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�ض البحث ملخَّ

ُيعدهُّ كتاب )إيضاح خمالفة السنَّة لنصِّ الكتاب والسنَّة(، من أهمِّ الكتب التي قدمها 
ة وقع فيها أهل الس��نَّة لكلِّ  ّ للقارئ؛ وذلك ألنَّه انطوى عىل خمالفات عدَّ م��ة احِللِّ العالَّ
ة، فكان منهجه أن  واحدة من اآليات الكريمة يف عقائدهم، فضاًل عن األحاديث النبويَّ

دة، ثمَّ يناقشها وفق معطياته الفكريَّة. جيمع اآليات واألحاديث يف جمموعة موحَّ

ة منها: وص��ف جممل لتفس��ي اإليضاح،  وق��د اش��تمل البحث ع��ىل مباحث ع��دَّ
ّ من عقائد اإلماميَّة،  مة احِل��لِّ ومالم��ح منهج التفس��ي العقّل يف الكتاب، وموقف العالَّ
ين ومناقش��ة آرائهم، وأثر علوم القرآن يف تفس��ي اإليضاح ، فضاًل  وردوده ع��ىل املفرسِّ

عن موضوعات أخرى تناوهلا البحث بيشء من التفصيل.
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

Abstract

The book (Clarification of Sunni's infraction for the text of the 

Book and the Prophet's path) is one of the most  important books 

that presented by Al-Allamah to the reader. This is because it 

contains several wrongs in which the Sunnis have fallen for each 

of the verses in their creeds, as well as Prophet Mohammed's 

speeches. His method was to collect verses and speeches in 

unified group and then he discusses them according to his 

intellectual data.

This research is based on a number of topics, including: A 

total description of the illustration interpretation, Features 

of the mental interpretation approach in the illustration, The 

attitude of Al-Allamah Al-Hilli of Imam's doctrines, His replies to 

the interpreters and discuss their views, The effect of Quran's 

science in interpreting the clarification, As well as other topics 

discussed in this paper in details.
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مة املقدِّ

احلمُد هلل ربِّ العاملنَي، والصالة والس��الم عىل س��يِّد املرس��لني حبيب اهلل وحبيب 
د بن عبد اهلل وعىل آله الطيِّبني الطاهرين املعصومني. قلوب املؤمنني رسول اهلل حممَّ

أما بعد...

ف��إنَّ م��ن عناية اهلل تعاىل ولطف��ه أن يقيِّض للق��رآن الكريم من خيدم��ه، ملا يف ذلك 
ة نرش النور اإلس��المّي الس��اطع واألجر الرائع، وملا ينطوي عليه من نفع  من اس��تمراريَّ

للمسلمني.

ل نزول القرآن حياولون فهمه، والوصول  ة اإلس��الميَّة من أوَّ وهلذا هبَّ علمء األمَّ
إىل مراد اهلل تعاىل من خالله، فكان بعض أصحاب النبّي يعقدون جمالسهم ملدارسته 
والعمل به، فإن أشكل عليهم معنى أو غمض عليهم تركيب، جلأوا إىل معلِّمهم األكرم 
هم األقدم رسول اهلل يسألونه ويستوضحونه، لسابق علمهم بأنَّ هذا النبّي  ومفرسِّ
ْكَر  الكري��م كان من إحدى أهمِّ وظائفه بي��ان كتاب اهلل، قال تعاىل: ﴿َوَأنَزْلنَــا إَِلْيَك الذيِّ
تهم،  ُروَن﴾ النح��ل: 44، فيجدون عنده ضالَّ ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهــْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّــاِس َما ُنزيِّ لُِتَبــنييِّ
ويروون من سلسبيله ظمأهم، فلمَّ التحق رسول اهلل بالرفيق األعىل، حيث املقامات 
ر بعض من الذين س��اروا عىل هنجه عن س��اعد  الس��امية وجنَّة اخلُلد العالية، ش��مَّ
الس��عي احلثيث واجلدِّ الدؤوب يف تعليم القرآن الكريم درًس��ا وقراءًة وحفًظا وعماًل، 
وس��ار عىل هنجهم جهد امليامني من التابعني وتابعي التابعني، يأخذون عنهم، وينقلون 
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م��ا أخذوه إىل الناس، وذلك للحاجة الش��ديدة إىل هذا األخذ والنقل، بعد أن اتَّس��عت 
الرقعة اإلس��الميَّة بم منَّ اهلل تعاىل عىل املس��لمني بفتح البلدان واألمصار؛ ليس��تضيئوا 
بنور اإلسالم، ويستنيوا هبديه، فاختلطت ثقافات أجنبيَّة بالثقافة اإلسالميَّة، وظهرت 

ة ما كانت لتظهر لوال هذا االختالط، وذاك االتِّساع. مشاكل فكريَّ

ة يذودون عن حياض اإلس��الم، وحيم��ون بيضته من أن  وان��ربى بعده عل��مء األمَّ
ة، واالجتمعيَّة، والسياسيَّة، والعلميَّة. تتسلَّل أفكار خارجة عن حدوده الفكريَّ

ة إالَّ بمعرفة معاين  م ال يستطيعون الوقوف بوجه التيَّارات املضادَّ وأحسَّ العلمء أهنَّ
القرآن الكريم، والغوص يف تفسيه، للتوصل إىل مراد اهلل تعاىل، مدركني بأنَّ يف القرآن 
ة اإلس��الميَّة، ب��م ينظِّم كّل جماالت  الكري��م مجيع احللول، وكلهُّ ع��رى املنظومة الفكريَّ
ة، فأقبلوا عليه موصلني الليل بالنهار تعلهًُّم، ودراس��ًة، و قراءًة،  ة أو ُأخرويَّ احلي��اة، دنيويَّ

�ًرا، فكان هلم ما يريدون. وحفًظا، وتدبهُّ

ّ )ت 726ه�( من مجلتهم، بْي��د أنَّ صفة املتكلِّم ظلَّت تالزمه،  م��ة احِللِّ وكان العالَّ
وه م��ن متكلِّمي اإلماميَّ��ة البارزين،  حتَّ��ى إنَّ علمء الرج��ال والراج��م والطبقات عدهُّ
ق من ذلك، فبحثُت يف ثنايا املصادر من كتب احلديث والتفس��ي والكالم  فأردت التحقهُّ
ل،  ٌ بارز للقرآن الكري��م، من الطراز األوَّ ّ مفرسِّ مة احِل��لِّ والعقائ��د، ففوجئت بأنَّ العالَّ
ع لديَّ من قناعاٍت من آرائه الس��ديدة يف التفسي، هذا من  وذلك بم ُعرض أمامي وجتمَّ
ته ألثبات خمالفة أهل الس��نَّة للس��نَّة والقرآن  س��ت من أثر له يف عرض أدلَّ جهة، وممَّا تلمَّ

من جهة أخرى.

  ّ مة احِللِّ وم��ن هذا املنطلق، رأيت أن يكون موضوع هذا البح��ث )منهج العالَّ
يف تفس��يه »إيضاح خمالفة الس��نَّة لنصِّ الكتاب والس��نَّة«(؛ ملا ُعرف عنه من أثٍر كبٍي يف 
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 ّ مة احِللِّ ت��ي خدمت القرآن الكريم، فقد ُع��رف العالَّ علم التفس��ي والعلوم األخرى الَّ
هت أنظار املسلمني  بشخصيَّته املتميِّزة بني الناس وبني األوساط العلميَّة يف عرصه، فتوجَّ
إليه من املذاهب كلِّها، لينتفعوا منه يف امليادين كلِّها، والسيم ميدان تفسي القرآن، فصار 

ة عىل السواء. ة والعامَّ مرجع اخلاصَّ
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: و�صف جُممل لتف�صري الإي�صاح لاً اأوَّ

، ال بدَّ من عرض مجلة من  ّ مة احِللِّ قبل أن أرشع يف وصف تفس��ي اإليض��اح للعالَّ
مة مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف بن زين الدين عّل  تقييمت الرجاليِّني والعلمء للعالَّ
ّ املعارص له بقوله:  ّ )ت 726ه�(، فقد وصفه الرج��اّل ابن داود احِل��لِّ ر احِل��لِّ ب��ن املطهَّ
مة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق، كثي التصانيف، انتهت رئاسة  »شيخ الطائفة وعالَّ
اإلمامي��ة إلي��ه يف املعقول واملنق��ول«)1(، وقال احلرهُّ العامّل يف أم��ل اآلمل: » فاضل عامل 
عالم��ة العلمء، حمقق مدقق ثقة ثقة فقيه حمّدث، متكلَّم ماهر جليل القدر عظيم الش��أن 
رفيع املنزلة، ال نظي ل��ه يف الفنون والعلوم والعقليات والنقليات«)2(، و وصفه النورّي 
��ا درجاته يف العلوم  م��ة من املناقب والفضائ��ل ما ال حُيىص، أمَّ بقول��ه: »وآلية اهلل العالَّ
فاته فيها فقد مألت الصحف وضاق عنها الدفر، وكلَّم ُأتعب نفيس فحال كناقل  ومؤلَّ
التم��ر إىل هجر، ف��األوىل تبًعا جلمع من األعالم اإلعراض عن ه��ذا املقام«)3(، ووصفه 
األفندّي بقوله: »إنَّه كان من أزهد الناس وأتقاهم، ومن زهده ما حكاه الس��يِّد حس��ني 
ة  املجتهد يف رس��الة النفحات القدس��يَّة عنه، أنَّه أوىص بجمي��ع صلواته وصيامه مدَّ
عمره، وباحلجِّ عنه مع أنَّه كان قد حجَّ كم نقله يف ش��أن الش��يخ عّل الَكَركّي أيًضا«)4(، 

 
 ، ّ مة احِللِّ ال جرم أنَّه يف ضوء هذه الكلمت الباهرات، والعبارات الساميات يف حقِّ العالَّ
نلحظ عبارات من نحو: )رئاس��ة اإلماميَّة يف املعقول واملنقول(، و)ال نظي له يف الفنون 
والعل��وم والعقليَّات والنقليَّات(، وغيها، والتي هلا اتِّصال بدراس��تنا، والس��يم منهج 

التفسي العقّل واملبنى الكالمّي.
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ث عن مصنَّفه حمّط القول، ومدار البحث املوس��وم ب�)إيضاح  وحان احلني أن نتحدَّ
خمالفة الس��نَّة لنصِّ الكتاب والسنَّة (، وقد وصفه العلمء بأوصاف ونعوت واضحات، 
نكتف��ي بإيراد قول احلرِّ العامّل يف وصفه، إذ قال: »رأينا منها نس��خة قديمة من اخلزينة 
ة، س��لك فيها مسلًكا عجيًبا، قال: والذي وصل إلينا هو املجلَّد الثاين،  املوقوفة الرضويَّ
وفي��ه س��ورة آل عمران ال غي، ذكر فيه��ا خمالفتهم لكلِّ آية من وج��وه كثية، بل ألكثر 
ه  ه ب�)هنج اإليمن يف تفس��ي القرآن(، وله تفسي ثالث سمَّ الكلمت، وله تفس��ي آخر سمَّ
ه  ب�)كت��اب األنس ألهل التميهُّز يف تفس��ي الكتاب العزيز()5(. وه��ذا الكتاب يمكن عدهُّ
من كتب االحتجاج واجلدل؛ الش��تمله عىل بيان خمالفات الس��نَّة لنصِّ الكتاب والسنَّة، 

ه من كتب التفسي؛ ملا فيه من تفسي اآليات، وبيان مداليلها. ويمكن عدهُّ
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ا: مالمح منهج التف�صري العقلّي يف الإي�صاح ثانياً

��فت لنا امل��وارد الكالميَّة  يف ظ��لِّ ق��راءة الكت��اب، وتدبهُّره، والوق��وف عليه، تكشَّ
ّ عن منهٍج متكامٍل جتده واضًحا يف تفسيه اإليضاح،  مة احِللِّ والعقليَّة التي تبنَّاها العالَّ
وهذا املنهج ه��و خالصة مبانيه الكالميَّة والعقليَّة التي عرضها يف جممل كتبه الكالميَّة، 
ر،  ّ أمهيَّ��ة التفكهُّ مة احِللِّ ��د العالَّ (، إذ أكَّ ككتاب )كش��ف امل��راد(، وكتاب )منهج احل��قِّ
واعتم��د أس��لوب النظر يف فهم النص��وص القرآنيَّة، يف ضوء اس��تعمل العقل يف معرفة 
آي��ات اهلل وأحكامه، وقد حفل تفس��ي اإليض��اح بالعديد من اإلش��ارات التي تنمهُّ عن 
يه لتفس��ي آيات الكتاب العزيز، والتي  نا يف تصدِّ املنهجيَّة العقليَّة التي كان يتَّبعها مفرسِّ

يمكن تلخيصها باستجالء موقفه من املسائل الكالميَّة اآلتية:

ها، فقد ب��نيَّ موق��ف املعتزلة . 1 ��ة خل��ق اهلل ألفع��ال العب��اد، خيه��ا ورشِّ نظريَّ
واألشاعرة)6(.

ة التحسني والتقبيح العقليَّني والرشعيَّني)7(.. 2 نظريَّ

ة تعذيب املطيع، وإثابة العايص)8(.. 3 نظريَّ

ة تعليل أفعال اهلل تعاىل)9(.. 4 نظريَّ

ة اهلداية والضالل)10(.. 5 نظريَّ

تفسي قوله تعاىل ﴿َمَتى َنرْصُ اهللِ﴾، هل هو الدعاء أو االستبطاء)11(؟.. 6
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البدل وتكليف ما ال ُيطاق)12(.. 7

ة الفاضل واملفضول)13(.. 8 نظريَّ

ة)14(.. 9 مات النبوَّ مقدِّ

ة اللطف والتوفيق)15(.. 10 نظريَّ

إرادة اهلل تعاىل والعبد)16(.. 11

تفسيه معنى الرزق)17(.. 12

تفسيه الثواب والعقاب)18(.. 13

الصفات اإلهليَّة)19(.. 14

حقيقة اإليمن)20(.. 15

التكليف بم ال ُيطاق)21(.. 16

عصمة اإلمام)22(.. 17

كرامات األولياء)23(.. 18
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مة احِللِّّي من عقائد الإماميَّة ا: موقف العالَّ ثالثاً

ّ يف ضوء تفسيه )ايضاح خمالفة السنَّة لنص الكتاب والسنَّة(  مة احِللِّ استطاع العالَّ
ٍة وقدرٍة علميٍَّة ومنهٍج عقلٍّ رصنٍي،  أْن يدعم مذهبه اإلمامّي بكلِّ ما ُأويت من حوٍل وقوَّ
تي يؤمن هبا اإلماميَّة  مس��تفيًدا من آيات الكتاب العزيز؛ لبيان صواب وجهات النظر الَّ
ة واإلمامة واملع��اد، وكلهُّ ما يتَّصل هبا من فروع ومس��ائل  يف التوحي��د والع��دل والنب��وَّ
ة موضوع البحث،  كالتقيَّة وعصمة النبّي، وكذلك مجيع املس��ائل الكالميَّة والعقديَّ
ّ عنها دفاًعا متَّسًم بالقناعة الثابتة، وردَّ كلَّ اإلشكاالت واألقوال  مة احِللِّ وقد دافع العالَّ
ر وإبداعه والقدرة عىل احلجاج  د منهجه املتطوِّ التي ُأثيت حول تلك املسائل، وبم يؤكِّ
ه  املناظرة واحلوار، فأعطى كلَّ موضوٍع من موضوعات العقائد لدى اإلماميَّة ما يستحقهُّ
مة  ث عنه العالَّ م��ن احلدي��ث، وكانت النزع��ة العقليَّة بارزًة إىل ح��دٍّ كبٍي يف كلِّ ما حت��دَّ
م أهل السنَّة للنصِّ  ، فأثبت بالدليل والربهان خمالفة من ُيطلقون عىل أنفس��هم بأهنَّ ّ احِللِّ
الرشعيِّ من كتاب أو س��نَّة، واليتأتَّى ذلك إالَّ ملن كان مطَّلًعا عىل تلك العقائد الفاسدة 
؛ لُيبنيِّ تلك العقائد، ويثبِّت  ّ مة احِللِّ واملنحرفة، وهي بنظر البحث حماولة كبية من العالَّ
املنهج الصحيح واملستقيم الذي عليه أتباع مدرسة أهل البيت، فهي تذكرة ألُول 

األلباب، أو ملن ألقى السمع وهو شهيد)24(.
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رين ومناق�صة اآرائهم ا: ردوده على املف�صِّ رابعاً

ين، وأش��كل عىل الكث��ي من آرائهم  ّ آلراء مجلة من املفرسِّ مة احِل��لِّ ض العالَّ تع��رَّ
وأقواهلم التي عرضوها يف تفاسيهم، وقد تناول يف تفسيه )إيضاح خمالفة السنَّة لنصِّ 
الكتاب والس��نَّة( كالاًّ من تفسي الطربّي، وتفس��ي اجلبائّي، وتفسي الطويّس، فهو تارًة 
ين  ص آراء شيخ الطائفة الطويّس، ويتبنَّاها، وتارًة أخرى يردهُّ عىل آراء بعض املفرسِّ يلخِّ
ا عقلياًّا  ه��م رداًّ الذين يتبنهُّون آراء األش��اعرة عند تفس��يهم آلي��ات القرآن الكريم، وردَّ
يه هلم، منهجه العقّل يف التفس��ي، إذ كان  هادًئ��ا، وقد يتَّضح لنا، يف ضوء متابعتنا لتصدِّ
ص موقف األش��اعرة  يع��رض النصَّ القرآيّن، ثمَّ يذكر مبناه الكالمّي، بعد ذلك يش��خِّ
وأه��ل الس��نَّة منه، ثمَّ يب��نيِّ بدقَّة عقليَّة منقطع��ة النظي وجه خمالفته��م لرصيح الكتاب 

ة)25(. والسنَّة، ذلك كلهُّه ُمسنًدا إىل الدليل العقّل واحلجَّ

ين عىل آراء غيه، ويدعم الرأي  وقد كان يعمد أحياًنا إىل ترجيح رأٍي ألحد املفرسِّ
ّ قد أحتف املكتبة  مة احِللِّ ٍة ودليٍل، وهبذا يكون العالَّ ال��ذي يميل إليه، بم يملكه من حجَّ
ون القدامى، والتي لوال ِذْكره هلا لضاعت  اإلسالميَّة بالعديد من اآلراء التي قاهلا املفرسِّ
، ومل نحصل ع��ىل يشٍء منها بغي ِذْكره هلا  م��ع ما ضاع من تراٍث فكريٍّ وثقايفٍّ إس��الميٍّ

ين: وهنا نورد بعًضا من ردوده ومناقشاته آلراء مجلٍة من املفرسِّ

1. ففي تفسي قوله تعاىل: 

َقوْا َفْوَقُهْم  ْنَيا َوَيْســَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُــوْا َوالَِّذيَن اتَّ َياُة الدُّ ِذيَن َكَفُروْا احْلَ ــَن لِلَّ ﴿ُزييِّ
َيْوَم اْلِقَياَمِة َواهللُ َيْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغْرِ ِحَساٍب﴾)26(.
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ي��ن يف: َمن هو  يذك��ر وجوه خمالفة الس��نَّة هل��ذه اآلية يف ضوء عرض��ه أقوال املفرسِّ
)ال�ُمزيِّن (؟ فعن التبيان: »... وقيل يف معنى تزيني احلياة الدنيا قوالن:

م  أحدمها: قال احلس��ن، واجلبائ��ّي، وغيمه��ا: إنَّ املزيِّن هلم إبلي��س وجنوده؛ ألهنَّ
فون  ون دواعيه، وحُيس��نون فعل القبيح، واإلخالل بالواجب، ويسوِّ الذين يغوون، ويقوهُّ
ا متاع  ��ه زهد فيها، فأعلم أهنَّ ��ا اهلل تعاىل، فال جيوز أن يكون املزيِّن هلا؛ ألنَّ هل��م التوبة، فأمَّ

د عىل ارتكاب القبائح فيها. الغرور، وتوعَّ

والقــول الثــاين: إنَّ اهلل تعاىل خل��ق فيها األش��ياء املعجبة، فنظر إليه��ا الذين كفروا 
ــَهَواِت ِمَن النيَِّســاِء َواْلَبنِيَن َواْلَقنَاطِيِر  َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ بأكثر من مقدارها. كم قال: ﴿ُزييِّ
َمِة َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث﴾)27(، وإنَّم أراد بذلك  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ َهِب َواْلِفضَّ اْلُمَقنَْطَرِة ِمَن الذَّ
��ن مجيعها، ومل يقبِّح ش��يًئا منها،  ما ُجبِل اخللق عليه من امليل إىل هذه األش��ياء، ال أنَّه حسَّ
وكالمها جائزان َحَس��نان. والتزيني، والتحسني واحد، والزين: خالف الشني، والزينة: 

اسم جامع لكل ما يتزين به، وهذا أمر زاين له أي مزين له«)28(.

اُت َخْرٌ ِعنَد َربيَِّك  احِلَ ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ وقال أيًضا: »﴿اْلـاَمُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة اْلـَحَياِة الدُّ
َثَواًبــا َوَخْرٌ َأَمال﴾)29(، وقالوا: فهذه اآليات متوافقة، واملعنى يف الكلِّ أنَّ اهلل جلَّ جاللُه 
ات وحبهُّ الش��هوات،   جع��ل الدني��ا دار ابتالء وامتحان، فرك��ب يف الطباع امليل إىل اللذَّ
ال عىل سبيل اإلجلاء الذي ال يمكن تركه، بل عىل سبيل التحبيب الذي متيل إليه النفس، 
مع إمكان ردِّها عنه، ليتمَّ بذلك االمتحان، وليجاهد املؤمن هواه فيقرص نفسه عىل املباح، 

ويكّفها عن احلرام«)30(.

الثــاين: »أنَّ امل��راد م��ن التزيني أنَّه تعاىل أمهله��م يف الدنيا، ومل يمنعه��م عن اإلقبال 
ى بالتزيني«)31(. عليها، واحلرص الشديد يف طلبها، فهذا اإلمهال هو املسمَّ
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الوجــه الثالــث: يف تقرير ه��ذا التأويل أنَّ امل��راد: إنَّ اهلل تعاىل زيَّن م��ن احلياة الدنيا 
ا الفخر الرازّي فإنَّه ي��ردهُّ عىل هذه اآلراء  م��ا كان م��ن املباحات دون املحظ��ورات)32(. أمَّ
م محلوا التزيني عىل أنَّه تعاىل خلق  ا أصحابن��ا فإهنَّ كلَّه��ا، ويبدي رأيه اخلاص قائاًل: »وأمَّ
يف قلبه إرادة األشياء والقدرة عىل تلك األشياء، بل خلق تلك األفعال واألحوال، وهذا 
بن��اًء عىل أنَّ اخلالق ألفعال العباد ليس إالَّ اهلل س��بحانه، وعىل ه��ذا الوجه ظهر املراد من 
ا اآللويس فأنَّه حيتمل معنيني هلذه اآلية، أحدمها املزيِّن هو اهلل، والثاين املزيِّن  اآلية«)33(. أمَّ

هو الشيطان)34(.

ا اآلية بصيغة املجهول)35(. م مل يعيِّنا الفاعل، وفرسَّ ا الطربّي والطباطبائّي فإهنَّ أمَّ

ّ رأي ش��يخ الطائفة، وتبنَّى تفس��يه الكالم��ّي يف أنَّه  مة احِل��لِّ فبع��د أن نق��ل العالَّ
د من يرتكب القبائح، وإنَّم  اليمك��ن أن يكون املزيِّن هو اهلل تعاىل؛ ألنَّه زهد فيها، وتوعَّ
يصحهُّ ذلك لو كانت األفعال مس��تندة إىل العبد، وأنكرت السنَّة نسبة األفعال إىل العبد، 
وأضافتها إىل اهلل تعاىل من جهة، ويصحهُّ املبنى إذا كان اهلل تعاىل ال يفعل القبيح، يف حني 
ّ يشي إىل قضيَّة كالميَّة  مة احِللِّ نس��بت الس��نَّة فعل القبيح هلل تعاىل)36(، والخيفى أنَّ العالَّ
تتَّصل بصفات اهلل عزَّ وجّل، فقد نس��بت األش��اعرة القبح إىل اهلل عزَّ وجّل، وأنَّه تعاىل 

يفعل القبيح)37(.

2. كذلك عند تفسيه قوله تعاىل:

يَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب  ِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللُ النَّبِييِّــنَي ُمَبشيِّ ـاُس ُأمَّ ﴿َكاَن النَـّ
بِاْلـَحــقيِّ لَِيْحُكــَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْخَتَلُفــوْا فِيِه َوَما اْخَتَلَف فِيِه إالَّ الَِّذيــَن ُأوُتوُه ِمن َبْعِد َما 
ــُم اْلَبييِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهــْم َفَهَدى اهللُ الَِّذيَن آَمنُوْا لِـاَم اْخَتَلُفوْا فِيــِه ِمَن اْلـَحقيِّ بِإِْذنِِه َواهللُ  َجاءهْتُ

ْسَتِقيٍم﴾)38(. اٍط مُّ َيِْدي َمن َيَشاُء إىَِل رِصَ
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ًة َواِحَدًة﴾، فبعد أن تبنَّى تفس��ي  ين يف بيان معن��ى ﴿ُأمَّ ��ه يذك��ر اختالف املفرسِّ فإنَّ
الش��يخ الطويّس، أي أه��ل ملَّة واحدة، ب��نيَّ اختالفهم فيم كان عليه، فق��ال ابن عبَّاس 
ومجاع��ة كان��وا عىل الكف��ر فاختلف��وا بعد ذلك، وق��ال قت��ادة: وغيه كان��وا عىل احلقِّ 
ح ذلك فقال: لو كان العبد فاعاًل إشارة إىل  فاختلفوا، وبنيَّ وجه خمالفة السنَّة فيه، فصحَّ

مذهب السنَّة الَّذين ينفون فعل العبد)39(.

ون أنفس��هم أهل  ة عند من يس��مهُّ ّ بص��دد بيان املخالفة العقديَّ مة احِللِّ ف��رى العالَّ
ين، ث��مَّ بنيَّ وجه املخالف��ة، وتبنَّى رأي الش��يخ الطويّس يف  الس��نَّة، فع��رض آراء املفرسِّ

ة للكتاب. التفسي الذي هو أحد املصادر التفسييَّ

3. كذلك عند تفسيه قوله تعاىل:

يِـــي َهـَِذِه اهللُ َبْعَد  َى ُيْ ﴿َأْو َكالَّــِذي َمرَّ َعــَل َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَل ُعُروِشــَها َقاَل َأنَّ
ــا َفَأَماَتــُه اهللُ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلبِْثَت َقاَل َلبِْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبل لَّبِْثَت  َمْوهِتَ
اِرَك َولِنَْجَعَلَك آَيًة ليِّلنَّاِس َوانُظْر  ابَِك َلْ َيَتَسنَّْه َوانُظْر إىَِل مِحَ ِمَئَة َعاٍم َفانُظْر إىَِل َطَعاِمَك َوَشَ
ٍء  َ َلُه َقاَل َأْعَلــُم َأنَّ اهللَ َعَل ُكليِّ َشْ إىَِل الِعَظــاِم َكْيَف ُننِشــُزَها ُثمَّ َنْكُســوَها َلـْحاًم َفَلامَّ َتـَبنيَّ

َقِديٌر﴾)40(.

ّ رأي قت��ادة والربيع يف أنَّ الذي مرَّ عىل قرية هو عزير، وهو  مة احِللِّ فق��د ذكر العالَّ
م��رويٌّ ع��ن اإلمام الص��ادق، ورأي وهب بن منب��ه يف أنَّه إرميا، وه��و مرويٌّ عن 
الباقر، ورأي ابن اسحق يف أنَّه اخلر، والقرية التي مرَّ عليها هي بيت املقدس ل�مَّ 

به بخت نرص)41(، وبنيَّ أوجه خمالفة السنَّة هلذه اآليات يف: خرَّ

﴿َأْو َكالَِّذي﴾: أس��ند الفعل إليه، وإنَّم يصحهُّ لو كان العبد فاعاًل، وخالفت الس��نَّة 
فيه.
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﴿َمرَّ َعَل َقْرَيٍة﴾: أسند الفعل إليه، وإنِّم يصحهُّ لو كان العبد فاعاًل، وخالفت السنَّة 
فيه.

ا﴾: أس��ند الق��ول إليه، وإنَّم يصحهُّ لو كان العبد  َى ُيْيِـي َهـَِذِه اهللُ َبْعَد َمْوهِتَ ﴿َقاَل َأنَّ
فاعاًل، وخالفت السنَّة فيه.

وهذا خرب ُيعلم صدقه لو امتنع الكذب عىل اهلل تعاىل، وخالفت السنَّة فيه.

﴿َفَأَماَتــُه اهللُ ِمَئــَة َعــاٍم﴾: وهذا خرب يعل��م صدقه لو امتنع الك��ذب عىل اهلل تعاىل، 
وخالفت السنَّة فيه.

﴿ُثمَّ َبَعَثُه﴾: وهذا خرب يعلم صدقه لو امتنع الكذب عىل اهلل تعاىل، وخالفت السنَّة 
فيه.

﴿َقاَل َكْم َلبِْثَت﴾: خرب يعلم صدقه لو امتنع الكذب عىل اهلل تعاىل، وخالفت السنَّة 
فيه.

﴿َقاَل﴾: أسند القول إليه، وإنَّم يصحهُّ لو كان العبد فاعاًل، وخالفت السنَّة فيه.

﴿َلبِْثــُت َيْوًمــا َأْو َبْعــَض َيْوٍم﴾: وهذا خ��رب يعلم صدقه لو امتن��ع الكذب عىل اهلل 
تعاىل، وخالفت السنَّة فيه.

﴿َقــاَل َبــل لَّبِْثــَت ِمَئــَة َعاٍم﴾: خرب يعل��م صدقه ل��و امتنع الكذب ع��ىل اهلل تعاىل، 
وخالفت السنَّة فيه.

﴿َفانُظْر﴾: ُأمره بالنظر، وإنَّم يصحهُّ لو كان العبد فاعاًل، وخالفت السنَّة فيه.

ه السنون، قيل: كان زاده عصًيا وتينًا  ابَِك َلْ َيَتَسنَّْه﴾: أي مل تغيِّ ﴿إىَِل َطَعاِمَك َوَشَ
ا، وهذا خرب إنَّم يعلم صدقه لو امتنع  وعنًبا، فوجد العصي حلًوا والتني والعنب مل يتغيَّ
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الكذب عىل اهلل تعاىل، وخالفت السنَّة فيه)42(.

ــاِرَك﴾: أمره بالنظر إىل محاره،وإنَّم يصحهُّ ل��و كان املأمور قادًرا عىل  ﴿َوانُظــْر إىَِل مِحَ
فعل يمكن صدوره منه، وخالفت السنَّة فيه)43(.

 ،َولِنَْجَعَلــَك آَيــًة ليِّلنَّاِس﴾: قيل بعث أوالد أوالده ش��يوخ، وروي عن عّل﴿
أنَّ ُعزيًرا خرج من أهله وامرأته حامل، وله مخس��ون س��نة، فأماته اهلل مئة سنة، ثمَّ بعثه، 
فرجع إىل أهله ابن مخس��ني س��نة، وله ابن ابن مئة س��نة، فكان ابنه أكرب منه، وذلك من 
آيات اهلل، وقيل: لتتَّعظ أنت ويتَّعض الناس بك، وهذا إنَّم يصحهُّ لو كانت أفعاله معلَّلة 

باألغراض، وخالفت السنة فيه)44(.

﴿َوانُظــْر﴾: أم��ره بالنظر واالعتب��ار، وإنَّم يصحهُّ لو كان املأمور ق��ادًرا عىل الفعل، 
وخالفت السنَّة فيه)45(.

﴿إىَِل الِعَظــاِم َكْيَف ُننِشــُزَها﴾: بالراء غ��ي املعجمة، وهو النش��ور، أي احلياة بعد 
ُه﴾)46(، وقرىء بالزاي،  امل��وت، نرش املي��ت إذا عاش، لقوله تعاىل: ﴿ُثمَّ إَِذا َشــاء َأنــَشَ
ومعن��اه نرف��ع بعضها فوق بعض، خرب إنَّم َيعلم صدقه ل��و امتنع الكذب عىل اهلل تعاىل، 

وخالفت السنَّة فيه)47(.

﴿ُثمَّ َنْكُســوَها َلـْحام﴾: أي نغطِّيها باللحم، خ��رب إنَّم يعلم صدقه لو امتنع الكذب 
عىل اهلل تعاىل، وخالفت السنَّة فيه)48(.

َ َلُه﴾: أسند التبيان إليه، وإنَّم يصحهُّ لو كان العبد فاعاًل، وخالفت السنَّة  ﴿َفَلامَّ َتـَبنيَّ
فيه)49(.

﴿َقاَل﴾: أسند القول إليه، وإنَّم يصحهُّ لو كان العبد فاعاًل، وخالفت السنَّة فيه)50(.

﴿َأْعَلُم﴾: أسند العلم إليه، وإنَّم يصحهُّ لو كان العبد فاعاًل، وخالفت السنَّة فيه)51(.
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ٍء َقِديٌر﴾: خرب إنَّم يعلم صدقه لو امتنع الكذب عىل اهلل  ﴿َأْعَلــُم َأنَّ اهللَ َعَل ُكليِّ َشْ
تعاىل، وخالفت السنَّة فيه)52(.

: هذا احلكم اليتأتَّى عىل مذهب الس��نَّة؛ ألهنم نفوا قدرة العبد  ّ مة احِللِّ يقول العالَّ
بدليلني:

ل: إنَّ الطرف الواقع وغيه معلومان هلل تعاىل، ومعلوم الوقوع واجب الوقوع،  األوَّ
ومعلوم العدم ممتنع الوقوع، والواجب واملمتنع غي مقدورين.

ح؛ المتناع وقوع املمكن حالة تس��اوي  الثــاين: إنَّ الفاعل إنَّم يفعل بواس��طة املرجَّ
ح إن مل يمتنع وقوع الطرف املرجوح مل خيرج عن حدِّ اإلمكان،  الطرف��ني، ثمَّ ذلك املرجَّ
ح جيب معه  ح آخر، واليتسلس��ل، بل ال بدَّ أن ينتهي إىل مرجَّ ح إىل مرجَّ فيفتقر مع املرجَّ

الوقوع، ومع الوجوب ال قدرة، وهذان الوجهان آتيان يف أفعاله تعاىل)53(.
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ا: اأثر علوم القراآن يف تف�صري الإي�صاح خام�صاً

الس��مة الغالبة عىل تفس��ي اإليضاح هي االحتجاج، ودفع الشبهات، وبيان أوجه 
خمالفات الس��نَّة لنصِّ الكتاب والس��نَّة، فلم يكن لعلوم القرآن أثٌر واضٌح يف التفسي إالَّ 

بقدر ما له عالقة ببيان تلك املخالفات، واالحتجاج عىل اخلصوم.

مة  وقد ورد يف تفس��ي اإليضاح بعض علوم القرآن التي باس��تجالئها أوضح العالَّ
ّ مباين مدرسة أهل البيت الكالميَّة، واحتجاجاته عىل املخالفني فمنها: احِللِّ

: النا�صخ واملن�صوخ لاً اأوَّ

��ة يف عل��وم القرآن ويف التفس��ي هي الناس��خ واملنس��وخ، حتَّى  م��ن املس��ائل املهمَّ
إنَّ العل��مء ق��د نقل��وا ق��ول اإلمام عّل ب��ن أيب طال��ب ، لقاٍض: )أتعرف الناســخ 
ة العلم كذلك:  واملنسوخ؟(، قال: ال، قال اإلمام: )إذن هلكَت وأهلكَت()54(. وقال أئمَّ
ال جيوز ألحد أن يفرسِّ كتاب اهلل إالَّ بعد أن يعرف الناسخ واملنسوخ، وهو ما خصَّ اهلل 

به هذه األمة حلكم، منها:

ج األحكام، والنسخ واقع بالقرآن والسنَّة، ولكلٍّ منهم)55(. التيسي وتدرهُّ

ج األحكام، باعتبار أنَّ  واالعراض عىل هذا القول يبدو يف حكمة النس��خ من تدرهُّ
ج كان حلكمة اقتضتها الربية اإلهليَّة  ج يف احلكم يف النس��خ يف االصطالح، فالتدرهُّ التدرهُّ
ا النس��خ يف االصطالح: فهو رفع  الت��ي أراد اهلل س��بحانه وتعاىل أن يريبِّ هب��ا خلقه، وأمَّ

ٍر عنه)56(. حكٍم رشعيٍّ بدليٍل رشعيٍّ متأخِّ
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ج والرفع حتَّى يف اللغة؛ فال حيتاج إىل مزيد توضيح. والفرق واضح بني التدرهُّ

ويبدو أنَّ العلمء قد ولعوا ولوًعا ش��ديًدا هبذه املس��ألة )وهو موقفهم من النس��خ( 
م انقسموا عىل ثالثة مذاهب مأخوذة من اثنتني، وهي كم يأيت: حتَّى إهنَّ

م قطَّعوا أوصال  ا، حتَّى إهنَّ ل: قال بعض العلمء بوقوع النسخ بشكٍل كبٍي جداًّ األوَّ
ا الَِّذيَن  َ هلا منس��وخ وآخرها ناس��خ، كقوله تعاىل: ﴿َيــا َأيُّ اآلي��ة الواحدة، فزعموا أنَّ أوَّ
ن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم إىَِل اهللِ َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُينَبيُِّئُكم باَِم  ُكم مَّ آَمنُوْا َعَلْيُكْم َأنُفَســُكْم الَ َيُضُّ

ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ﴾)57(.

هلا  فإنَّ آخر اآلية يدعو إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو بذلك ناسخ ألوَّ
عند ابن العريّب مثال)58(.

ه  الثاين: ما مثَّله أبو مس��لم األصفهايّن بإنكاره وقوع النسخ يف القرآن الكريم، وسمَّ
- إلبطال حكٍم قرآينٍّ أنزله اهلل تعاىل)59(. ختصيصا؛ جتنهًُّبا منه- كم ظنَّ

م قد اقترصوا  الثالث: ومن العلمء من أقرَّ بوقوع النس��خ يف القرآن الكريم، إالَّ أهنَّ
ع��ىل عدد قليل م��ن اآليات)60(، ومن املحدثني من اقترص به ع��ىل آية واحدة فقط، وهو 
أستاذ الفقهاء والعلمء آية اهلل العظمى السيِّد أبو القاسم اخلوئّي)61(، واشرط العلمء 
قها يف الناس��خ واملنسوخ عىل حدٍّ سواء؛ لكي يضيقوا من  ة جيب حتقهُّ للنس��خ رشوًطا عدَّ

دائرته يف القرآن الكريم.

 جيد إش��ارات إىل نس��خ بع��ض اآليات، ومن  ّ مة احِللِّ ل يف تفس��ي العالَّ واملتأمِّ
ذلك:

1. يف قول��ه تعاىل: ﴿َيْســَأُلوَنَك َعــِن اْلـَخْمِر َواْلـَمْيِسِ ُقــْل فِيِهاَم إِْثٌم َكبِــٌر َوَمنَافُِع 
ُ اهللُ َلُكُم  ْفِعِهاَم َوَيْســَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفــَو َكَذلَِك ُيبنييِّ لِلنَّــاِس َوإِْثُمُهاَم َأْكَبُ ِمن نَّ

ُروَن﴾)62(. ُكْم َتَتَفكَّ اآلَياِت َلَعلَّ
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ين فيم ُأري��د من االنف��اق يف قوله:  ّ إىل اخت��الف املفرسِّ مة احِل��لِّ  فق��د أش��ار العالَّ

﴿َيْســَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن﴾، قال الس��دّي: نس��خته آية الزكاة. وق��ال جماهد: هو فرض 
ثاب��ت. وقال قوم: هو أدب من اهلل ثابت غي منس��وخ، وه��و األقوى؛ ألنَّه ال دليل عىل 

نسخها)63(.

ّ قد ارتكز هنا عىل أس��س منطقيَّ��ة وبرهانيَّة، إذ إنَّ عدم  مة احِللِّ والخيف��ى أنَّ العالَّ
وجود الدليل يقيض ببطالن احلكم املنسوخ.

ا َكثًِرا  ْكَمَة َفَقْد ُأويِتَ َخْرً ْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت احْلِ 2. ويف قوله تعاىل: ﴿ُيؤيِت احْلِ
ُر إالَّ ُأْوُلوْا األَْلَباِب﴾)64(. كَّ َوَما َيذَّ

ا علم القرآن: ناسخه، ومنسوخه، وحمكمه،  مة يف تفسي )احلكمة ()65(: أهنَّ ذكر العالَّ
ره، وحالله، وحرامه، وغي ذلك، وقيل: علم الدين، وقيل:  مه، ومؤخِّ ومتشاهبه، ومقدِّ
ة، وقيل: الفهم، وقيل: اخلشية، وقيل: العلم الذي تعظم منفعته وجتلهُّ فائدته، وإنَّم  النبوَّ
ي العلم فائدة)66(؛ ألنَّه يمتنع به من القبيح، ملا فيه من الدعاء إىل احلسن والزجر عن  ُسمِّ
القبيح، وهذا إنَّم يصحهُّ لو كانت األفعال تنقس��م إىل احلسن والقبح العقليَّني، وخالفت 

السنَّة فيه)67(.

ّ قد أبان عن املراد من املفه��وم القرآين )احلكمة(، جاعاًل  م��ة احِللِّ ال ج��رم أنَّ العالَّ
عة التي تتَّصل بعلوم القرآن. الناسخ واملنسوخ مصداًقا من مصاديقه املتنوِّ

ا: اأ�صباب النزول ثانياً

إنَّ معرف��ة أس��باب النزول يع��ني كثًيا عىل فهم امل��راد من اآلية أو اآلي��ات النازلة 
بأس��باهبا، فإنَّ العلم بالسبب يورث العلم باملس��بِّب، وأنَّه اليمكن تفسي اآلية من دون 

تها وبيان نزوهلا، فبيان النزول طريق قوّي يف فهم معاين القرآن)68(. الوقوف عىل قصَّ
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إًذا مفهوم سبب النزول هو: ما نزلت اآلية أو اآليات من أجله، جميبًة عنه أو حاكيًة 
له، أو مبيِّنًة حلكمه بقيد زمن وقوعه)69(.

ّ كثًيا عىل الروايات واألخبار ملعرفة أس��باب نزول اآليات  مة احِللِّ ل العالَّ وقد عوَّ
 ة القرآنيَّة الكريمة؛ ولذلك كان يعتمد الروايات التي تروى عن النبّي أو االئمَّ
يف معرفة أسباب النزول، فهو يعتمد عىل قرينة أسباب النزول بوصفها من قرائن السياق 

ب الداللة. التي تكشف عن املعنى، وتقرِّ

وهنا نذكر بعض األمثلة التي أوردها يف تفسيه:

َثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن  1. يف قول��ه تعاىل: ﴿َأْم َحِســْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلـَجنََّة َوَلـــامَّ َيْأتُِكم مَّ
ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوْا َمَعُه َمَتى َنرْصُ  اء َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َيُقوَل الرَّ َّ ْتُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّ سَّ َقْبلُِكم مَّ

اهللِ َأال إِنَّ َنرْصَ اهللِ َقِريٌب﴾)70(.

ّ ضمن وجوه خمالفة الس��نَّة لنصِّ الكتاب والس��نَّة أنَّ هذه اآلية  م��ة احِللِّ ذك��ر العالَّ
ت املخافة، وحورص املسلمون يف املدينة، واستدعاهم اهلل  نزلت يوم اخلندق)71(، ل�مَّ اشتدَّ
تعاىل الصرب، ووعدهم بالنرص، وهو استفهام يف معنى اخلرب؛ ألنَّ تقديره بل حسبتم)72(.

َراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتــاٌل فِيِه َكبٌِر َوَصدٌّ  ــْهِر احْلَ 2. يف قوله تعاىل: ﴿َيْســَأُلوَنَك َعِن الشَّ
َراِم َوإِْخَراُج َأْهلِِه ِمنُْه َأْكَبُ ِعنَد اهللِ َواْلِفْتنَُة َأْكَبُ ِمَن  َعن َســبِيِل اهللِ َوُكْفٌر بِِه َواْلـَمْسِجِد احْلَ
وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوْا َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن  اْلَقْتِل َوالَ َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتََّى َيُردُّ
ْنَيا َواآلِخَرِة َوُأْوَلـئَِك َأْصَحاُب النَّاِر  ْم يِف الدُّ ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأْوَلـئَِك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُ

ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾)73(.

: هذا القتال يف الش��هر احلرام هو ما عابه املرشكون عىل املسلمني  ّ مة احِللِّ قال العالَّ
ل�مَّ َقَتل عبد اهلل بن جحش وأصحابه عمر بن احلرمّي ل�مَّ وصل من الطائف يف ِعٍي يف 
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ل  ل من ُقتل من املرشكني فيم روي، وأوَّ آخر مجادى اآلخرة وَأخِذهم الِعي)74(، وهو أوَّ
يَفٍء أصابه املسلمون، وهذا يصحهُّ لو كان العبد فاعاًل، وخالفت السنَّة فيه)75(.

3. ويف قول��ه تعاىل: ﴿َوَيْســَأُلوَنَك َعــِن اْلـَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النيَِّســاء يِف 
ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمــْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهللُ إِنَّ اهللَ  اْلـَمِحيــِض َوالَ َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّــَى َيْطُهْرَن َفإَِذا َتَطهَّ

ِريَن﴾)76(. ابنَِي َوُيِبُّ اْلـُمَتَطهيِّ ُيِبُّ التَّوَّ

ِريَن﴾ يعني املاء)77(، وأسند التطهي إليهم،  : يف تفس��ي ﴿اْلـُمَتَطهيِّ ّ مة احِللِّ قال العالَّ
وإنَّم يصحهُّ لو كان العبد فاعاًل، وخالفت السنَّة فيه)78(.

ْقُتُم النيَِّســاء َفَبَلْغــَن َأَجَلُهنَّ َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ َأن َينكِْحَن  4. ويف قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َطلَّ
َأْزَواَجُهــنَّ إَِذا َتَراَضْوْا َبْينَُهم بِاْلـَمْعُروِف َذلِــَك ُيوَعُظ بِِه َمن َكاَن ِمنُكْم ُيْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم 

اآلِخِر َذلُِكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُر َواهللُ َيْعَلُم َوَأنُتْم الَ َتْعَلُموَن﴾)79(.

: أس��ند الرايض إليهم، وهذه  ّ مة احِللِّ فف��ي قوله تعاىل: ﴿إَِذا َتَراَضــْوْا﴾ قال العالَّ
ل ل�مَّ طلَّقها  اآلية قيل نزلت يف معقل بن يسار حني عضل اخته أن ترجع إىل الزوج األوَّ
ة وأراد الرجوع بعقد آخر عىل نكاح آخ��ر، فمنعه من ذلك، وقيل:  وخرج��ت من الع��دَّ
ان  نزل��ت يف جابر بن عب��د اهلل عضل بنت عمٍّ له. قال الش��يخ: والوجهان ال يصحَّ
ع��ىل مذهبنا؛ ألنَّ عندنا أنَّه ال والية لألخ، وال البن العمِّ عليها، وإنَّم هي وليَّة نفس��ها، 
ا خطاب للمطلِّقني بقوله: ﴿َوإَِذا  ف��ال تأثي لعضلها، بل اآلية حممولة عىل ال�ُمطِلق؛ ألهنَّ
﴾)80(، ب��أن تراجعوهنَّ عند قرب انقضاء  ْقُتُم النيَِّســاء﴾ نكايًة قال: ﴿َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ َطلَّ
، وجيوز محل العضل عىل اجلرب  ، وإنَّم تريدون اإلرضار هبنَّ هتن، وال رغبة لكم فيهنَّ عدَّ
واحليلول��ة بينه��نَّ وبني التزوي��ج من غي والي��ة، وكلهُّ هذا يصحهُّ ل��و كان العبد فاعاًل، 

وخالفت السنَّة فيه)81(.
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هنا يتبنيَّ لنا أمهيَّة س��بب الن��زول يف بيان احلكم الرشعّي، فع��ىل مبنى األماميَّة بنيَّ 
 ، ؛ إذ الوالي��ة لألخ أو ابن العمِّ ّ أنَّ ما قيل من س��بب نزول لآلية اليصحهُّ م��ة احِللِّ العالَّ

وبنيَّ يف ذلك خمالفة مذاهب السنَّة واجلمعة هلذا احلكم الرشعّي.

ا: الق�ص�ض القراآيّن رابعاً

إنَّ الق��رآن الكري��م يس��عى لوض��ع القضاي��ا احلياتيَّ��ة الك��ربى بصورة حمسوس��ة 
ة عن حقائقهم وتعليمهتم وُيفهمهم هبا  وملموس��ة بني يدي اجلميع، وُيعلن للناس عامَّ
اس��ة  ب��م يتَّفق، وِصدق القرآن الكريم وإعجازه معتمًدا عىل قضايا وأحداث حيَّة وحسَّ
ة  ختصهُّ تاريخ الش��عوب الس��الفة، هل��ذا ال يريد الق��رآن الكريم من رسد قضيَّ��ة أو قصَّ
خني يف بس��ط  تارخيية منح نفس��ه الطاب��ع التارخيّي عىل ما ه��و معروف بني مناهج املؤرِّ
ة فيه��ا، وإنَّم نجد القرآن الكريم يف  ه إىل الناحية الربويَّ القضاي��ا التارخييَّ��ة من دون توجهُّ
ة والتعليميَّة، ويفتِّش عن هذه اجلوانب يف طوايا  ى املسائل الربويَّ مباحثه التارخييَّة يتوخَّ
ة،  التاريخ وصفحاته، وهو الوجه الغالب عليه، ويستخلص منها مضامني إيمنيَّة وعباديَّ

ي. فيتَّخذها جرًسا بني اهلدف واملتلقِّ

ل  ��ة يف الق��رآن الكريم أخ��ذت حيِّ�ًزا كب��ًيا يف البحوث القرآنيَّة، إذ »يش��كِّ فالقصَّ
القصص جزًءا كبًيا من القرآن الكريم، وليس املراد من القصص يف القرآن اإلمتاع...، 
ولكن إللقاء الدروس... كذل��ك، التي تكفل ملن وعاها وعمل بمقتضاها االهتداء إىل 
رصاط العزيز احلميد«)82(، فنس��تطيع أن نستنتج من هذا القول الغرض الكلِّ للقصص 
ة ملا فيه صالحها وس��عادهتا،  ص هبداية البرشيَّ الق��رآيّن، وهو غرض دينّي بح��ت، يتلخَّ

وإن اندرجت حتته أغراض أخرى)83(.

ة القرآنيَّة  وبم أنَّ تفسي اإليضاح اعتمد املباين الكالميَّة والعقليَّة، نجد مساحة القصَّ
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ا حتتاج إىل رسد قصّص وحوار بني ش��خصيَّات، ومضامني مل يكن  بني طيَّاته قليلة؛ ألهنَّ
مة  التفسي العقّل الساحة املثىل إلظهار هذا القسم من علوم القرآن، ومع ذلك فإنَّ العالَّ
، بم أنَّه اعتمد عىل بعض التفاس��ي كتفس��ي التبيان لشيخ الطائفة، فإنَّه قد أشار إىل  ّ احِللِّ

بعض القصص القرآنيَّة، ومنها:

1. يف قول��ه تعاىل: ﴿َأَلْ َتَر إىَِل الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمــن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلـَمْوِت 
 َفَقــاَل َلـُهــُم اهللُ ُموُتــوْا ُثــمَّ َأْحَياُهــْم إِنَّ اهللَ َلُذو َفْضــٍل َعَل النَّــاِس َوَلـكِنَّ َأْكَثــَر النَّاِس 

الَ َيْشُكُروَن﴾)84(.

: قي��ل: مؤتلفة القلوب مل خيرجوا عن تباغض، وقيل: وهم عدد  ّ مة احِللِّ قال العالَّ
كثي، فقال ابن عباس: كانوا أربعني ألًفا، وقيل: أربعة آالف، وقيل: ثمنية آالف، وقيل: 
م اكثر من عرشة آالف؛ ألنَّ فعول للكثرة، وهو مازاد  بضع��ة وثالثون ألًفا، والظاهر أهنَّ
وا من الطاعون الذي وقع بأرضهم،  م فرهُّ عىل عرشة، والناقص ُيقال فيه آالف، قيل: إهنَّ
وا من اجلهاد)85(، وهذا خرب إنَّم يعلم صدقه ل��و امتنع الكذب عىل اهلل تعاىل،  وقي��ل: ف��رهُّ

وخالفت السنَّة فيه)86(.

زوا الكذب عىل اهلل تعاىل يف إخباره، تعاىل اهلل عن  م جوَّ ووجه خمالفة السنَّة هنا، أهنَّ
ا كبًيا. ذلك علواًّ

ائِيَل ِمن َبْعِد ُموَســى إِْذ َقاُلوْا لِنَبِيٍّ  2. ويف قوله تعاىل: ﴿َأَلْ َتَر إىَِل اْلـَمإِل ِمن َبنِي إِْسَ
َقاتِْل يِف َسبِيِل اهللِ َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِن ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلوْا  لَّـُهُم اْبَعْث َلنَا َملًِكا نُّ
َقاُلوْا َوَما َلنَا َأالَّ ُنَقاتَِل يِف َسبِيِل اهللِ َوَقْد ُأْخِرْجنَا ِمن ِدَياِرَنا َوَأْبنَآئِنَا َفَلـامَّ ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل 

نُْهْم َواهللُ َعلِيٌم بِالظَّاملنَِِي﴾)87(. َتَولَّْوْا إالَّ َقلِياًل ميِّ

ّ رواية اإلمام الباقر يف بيان ش��خصيَّة النبّي املقصود يف قوله  مة احِللِّ نقل العالَّ
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تع��اىل: ﴿إِْذ َقاُلــوْا لِنَبِيٍّ لَّـُهــُم﴾، إذ قال اإلمام: )إنَّه ســمويل()88(، وقال قتادة: إنَّه 
ته أّمه بذلك؛ ألنَّ اهلل تعاىل َس��ِمع  يوش��ع بن نون، وقال الس��دي)89(: إنَّه ش��معون س��مَّ
دعاءه��ا)90( في��ه، وهذا خرب إنَّم يعل��م صدقه لو امتنع الكذب ع��ىل اهلل تعاىل، وخالفت 

م اليمنعون الكذب عليه تعاىل جلَّ شأنه. السنَّة فيه)91(؛ ألهنَّ

3. ويف قول��ه تعاىل: ﴿َوَقــاَل َلـُهْم نِبِيُُّهْم إِنَّ آَيَة ُمْلكِِه َأن َيْأتَِيُكُم التَّاُبوُت فِيِه َســكِينٌَة 
ِمُلــُه اْلـَمآلئَِكُة إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة لَُّكْم إِن  َّا َتَرَك آُل ُموَســى َوآُل َهاُروَن حَتْ ُكْم َوَبِقيٌَّة ميِّ بيِّ ن رَّ ميِّ

ْؤِمننَِي﴾)92(. ُكنُتم مُّ

 ُكْم﴾، وروي عن عّل بيِّ ن رَّ ففي قوله تعاىل: ﴿َأن َيْأتَِيُكُم التَّاُبوُت فِيِه َســكِينٌَة ميِّ
افة هلا وجه كوجه اإلنس��ان، وقال جماهد: هلا  أنَّه قال: الس��كينة التي كانت في��ه ريح هفَّ
ة، وروي ذلك يف أخبارنا. وقال وه��ب: روح من اهلل تكلِّمهم بالبيان  رأس ك��رأس اهلرَّ
ّ بعد عرضه ه��ذه األخبار بأنَّه: خرب إنَّم  مة احِللِّ عن��د وقوع االخت��الف)93(، ويرى العالَّ

يعلم صدقه لو امتنع الكذب عىل اهلل تعاىل، وخالفت السنَّة فيه)94(.

َّا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن﴾، قال ابن عبَّاس وقتادة  ا يف قوله تعاىل: ﴿َوَبِقيٌَّة ميِّ وأمَّ
والس��دي: إنَّ البقيَّة هي عصا موسى ورضاض)95( األلواح)96(، وهو املرويهُّ عن اإلمام 
الباق��ر، وقال احلس��ن: كان فيه التوراة ويشء م��ن ثياب)97( موس��ى، وقال اإلمام 
(، وهذا  الباقر: )التابوت هو الذي وضعت أمُّ موســى فيه موسى حني القته يف اليميِّ

خرب إنَّم يعلم صدقه لو امتنع الكذب عىل اهلل تعاىل، وخالفت السنَّة فيه)98(.

يِـي اْلـَمْوَتى َقاَل َأَوَلْ ُتْؤِمن  4. ويف قول��ه تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربيِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ
ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَل ُكليِّ  َن الطَّْرِ َفرُصْ َقــاَل َبــَل َوَلـكِن ليَِّيْطَمئِنَّ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ميِّ

نُْهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهللَ َعِزيٌز َحكِيٌم﴾)99(. َجَبٍل ميِّ
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 ،ما روي عن اإلمام الصادق ،يف س��بب سؤال إبراهيم ّ مة احِللِّ َذَكر العالَّ
اك: إنَّه رأى جيفة قد متّزقها الس��باع تأكل منها س��باع  وهو قول احلس��ن وقتادة والضحَّ
الربِّ وس��باع اهلواء ودوابهُّ البحر، فس��أل اهلل تعاىل أن ُيريه كيف حييي��ه)100(، وقال قوٌم: 
إنَّم سأله؛ ألَنَّه أحبَّ أن يعلم ذلك علم عيان بعد أن كان عال�ًم به من جهة االستدالل، 

وهذا إنَّم يصحهُّ لو كان اهلل تعاىل يفعل لغرٍض وغايٍة، وخالفت السنَّة فيه)101(.

ة النبّي إبراهيم يف  وَذَكر أيًضا يف تفسي قوله تعاىل: ﴿َوَلـكِن ليَِّيْطَمئِنَّ َقْلبِي﴾ قصَّ
ده نمرود بالقتل إذا مل حييي اهلل تعاىل املوتى بحيث يشاهده،  ذبح الطيور األربعة، فلمَّ توعَّ
س��أل إبراهيم الرؤي��ة بالعيان؛ ليطمئنَّ قلبه إىل أنَّه اليقتله اجلبَّ��ار)102(، وليس املراد 
 الش��كهُّ يف أنَّ اهلل تعاىل ق��ادر عىل إحياء املوتى؛ ألنَّه كفر ال جيوز ع��ىل األنبياء؛ ألنَّه تعاىل 

ال جي��وز أن يبع��ث إىل خلقه من ه��و جاهل بم جيوز علي��ه تعاىل وما الجي��وز؛ ألنَّه تعاىل 
ًرا له، قال ابراهيم: ﴿َبــَل َوَلـكِن ليَِّيْطَمئِنَّ َقْلبِي﴾، فبنيَّ  ل���مَّ قال: ﴿َأَوَلْ ُتْؤِمن﴾ مقرِّ
ًقا به، وإنَّم س��أل ختفيف املحنة بمقاس��ات الش��بهات ودفعها عن  أنَّه عارٌف بذلك مصدِّ

النفس، وهذا إنَّم يصحهُّ لو كانت أفعاله معلَّلة باألغراض، وخالفت السنَّة فيه)103(.

ّ يف جوابه هذا ُيغاير ما يأيت به يف آخر  مة احِللِّ وال بدَّ من االشارة إىل أن صدر كالم العالَّ
 الكالم، إذ يقول: »إنَّم سأل ختفيف املحنة بمقاسات الشبهات ودفعها عن النفس، إذ ختفيف 

ة شبهة«. د نمرود أيَّ املحنة بمقاسات الشبهات يالِئم عني اليقني، وال يثي توعهُّ

ويف بي��ان قوله تعاىل: ﴿ُثمَّ اْجَعــْل َعَل ُكليِّ َجَبٍل﴾، قال اب��ن عبَّاس: كانت أربعة، 
وقال الس��دي: س��بعة، وقال جماهد: كلهُّ جبل عىل العموم بحس��ب اإلمكان، كأنَّه قيل: 
كلهُّ فرق��ة عىل جبل يمكنك التفرقة عليه، وعن اإلمام��ني الباقر والصادق كانت 
ع��رشة)104(، ويف رواي��ة أخ��رى: س��بعة)105(، ه��ذا أمرإنَّم يص��حهُّ لو كان العب��د فاعاًل، 

وخالفت السنَّة فيه)106(.
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ة  ّ م��ع معطيات القصَّ مة احِللِّ يتب��نيَّ ممَّا عرضناه من ن��مذج تطبيقيَّة يف تعاطي العالَّ
القرآنيَّة، أنَّه قد وظَّف عنارص القصة يف استجالء مبانيه الكالميَّة التي هي مباين األماميَّة 

يف ذلك.

ا: القراءات خام�صاً

دة للكثي من مفردات  ض لِذكر القراءات املتعدِّ ال يكاد خيلو كتاب تفسي من التعرهُّ
اٍء معيَّنني، وقد ُأحص منها عرٌش مشهورة، أو سبٌع  القرآن، وهذه القراءات ُتنسب إىل قرَّ
ة تزيد عن ذلك بكثي، فكيف نش��أت هذه  هي األَش��هر، وإالَّ فإنَّ عدد القراءات الش��اذَّ

ًة يف الصالة؟ القراءات؟ وكيف يمكن التعامل معها يف القراءة، خاصَّ

1. منشأ القراءات:

اهان يف شأن نشوء القراءات القرآنيَّة ومصدرها: هناك اتيِّ

دًة عن التنقيط  ل: إنَّ املصاحف، ومنها املصحف بالرسم العثميّن قد ُكتبت جمرَّ األوَّ
واحل��ركات اإلعرابيَّ��ة، وهذا أدَّى إىل االختالف يف الق��راءة، نتيجة عدم حفظ املعلِّمني 
ه من اإلعجام  ة؛ خللوِّ القراءة الصحيحة بدقَّة، واعتمد الرس��م الذي حَيتم��ل وجوًها عدَّ
اء  ��ة عن القرَّ ��ة حمضة، أو مرويَّ واإلع��راب، فالق��راءات عىل ه��ذا الوجه تكون اجتهاديَّ

املشهورين، من دون أن ُيعلم الزمن الذي حصل فيه االختالف، وكيف بدأ؟

ة باألس��انيد عن الرس��ول برصف النظر  اه يزعم أنَّ القراءات مرويَّ الثــاين: اجتِّ
عن كتابة املصحف الرشيف، وقد ادَّعى بعضهم تواتر القراءات السبعة املشهورة)107(. 

اه يذهب إىل أنَّ القراءات بني ما هو اجتهاد من القارىء،  وبناًء عىل ه��ذا، هناك اجتِّ
وبني ما هو منقول بخرب الواحد، مع اعرافه بأنَّ القران نزل عىل قراءة واحدة، عىل حني 
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دة  اه الثاين أنَّ القراءات كّلها ق��رآن؛ وذلك أنَّ نزل بقراءات متعدِّ ع��ي أصحاب االجتِّ يدَّ
ومتواترة.

ل: اه األوَّ أدلة االتيِّ

ما ورد يف أخبارنا عن اإلمامني الباقر والصادق يف أنَّ القران نزل عىل حرٍف 
واح��د: منه��ا ما روَي عن الفضيل بن يس��ار، ق��ال: قلت أليب عب��د اهلل: إنَّ الناس 
يقولون إنَّ القران نزل عىل س��بعة أحرف، فقال: )كذبوا أعداء اهلل، ولكنَّه نزل عل 

حرٍف واحٍد من عند الواحد()108(.

ومنها ما روَي عن اإلمام الباقر: )إنَّ القران واحد، نزل من عند واحد، ولكنَّ 
االختالف جييء من ِقَبل الرواة()109(.

د عن الرس��ول: )أتــاين جبئيل فقال: إقرأ  ومنها ما روَي عن س��ليمن بن رُصَ
القرآن عل حرٍف واحٍد()110(.

ويدلهُّ عليه أيًضا: إنَّ عثمن مجع الناس عىل قراءٍة واحدٍة، كم يقولون، فهو اعراف 
ضمنّي بأنَّ القرآن واحد، نزل بقراءٍة واحدٍة، وإالَّ ملا كان له أن يمنع القراءات األخرى، 

وحيمل الناس عىل قراءٍة واحدٍة.

حوا بأنَّ س��بب  وقد تبنَّى هذا اإلجتاه أكثر من واحد من مصنِّفي أهل الس��نَّة، ورصَّ
االخت��الف يف الق��راءات هو خلوِّ املصاحف األوىل من النقط والش��كل، فقد ُنقل ذلك 

عن ابن أيب هاشم)111(، وابن جرير الطربّي)112(، وغيمها.

اه الثاين: أدلة االتيِّ

اه الثاين بم رووه ع��ن النبّي)113(، من أنَّ القران الكريم نزل  اس��تدلوا عىل االجتِّ
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عىل س��بعة أحرف)114(، فزعموا أنَّ األحرف الس��بعة هي القراءات الس��بعة املش��هورة. 
هنا،  ق هذه القراءات عىل املصاحف التي دوَّ ان فرَّ حتَّى إنَّ بعضهم ادَّعى أنَّ عثمن بن عفَّ
ة كم نزلت من عند اهلل تعاىل، وكم ُس��معت من رس��ول اهلل، وهذا  لكي حتفظها األمَّ

هو سبب اختالف رسوم مصاحف أهل األمصار)115(.

واالستدالل برواية األحرف السبعة عىل ما ُذكر غي تام: فإنَّ هذه الرواية معارضة 
ة أهل البيت، وهم أعلم بم نزل فيه من أنَّ القرآن واحد، نزل من  بم روي عن أئمَّ

دم.  عند الواحد، عىل حرٍف واحد، وأنَّ االختالف يأيت من ِقَبل الرواة كم تقَّ

وم��ن جهة ثانية: ال دلي��ل عىل أنَّ املراد باألحرف الس��بعة القراءات الس��بعة، فإنَّ 
ا أس��اليب الق��رآن من األم��ر والنهي والرغيب  ت األحرف بأهنَّ بع��ض الروايات فرسَّ
والرهي��ب واجلدل واألمث��ال والقصص)116(، ويظهر من رواي��ات أخرى أنَّ األحرف 
إش��ارة إىل معاين القرآن وتأويالته، فقد روَي عن أيب جعفر أنَّه قال: )تفسر القران 

ة()117(. عل سبعة أوجه، منه ما كان، ومنه ما ل يكن بعد، تعرفه األئمَّ

ا س��بعة،  وم��ن جهة ثالثة: فإنَّ رواي��ات أحرف القرآن متضاربة، فبعضها يقول إهنَّ
ا أربعة، وربَّم ثالثة، فال ُيعلم الصحيح منها.  ا مخسة، وبعضها يقول إهنَّ وبعضها يقول إهنَّ
والنتيجة أنَّ مقولة تفس��ي األحرف الس��بعة بالقراءات غ��ي مقبولة، وال يصحهُّ االعتمد 

عليها.

2. ُحجيَّة القراءات عند اإلماميَّة

ي��كاد ينعق��د إمجاع اإلماميَّ��ة كانعقاد إمجاع املس��لمني ع��ىل حجيَّة ه��ذه القراءات 
وتواترها- س��واء أ عن النبّي كانت أم عن أصحاهبا- وعىل جواز القراءة هبا يف الصالة 

.وغيها، برشط أن تكون ممَّا ُقرىء به يف زمن املعصوم
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قني يف هذه املسألة: وهذا استعراض جلملٍة من آراء علمء اإلماميَّة املحقِّ

• د بن يعق��وب الكلينّي بس��نده عن اإلمام 	  نبدؤه��ا برواي��ة صحيحة رواه��ا حممَّ
الص��ادق: )إقــرأوا كــام يقرأ النــاس، وأقــرأوا كــام ُعليِّمتــم()118(، أي إنَّ 
اإلم��ام الصادق ي��ويص أصحابه واتباع��ه أن يقرؤا مثل ق��راءة الناس وما 
اء   ش��اع واش��ُتهر من القراءة بني ظهرانيه��م، وأن يقرؤا كم ُعلِّموا م��ن ِقَبل القرَّ

وغيهم.

• ث عن رأي اإلماميَّ��ة يف املوضوع: واعلموا أنَّ 	 قال الش��يخ الطويّس، وهو يتحدَّ
الُع��رف يف مذهب أصحابنا، والش��ايع من أخبارهم ورواياهت��م، أنَّ القرآن نزل 
اء،  م أمجعوا عىل جواز القراءة بم يتداوله القرَّ بحرٍف واحٍد عىل نبيٍّ واحٍد، غي أهنَّ
وأنَّ اإلنس��ان خم��يَّ بأيِّ قراءٍة ش��اء قرأ، وكرهوا جتريد ق��راءة بعينها، بل أجازوا 
اء، ومل يْبلغوا بذلك حدَّ التحريم واحلظر)119(. القراءة باملجاز الذي جيوز بني القرَّ

• ل )ت 786ه�( إىل أنَّ القراءات متواترة، وجُممع عىل القراءة 	 وذهب الشهيد األوَّ
هبا، وتابعه اخلونس��ارّي يف ذلك، ونفى اخلالف عىل حجيَّة الس��بع منهم مطلًقا، 
لة للعرش يف اجلملة، بل عدَّ تواترها بوجوهها الس��بعة عن رسول  والثالث املكمِّ

اهلل عند قاطبة أهل اإلسالم)120(.

• وقد انتهى الس��يِّد العامّل إىل اإلمجاع عىل تواتر القراءات ونعتها به، وحكاه عن 	
هات كتب  املنته��ى والتحرير والتذكرة والذكرى واملوج��ز احلاوي وغيه من أمَّ

اإلماميَّة ممَّا يقطع به تواترها حرًفا حرًفا، وحركًة حركًة)121(.

• ل أس��تاذ الفقهاء آية اهلل العظمى السيِّد اخلوئّي القول يف القراءات، 	 وقد فصَّ
فذه��ب إىل عدم ُحجيَّتها، فال يس��تند هبا إىل احلكم الرشع��ّي، إذ مل يتَّضح عنده 
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ز الصالة هبا، نظًرا  كون القراءات رواية، فلعلَّها اجتهادات يف القراءة، ولكنَّه جوَّ
 ،لتقري��ر املعصومني هلا، وذلك يش��مل كلهُّ قراءة متعارفة زمن أهل البيت

ة، فال يشملها التقرير)122(. إالَّ الشاذَّ

��ه يف قوله تعاىل:  ّ يف الق��راءات، فإنَّ م��ة احِللِّ  فبع��د ه��ذا كلِّه، وم��ن التفاتات العالَّ

ْوِل َغْرَ إِْخَراٍج  َتاًعا إىَِل احْلَ َْزَواِجِهم مَّ ْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيَّــًة أليِّ ﴿َوالَِّذيــَن ُيَتَوفَّ
ْعُروٍف َواهللُ َعِزيٌز َحكِيٌم﴾)123(. َفإِْن َخَرْجَن َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم يِف َما َفَعْلَن يِفَ َأنُفِسِهنَّ ِمن مَّ

ا تقرُأ بالنصب عىل تقدير فلُيوُصوا  ّ وجَه قراءة ﴿َوِصيًَّة﴾ قال إهنَّ مة احِللِّ ب��نيَّ العالَّ
وصي��ة، وُقرىء بالرفع، وتقديره كتب عليهم وصيَّة، وه��ذا أمٌر إنَّم يصحهُّ لو كان العبد 

فاعاًل، وخالفت السنَّة فيه)124(.

َى  ويف تفس��ي قوله تعاىل: ﴿َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَل َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَل ُعُروِشَها َقاَل َأنَّ
ا َفَأَماَتُه اهللُ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلبِْثَت َقاَل َلبِْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض  ُيْيِـي َهـَِذِه اهللُّ َبْعَد َمْوهِتَ
اِرَك َولِنَْجَعَلَك  ابَِك َلْ َيَتَسنَّْه َوانُظْر إىَِل مِحَ َيْوٍم َقاَل َبل لَّبِْثَت ِمَئَة َعاٍم َفانُظْر إىَِل َطَعاِمَك َوَشَ
َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللَ  آَيًة ليِّلنَّاِس َوانُظْر إىَِل الِعَظاِم َكْيَف ُننِشــُزَها ُثمَّ َنْكُســوَها َلـْحاًم َفَلامَّ َتَبنيَّ

ٍء َقِديٌر﴾)125(. َعَل ُكليِّ َشْ

ّ إىل معنى ُننش��زها يف قوله تعاىل: ﴿إىَِل الِعَظاِم َكْيَف ُننِشُزَها﴾،  مة احِللِّ أش��ار العالَّ
إذ ق��ال: »بالراء غ��ي املعجمة)126(، وهو النش��ور، أي احلياة بعد امل��وت، نرش امليت إذا 
ُه﴾)127(، وقريء بالزاي، ومعن��اه نرفع بعضها  ع��اش لقول��ه تعاىل: ﴿ُثمَّ إَِذا َشــاء َأنــَشَ
��م يعلم صدق��ه لو امتن��ع الكذب ع��ىل اهلل تع��اىل، وخالفت  ف��وق بع��ض)128(، خرب إنَّ
 الس��نَّة في��ه«)129(، فق��د أف��اد م��ن اآلية من س��ورة عب��س يف بيان معن��ى ﴿ُننِْشــُزَها﴾، 
وكذلك بنيَّ الوجه اآلخر يف قراءهتا، مس��تنًدا إىل الروايات واألخبار املتواترة مبيَِّنًا فيها 

خمالفة السنَّة فيه.
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ا: التاأويل �صاد�صاً

ين منذ عهد بعي��د، وقيل فيه كالم  ق��ني واملفرسِّ حظ��ي معن��ى التأويل باهتمم املحقِّ
ة يف القرآن، إحداها عند تقسيم آيات القرآن  كثي، وجاءت لفظة التأويل سبع عرشة مرَّ
إىل حُمْكم ومتَشاَبه)130(، أي يف اآلية السابعة من سورة آل عمران، يقول اهلل تعاىل: ﴿ُهَو 
ا الَِّذيَن  اٌت َفَأمَّ َْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشــاِبَ الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه آَياٌت حمُّ
يف ُقُلوِبِــْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشــاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغــاء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إالَّ اهللُ 
ُر إالَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب﴾)131(،  كَّ نَا َوَما َيذَّ ْن ِعنِد َربيِّ اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ميِّ َوالرَّ
ففي هذه اآلية ُيبنيِّ اهلل تعاىل أنَّ من يف قلوهبم زيغ يتَّبعون اآليات املتش��اهبة، طلًبا للفتنة 
ض  ة يف هذا البح��ث ال بدَّ من التعرهُّ ورغب��ة يف تأويل املتش��ابه، وهناك موضوعات مهمَّ

هلا، وهي:

1. التأويل لغًة:

ل من أش��ار إىل داللة التأويل،  يبدو أنَّ اخلليل بن أمحد الفراهيدّي )ت 173ه�( أوَّ
فقال: »تفس��ي الكالم الذي ختتلف معانيه، واليصحهُّ إالَّ ببيان غي لفظه«)132(، فالتأويل 

َل(، املزيد بحرف واحد. مصدر التفعيل من )َأوَّ

ل، أي الرجوع إىل األصل، ومنه املؤول للموضع  قال الراغب: »التأويل م��ن األوَّ
الذي يرجع إليه، وذلك ردهُّ اليشء إىل الغاية املرادة منه...«)133(.

وقال ابن األثي يف النهاية: »والتأويل: هو من اليشء يؤول إىل كذا، أي رجع وصار 
ال، ومآال: رجع«)135(. إليه...«)134(، وقال الفيومّي يف املصباح: »آل اليشء أوَّ

2. التأويل اصطالًحا:

ف��ه الطربيّس بقوله: »التأويل ردهُّ أح��د املحتَملني إىل ما ُيطابق الظاهر«، ثمَّ قال:  عرَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

»وقيل: التفس��ي كش��ف املغطَّى، والتأويل انتهاء اليشء ومص��يه، وما يؤول إليه أمره، 
واملعن��ى مأخوذ من قوهلم عنيت فالًنا، أي قصدته، ف��كان املراد من قوهلم عنى به كذا، 

قصد بالكالم كذا«)136(.

ف��ه الزركيّش )ت 794ه�(: بأنَّه: »...ف��كان التاويل رصف اآلية إىل ما حتتمله  وعرَّ
من املعاين«)137(، ثمَّ قال: »وقيل أصله من اإليالة، وهي السياس��ة، فكأن املؤول للكالم 
ي الكالم، ويض��ع املعنى يف موضع��ه«)138(، وق��ال الس��يوطّي)ت 911ه�(: هو   يس��وِّ
»م��ا ترك ظاه��ره لدلي��ل«)139(، ثمَّ ق��ال: »والتأويل إنَّم ُيقب��ل إذا قام علي��ه دليل وكان 
قريًبا«)140(، أما البعيد فال، كتأويل احلنفيَّة قوله تعاىل: ﴿َفإِْطَعاُم ِســتيِّنَي ِمْســكِينًا﴾)141(، 
ر مضاف... ووجه البعد اعتبار ما مل يذكر، وهو املضاف والغتء  ا عىل أن يقدَّ س��تني مداًّ

ما ذكر وهو العدد...«)142(.

د السند أنَّ التأويل ما كان خفياًّا والينسبق إليه الذهن، أو ما ال يتدى  ق حممَّ  ويرى املحقِّ
إليه السامع بحسب موازين وقواعد اللغة واألدب والتفاهم احلوارّي)143(.

ّ يف قوله تعاىل: ﴿َوِســَع  مة احِللِّ وم��ن مصاديق التأويل يف تفس��ي اإليض��اح للعالَّ
اَمَواِت َواألَْرَض﴾)144(. ُكْرِسيُُّه السَّ

 ،َل الُك��ْريس بالِعلم، وأس��ند ذل��ك برواية اإلمامني الباق��ر، والصادق إذ أوَّ
ورواية اب��ن عبَّاس، وهو خرب إنَّم يعلم صدقه لو امتنع الكذب عىل اهلل تعاىل، وخالفت 

السنَّة فيه)145(.

ا َكثًِرا َوَما  ْكَمَة َفَقْد ُأويِتَ َخْرً ْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت احْلِ ويف قوله تعاىل: ﴿ُيؤيِت احْلِ
ُر إالَّ ُأْوُلوْا األَْلَباِب﴾)146(. كَّ َيذَّ

ره  مه ومؤخِّ َل احلكمة بعلم القرآن: ناسخه ومنسوخه وحمكمه ومتشاهبه ومقدِّ إذ أوَّ
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

ة، وقيل الفهم، وقيل اخلشية،  وحالله وحرامه وغي ذلك، وقيل علم الدين، وقيل النبوَّ
ي العلم فائ��دة؛ ألنَّه ُيمتنع به  وقي��ل العلم الذي تعظ��م منفعته وجتلهُّ فائدته، وإنَّم س��مِّ
م��ن القبيح؛ ملا فيه من الدعاء إىل احلس��ن، والزجر عن القبيح، وهذا إنَّم يصحهُّ لو كانت 

األفعال تنقسم إىل احلسن والقبح العقليَّني، وخالفت السنَّة فيه)147(.

ة أثًرا واضًحا،  ّ التفسييَّ مة احِللِّ نستخلص من ذلك أنَّ لعلوم القرآن يف جهود العالَّ
ا وموجًزا، إالَّ أنَّه أفاد منها يف عرض مبانيه الكالميَّة، والس��يم يف تفسي  وإن كان خمترًصً

اإليضاح.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

خامتة البحث ونتائجه

يع��دهُّ تفس��ي )إيض��اح خمالفة الس��نَّة لنصِّ الكت��اب والس��نَّة( من مجل��ة املصنَّفات 
اف،  ص الكشَّ ، وهي: )هنج اإليمن يف تفسي القرآن(، وهو ملخَّ ّ مة احِللِّ ة للعالَّ التفسييَّ
والتبي��ان، وجممع البي��ان، وغيمها، و)القول الوجيز أو الرسهُّ الوجيز يف تفس��ي الكتاب 
العزيز(. وقد صنَّف العلمء تفسي اإليضاح تارًة ضمن كتب التفسي، وتارًة ضمن كتب 
اجلدل واالحتجاج، والذي وصل إلينا منه تفسي سورة البقرة من اآلية )212( إىل هناية 
السورة، وس��ورة آل عمران كاملة، وعند دراسة الباحث هلذا التفسي الفريد من نوعه، 

وقف عىل مجلة من النقاط، هي:

ّ أراد أن يبنيِّ حقيقة عظيم��ة املضمون، جليلة البيان، مفادها . 1 م��ة احِللِّ إنَّ العالَّ
أنَّ األش��اعرة الذين يمثِّلون أغلب الس��نَّة، قد خالفوا السنَّة خمالفة ظاهرة، إذ 
نس��بوا إىل اخلالق قبح األفعال والصفات، وهو انح��راف فكرّي خطي، ومن 
رة يف تفس��يه، فال جتد  د هذه الفكرة اخلطية واملدمِّ ّ يؤكِّ مة احِللِّ هنا نجد العالَّ
لها بقوله: »وهذا يصحهُّ لو كان العبد فاعاًل وخالف السنَّة فيه، إذ  مسألة إالَّ ذيِّ
«، وبعبارة أخرى كث��ًيا ماردَّدها: »وهذا  نس��بت القبح والكذب هلل عزَّ وجلَّ

يعلم صدقه لو امتنع الكذب عىل اهلل تعاىل، وخالفت السنَّة فيه«.

ة، والسيم . 2 ّ بتصنيفاته التفس��ييَّ مة احِللِّ تكاملت املعرفة املوس��وعيَّة عند العالَّ
هذا التفسي، فاملعروف أنَّه قد صنَّف يف أغلب حقول املعرفة.
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ّ يف . 3 مة احِللِّ دة قد أحس��ن العالَّ ة متعدِّ نجد يف تفس��ي اإليضاح مناهج تفس��ييَّ
اس��تعمهلا، كاملنهج اللغوّي، واملنهج األثرّي، واملنهج العقّل والكالمّي الذي 
يعدهُّ ثمرة تفس��يه، فقد أجاد يف اس��تعمله، ومل أجد- بحس��ب تتبهُّعي- تفسًيا 

عقلياًّا كالمياًّا متقنًا بمثل هذا االتقان والضبط، كتفسي اإليضاح.

ّ يف ضوء تفسي اإليضاح الردَّ عىل أصحاب بعض املعتقدات . 4 مة احِللِّ أراد العالَّ
الفاس��دة واملنحرف��ة لبع��ض املذاه��ب اإلس��الميَّة، فأثبت خمالف��ة عقائدهم 

لنصوص الكتاب والسنَّة باستدالالت منقطعة النظي.

ة وبالغيَّة اثبتت مقدرته . 5 ة ونحويَّ ن تفس��ي اإليضاح لفتات ونكات لغويَّ تضمَّ
الفائقة يف هذه العلوم.

ي . 6 نت أق��وال مفرسِّ يع��دهُّ تفس��ي اإليض��اح من التفاس��ي املقارن��ة الت��ي تضمَّ
الش��يعة وردوده��م، فض��اًل ع��ن غيه��م، كالش��يخ الط��ويّس والط��ربيّس 
 والط��ربّي والزخمرشّي وال��رازّي، وهذا إن دلَّ عىل يشء، فإنَّم يدلهُّ عىل س��عة 
نه من ع��رض آراء اآلخرين؛ لغ��رض بيان احلقِّ  ، ومتكهُّ ّ مة احِل��لِّ اطِّ��الع العالَّ

واحلقيقة.

وصف بع��ض علمء عل��م الرج��ال والببلوغرافيا ه��ذا التفس��ي ب�)الغرابة(، . 7
و)العجيب(؛ وذلك ملنهجيَّته الفريدة، وندرة املوضوع واألبواب فيه.

خال التفسي من بعض البحوث الروائيَّة والتارخييَّة والفقهيَّة، وإن كانت هناك . 8
ص للردِّ بأمور العقيدة واالحتجاج  إشارات يسية هلا؛ وذلك ألنَّ التفسي خصِّ

لة. هبا، وبيان املباين الكالميَّة وإيضاحها، فاستغنى عن تلك البحوث املطوَّ

ع��ىل الرغم م��ن فقدان اجل��زء األكرب من هذا التفس��ي، رس��م البحث صورة . 9
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

متكاملة له بعد استقرائه استقراًء معرفياًّا مميَّ�ًزا.

ّ بطريقته املعروف��ة يف التحليل والربهان واالس��تدالل . 10 مة احِل��لِّ ع��رض العالَّ
خمالفات كبية لنصِّ الكتاب والسنَّة لبعض املذاهب اإلسالميَّة.

واحلمد هلل ربِّ العاملني.
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هوام�ض البحث

)1( ابن داود، الرجال: 78.
)2( احلّر العامّل، أمل اآلمل: 81/2.

)3( النورّي، املستدرك: 461/3.
)4( األفندّي، رياض العلمء: 365/1.

)5( احلّر العامّل، أمل اآلمل: 85/2.
 ، ّ مة احِللِّ ، تفس��ي اإليضاح، تفس��ي س��ورة البقرة، اآلية: 212، للمزيد ُينظر: العالَّ ّ مة احِللِّ )6( العالَّ

كشف املراد: 305.
)7( املصدر نفسه، اآلية: 212.
)8( املصدر نفسه، اآلية: 213.

، كشف املراد: 206. ّ مة احِللِّ )9( املصدر نفسه، اآلية: 213. للمزيد ُينظر: العالَّ
)10( املصدر نفسه، اآلية: 213، وللمزيد ُينظر: املصدر نفسه: 318-317.

، تفسي اإليضاح، البقرة، اآلية: 214، وللمزيد ُينظر، الطويّس، التبيان: 199/2،  ّ مة احِللِّ )11( العالَّ
الطربيّس، جممع البيان: 546/2، الطباطبائّي، امليزان: 159/2.

)12( املصدر نفسه، تفسي سورة البقرة، اآلية: 220، وللمزيد ُينظر: الطويّس، التبيان: 217/2.
، منهج اليقني،  ّ مة احِللِّ )13( املصدر نفس��ه، تفس��ي س��ورة البقرة، اآلية: 246، وللمزيد ُينظر: العالَّ

301، وكشف املراد: 366، الطويّس، تفسي التبيان: 292-291/2.
، تلخي��ص التبيان:  ّ )14( تفس��ي اإليض��اح، البق��رة، اآلي��ة: 248، وللمزيد ُينظر: اب��ن ادريس احِللِّ

.292/2
، كشف املراد: 307. ّ مة احِللِّ )15( املصدر نفسه، البقرة، اآلية: 251، وللمزيد ُينظر: العالَّ

ة: 97. )16( املصدر نفسه، سورة البقرة، اآلية: 253، وللمزيد ُينظر: اجلوينّي، ملع األدلَّ
 ، ّ مة احِللِّ )17( املص��در نفس��ه، البقرة، اآلي��ة: 254، وللمزيد ُينظ��ر: اإلجيّي، املواق��ف: 320، العالَّ

كشف املراد: 341.
، منهاج اليقني: 349-348. ّ مة احِللِّ )18( املصدر نفسه، البقرة: 262. وللمزيد ُينظر: العالَّ
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)19( املصدر نفسه، البقرة، اآلية: 263، للمزيد ُينظر: الشهرستايّن، امللل والنحل: 66-68، اإلجيّي، 
املواقف: 280-279.

)20( املصدر نفسه، البقرة، اآلية: 277، وللمزيد ُينظر: الشهرستايّن، الَفْرق بني الِفَرق: 387-384، 
التفتزايّن، رشح املقاصد: 176/5، القايض عبد اجلبار، رشح األصول اخلمس��ة: 702، الطويّس، 

تفسي التبيان: 362/2، حّق اليقني: 224.
، تفس��ي اإليض��اح، البق��رة، اآلي��ة: 286، وللمزيد ُينظ��ر: الط��ويّس، التبيان:  ّ م��ة احِل��لِّ )21( العالَّ
285/2، الطباطبائ��ّي، املي��زان: 443/2-444، الط��ربيّس، جمم��ع البي��ان: 691/2، الرازّي، 

اف: 332/1. التفسي الكبي:149/7، اآللويّس، روح املعاين: 69/3، الزخمرشّي، الكشَّ
، كش��ف املراد: 364،  ّ مة احِللِّ )22( تفس��ي اإليض��اح، آل عمران، اآلية: 26، وللمزي��د ُينظر: العالَّ

التفتزايّن، رشح املقاصد: 247/5-252، اجلوينّي، رشح األصول اخلمسة: 752.
، منه��اج اليقني: 283،  ّ مة احِللِّ )23( املص��در نفس��ه، آل عمران، اآلي��ة: 37، وللمزيد ُينظ��ر: العالَّ

الرازّي، التفسي الكبي: 32/8-33، الطربيّس، جممع البيان: 740/2.
مة تفسي اإليضاح، تصحيح وحتقيق، يب يب سادات رىض هبابادي: 47-10. )24( مقدِّ

)25( املصدر نفسه: 47-10.
)26( البقرة: 212.

)27( آل عمران: 14.
)28( الطويّس، التبيان: 192/2.

)29( الكهف: 46.
ل مع عبارات خمتلفة، واستحس��ن الطويّس كليهم. ُينظر:  )30( ذكر الطويّس هذا التأويل والقول األوَّ

التبيان: 191/2-192، الطربيّس، جممع البيان: 574/2.
)31( الرازّي، التفس��ي الكبي: 7/6. وقد أش��ار الزخمرشّي إىل هذا يف أحد أقواله. ُينظر: الكش��اف: 

.254/1
)32( املصدر نفسه.

��اف:  )33( الرازّي، التفس��ي الكبي: 7/6. وقد أش��ار الزخمرشّي إىل هذا يف أحد أقواله. ُينظر: الكشَّ
.254/1

)34( اآللويّس، روح البيان: 100/2.
)35( الطربّي، جامع البيان: 333/2، الطباطبائّي، امليزان: 111-110/2.

)36( تفسي اإليضاح: 53، البقرة، اآلية: 212.
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)37( ُينظر: الغزاّل، االقتصاد يف االعتقاد: 189-186.
)38( البقرة: 213.

ل. ُينظ��ر: جامع البيان:  )39( اإليض��اح: 55، هن��ا اختار الط��ربّي والزخمرشّي وال��رازّي القول األوَّ
��اف: 255/1-256، التفس��ي الكب��ي: 11/6-12 بين��م ذكر الطويّس  334/2-336، الكشَّ
والطربيّس واآلل��ويّس ِكال القولني. ُينظر: التبيان: 192/2، جممع البيان: 543/2، روح املعاين: 
100/2، واخت��ار الطباطبائّي مذهًبا جديًدا يف تفس��ي هذه اآلي��ة، إذ يقول: وأصل الكلمة من أمَّ 
ي��أمهُّ إذا قص��د، فأطلق لذلك عىل اجلمعة، لكن ال عىل كلِّ مجاعة، بل عىل مجاعة كانت ذات مقصد 
ح الطالقها عىل الواحد وعىل س��ائر  واح��د وبغي��ة واحدة هي رابط��ة الوحدة بينها، وه��و املصحَّ
معانيها إذا ُأطلقت. وكيف كان، فظاهر اآلية يدلهُّ عىل أنَّ هذا النوع قد مرَّ عليهم يف حياهتم زمان 
اد واالتِّفاق، وعىل الس��ذاجة والبس��اطة، ال اختالف بينهم باملشاجرة واملدافعة يف  كانوا عىل االحتِّ
أم��ور احلياة، وال اختالف يف املذاهب واآلراء، والدليل ع��ىل نفي االختالف قوله تعاىل: ﴿َفَبَعَث 
قيِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْخَتَلُفوا فِيِه﴾، فقد  يَن َوُمنِْذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب بِاحْلَ ِ اهللُ النَّبِييِّنَي ُمَبشيِّ
ة واحدة، فاالختالف يف أمور  رتَّب بعثة األنبياء وحكم الكتاب يف مورد االختالف عىل كوهنم أمَّ
اد والوحدة، والدليل عىل نفي االختالف الث��اين قوله تعاىل: ﴿َوَما اْخَتَلَف  احلياة ناش��ئ بعد االحتِّ
ُم اْلَبييِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهْم﴾، فاالختالف يف الدين إنَّم نش��أ من قبل  فِيِه إالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُ
مة الطباطبائّي عىل س��ائر اآلراء بعد إبداء رأيه  محل��ة الكتاب بعد إنزال��ه بالبغي. ونالحظ ردَّ العالَّ

اخلاص. ُينظر: امليزان: 127-123/2.
)40( البقرة: 259.

)41( تفسي اإليضاح: 134.
)42( تفس��ي اإليض��اح: 135، للمزي��د ُينظر: الط��ويّس، التبيان: 323/2، الط��ربيّس: جممع البيان: 

.741/2
)43( املصدر نفسه: 135.

)44( تفس��ي اإليض��اح: 135، للمزي��د ُينظر: الط��ويّس، التبيان: 324/2، الط��ربيّس، جممع البيان: 
.741/2

)45( املصدر نفسه: 135.
)46( عبس: 22.

)47( تفس��ي اإليضاح: 136، للمزيد ُينظر: الطربيّس، جممع البي��ان 637/2، ابن ادريس، تلخيص 
التبيان: 325/2.
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)48( تفسي اإليضاح: 136.
)49( املصدر نفسه: 136

)50( اإليضاح: 136.
)51( املصدر نفسه، 136.
)53( املصدر نفسه، 136.
)53( املصدر نفسه، 136.

)54( القرطبّي، اجلامع إلحكام القرآن: 62/2، السيوطّي، االتقان: 20/2، اآللويّس، روح املعاين: 
231/4، الزرقايّن، مناهل العرفان: 19/1.

)55( هبة اهلل بن س��المة، الناسخ واملنس��وخ: 4، الس��يوطّي، االتقان: 20/2، احلازمّي، اإلعتبار يف 
الناسخ واملنسوخ من اإلعتبار: 19.

)56( ُينظ��ر: الش��وكايّن، إرش��اد الفح��ول: 171، الزرقايّن، مناه��ل العرف��ان: 72/2، عبد الوهاب 
خالف، علم أصول الفقه: 251.

)57( املائدة: 105.
)58( ُينظر: ابن العريب، أحكام القرآن: 205/1.

)59( ُينظر: الزركيّش، الربهان يف علوم القرآن: 33/2، الزرقايّن، مناهل العرفان: 81/2.
)60( السيوطّي، االتقان: 24-20/2.

)61( ُينظر: اخلوئّي، البيان يف تفسي القرآن: 403-296.
)62( البقرة: 219.

)63( تفس��ي اإليضاح: 74، وُينظر: الطويّس، التبيان: 213/23، ونالحظ أنَّ نسخ ذلك بآية الزكاة 
ا  ون عن أيب جعفر الباقر، لكنَّ هذا رفع لظاهر إطالق اآلية يف الوجوب، أمَّ ق��ول رواه املفرسِّ
أصل اس��تحباب إنفاق العفو فثابت غي منس��وخ. ُينظر: هادي معرف��ة، التمهيد يف علوم القرآن: 

.318/2
)64( البقرة: 269.

)65( ق��ال الس��يِّد الطباطبائّي يف معنى احلكم��ة: احلكمة بكرس احلاء عىل فعله بن��اء نوع يدلهُّ عىل نوع 
املعنى، فمعناه النوع من اإلحكام واإلتقان، أو نوع من األمر املحكم املتقن الذي ال يوجد فيه ثلمة 
ة الصادقة الت��ي ال تقبل البطالن والكذب  وال فتور، وغلب اس��تعمله يف املعلوم��ات العقليَّة احلقَّ

البتَّة. ُينظر: امليزان: 395/2.
)66( يف تفسي التبيان: 349/2 إنَّم قيل للعلم حكمة؛ ألنَّه يمتنع به من القبيح.
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)67( تفسي اإليضاح: 149.
)68( الزركيّش، الربهان يف علوم القرآن: 22/1، السيوطي، االتقان يف علوم القرآن، 108/1.

)69( د. صبحي الصالح: مباحث يف علوم القرآن، 132.
)70( البقرة: 214.

ت املخافة، وحورص املس��لمون يف املدين��ة، فدعاهم اهلل إىل  )71( قي��ل: نزل��ت يوم اخلندق ل�مَّ اش��تدَّ
الص��رب، ووعدهم بالنرص، عن قتادة والس��دي، وقي��ل: نزلت يف حرب ُأحد ل���مَّ قال عبد اهلل بن 
ُأيب ألصحاب النبّي: إىل متى تقتلون أنفس��كم؟ لو كان نبياًّا ما سلَّط اهلل عليه األرس والقتل؟! 
وقي��ل: نزل��ت يف املهاجري��ن- من أصح��اب النبي- إىل املدين��ة، إذ تركوا دياره��م وأمواهلم 
هم الّر، عن عطا. ُينظر: الطربيّس، جممع البيان: 546/2، وللمزيد راجع: الطربّي، جامع  ومسَّ

البيان: 342-341/2.

)72( تفسي اإليضاح: 61.
)73( البقرة: 217.

��ر عليهم عب��د اهلل بن جحش  ة من املس��لمني، وأمَّ ون: بع��ث رس��ول اهلل رسيَّ )74( ق��ال املف��رسِّ
ة النبي، وذلك قبل قتال بدر بشهرين، عىل رأس سبعة عرش شهًرا من  األسدّي، وهو ابن عمَّ
م��ة املدينة، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة، فوجدوا هبا عمرو بن احلرمّي يف ِعي جتارة لقريش،  مقدِّ
يف آخر يوم من مجادى اآلخرة، وكانوا يرون أنَّه من مجادى، وهو رجب، فاختصم املسلمون، فقال 
ة من عدو، وغنم رزقتموه، وال ندري أمن الشهر احلرام هذا اليوم أم ال. وقال  قائل منهم: هذه غرَّ
قائل منهم: ال نعلم هذا اليوم إالَّ من الش��هر احلرام، وال نرى أن تس��تحلهُّوه لطمع أش��فيتم عليه. 
وا عىل ابن احلرم��ي فقتلوه، وغنموا  فغلب ع��ىل األمر الذي يريدون عرض احلياة الدنيا، فش��دهُّ
ل قتيٍل ُقتل بني املرشكني واملس��لمني، وذلك  ار قريش، وكان ابن احلرمّي أوَّ ِعيه، فبلغ ذلك كفَّ
ار قريش حتى قدموا عىل النبّي، فقالوا: أحيلهُّ القتال  ل يَفء أصابه املسلمون، فركب وفد كفَّ أوَّ
يف الش��هر احل��رام ؟ فأنزل اهلل هذه اآلية. ُينظر: الطربيّس، جممع البي��ان: 551/2، وللمزيد ُينظر: 

الطربّي، جامع البيان: 351-347/2.
)75( تفسي اإليضاح: 69.

)76( البقرة: 222.
ري��ن باملاء. وقال جماهد:  ِريَن﴾، قال عطا: املتطهِّ ابنَِي َوُيِــبُّ اْلـُمَتَطهيِّ )77( وقول��ه تعاىل: ﴿ُيِــبُّ التَّوَّ
ل مروّي يف س��بب نزول ه��ذه اآلية، واملعنى يتناول األمرين. ُينظر:  رين من الذنوب، واألوَّ املتطهِّ

الطويّس، التبيان: 222/2.
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)78( تفسي اإليضاح: 80.
)79( البقرة: 232.

﴾، فقال بعضهم كالطويّس  ون يف َمن خياطب اهلل بقوله تعاىل: ﴿َفــاَل َتْعِضُلوُهنَّ )80( اختل��ف املفرسِّ
والط��ربيّس والرازّي إنَّه خطاب لألزواج واملطلِّقني. ُينظر: الطويّس، التبيان: 252/2، الطربيّس، 
جمم��ع البي��ان: 583/2، الرازّي، التفس��ي الكب��ي: 120/6-121. وقال اآلخ��رون كالطربّي 
والس��يِّد الطباطبائّي إنَّه خطاب لألولياء. ُينظر: جامع البيان: 287/2، امليزان: 237/2، للمزيد 
يف: التفسي الكبي: 119/6-121، قال الزخمرشّي: والوجه أن يكون خطاًبا للناس، أي ال يوجد 
فيم بينكم عضل؛ ألنَّه إذا وِجد بينهم، وهم راضون، كانوا يف حكم العاضلني. ُينظر: الزخمرشّي، 

اف: 287/1. الكشَّ
)81( تفسي اإليضاح: 92.

)82( حسن باجودة، الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف: 518.
)83( د. حكمت عبيد اخلفاجي، اإلمام الباقر وأثره يف التفسي: 263 ومابعدها.

)84( البقرة: 243. 
)85( ابن ادريس، خمترص التبيان: 282/2-283، وُينظر: تفاصيل القصة يف الطربيّس، جممع البيان: 

605/2-606، الفخر الرازّي، التفسي الكبي: 174-173/6.
)86( تفسي اإليضاح: 106.

)87( البقرة: 246.
)88( جاء يف الكشاف: 291/1 إشمويل، قال الطربيس: وقيل هو أشمويل، وهو بالعربيَّة إسمعيل، 

ين، وهو املرويهُّ عن أيب جعفر. ُينظر: جممع البيان: 610/2. عن أكثر املفرسِّ
)89( إس��معيل ب��ن عب��د الرمحن الس��دي، تابعّي حج��ازّي األصل، س��كن الكوفة، مف��رسِّ معروف 

)...128-725م(. الزركّل، األعالم: 317/1.
ه بذلك؛ ألنَّ اهلل  ته أمهُّ )90( امل��راد هب��ذا الضمي املؤنَّث أمهُّ ش��معون كم جاء يف التبيان: 288/2، س��مَّ
ه دعت إىل اهلل أن يرزقها غالًما، فسمع اهلل  ته بذلك؛ ألنَّ أمَّ سمع دعاءها فيه، ويف جممع البيان سمَّ

دعاءها: 610/2.
)91( تفسي اإليضاح: 109.

)92( البقرة: 248.
)93( ُينظ��ر: الطويّس، التبيان: 292/2، الط��ربيّس، جممع البي��ان: 611/2-613. وللمزيد ُينظر: 

الطباطبائّي، امليزان 291/2 و300/2.
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)94( اإليضاح: 113.
)95( الدقائق والفتات )ظ(، لسان العرب، مادة )ر ض ض(.

��اف: 293/1، ويف التبيان )رصاص لألل��واح(، و)رصاص األلواح ( يف  )96( هك��ذا ج��اء يف الكشَّ
النسخ األخرى من االيضاح.

)97( يف التبي��ان: 293/2، يشء م��ن ثياب موس��ى. قال الش��يخ الطويّس، بعد نقل أق��وال يف معنى 
)البقيَّ��ة(: وأق��وى هذه األقوال أن حُيمل عىل أنَّه كان فيه ما يس��كنون إلي��ه، وجيوز أن يكون ذلك 
عصا موس��ى والرصاص، وغي ذلك ممَّا اختلفوا فيه بعد أن يكون فيه ما تس��كن النفس إليه؛ ألنَّه 
تعاىل بنيَّ أنَّ فيه سكينة. ُينظر: التبيان: 293/2. وقال الرازي: ال يبعد أن يكون املراد بقيَّة ممَّا ترك 
آل موس��ى وآل هارون من الدين والرشيعة، واملعنى أنَّ بس��بب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من 

دينهم ورشيعتهم. ُينظر: الفخر الرازّي، التفسي الكبي: 190/6.
)98( تفسي اإليضاح، 114.

)99( البقرة: 260.
��ّي: 91/1، الطويّس، التبيان: 326/2، الط��ربيّس، جممع البيان:  ّي، تفس��ي القمِّ )100( ُينظ��ر: القمِّ

.644/2
)101( تفسي اإليضاح: 137.

)102( هذا وجه ضعيف، وأقوى الوجوه يف سبب سؤال إبراهيم إنَّه أحبَّ أن يعلم ذلك علم عيان، 
بعد أن كان عال�ًم به من جهة االستدالل، وينتقل من مرتبة علم اليقني إىل عني اليقني، وهذا اختيار 
ين. ُينظ��ر: الطويّس، التبي��ان: 226/2، الطربيّس، جمم��ع البيان: 480/2،  أكث��ر العلمء واملفرسِّ

اف: 271/1، اإلجيّي، املواقف: 271/8. الزخمرشّي، الكشَّ
: تفسي اإليضاح، 138. ّ مة احِللِّ )103( العالَّ

)104( عن أيب بصي عن أيب عبد اهلل أنَّ إبراهيم نظر إىل جيفة عىل س��احل البحر تأكله سباع الربِّ 
ب إبراهيم فقال  وسباع البحر، ثمَّ حتمل السباع بعضها عىل بعض فيأكل بعضها بعًضا، فتعجَّ
يِـي اْلـَمْوَتــى...﴾، فأخذ إبراهيم الط��اؤس والديك واحلمم والغراب،  ﴿َربيِّ َأِريِن َكْيــَف حُتْ
قهنَّ عىل عرشة جبال.  ُهنَّ إَِلْيَك﴾، أي قطِّعهنَّ ثمَّ اخل��ط حلمهنَّ وفرِّ : ﴿َفرُصْ فق��ال اهلل ع��زَّ وجلَّ

ّي: 91/1. ّي، تفسي القمِّ ُينظر: القمِّ
)105( الطويّس، التبيان: 330/2.

)106( تفسي اإليضاح: 138.
)107( السيوطّي، االتقان: 258/1
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)108( الكلينّي، الكايف: 630/2
)109( املصدر نفسه: 630/2.

ل: 342. )110( املتَّقّي اهلندّي، كنز العمَّ
)111( القسطاليّن، فتح الباري: 289.

)112( الصغي، تاريخ القرآن: 109-107.
يّن، نكت االنتصار لنقل القرآن: 415. )113( السيوطّي، االتقان: 257/1-263، الباقالَّ

)114( راجع مصادر احلديث يف حقائق مهمة حول القران الكريم، جلعفر مرتىض: 177-178.
)115( املصدر نفسه: 220.

)116( ُينظر: املجليّس، بحار األنوار: 94/4.
)117( احلرهُّ العامّل، وسائل الشيعة: 197/27.

)118( الكلينّي، أصول الكايف، باب نوادر فضل القرآن: 631/2.
)119( الطويّس، التبيان: 4/1.

)120( ُينظر: اخلونسارّي، روضات اجلنَات: 263.
)121( العامّل، مفتاح الكرامة: 290/2.

)122( اخلوئّي، البيان: 167-164.
)123( البقرة: 240.

)124( تفسي اإليضاح: 102.
)125( البقرة: 259.

)126( ق��رأ أه��ل احلجاز والبرصة: )ننرشها ( بض��مِّ النون األوىل وبالراء، وقرأ أهل الكوفة والش��ام 
)ننشزها( بالزاي، )ظ(: الطربيّس، جممع البيان: 637/2.

)127( عبس: 22.
)128( ابن ادريس، تلخيص عن التبيان: 325/2.

)129( تفسي اإليضاح: 136.
ف الش��يخ  دة، وعرَّ )130( املحكم هو ما ال حيتمل إالَّ معنًى واحًدا، واملتش��ابه ما حيتمل وجوًها متعدِّ
الطويّس املحكم بأنَّه: ما أنبأ لفظه عن معناه من غي اعتبار أمر ينضمهُّ إليه... واملتشابه: ما كان املراد 
ب��ه ال ُيعرف بظاهره بل حيتاج إىل دليل، وذل��ك ما كان حمتماًل ألمور كثية أو أمرين، وال جيوز أن 
ي متش��اهًبا؛ الشتباه املراد منه بم ليس بمراد.  يكون اجلميع مراًدا؛ فإنَّه من باب املتش��ابه، وإنَّم سمِّ

التبيان، الشيخ الطويّس: 9/1.
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)131( آل عمران: 7.
ة )أ و ل(. )132( الفراهيدّي: العني، مادَّ

)133( الراغب األصفهايّن، املفردات: 31 باب )أ و ل(.
)134( ابن األثي، النهاية: 80/1.

)135( الفيهُّومّي، املصباح املني: 29/1.
)136( الط��ربيّس، جمم��ع البي��ان: 80/1. للمزي��د ُينظر: هاش��م املوس��وّي، القرآن يف مدرس��ة أهل 

.17-15 :البيت
)137( الزركيّش، الربهان يف علوم القرآن: 164/2.

)138( املصدر نفسه: 164/2.
)139( السيوطّي، التحبي يف علم التفسي: 110.

)140( املصدر نفسه: 110.
)141( املجادلة: 4.

)142( السيوطّي، التحبي يف علم التفسي: 110.
د السند، تفسي أمومة الوالية واملحكمت للقرآن الكريم: 330. )143( حممَّ

)144( البقرة: 255.
)145( اإليضاح: 125.

)146( البقرة: 269.
)147( اإليضاح: 149.
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امل�صادر واملراجع

* القرآن الكريم.
د بن اجل��زرّي )544-606ه�(: النهاية يف . 1 اب��ن األثي: جمد الدين أيب الس��عادات املب��ارك بن حممَّ

سة إسمعيليان، قم، الطبعة الرابعة )1364ه�(. غريب احلديث واألثر، نرش: مؤسَّ
: تقّي الدين احلسن بن عّل، مطبعة دانشكاه، طهران، 1342ه�.. 2 ّ ابن داود احِللِّ
د ابن إدريس البجّل العجّل )ت524 ه�(، خمترص التبيان.. 3 ابن ادريس: خمترص التبيان، حممَّ
د البجاوّي، . 4 ابن العريّب: القايض أبو بكر حممد ابن عبد اهلل )ق370(، أحكام القرآن، حتقيق: املحمَّ

ط1، دار الفكر، مرص، 1929م.
د بن مك��رم ابن منظور األفريقّي املرصّي )ت 711ه�(: . 5 اب��ن منظور: أبو الفضل مجال الدين حممَّ

لسان العرب، نرش: أدب احلوزة، قم، 1405ه�.
ة، القاهرة.. 6 د فؤاد عبد: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، دار الكتب املرصيَّ الباقي: حممَّ
 التفت��ازايّن: مس��عود ب��ن عم��ر الش��هي بس��عد الدي��ن )ت 793ه���(: رشح املقاص��د، حتقي��ق: . 7

د. عبدالرمحن عمية، ط1، 1409ه�، منشورات الرشيف الريّض، قم، إيران.
ان، القاهرة، 1974م.. 8 د باجوده: الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف، مطبعة حسَّ د. حسن حممَّ
ّ )648-626ه�(: ايضاح خمالفة السنَّة . 9 مة احِللِّ ر، العالَّ : أبو منصور احلسن بن عّل ابن املطهَّ ّ احِللِّ

لنصِّ الكتاب والس��نَّة، تصحيح وتعليق: يب يب س��ادات ريض هبابادي، كتاب خانة موزه ومركز 
اسناد جملس شوراي إسالمي، هتران، 1387، انتشارات دليل ما )قم(.

د باقر )ت 1313ه�(: روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والسادات، . 10 اخلوانس��ارّي: الس��يِّد حممَّ
طبع حجر، قم، 1306ه�.

اخلوئّي: أبو القاسم: البيان يف تفسي القرآن، دار الزهراء، بيوت.. 11
د بن عمر اخلطيب فخر الدين الرازّي ) 544-606ه�(: التفس��ي الكبي، ط3، 32 . 12 الرازّي: حممَّ

ًدا، بيوت، دار إحياء الراث العريّب. جزًءا يف 16 جملَّ
د أبو . 13 د بن عب��د اهلل )ت 794ه�(: الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: حممَّ الزرك��يّش: بدر الدين حممَّ

الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيوت، ط3، 1980.
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الزركّل: خي الدين: األعالم، دار العلم للماليني، بيوت، ط8، 1989.. 14
اف، نرش: أدب احلوزة، قم.. 15 الزخمرشّي: جار اهلل )ت528ه�(: الكشَّ
اج: أبو نرص: اللمع، حتقيق: نيكلسون، ليدن، 1914.. 16 الرسَّ
ّ )ت 826ه�(: اللوام��ع اإلهلّية يف . 17 الس��يورّي: مج��ال الدي��ن مقداد بن عب��د اهلل الس��يورّي احِل��لِّ

د عّل القايض الطباطبائّي، مكتبة اإلعالم اإلسالمّي، ط2،  املباحث الكالميَّة، حتقيق: السيِّد حممَّ
1422ق-1380ش.

السيورّي: مجال الدين مقداد )ت 826ه�(: النافع يوم احلرش يف رشح باب احلادي عرش، مطبعة . 18
العلوية، 1343ه�.

السيوطّي: جالل الدين: بغية الوعاة، مطبعة احللبّي، القاهرة )طبع 1384ه�.ق(.. 19
الس��يوطّي: جالل الدين )ت 911ه�(، الدرهُّ املنثور يف التفس��ي املأثور، دار الفكر، بيوت، ط1، . 20

1403ه�.
السيوطّي: جالل الدين )ت 911ه�(: تاريخ اخللفاء، مطبعة السعادة، مرص )طبع 1371ه�(.. 21
السيوطّي: جالل الدين: التحبي يف علم التفسي، دار الكتب العلميَّة، 1408ه�، بيوت.. 22
السيوطّي: جالل الدين: اإلتقان يف علوم القرآن، دار ابن كثي، ط1، 1407ه�/1987م.. 23
د بن عّل )ت 1255ه�(: إرشاد الفحول، دار اجليل، بيوت.. 24 الشوكايّن: حممَّ
د. صبحي الصالح: مباحث يف علوم القرآن، ط8، دار العلم للماليني، بيوت، 1974م.. 25
خ العريّب، بيوت.. 26 د عّل: تاريخ القرآن، ط1، دار املؤرِّ الصغي: د. حممَّ
��د )ت 425ه�(: املف��ردات يف غريب القرآن، . 27  األصفهايّن: الراغب أيب القاس��م احلس��ني بن حممَّ

ط. دفر نرش الكتاب، إيران، 1404ه�.
سة إسمعيليان، . 28 د حسني )ت 1402ه�(: امليزان يف تفسي القرآن، منشورات مؤسَّ الطباطبائّي: حممَّ

رة عن طبعة 1394ه�. طبعة مصوَّ
الطربيّس: حس��ني النورّي )1254-1320(: مس��تدرك الوس��ائل ومس��تنبط املس��ائل، حتقيق: . 29

س��ة آل البيت إلحياء  ًدا، قم، مؤسَّ س��ة آل البيت إلحياء ال��راث، ط1، 18 جملَّ مؤسَّ
الراث، 1407ه�.

الط��ربيّس: أبو عّل الفضل بن احلس��ن )ت 548ه�(: جممع البيان يف تفس��ي القرآن، دار املعرفة، . 30
بيوت.

د بن احلس��ن الطويّس )385-460ه�(: التبيان يف تفس��ي القران، ط3، . 31 الطويّس، أبو جعفر حممَّ
10 جملَّدات، بيوت، دار األضواء، 1406ه�/1985م.
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سة النرش اإلسالمّي، . 32 ة حول القرآن الكريم، ط1، مطبعة مؤسَّ العامّل: جعفر مرتىض: حقائق هامَّ
فة، 1410ه�. سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلمعة املدرِّ مؤسَّ

د بن احلس��ن احل��ّر: أمل اآلمل، منش��ورات دار الكتاب اإلس��المّي، إي��ران، قم، . 33 العام��ّل: حممَّ
1403ه�.

د بن احلس��ن احلّر: وس��ائل الشيعة إىل حتصيل مس��ائل الرشيعة،، دار إحياء الراث . 34 العامّل: حممَّ
العريّب، املكتبة اإلسالميَّة، إيران، 1385ه�.

مة، مطبعة الشورى، . 35 د احلسينّي: مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالَّ د اجلواد بن حممَّ  العامّل: حممَّ
القاهرة، 1326م.

د )ت 505ه�(: االقتصاد يف االعتق��اد، طبع مع تقديم: حممود . 36 د بن حممَّ الغ��زاّل: أبى حام��د حممَّ
ر، النجف، 1399ه�، وطبعة ثانية يف بيوت، 1406ه�/1986م. املظفَّ

الفراهيدّي: اخلليل بن أمحد: العني، دار اهلجرة، إيران، قم، 1405ه�.. 37
األفن��دّي: عب��د اهلل )ت 1130ه�(: رياض العلمء، منش��ورات مكتبة آي��ة اهلل املرعيّش النجفّي، . 38

إيران، قم، 1401ه�.
د بن ع��ّل املقرّي )ت 770ه���(: املصباح املني يف غري��ب الرشح الكبي . 39 الفيوم��ّي: أمح��د بن حممَّ

للرافعّي، دار اهلجرة، إيران، قم، 1405ه�.
د بن أمح��د األنصارّي )ت 671ه���(: اجلامع ألحكام الق��رآن، دار إحياء الراث . 40 القرطب��ّي: حممَّ

العريّب، بيوت.
العسقاليّن، فتح الباري.. 41
ّي، تصحيح: الس��يِّد اجلزائرّي، دار . 42 ّي: عّل بن إبراهيم )القرن الرابع اهلجري (: تفس��ي القمِّ القمِّ

سة. الكتاب، قم املقدَّ
د بن يعقوب )ت 328ه�(: الكايف، تصحيح: نجم الدين اآلمّل، منشورات املكتبة . 43 الكلينّي: حممَّ

اإلسالميَّة، 1388ه�.
ل يف سنن األقوال واألفعال.. 44 املتَّقي اهلندّي )ت 975ه�(: كنز العمَّ
سة الوفاء، بيوت، ط2، 1403ه�/1983م.. 45 د باقر: بحار األنوار، مؤسَّ املجليّس: حممَّ
د السند: تفسي أمومة الوالية واملحكمت للقرآن الكريم.. 46 حممَّ




