))املتَكلِّف من الرجال((.

ال  ملا  املتعرض  أي:  العريض  واملتكلف  يعنيه،  ال  بام  الوقاع  هو  واملتكلف: 
يعنيه)148(، وكام قال الراغب إنه يقع عىل معنيني: ممدوح، ومذموم، واملذموم: هو 
أو   ٍ الذمِّ فيه ما كان تكلفًا مراًء لنحٍو من منفعة  »ما يتحراه اإلنسان«)149(، ومعنى 
مكيدة سوء، ونحوها مما يكتمه اإلنسان، وما يضمره من نوايا تكلفه؛ ألن املتكلف 
 القرآن عن رسوله نفاه  ما كان يتصنَّع اليشء، ويتنكر بام ليس به)150(، وهو ما 
)ص86(، وهبذا  ِفنَي﴾  امْلَُتَكلِّ ِمَن  َأَنا  َوما  َأْجٍر  ِمْن  َعَلْيِه  َأْسَئُلُكْم  ما  ﴿ُقْل  تعاىل  فقال 

فًا، ألنه تظاهر بام ليس فيه، وتصنٌع غري جمبوٍل عليه.  يكون املراُء تكلُّ

 خامسا: وهو حمل الكالم من الرواية. يبدو أن اإلمام  أغلظ يف كالمه عىل 
الرجل، فوصفه بالكذب مرتني، وباملتكلِّف ثالثة، وذلك ينبئ عن خطر أراد اإلمام 
)انتشار ظاهرة  املؤرخني  إليها بعض  املفسدة، كام يشري   دفع مفسدته، وتلك 

القّصاصني( حماولة خفية الستبدال رواية احلديث برواية القصص.

ة م به  يف معنى العزَّ رابعًا: ما تكلَّ

َولِْلُمْؤِمننَِي﴾  َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ ﴿َوهللِ  تعاىل:  وله شاهد قرآين واحد، وهو قوله 
ٌة قال  ِعزَّ بل يفَّ   : : فيك عظمٌة. قال  أنه قيل للحسن  )املنافقون8(. روي: 
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قال رجل للحسن  لفظ آخر:  َولِْلُمْؤِمننَِي﴾)151(، ويف  َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ ﴿َوهللِ  تعاىل: 
ٌة قال اهلل تعاىل: ِعزَّ الكرْب هلل وحده، ولكن يفَّ  كالهّ   :  : إن فيك كرْبًا. قال 
لقي  رجاًل  أن  تفسريه  يف  الرازي  ونقل  َولِْلُمْؤِمننَِي﴾)152(.  َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ ﴿َوهللِ 
احلسن  فقال له: إن الناس يزعمون أن فيك تْيهًا، قال : ليس بتيٍه، ولكنه 

ٌة وإن هذا الِعَز الذي ال ذلَّ معه، والغنى الذي ال فقر معه، ثم تال اآلية)153(. ِعزَّ

تفيد الرواية مجلة أمور

لوجه من وجوهها  متأواًل  اآلية، وال  ملعنى  ًا   مفرسِّ اإلمام  يكن  مل  أوهلا: 
واآلية من أشد اآليات وضوحًا يف توجيه اإلمام  هلا توجيهًا ال يعدو استشهادًا 

ة الوارد يف الرواية. لدفع توهم ما، ال بيانًا ملعنى الِعزَّ

ثانيها: استعمل اإلمام  أسلوب التشبيه )تشبيه املحسوس باملعقول( وله 
نظائر يف القرآن الكريم، فاإلمام  مل جيبه ببيان تعريف العظمة أو بيان ضدها بل 

أجابه بآية كريمة.

والتْيه،  والكرْب،  العظمة،  وهي:  مرتادفة  ألفاظ  الثالث  الروايات  يف  ثالثها:   
ومجيعها تؤول إىل معنى واحد هو الكرْب كام ورد استعامهلا يف اللغة)154(.

 عليه  أنه قال: »كان احلسن بن عيل  رابعها: يروى عن واصل بن عطاء 
سيامء األنبياء، وهباء امللوك«)155(، ولعل هذا يفرسِّ –إىل حٍد ما- ما أقدم عليه القائل 
للحسن إن فيه عظمة، فلعل مّما رآه من سيامء أيب حممد احلسن من هباء امللوك، 
وحسن هيأته ما يكسبه يف نظر الناظر هيبًة و وجالاًل مما أوقع ذلك يف نفس املتوهم 
شبهة فقال لإلمام  ذلك القول. وال يبعد أن يقع مثل هذا من عامة الناس أن 

يقفوا أمام ويلِّ أمورهم، وخليفتهم موقف املنكر، أو املتجاهل له، أو الظاّن به.
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ة، أو  خامسًا: وفيه عمدة القول فأقول: لعل الفْرق الدقيق بني العظمة، والِعزِّ
الكرْبِ ما يدفع أمثال القائل إىل قوله.

وحريٌّ بالوقوف عىل ذلك من وجهني: 

التواضع  خالف  ألهنا  تبني-؛  -كام  العبد  يف  مذمومة  صفة  الِكرْبَ  األول:أن 
الناس، وتلك رذيلة  التحبب إىل  املتكرب، وبني  مّما جيعل ذلك حاجزًا بني  مع احلق 
، واهلوان بنحٍو جيعل  ة فخالفها الذلُّ من رذائل الطباع يستقبحها املجتمع. أّما الِعزَّ
النفس ذليلًة بنحو ال متلك من أمرها شيئًا، واهلوان صفٌة مذمومٌة يف الطبع اإلنساين 
اهلل  عبد  أيب  عن  روي  كام  ذلك  له  اهلل  ويأبى  مؤمنًا،  الذليل  كان  إذا  فكيف  عامة، 
أن  إليه  ض  يفوِّ ها، ومل  أموَره كلَّ املؤمن  إىل  ض  فوَّ اهلل  ))إن  قال:  أنه    الصادق 
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي﴾، فاملؤمن يكون  يكون ذلياًل أما تسمع لقوله تعاىل ﴿َوهللِ اْلِعزَّ
ة صفة حممودة يف اإلنسان حمببة إليه.  عزيزًا، وال يكون ذلياًل(()156(، وهلذا كانت الِعزَّ

املنعة،  معنى  من  ة  الِعزَّ يف  ما  باآلية  االستشهاد  حملُّ  أفاده  ما  أهم  أن  الثاين:   
والغلبة، فيقال يف عزيز القوم ملن يصعب قهره، والغلبة عليه)157(. فام كان صعب 
َعنِتُّْم﴾  ما  َعَلْيِه  ﴿َعِزيٌز    نبيه  وصف  يف  تعاىل  اهلل  قال  وقد  عزيز،  فهو  املنال 
يِن يِف اخْلِطاِب﴾  )التوبة128(. أي: صعب عليه. واستعمل يف الغلبة فقال تعاىل ﴿َوَعزَّ

ة حقيقية بنفسه  ة لكوهنا ِعزَّ )ص23()158(. وعليه: فإن اهلل تبارك تعاىل قرن هذه الِعزَّ

استحق  مّمن  بنفٍر  ها  خصَّ ثم  )فاطر10(،  مَجِيعًا﴾  ُة  اْلِعزَّ ﴿َفللِه  تعاىل:  فقال  املقدسة 
َولِْلُمْؤِمننَِي﴾  َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ ﴿َوهللِ  فقال:  لنفسه سبحانه  أن نسبها  بعد  ة  الِعزَّ هذه 
)املنافقون 8(، فتكون حرصًا يف رسوله ، ويف املؤمنني، وال يشمل غريهم.  ويف 

اآلية نكتة لطيفة إذ وقعت اآلية يف سياق احلديث عن املنافقني، وتدبريهم املكيدة 
، واملؤمنني ظّنًا منهم أهنم األعزاء، واملسلمني أذاّلء، فجاء  إلذالل رسول اهلل 



125

ة  اخلطاب يف اآلية نفسها تعريضًا هبم، ونكاية من غري فصل يف سياق اآلية بأن الِعزَّ
ة  ِعزَّ فإهنا  الكاذبة  عزهتم  وليس  وللمؤمنني،   ، لرسوله  اهلل  منحها  ما  احلقيقية 
يف ذلٍّ فجاء اخلطاب بام يناسب الرد عىل حال املنافقني نكاية هبم، وسخرية، ورًد 
ة  ته سبحانه، وبني ِعزَّ لكيدهم الذي يبيتون. وفيها كذلك: أن اآلية فصلت بني عزَّ
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي﴾ فلم جتمع اآلية بني الذات املقدسة،  رسوله ، أو ﴿اْلِعزَّ
اهلل مجيعًا كام  إىل  العزة  مآل  أن  إىل  إشارة  فيها  واملؤمنني. ولعل    وذات رسوله 
 ، ة رسوله عت منها ِعزَّ ُة مَجِيعًا﴾، ثم تفرَّ بّينته آية أخرى بقوله تعاىل: ﴿َفللِه اْلِعزَّ
ة مكتسبة  ة رسول اهلل  واملؤمنني ِعزَّ واملؤمنني ليفيد ذلك معنًى دقيقًا وهو: أن ِعزَّ
ة بتسديد اهلل سبحانه فال تتبدل إىل ذٍل، وهواٍن كام كان يظن عبد  من اهلل سبحانه، ِعزَّ
ة ال يقهر معها رسول اهلل ، وال املؤمنون الذين معه،  اهلل بن أيب سّلول وأهنا ِعزَّ
ومنعة ال ُيغَلب هبا عىل أمر رسول اهلل ، فال ُيذلُّ من أراد اهلل إعزازه وإن اجتهدوا 

ة اهلل، وعينه. فهو يف ذمَّ
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... اخلامتة ... 

بعد أن ألقيت مرساة بحثي عىل ساحل بحر جود احلسن املجتبى خلصت 
من وْسع ما بذلت إىل مجلة نتائج أوجزها عىل النحو اآليت:

أواًل: إن عمدة البحث قائم عىل ما تكلم به اإلمام احلسن املجتبى يف مقام 
توجيه اآليات القرآنية. ليشمل بذلك ما كان أوسع من معنى التأويل. أي: توجيه 
اآليات القرآنية توجيهًا يتناسب مع حمل الشاهد فيها، أو مورد االحتجاج هبا. وذلك 
حري بالدقة ليشمل التوجيه ما تأوله اإلمام احلسن من اآليات، وما احتج به، 

واستشهد به يف موارد، ومناسبات متعددة، ومقامات خمتلفة.

فاالصطالحي  قرآين،  وآخر  اصطالحي،  استعامل  استعامالن:  للتأويل  ثانيًا: 
هو: إىل توجيه اللفظ إىل معنى راجح من املعاين املحتملة، والقرآين هو: الرجوع إىل 
احلقيقة التي يؤول إليها اخلطاب أو يتضمنها اليشء، ونحو هذا ما أفادته كثري من 

اآليات القرآنية، فضاًل عام التمسته من كالم السبط  يف توجيه بعض اآليات.

ثالثا: مل أعرض االحتجاج يف هذا البحث بوصفه اصطالحًا علميًا مستقاًل كام 
أو  املتكلم يف مقصد من مقاصده،  يلتمسه  إنام هو أسلوب كالم  التأويل  هو حال 

أسلوب تكلم ٍ إلقرار عقيدة ما أو تأكيد مسألة ما.

رابعًا: إن من أهم مالمح تأويل كالمه السبط املجتبى أهنا تأويالت يسندها 
ما  املفرسين  والعقلية، ويعضدها من كالم  والروائية،  القرآنية،  والقرائن  الشواهد 
هيا، فال ترى يف مجيع ما تأوله ، واحتج به من اآليات ما شذَّ به رأيًا، أو انفرد  يقوِّ
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به تأوياًل، او استحسن له قواًل ليس حسنًا، إذ هي تأويالت أقرب منطقًا، وألصق 
حقيقة بمعنى اآلية، ودونك ما تقدم تفصيله.

خامسًا: إن من أهم مالمح التأويل يف كالم السبط املجتبى هو الوقوف 
عند املعنى احلقيقي لآلية، وذلك ما يتفق متامًا مع معنى التأويل قرآنيًا ال اصطالحًا، 

وله يف ذلك صور:

بالقرآن. أي: إرجاع املعنى إىل حقيقته، وهو من األْول  القرآن  األوىل: تأويل 
ل اإلمام  أي: الرجوع. ومن أرصح أمثلتها قوله تعاىل: ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ إذ تأوَّ
ا َأْرَسْلناَك   الشاهد برسول اهلل حممد حمتجًا ، مستشهدًا بقوله تعاىل: ﴿إِنَّ
ًا َوَنِذيرًا﴾، واملشهود بيوم القيامة حمتجًا  بقوله تعاىل: ﴿ذلَِك َيْوٌم  شاِهدًا َوُمَبرشِّ

ُموٌع َلُه النَّاُس َوذلَِك َيْوٌم َمْشُهوٌد﴾ يف بيان التأويل األمثل. َمْ

له اإلمام  الثانية: تأويل القرآن بالقرآن بالقرائن الضمنية: ومن شواهده ما تأوَّ
ألهل  ُر  ))ُيقدَّ قال:  أنه  بَِقَدٍر﴾  َخَلْقناُه  َشْ ٍء  ُكلَّ  ﴿إِنَّا  تعاىل:  قوله  معنى  يف   
النار بقْدِر أعمهلم((، فكان ختصيص املعنى بأهل النار دون سواهم ملا أكده سياق 
اآليات السابقة املتصلة باآلية وهو قوله تعاىل ﴿إِنَّ امْلُْجِرِمنَي يِف َضالٍل َوُسُعٍر * َيْوَم 
َشْ ٍء  ُكلَّ  ﴿إِنَّا  تعاىل:  قوله  إىل  َسَقَر﴾  َمسَّ  ُذوُقوا  ُوُجوِهِهْم  َعىل  اِر  النَّ يِف  ُيْسَحُبوَن 

َخَلْقناُه بَِقَدٍر﴾.

الشجرة    تأويله  شواهدها  أوضح  ومن  بالرواية.  القرآن  تأويل  الثالثة: 
إذ  اْلُقْرآِن﴾،  يِف  امْلَْلُعوَنَة  َجَرَة  ﴿َوالشَّ تعاىل  قوله  يف  وذلك  وذريته  بمروان  امللعونة 
من  عائشة  السيدة  عن  روي  ما  ومنها  واخلاصة  العامة  روايات  القول  هذا  ُيسند 
لعن رسول اهلل  أليب مروان احلكم، وما زال مروان يف صلبه، ويعضدها رواية 
املستدرك عىل الصحيحني التي هي صحيحة السند أن رسول اهلل  لعن أباه ولعن 
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من خيرج من ذريته،ونحوها.

بإزاء  األكرب  العدل    املجتبى  السبط  كالم  يف  االحتجاج  يمثل  سادسًا: 
مالمح التأويل يف كالمه  فإن كثريًا من تأويالته لآليات القرآنية تساق يف مقام 
م من أساليب العرب، ومن مالمح ذلك  االحتجاج يف موقف ما فهو أسلوب تكلُّ

االحتجاج:

َجَرَة امْلَْلُعوَنَة يِف اْلُقْرآِن﴾، . 1 احتجاج يف مقام التأويل: ومنه اآلية الكريمة ﴿َوالشَّ
ونحوها.

احتجاج يف مقام التمثيل ال مقام التأويل أي: االستشهاد باآليات القرآنية لبيان . 2
مقصد من مقاصد املتكلم، وهلا صور كثري منها:

• 	 . متثلُه بثالث آيات قرآنية يف مقام بيان أدب النبي األعظم
• 	 ، املؤمنني  أبيه أمري  بيان فضائل  مباركاٍت يف مقام   ٍ آيات  ُلُه بست  متثُّ

وقد بلغ هذا الغرض شطرًا ملحوظًا يف كالمه  تصدى فيه ألراجيف 
املبطلني. 

• نال 	 ه حني  الوليد بن عقبة، وذمِّ ه عىل  بآيتني كريمتني يف معرض ردِّ له  متثُّ
. األخري من عيل

• متثله بآيتني مباركتني يف بيان فصاحته ، وذلك يف معرض حديثه عن 	
اهتام أهل الكوفة له ، ودعوى أن احلسن بن عيل  ال حيسن الكالم، 

ونحو تلك الصور ما غضضت الطرف عن ذكرها التامسًا لإلجياز.

سابعًا: مّما انتخبته من مالمح كالمه ، ما احتج به يف مسائل متفرقة، ومن 
صور ذلك:
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• تعاىل:	 قوله  وهو  واحدة،  بآية  حجته  إسناد  القضاء  باب  يف     كالمه 
﴿َوَمْن َأْحياها َفَكَأنَّم َأْحَيا النَّاَس مَجِيعًاً﴾.

• ﴿إِنَّم 	 تعاىل:  بقوله  واستشهاده  اأَلْلباِب﴾،  ﴿ُأوُلوا  معنى  يف    كالمه 
﴿ُأوُلوا  ملعنى  تفسريي  ملمح   كالمه ويف  اأَلْلباِب﴾،  ُأوُلوا  ُر  َيَتَذكَّ

اأَلْلباِب﴾.
• كالمه  يف رد ظاهرة القصاصني، واستشهاده  بآيتني مباركتني يف 	

مقام الردع والزجر ال عىل سبيل التأويل، وال التمثيل.
• ة، إذ استشهد  لتبيني ذلك بقوله 	 ما أشار إليه  من مصاديق العزَّ

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي﴾، فساق اآلية  يف معرض ردِّ  تعاىل: ﴿َوهللِ اْلِعزَّ
ة كرْبًا. شبهة واهم ظنَّ العزَّ

ثامنًا: من مالمح كالم احلسن املجتبى هو تنوع أسلوب اخلطاب بحسب 
املخلِّ  غري  املسرتسل  االطناب  فيلتمس  واإلجياز،  اإلطناب  بني  اخلطاب  مقامات 
بنظم الكالم، وال ببالغة النظم، وال بداعة السبك، وال بفصاحة املتكلم، مشفوعة 
التعريف  ذلك  أشهر  ومن  غرضه  عىل  هبا  والتمثيل  القرآنية،  الشواهد  باستفاضة 

بمنزلة عيل  بني الناس وبيان فضائله ردًا عىل املتخرصني.

 رشع فيها بمواعظ  أما اإلجياز فلك أن تتحراه يف موارد أخر من كالمه 
اختزل معناها بألفاظ معدودة نحو مقالته عن الصمت ملّا سئل عنه  فقال: ))هو 
، وزْيُن الِعْرض، وفاعله يف راحٍة، وجليسُه آمن(( ونحوها كثري مما تعثر  ِسرُت الغيِّ

عليه مبثوثًا من درر حكمه وقبس كالمه.

تاسعًا: يلحظ املتتبع لكالمه  أن بعض موارده جيتمع فيها أكثر من غرض 
فيلتمس اإلمام  تضمني غرض يف غرض يف مورد واحد األول: غرض أصيل 
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وبه ينعقد مقصد كالمه، والثاين: غرض ثانوي )بياين( يعدل إليه لبيان أمر ما ومن 
مه  يف الردِّ عىل بعٍض املتخرصني بأن احلسن عيٌّ ال حيسن  أرصح شواهده: تكلُّ
الكالم، فانربى  السبط  حليف التقوى ورضيع النبوة بلسان فصيح وبيان بليغ 
م واستوقف من استفهم وذلك ما ورد يف احتجاجه بآية االصطفاء  أعجز من تكلَّ
 ال  بأنه  القائلني  مزاعم  رد  األول، وهو  الغرض  أفاد  إذ  بحثها-.  تقدم  –كام 

حيسن الكالم، وأفاد التعريف بمقام أهل بيت النبوة، ومنزلتهم التي أبخسوا حقها، 
وجتاهلوا قدرها.
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ينظر: لسان العرب: 11/ 32. . 23
كشف الغمة: 2/ 266، وينظر: الفصول املهمة: 702/2- 703، وبحار األنوار: 86/ . 24

 .264-263
رشح ابن عقيل: 1/ 49. . 25
ينظر: رشح ابن عقيل: 3/ 114. . 26
كتاب العني: 3/ 398. . 27
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لفظ . 28 عىل  حيتج  مل  الرجل  أن  اخلليل  قول  يف  النظر  يلفت  وما   .398  /3 العني:  كتاب 
ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  لِلَّ ﴿َفَوْيٌل  تعاىل  قوله  مثل  الصيغة  من  البناء  ذلك  إىل  تشري  بآية  مشهد(   (
َمْشَهِد َيْوٍم َعِظيٍم﴾ وهي توافق متامًا حمل االستشهاد ببناء )مشهد( ال صيغة )مشهود( لكنه 
احتج بقوله تعاىل عز وجل ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ إال أن يكون قصد الرجل أن )مشهودًا( و 
)مشهدًا( بمعنى واحد فقوهلم مشهد أي: مشهود ويدل عليه أنه احتج عىل لفظ )مشهد( 

بقوله تعاىل ﴿َوشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾، وهو الرأي الصواب. 
تفسري أحكام القرآن: 4/ 371. . 29
تفسري الكشاف: 4/ 237. . 30
ينظر: تفسري الرازي: 18 / 58، وتفسري امليزان: 97/11. . 31
ينظر: تفسري الرازي: 18 / 58. . 32
ينظر: تفسري جممع البيان:1/ 15. . 33
ينظر: تفسري امليزان: 11/ 97. من دقائق القرآن الكريم حسن اختيار اللفظة دون اللفظة، . 34

ُموٌع َلُه النَّاُس﴾، ومل يقل: جيمع له الناس أو سيجتمع له الناس،  فقال تعاىل ﴿ذلَِك َيْوٌم َمْ
فوردت الصيغة عىل بناء اسم املفعول كأن اآلية أرادت: أن من أوصاف ذلك اليوم التي 
تالزمه وال تفارقه هي صفة االجتامع فجاءت بصيغة اسم املفعول للداللة عىل ثبوت ذلك 

الوصف لليوم ولزومه له. ينظر: تفسري امليزان: 9/11. 
ينظر: تفسري الطربي: 30/ 16، ورشح أصول الكايف: 94/7، ووسائل الشيعة:48/13. . 35
تفسري القمي: 2/ 413، وينظر: تفسري نور الثقلني: 5/ 542. . 36
ينظر: تفسري الطربي: 30 / 165. . 37
كشف الغمة: 2/ 266، والفصول املهمة: 2/ 703-702. . 38
ينظر: تفسري جممع البيان: 10 / 315، وبحار األنوار: 7/ 58. . 39
التنزيل . 40 لعلوم  التسهيل  تفسري  ذلك  بشأن  ويراجع   .116/  31 الرازي:  تفسري  ينظر: 

للغرناطي الكلبي إذ يذكر وجوهًا كثرية يف تفسري الشاهد واملشهود ونحوه تفسري امليزان 
للعالمة الطباطبائي ، واألمثل يف تفسري القرآن لنارص مكارم الدين الشريازي. ينظر: 
التسهيل لعوم التنزيل 4/ 189، وامليزان يف تفسري القرآن: 2/ 250، واألمثل يف تفسري 

القرآن: 20 / 80. 
ينظر: تفسري الطربي: 30 /165. . 41
ينظر:تفسري الكشاف: 137/4. . 42
ينظر: تفسري األمثل: 20 /82. . 43
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تفسري امليزان: 20 /250. . 44
خصائص الوحي املبني: 240، وينظر: كشف اليقني: 367، وكشف الغمة: 1/ 322،، . 45

تأويل اآليات: 2/ 604،وبحار األنوار 36 / 180،ورشح إحقاق احلق: 3/ 359، 14/ 
 .72 /20 ،322

ينظر: تفسري التبيان:9/ 326، وتفسري الكشاف: 3/ 551، وجممع البيان يف تفسري القرآن: . 46
9/ 208، وتفسري امليزان: 18/ 30. 

ينظر: تفسري التبيان: 9/ 326،وتفسري الكشاف: 551/3، وبحار األنوار: 24/ 322. . 47
مناقب عيل ابن أيب طالب: 232. . 48
وتفسري . 49  ،175-174  /7 املسري:  زاد  وتفسري   ،551/3 الكشاف:  تفسري  ينظر: 

السمرقندي:305/3، وتفسري الثعلبي:67/9، وتفسري السمعاين: 210/5. 
ينظر: تفسري الثعلبي: 67/9، و تفسري السمرقندي: 3/ 305، و تنوير املقباس يف تفسري . 50

ابن عباس: 435. 
مسند أمحد: 2/ 32، ويف لفظ آخر: )غري أنه ال نبي بعدي( مسند أمحد 179/1. . 51
تفسري شواهد التنزيل: 201/1. وطرق روايات ذلك كثرية كفل النظر فيها ومجع مصادرها . 52

العالمة األميني ينظر: الغدير 1/ 130، 131، 132. 
تفسري شواهد التنزيل: 1/ 207. . 53
ينظر: تفسري شواهد التنزيل: 1/ 202. . 54
ينظر: مفردات غريب القرآن: 383. . 55
56 . .217 : التوحيد: 382،وينظر: موسوعة كلامت اإلمام احلسن
ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 2/ 377. . 57
تفسري الطربي: 7/ 145. . 58
ينظر: تفسري جممع البيان: 9/ 324.أو ختصيص ما كان. . 59
تفسري الثعلبي: 9/ 172. . 60
ينظر: تفسري ابن زمنني: 4/ 323. . 61
تفسري الكشاف: 4/ 41، وتفسري جممع البيان9/ 324،وتفسري الواحدي 2/ 150. . 62
تفسري جممع البيان: 9/ 324، وتفسري السمرقندي: 3/ 356. . 63
ينظر: تفسري امليزان: 19/ 75. . 64
تفسري القمي 342/2. . 65
الواحدي: . 66 وتفسري   ،41/4 الكشاف:  وتفسري   ،142  /27 الطربي:  تفسري  ينظر: 
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150/2، وتفسري السمرقندي: 356/3، وتفسري الرازي: 69/29، وموسوعة أحاديث 
أهل البيت: 83/9. 

ينظر: تفسري الطربي: 27/ 145. . 67
تفسري الطربي: 27/ 144. . 68
ينظر: تفسري التبيان: 460/9. . 69
االحتجاج: 1/ 414،وينظر: بحار األنوار: 44/ 86. . 70
املستدرك: 4/ 481. . 71
ينظر: املستدرك: 4/ 481. . 72
ينظر: تفسري الرازي: 20/ 237، والدر املنثور: 4/ 191. . 73
ينظر: تفسري الطربي: 141/15، وصحيح البخاري: 25/4، وسنن النسائي: 381/6، . 74

وسنن الرتمذي: 463/4، وتأويل خمتلف احلديث: 202، واملستدرك: 363/2، وتفسري 
ابن كثري: 52/3، وتفسري الرازي: 236/2. 

تفسري الطربي: 15/ 141. . 75
تأويل خمتلف احلديث: 202، وتفسري الرازي: 20/ 236، وتفسري القرطبي: 10/ 282. . 76
ينظر: تفسري الطربي: 15/ 141، وصحيح البخاري: 4/ 25،وسنن النسائي: 6/ 381، . 77

وسنن الرتمذي: 4/ 463، وتأويل خمتلف احلديث: 202، واملستدرك: 2/ 363، وتفسري 
ابن كثري:52/3، وتفسري الكشاف: 455/2. 

ينظر: الطربي: 15/ 141-140. . 78
ينظر: تفسري القرطبي: 10 /282. . 79
ينظر: كتاب سليم بن قيس، ورشح األخبار: 149، وتفسري القمي: 201/2. ويراجع يف . 80

املقام كتاب الغدير فإنه يورد مصادر توثيقها من طرق العامة، وكذلك: كتاب أبو هريرة 
للسيد عبد احلسني رشف الدين، فقد أورد غري مصدر من طرق أهل السنة روايات رؤيا 
رسول اهلل  لبني أمية عىل هيئة قردة ينزون عىل منربه، وأهنم هم الشجرة امللعونة ينظر: 

الغدير: 8/ 248،وأبو هريرة: 97-95. 
ينظر: الدر املنثور: 4/ 191. . 81
املستدرك: 4/ 480. . 82
ينظر: تفسري ابن كثري: 3/ 52. . 83
ينظر: لسان العرب: 14/ 297. . 84
تفسري امليزان: 13/ 138. . 85
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ينظر: تفسري الكشاف: 2/ 455. . 86
ينظر: لسان العرب: 4/ 398. . 87
ينظر:حقائق التأويل: 406. . 88
ينظر: الدر املنثور: 4/ 191. . 89
ينظر: املستدرك: 2 / 481. . 90
ينظر: االحتجاج: 1 / 414. . 91
بحار األنوار: 75/ 114، وينظر: هنج السعادة: 7/ 78. . 92
األمايل للشيخ الطويس: 466. . 93
تفسري العيايش: 43/2،وينظر: تفسري القمي: 2/ 111. . 94
السنن الكربى: 6/ 348. . 95
ينظر:تفسري الكشاف: 2/ 138، وتفسري التبيان: 5/ 62، وتفسري امليزان: 8/ 380. . 96
ينظر: تفسري امليزان: 3/ 380. . 97
الكايف: 107/2، ورشح أصول الكايف: 319/8. . 98
األمايل للشيخ الطويس: 562، وينظر: ينابيع املودة 3/ 366، وبحار األنوار 10 / 137، . 99

وحلية األبرار: 2/ 71. 
ينظر: تفسري امليزان: 10/ 184. . 100
ينظر: تفسري الكشاف: 2/ 262. . 101
ينظر: تفسري امليزان: 10 / 184. . 102
يف اللسان العريب: تلوته تلوًا أي: تبعته، وتتالت األمور: تال بعضها بعًضًا، وتال: إذا اتبع . 103

فهو تال ينظر: لسان العرب: 14 / 102 – 104. 
ينظر: مغني اللبيب 1/ 319. . 104
ينظر: معاين القرآن للنحاس: 1/ 39/456،4. . 105
هنج البالغة: 273. . 106
ينظر: تفسري امليزان: 10 / 184. . 107
108 .  واملعنى: أن جربيل الذي يقرأ القرآن عىل حممد  وهو: أن يكون الشاهد جربيل

ينظر: تفسري الرازي: 17 / 201. 
تفسري الرازي:17/ 201. . 109
نظم درر السمطني: 90. . 110
تفسري الثعلبي 5/ 162، وتفسري شواهد التنزيل: 1/ 365. . 111
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كنز العامل: 2/ 439. . 112
نور . 113 187،190/2،وتفسري  الكويف:  فرات  وتفسري   ،142/2 العيايش:  تفسري  ينظر: 

الثقلني: 344/2. 
االحتجاج: 412. . 114
رشح خمترص علم املعاين: 2/ 136. . 115
مناقب عيل بن أيب طالب: البن مردويه: 217. . 116
السمرقندي 3/ 35، . 117 الطربي 21 / 29، وتفسري  مقاتل 3/ 29، وتفسري  تفسري  ينظر: 

شواهد  وتفسري   ،854 و2/   ،333  /7 الثعلبي  وتفسري   .327 الكويف:  فرات  وتفسري 
التنزيل 1/ 581، وتفسري جممع البيان 8/ 19، وذخائر العقبى: 88، ونظم درر السمطني: 

92، وتفسري القمي 2/ 170، وتفسري نور الثقلني 4/ 231. 
ينظر: تفسري الطربي 21/ 29، ونظم درر السمطني: 275، وتفسري نور الثقلني 4/ 231. . 118
مناقب عيل بن أيب طالب البن مردويه: 218. . 119
تذكرة الفقهاء: 9/ 427. . 120
تفسري امليزان: 18 / 311. . 121
الدرر النظيم: 504، والعدد القوية: 504، وبحار األنوار: 43/ 358. . 122
تذكرة الفقهاء: 9/ 427. . 123
تفسري امليزان: 18 / 311. . 124
يف . 125 واالحتجاج  التأويل  )مالمح  املستقل  بحثي  يف  اآلية  وجوه  عن  احلديث  بسطت  وقد 

كالم السبط املجتبى ( يراجع: 118 – 121. 
ويدل عليه: ما قيل يف تفسري النور يف اآلية، واملشكاة، والزجاجة، ومعنى الشجرة الزيتونة، . 126

وتفسري ال رشقية، وال غربية ونحو ذلك مما يطول مقام ذكره. 
الرصاط املستقيم: 2/ 13. . 127
بحار األنوار: 22 / 130. . 128
ينظر: التوحيد: 158، وتفسري القمي: 2/ 103، ورشح أصول الكايف 5/ 18. . 129
الدر النظيم: 504، والعدد القوية: 32، وبحار األنوار: 43/ 358. . 130
تفسري العيايش: 1/ 313، وينظر: تفسري نور الثقلني: 167/1. . 131
الدر املنثور: 2/ 277، وينظر: تفسري زاد املسري: 268/2. . 132
ينظر: رشح اللمعة: 10 / 69، وكشف اللثام: 114/11، ومسالك األفهام: 14م 107. . 133
 هتذيب األحكام: 6/ 316، ومن ال حيرضه الفقيه 3/ 23، وأصول الكايف:2/ 210. . 134
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ذلك ما اسقصيته يف بحثي )مالمح التأويل واالحتجاج( من تأويالت اآلية وكانت عىل . 135
وجوه مخسة ينظر: مالمح التأويل واالحتجاج يف كالم السبط املجتبى : ص 146. 

الكايف: 1/ 19-20، وينظر: حتف العقول:: 389، وبحار األنوار: 1/ 141. . 136
ينظر: الصحاح للجوهري: 216/1، والنهاية يف غريب احلديث: 4/ 223. . 137
ينظر: لسان العرب: 1/ 733، والنهاية يف غريب احلديث: 4/ 223. . 138
ينظر: تفسري امليزان: 3/ 29. . 139
حتف العقول: 290. . 140
رشح أصول الكايف: 1/ 190. . 141
بصائر الدرجات: 74- 75، وينظر: بحار األنوار: 25 / 375. . 142
تفسري شواهد التنزيل: 2/ 175. . 143
بحار األنوار: 28/ 311. . 144
145 . .504 /11 : تأريخ اليعقويب: 2/ 228، وينظر: رشح إحقاق احلقِّ
146 . ،131  /2 الكشاف:  وتفسري   ،34  /5 التبيان:  وتفسري   ،425  /1 مقاتل:  تفسري  ينظر: 

وتفسري جوامع اجلامع: 1/ 721، وتفسري امليزان: 8/ 333. 
ينظر: تفسري امليزان: 20/ 275. . 147
ينظر: لسان العرب: 9/ 307. . 148
ينظر: مفردات غريب القرآن: 439. . 149
ينظر: تفسري امليزان: 17/ 228. . 150
حتف العقول: 234، وبحار األنوار: 24/ 322، 44/ 106. . 151
بحار األنوار: 23 / 325. . 152
تفسري الرازي: 20 / 17. . 153
ينظر: لسان العرب: 5/ 125، 1/ 409، 13/ 482. . 154
مناقب آل أيب طالب البن مردويه: 3/ 176. . 155
الكايف: 5/ 63. . 156
ينظر امليزان: 3 / 131. . 157
ينظر: فتح الباري:13/ 313، وتفسري امليزان: 3/ 123. . 158
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القرآن الكريم.
احلسني . 1 عبد  السيد  تأليف:  هريرة:  أبو 

مؤسسة   ،1377 املوسوي  الدين  رشف 
أنصاريان للطباعة، والنرش، قم.

الطربيس، . 2 الشيخ  تأليف:  االحتجاج: 
طالب  أيب  بن  عيل  بن  أمحد  منصور  أيب 
باقر  حممد  السيد:  تعليق  )ت548(، 
اخلرسان )1386- 1966(، دار النعامن 

النجف.
العريب 543  . 3 ابن  تأليف:  القرآن:  أحكام 

حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الفكر 
للطباعة والنرش– لبنان 

األمايل: تأليف الشيخ الطويس، أيب جعفر . 4
حممد بن احلسن )ت460( الطبعة األوىل 

1414دار الطباعة للثقافة والنرش. 
بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة . 5

املجليس،   العالمة  تأليف  األطهار: 
الطبعة  )ت1111(  باقر  حممد  الشيخ 
الوفاء،  مؤسسة   1983-1403 الثانية 
بريوت، لبنان، دار إحياء الرتاث العريب.

الربهان يف علوم القرآن: تأليف الزركيش . 6
الدين حممد بن عبد اهلل )ت794(  )بدر 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة 
الكتب  إحياء  1369-1957دار  األوىل 

العربية. 
كثري . 7 ابن  تأليف  والنهاية،  البداية 

القريش  كثري  بن  إسامعيل  الفداء  )أيب 

عىل  وعلق  حققه،  )ت774(  الدمشقي 
حواشيه عيل شريي 1408- 1988 دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
الصفار . 8 تأليف  الدرجات،  بصائر 

فروج  بن  احلسن  بن  حممد  جعفر  )أيب 
السيد مريزا  )ت290( تصحيح وتعليق 
1404منشورات  باغي  كوجه  حسن 

األعلمي، طهران.
البيان يف تفسري القرآن، تأليف السيد أيب . 9

القاسم املوسوي اخلوئي، الطبعة الرابعة 
بريوت،  الزهراء،  دار   1975-1395

لبنان. 
عساكر . 10 ابن  تأليف  دمشق،  مدينة  تأريخ 

بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أيب  )احلافظ 
هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي )ت571(، 
–1415 شريي  عيل  وحتقيق:  دراسة 

1995دار الفكر، بريوت، لبنان.
)أمحد . 11 اليعقويب  تأليف  اليعقويب،  تأريخ 

بن  وهب  بن  جعفر  بن  يعقوب  أيب  بن 
دار  )ت284(  العبايس  الكاتب  واضح 

صادر، بريوت، لبنان. 
العرتة . 12 فضائل  يف  الطاهرة  اآليات  تأويل 

النجفي  االسرتابادي  تأليف  الطاهرة، 
)الفقيه السيد رشف الدين عيل احلسيني 
األوىل1407إرشاف  الطبعة  )ت965(( 
املوحد  املرتىض  بن  باقر  حممد  السيد 

األبطحي.

املصادر واملراجع
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قتيبة . 13 ابن  تأليف  احلديث:  خمتلف  تأويل 
)أيب عبد اهلل حممد بن مسلم )ت276(( 

دار الكتب العلمية، بريوت–لبنان. 
تأليف . 14 الرسول:  آل  عن  العقول  حتف 

البحراين )الفقيه أبو حممد احلسن بن عيل 
بتصحيحه  عنى  الشعبة(  بن  احلسني  بن 
الطبعة  الغفاري،  أكرب  عيل  عليه  وعلق 
اإلسالمي-  النرش  األوىل1404مؤسسة 

قم.
احليل . 15 العالمة  تأليف:  الفقهاء  تذكرة 

)احلسن بن يوسف بن املطهر )ت726( 
الطبعة   ، البيت  آل  مؤسسة  حتقيق: 
األوىل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث 

اإلسالمي– قم. 
ابن . 16 تأليف   احلسن اإلمام  ترمجة 

باقر  حممود  الشيخ  حتقيق  عساكر، 
املحمودي، ط1، 1400-1980مؤسسة 

املحمودي، بريوت–لبنان.
العظيم( . 17 القرآن  )تفسري  كثري  ابن  تفسري 

الدين  عامد  الفداء  )أيب  كثري  ابن  تأليف: 
الدمشقي(  القريش  كثري  بن  إسامعيل 
املرعشيل  الرمحان  عبد  يوسف  له:  قدم 
املعرفة، بريوت  دار   ،)1992 -1412(

– لبنان.
تفسري ابن زمنني: تأليف ابن زمنني )أيب . 18

 )399 )ت  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد 
عكاشة  بن  حسني  اهلل  عبد  أيب  حتقيق: 
)حممد بن مصطفى الكنز( الطبعة األوىل 
1423-2002 مطبعة الفاروق احلديثة، 

مرص– القاهرة.
تفسري )األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل( . 19

تأليف: الشريازي )العالمة الفقيه الشيخ 
نارص مكارم(. 

تأليف: . 20 القرآن:  تفسري  يف  التبيان  تفسري 
بن  حممد  جعفر  )أيب  الطويس  الشيخ 
حبيب  أمحد  وتصحيح:  حتقيق  احلسن( 
قصري العاميل، الطبعة األوىل 1409 دار 

إحياء الراث العريب.
تأليف . 21 التنزيل:  لعلوم  التسهيل  تفسري 

الطبعة  )ت741(  الكلبي  الغرناطي 
الكتاب  دار   1983–1403 الرابعة 

العريب – لبنان 
)ت . 22 الثعلبي  تأليف  الثعلبي:  تفسري 

عاشور،  بن  حممد  أيب  حتقيق:   )477
الساعدي،  نظري  أ.  وتدقيق:  مراجعة 
الطبعة األوىل 1422-2002 دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت – لبنان.
الشيخ . 23 تأليف  اجلامع،  جوامع  تفسري 

احلسن  بن  الفضل  عيل  )أيب  الطربيس 
النرش  مؤسسة  حتقيق:  )ت548(( 

اإلسالمي–قم، الطبعة األوىل 1418. 
املسمى . 24 الكبري  التفسري  الرازي:  تفسري 

)فخر  الرازي  تأليف:  الغيب(  )مفاتح 
الدين )ت606(( الطبعة الثالثة. 

ليث . 25 أيب  تأليف  السمرقندي:  تفسري 
السمرقندي )ت383( حتقيق: د. حممود 

مطرجي، دار الفكر– بريوت.
)أيب . 26 السمعاين  تأليف:  السمعاين:  تفسري 
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)ت489((  حممد  بن  منصور  املظفر 
بن  وغنيم  إبراهيم،  بن  يارس  حتقيق: 
الطبعة األوىل 1418-  عباس بن غنيم، 

1997دار الوطن– الرياض.
التفضيل . 27 لقواعد  التنزيل  شواهد  تفسري 

 : البيت  أهل  يف  النازلة  اآليات  يف 
عبيد  )احلافظ  احلسكاين  احلاكم  تأليف 
اهلل بن أمحد )ت القرن اخلامس(( حتقيق 
املحمودي،  باقر  حممد  الشيخ  وتعليق 
1411-1990جممع  األوىل  الطبعة 

إحياء الثقافة اإلسالمية. 
تأويل . 28 البيان عن  الطربي )جامع   تفسري 

جعفر  )أيب  الطربي  تأليف  القرآن(  آي 
حممد بن جرير )ت310(( قدم له الشيخ 
خليل امليس، ضبط وتوثيق صدقي مجيل 

العطار )1415- 1995(. 
)أيب . 29 العيايش  تأليف  العيايش،  تفسري 

عياش  بن  مسعود  بن  حممد  النظر 
وقف  )ت220((  السمرقندي  السلمي 
السيد  احلاج  وحتقيقه:  تصحيحه  عىل 
العلمية  املكتبة  املحاليت،  الرسويل  هاشم 

اإلسالمية –طهران.
الكويف . 30 تأليف  الكويف:  فرات  تفسري 

حتقيق  )ت325((  إبراهم  بن  )فرات 
األوىل1410  الطبعة  الكاظم،  حممد 
–1995 مؤسسة الطبع والنرش–طهران. 

القرآن . 31 ألحكام  )اجلامع  القرطبي  تفسري 
( تأليف القرطبي )أيب عبد الرمحان حممد 
الطبعة  )ت671((  األنصاري  أمحد  بن 

الثانية 1405-1985 دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت–لبنان.

تفسري القمي: تأليف القمي )أيب احلسن . 32
صححه  )ت329((  إبراهيم  بن  عيل 
املوسوي  طيب  السيد  عليه:  وعلق 
1404مؤسسة  األوىل  الطبعة  اجلزائري، 

دار الكتاب – قم. 
حقائق . 33 عن  الكشاف  الزخمرشي  تفسري   

وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل 
القاسم  )أيب  الزخمرشي  تأليف  التأويل: 
جار اهلل حممود بن عمر )538(( الطبعة 
األخرية 1385-1966 مطبعة مصطفى 

احللبي البايب وأوالده بمرص. 
تفسري جممع البيان )جممع البيان يف تفسري . 34

تأليف  الطربيس،  الشيخ  تأليف  القرآن( 
بن احلسن )ت548( حققه  الفضل  عيل 
وعلق عليه جلنة من العلامء واإلخصائيني، 
مؤسسة   1995–1415 األوىل  الطبعة 

األعلمي، بريوت – لبنان.
تأليف . 35 القرآن،  تفسري  يف  امليزان  تفسري 

حممد حسني  )السيد  الطباطبائي  العالمة 
املدرسني  مجاعة  منشورات  )ت1412( 

بقم. 
احلويزي . 36 تأليف  الثقلني:  نور  تفسري 

العرويس(  مجعة  بن  عيل  عبد  )الشيخ 
هاشم  السيد  احلاج  عليه  وعلق  صححه 
 1412 الرابعة  الطبعة  املحاليت  الرسويل 

مؤسسة إسامعيليان – قم.
تفسري الواحدي )الوجيز يف تفسري كتاب . 37
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الواحدي )ت 468(  العزيز( تأليف  اهلل 
الطبعة  داودي،  عدنان  صفوان  حتقيق 

األوىل 1415. 
عباس، . 38 ابن  تفسري  من  املقباس  تنوير 

دار  )ت718(  آبادي  الفريوز  تأليف 
الكتب العلمية – لبنان. 

للشيخ . 39 املقنعة  رشح  يف  األحكام  هتذيب 
املفيد: تأليف الشيخ الطويس )أيب جعفر 
حممد بن احلسن( حققه وعلق عليه السيد 
الكتب  دار  اخلرسان،  املوسوي  حسن 

اإلسالمية – طهران.
القمي . 40 بابويه  ابن  تأليف  التوحيد: 

احلسن  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  )أيب 
السيد  عليه  وعلق  صححه  )ت380(( 
منشورات  البحراين،  احلسيني  هاشم 

مجاعة املدرسني يف احلوزة يف قم.
حقائق التأويل يف متشابه التنزيل: تأليف . 41

السيد الرشيف الريض )ت406( رشحه 
الغطاء،  كاشف  آل  الرضا  حممد  العالمة 

دار املهاجر، بريوت – لبنان.
هاشم . 42 السيد  تأليف  األبرار:  حلية 

البحراين )ت1107( حتقيق الشيخ غالم 
رضا موالنا الربوجردي 1414 مؤسسة 

املعارف اإلسالمية، قم - إيران
احلافظ . 43 تأليف  املبني:  الوحي  خصائص 

بن  حييى  الدين  )شمس  بطريق  ابن 
حتقيق  )ت600((  احليل  الربعي  احلسن 
األوىل  الطبعة  املحمودي،  مالك  الشيخ 

1431قم.

ابن . 44 تأليف  والنقل:  العقل  تعارض  درء 
عبد  بن  أمحد  الدين  )تقي  احلراين  تيمية 
سامل،  رشاد  حممد  د.  حتقيق  احلميد( 

الطبعة الثانية 1991-1411.
تأليف . 45 باملأثور:  التفسري  يف  املنثور  الدر 

عبد  الدين  جالل  بكر  )أيب  السيوطي 
لبنان  املعرفة،  دار  )ت911((  الرمحان 
بريوت–لبنان،  الفكر،  دار  -بريوت. 
تفسري  من  املقباس  تنوير  كتاب  وهبامشه 

ابن عباس.
العاميل . 46 املشغري  تأليف  النظيم:  الدر 

نور  بن  حاتم  بن  يوسف  الدين  )مجال 
مهند الشامي )ت664(( مؤسسة النرش 

اإلسالمي– قم. 
الطربي . 47 املحدث  تأليف  اإلمامة:  دالئل 

الطبعة  رشيد(  بن  جرير  بن  )أمحد 
الدراسات  قسم  حتقيق   1413 األوىل 

اإلسالمية، مؤسسة البعثة-قم.
سنن ابن ماجة: تأليف ابن ماجه )احلافظ . 48

القزويني  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب 
)ت275(( حققه وعلق عليه حممد فؤاد 

عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنرش.
تأليف . 49 الكربى(  )السنن  البيهقي  سنن 

بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  )أيب  البيهقي 
عيل )ت458(( ويف ذيله: اجلوهر النقي 
عثامن  بن  عيل  بن  الدين  عالء  للعالمة 

املارديني املشهور بالرتكامين. 
سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح( تأليف . 50

عيسى  بن  حممد  عيسى  )اليب  الرتمذي 



142

وصححه  حققه  )ت297((  سودة  بن 
عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية 

1403-1983 دار الفكر.
مالك: . 51 ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح 

اهلل  عبد  الدين  )هباء  عقيل  ابن  تأليف 
املرصي  اهلمداين  العقييل  عقيل  بن 
اجلليل  منحة  وهبامشه:  )ت796(( 
حممد  تأليف  عقيل،  ابن  رشح  بتحقيق 
الثانية  الطبعة  احلميد،  عبد  الدين  حميي 

1430 دار الغدير – قم.
رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار: . 52

تأليف القايض املغريب )أيب حنيفة النعامن 
حتقيق  )ت363((  التميمي  حممد  بن 
الطبعة  اجلاليل،  احلسيني  حممد  السيد 
اإلسالمي  النرش  1414مؤسسة  الثانية 

– قم.
املازندراين . 53 تأليف  الكايف:  أصول  رشح 

وتصحيح  ضبط  صالح(  حممد  )موىل 
األوىل  الطبعة  عاشور،  عيل  السيد 
الرتاث  إحياء  دار   2000-1421

العريب، بريوت – لبنان.
بن . 54 )حممد  العاميل  تأليف:  اللمعة  رشح 

حتقيق  )ت768((  مكي  الدين  مجال 
الطبعة  كالنرت،  حممد  السيد  وتعليق 

الثانية.
والبيان . 55 املعاين  يف  املعاين  خمترص  رشح 

بن  )مسعود  التفتازاين  تأليف  والبديع، 
عبد  وتعليق  ترتيب  اهلل(  عبد  بن  عمرو 
 1396 الثالثة  الطبعة  الصعيدي،  املتعال 

مطبعة الغدير – قم.
العربية( . 56 وصحاح  اللغة  )تاج  الصحاح 

تصنيف اجلوهري )إسامعيل بن محاد )ت 
العطار،  الغفور  393(( حتقيق أمحد عبد 

الطبعة الرابعة 1407- 1987.
صحيح البخاري: تصنيف البخاري )أيب . 57

عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن 
املغرية( 1401-1981دار الفكر.

الصحيح( . 58 )اجلامع  مسلم  صحيح 
النيسابوري  القشريي  مسلم  تصنيف 
)أيب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم 
بريوت  الفكر،  دار  صححه:  )ت261( 

– لبنان. 
القوية: . 59 املخاوف  لدفع  القوية  العدد 

تأليف العالمة احليل )يض الدين عيل بن 
مهدي  السيد  حتقيق  املطهر(  بن  يوسف 
1408النارش:  األوىل  الطبعة  الرجائي، 

مكتبة آية اهلل املرعيش العامة. 
واألدب: . 60 والسنة  الكتاب  يف  الغدير 

الشيخ  )احلجة  األميني  العالمة  تأليف 
عبد احلسني أمحد النجفي( الطبعة الرابعة 
العريب،  الكتاب  1397-1977دار 

بريوت – لبنان.
البخاري: . 61 صحيح  رشح  يف  الباري  فتح 

)شهاب  العسقالين  حجر  ابن  تأليف 
دار  الثانية،  الطبعة  )ت852((  الدين 

املعرفة، بريوت – لبنان.
تأليف: . 62 األئمة  معرفة  يف  املهمة  الفصول 

أمحد  بن  حممد  بن  )عيل  املكي  املالكي 
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)ت855( حتقيق وتعليق سامي الغريري 
الطبعة األوىل1422دار احلديث للطباعة 

والنرش.
دار . 63 النسائي،  تأليف  الصحابة:  فضائل 

الكتب العلمية، بريوت – لبنان.
اإلسالم . 64 )ثقة  الكليني  تأليف  الكايف: 

إسحاق  بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  أيب 
عليه  وعلق  صححه  )ت328،329(( 
الثالثة  1388  الطبعة  عيل أكرب غفاري، 

دار الكتب اإلسالمية – هتران.
)أيب . 65 الفراهيدي  تأليف  العني:  كتاب 

عبد الرمحان اخلليل بن أمحد )ت175(( 
إبراهيم  د.  املخزومي،  مهدي  د.  حتقيق 
مؤسسة   140 الثانية  الطبعة  السامرائي، 

دار اهلجرة.
اهلاليل . 66 تأليف  قيس:  بن  سليم  كتاب 

حممد  حتقيق  )ت76((  قيس  بن  )سليم 
باقر األنصاري الزنجاين. 

تأليف . 67 األئمة:  معرفة  يف  الغمة  كشف 
األربيل )أيب احلسن عيل بن عيسى بن أيب 
الفتح )ت693(( الطبعة الثانية 1405-

1985 دار اإلحياء، بريوت – لبنان. 
كشف اللثام عن قواعد األحكام: تأليف . 68

بن  حممد  الدين  )هباء  اهلندي  الفاضل 
احلسني األصفهاين )ت 1373(( الطبعة 
النرش  مؤسسة  حتقيق   1416 األوىل 

اإلسالمي.
واألفعال: . 69 األقوال  سنن  يف  العامل  كنز 

عيل  الدين  )عالء  اهلندي  املتقي  تأليف 

املتقي بن حسام الدين اهلندي )ت975(( 
ضبطه ونرش غرائبه الشيخ بكري جيائي 
 1994-1409 السقا  صفوة  والشيخ 

مؤسسة الرسالة – بريوت.
)أيب . 70 منظور  ابن  تصنيف  العرب:  لسان 

مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  الفضل 
)ت711( نرش أدب احلوزة– قم 1405.

)نور . 71 اهليثمي  تأليف  الزوائد:  جممع 
الدين عيل بن أيب بكر )ت807(( حترير 
–1408 حجر  وابن  العراقي  احلافظني 

1988 دار الكتب العلمية – بريوت.
رشائع . 72 تنقيح  إىل  األفهام  مسالك 

الثاين   )الشهيد  العاميل  تأليف  اإلسالم: 
الطبعة  )ت665(  عيل  بن  الدين  زين 
املعارف  مؤسسة  حتقيق   1431 األوىل 

اإلسالمية – قم. 
املستدرك عىل الصحيحني: تأليف احلاكم . 73

)ت405((  اهلل  عبد  )أيب  النيسابوري 
الذهبي،  للحافظ  التلخيص  وبذيله: 
إرشاف د. يوسف عبد الرمحان املرعشيل، 

دار املعرفة – بريو ت لبنان.
حنبل . 74 بن  أمحد  تأليف  أمحد:  مسند 

سنن  يف  العامل  كنز  وهبامشه  )ت241( 
دار صادر، بريوت– واألقوال،  األفعال 

لبنان.
معاين القرآن: تأليف النحاس )أيب جعفر . 75

عيل  حممد  الشيخ  حتقيق  )ت338(( 
الصابوين، الطبعة األوىل 1408–1988 
جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية 
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وإحياء الرتاث اإلسالمي. 
حققه . 76 الطرباين،  تأليف  الكبري:  املعجم 

املجيد  عبد  محدي  أحاديثه  وأخرج 
السلفي، الطبعة الثانية، دار إحياء الرتاث 

العريب.
مغني اللبيب عن كتب األعاريب: تأليف . 77

مجال  اهلل  عبد  )أيب  األنصاري  هشام  ابن 
اهلل  عبد  بن  أمحد  ابن  يوسف  بن  الدين 
)ت761(( حتقيق حممد حميي الدين عبد 
احلميد، منشورات مكتبة آية اهلل املرعيش 

النجفي، قم – ايران 1404.
يف . 78 السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح 

موضوعات العلوم: تأليف: طاش كربى 
كامل  حقيق  مصطفى(  بن  )أمحد  زادة 
بكري عبد الوهاب أبو النور، دار الكتب 

احلديثة.
الراغب . 79 تأليف  القرآن:  غريب  مفردات 

بن  احلسني  القاسم  )أيب  األصفهاين 
 1404 الثانية  الطبعة  )ت502((  حممد 

منشورات دفرت نرش الكتاب. 
يف . 80 نزل  وما  طالب  أيب  بن  عيل  مناقب 

مردويه  ابن  تأليف   : عيل  يف  القرآن 
)أيب بكر أمحد بن موسى( مجعه وقدم له 
عبد الرزاق حسني، الطبعة الثانية 1424 

دار احلديث – قم. 
الشيخ . 81 تأليف  الفقيه:  حيرضه  ال  من 

عيل  عليه  وعلق  صححه  الصدوق، 
 1401 الثانية  الطبعة  الغفاري،  أكرب 

منشورات مجاعة احلوزة – قم.

82 . : البيت  أهل  أحاديث  موسوعة 
الطبعة  النجفي،  هادي  الشيخ  تأليف 
األوىل 1423-2002 دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت – لبنان. 
83 . احلسن اإلمام  كلامت  موسوعة 

الرشيفي  حممود  احلديث:  قسم  إعداد 
وحممود  بتار  سجادي  حسني  والسيد 
الطبعة  املدين  حممود  والسيد  األمحديان 
املعروف  دار   1992-1416 الثالثة 

للطباعة. 
املصطفى . 84 فضائل  يف  السمطني  درر  نظم 

تأليف  والسبطني:  والبتول  واملرتىض 
حممد  الدين  )مجال  احلنفي  الزرندي 
حممد  بن  احلسن  بن  يوسف  بن 
-1377 األوىل  الطبعة  )ت750(( 

أمري  اإلمام  مكتبة  خمطوطات  1985من 
 .املؤمنني

النهاية يف غريب احلديث واألثر: تأليف . 85
الزاوي  أمحد  طاهر  حتقيق:  األثري،  ابن 
الرابعة  الطبعة  الطناحي،  أمحد  وحممود 

1364ش، مؤسسة اسامعيليان – قم
البالغة: . 86 هنج  مستدرك  يف  السعادة  هنج 

املحمودي،  باقر  حممد  الشيخ  تأليف 
مؤسسة األعلمي، بريوت – لبنان. 

تأليف . 87 القربى:  لذوي  املودة  ينابيع 
إبراهيم  )سليامن  احلنفي  القندوزي 
أرشف  مجال  عيل  السيد  )ن1294(( 
دار   1416 األوىل  الطبعة  احلسيني، 

األسوة للطباعة والنرش.


