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�ص البحث ملخَّ

ل  ابن إدري��س )ت 598ه�(، الذي يمثِّل اجلانب املعارض آلراء الطويّس، وهو أوَّ
من خالف أقوال الشيخ الطويّس )ت 460ه�(، ولكنَّه يف الوقت نفسه كان معرًفا بعظم 
ة يف كتابه )التبيان(، وقد بلغ من إعجابه به  ش��أنه واس��تحكام تآليفه، معجًبا هبا، وخاصَّ

ه )خمتر التبيان(. أن خلَّصه وسمَّ

عىل أنَّ العمل يف هذه البحث اقتر عىل انتخاب ما انتخبه ابن إدريس من اآليات 
التي ختصُّ اإلمامة، وكانت خطَّة البحث أن يقس��م حس��ب اآليات القرآنيَّة، التي تثبت 
ين وعلمء الشيعة اإلماميَّة، واآليات كثرية عىل طول  يت أغلبها عند املفرسِّ اإلمامة، فتقصَّ
الق��رآن ملن أراد البحث، ولكن أخذت األش��هر يف إثبات اإلمامة، ثمَّ مجعت النصوص 
د مهدي املوس��وّي  املنتخبة عند ابن إدريس يف كتابه املنتخب، حتقيق وتقديم الس��يِّد حممَّ
سة، ومل يقتر البحث  ة املقدَّ اخلرساّن، ط1، سنة 1429ه�/2008م، نرش العتبة العلويَّ
ق نفسه، ويبدو أنَّ ابن إدريس  يف املنتخب، فقد اس��تعنت بكتاب إكمل النقصان للمحقِّ
ا إليه؛ لذلك أقدم عىل اختصاره،  كان معجًبا بكتاب التبيان إىل حدٍّ كبرٍي، ممَّا جعله منشدًّ
والدلي��ل ع��ىل ذلك أينِّ مل أقف فيه عىل أيِّ مناقش��ٍة أو إيراٍد أو إش��كاٍل ع��ىل ما فيه، ومل 
يع��رض عليه يف يشء، ومن ث��مَّ كان عم� متابعة نصوص ابن إدريس، من حيث نقِلها 
مبارشًة أو بانتخاهبا أم اجتزائها؟ ومن ثمَّ ناقشت النصوص التي أخذها ابن إدريس من 
ا تناولت اإلمامة عند الطويّس وعىل دربه تكلم ابن إدريس  النصوص القرآنيَّة، وهل إهنَّ
ع��ن اإلمامة؟ وهل ناقش ابن إدريس هذه النص��وص بالنقد والتحليل أم انه نقلها نقاًل 
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؟ كم أينَّ بعد التقصِّ وجدت أنَّ ابن إدريس مل جيمع كلَّ اآليات التي  مبارًشا أم جمتزًأ خمالًّ
ون والعلمء يف إثبات اإلمامة، فناقش��تها  خت��صُّ اإلمامة التي أردهتا والت��ي مجعها املفرسِّ
ًب��ا للفائدة، باملالحظ أينِّ ناقش��ت كلَّ اآلي��ات التي تناوهلا اب��ن إدريس والطويّس،  معقِّ
فه، ثمَّ  والت��ي مل ينتخبها ابن إدريس، وكذل��ك اآليات التي مل يعتمدها الط��ويّس يف مؤلَّ

أهنيت البحث باخلامتة ألهمِّ النتائج، ثمَّ املصادر املعتمدة.
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Abstract

Ibn Idris (D. 598 AH), who represents the opposing side of 

Tusi's views and is the first to violate the sayings of Sheikh Tusi  

(D. 460 AH), but at the same time he was recognized for his 

greatness and his authorship continued to be admired by it, 

especially in his book (Al-Tabyan), and he admired that he 

summed it up He called it (Mukhtaser Al-Tabyan).

However, the work in this research was limited to the election 

of the verses that Ibn Idris elected regarding Al- Imama and the 

research plan was to divide according to the Qur’anic verses 

that prove Al- Imama. I investigated most of them among the 

commentators and Shi'a scholars in front and there are many 

verses along the Qur’an for those who wanted to search but took 

the famous in proving Al- Imama, then collected the texts elected 

by Ibn Idris in his book The Elected Realization and Presentation 

of Al-Said Muhammad Mahdi al-Musawy al-Khursan, 1st Ed., 

printed 1429 AH/2008 AD, published Imam Ali Holy Shrine.

The search was not limited to this book, as I used another 
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book to complete the decrease for the investigator himself. 

It seems that Ibn Idris was greatly impressed with the book of 

explanation, Which made him seek him, so I am short for his 

abbreviation, and the evidence for this is that I did not find in 

it any discussion, revenue or confusion about what is in it, and 

he did not object to it in anything, And then my work was to 

follow up on the texts of Ibn Idris, as did he transmit it directly 

or by electing him, or did he break it, and then I discussed the 

texts that Ibn Idris took from the Qur’anic texts, and whether 

they dealt with Al- Imama at Tusi and on his path, Ibn Idris spoke 

about Al- Imama, Did Ibn Idris discuss these texts with criticism 

and analysis, or did he transmit them directly or partially, and did 

Tusi want them to prove or address them as an interpreter.

Also, after the investigation, I found that Ibn Idris did not 

collect all the verses that pertain to Al-Imama that I wanted, 

and that the commentators and scholars gathered in proving  

Al- Imama, so I discussed it as a commentary of benefit. Notably, 

I discussed all the verses that Ibn Idris and Al-Tusi dealt with and 

which Ibn Idris did not elect and which Tusi did not approve, then 

I finished the research with the conclusion of the most important 

results and then the approved sources.
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مة البحث مقدِّ

احلم��ُد هللِ ربِّ العامل��ني، والصالة والس��الم ع��ىل أرشف اخللق أمجع��ني، وعىل آله 
وصحبه املنتَجبني، وبعد...

ة رس��وله عىل اخللق،  ��ة اهلل وحجَّ ل���مَّ كان الق��رآن هو املعج��زة اخلالدة، وهو حجَّ
وه��و الربه��ان الصادق ملا جاء به النبّي، وهو املرش��د إىل مصال��ح اخللق أمجعني إىل 
ل للرس��الة اإلس��الميَّة،  ة طاقاهتا منذ العهد األوَّ قي��ام يوم الدي��ن، هلذا كله جنَّدت األمَّ
��ك به بقدر ما جه��دوا، فمنهم من أصاب املراد،  ع��ت عىل حفظه وتالوته والتمسُّ فتطوَّ
وهم الذين اتَّبعوا كتاب اهلل تعاىل، وأخذوا تنزيله وتأويله من الراس��خني يف العلم وهم 
أهل بيته؛ ألنَّ القرآن فيه آيات حمكمت وُأخر متش��اهبات، ال يعلمها كلُّ واحٍد من 
املس��لمني، بل وال كلُّ الذين ُأنزل القرآن بلس��اهنم، وإن كان إنزاله بلس��اٍن عريبٍّ مبني، 
فليس كلُّ العرب يعلمون تنزياًل وتأوياًل، وظاهًرا وباطنًا، وناس��ًخا ومنسوًخا. ومنهم 
حت به احلقيقة ومل يصب املراد، وكلٌّ أجره عىل اهلل؛ ألنَّ القرآن محَّال ذو وجوه،  من طوَّ
ل مفرسِّ للقرآن  ّ ورسخ يف العلم، فكان أوَّ ال يعرف مراده إالَّ من حباه اهلل بالعلم اللدينِّ
��ك هبم  ته، وألزم التمسُّ هو النبّي، فالقرآن أحد الثقلني اللَذين تركهم النبّي يف أمَّ
ق��واًل وعماًل، وم��ن بعده أهل بيته، ه��ذا يف املرتبة األوىل، ثمَّ ج��اء يف املرتبة الثانية 
ة الذين تفاوتوا يف فهمهم  الصحابة ومن تبعهم بإحس��ان، ثمَّ يف املرتبة الثالثة علمء األمَّ
بحس��ب مداركهم وقابليَّاهتم، لذلك صار العلمء يكتبون التفاسري، وكلٌّ حسب املنهج 
الذي هنجه يف طلبه للمراد من اآليات القرآنيَّة، فمنهم من هنج للتفس��ري باملأثور، س��واء 
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ذ  ذ العقل منهًجا يف إدراك املعاين، ومنهم من اختَّ أكان قرآنيًّا أم كان روائيًّا، ومنهم من اختَّ
املنهج اللغوّي والبالغّي واملوضوعّي والفلسفّي، وغريها من املناهج.

وبذلك أرشقت عىل أسمء التفسري مصنِّفون أجادوا وامتازوا بمواهب وعبقريات 
ين وجهابذة العلم، وأصبحوا مناًرا حُيتذى هبم،  اد املفرسِّ لت أسمؤهم يف قائمة روَّ وُسجِّ
س حياته خلدمة الدين واملذهب، بإنتاجه الغزير،  ومنهم شيخ الطائفة الطويّس الذي كرَّ
فر الكبري  ومنها كتابه يف تفس��ري القرآن الكريم املوس��وم ب�)التبيان يف تفسري القرآن(، السِّ

ل تفسرٍي منهجيٍّ يمثِّل آراء املذهب الشيعّي اإلمامّي. واألثر املتميِّز، الذي يعدُّ أوَّ

وكان اب��ن إدريس )598ه���(، الذي يمثِّل اجلانب املع��ارض آلراء الطويّس، وهو 
ل م��ن خالف أقواله، لكنَّه كان معرًفا بعظم الش��أن واس��تحكام التألي��ف والبنيان،  أوَّ
ه )خمتر التبيان(، الذي  معجًبا بكتابه )التبيان(، وقد بلغ من إعجابه به أن خلَّصه وس��مَّ
مة حتقيقه: »الذي شغف به حبًّا الشيخ ابن إدريس؛ فعكَف عليه  ق يف مقدِّ قال عنه املحقِّ

بانتخابه املفيد«.

ع��ىل أنَّ العم��ل يف ه��ذه البح��ث اقتر ع��ىل انتخاب م��ا انتخبه اب��ن إدريس من 
��م بحس��ب اآلي��ات القرآنيَّة  اآلي��ات التي ختصُّ اإلمامة، وكانت خطَّة البحث أن يقسَّ
ين وعلمء الش��يعة اإلماميَّة، واآليات  يت أغلبه��ا عند املفرسِّ الت��ي ُتثبت اإلمامة، فتقصَّ
كث��رية ع��ىل طول القرآن ملن أراد البحث، ولكن أخذت األش��هر يف إثب��ات اإلمامة، ثمَّ 
د  مجعت النصوص املنتخبة عند ابن إدريس يف كتابه املنتخب، حتقيق وتقديم الس��يِّد حممَّ
سة،  ة املقدَّ مهدّي املوسوّي اخلرس��ان، ط1، سنة 1429ه�/2008م، نرش العتبة العلويَّ
ق نفس��ه،  ومل يقتر البحث يف املنتخب، فقد اس��تعنت بكتاب )إكمل النقصان( للمحقِّ
هلا لقرأنا فيها الداعي  مة التحقيق: »ولو س��لمت لنا نس��خته من أوَّ الذي قال يف ثنايا مقدِّ
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 إىل عمله ذلك، ولكن مع األس��ف الش��ديد إنَّا مل نعثر عىل نس��خة كامل��ة من املنتخب، 
وما وصلت نس��خته بعضه يبدأ باآلية )108( سورة البقرة، وبعضه يبدأ باآلية )128( 
م��ن س��ورة البقرة. ول���مَّ عزمت عىل إص��دار جمموعة أع��مل ابن إدريس كاملة باس��م 
)موس��وعة اب��ن إدري��س(، وكان منها منتخب التبي��ان، رأيت من متام اإلحس��ان إكمل 
النقص��ان بأخ��ذه من كتاب التبيان ع��ىل النهج الذي ارتضاه ابن إدريس، ويف هذا س��دُّ 
فراٍغ من دون تكلٍُّف يف القول، وما دام القصد حمموًدا، فال غضاضة فيه، واهلل س��بحانه 

من وراء القصد«.

ا إليه؛  ويبدو أنَّ ابن إدريس كان معجًبا بكتاب التبيان إىل حدٍّ كبرٍي، ممَّا جعله منشدًّ
لذلك أقدم عىل اختصاره، والدليل عىل ذلك أينِّ مل أقف فيه عىل أيِّ مناقش��ٍة أو إيراٍد أو 
إش��كاٍل عىل ما فيه، ومل يعرض عليه يف يشء، وم��ن ثمَّ كان عم� املتابعة لنصوص ابن 
إدري��س، من حيث نقِلها مبارشة أو بانتخاهبا، أم اجتزائها؟ ومن ثمَّ ناقش��ت النصوص 
ا تناولت اإلمامة عند الطويّس  الت��ي أخذها ابن إدريس من النصوص القرآنيَّة، وهل أهنَّ
وعىل دربه تكلَّم ابن إدريس عن اإلمامة؟ وهل ناقش هذه النصوص بالنقد والتحليل، 
��ه نقله��ا نقاًل مبارًشا، أم جمت��زًأ خمال؟ كم أينِّ بعد التقصِّ وج��دت أنَّ ابن إدريس مل  أم أنَّ
ون والعلمء يف  جيم��ع كلَّ اآليات الت��ي ختصُّ اإلمامة الت��ي أردهتا، والتي مجعها املف��رسِّ
إثبات اإلمامة، فناقش��تها معقًب��ا للفائدة، باملالحظ أينِّ ناقش��ت كلَّ اآليات التي تناوهلا 
اب��ن إدري��س والطويّس، والتي مل ينتخبها ابن إدريس، وكذل��ك اآليات التي مل يعتمدها 

فه، ثمَّ أهنيت البحث باخلامتة ألهمِّ النتائج، ثمَّ املصادر املعتمدة. الطويّس يف مؤلَّ
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التمهيد

دت األديان  ٍة، لذلك شدَّ ة األمهيَّة القصوى أليِّ رسالٍة سمويَّ متثِّل البحوث العقائديَّ
ة عىل هذا اجلانب العقائدّي املعريّف، والرس��الة اإلسالميَّة ال ختتلف عن الطريق  الس��مويَّ
د القرآن عىل صدارهتم  الذي رسمه اهلل لألديان التي سبقت الديانة اإلسالميَّة، فقد شدَّ
يف قائمة أعمل اإلنس��ان يف كوهنا الراس��مة لطريق اإلنس��ان واملجتمع يف خمتلف شؤوهنا 

ة. وجهاهتا، فمن ثمَّ احتلَّت موقًعا يف الصدارة، وبذلك أصبحت هلا عناية خاصَّ

الواجب االعتقادّي املعريّف، هو فعٌل تقوم به النفس بالدرجة األوىل، واإلمامة هي 
ة، وإن اختلفت عنها  حقيقة تكوينيَّة وصفة خارجيَّة وسفارة إهليَّة، كم هو احلال يف النبوَّ
د جهاهتا، كيف  س��نًخا، فالبحث حول اإلمامة ليس بالبحث السهل؛ لبعد داللتها وتعدُّ
ة، والبحث فيها صعٌب مستصعٌب،  ا ليست بنبوَّ ة التكامليَّة، إالَّ أهنَّ ال وهي مس��رية النبوَّ
ض إىل كلِّ الش��بهات واإلش��كاالت التي ُطِرحت  ويصعب أكثر إذا أراد الباحث التعرُّ
وم��ا زال��ت ُتطَرح وتت��داول، فالبحث حول اإلمامة قد يكون أش��قَّ م��ن البحث حول 
��ًة وعمليًَّة لإليمن،  ��ة األخرى، فمثاًل اإلمامة تعدُّ ممارس��ًة اعتقاديَّ الواجب��ات االعتقاديَّ
وهذا بدوره يمثِّل جانًبا آخر من اإليمن باهلل، وهو جانب االنصياع والطاعة ملن أمر اهلل 
ة يف البحث؛ إلثبات أنَّ احلقَّ تعاىل أبقى  بطاعتهم، لذا كان االهتمم به وإعطاؤه األولويَّ

هذا االتِّصال بني األرض والسمء.

( واالئتمم: مص��در األمة، ائتمَّ باإلمام إمة، هي  اإلمامِّلِّلُة لغًة: مصدر من الفعل)أمَّ
م يف األمور فهو إمام)1(، أو هي: اإلمام كلُّ من ائتمَّ به  اإلمام��ة، وكلُّ من اقُتدي به، وقدَّ
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ة، وإمام كلِّ يشٍء قيَّمه  قوم كانوا عىل الراط املس��تقيم أو كانوا ضالِّني... واجلمع: أئمَّ
بنٍِي﴾)3(،  ََ َلبِإَِماٍم مُّ ُ واملصلح له)2(، أو هي: الطريق الواس��ع، وبه ُفرسِّ قوله تعاىل: ﴿َوإِنَّ

أي: بطريق ُيؤم، أي: يقصد فيتميَّز)4(.

ِّلِّلا اصطالًحا: فهي نيابٌة عن الرس��ول يف إقامة الدي��ن، بحيث جيب عىل كافَّة  أمَّ
ة يف حراس��ة الدين وسياس��ة  ب��اع)5(، أو هي: »اإلمامة موضوعة خلالفة النبوَّ ��ة االتِّ األمَّ
ة،  الدنيا«)6(، أي: خالفة الرس��ول يف إقامة الدي��ن، بحيث جيب اتِّباعه عىل كافَّة األمَّ
فهي خالفة عن صاحب الرشع يف حراس��ة الدين وسياسة الدنيا)7(، وقال آخر: »رئاسة 

ة يف أمور الدين والدنيا لشخٍص من األشخاص نيابًة عن النبّي«)8(. عامَّ

وق��د أمجع املس��لمون عىل وجوهبا إالَّ األصمُّ من قدم��اء املعتزلة من عدم وجوهبا، 
رون من أصحاب��ه: إنَّ هذا القول غري خمالف  ��ة ومل تتظامل، وقال املتأخِّ إذا تناصف��ت األمَّ
��ه إذا كان ال جيوز يف العادة أن تس��تقيم أمور الن��اس من دون رئيس  ة؛ ألنَّ مل��ا علي��ه األمَّ
حيك��م بينهم، فقد ق��ال بوجوب اإلمامة عىل كلِّ حاٍل، وواف��ق األصمُّ بذلك النجدات 
من اخلوارج، واختلفوا يف دليل وجوهبا، هل هو العقل أو الرشع، أو مها مًعا يف كالم)9(، 

وانعقاد اإلمجاع عىل فريَقني:

ا ثبتت بالنصَّ والتعيني.  أحدمها: أنَّ اإلمامة تثبت باالتِّفاق واالختيار، والثاين: بأهنَّ
ة من الش��يعة، ويف هذا  ل هم مجهور أهل الس��نَّة ومعظم اخلوارج والزيديَّ والفري��ق األوَّ
ا تثبت أيًض��ا بالقهر والغلبة، فكلُّ من َغَلب بالس��يف وصار  الفري��ق م��ن يذهب إىل أهنَّ
ي أمري املؤمنني؛ فال حيلُّ ألح��ٍد يؤمن باهلل واليوم اآلخ��ر أن يبيت وال يراه  إماًم��ا وس��مِّ
 إماًم��ا، ب��ًرا كان أو فاج��ًرا، وأنَّه ال ينعزل بالفس��ق والظلم وتعطيل احل��دود، وال خُيلع 

وال جيوز اخلروج عليه.

واختلف القائلون باالختيار يف كيفيَّة انعقادها، فقالت طائفة: ال تنعقد إالَّ بجمهور 
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ا، والتس��ليم إلمامة املختار إمجاًعا، وقالت طائفة:  أهل احللِّ والعقد؛ ليكون الرضا عامًّ
أقلُّ من تنعقد به اإلمامة مخس��ة جيتمعون عىل عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا األربعة، 
وا عىل ذلك بأمرين: أحدمها: أنَّ بيعة أيب بكر انعقدت بخمسة أمجعوا عليها ثمَّ  واس��تدلُّ
تابعه��م الناس، والثاين: تنعق��د بواحد، كم عقدها عمر أليب بك��ر، والعبَّاس قال لعّ�: 
��ه، فال خيتلف عليك  أم��ُدد ي��دك أبايعك حتَّى يقول الناس عمُّ رس��ول اهلل بايع ابن عمَّ
ها أحدهم برضا االثنني، كم يصحُّ عقد النكاح  اثن��ان، وقال آخرون: تنعقد بثالثة يتوالَّ
ب��ويّل وش��اهَدين، كم أنَّ هناك خالًفا ب��ني َهذين الفريَق��ني يف رشوط اإلمامة من حيث 
د األئمة يف زم��ٍن واحٍد، إىل غري ذلك  ة، وتعدُّ القرش��يَّة واهلاش��ميَّة والعدالة، بل واحلريَّ
ا الفريق الثاين، وهم الذين قال��وا: ال طريق إليه إالَّ  م��ن الرشائط التي اختلفوا فيه��ا، أمَّ

ة والعبَّاسيَّة واإلماميَّة. ، وهؤالء ثالث فرق: البكريَّ بالنصِّ

ة قالت: إنَّ النبّي نصَّ عىل أيب بكر إش��ارًة، وهم مجاعة من احلنابلة  فرق��ة البكريَّ
��ه العبَّاس  ��ة: إنَّه نصَّ عىل عمِّ وأصح��اب احلديث وبع��ض اخلوارج، وقال��ت الراونديَّ
تلوحًيا، وقد نش��أت هذه الطائفة يف صدر الدولة العبَّاس��يَّة، ونارصهم اجلاحظ يف رسالة 
س��مها )العبَّاس��يَّة(، ثمَّ انقرضت هذه الطائفة يف زمن قصري، وقالت اإلماميَّة: نصَّ عىل 
ا إمرة إهليَّة  ع��ّ� ترحًيا وتلوحًي��ا، وأنَّ اإلمامة عهد اهلل الذي ال خرية للعباد فيه، وأهنَّ
ته مهاًل،  كالنب��وة، وإن كانت دوهن��ا مقاًما وبعدها منزلًة، وال جيوز للنب��ّي أن يرك أمَّ
ي��رى كلُّ واحٍد رأيا، ويس��لك كلُّ واحٍد س��بياًل، فال بدَّ من تعيني اإلم��ام والنصِّ عليه 
حسًم�ا للخالف، وقطًعا لدابر الفتنة، واخلالف يف اإلمامة بني املسلمني واقٌع بالفعل من 
ة خالف  صدر اإلس��الم إىل يوم النَّاس، حتَّى قال الشهرس��تايّن: »أعظم خالف بني األمَّ
اإلمامة، إذ ما ُسلَّ سيٌف يف اإلسالم عىل قاعدة دينيَّة يف كلِّ زماٍن مثل ما سلَّ عىل اإلمامة 

يف كلِّ زمان«)10(، فليس عجيًبا أن يكثر الكالم، وتصنَّف مئات املصنَّفات حوهلا)11(.
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اآية اخلالفة

َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسِّلِّلُد  ﴿وإِْذ َقِّلِّلاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إيِنيِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفًة َقاُلوا َأَتْ
ُس َلَك َقاَل إيِنيِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن﴾)12(. َماَء َوَنْحُن ُنَسبيُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقديِّ فِيَها َوَيْسِفُك الديِّ

قال ابن إدريس يف تفسري هذه اآلية: »املعنى: قال أبو عبيدة: )إِْذ( زائدة، والتقدير: 
)َقاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة(، وهي حُتذف يف مواضع، قال األسود بن يعفر)13(:

ل��ذك��ره م���ه���اه  ال  وذل�����ك  ب��ف��س��اد)14(وإذا  ص��احلً��ا  يعقب  وال��ده��ر 
معناه: وذلك ال مهاه لذكره. قال عبد مناف بن مربع وقيل ابن ربع اهلذيّل)15(:

ق��ت��ائ��دٍة يف  أس��ل��ك��وه��م  إذا  دا)16(ح��تَّ��ى  ِّ ال����رشَّ ل��ة  اجل��مَّ تطرد  ك��م  َش��اًل 
ومعن��اه حتَّى أس��لكوهم، والقتائد: املوض��ع الَّذي فيه قتاد كثري، والش��ل: الطرد، 
د اإلبل التي ترشد عن مواضعها، وتقصد غريها وتطرد عنها.  لة: اجلملون، والش�رِّ واجلمَّ
وه��ذا الَّذي ذكره ليس بصحي��ح؛ ألنَّ )إذ( حرف يأيت بمعنى اجلزاء، ويدلُّ عىل جمهول 
م��ن الوقت، وال جيوز إبطال ح��رٍف كان دلياًل عىل معنى يف الكالم إالَّ لرضورة، وليس 
، بل لو محل )إذا( يف البيَتني عىل البطالن بطل معنى الكالم  املعن��ى يف البيَت��ني عىل ما ظنَّ
الِّذي أراد الش��اعر؛ ألنَّ األس��ود أراد بقوله: وإذا الَّذي نحن فيه وما مىض من عيش��نا. 
م وصفه من عيش��ه الَّذي كان في��ه ال مهاه لِذكره،  وأراد بقول��ه ذلك اإلش��ارة إىل ما تقدَّ
يعن��ي ال طعم له، وال فض��ل ألعقاب الدهر ذلك بفس��اد، ومعنى ق��ول عبد مناف بن 
مربع: حتَّى إذا أس��لكوهم يف قتائدة، إنَّ قوله: اس��لكوهم مثاًل يدلُّ عىل معنًى حمذوف، 

واستغنى عن ِذكره بداللة )إذا( عليه فحذف، كم قال النمر بن تولب)17(:



48

اآيات العقائد يف منتحب ابن اإدري�ص-الإمامة اأمنوذًجا
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

ف����س����وف ت����ص����ادف����ه أي�����ن�����م)18(ف���������إنَّ امل�����ن�����يَّ�����ة م������ن خي��ش��ه��ا
يريد أينم ذهب، وكم يقول القائل: من قبُل ومن بعُد، يريد من قبل ذلك، ومن بعد 
ذل��ك، ويق��ول القائل: إذا أكرمك أخوك فأكرمه وإذا ال، ف��ال يريد، وإذا مل يكرمك فال 

تكرمه، ومن ذلك قول الشاعر:

رضة ي�����رضك  ال  وذل������ك  أن��ك��دف������إذا  أو  ن���ائ���اًل  أس�����أل  ي����وم  يف 
وكذل��ك لو ح��ذف )إذا( يف اآلية؛ السِّلِّلتحالت عن معناها الَّذي تفيِّلِّلده )إذ(؛ ألنَّ 
��ايّن: أخطأ أبو عبيدة؛  اج والرمَّ جَّ تقدي��ره: ابتدأ خلقكم إذ قِّلِّلال ربُّك للمالئكة، قال الزَّ
ألنَّ كالم اهلل ال جي��وز أن حُيمل ع��ىل اللغو مع إمكان محله عىل زيادة فائدة، قال: ومعنى 
ة يف )إذ( أنَّ  )إذ(: الوقت، وهي اس��م كيف يكون لغًوا؟ ق��ال: والتقدير الوقت، واحلجَّ
اهلل ذكر خلق الناس وغريهم، فكأنَّه قال: ابتدأ خلقك إذ قال ربُّك للمالئكة، وقال 
الفض��ل: ل�مَّ امتنَّ اهلل بخلق الس��موات واألرض، ثمَّ قال: وإذ قلن��ا للمالئكة ما قلناه، 
ايّن  فه��و لعلمه عليكم وتعظيم ألبيكم، واختار ذلك احلس��ن بن عّ� املغريّب. وقال الرمَّ

والزهرّي: اذكر إذ قال ربُّك.

وقول��ه تع��اىل: ﴿لِْلَماَلئَِكِّلِّلِة﴾، واملالئك��ة مجع، غ��ري أنَّ واحدهم بغ��ري مهز أكثر، 
ز االس��م إىل الالم، فإذا أمجعوا  كون الالم التي كانت س��اكنة لو مهَّ فيحذفون اهلمزة وحيرِّ
زوا، كم يقولون: رأى، ثمَّ يقولون يرى بال مهز، وذلك كثري، وقد  وه إىل األص��ل ومهَّ ردُّ

جاء مهموًزا يف واحدة، قال الشاعر:

ل م��ن ج��و ال��س��مء ي��ص��وب)19(ف��ل��س��ت ب���أن���يس ول���ك���ن م��ألك��ا ت��ن��زَّ
وق��د يق��ال يف واحده��م: مألك، مث��ل قوهل��م: جبذ وج��ذب فيقلبونه، وش��أمل 
وش��مأل، ومن قال: مألك جيمعه مالئك بال هاء مثل أش��عث وأش��اعث، قال أميَّة ابن 
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أيب الصلت)20(:

ق���وم اهلل  ع����ب����اد  م�����ن  م��الئ��ك ذل��ل��وا وه���م ص���ع���اب)21(وف���ي���ه���ا 
واصل املألك الرسالة، قال عدي بن زيد العبادّي)22(:

ق��د ط��ال حبيس وان��ت��ظ��اري)23(أب���ل���غ ال���ن���ع���من ع���نِّ���ي م���ألًك���ا ��ه  أنَّ
وقد ينش��د مألكا ومألكا عىل اللغة األخرى، فمن ق��ال: مألكا فهو مفعل من الك 
إلي��ه يليك إذا أرس��ل إليه رس��الة، ومن قال مأل��كا فهو مفعل من ألك��ت إليه إالكة إذا 

أرسلت إليه مألكة وألوكا، وكم قال لبيد بن ربيعة)24(:

�������ه ب����أل����وك ف��ب��ذل��ن��ا م����ا س�������أل)25(وغ������������الم أرس������ل������ت������ه أمُّ
وه��ذا م��ن ألك��ت ويق��ال: الك ي��ألك وأل��ك يأل��ك إذا أرس��ل، ق��ال عب��د بني 

احلسحاس)26(:

فتى ي��ا  اهلل  ع��م��رك  إل��ي��ه��ا  ب��آي��ة م��ا ج����اءت إل��ي��ن��ا هت���ادي���ا)27(أل��ك��ن��ي 
ا رسل اهلل بينه وبني  يت املالئكة مالئكة بالرسالة؛ ألهنَّ يعني أبلغها رس��التي، فس��مِّ
ا ما يذهب  أنبيائه، ومن أرسل من عباده، هذا عند من يقول: إنَّ مجيع املالئكة رسل، فأمَّ
ا، بل يكون  إليه أصحابنا أنَّ فيهم رس��اًل وفيهم من ليس برس��ل، فال يكون االسم مشتقًّ
علًم أو اس��م جنس، إنَّ مجيعهم ليسوا رس��ل اهلل؛ لقوله تعاىل: ﴿َيْصَطِفي ِمْن اْلِّلَمالئَِكِة 
ُرُسِّلِّلاًل﴾)28(، فلو كانوا مجيًعا رس��اًل، لكانوا مجيًعا مصطفني؛ ألنَّ الرس��ول ال يكون إالَّ 

َناُهْم َعَل ِعْلم َعَل اْلَعاَلِّلِمنَي﴾)29(. خمتاًرا مصطفى، وكم قال: ﴿َوَلَقْد اْخَرْ

��ايّن: حقيقة  وقول��ه: ﴿إيِنيِّ َجاِعِّلِّلٌل﴾، أي فاع��ٌل وخالٌق، ومه��ا يتقاربان، قال الرمَّ
اجلعل: تصيري اليشء عىل صفة، واإلحداث حقيقة: إجياد اليشء بعد أن مل يكن موجوًدا، 
واخلليفة: الفعيلة من قوهلم: خلف فالن فالًنا يف هذا األمر: إذا قام مقامه فيه بعده؛ لقوله 
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تعاىل: ﴿ُثِّلِّلمَّ َجَعْلنَاُكْم َخالئَِف يِف األَْرِض ِمْن َبْعِدِهْم لِنَنُْظِّلِّلَر َكْيَف َتْعَمُلوَن﴾)30(، يعني 
ي اخلليفة  بذلك: أبدلكم يف األرض منهم، فجعلكم خلًفا يف األرض من بعدهم، وسمِّ
خليف��ة من ذلك؛ ألّنه خلف َمن كان قبله، فقام مقامه. اخلَلف- بتحريك الالم- يقال: 
فيمن كان صاحلًا- وبتسكني الالم- إذا كان طاحلًا، قال اهلل تعاىل: ﴿َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم 
الَة﴾)31(. وروي ع��ن النبّي أنَّه قال: »ينقل هِّلِّلذا العلم من كليِّ  َخْلِّلِّلٌف َأَضاُعِّلِّلوا الصَّ
ته خلفاء  ى اهلل تعاىل آدم خليفًة؛ ألنَّه جعل آدم وذريَّ خلف عدوله«)32(، وقال قوم: س��مَّ
ان األرض. وقال ابن عبَّاس: »إنَّه كان يف األرض اجلن،  املالئكة؛ ألنَّ املالئكة كانوا سكَّ
ته بدهلم«)33(. وقال احلسن  فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء؛ فُأهلكوا، فجعل اهلل آدم وذريَّ
��م أراد بذلك قوًما خيلف بعضهم بعًضا من ول��د آدم الذين خيلفون أباهم  الب��رّي: »إنَّ
آدم يف إقام��ة احلقِّ وعمرة األرض«)34(. وقال ابن مس��عود: »أراد إينِّ جاعل يف األرض 
خليفة خيلفني يف احلكم بني اخللق، وهو آدم، ومن قام مقامه من ولده، وقيل إنَّه خيلفني 
ة، روي  يف إنبات الزرع وإخراج الثمر، وشقِّ األهنار«)35(، وقيل: إنَّ األرض أراد هبا مكَّ
يت أمُّ  ة؛ ولذلك سِّلِّلميِّ ذلك عن ابن س��ارط، أنَّ النب��ّي قال: »ُدحيت األرض من مكَّ
ا  القِّلِّلرى«)36(. قال: دفن نوح وهود وصالح وش��عيب بني زمزم واملق��ام، وقال قوم: إهنَّ

األرض املعروفة، وهو الظاهر.

َمِّلِّلاَء﴾، وروي أنَّ خلًقا يقال هلم  َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسِّلِّلُد فِيَها َوَيْسِّلِّلِفُك الديِّ وقوله: ﴿َأَتْ
اجلانَّ كانوا يف األرض؛ فأفس��دوا وس��فكوا الدماء، فبعث اهلل تعاىل مالئكة أجَلتهم من 
نا أجتعل  ان األرض بعد اجلان، فقالوا: يا ربَّ األرض، وقيل: إنَّ هؤالء املالئكة كانوا سكَّ
يف األرض من يفس��د فيها ويس��فك الدماء، عىل وجه االستخبار منهم واالستعالم عن 
فنا  م قالوا: إن كان هذا كم ظننَّا فعرَّ وج��ه املصلحة واحلكم��ة، ال عىل وجه اإلنكار، كأهنَّ
وجه احلكمة فيه. وقال قوم: املعنى فيه إنَّ اهلل أعلَم املالئكة إنَّه جاعل يف األرض خليفة، 
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وإنَّ اخلليفة فرقة تسفك الدماء وهي فرقة من بني آدم، فأذن اهلل للمالئكة أن يسألوه عن 
م  ذل��ك، وكان إعالمه إيَّاهم هذا زيادة عىل التثبيت يف نفوس��هم أنَّه يعلم الغيب، فكأهنَّ
��م إذا عرفوا أنَّك  قال��وا: أختلق فيها قوًما يس��فكون الدماء ويعصون��ك، وإنَّم ينبغي أهنَّ
س؟ ومل يقولوا هذا إالَّ وقد  س��وا كم نقدِّ خلقتهم، أن يس��بِّحوا بحمدك كم نسبِّح، ويقدِّ
م ال جيوز أن ُيس��ألوا ما ال يؤذن هلم فيه ويؤمرون ب��ه، لقوله: ﴿َوَيْفَعُلوَن  أذن هل��م؛ ألهنَّ
م كانوا علم��وا ذلك؟ قيل: ذلك حمذوف؛  َمِّلِّلا ُيْؤَمِّلِّلُروَن﴾)37(، فإن قيل: من أين لكم أهنَّ
م ال يعلمون الغيب، وليس إذا فسد اجلنُّ يف األرض،  لداللة الكالم عليه، ألنَّا علمنا أهنَّ
م كانوا عالِ�ِمني، وجرى ذلك جمرى  ة السؤال تدلُّ عىل أهنَّ وجب أن يفس��د اإلنس، وقوَّ

قول الشاعر:

م حم���رَّ دف���ن���ي  إنَّ  ت���دف���ن���وين  ع��ام��ر)38(ف���ال  أم  خامري  ولكن  عليكم 
فح��ذف قول��ه: دعوين للتي ُيقال هلا إذا أريد صيدها خام��ري أم عامر، فكأنَّه قال: 
إينِّ جاعل يف األرض خليفة يكون من ولده إفس��اد يف األرض وسفك الدماء، وقال أبو 
��م قالوا ذلك عىل وجه اإلجياب، وإن خرج خمرج االس��تفهام، كم  اج: إهنَّ جَّ عبي��دة والزَّ

قال جرير)39(:

راح)40(أل��س��ت��م خ���ري م���ن رك����ب امل��ط��اي��ا ب��ط��ون  ال��ع��امل��ني  وأن����دى 
م رأوا اجلنَّ  هم؛ ألهنَّ فعىل هذا الوجه قال ق��وم: إنَّم أخربوا بذلك عن ظنِّهم وتومهُّ
روا أنَّه إِن اس��ُتخلف غريهم،  من قبلهم قد أفس��دوا يف األرض وس��فكوا الدماء، فتصوَّ
كان��وا مثلهم، فقال تع��اىل منكًرا لذلك: ﴿إيِنيِّ َأْعَلِّلِّلُم َما ال َتْعَلُمِّلِّلوَن﴾، وهذا قول قتادة 
م قال��وه يقينً��ا؛ ألنَّ اهلل كان أخربهم أنَّه  واب��ن عبَّ��اس وابن مس��عود. وقال آخرون: إهنَّ
يس��تخلف يف األرض من يفس��د فيها ويس��فك الدماء، فأجابوه بعد علمهم بذلك بأن 
َماَء﴾، وإنَّم قالوه استعظاًما لفعلهم، أي  َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسِّلِّلُد فِيَها َوَيْسِفُك الديِّ قالوا: ﴿َأَتْ
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كيف يفس��دون فيها ويس��فكون الدماء، وقد أنعمَت عليهم واس��تخلفتهم فيها، فقال: 
بني من اس��تخالفه هلم،  م قالوا ذلك متعجِّ ﴿إيِنيِّ َأْعَلِّلِّلُم َمِّلِّلا ال َتْعَلُموَن﴾، وق��ال قوم: إهنَّ
م يفسدون فيها ويسفكون الدماء؟ فقال: ﴿إيِنيِّ َأْعَلُم  أي كيف يس��تخلفهم وقد علم أهنَّ
ًة دون غريه من امل��اء، ومجيع املايعات،  َما ال َتْعَلُموَن﴾، والس��فك: ص��بُّ الدماء خاصَّ
��فح مثله، ألنَّه مستعمل يف مجيع املايعات عىل وجه التضييع، ولذلك قالوا يف الزنا  والسَّ
إنَّه ِس��َفاح؛ لتضييع مائه فيه. واملالئكة املذكورون يف اآلية، قال قوم: هم مجيع املالئكة، 
اك-: إنَّه خطاب ملن أس��كنه من  وق��ال آخرون- وهو امل��روي عن ابن عب��اس والضحَّ
املالئك��ة األرض بع��د اجل��ان، وقبل خلق آدم، وه��م الذين أجَلوا اجل��ان عن األرض، 
َماَء﴾، وقد علمت املالئكة  َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الديِّ وقال قتادة يف قوله: ﴿َأَتْ
��ه ال يشء عند اهلل أكرب من س��فك الدماء واإلفس��اد يف األرض، قال اهلل  م��ن علم اهلل أنَّ
تعاىل: ﴿إيِنيِّ َأْعَلُم َما ال َتْعَلُموَن﴾، من أنَّه سيكون اخلليفة رسل وأنبياء، وقوم صاحلون 
َعُل فِيَها  وس��اكنون اجلنَّة، وأقوى هذه الوجوه قول من قال: إنَّ املالئكة إنَّم قالت: ﴿َأَتْ
ب من هذا التدبري، ال إنكاًرا له، ولكن  َماَء﴾، عىل وجه التعجُّ َمْن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الديِّ
ع واالغتمم واالس��تعالم لوجه التدبري في��ه، فقال: ﴿إيِنيِّ َأْعَلُم َما  عىل وجه التأملُّ والتوجُّ
ال َتْعَلُموَن﴾، من وجه املصلحة يف خلقهم، وما يكون منهم من اخلري والرش��د والعلم، 
وحسن التدبري واحلفظ، والطاعة ما ال تعلمون. فإن قيل: املالئكة بَم عرفت ذلك، إذ مل 
يمكنها أن تستدرك ذلك بالنظر والفكر؟ قلنا: قد جيوز أن ال يكون َخَطَر بباهلا ذلك إالَّ 
عندما أعلمهم اهلل، فلمَّ علموا ذلك، فزعوا إىل املسألة عنه؛ ألنَّ املسألة ملن يتوقَّع رسعة 
َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسِّلِّلُد  جواب��ه أو يوثق بعلمه وخربه يقوم مقام النظر والفكر، وقوله: ﴿َأَتْ
ة معصومني، فكأنَّه قال تعاىل:  فِيَها﴾، يريدون من ولد آدم الذين ليس��وا أنبي��اء، وال أئمَّ
َعُل  إينِّ جاعل يف األرض خليفة يكون له ولد ونس��ل يفعلون كيت وكيت، فقالوا: ﴿َأَتْ
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مه، مجاعًة  فِيَهِّلِّلا َمْن ُيْفِسِّلِّلُد فِيَها﴾، يريدون الولد، وقد بيَّنا أنَّ اخلليف��ة من خيلف من تقدَّ
كان��وا أو واح��ًدا، فلمَّ أخرب اهلل تعاىل املالئكة أنَّه خيل��ق يف األرض عباًدا هم آدم وولده، 
مهم من اجلنِّ أو غريه��م، قالوا ما قالوا، وحيتمل أن يكون قوله:   ويك��ون خليفة ملن تقدَّ
﴿َمِّلِّلْن ُيْفِسِّلِّلُد فِيَها﴾، يريدون البع��ض ال الكّل، كم يقال: بنو ش��يبان يقطعون الطريق، 

وُيراد بعضهم دون مجيعهم.

ُس َلَك﴾، والتسبيح هو التنزيه من السوء عىل  وقوله: ﴿َوَنْحُن ُنَسبيُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقديِّ
وجه التعظيم، وكلُّ من عمل خرًيا قصد به اهلل فقد سبَّح، يقال: فرغت من سبحتي أي 
من صاليت، وقال سيبويه: معنى سبحان اهلل: براءة اهلل وتنزيه اهلل من السوء، قال أعشى 

بني تغلب)41(:

ال��ف��اخ��ر)42(أق��������ول- مل����ا ج�������اءين ف���خ���ره- علقمة  م��ن  س��ب��ح��ان 
أي براءة من علقمة الفاخر، وهو مشتقٌّ من السبح الَّذي هو الذهاب، قال اهلل تعاىل: 
ًها؛ ألنَّه  ﴿إِنَّ َلَك يِف َالنََّهاِر َسِّلِّلْبًحا َطِوياًل﴾)43(، وال جيوز أن ُيس��بِّح غري اهلل وإن كان منزَّ
صار علًم يف الدين عىل أعىل مراتب التعظيم التي ال يستحقها سواه، كم أنَّ العبادة غاية 
يف الش��كر ال يس��تحقها سواه، وقال ابن عباس وابن مس��عود: ﴿ََنْحُن ُنَسبيُِّح بَِحْمِدَك﴾ 
ُه َكاَن ِمْن اْلِّلُمَسبيِِّحنَي﴾)44(، أي من املصلِّني، وقال  بمعنى نص�ِّ لك، كم قال: ﴿َفَلْوال َأنَّ
جماهد: معناه نعظِّمك باحلمد والش��كر عىل نعمك، وقال قتادة: هو التس��بيح املعروف، 

وقال املفضل: هو رفع الصوت بذكر اهلل، قال جرير:

��م إه���الال)45(َق���بَّ���ح اإلل�����ُه وج�����وَه ت��غ��ل��ب ك��لَّ ��ل��وا  وه��لَّ احلجيج  سبَّح 
��رة، ق��ال  س��ة أي املطهَّ  وأص��ل التقدي��س: التطه��ري، ومن��ه قول��ه: األرض املقدَّ

الشاعر:
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والنسا ب��ال��س��اق  ي��أخ��ذن  املقدس)46(ف��أدرك��ن��ه  ثوب  الولدان  شربق  كم 
س أنفس��نا  س لك: نص�ِّ لك، وقال آخرون: نقدِّ ر، وقال قوم: معنى نقدِّ أي املطهَّ
��رك من األدناس أي ال نضي��ف إليك القبائح،  م��ن اخلطاي��ا واملعايص، وقال قوم: نطهِّ
وس س��بُّوح، أي  والَقَدس: الس��طل الَّذي يتطهر منه أي يقدس، ويوصف تعاىل بأنَّه قدُّ
سبحانه أن يكون رشيًكا لغريه، طاهر من كلِّ عيٍب، وقوله: ﴿إيِنيِّ َأْعَلُم َما ال َتْعَلُموَن﴾، 
قال قوم: أراد ما أظهره إبليس من الِكرب والعجب واملعصية، ملِا أمر اهلل تعاىل آلدم، ذهب 
إليه ابن مسعود، وابن عبَّاس، وقال قتادة: أراد من يف ذرية آدم من األنبياء والصاحلني، 
وقال قوم: أراد به ما اختص بعلمه من تدبري املصالح. وقد روي عن أيب عبد اهلل أنَّ 
سك ونطيعك وال نعصيك  املالئكة س��ألت اهلل أن جيعل اخلليفة منهم، وقالوا: نحن نقدِّ
م قد تاوزوا  ََّ أجيبوا بَ ذكر اهلل يف القرآن، علموا أنَّ كغرين��ا، فقال أبو عبد اهلل: »فل
ما ليس هلم؛ فالذوا بالعرش اسِّلِّلتغفاًرا؛ فأمِّلِّلر اهلل آدم بعد هبوطه أن يبني هلم يف األرض 
بون، فقال اهلل تعِّلِّلاىل: إينيِّ أعرف  بيًتِّلِّلا يلِّلِّلوذ به املخطئون، كِّلِّلَ الذ بالعرش املالئكِّلِّلة املقرَّ

باملصلحة منكم، وهو معنى قوله: ﴿إيِنيِّ َأْعَلُم َما ال َتْعَلُموَن﴾««)47(.

تعقيب الباحث

نقل املصنِّف ما عند الطويّس بدون تعقيب)48(.

ام، واخللف أيًضا القرن بعد القرن، ُيقال: هؤالء خلف سوء لناس  خلف: ضد قدَّ
الحق��ني بناس أكث��ر منهم، واخللف أيًضا ال��رديُّ من القول، يقال: س��كت ألًفا ونطق 
خلًف��ا، أي س��كت عن أل��ف كلمة ثمَّ تكلَّم بخط��أ، واخللف أيًضا االس��تقاء، واخللف 
أيًضا- ساكن الالم ومفتوحها- ما جاء من بعد، يقال: هو خلف سوء من أبيه، وخلف 
ص��دق م��ن أيب بالتحريك، إذا قام مقامه اخلليفة، فهو من يق��وم مقام الغري، ولعلَّ املراد 
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��ة، والقيام  م��ن اخلالف��ة يف كثري من اآليات ه��و احللول حملَّ الغابري��ن يف احلياة الدنيويَّ
مقامه��م)49(؛ فاآليات القرآنيَّة التي ذكرت اخلالفة ج��اءت بصيغة املفرد، وهذه ال غبار 
عليه��ا يف أنَّ املقصود باخلالفة ه��ي اخلالفة اإلهليَّة، فاملراد باخلالفة يف اآليَتني اللَتني ذكر 
فيه��م اللفظ بصيغة املفرد هو القي��ام مقام اخلالق واجلاعل جلَّ وعال، أي: إنَّ املراد منها 
ا اآليات التي اس��تعملت صيغة اجلمع، فهي بحس��ب القرائن  هو اخلالفة اإلهليَّة)50(، أمَّ

ل عىل اخلالفة اإلهليَّة)51(. أيًضا تدُّ

املالَح��ظ يف اآلي��ات هناك لفظ خليفة من غ��ري إضافة أو إش��ارة إىل املخلوف، ممَّا 
د أنَّ اإلنس��ان خليفة ملن جعله، وهناك إطالٌق ثاٍن يدلُّ عليه احلوار الذي جرى بني  يؤكِّ
املالئكة وبني اهلل تعاىل، إذ تس��اءلوا عن معنى جعل خليفة يفس��د يف األرض ويس��فك 
الدم��اء، فأجاهبم تعاىل بأنَّه يعلم ما ال يعلمون، ث��مَّ بيَّنت اآلية الكريمة االمتحان الذي 
امتحنه اهلل للمالئكة، الذي منه ُكش��فت أعلميَّة اإلنسان وصالحيَّته لالستخالف، وأنَّ 
اخلالفة املقصود فيها هنا ليس��ت إالَّ اخلالفة اإلهليَّ��ة، وإذا كان هذا األمر الثاين جارًيا يف 
ل جاٍر يف اآليَتني مًعا، وممَّا يؤكد اخلالفة إهليَّة أنَّ  اآلي��ة الت��ي حمّل البحث، فإنَّ األمر األوَّ
ف آدم للمالئكة قبل أن خيلقه أنَّه اخلليفة، فلو كان املقصود هو من خيلف غريه يف  اهلل عرَّ

ة، مل يكن يصلح أن يعرف بذلك. احلياة الدنيويَّ

اخلالفة املطلقة تقتيض كوهنا ش��املة ملختلف ش��ؤون احلياة من جهة، واس��تيعاهبا 
لكلِّ ما اس��تخلف عليه اخلليفة من جهٍة أخرى، وهلذا كان من الالزم أن يكون اخلليفة 
املطل��ق عال�ًم بصفات املس��تخلف وش��ؤون ما يس��تخلف عليه، كم جي��ب أن تكون له 
��ف عىل معرفة  ف في��ه، وهكذا فاخلالف��ة املطلقة اإلهليَّة تتوقَّ ��ة للترُّ الق��درة الرضوريَّ
أس��مء اهلل احلس��نى وصفاته العليا، حتَّى يمكن للخليفة أن يعربِّ عنها، كم تتوقَّف أيًضا 
��ن من تدبريها وأداء حقِّ االس��تخالف فيها.  ��ة املخلوقات؛ لكي يتمكَّ ع��ىل معرفة عامَّ
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ق مالك إعطاء  ولذلك نجد أنَّ اهلل تعاىل علَّم آدم األسمء كلَّها علًم يغنيه عن ذلك، وحيقِّ
اخلالفة اإلهليَّ��ة. ومل يكن ذلك التعليم باأللفاظ ومداليله��ا الذهنيَّة، وإنَّم كان باحلقائق 
م  ومصاديقه��ا اخلارجيَّة العينيَّة، ويدلُّ عىل ذلك احلوار ال��ذي جرى مع املالئكة، إذ إهنَّ
روا أنفس��هم الئقني ملقام اخلالفة اإلهليَّة؛ لقيامهم بالتس��بيح والتقديس، فتس��اءلوا  تصوَّ
م اعرفوا بقصوره��م عن احتالل هذا  ع��ن احلكمة يف جعل خليف��ة يف األرض، إالَّ أهنَّ
املقام حينم علَّم اهلل آدم األس��مء كلَّها ثمَّ عرضهم عىل املالئكة، فقالوا معرفني بالعجز: 

ْمَتنَا إِنََّك َأْنَت اْلَعلِيُم اْلِّلَحكِيُم﴾)52(. ﴿َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلنَا إاِلَّ َما َعلَّ

إنَّ اخلالفة اإلهليَّة تدور مدار العلم الش��هودّي ال الكسبّي احلصويّل باألسمء كلِّها، 
اه اخلليفة من اهلل تعاىل بغري واس��طة، وهذا هو رسُّ اخلالف��ة ومناطها، ويقصد  عل��ًم يتلقَّ
ون يف ما هو املراد من األسمء،  باألسمء، االسم هو ما ُيعرف به اليشء، واختلف املفرسِّ
فهل هي أسمء اهلل، أي األلفاظ؟ أو مفاهيمها الذهنيَّة؟ أو األعيان اخلارجيَّة التي حتكي 
ا كون املراد هبا األلفاظ سواء كانت  عنه س��بحانه؟ أو إنَّ املراد هو أس��مء املخلوقات؟ أمَّ
ألفاًظا حاكية عن اهلل سبحانه أو عن خملوقاته فال ينسجم مع رضورة أنَّ اللغات مل تكن 
قد وِضعت آنذاك. واملفاهيم الذهنيَّة غري قابلة للنقل واإلنباء، فيتعنيَّ االحتمل الثالث، 
وحينئٍذ فيكون املراد من األسمء التي أنبأهم هبا آدم أسمء تلك األسمء العينيَّة احلسنى، 
ِء َهُؤاَلِء﴾)53(، وقوله  ََ كم يس��اعد عليه تعبري األنباء يف قوله تعاىل: ﴿َفَقاَل َأْنبُِئويِن بَِأْسِّلِّل

ئِِهْم﴾)54(. ََ ََّ َأْنَبَأُهْم بَِأْس ئِِهْم َفَل ََ تعاىل: ﴿قاَل َيا َآَدُم َأْنبِْئُهْم بَِأْس

وم��ن املحتم��ل أن تكون هذه األس��مء هي أس��مء اهلل من جهة، وأس��مء ملا س��واه 
ان  م مظاهر لصفات��ه العليا، وأخرى خزَّ م��ن جهٍة أخرى، ف��إنَّ هؤالء يتَّصفون تارًة بأهنَّ
كمالت املخلوقات عىل وجٍه أتُم وأعىل، ولعلَّ ممَّا يؤيِّد هذا االحتمل، اإلطالق املوجود 
ا  ة عىل أهنَّ يف لفظ األس��مء، وهبذا الوجه من اجلمع يمكننا أن نجم��ع بني الروايات الدالَّ
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أس��مء األش��ياء كاجلبال واألودية، وبني ما يدلُّ عىل أنَّ املعروض عىل املالئكة هي أنوار 
م األسمء احلسنى)55(. املعصومني وأرواحهم، وقد ورد أهنَّ

ة  وهل ختتصُّ اخلالفة بآدم؟ ال ريب يف أنَّ اخلالفة املجعولة يف اآلية ليست خمتصَّ
بش��خص آدم؛ فإن املالئكة قالوا: ﴿َوإِْذ َقِّلِّلاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِّلِّلِة إيِنيِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض 
ُس  َماَء َوَنْحُن ُنَسِّلِّلبيُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقديِّ َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسِّلِّلُد فِيَها َوَيْسِّلِّلِفُك الديِّ َخلِيَفًة َقاُلوا َأَتْ
ر إالَّ م��ع وجود كثرة يف  َلِّلِّلَك َقِّلِّلاَل إيِنيِّ َأْعَلُم َمِّلِّلا اَل َتْعَلُموَن﴾)56(، وه��ذا املعنى ال ُيتصوَّ
 األفراد وحياة اجتمعيَّة معيَّنة، أضف إىل ذلك أنَّ اهلل تعاىل مل يردَّ عليهم بنفي وقوع القتل 

واإلفساد، بل قال: ﴿َقاَل إيِنيِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن﴾، مشرًيا إىل رفعة مقام اخلليفة.

��ه ال ريب يف أنَّ مثل ه��ذا املقام األس��مى ال يعطى لكلِّ األف��راد فعاًل؛ ألنَّ  ك��م أنَّ
املفس��د السافك للدماء ال يليق له وال يناس��به، وعليه فتكون اخلالفة جمعولة آلدم كنوع 
ال كش��خص، وذلك بمعنى أنَّه يوجد يف النوع اإلنسايّن َمن حيمل صالحيَّة الوصول إىل 
هذا املقام اجلليل؛ فاإلنس��ان خليفة اهلل تعاىل يف أرضه، بم أنَّ له العلم باألسمء احلسنى، 
والذي يبدو ممَّا سبق كّله أنَّ ذلك اإلنسان اخلليفة هو الغاية القصوى من خلق اإلنسان 

وإجياد هذا النوع يف كلِّ زمان، وهناك روايات تشري هلذا املعنى من اآليات.

 إنَّ اهلل تبارك وتع��اىل علَّم آدم :فقد روى الصدوق بس��نَدين عن الص��ادق
أس��مء حج��ج اهلل كلَّها ثمَّ عرضه��م، وهم أرواح، عىل املالئك��ة فقال: ﴿َفَقِّلِّلاَل َأْنبُِئويِن 

.ِء َهُؤاَلِء﴾ بأنَّكم أحقُّ باخلالفة يف األرض؛ لتسبيحكم وتقديسكم من آدم ََ بَِأْس

ق��ال تعاىل: ﴿َقِّلِّلاَل إيِنيِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُمِّلِّلوَن﴾، قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿َقِّلِّلاَل َيا َآَدُم 
ئِِهْم﴾ وقفوا عىل عظيم منزلتهم عند اهلل تعاىل ذكره،  ََ ََّ َأْنَبَأُهْم بَِأْسِّلِّل ئِِهْم َفَل ََ َأْنبِْئُهْم بَِأْسِّلِّل
ت��ه، ثمَّ غيَّبهم عن  م أح��قُّ بأن يكونوا خلف��اء اهلل يف أرضه وحججه عىل بريَّ فعلم��وا أهنَّ
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َواِت  ََ ِّلِّل أبصارهم، واس��تعبدهم بواليتهم وحمبَّتهم ﴿َقاَل َأمَلْ َأُقْل َلُكْم إيِنيِّ َأْعَلُم َغْيَب السَّ
َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُمون﴾.

َم  ويف تفسري العيَّايّش عن أيب العبَّا س عن أيب عبد اهلل سألته عن قول اهلل: »﴿َعلَّ
ِء َهُؤاَلِء إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾،  ََ َها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَل اْلِّلَماَلئَِكِة َفَقاَل َأْنبُِئويِن بَِأْس َء ُكلَّ ََ َآَدَم اأْلَْس

 

عاب واألودية«. ثمَّ نظر إىل بساٍط حتته، فقال:  ماذا علَّمه؟ قال: »األرضني واجلبال والشيِّ
»وهذا البساط ممَّا علَّمه««)57(.

وفي��ه عن داوود ب��ن رسحان العطَّار قال: كنُت عن��د أيب عبد اهلل فدعا باخلوان 
َم َآَدَم  ينا، ثمَّ جاؤوا بالطس��ت والدس��ت س��نانه، فقال: جعلت فداك، قوله: ﴿َعلَّ فتغدَّ
َء ُكلََّها﴾ الطست والدست سنانه منه؟ فقال: والفجاج واألودية. وأهوى بيده:  ََ اأْلَْسِّلِّل

كذا وكذا)58(.

اآية الإمامة

تِي  يَّ َُّهنَّ َقاَل إيِنيِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمْن ُذريِّ ٍت َفَأَت ََ ُه بَِكلِ ﴿وإِِذ اْبَتَل إِْبَراِهيَم َربُّ
َقاَل اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِّلِمنَي﴾)59(.

»قول��ه: ﴿اْبَتَل﴾، االبتالء: هو االختبار، وهو جماز ه��ا هنا؛ ألنَّ حقيقته األمر من 
ي ذلك اختباًرا؛ ألنَّ ما يستعمل باألمر منَّا يف مثل ذلك  اهلل تعاىل بخصال اإليمن، فس��مِّ
عىل جهة االختبار واالمتحان، فجرى تش��بيًها بم يس��تعمله أه��ل اللغة عليه، وقال ابن 
 االخش��اذ: إنَّم ذلك عىل أنَّه ج��لَّ ثناؤه يعامل العبد معاملة املخت��رب الَّذي ال يعلم؛ ألنَّه 

لو جازاهم بعمله فيهم، كان ظال�ًم هلم، والكلمت التي ابتىل اهلل إبراهيم هبا فيها خالف، 
اه بعرشة  فريوى يف بعض الروايات عن ابن عبَّاس، وبه قال قتادة، وأبو اجللد: أنَّه أمره إيَّ
ا التي يف الرأس: فاملضمضة، واالستنشاق،  سنن، مخس يف الرأس، ومخس يف اجلسد، فأمَّ
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ا التي يف اجلسد: فاخلتان، وحلق العانة، وتقليم  والفرق، وقصُّ الشارب، والسواك، وأمَّ
األظفار، ونتف اإلبطني، واالستنجاء. ويف احدى الرواَيَتني عن ابن عبَّاس أنَّه ابتاله من 
رشائع اإلسالم بثالثني شيًئا: عرشة منها يف براءة: ﴿التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن اْلِّلَحاِمُدوَن﴾)60( 
ِت﴾)61( إىل آخرها، وعرشة  ََ إىل آخرها، وعرشة يف األحزاب: ﴿إِنَّ اْلِّلُمْسلِِمنَي َواْلِّلُمْسلِ
يف سورة املؤمنني إىل قوله: ﴿َوالَِّذيَن ُهْم َعَل َصَلواِتِْم ُيَافُِظوَن﴾)62(، وعرشة يف )سأل 
س��ائٌل( إىل قوله: ﴿َوالَِّذيَن ُهْم َعَل َصالتِِّلِهْم ُيَافُِظوَن﴾)63(، فجعلها أربعني سهًم. ويف 
: الوقوف بعرفة، والطواف، والسعي  رواية ثالثة عن ابن عبَّاس أنَّه أمره بمناس��ك احلجِّ
بني الصف��ا واملروة، ورمي اجلمر، واإلفاضة. قال احلس��ن: ابتاله اهلل بالكوكب والقمر 
. وقال  وبالش��مس، وباخلت��ان، وبذبح ابن��ه، وبالنار، وباهلج��رة، وكلُّه��نَّ وىف هللِ فيهنَّ
تِي  يَّ جماهد: ابتاله اهلل باآليات التي بعدها، وهي: ﴿إيِنيِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمْن ُذريِّ
َقِّلِّلاَل اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِّلِمنَي﴾، وقال اجلبائي: أراد بذلك كلَّم كلَّفه من طاعاته العقليَّة 

والرشعيَّة)64(.

﴾، معناه: وىف هبنَّ عىل قول احلس��ن، وق��ال قتادة والربيع: عمل  َُّهنَّ وقول��ه: ﴿َفَأَت
، وق��ال البلخّي: الضم��ري يف أمتهنَّ راجع إىل اهلل، وهو اختيار احلس��ني بن  ، فأمتهنَّ هب��نَّ
ع��ّ� املغريّب، ق��ال البلخّي: الكلمت ه��ي اإلمامة عىل ما قال جماهد، ق��ال: ألنَّ الكالم 
مه بواو، فأمتهنَّ  متَّص��ل ومل يفصل بني قوله: ﴿إيِنيِّ َجاِعُلَك لِلنَِّّلِّلاِس إَِماًما﴾، وبني ما تقدَّ
ته،  اهلل بأن أوجب هبا اإلمامة له بطاعته واضطالعه، ومنع أن ينال العهد الظاملني من ذريَّ
وأخربه ب��أنَّ منهم ظال�ًم فريض به وأطاعه، وكلُّ ذلك ابت��الء واختبار، والتمم والكمل 

والوفاء نظائر، وضّد التمم النقصان)65(.

تي من يؤتمَّ ب��ه، ويقتدى به، عىل  يَّتِي﴾، معناه: واجع��ل من ذريَّ وقول��ه: ﴿ِمِّلِّلْن ُذريِّ
ين، وقال بعضهم: معناه أنَّه س��أل لعقبه أن يكونوا عىل عهده  ق��ول الربي��ع وأكثر املفرسِّ
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وورثت��ه، كم قال: ﴿َواْجنُْبنِي َوَبنِِّلِّليَّ َأْن َنْعُبَد األَْصنَاَم﴾)66(، فأخربه اهلل أنَّ يف عقبه الظامل 
ل أظهر، وقال اجلبائّي  ته، بقوله: ﴿اَل َينَِّلِّلاُل َعْهِدي الظَّالِِّلِمنَي﴾، واألوَّ املخالف له وذريَّ
ته م��ن يبعثه نبيًّا، كم بعثه هو،  فه هل يف ذريَّ يَّتِي﴾ س��ؤال منه هللِ أن يعرِّ قول��ه: ﴿َوِمْن ُذريِّ
وجعل��ه إماًما، وه��ذا الَّذي قاله ليس يف ال��كالم ما يدلُّ عليه، ب��ل الظاهر خالفه، ولو 
ته مع سؤاله تعريفه  احتمل ذلك مل يمتنع أن يضيف إىل مسألة منه هللِ أن يفعل ذلك بذريَّ

ذلك)67(.

ة  ة والنس��ل والولد نظائر، وأراد إبراهيم هذا، وقال بعضهم: عربَّ بالذريَّ والذريَّ
َتُهْم يِف اْلُفْلِك اْلِّلَمْشِّلِّلُحوِن﴾)68(، أي  يَّ ْلنَِّلِّلا ُذريِّ ا مَحَ ع��ن اآلباء، وقال تع��اىل: ﴿َوآَيٌة َلِّلُهْم َأنَّ
آباءه��م، وهذا لي��س بواضح، وبع��ض العرب ِذريَّة- بك��رس الذال- وهبا ق��رأ زيد بن 
ثابت، قال صاحب العني: الذر صغار النمل، واحده ذرة، والذر أخذك اليشء بأطراف 
ا، وكذلك امللح وغريه، واس��م الدواء- الَّذي  ه ذرًّ أصابع��ك، تق��ول: ذررت الدواء أذرُّ
يتَّخ��ذ للعني- ذرور، والذريرة: ذات قصب الطيب، وه��و قصب جياء به من اهلند كأنَّه 
ة: فعلية من ذررت؛ ألنَّ  ه، والذريَّ اب، والذرارة ما تناثر من اليشء الَّذي تذرُّ قصب النشَّ
ه��م يف األرض، فنثرهم فيها، كم أنَّ الرسيرة من رسرت، واجلمع الذراري  اهلل تعاىل ذرَّ
فت جاز، والذرور ذروة الش��مس، فهو ي��ذرُّ ذروًرا،  وال��رساري وما أش��بهه، وإن خفِّ
ل طلوعها، وس��قوطها إىل األرض أو الش��جر، وتقول: ذرَّ قرن الشمس، أي  وذلك أوَّ

طلع، وأصل الباب الذّر، وهو التفرقة)69(.

وقول��ه: ﴿اَل َينَاُل﴾، والنيل واللحاق واإلدراك نظائر، والنيل والنوال: ما نلته من 
له: أعطاه نوااًل. قال طرفة)70(: معروف إنسان، وأناله معروفه ونوَّ

مت��ن��ع��ه ف����ق����د  ل�����ه  ت�����ن�����وِّ وت���ري���ه ال��ن��ج��م جي����ري ب��ال��ظ��ه��رإن 
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ك أن تفعل، والنول خشبة احلائك الَّذي  وقوهلم: نولك أن تفعل ذلك، ومعناه حقُّ
ى النوال، وأصل الباب النيل،  ينس��ج الوسائد عليه ونحوها، وأداته املنصوبة أيًضا تسمَّ

وهو اللحوق)71(.

قوله: ﴿َعْهِدي﴾، واملراد بالعهد ها هنا فيه خالف، قال السدّي واختاره اجلبائّي: إنَّه 
ة. وقال جماهد: هو اإلمامة، وهو املروي عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل، قالوا:  أراد النبوَّ
»ال يكون الظامل إماًما«. وقال أبو حذيفة: ال اخّتذ إماًما ضاالًّ يف الدنيا، وقيل: معناه األمر 
بالوف��اء له فيم عقده من ظلمه، وقال اب��ن عبَّاس: فإذا عقد عليك يف ظلم، فانقضه)72(. 
��ا يف الدنيا   وق��ال احلس��ن: لي��س هلم عن��د اهلل عهد يعطيه��م عليه خ��رًيا يف اآلخرة، فأمَّ

فقد يعاهدون فيوىف هلم، وكأنَّه عىل هذا التأويل طاعة حيتسب هبا يف اآلخرة)73(.

وقول��ه: ﴿الظَّالِِّلِمِّلِّلنَي﴾ ي��دلُّ عىل أنَّه جي��وز أن يعطي ذلك بعض ول��ده إذا مل يكن 
 ظال���ًم؛ ألنَّه لو مل يرد أن جيعل أحًدا منهم إماًم��ا للناس، كان جيب أن يقول يف اجلواب: 
ال، وال ين��ال عهدي ذريتك، وكان جيوز أن يقول يف العربيَّ��ة: ال ينال عهدي الظاملون؛ 
��ه يف املصحف بالياء.  ألنَّ م��ا نالك فقد نلت��ه، وروي ذلك يف قراءة ابن مس��عود، إالَّ أنَّ
تقول: نالني خريك، واستدلَّ أصحابنا هبذه اآلية عىل أنَّ اإلمام ال يكون إالَّ معصوًما من 
القبائح؛ ألنَّ اهلل تعاىل نفى أن ينال عهده- الَّذي هو اإلمامة- ظامل، ومن ليس بمعصوم 
ا  ا لنفسه، أو لغريه. فإن قيل: إنَّم نفى أن يناله ظامل- يف حال كونه كذلك- فأمَّ فهو ظامل إمَّ
ى ظال�ًم، فال يمتنع أن ينال. قلنا: إذا تاب ال خيرج من أن تكون  إذا تاب وأناب، فال يسمَّ
اآلي��ة تناولته- يف حال كونه ظال���ًم- فإذا نفى أن يناله، فقد حك��م عليه بأنَّه ال يناهلا يف 
ه��ذه احلال دون غريه��ا، فيجب أن حُتمل اآلية عىل عموم األوق��ات يف ذلك، وال يناهلا 
ة؛ ألنَّ اهلل  وا هبا أيًضا عىل أنَّ منزلة اإلمامة منفصلة من النبوَّ وإن تاب فيم بعد، واس��تدلُّ
خاط��ب إبراهيم، وهو نبّي، فقال له: إنَّه س��يجعله إماًما جزاًء له عىل إمتامه ما ابتاله 
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اهلل ب��ه م��ن الكلمت، ولو كان إماًم��ا يف احلال، ملا كان للكالم معن��ى، فدلَّ ذلك عىل أنَّ 
��م أراد اهلل أن جيعلها إلبراهيم، وقال أميَّة: مع  ة، وإنَّ منزل��ة اإلمامة منفصلة من النبوَّ

إبراهيم التقيِّ وموسى...«)74(.

تعقيب الباحث

ة بالق��راءات واللغة. مل  نق��ل مبارش، ال تعقي��ب للمصنِّف، مع ح��ذف أمور خاصَّ
يتعرض للقراءات كم هو عند الطويّس، كم أغفل اإلمتام يف اللغة عند الطويّس)75(.

االبتالء: قال: بىل الثوب بىل وبالء أي خلق، ومنه ملن قيل سافر: باله سفر أي أباله 
الس��فر، وبلوته اختربته، كأينِّ أخلقته من كث��رة اختباري له. االبتالء بلوته وابتليته بكذا 
أي أوقعت��ه يف أم��ٍر لُيظهر ما خيف��ى من صفاته. قال: بىل الثوب ب��ىل وبالء أي خلقو منه 
ملن قيل س��افر باله س��فر أي أباله السفر، وبلوته اختربته كأينِّ أخلقته من كثرة اختباري 
وا إىَِل اهللِ َمْواَلُهِّلِّلُم اْلِّلَحقيِّ َوَضلَّ  ل��ه، وقرئ: ﴿ُهنَالِِّلِّلَك َتْبُلو ُكلُّ َنْفٍس َمِّلِّلا َأْسِّلِّلَلَفْت َوُردُّ
َعنُْهِّلِّلْم َما َكاُنوا َيْفَتِّلِّلِّلُروَن﴾)76(، أي نعرف حقيقة ما عملت، ولذل��ك قيل: أبليت فالًنا 
ي الغمُّ بالًء من حيث إنَّه يبىل اجلس��م، قال تعاىل: ﴿يِف َذلُِكْم َباَلٌء ِمْن  إذا اختربته، وس��مِّ
ٍء ِمَن اْلِّلَخْوِف َواْلِّلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل  ُكْم بَِشْ ُكْم َعظِيٌم﴾)77(، وقوله: ﴿َوَلنَْبُلَونَّ َربيِّ
ابِِريَن﴾)78(، وقوله: ﴿إِنَّ َهَذا َلُهِّلِّلَو اْلَباَلُء اْلُمبِيُن﴾)79(.  ِ الصَّ َواأْلَْنُفِس َوالثََّمِّلِّلَراِت َوَبرشيِّ
وه��و غالًبا لتعرف ما جيه��ل من أمره. ويقرب منه االختب��ار واالمتحان والفتنة، ولكن 
د عنه كان  ف من غايات االبتالء، وليس جزًءا من معن��اه، بحيث إذا جرِّ يب��دو أنَّ التع��رُّ
ف  ن أمرين: أحدمها: تعرُّ ا إذا قيل: ابتىل فالن كذا وأباله، فذلك يتضمَّ االس��تعمل جمازيًّ
حال��ه والوقوف عىل ما جيهل م��ن أمره، والثاين: ظهور جودت��ه ورداءته. وربَّم قصد به 
األم��ران، وربم يقصد به أحدمها، فإذا قيل يف اهلل تعاىل بال كذا أو أباله، فليس املراد منه 
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إالَّ ظهور جودته ورداءته دون التعرف حلاله والوقوف عىل ما جيهل من أمره، إذ كان اهلل 
 ،)80(﴾ ُهنَّ ِّلِّلُه بَِكلَِماٍت َفَأَتمَّ م الغيوب، وعىل هذا قوله تعاىل: ﴿َوإِِذ اْبَتَلى إِْبَراِهيَم َربُّ ع��الَّ
ى التكليف بالء من أوجه: أحدها: أنَّ التكاليف كلُّها مشاقٌّ عىل األبدان، فصارت  وسمَّ
ُكْم َحتَّى َنْعَلَم  ا اختبارات، وهلذا قال تع��اىل: ﴿َوَلنَْبُلَونَّ م��ن هذا الوجه بالء، والثاين: أهنَّ
ابِِريَن َوَنْبُلِّلِّلَو َأْخَباَرُكْم﴾)81(، والثال��ث: أنَّ اختبار اهلل تعاىل  اْلِّلُمَجاِهِديِّلِّلَن ِمنُْكِّلِّلْم َوالصَّ
؛ ليصربوا، فص��ارت املحنة واملنحة مجيًعا  للعباد تارًة باملس��ار؛ ليش��كروا، وتارًة باملضارِّ
بالء، فاملحنة مقتضية للصرب، واملنحة مقتضية للش��كر، والقيام بحقوق الصرب أيرس من 

القيام بحقوق الشكر، فصارت املنحة أعظم البالَئني)82(.

ا،  ي ذلك اليشء أمًّ األم: هو أنَّ كلَّ يشٍء يضمُّ إليه س��ائر ما يليه، فإن العرب تس��مِّ
ة، ائتمَّ  فم��ن ذل��ك: أمُّ ال��رأِس، وهو: الدم��اغ، ورجٌل مأم��وٌم، واالئتمم: مص��در األمَّ
ة هذا املس��جد، أي: بإمامته، وإماميَّته. وكلُّ من اقُتدي به،  ة، وفالن أحقُّ بإمَّ باإلم��ام إمَّ
ة، واخلليفة: إمام الرعيَّة، والقرآن: إمام  م يف األمور فهو إمام، والنب��ّي إمام األمَّ وقدَّ
ة عىل زنة  ى اإلمام، واجلميع: األئمَّ املس��لمني. واملصحف الذي يوضع يف املساجد يسمَّ
��ة، إالَّ أنَّ من العرب من يطرح اهلم��زة ويكرس الياء عىل طلب اهلمزة، ومنهم من  األعمَّ
ََ َلبِإَِماٍم  ُ ة فالتخفيف قبيح. واإلمام: الطريق، قال تعاىل: ﴿إِنَّ ا يف األئمَّ ��ف يومئذ فأمَّ خيفِّ
مهم. وتقول: صدرك  ُمبِِّلِّلنٍي﴾)83(. واإلمام: بمنزلة القدام، وفالن يؤمُّ الق��وم، أي: يقدَّ
أمامك، ترفعه؛ ألنَّك جعلته اس��ًم، وتقول: أخ��وك أمامك، تنصب؛ ألنَّ أمامك صفة، 
وه��و موضع لألخ، يعني به ما بني يديك من القرار واألرض، واإلمامة: النعمة، واألمُّ 

القصد)84(.

إنَّ االبتالء كان عمليَّة تأهيل ملقام اإلمامة السامي، وأنَّ العمل بم يلزم يف البليَّة كان 
ا للفوز هبذه الكرامة العظم��ى، وهكذا نال إبراهيم تلك احلظوة الكربى  رشًط��ا رضوريًّ
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ل االمتحان  م امتحانه الرائع الذي أثبت أهل بيته هلا، وكان الصرب عىل حتمُّ بعد أن قدَّ
ل أعباء اإلمامة، وإذ كان��ت اإلمامة مقاًما منح بعد كون إبراهيم  م��ة للصرب عىل حتمُّ مقدِّ
د ذلك  ة والرسالة، وممَّا يؤكِّ نبيًّا رسواًل؛ فإنَّ ذلك يكشف عن كوهنا مقاًما أرفع من النبوَّ
توقُّفها عىل إمتام الكلمت والصرب عىل البليَّات، وهي آخر مسرية النبّي إبراهيم التكامليَّة، 
فلو تساءلنا هل مقام اإلمامة مقام ترشيعّي أم مقام تكوينّي، والردُّ عىل هذا التساؤل هو: 
ب��اع املطلق يف مجيع  ة، وأثرها وجوب االتِّ »أن تك��ون اإلمام��ة مقاًما ترشيعيًّا ف��وق النبوَّ
ة والرس��الة ال تتطلَّبان يف ذاهتم االقتداء بالنبّي الرس��ول يف  أقواله وأفعاله، ذلك أنَّ النبوَّ
مجي��ع احلركات واألع��مل، وغاية ما تفرضانه هي الطاعة واالس��تمع ملا يبلِّغ للناس من 
ة أو الرس��الة،  دعوة ورس��الة. اللَّهمَّ إالَّ أن يأيت دليل آخر هو غري الدليل الدالِّ عىل النبوَّ
باع العمّ� كقوله تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسِّلِّلْلنَا ِمْن َرُسِّلِّلوٍل إالَّ لُِيَطاَع بِإِْذِن  فيدلُّ عىل وجوب االتِّ
اهللِ﴾)85(، وقوله: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسِّلِّلوِل اهللِ ُأْسِّلِّلَوٌة َحَسنٌَة﴾)86(، أو أن تكون اإلمامة 
ل فيه اإلمام واس��طة إليصال عطاء اهلداية احلقيقيَّة ملن هو أهٌل هلا،  مقاًما تكوينيًّا يش��كِّ
إضافًة للهداية الترشيعيَّة التي يس��توي فيها املؤمن والكافر.ومن املمكن دخوهلم مًعا يف 
��ده القرآن الكريم بقوله تعاىل:  ، وهذا الرأي يؤيِّ ما جعل هبذه اآلية بش��كٍل ترتُّبيٍّ طويلٍّ
د إراءة للطريق وإيضاح  ًة َيُْدوَن بَِأْمِرَنا﴾)87(، وليس��ت هذه اهلداية جمرَّ ﴿َوَجَعْلنَاُهْم َأئِمَّ
ة  ��ة عىل اخللق، كم هو ش��أن النبّي املن��ذر، بل هي أمٌر ف��وق النبوَّ لله��دف؛ إلمتام احلجَّ
ة باإلمام هي اهلداي��ة التكوينيَّة، واملراد  ومقتضياهت��ا، وعىل هذا، فاملراد باهلداي��ة اخلاصَّ
ا أمٌر ترشيعيٌّ يبتني عليه، وبتعبرٍي  ا نفس هذا املقام التكوينّي الس��امي، أو إهنَّ باإلمامة إمَّ
آخر: فإنَّ مقاَم اإلمامة مقاٌم ظاهره الترشيع وباطنه التكوين، بمعنى أنَّ ظاهر هذه اآلية 
ة  الرشيف��ة هو إثبات مقاٍم ترشيعيٍّ لإلمام، يس��تلزم أن يكون قول��ه وفعله وتقريره حجَّ
مطلًق��ا ع��ىل اخللق، وباطنها هو إثبات مق��اٍم تكوينيٍّ لإلمامة. ومن خ��واصِّ هذا املقام 
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التكوين��ّي جري��ان اهلداية اإلهليَّة عىل يديه، وال يوجد أي تن��اٍف بني املعنَ�َيني: الترشيعّي 
م مرتِّبان طوليًّا، أي: أحدمها ُيراد بعد اآلخر، وهذا هو الشأن يف بطون  والتكوينّي؛ ألهنَّ

اآليات.

وهنا جيب التنبيه عىل أنَّ إعطاء وصف اإلمام مطلًقا للش��خص يعني كون املتَّصف 
ه��و الق��دوة واألس��وة يف مجيع األمور الترشيعيَّة ممَّا يتعلَّق بس��عادة اإلنس��ان ومس��ريته 
الكمليَّة من غري اختصاص، بش��أن دون شأن. ومع هذا اإلطالق يف الوصف ال نحتاج 

يَّة مجيع أقواله وأفعاله«)88(. لدليل يثبت لنا حجِّ

يَّتِي﴾ ثم يأيت الرد من  ثمَّ يأيت التساؤل بعد االطمئنان يف قوله تعاىل: ﴿َقاَل َوِمْن ُذريِّ
اجلليل األعىل، يف قوله تعاىل: ﴿َقاَل اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِّلِمنَي﴾، وهذه اآلية هي من غرر 

ك هبا الشيعة يف إثبات اإلمامة وعصمتهم. اآليات التي متسَّ

د  اآلية الكريمة أعطت سنَّة إهليَّة يف جمال إعطاء العهود واملناصب اإلهليَّة، وهي تؤكِّ
أنَّ ه��ذه العهود لن ُتعطى إالَّ ملن له رادع داخّ� عىل الظلم والطغيان، وليس��ت اإلمامة 
بضاع��ة ُتعطى ثمَّ ُتس��ردُّ عند ظهور ع��دم صالحيَّة حاملها وص��دور الظلم والطغيان 
ة، فه��ي إنَّم ُتعطى ملن ه��و مأمون عن الظلم والفس��اد،   عن��ه، َمثُله��ا يف ذلك مَث��ُل النبوَّ
ة فائقة يف القلب.  وال حيص��ل األمن إالَّ إذا وِجدت ملكة، ومبدأ عاصم يف النفس، وقوَّ
ة ورشايط تكوينيَّة مساعدة  وهذا املبدأ ليس أمًرا جزافيًّا اتِّفاقيًّا، وإنَّم ينشأ عن بنية خاصَّ
وصالحيَّ��ات تصونه ع��ن اخلطأ واالنحراف، ولس��نا نعن��ي بالعصمة غري ه��ذا. هذا، 
د أنَّه أم��ر ال دخل للناس فيه، وإنَّه تعي��نٌي إهليٌّ ال انتخاب   وإنَّ نس��بة العه��د إىل اهلل يؤكِّ

ة فيه. وال اختيار لألمَّ
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اآية اأُويل الأمر

ُسِّلِّلوَل َوُأولِِّلي اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم  ا الَِّذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ َ ﴿يِّلِّلا َأيُّ
ُسِّلِّلوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َذلَِك َخْيِّلٌر َوَأْحَسِّلِّلُن  وُه إىَِل اهللِ َوالرَّ ٍء َفُردُّ يِف َشْ

َتْأِوياًل﴾)89(.

ين فيه تأويالت: قال ابن إدريس: »قوله: ﴿ُأولِِّلي اأْلَْمِر ِمنُْكْم﴾ للمفرسِّ

أحدهِّلِّلا: قال أبو هري��رة، ويف رواية عن اب��ن عبَّاس وميمون بن مهران والس��دّي 
م األمراء)90(. واجلبائّي والبلخّي والطربّي: أهنَّ

والثِّلِّلاين: قال جاب��ر بن عبد اهلل، ويف رواية أخرى عن ابن عبَّاس وجماهد واحلس��ن 
م العلمء)91(. وعطاء وأيب العالية: أهنَّ

��ة م��ن  ��م األئمَّ  والثالِّلِّلث: روى أصحابن��ا ع��ن أيب جعف��ر وأيب عب��د اهلل أهنَّ
��د)92(، ولذل��ك أوج��ب اهلل طاعتهم باإلط��الق، كم أوجب طاعة رس��وله  آل حممَّ
وطاع��ة نفس��ه كذلك، وال جيوز إجياب طاعة أح��د مطلًقا إالَّ َم��ن كان معصوًما مأموًنا 
��م هو واجب يف  منه الس��هو والغل��ط، وليس ذلك بحاص��ل يف األمراء وال العلمء، وإنَّ
ا من قال به العلمء فقوله بعيد؛  ��ت األدلَّة عىل عصمتهم وطهارهتم، فأمَّ ة الذين دلَّ األئمَّ
ألنَّ قوله: ﴿َوُأولِِّلي اأْلَْمِر﴾ معناه: أطيعوا َمن له األمر، وليس ذلك للعلمء. فإن قالوا: 
ني، فإذا عدلوا عن احلقِّ فال طاعة هلم علينا. قلنا: هذا  جي��ب علينا طاعته��م إذا كانوا حمقِّ
ختصي��ٌص لعموم إجياب الطاعة مل يدلَّ علي��ه دليل، ومحل اآلية عىل العموم يف َمن يصحُّ 
ذلك فيه أوىل من ختصيص الطاعة بيشٍء دون يشء، كم ال جيوز ختصيص وجوب طاعة 
الرس��ول وطاع��ة اهلل يف يشٍء دون يشء، وحدُّ الطاعة هو امتث��ال األمر، فطاعة اهلل هي 

امتثال أوامره واالنتهاء عن نواهيه، وطاعة الرسول كذلك.
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ُسِّلِّلوِل﴾، فمعنى الردُّ إىل اهلل هو  وه إىَِل اهللِ والرَّ ٍء َفُردُّ وقول��ه: ﴿َفإِْن َتناَزْعُتِّلِّلْم يِف َشْ
الردُّ إىل كتابه، والردُّ إىل رسوله هو الردُّ إىل سنَّته«)93(.

تعقيب الباحث

ح  بع��د مالحظة ما انتخبه ابن إدريس من التبي��ان، فقد ترك املعنى العام الذي وضَّ
فيه الطويّس معنى الطَّاعة، كم أنَّه اختزل إمتام الفائدة بأقوال العلمء يف ش��أن ُأويل األمر 
وعصمتهم بعد تفس��ريه اآلية الكريمة، وتوضي��ح التنازع والردِّ وتفنيده اإلمجاع يف هذه 
القضيَّة التي بعد أن لطف اهلل بخلقه بوجود اإلمام وعصمته، فقال الطويّس: »واس��تدلَّ 
ة بأن قالوا: إنَّم أوجب اهلل الردَّ إىل الكتاب والس��نَّة  مجاعة هبذه اآلية عىل أنَّ اإلمجاع حجَّ
، وال يكون كذلك  ب��رشط وجود التن��ازع، فدلَّ عىل أنَّه إذا مل يوجد التنازع، ال جيب الردُّ
ة معصوًما حافًظا للرشع، كان  ة، وهذا إن اس��تدلَّ به مع ف��رض أنَّ يف األمَّ إالَّ وهو حجَّ
صحيًحا، وإن فرضوا مع عدم املعصوم، كان باطاًل؛ ألنَّ ذلك استدالل بدليل خطاب، 
لني،  ال تعلي��ق احلكم ب��رشط أو صفة ال يدل ع��ىل أنَّ ما عداه بخالفه عن��د أكثر املحصِّ
م ال جُيمعون عىل يشٍء إالَّ عن كتاٍب أو س��نٍَّة، فكيف  فكي��ف يعتم��د عليه ههنا، عىل أهنَّ
وا إليها عىل أنَّ ذلك  ُيقال: إذا أمجعوا ال جيب عليهم الردُّ إىل الكتاب والسنَّة، وهم قد ردُّ
ة إذا اتَّفق��وا عىل يشء، أاَل جيب عليهم الردُّ  يل��زم يف كلِّ مجاع��ة، وإن مل يكونوا مجيع األمَّ

إىل الكتاب والسنَّة«)94(.

تسلس��ل اآليات يف توضيح الطاعة اآلهليِّة هللِ جلَّ وعال، ثمَّ للرس��ول، ثمَّ إىل ُأويل 
األمر، ول�مَّ كانت العصمة للرس��ول، وهو املطاع الث��اين يف اآلية، قرهنا اهلل بُأويل األمر، 
ََ َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا﴾)95(.  ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللَ َوَمْن َتَوىلَّ َف فقال تعاىل: ﴿َوَمْن ُيطِِع الرَّ
وهكذا نقطع من خالل مالحظة هذه اآليات أنَّ طاعته الرسول هي طاعة اهلل، وَمن 
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س��نخها. ول�مَّ كانت طاعة اهلل مطلًقا يف أوامره ونواهيه ه��ي طاعة معصوٍم بالرضورة، 
ة ملجمل  كانت طاعة رس��ول اهلل مطلًقا يف أوامره ونواهيه احلكوميَّ��ة وبياناته املفرسِّ

الكتاب، طاعة معصوم أيًضا.

اآية الولية

َكاَة َوُهْم  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ََ َولِيُُّكُم اهللُ َوَرُسِّلِّلوُلُه َوالَِّذيَن َآَمنُوا الَِّذيِّلِّلَن ُيِقيُموَن الصَّ ﴿إِنَّ
َراكُِعوَن * َوَمْن َيَتَولَّ اهللََ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن َآَمنُوا َفإِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم اْلَغالُِبوَن﴾)96(.

ق��ال ابن إدريس: »اختلف��وا يف من نزلت هذه اآلية فيه، ف��روى أبو بكر الرازّي يف 
ا  ايّن وجماهد والس��دّي: أهنَّ كتاب أحكام القرآن عىل ما حكاه املغريّب عنه والطربّي والرمَّ
 ق بخامته وهو راكع)97(، وهو قول أيب جعفر وأيب عبد اهلل نزلت يف عّ� حني تصدَّ
ا نزلت يف مجيع املؤمنني)99(. وقال  ومجيع علمء أهل البيت)98(. وقال احلسن واجلبائّي: إهنَّ
يه من هيود بني قينقاع وخلفهم إىل رس��ول اهلل  ق��وم: نزل��ت يف عبادة بن الصامت يف تربِّ
م وأصحابه ل�مَّ أسلموا، فقطعت  واملؤمنني)100(. وقال الكلبّي: نزلت يف عبد اهلل بن سالَّ
ة الواضحة عىل  اليه��ود من مواالهتم، فنزل��ت اآلية)101(. واعلم أنَّ هذه اآلية م��ن األدلَّ
إمام��ة أم��ري املؤمنني بعد النبّي بال فص��ٍل. ووجه الداللة فيها: أنَّه ق��د ثبت أنَّ الويلَّ 
يف اآلي��ة بمعنى األوىل واألح��ّق، وثبت أيًضا أنَّ املعن��يَّ بقوله: ﴿َوالَِّذيِّلِّلَن آَمنُوا﴾ أمري 
املؤمن��ني، فإذا ثبت هذان األصاَلن دلَّ عىل إمامت��ه؛ ألنَّ كلَّ من قال إنَّ معنى الويّل 
ة فيه، وم��ن قال باختصاصها به، ق��ال: املراد هبا  ا خاصَّ يف اآلي��ة ما ذكرناه ق��ال: إهنَّ
وا عىل أنَّ الويل ُيس��تعمل يف اللغ��ة بمعنى األوىل واألحّق)102(، ثمَّ  اإلمام��ة. فإن قيل: دلُّ
عىل أنَّ املراد به يف اآلية ذلك، ثمَّ دلُّوا عىل توجهها إىل أمري املؤمنني. قلنا: الَّذي يدلُّ 

عىل أنَّ الويّل يفيد األوىل قول أهل اللغة للسلطان املالك لألمر: فالن ويلُّ األمر.
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قال الكميت)103(:

ول���يِّ���ه ب���ع���د  األم������ر  ويل  امل���ؤدب)104(ون���ع���م  ونعم  التقوى  ومنتجع 
قال: ويقولون فالن ويّل عهد املس��لمني، إذا اس��تخلف لألمر؛ ألنَّه أوىل بمقام من 

قبله من غريه.

َ امرأة ُنكحت بغر إذن ولييِّهِّلِّلا فنكاحها باطل«)105(، يريد من  وق��ال النبّي: »أيُّ
ه��و أوىل بالعقد عليها. وق��ال تعاىل: ﴿َفَهْب ِل ِمِّلِّلْن َلُدْنَك َولِيًّا * َيِرُثنِِّلِّلي َوَيِرُث ِمْن آِل 
د: الويلُّ  . وق��ال املربِّ َيْعُقِّلِّلوَب﴾)106(، يعن��ي من يكون أوىل بحي��ازة مرياثي من بني العمِّ
ا الَّذي يدلُّ عىل أنَّ  واألوىل واألح��قُّ واملوىل بمعنًى واحد، واألمر فيم ذكرناه ظاهر. فأمَّ
امل��راد به يف اآلي��ة ما ذكرناه، هو أنَّ اهلل تعاىل نفى أن يكون لنا ويلٌّ غري اهلل وغري رس��وله 
﴾، ول��و كان املراد به امل��واالة يف الدي��ن، ملا خصَّ هبا  ََ وغ��ري الذي��ن آمنوا بلفظ��ة: ﴿إِنَّ
ة يف املؤمنني كّلهم، ق��ال اهلل تعاىل: ﴿َواْلِّلُمْؤِمنُوَن  املذكوري��ن؛ ألنَّ املواالة يف الدين عامَّ
﴾ تفيد التخصيص؛  ََ َواْلِّلُمْؤِمنَِّلِّلاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعِّلِّلٍض﴾)107(. وإنَّم قلنا إنَّ لفظة ﴿إِنَّ
ألنَّ القائ��ل إذا ق��ال: إنَّم لك عن��دي درهم، ُفِهم منه نفي ما زاد علي��ه، وقام مقام قوله: 
ليس لك عندي إالَّ درهم. وكذل��ك يقولون: إنَّم النحاة املدقِّقون البريُّون، ويريدون 
نفي التدقيق عن غريهم، ومثله قوهلم: إنَّم السخاء سخاء حاتم، ويريدون نفي السخاء 

عن غريه، قال األعشى:

ة ل���ل���ك���اث���ر)108(ول���س���ت ب���األك���ث���ر م��ن��ه��م ح��ى �������م ال�����ع�����زَّ وإنَّ
 ت األنصار بم روي ع��ن النبّي�� ة عن من لي��س بكاثر، واحتجَّ أراد نف��ي الع��زَّ
��ه قال: »إنََّ املِّلِّلاء من املاء«)109(، يف نفي الغس��ل من غري اإلن��زال، وادَّعى املهاجرون  أنَّ
 ﴾ ََ  نس��خ اخلرب، فلوال أنَّ الفريَقني فهموا التخصيص؛ ملا كان األمر كذلك، ولقالوا ﴿إِنَّ
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ة  ال تفي��د االختصاص بوجوب املاء من املاء. ويدلُّ أيًض��ا عىل أنَّ الوالية يف اآلية خمتصَّ
��ه قال: ﴿َولِيُُّكُم﴾، فخاط��ب به مجيع املؤمنني، ودخل فيه النب��ّي وغريه، ثمَّ قال:  أنَّ
 ﴿َوَرُسِّلِّلوُلُه﴾، فأخ��رج النبّي م��ن مجلتهم؛ لكوهن��م مضافني إىل واليت��ه، فلمَّ قال: 
��ذي ُجعلت له  ﴿َوالَِّذيِّلِّلَن آَمنُِّلِّلوا﴾ وج��ب أيًض��ا أن يكون الَّذي خوط��ب باآلية غري الَّ
الوالي��ة، وإالَّ أدَّى إىل أن يك��ون املضاف هو املضاف إليه، وأدَّى إىل أن يكون كلُّ واحٍد 
منهم ويّل نفس��ه، وذلك حمال. وإذا ثبت أنَّ املراد هبا يف اآلية ما ذكرناه، فالذي يدلُّ عىل 
أنَّ أمري املؤمنني هو املخصوص هبا أش��ياء، منها: أنَّ كلَّ من قال إنَّ معنى الويّل يف اآلية 
��ه هو املخصوص به، ومن خالف يف اختص��اص اآلية جيعل اآلية  معن��ى األحّق قال: إنَّ
ة يف املؤمنني، وذلك قد أبطلناه. ومنها: أنَّ الطائَفَتني املختلَفَتني الش��يعة وأصحاب  عامَّ
ة. ومنها: أنَّ اهلل تعاىل وص��ف الَّذين آمنوا  احلدي��ث رووا أنَّ اآلي��ة نزلت في��ه خاصَّ
الَة َوُيْؤُتوَن  بصفات ليست حاصلة إالَّ فيه؛ ألنَّه قال: ﴿َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
َكاَة َوُهِّلِّلْم َراكُِعوَن﴾، فب��نيَّ أنَّ املعنيَّ باآلية ه��و الَّذي آتى ال��زكاة يف حال الركوع،  الِّلِّلزَّ
ة عىل أنَّه مل يؤَت الزكاة يف حال الركوع غري أمري املؤمنني، وليس ألحٍد  وأمجعت األمَّ
أن يق��ول: إنَّ قوله: ﴿َوُهِّلِّلْم َراكُِعوَن﴾ ليس هو حااًل إليتاء ال��زكاة، بل املراد به أنَّ من 
صفته��م إيتاء ال��زكاة؛ ألنَّ ذلك خالٌف ألهل العربي��ة؛ ألنَّ القائل إذا قال لغريه: لقيت 
فالًن��ا وه��و راكب، مل ُيفهم منه إالَّ لقاؤه له يف حال الركوب، ومل ُيفهم منه أنَّ من ش��أنه 
الرك��وب. وإذا ق��ال: رأيته وهو جالس، أو جاءين وهو م��اٍش، مل ُيفهم من ذلك كلِّه إالَّ 
موافق��ة رؤيته يف حال اجللوس، أو جميئه ماش��ًيا، وإذا ثب��ت ذلك وجب أن يكون حكم 
اآلية مثل ذلك. فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الركوع املذكور يف اآلية املراد به اخلضوع، 

كأنَّه قال: يؤتون الزكاة خاضعني متواضعني، كم قال الشاعر:

أن ����ك  ع����لَّ ال����ف����ق����ري  هت�����ني  رف��ع��ه)110(ال  ق��د  وال��ده��ر  ي��وًم��ا  تركع 
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واملراد علَّك أن ختضع. قلنا: الركوع هو التطأطؤ املخصوص، وإنَّم ُيقال للخضوع 
ركوع؛ تش��بيًها وجماًزا؛ ألنَّ فيه رضًبا من االنخفاض، يدلُّ عىل ما قلناه نصُّ أهل اللغة 
علي��ه. قال صاحب الع��ني: كلُّ يشٍء ينكبُّ لوجهه فتمّس ركبته األرض أو ال متس بعد 

أن يطأطئ رأسه فهو راكع، قال لبيد:

راك����ع)111(أخ��رب أخ��ب��ار ال��ق��رون ال��ت��ي مضت قمت  ��م  ك��لَّ ك���أينِّ  أدبُّ 
وق��ال اب��ن دري��د: الراكع الَّذي يكب��و عىل وجهه، ومن��ه الرك��وع يف الصالة، قال 

الشاعر:

��اء ت��رك��ع يف ال���ظ���راب)112(وأف���ل���ت ح���اج���ب ف����وق ال���ع���وايل ع��ىل ش��قَّ
أي: تكب��و عىل وجهها، وإذا كان��ت احلقيقة ما قلناه، مل جيز مح��ل اآلية عىل املجاز. 
فإن قيل: قوله: ﴿الَِّذيَن آَمنُوا﴾ لفظ مجٍع، كيف حتملونه عىل الواحد؟ قيل: قد يعربِّ عن 
ا  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذيِّ ا َنْحُن َنزَّ الواحد بلفظ اجلمع إذا كان معظًَّم عايل الذكر، قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ
َلِّلِّلُه َلِّلَحافُِظوَن﴾)113(، وقال: ﴿َربيِّ اْرِجُعوِن﴾)114(، وقال: ﴿َوَلْو ِشِّلِّلْئنَا آلَتْينَا ُكلَّ َنْفٍس 
ُم النَِّّلِّلاُس إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا  ُهَداَهِّلِّلا﴾)115(، ونظائ��ر ذلك كثرية. وقال: ﴿الَِّذيِّلِّلَن َقاَل هَلُ
َلُكِّلِّلْم﴾)116(، وال خ��الف أنَّ املراد به واحد، وهو نعيم بن مس��عود األش��جعّي. وقال: 
﴿َأفِيُضِّلِّلوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس﴾، واملراد به رس��ول اهلل. وقال تع��اىل: ﴿الَِّذيَن َقاُلوا 
إِلْخَواِنِِّلِّلْم َوَقَعِّلِّلُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقتُِلوا﴾)117( نزلت يف عبد اهلل بن أيُب ابن س��لول. فإذا 
الَة﴾ حممواًل ع��ىل الواحد الَّذي  ثبت اس��تعمل ذل��ك، كان قوله: ﴿الَِّذيِّلِّلَن ُيِقيُموَن الصَّ
من��اه. فإن قيل: لو كانت اآلي��ة تفيد اإلمامة؛ لوجب أن يكون ذل��ك إماًما يف احلال،  قدَّ
��ة؟ قلنا: من أصحابنا َمن ق��ال: إنَّه كان  وجل��از أن يأم��ر وينهي ويق��وم بم يقوم به األئمَّ
فه، فلمَّ مىض  إماًما يف احلال، لكن مل يأمر؛ لوجود النبّي، فكان وجوده مانًعا من ترُّ
النبّي، قام بم كان له. ومنهم من قال- وهو الَّذي نعتمده-: إنَّ اآلية دلَّت عىل فرض 
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ف فموقوٌف عىل ما بعد  ��ا الترُّ طاعته واس��تحقاقه لإلمامة، وهذا كان حاصاًل له، فأمَّ
الوف��اة، كم يثبت اس��تحقاق األمر ل��ويلِّ العهد يف حياة اإلمام الَّذي قبل��ه، وإن مل جيز له 
ف  ف يف حيات��ه، وكذلك يثبت اس��تحقاق الوصيَّة لل��ويّص، وإن منع من الترُّ الت��رُّ
ة، وقد استوفينا الكالم عىل اآلية يف كتب اإلمامة  وجود املويص، فكذلك القول يف األئمَّ
ا نزلت يف عبادة بن الصامت أو  بم ال حيتمل بس��طه ها هنا. فإن قيل: أليس ق��د روي أهنَّ
م وأصحابه؟ فم أنكرتم أن يكون امل��راد ب�﴿الَِّذيَن آَمنُوا﴾ هم دون من  عبد اهلل بن س��الَّ
 لنا ع��ىل أنَّ هذه اآلية نزلت يف أمري املؤمنني ا إذا دلَّ ل ما نقوله إنَّ ذهبت��م إلي��ه. قلنا: أوَّ
ا ليست حاصلة يف  بنقل الطائَفَتني، وبم اعتربناه من اعتبار الصفة املذكورة يف اآلية، وأهنَّ
غريه، بطل ما روي يف خالف ذلك، عىل أنَّ الَّذي روي يف اخلرب من نزوهلا يف عبادة ابن 
أ من حلف اليهود بخالف ما عمل ابن ُأيب  الصام��ت ال ينايف ما قلن��اه؛ ألنَّ عبادة ل�مَّ تربَّ
ضه من حلف اليهود والية من  كه بحلفهم، أنزل اهلل تعاىل اآلية، وعوَّ ابن سلول من متسُّ
م، فبخالف ما ذهبوا إليه؛ ألنَّه روي  نته اآلية. فأما ما روي من خرب عبد اهلل بن سالَّ تضمَّ
ؤوا منه، فاشتدَّ ذلك عليه وعىل  م ل�مَّ أسلم قطعت اليهود حلفه وتربَّ أنَّ عبد اهلل بن سالَّ
ضهم من حمالفة  ��ه قد عوَّ أصحاب��ه، فأنزل اهلل تعاىل اآلية تس��ليًة لعبد اهلل وأصحابه، وأنَّ
اليهود والية اهلل ووالية رسوله ووالية الذين آمنوا. والَّذي يكشف عمَّ قلناه أنَّه قد روي 
ا ل�مَّ نزلت، خرج النبّي من البيت، فقال لبعض أصحابه: هل أعطى أحد س��ائاًل  أهنَّ
ش��يًئا ؟ فقالوا: نعم يا رس��ول اهلل، قد أعطى عّ� بن أيب طالب السائل خامته وهو راكع، 
 فق��ال النبّي: اهلل أك��رب قد أنزل اهلل فيه قرآًنا، ثمَّ تال اآلية إىل آخرها، ويف ذلك بطالن 
ما قالوه، وقد استوفينا ما يتعلَّق بالشبهات املذكورة يف اآلية يف كتاب االستيفاء، وحلَّلناها 
ا الويلُّ بمعنى النارص، فلسنا ندفعه  بغاية ما يمكن، فمن أراده وقف عليه من هناك. وأمَّ
يف اللغ��ة، لك��ن ال جيوز أن يكون م��راًدا يف اآلية، ملا بيَّنَّاه من نف��ي االختصاص. وإقامة 
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الصالة إمتامها بجميع فروضها من قوهلم: فالٌن قائٌم بعمله الَّذي وليه، أي يويف العمل 
مجي��ع حقوقه، ومنه قوام األمر، ويف اآلية داللة عىل أنَّ العمل القليل ال ُيفس��د الصالة. 

قوله تعاىل: ﴿وَمْن َيَتَولَّ اهللَ وَرُسوَلُه والَِّذيَن آَمنُوا َفإِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم اْلغالُِبوَن﴾.

قي��ل يف معنى قول��ه: ﴿وَمْن َيَتِّلِّلَولَّ اهللَ﴾، قوالن: أحدمها: قال أب��و عّ�: من يتوىلَّ 
القيام لطاعة اهلل ورس��وله ونرة املؤمنني. الثاين: من يكون وليًّا هلل ورس��وله واملؤمنني 
بن��رة دي��ن اهلل واالخالص له، وال يدلُّ ذلك عىل أنَّ الوالي��ة يف اآلية األوىل هي تويلِّ 
الن��رة من حي��ث كان يف هذه اآلية كذلك؛ ألنَّه ال تنايف بني أن تفيد اآلية األوىل فرض 
الطاعة، وإن أفادت الثانية تويلِّ النرة، وليس جيب أن حتمل الثانية عىل اآلية األوىل من 
ا تفيد وجوب  غ��ري رضورة. عىل أنَّ يف أصحابنا من قال: هذه اآلية مطابقة لألوىل، وأهنَّ
طاع��ة اهلل وطاعة رس��وله والذين آمن��وا، وهم الذين ذكرهم يف اآلي��ة األوىل، فعىل هذا 

زالت الشبهة«)118(.

تعقيب الباحث

ه الطويّس  ينقل من التبيان نقاًل كاماًل لغاية تفسري اآلية الثانية، ثمَّ ينقل أيًضا ما فرسَّ
يف اآلية الثانية، ويستقطع املعنى اللغوّي لآلية)119(.

ف  الواليِّلِّلة يف اللغة: القرب والدنو، ويالزم��ه االتِّصال والتأثري، وقد يقارنه الترُّ
والتدب��ري، واملحبَّ��ة والنرة، والصدي��ق، والنص��ري، والء، والتوايل أن حيصل ش��يئان 
فصاع��ًدا حص��واًل ليس بينهم م��ا ليس منهم، وُيس��تعار ذلك للقرب م��ن حيث املكان 
ومن حيث النس��بة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنرة واالعتقاد، والوالية 

النرة، والوالية تويلِّ األمر)120(.

وال��ويلُّ املعنيُّ يف هذه اآلية عىل هذه الصفة- وه��و الركوع- هم أفراد معيَّنون هلم 
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ا ألنَّ هذه الصفات املذك��ورة تتجىلَّ بكلِّ واقعها  ش��أٌن وامتياٌز من اآلخري��ن، وذلك أمَّ
م س��بقوا غريهم إليها، ك��م أنَّ من الواضح أيًض��ا أنَّ حقيقة هذه العالقة  فيه��م، أو ألهنَّ
ة اإلس��الميَّة  املع��ربَّ عنها بالوالية بني اهلل ورس��وله وه��ؤالء الذين آمنوا وبني أفراد األمَّ
ة، أي رابط��ة احلبِّ والتعاون  ليس��ت كالرابط��ة املتقابلة بني فرَدي��ن أو مجاَعَتني من األمَّ
ًرا يف اآلخر دون العكس،  ة يكون أحد الطرفني فيها مؤثِّ والتنارص، وإنَّم هي عالقة خاصَّ
ف وإن اختلفت بالنسبة إىل اهلل تعاىل وإىل غريه أصالًة  ة يف الترُّ وليست هي إالَّ األولويَّ
ًة وضعًفا، فوالي��ة اهلل تعاىل هي األصيلة، يف حني أنَّ والية الرس��ول وَمن  وتبًعا، وش��دَّ

ة من والية اهلل تعاىل. يتلوه هي والية مستمدَّ

اآية التبليغ

ْغَت ِرَسِّلِّلاَلَتُه َواهللُ  ََ َبلَّ ِّلِّلَك َوإِْن مَلْ َتْفَعْل َف ْغ َمِّلِّلا ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربيِّ ُسِّلِّلوُل َبليِّ ا الرَّ َ ﴿َيا َأيُّ
َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهللََ اَل َيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن﴾)121(.

قال ابن إدريس: »قوله تعاىل: قيل يف سبب نزول هذه اآلية أقوال:

أحدهِّلِّلا: أنَّ النب��ّي كان هياب قريًش��ا، ف��أزال اهلل باآلية تل��ك اهليبة، وقيل: 
اس من أصحاب��ه، فلمَّ نزلت اآلية قال: »أحلقِّلِّلوا بمالحقكم فإنَّ اهلل  كان للنب��ّي حرَّ

عصمني من الناس«)122(.

الثِّلِّلاين: ق��ال أبو جعف��ر وأبو عب��د اهلل: إنَّ اهلل تعاىل ملا أوح��ى إىل النبّي أن 
يس��تخلف عليًّا كان خياف أن يش��قَّ ذلك عىل مجاعة من أصحاب��ه، فأنزل اهلل تعاىل هذه 

اآلية تشجيًعا له عىل القيام بم أمره بأدائه)123(.

وقول��ه: ﴿ َواهللُ َيْعِصُمِّلِّلَك ِمَن النَّاِس﴾، معناه يمنعك أن ينالوك بس��وٍء من قتٍل أو 
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أرس أو قه��ٍر، وأصل��ه عصام القربة، وهو وكاؤها الَّذي يش��دُّ به من س��ري أو خيط، قال 
الشاعر:

م��ال��ًك��ا إنَّ  م���ال���ًك���ا  ع��ل��ي��ك��م  وق���ل���ت 
سيعصمكم إن كان يف الناس عاصم)124(، )125(

تعقيب الباحث

أغفل ابن إدريس القراءات، واكتفى بس��بب نزوهلا عن��د الطويّس بقوَلني، وأغفل 
د بن كعب القرطّي، ورواية عائش��ة، ومل يذكر تفس��ري اآلي��ة، فقال الطويّس:  رواي��ة حممَّ
»واآلي��ة فيها خطاب للنبّي، وإجياب عليه تبليغ ما ُأنزل إليه من ربِّه، وهتديد له إن مل 
 يفعل وإنَّه جيري جمرى إن مل يفعل ومل يبلِّغ رسالته. فإن قيل: كيف جيوز ذلك؟ وال جيوز 

��غ رس��الته ف��م بلَّغتها؛ ألنَّ ذلك معل��وم ال فائدة فيه! قلن��ا: قال ابن  أن يق��ول: إن مل تبلِّ
عبَّاس: معناه إن كتمَت آيًة ممَّا ُأنزل إليك فم بلَّغت رسالته، واملعنى إنَّ جريمته كجريمته 

لو مل يبلِّغ شيًئا ممَّا ُأنزل إليه يف أنَّه يستحقُّ به العقوبة من ربِّه«)126(.

ض لتفس��ريها عند  ��ا قوله: وقوله: ﴿إِنَّ اهللََ اَل َيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن﴾، فلم يتعرَّ أمَّ
الطويّس.

آي��ة التبلي��غ ال تدلُّ يف س��ياقها مع التي س��بقتها والتي تلته��ا يف أداء املعنى، ولكن 
ل ما ن��زل عىل الرس��ول، عرفن��ا أنَّ عنوان   إذا الحظن��ا أنَّ ه��ذه اآلي��ات مل تك��ن أوَّ
 َمِّلِّلا ُأْنِزَل إَِلْيِّلِّلَك ِمْن َربيَِّك﴾ ال ينطب��ق إالَّ عىل باقي الترشيعات الت��ي مل يكن النبّي﴿
ق��د بلَّغها بع��د إىل زمن نزول اآلية، إذ يطل��ب إليه أن يديم الدع��وة ويواصل تبليغ 
ا ُذكر بعد ذلك، وهو إعالن خواء أهل الكتاب، ونحن  د له حكًم خاصًّ الرسالة، أو يؤكِّ
نعلم أنَّ مواجهتهم للنبّي كانت بعد سنني مضت من رصاعه مع مرشكي قريش 
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يف أم��وٍر أش��دُّ وأعظم، فقد هاجم أوثاهن��م ودعاهم إىل التوحيد، وقد كانوا أش��دَّ كفًرا 
ونفاًق��ا، وألدَّ خصاًما وعدواًن��ا. إًذا فم هو هذا األمر العظيم ال��ذي ينتظر النبّي فيه 
س��نوح الفرصة، وخيش��ى العقبات الك��ربى يف وجه إعالنه... ممَّا يدع��و القرآن الكريم 
ألن يأم��ر بعدم االنتظار، ويعطي الضمن اإلهل��ّي بالعصمة، فعدم تبليغ هذا األمر يعني 
عدم تبليغ الرس��الة بمجموعها؟ وواض��ح أنَّ اآلية ال تريد أن تقو ل: بلِّغ ما أنزل إليك 
م��ن ربِّ��ك، من الفروع، وإالَّ فم بلَّغت هذا الذي ُأن��زل إليك؛ ال معنى له، تعاىل اهلل عن 
- أنَّ��ك إن مل تبلِّغ هذا األمر ف��م بلَّغت أصل  ا كب��رًيا، وإنَّم املقص��ود- كم مرَّ ذل��ك علوًّ
الرس��الة، وال يقال مثل هذا القول إالَّ ألمٍر عظي��ٍم؛ تأكيًدا خلطورته وأمهيَّته. وعىل هذا 
فم الذي كان الرس��ول خياف فيه الناس وينتظر الفرصة الس��انحة، بالرغم من أنَّه مل 
نا لو تتبَّعنا  ة، بل إنَّ ة، وهذا أمر ُيالَحظ بمطالعة س��ريته الصموديَّ خَيْف جور مرشكي مكَّ
أحكام اإلس��الم وترشيعاته فرًدا فرًدا من مطلع األمر مل نجد ش��يًئا يقبله العقل أن ُيقال 
ر انتظ��ار النبّي للفرصة يف تبليغه  ه أنَّ يف تركه ترًكا للرس��الة نفس��ها، أو يتصوَّ يف حقِّ
 خوًف��ا من الناس، اللَّهمَّ إالَّ أن يكون ذلك يف حدِّ الرس��الة نفس��ها عق��اًل أو عرًفا، وهو 

ة اإلس��الميَّة التي ُيفرض فيها  ما يرتبط بش��أن الوالية والقيادة االجتمعيَّة الكربى لألمَّ
أن تك��ون ه��ي التي حتمل اهلدى للعامل بعد أن يربِّيها اإلس��الم عىل ي��د قادهتا احلقيقيِّني 
ة أو اجتمعيَّة...  ة فرديَّ الذين يبلِّغوهنا واقع اإلس��الم ونظراته يف خمتلف ش��ؤوهنم احليويَّ
وهو أم��ر يكمل به الدين وتتمُّ به النعمة، وبدونه تندرس الرشيعة بعد تش��تُّت الطرائق 

ق األمة وتسلُّط األهواء ال حمالة. وضياع الواقع وتفرُّ

اآية الإكمال

ُم َوَلِّلْحِّلِّلُم اْلِّلِخنِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْرِ اهللِ بِِّلِّلِه َواْلِّلُمنَْخنَِقُة  َمِّلِّلْت َعَلْيُكِّلِّلُم اْلِّلَمْيَتُة َوالدَّ ﴿ُحريِّ
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ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعَل النُُّصِب َوَأْن  ِّلِّلُبُع إالَّ َما َذكَّ َيُة َوالنَّطِيَحُة َوَما َأَكَل السَّ ديِّ َواْلِّلَمْوُقوَذُة َواْلِّلُمَرَ
َشْوُهْم َواْخَشْوِن  َتْسَتْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذلُِكْم فِْسٌق اْلَيْوَم َيئَِس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِدينُِكْم َفاَل َتْ
ْساَلَم ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ  اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

ْثٍم َفإِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)127(. يِف خَمَْمَصٍة َغْرَ ُمَتَجانٍِف إِلِ

تعقيب الباحث

ا مستقلة عن التي قبلها والتي بعدها، ولكن نزول  اآلية يف س��ياقها العام توحي أهنَّ
ض جلزء  هذا املقطع خيتلف عن نزول القبل والبعد، املهمُّ اآلن هو أنَّ ابن ادريس مل يتعرَّ
اآلية املعنيَّة باإلمامة، وهي: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت 
ْسِّلِّلاَلَم ِدينًا﴾، وإنَّم عرض تفس��ري الطويّس لآلية كاملًة س��وى هذا املقطع)128(،  َلُكُم اإْلِ
ه الطويّس، ولكنَّه عرض رأًيا  ٍق، إالَّ هذا املقطع، فقد فرسَّ ها بش��كٍل معمَّ فالطويّس فرسَّ
واح��ًدا، وهو الرواية التي وردت عن اإلمام جعفر الصادق يف كوهنا نزلت يف وقٍت 
ض لكوهنا من غرر اآليات يف إثبات والية  رفع النبّي عّ� يف غدير خم، ومل يتعرَّ
اإلمام عّ�، فقال: »يف تأويله ثالثة أقوال: أحدها: قال ابن عبَّاس، والس��دّي وأكثر 
ي��ن إنَّ معن��اه أكملت لكم فرائيض وح��دودي وأمري وهني��ي وحاليل وحرامي  املفرسِّ
بتنزي� ما أنزلت، وتبياين ما بيَّنت لكم، فال زيادة يف ذلك، وال نقصان منه بالنس��خ بعد 
 ة الوداع. قالوا: ومل ين��زل بعد هذا عىل النبّي ه��ذا اليوم. وكان ذلك الي��وم عام حجَّ
يشٌء م��ن الفرائض يف حتليل يشٍء وال حتريم��ه، وأنَّه مىض بعد ذلك بإحدى وثمنني 
ليلة. وهو اختيار اجلبائّي والبلخّي، فإن قيل: أكان دين اهلل ناقًصا يف حال حتَّى أمتَّه ذلك 
ًضا  الي��وم؟ قي��ل: مل يكن دين اهلل ناقًص��ا يف حال، وال كان إالَّ كاماًل، لك��ن ل�مَّ كان معرَّ
ا كاملة العدد، وال يلزم أن  للنس��خ والزيادة فيه، وذلك جيري جمرى وص��ف العرشة بأهنَّ
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ا ناقصة؛ ملا كان عدد املائة أكثر منها وأكمل. فكذلك ما قلناه. توصف بأهنَّ

كم  وقال احلكم وس��عيد بن جبري وقتادة معناه ﴿اْلَيِّلِّلْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم﴾ حجُّ
��ون دون املرشك��ني، وال خيالطكم م��رشك، وهو الذي  وأفردتك��م بالبل��د احل��رام حتجُّ
اخت��اره الطربّي، ق��ال: ألنَّ اهلل قد أن��زل بعد ذلك قوله: ﴿َيْسِّلِّلَتْفُتوَنَك ُقِّلِّلِل اهللُ ُيْفتِيُكْم 
؛ لكان  اء هي آخر آي��ة نزلت. وهذا الذي ذكره ل��و صحَّ يِف اْلَكاَلَلِّلِّلة﴾)129(، وق��ال الف��رَّ

ترجيًحا، لكن فيه خالف.

كم، وأظهرتكم  اج: معنى ﴿َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم﴾ كفيتكم خوف عدوِّ جَّ وق��ال الزَّ
عليهم، كم تقول: اآلن كمل لنا امللك. وكمل لنا ما نريد، أي كفينا ما كنَّا نخافه.

وروي عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل أنَّ اآلية نزلت بعد أن نصب النبّي عليًّا 
ة الوداع، فأنزل اهلل يومئ��ذ ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت  عل��ًم لألمة يوم غدير خم منرف��ه عن حجَّ

َلُكْم ِدينَُكْم﴾.

وقوله: ﴿َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي﴾ خاطب اهلل )تعاىل( مجيع املؤمنني بأنَّه أتمَّ نعمته 
اهم عن بالدهم، وقطعه طمعهم من  هم املرشكني، ونفيهم إيَّ عليهم بإظهارهم عىل عدوِّ

رجوع املؤمنني، وعودهم إىل ملَّة الكفر، وانفراد املؤمنني باحلجِّ البلد احلرام.

ْسِّلِّلاَلَم ِدينًا﴾، معناه  وق��ال ابن عباس وقتادة والش��عبي قوله: ﴿َوَرِضيِّلِّلُت َلُكُم اإْلِ
عت لك��م من حدوده  رضي��ت لكم االستس��الم ألم��ري واالنقياد لطاعت��ي عىل ما رشَّ
وفرائضه ومعامله دينًا، يعني بذلك طاعة منكم يل. فإن قيل: أَو ما كان اهلل راضًيا اإلسالم 
دينً��ا لعباده إالَّ ي��وم ُأنزلت هذه اآلية؟ قيل: مل يزل اهلل راضًيا خللقه اإلس��الم دينًا، لكنَّه 
د وأصحابه يف درجات اإلس��الم ومراتب��ه درجة بعد درجة،  مل ي��زل يصف نبيَّه حممَّ
ومرتب��ة بع��د مرتبة، وحااًل بعد ح��ال حتَّى أكمل هلم رشائعه وبلغ هب��م أقى درجاته، 
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ْساَلَم ِدينًا﴾...«)130(. ومراتبه، ثمَّ قال: حني أنزلت هذه اآلية ﴿َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

ار عن الدين يف يوم الغدير،  حمص��ل معنى اآلية الرشيفة هو التأكيد عىل ي��أس الكفَّ
ة دينها؛ بفرض الوالية واإلمامة، وأتمَّ عليها بذلك النعمة، وريض  حيث أكمل اهلل لألمَّ

هلا اإلسالم دينًا.

اآية علم الكتاب

﴿َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسِّلِّلَت ُمْرَسِّلِّلاًل ُقْل َكَفى بِاهللِ َشِّلِّلِهيًدا َبْينِي َوَبْينَُكْم َوَمْن ِعنَْدُه 
ِعْلُم اْلكَِتاِب﴾)131(.

وقال ابن إدريس: »قيل يف معناه ثالثة أقوال:

أحده��ا: روي ع��ن ابن عبَّ��اس أنَّه قال: هم أه��ل الكتاب الذين آمن��وا من اليهود 
والنصارى)132(.

اج)133(. جَّ وقال احلسن: الَّذي عنده علم الكتاب هو اهلل تعاىل، وبه قال الزَّ

م الذين عندهم علم  د؛ ألهنَّ ة آل حممَّ وقال أبو جعفر وأبو عبد اهلل: هم أئمَّ
الكتاب بجملته، ال يش��ذُّ عنه��م يشء من ذلك دون من ذك��روه)134(. والكفاية: وجود 
اليشء عىل قدر احلاجة، فكأنَّه قيل: قد وجد من الشهادة مقدار ما بنا إليه من احلاجة يف 

ار«)135(. فصل ما بيننا وبني هؤالء الكفَّ

تعقيب الباحث

مل يبنيِّ ابن إدريس املعنى العام لآلية، ومل يكمل تفسري اآلية، واكتفى بأقوال العلمء 
يف َمن هو الذي عنده علم الكتاب، فاجتزأ التفسري واكتفى بأقوال العلمء)136(.
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يب  ل الشهادات يف تفنيد مكذِّ د، وهي أوَّ ذكر اهلل يف هذه اآلية ش��هادته لنبيِّه حممَّ
الرس��الة وصاحبها، ثمَّ تأيت الش��هادة الثانية، وهي التي عند َمن عنده علم الكتاب، فقد 

قرهنا اهلل بشهادته.

اآية البيِّنة

ًة  ِه َوَيْتُلوُه َشِّلِّلاِهٌد ِمنُْه َوِمْن َقْبلِِه كَِتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرمْحَ ﴿َأَفَمْن َكاَن َعَل َبييِّنٍَة ِمْن َربيِّ
ُه اْلِّلَحقُّ  ُأوَلئَِك ُيْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن َيْكُفْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب َفالنَّاُر َمْوِعُدُه َفاَل َتُك يِف ِمْرَيٍة ِمنُْه إِنَّ

ِمْن َربيَِّك َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل ُيْؤِمنُوَن﴾)137(.

قال ابن إدريس: »اختلفوا يف معناه عىل أقوال:

د، روي ذلك عن احلسن بن عّ�، وذهب إليه  أحدمها: ش��اهد من اهلل حممَّ
ابن زيد، واختاره اجلبائّي)138(.

اج: جربائيل يتلو القرآن  جَّ اء، والزَّ الثاين: قال ابن عبَّاس، وجماهد، وإبراهيم، والفرَّ
.)139(عىل النبّي

د بن عّ�- أعني ابن احلنفيَّة- وهو  الثالث: ش��اهد منه لس��انه، روي ذلك عن حممَّ
قول احلسن وقتادة)140(.

د بن عّ� بن احلس��ني أنَّه ع��ّ� بن أيب طالب،  الرابِّلِّلع: روي ع��ن أيب جعفر حممَّ
.)142( ،)141(�ّايّن، وذكره الطربّي بإسناده عن جابر بن عبد اهلل عن ع ورواه الرمَّ

تعقيب الباحث
ض ابن إدري��س للمعنى العام، فق��د ابتدأ بأقوال العلمء يف معنى الش��اهد  مل يتع��رَّ
اء وجًها  ض لل��رأي اخلام��س ال��ذي ق��ال في��ه الط��ويّس: »ذك��ر الف��رَّ فق��ط، ومل يتع��رَّ
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خامًس��ا، ق��ال: ويتل��وه- يعني الق��رآن- يتلوه ش��اهد ه��و اإلنجيل، وم��ن قبله كتاب 
ه  ��ة والبيِّن��ة«، وأغفل مجي��ع ما فرسَّ  موس��ى- يعن��ي الت��وراة- واملعنى ويتل��وه يف احلجَّ

الطويّس)143(.

أراد اهلل يف تفسري هذه اآلية يف البيِّنة يعني القرآن الكريم، ومن هنا يظهر أنَّ صاحب 
البيِّنة النبّي، ويتبعه بال فصل ش��اهد منه، أي َمن هو من نفسه، ويف هذا ترشيٌف 

وتعريٌف للشاهد بأنَّه ِمن رسول اهلل، أي بعضه وبمنزلته.

اآية املباهلة

َك فِيِّلِّلِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمِّلِّلَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنِّلِّلْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم  ﴿َفَمِّلِّلْن َحاجَّ
َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََة اهللِ َعَل اْلَكاِذبنَِي﴾)144(.

قال ابن إدريس: »اهلاء يف قوله: ﴿فِيِه﴾ حيتمل أن تكون عائدة إىل أحِد أمَرين:

أحدمها: إىل عيسى يف قوله: ﴿إِنَّ َمَثَل ِعيسى ِعنَْد اهللِ﴾ يف قول قتادة)145(.

الثاين: أن تكون عائدة عىل احلقِّ يف قوله: ﴿اْلِّلَحقُّ ِمْن َربيَِّك﴾)146(.

 يف املباهلة نصارى نجران، ول�مَّ نزلت اآلية أخذ النبّي والذين دعاهم النبّي
وا  بيد ع�ٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني، ثمَّ دعا النصارى إىل املباهلة؛ فأحجموا عنها، وأقرُّ
ة واجلزية، ويقال إنَّ بعضهم قال لبعض: إْن باهلتموه اضطرم الوادي ناًرا عليكم،  بالذلَّ
ومل يبَق نراينٌّ وال نرانيٌَّة إىل يوم القيامة)147(. وروي أنَّ النبّي قال ألصحابه مثل 

م مل جييبوا إىل املباهلة. ذلك)148(، وال خالف بني أهل العلم أهنَّ

وقال أبو بكر الرازّي: اآلية تدلُّ عىل أنَّ احلسن واحلسني ابناه، وأنَّ ولد البنت ابن 
عىل احلقيقة)149(.
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وقال ابن أيب عالن: فيها داللة عىل أنَّ احلسن واحلسني كانا مكلََّفني يف تلك احلال؛ 
ألنَّ املباهلة ال جتوز إالَّ مع البالغني)150(.

 واس��تدلَّ أصحابن��ا هب��ذه اآلية ع��ىل أنَّ أم��ري املؤمن��ني كان أفض��ل الصحابة من 

وجَهني:

أحدمهِّلِّلا: أنَّ موضوع املباهلة ليتميَّز املحقُّ من املبطل، وذلك ال يصحُّ أن ُيفعل إالَّ 
ة عقيدته، أفضل الناس عند اهلل. بمن هو مأمون الباطن، مقطوًعا عىل صحَّ

��ه أراد بقوله:   والثِّلِّلاين: أنَّه »جعله مثل نفس��ه بقوله: ﴿َوَأْنُفَسِّلِّلنا َوَأْنُفَسِّلِّلُكْم﴾؛ ألنَّ
﴿َأْبناَءنا﴾ احلسن واحلسني بال خالف، وبقوله:﴿َونَِساَءنا َونَِساَءُكْم﴾ فاطمة، وبقوله: 
﴿َوَأْنُفَسِّلِّلنَا﴾، أراد به نفسه ونفس عّ�؛ ألنَّه مل حيرض غريمها بال خالف، وإذا جعله مثل 
نفس��ه وجب أالَّ يدانيه أحد يف الفضل وال يقاربه. وحتَّى قيل هلم: إنَّه أدخل يف املباهلة 
احلس��ن واحلس��ني مع كوهنم غري بالَغني وغري مس��تحَقني للثواب، وإن كانا مس��تحَقني 
للث��واب مل يكون��ا أفضل الصحابة. قال هلم أصحابنا: إنَّ احلس��ن واحلس��ني كانا بالَغني 
مكلَّفني؛ ألنَّ البلوغ وكمل العقل ال يفتقر إىل رشٍط خمصوٍص، ولذلك تكلَّم عيس��ى يف 

ًفا عاقاًل. املهد، بم دلَّ عىل كونه مكلَّ

ة املعتزلة مثل ذلك)151(. وقد حكيت ذلك عن إمام من أئمَّ

مها؛  م كان��ا أفضل الصحابة بع��د أبيهم وجدِّ وقال��وا أيًضا- أعن��ي أصحابنا-: إهنَّ
ألنَّ كث��رة الثواب ليس بموقوٍف عىل كثرة األفعال، فصغر س��نّهم ال يمنع من أن يكون 
 معرفته��م وطاعته��م هلل، وإقرارمه��ا بالنب��ّي وقع عىل وجٍه يس��تحق به م��ن الثواب 
مها وأبيهم، وق��د فرغنا الكالم يف ذلك  م��ا يزيد عىل ثواب كلِّ من عارصمها س��وى جدِّ

واستقصيناه يف كتاب اإلمامة)152(«)153(.
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تعقيب الباحث

نقل ابن إدريس تفسري اآلية كاماًل من التبيان)154(.

ة:  ة: قارعة الطريق الواضح، واحلجَّ املحاججة: كثرة القصد إىل من يعظم، و املحجَّ
ة، أي املقصد املس��تقيم والذي  ة الداللة املبيِّنة للمحجَّ وجه الظفر عند اخلصومة، واحلجَّ
ة، وهي م��ا يقصد به إثبات  ة أحد النقيَض��ني، املحاججة هي تب��ادل احلجَّ يقت��يض صحَّ

ا أو مغالطة باطلة)155(. عي سواء كان دلياًل حقًّ املدَّ

ع، ومن فرسَّ االبتهال  املباهلة: والبهل واالبتهال يف الدعاء االسرسال فيه والترضُّ
باللع��ن؛ فألجل أنَّ االسرس��ال يف هذا املكان ألج��ل اللعن، ومنها دعون��ا عىل الظامل 

منا)156(.

 ،إنَّ مما ال ريب فيه أنَّ اآلية تدلُّ عىل فضٍل عظيٍم وكرامٍة باهرٍة ألهل بيت النبّي
ثني من الس��نَّة، بعد أن اعرفوا باتِّفاق الرواة  ين واملحدِّ وهو أمٌر اعرف به أعاظم املفرسِّ

ة رواياهتم يف ذلك. وصحَّ

اآية التَّطهري

ِّلِّلاَلَة َوَآتنَِي  َج اْلِّلَجاِهلِيَِّّلِّلِة اأْلُوىَل َوَأِقْمِّلِّلَن الصَّ ْجِّلِّلَن َتِّلِّلَ�ُّ ﴿َوَقِّلِّلْرَن يِف ُبُيوتُِكِّلِّلنَّ َواَل َتَ�َّ
َرُكْم  ْجَس َأْهِّلِّلَل اْلَبْيِت َوُيَطهيِّ ََ ُيِريِّلِّلُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الريِّ َكاَة َوَأطِْعَن اهللَ َوَرُسِّلِّلوَلُه إِنَّ الزَّ

َتْطِهًرا﴾)157(.

 ق��ال اب��ن إدريس: »ثمَّ قال: ﴿َيا نَِسِّلِّلاَء النَّبِييِّ َلْسِّلِّلُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النيَِّسِّلِّلاِء﴾، إنَّم قال: 
ر واملؤنث، والواحد واجلمعة،  ﴿َكَأَحٍد﴾، ومل يق��ل كواحدة؛ ألنَّ أحًدا نفي عام للمذكَّ
أي: ال يشبهكنَّ أحد من النساء يف جاللة القدر وعظم املنزلة، وملكانكنَّ من رسول اهلل، 
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برشط أن تتقنيَّ عقاب اهلل واجتن��اب معاصيه وامتثال أوامره، وإنَّم رشط ذلك باالتِّقاء 
لن عىل ذلك، فريتكبن املعايص، ولوال الرشط كان يكون إغراء هلنَّ باملعايص،  لئ��الَّ يعوِّ

وذلك ال جيوز عىل اهلل تعاىل)158(.

ج التبخ��ر  َج اْلِّلَجاِهلِيَِّّلِّلِة األُوىل﴾ ق��ال قت��ادة: الت��ربُّ ْجِّلِّلَن َتِّلِّلَ�ُّ وقول��ه: ﴿َوال َتَ�َّ
والتكرب)159(.

وقال غريه: هو إظهار املحاسن للرجال)160(.

ومعنى اجلاهليَّة األوىل، وهو ما كان قبل اإلس��الم، وقي��ل: ما كان بني آدم ونوح، 
��د، وقيل: ما كان  وقي��ل: ما كان بني موس��ى وعيس��ى، وقيل: ما كان بني عيس��ى وحممَّ
، فللزوج النصف  زون المرأٍة واحدٍة رجاًل وخالًّ م كانوا جي��وِّ يفعله أهل اجلاهليَّة؛ ألهنَّ
الس��فاليّن، وللخ��لِّ الفوقاين م��ن التقبي��ل واملعانقة، فنه��ى اهلل تعاىل ع��ن ذلك أزواج 

ا اجلاهلية األخرى، فهو ما يعمل بعد اإلسالم بعمل أولئك)161(. النبّي، وأمَّ

روى أبو س��عيد اخلدرّي وأنس بن مالك وعائشة وأمُّ سلمة وواثلة بن األسقع أنَّ 
.)162(وعّ� وفاطمة واحلسن واحلسني اآلية نزلت يف النبّي

واس��تدلَّ أصحابن��ا هب��ذه اآلية عىل أنَّ يف مجل��ة أهل البيت معصوًم��ا ال جيوز عليه 
الغل��ط، وأنَّ إمجاعه��م ال يك��ون إالَّ صواًب��ا، بأن قال��وا: ليس خيل��و إرادة اهلل إلذهاب 
الرج��س ع��ن أهل البيت م��ن أن يكون هو م��ا أراد منهم من فعل الطاع��ات واجتناب 
املع��ايص، أو يكون عبارة عن أنَّه أذه��ب عنهم الرجس بأن فعل هلم لطًفا اختاروا عنده 
ل ال جيوز أن يكون مراًدا؛ ألنَّ هذه اإلرادة حاصلة مع مجيع  االمتناع من القبائح. واألوَّ
املكلَّفني، فال اختصاص ألهل البيت يف ذلك، وال خالف أنَّ اهلل تعاىل خصَّ هبذه اآلية 
أهل البيت بأمٍر مل يرشكهم فيه غريه، فكيف حيمل عىل ما ُيبطل هذا التخصيص، وخُيرج 
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اآلية من أن يكون هلم فيها فضيلة ومزيَّة عىل غريهم)163(.

م، وحكيناه عن  لنا عىل ذلك فيم تقدَّ عىل أنَّ لفظة ﴿إِنََّ﴾ جتري جمرى ليس، وقد دلَّ
اج وغريه. فيكون تلخيص ال��كالم: ليس يريد اهلل إذهاب  جَّ مجاع��ة من أه��ل اللغة كالزَّ
الرج��س عىل هذا احلدِّ إالَّ عن أهل البيت، فدلَّ ذلك عىل أنَّ إذهاب الرجس قد حصل 

فيهم، وذلك يدلُّ عىل عصمتهم، وإذا ثبت عصمتهم، ثبت ما أردناه.

ة، وهذا غلط؛ ألنَّه لو كانت اآلية فيهنَّ  وقال عكرمة)164(: ه��ي أزواج النبّي خاصَّ
م م��ن اآليات، نحو قوله:  ��ة، لكنَّ��ى عنهنَّ بكناية املؤنَّ��ث، كم فعل يف مجيع ما تقدَّ خاصَّ
الَة﴾، ﴿َوآتنَِي  ْجَن﴾، ﴿َوَأطِْعَن اهللَ﴾، ﴿َوَأِقْمِّلِّلَن الصَّ ﴾، ﴿َوال َتَ�َّ ﴿َوَقِّلِّلْرَن يِف ُبُيوتُِكِّلِّلنَّ
��م يريد اهلل ليذِهب  َكاَة﴾، فذك��ر مجيع ذلك بكناية املؤنَّث، ف��كان جيب أن يقول: إنَّ الِّلِّلزَّ
ر دلَّ عىل أنَّ النساء ال مدخل  ، فلمَّ كنَّى بكناية املذكَّ عنكنَّ الرجس أهل البيت ويطهركنَّ
هلنَّ فيها. ويف الناس من محل اآلية عىل النساء، ومن ذكرناه من أهل البيت هرًبا ممَّا قلناه، 

ر)165(. ر، فكنَّى عنهم بكناية املذكَّ ر واملؤنث غلب املذكَّ وقال: إذا اجتمع املذكَّ

وه��ذا َيبط��ل بم بينَّاه م��ن الرواية عن أم س��لمة، وما يقتضيه من ك��ون من تناولته 
معصوًم��ا، فالنس��اء خارج��ات عن ذلك، وقد اس��توفينا الكالم يف ه��ذه اآلية يف كتاب 

اإلمامة، من أراده وقف عليه من هناك«)166(.

تعقيب الباحث

ض ابن إدري��س للقراءات، وحاول اختصار بع��ض العبارات املتداخلة يف  مل يتع��رَّ
.ز عىل اآلية حمّل البحث، والتي ختصُّ أهل البيت تفسري الطويّس، وركَّ

ا إرادة اهلل الترشيعية وهي التي  ا تكوينيَّة تتعلَّق بفعل النفس، وإمَّ اإلرادة: وه��ي إمَّ
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ة، فهي ممكنة  تتعلَّق بص��دور الفعل عن الغري اختياًرا، وختتص بأفعال العب��اد االختياريَّ
االنف��كاك عن املراد، وإرادة اهلل التكوينيَّة وهي الت��ي تتعلَّق بأفعاله تعاىل بم هي صادرة 

عنه، وهي ال حمالة تتالزم مع الفعل وال ينفكُّ عنها البتَّة.

ر النفس  ّ من��ه واضح، واملعنوّي ما يوجب تقذُّ الرج��س: هو اليشء القذر، واحليسِّ
ف من الدار وغريها،  كالرشك واإلثم وكلِّ معصية. والبيت: ما حييط به اجلدران، واملسقَّ
وهو بيت الس��كنى، وُيطلق عىل بيت القرابة والنس��ب، وأهل بيت الس��كنى من يعيش 

فيه، كم أنَّ أهل بيت القرابة هم قرابة الرجل األدَنون.

مف��اد اآلية هو ع��ىل ق��ر إرادة اهلل تعاىل التكوينيَّ��ة يف إذهاب الرج��س عن أهل 
البي��ت وتطهريهم تطهرًيا كاماًل ش��اماًل، وهذا احلر إنَّم هو بالنس��بة إىل ما يتعلَّق 
��ه قال: يا أهل البي��ت، أنتم الذين يري��د اهلل أن ُيذهب  بأه��ل البيت وحس��ب، فكأنَّ

ركم من األدناس. عنكم الرجس ويطهِّ

ة اآية املودَّ

اِت ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا  احِلَ ُ اهللُ ِعَباَدُه الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ﴿َذلَِك الَِّذي ُيَبرشيِّ
ْف َحَسنًَة َنِزْد َلُه فِيَها ُحْسنًا إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َشُكوٌر﴾)167(. َة يِف اْلُقْرَبى َوَمْن َيْقَرِ إالَّ اْلِّلَمَودَّ

 َة يِف اْلُقْرَبى﴾، فقال عّ� بن احلسني قال ابن إدريس: »اختلفوا يف قوله: ﴿اْلِّلَمَودَّ
وا قرابت��ي، وهو املرويُّ عن أيب  وس��عيد ابن جبري وعمرو بن ش��عيب: معناه إالَّ أن تودُّ

.)169(»...)168(جعفر وأيب عبد اهلل

تعقيب الباحث

ض ابن إدريس لكامل تفس��ري اآلية التي فيها فائدة كبرية لإلمتام، فقد اجتزأ  مل يتعرَّ
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تفس��ري الطويّس الذي هو: »ثمَّ قال ﴿َذلَِك﴾ يعني الكون عند رهبم، وأنَّ هلم ما يشاؤن 
﴿ُهِّلِّلَو اْلَفْضِّلِّلُل اْلَكبُِر﴾ يعني الزيادة الت��ي ال يوازهيا يشء يف كثرهتا. ث��مَّ قال ﴿َذلَِك﴾ 
د الش��ني أراد  ُ اهللُ ِعَباَدُه﴾ به، ومن ش��دَّ م ِذكره ممَّا يش��اؤونه هو ﴿الَِّذي ُيَبرشيِّ يعني ما تقدَّ
التكثري، ومن خفَّف؛ فإلنَّه يدلُّ عىل القليل والكثري. وقيل: مها لغتان، وحكى األخفش 
لغ��ة ثالثة: أبرشته. ثمَّ وصفهم فقال: ﴿الَِّذيَن َآَمنُوا﴾ باهلل وصدقوا رس��له ﴿َوَعِمُلوا﴾ 
��د: ﴿اَل َأْسِّلِّلَأُلُكْم َعَلْيِه﴾، أي  ِّلِّلاِت﴾. ثم قال ﴿ُقِّلِّلْل﴾ هلم يا حممَّ احِلَ األع��مل ﴿الصَّ
َة يِف  ع��ىل أدائي إليكم ﴿َأْجًرا﴾ عن الرس��الة، وما بعثني اهلل به م��ن املصالح ﴿إالَّ اْلِّلَمَودَّ

اْلُقْرَبى﴾، وقيل يف هذا االستثناء قوالن:

ة يف القربى ليس من األجر، ويكون التقدير  أحدمها: إنَّه اس��تثناء منقطع؛ ألنَّ املودَّ
ة يف قرابتي. ركم املودَّ لكن أذكِّ

��ه أجر، وإن مل يكن  ة يف القربى كأنَّ الثاين: إنَّه اس��تثناء حقيقة، ويك��ون أجري املودَّ
أجر«)170(.

وأدرج م��ا انتخب��ه من تفس��ري الط��ويّس، وت��رك أيًضا األق��وال الباقي��ة يف َمن هم 
َة يِف اْلُقْرَبى﴾ إىل اهلل  ة، فقال الطويّس: »وقال احلس��ن: معن��اه ﴿إالَّ اْلِّلَمَودَّ أصحاب املودَّ
اك  د بالعمل الصالح إليه. وقال ابن عبَّاس وقتادة وجماهد والسدّي والضحَّ تعاىل والتودُّ
وابن زيد وعطاء بن دينار: معناه إالَّ أن تودُّوين لقرابتي منكم. وقالوا: كلُّ قريّش كانت 
ة أفال تودُّوين حلقِّ  بينه وبني رس��ول اهلل قرابة، ويكون املعنى: إن مل تودُّوين حلقِّ النبوَّ
ل ه��و االختي��ار عندنا، وعليه أصحابن��ا. وقال بعضه��م: إالَّ أن تصلوا  القراب��ة. واألوَّ

بوا إىل اهلل بالطاعات«)171(. قرابتكم. وقال آخرون: معناه إالَّ أن تتقرَّ

ا  األجر ج��زاء العمل، وكلُّ ما يعود إىل العامل من ثواب العمل، س��واء كان دنيويًّ
أو ُأخروًيا)172(.
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امل��ودة: الودُّ حمبَّة ال��يشء ومتنَّى كونه، وهي املحبَّة املس��تتبعة للمراع��اة والتعاهد، 
ولعلَّها- الشتمهلا عىل ذلك- ال ُتستعمل يف حمبَّة العباد هلل تعاىل)173(.

والقربى: القرابة يف النسب.

إنَّ ه��ذا األج��ر املطل��وب يف هذه اآلي��ة الكريمة ه��و يف الواقع م��ن أروع ما يعود 
ها ويربطها عاطفيًّا؛  ة باخلري، ويرتبط بمس��ريهتا ومس��تقبلها وقيادهتا، فهو يشدُّ عىل األمَّ
ًيا بذلك الرابط العقائدّي هبا، وإذا اقرنت العقيدة بالعاطفة  لتوعيتهم إىل القي��ادة، مقوِّ
ه التارخييَّة الكربى امللقاة عىل عاتقه يف  املبنيَّة عىل أساس��ها أمكن ضمن قيام القائد بمهامِّ
جمال تربية اإلنس��انيَّة ككّل، وهدايتها إىل ش��واطيء الكمل. فهذا األجر املسؤول هو يف 
 ،ة نفس��ها، وليس أجًرا ش��خصيًّا للرس��ول الواقع تعليم اجتمعّي رائع لصالح األمَّ

وبعد أن كان أشدَّ الناس إخالًصا للحقيقة.

اآية ال�سهادة

ُسوُل َعَلْيُكْم  ًة َوَسِّلِّلًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ
َّْن َينَْقلُِب َعَل  ُسِّلِّلوَل مِم َشِّلِّلِهيًدا َوَما َجَعْلنَِّلِّلا اْلِقْبَلَة الَّتِي ُكنَْت َعَلْيَهِّلِّلا إالَّ لِنَْعَلَم َمْن َيتَّبِِّلُع الرَّ
َنُكْم إِنَّ اهللَ بِالنَّاِس  ََ َعِقَبْيِه َوإِْن َكاَنْت َلَكبَِرًة إالَّ َعَل الَِّذيَن َهَدى اهللُ َوَما َكاَن اهللُ لُِيِضيَع إِي

َلَرُءوٌف َرِحيٌم﴾)174(.

ايّن وابن األخش��اذ وكثري من  قال اب��ن إدريس: »اس��تدلَّ البلخّي واجلبائ��ّي والرمَّ
م عدول،  ة، من حيث أنَّ اهلل وصفهم بأهنَّ الفقهاء وغريهم هبذه اآلية عىل أنَّ اإلمجاع حجَّ
فإذا عدهلم اهلل مل جيز أن تكون شهادهتم مردودة)175(، وقد بينَّا يف أصول الفقه أنَّه ال داللة 
م ش��هداء،  م عدول، وبأهنَّ ة. ومجلته: إنَّ اهلل تعاىل وصفهم بأهنَّ فيه��ا عىل أنَّ اإلمجاع حجَّ
وذلك يقتيض أن يكون كلُّ واحٍد عداًل وش��اهًدا؛ ألنَّ ش��هداء مجع ش��هيد، وقد علمنا 
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ة ليس هب��ذه الصفة، فلم جيز أن يكون املراد ما قالوه. عىل أنَّ  أنَّ كلَّ واح��ٍد من هذه األمَّ
ة، فقد بيَّنَّا أنَّ فيها كثرًيا ممَّن حُيكم بفسقه، بل بكفره، فال جيوز  ة إن ُأريد هبا مجيع األمَّ األمَّ
ه��ا بجمعة، كلُّ  وها باملؤمنني الع��دول، جاز لنا أن نخصَّ محله��ا عىل اجلمي��ع، وإن خصُّ
ة املعصومون من آل الرس��ول.  واحٍد منهم موصوف بم وصفنا به مجاعتهم، وهم األئمَّ
ع��ىل أنَّا لو س��لَّمنا ما قالوه من كوهن��م عدواًل، ينبغي أن نجنِّبهم م��ا يقدح يف عدالتهم، 
رة، فال تق��دح يف العدالة، فال ينبغي أن يمنع  ا الصغائر التي تقع مكفَّ وه��ي الكبائر، فأمَّ
زنا عليه��م الصغائر، مل يمكنَّا أن نحتج بإمجاعه��م؛ ألنَّه ال يشء أمجعوا  منه��ا، ومتى جوَّ
عليه إالَّ وجيوز أن يكون صغرًيا، فال يقدح يف عدالتهم، وال جيب االقتداء هبم فيه لكونه 
قبيًحا، ويف ذلك بطالن االحتجاج بإمجاعهم، وكيف جينِّبون الصغائر؟ وحال شهادهتم 
زون عليه الصغائر، فهالَّ جاز مثل ذلك  ليس بأعظم من شهادة النبّي، ومع هذا جيوِّ

.)176(عليهم، وال ُتقدح يف عدالتهم، كم مل ُتقدح يف عدالة النبّي

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾، قيل يف معناه قوالن: وقوله: ﴿َوَيُكوَن الرَّ

ًة عليكم. أحدمها: عليكم شهيًدا بم يكون من أعملكم، وقيل: يكون حجَّ

 الثاين: يكون لكم ش��هيًدا بأنَّك��م قد صدقتم يوم القيامة بم تش��هدون به، وجعلوا 
﴿َعل﴾ بمعنى الالم، كم قال: ﴿َوَما ُذبَِح َعَل النُُّصِب﴾)177(، أي: للنُُّصب.

وقول��ه: ﴿َوَمِّلِّلا َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الَّتِي ُكنِّلِّلَت َعَلْيَها﴾، أي: ما رصفن��اك عن القبلة التي 
كنت عليها إالَّ لنعلم.

وقوله: ﴿إاِلَّ لِنَْعَلَم﴾، قيل يف معناه ثالثة أقوال:

أوهلِّلِّلا: إالَّ لنعل��م، أي: لنعلم حزبن��ا من النب��ّي واملؤمنني، كم يق��ول امللك: فعلنا 
وفتحن��ا، بمعنى فعل أولياؤنا، ومن ذلك قيل: فتح عمر الس��واد وجبى اخلراج، وإن مل 
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يتولَّ ذلك بنفسه)178(.

الثِّلِّلاين: إالَّ ليحص��ل املعلوم موجوًدا، فقي��ل عىل هذا: إالَّ لنعل��م؛ ألنَّه قبل وجود 
املعلوم ال يصحُّ وصفه بأنَّه عامل بوجوده)179(.

الثالث: إالَّ لنعاملكم معاملة املخترب املمتحن، الَّذي كأنَّه ال يعلم، إذ العدل يوجب 
ذلك من حيث لو عاملهم بم يعلم أنَّه يكون منهم كان ظلًم هلم. ونظري ذلك قول القائل 
ملن أنكر أن تكون النار حترق احلطب: فلتحرض النار واحلطب لنعلم أحترقه أم ال ؟ عىل 
جه��ة اإلنصاف يف اخلطاب، ال عىل جهة الش��كِّ يف اإلحراق، وه��ذا الوجه اختاره ابن 

ايّن)180(. األخشاذ والرمَّ

وكان عّ� بن احلس��ني املرتىض املوس��وّي نرضَّ اهلل وجهه يقول يف مثل ذلك وجًها 
مليًح��ا، وهو أن ق��ال: قوله: ﴿لِنَْعَلِّلِّلَم﴾ يقتيض حقيقة أن يعلم ه��و وغريه، وال حيصل 
��م يكون )ُهَو( تعاىل  ا قبل حصوله فإنَّ علم��ه مع علم غريه إالَّ بع��د حصول االتِّباع، فأمَّ

العامل وحده، فصحَّ حينئٍذ ظاهر اآلية، وهذا وجه رابع)181(.

ُسِّلِّلوَل﴾، ال يدلُّ عىل حدوث العلم؛ ألنَّه كان  عىل أنَّ قوله: ﴿إاِلَّ لِنَْعَلَم َمْن َيتَّبُِع الرَّ
قب��ل ذلك عال�ًم بأنَّ االتِّباع س��يوجد أو ال يوجد، فإن وِج��د كان عال�ًم بوجوده، وإن مل 
د املعلوم؛ ألنَّ العلم باليشء س��يوجد عل��م بوجوده إذا وجد،  د له صفة وإنَّم جتدَّ يتج��دَّ
وإنَّم يتغريَّ عليه االس��م، وجيري ذلك جمرى تغريُّ االس��م عىل زم��اٍن بعينه، بأن يوصف 
��ه غد( قبل حصوله، فإذا حصل قيل: إنَّه اليوم، وإذا تقىضَّ وِصف بأنَّه أمس، فتغريَّ  )بأنَّ

عليه االسم، واملعلوم مل يتغري)182(.

َنُكْم﴾، قيل يف معناه أقوال: ََ وقوله: ﴿َوَما َكاَن اهللُ لُِيِضيَع إِي

لت القبلة ق��ال ناس: كيف بأعملنا  أوهلِّلِّلا: قال ابن عبَّاس وقت��ادة والربيع: ل�مَّ حوِّ
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الت��ي كنَّا نعمل يف قبلتن��ا األوىل؟ وقيل: كيف بمن مات من إخوانن��ا قبل ذلك؟ فأنزل 
َنُكْم﴾، وهذه اآلية فيها داللة عىل جواز النسخ يف الرشيعة  ََ اهلل: ﴿َوَما َكاَن اهللُ لُِيِضيَع إِي
بل عىل وقوعه؛ ألنَّه قال: ﴿َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الَّتِي ُكنَت َعَلْيَها﴾ فأخرب أنَّ اجلاعل لتلك 

القبلة كان هو تعاىل، وأنَّه هو الَّذي نقله عنها، وذلك هو النسخ)183(.

ف��إن قيل: كيف أضاف اإليمن إىل األحياء، وه��م كانوا قالوا: كيف بمن مىض من 
إخواننا؟.

قلن��ا: جيوز ذلك عىل التغليب؛ ألنَّ من عادهتم أن يغلِّبوا املخاطب عىل الغائب كم 
ر عىل املؤنث، واألنبه عىل األكمل، فيقولون: فعلنا بكم وبلَّغناكم، وإن كان  يغلِّبون املذكَّ

أحدمها حارًضا واآلخر غائًبا.

ف��إن قي��ل: كيف جاز عىل أصحاب النبّي الش��كُّ يف من مىض من إخواهنم فلم 
م كانوا عىل ح��قٍّ يف صالهتم إىل بيت املقدس؟ قيل: الوجه يف اخلرب املروي يف  ي��دروا أهنَّ
م أحبُّوا هلم ما أحبُّوا  ه إىل الكعبة معنا؟ ألهنَّ ذلك كيف إخواننا لو أدركوا الفضل بالتوجُّ
ألنفس��هم، أو يك��ون قال ذلك منافق، فخاط��ب اهلل املؤمنني بم فيه ال��رّد عىل املخالفني 

املنافقني)184(...«)185(.

تعقيب الباحث

ترك اب��ن إدريس القراءات واملعنى احلريّف واإلعراب يف هذه اآلية، واسرس��ل يف 
انتخابه، ول�مَّ جاء إىل املعنى العام يف تفسري اآلية اجتزأ ما قاله الطويّس، إذ قال: »املعنى: 

فإن قيل: بأيِّ يشٍء يشهدون عىل الناس، قلنا فيه ثالثة أقوال:

أحدها: ليش��هدوا عىل الناس بأعمهلم التي خالفوا فيها احلقَّ يف الدنيا ويف اآلخرة، 
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َهَداِء﴾)186(، وقال ﴿َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْشَهاد﴾)187(. كم قال: ﴿َوِجيَء بِالنَّبِييِّنَي َوالشُّ

د، واجلوارح. كم  ��ة حممَّ ق��ال ابن زيد: األش��هاد أربعة: املالئكة، واألنبياء، وأمَّ
ََ َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾)188(. قال: ﴿َويْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسنَُتُهْم َوَأْيِديِْم َوَأْرُجُلُهْم بِ

��م بلغوا. وج��از ذلك إلعالم  بني بأهنَّ الثِّلِّلاين: ُيش��هدون األنبياء ع��ىل أممه��م املكذِّ
اهم بذلك. النبّي إيَّ

ًة عليهم فيم يش��هدون، كم أنَّ  الثالِّلِّلث: ﴿َتُكوُنِّلِّلوا ُشِّلِّلَهَداَء َعَل النَِّّلِّلاِس﴾، أي حجَّ
ة  ا األمَّ ة يف كلَّم أخ��رب به. والنب��ّي وحده كذل��ك. فأمَّ النبّي ش��هيد بمعن��ى حجَّ

ة دون كلِّ واحٍد منها«)189(. فجمعتها حجَّ

بمالحظ��ة القول اخلام��س الذي وضعه الطويّس يف تفس��ري قول��ه: ﴿إاِلَّ لِنَْعَلَم﴾، 
فالش��يخ الطويّس يف تفس��ريه قال هناك ثالثة وجوه، وأضاف رأًيا رابًعا للسيِّد املرتىض، 
ثمَّ إنَّ هناك رأٌي خامٌس درجُه ابن إدريس عىل أنَّه تكملة للتفسري وليس رأًيا خامًسا كم 

فعل الشيخ الطويّس)190(.

َنُكْم﴾، ثالثة أقوال، اقتر  ََ كم أنَّ يف تفس��ري قوله تعاىل: ﴿َوَما َكاَن اهللُ لُِيِضيِّلِّلَع إِي
ل، وترك باقي األقوال: للحسن والبلخّي، وترك املعنى اللغوّي  ابن إدريس بالقول األوَّ

لإلضاعة.

ا ناسخة. ة باآلية، منتهًيا بأهنَّ ثمَّ أضاف املعلومات اخلاصَّ

َّْن َينَْقلُِب َعِّلِّلَل َعِقَبْيِه﴾، وقوله تع��اىل: ﴿إِنَّ اهللَ بِالنَّاِس  ا تفس��ري قوله تع��اىل: ﴿مِم أمَّ
ض هلم. َلَرُءوٌف َرِحيٌم﴾، فلم يتعرَّ

الوس��ط: ما ل��ه الطرفان أو األطراف، ويس��تعمل بمعنى العدل؛ ألنَّ الوس��ط هو 
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��ط  أع��دل ما يكون م��ن اليشء، وأبعده من االنحراف. وبعبارٍة أخرى: إنَّ العدل متوسِّ
ب��ني التفري��ط واإلفراط. ويقرب منه اس��تعمله يف معنى اخِليار. وكي��ف كان، فهو صفة 

لليشء بالقياس إىل الغري)191(.

الش��هادة والشهود: احلضور مع املش��اهدة بالصرب أو بالبصرية)192(. وهبذا تبنيَّ أنَّ 
املراد من الشهادة يف اآلية املبحوث عنها هي الشهادة عىل األعمل، وإنَّ هؤالء اخلواص 
ة ُجعلوا وسًطا وُمنحوا هذه الكرامة؛ الرتباط هذه الشهادة هبذا الوصف، سواء  من األمَّ
كان املراد بالوسطيَّة كوهنم واسطة بني الرسول والناس، أو كوهنم عدواًل غري مائلني إىل 

اإلفراط والتفريط، فهم ُمثٌل ُعليا للناس، أو غري ذلك.

ة املس��لمة طائفة معيَّنة فازت بمقام الش��هادة عىل األعمل، وأنَّ  فالنتيجة إنَّ يف األمَّ
ة إبراهيم عىل ما يقتضيه انطب��اق آية االجتباء األخرية عىل  ه��ذه الطائفة هي من ذريَّ

آية الشهادة.

اآية الجتباء

ُكْم  ُكِّلِّلْم َواْفَعُلوا اْلِّلَخِّلِّلْرَ َلَعلَّ ا الَِّذيِّلِّلَن َآَمنُوا اْرَكُعِّلِّلوا َواْسِّلِّلُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ َ ﴿يِّلِّلا َأيُّ
يِن ِمْن َحَرٍج  ُتْفلُِحوَن * َوَجاِهُدوا يِف اهللِ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الديِّ
ُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم  ُكُم اْلِّلُمْسلِِمنَي ِمْن َقْبُل َويِف َهَذا لَِيُكوَن الرَّ ََّ َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َس ِملَّ
َكاَة َواْعَتِصُمِّلِّلوا بِاهللِ ُهَو َمْواَلُكْم  ِّلِّلاَلَة َوَآُتوا الزَّ َوَتُكوُنِّلِّلوا ُشِّلِّلَهَداَء َعَل النَّاِس َفَأِقيُموا الصَّ

َفنِْعَم اْلِّلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصُر﴾)193(.

تعقيب الباحث

هاتان اآليتان هلم داللة باملكانة العظمى التي ُخصَّ هبا املس��لمون، وهي اجتباء اهلل 
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إيَّاهم وشهادة الرس��ول عليهم وشهادهتم عىل الناس، وهي داللٌة رصحيٌة عىل اإلمامة، 
ض ملوض��وع اإلمامة يف اآليتني)194(، كم أنَّ ابن  ولك��ن بعد التقصِّ يف التبيان أنَّه مل يتعرَّ

إدريس مل ينتخبهم يف مصنَّفه.

فاالجتب��اء ه��و اختيار اليشء؛ مل��ا فيه من الص��الح، وقيل:معن��اه اختاركم لدينه، 
ًها إىل من اختاره اهلل بفعل الطاعات،  وجهاد أعدائه، وال بدَّ أن يكون ذلك خطاًبا متوجِّ
دون أن يكون ارتكب الكبائر املوبقات. وإنَّ كلَّ س��بٍق منه جهاد يف سبيل اهلل. ومل جيعل 

عليكم ضيًقا يف دينكم)195(.

��ه تعاىل بعد أن أمر املؤمنني عموًما بالركوع  ة، وهي أنَّ ��ح اآليَتني حقيقة مهمَّ وتوضِّ
والس��جود ومطلق العب��ادة وفعل اخلريات واجله��اد يف اهلل حقَّ جهاده، ب��نيَّ هلم فضله 
العظيم من االجتباء وما بعده، تؤدِّي بصورة طبيعيَّة إىل ش��هادة الرسول عليهم، ثمَّ 

شهادة أهل البيت عىل العباد.

واالجتب��اء: قال جبيت املاء يف احلوض مجعت��ه، واحلوض اجلامع له جابية، ومجعها 
اه بفيٍض  ج��واب، واالجتباء اجلمع عىل طريق االصطفاء، واجتباء اهلل العبد ختصيصه إيَّ
��ل له منه أن��واع من النِّعم بال س��عٍي من العبد، وذل��ك لألنبياء وبعض من  إهل��يٍّ يتحصَّ

يقنَي والشهداء)196(. يقارهبم من الصدِّ

وعلي��ه، فاإلنس��ان املجتب��ى ه��و اإلنس��ان املس��لم الذي ال جي��د يف نفس��ه حرًجا 
ممَّ��ا ق��ىض اهلل وَأَم��ر، لذل��ك فاإلس��الم واالنقي��اد مرات��ب، وإنَّ هذا اإلس��الم املالزم 
لالجتب��اء واالصطف��اء ال ب��دَّ وأن يكون من مراتب��ه العليا بحكم االمتن��ان تكريم إهلّي 
رون م��ن الرجس، فهم الش��اهد عىل   ال ينال��ه إالَّ املخلص��ون غاي��ة اإلخ��الص، املطهَّ

أعملنا.
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اآية روؤية الأعمال

وَن إىَِل َعالِِّلِم اْلَغْيِب  دُّ ى اهللُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َوالِّلُْمْؤِمنُوَن َوَسُرَ ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَرَ
ََ ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾)197(. َهاَدِة َفُينَبيُِّئُكْم بِ َوالشَّ

ق��ال ابن إدريس: »روي يف اخلرب أنَّ أعمل العب��اد ُتعرض عىل النبّي يف كلِّ اثنني 
ة؛ فيعرفوهنا، وهم املعنيُّون بقوله:  ومخي��س؛ فيعلمها)198(، وكذلك ُتعرض عىل األئمَّ
ى اهللُ﴾ عىل وجه االس��تقبال، وهو عامل باألشياء  ﴿َواْلِّلُمْؤِمنُوَن﴾)199(. وإنَّم قال: ﴿َسِّلِّلَرَ
قبل وجودها؛ ألنَّ املراد بذلك أنَّه سيعلمها موجودة بعد أن علمها معدومة، وكونه عال�ًم 

د حال له بذلك)200(...«)201(. ا ستوجد هو كونه عال�ًم بوجودها إذا وجدت ال جُيدِّ بأهنَّ

تعقيب الباحث

اختار ابن إدريس يف تفس��ري هذه الرواية اخلرب وحس��ب، ومل يبتدئ التفسري كم بدأ 
 الطويّس، فقال الطويّس: »هذا أمر من اهلل تعاىل لنبيِّه أن يقول للمكلَّفني: ﴿اْعَمُلوا﴾
ى اهللُ َعَمَلُكْم َوَرُسِّلِّلوُلُه   م��ا أمرك��م اهلل به من الطاعة واجتنبوا معاصيه، فإنَّ اهلل ﴿َسِّلِّلَرَ
َوالِّلُْمْؤِمنُوَن﴾، ويف ذلك رضب من التهديد، كم قال جماهد، واملراد بالرؤية ها هنا العلم 
اه إىل مفع��وٍل واحد، ولو كان بمعن��ى العلم الذي ليس  ال��ذي هو املعرف��ة، ولذلك عدَّ
ى إىل مفعوَلني، وليس ألحٍد أن يقول: إنَّ أعمل العباد من احلركات يصحُّ  بمعرفة لتعدَّ
اه إىل اجلملة، وذلك أنَّ العلم  رؤيته��ا ملكان ه��ذه اآلية؛ ألنَّه لو كان املراد هبا العلم لع��دَّ
ى إىل مفعوَلني ما كان بمعنى الظّن، وذلك ال جيوز عىل اهلل، وإنَّم جيوز عليه  ال��ذي يتع��دَّ
وَن إىَِل َعالِِّلِم  دُّ م��ا كان بمعن��ى املعرفة«)202(. كم أنَّه مل يكمل تفس��ريها: »وقوله ﴿َوَسِّلِّلُرَ
ِّلِّلَهاَدِة﴾، معناه سرجعون إىل اهلل الذي يعلم الرسَّ والعالنية ﴿َفُينَبيُِّئُكْم﴾ أي  اْلَغْيِب َوالشَّ

ََ ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾ وجيازيكم عليه«)203(. خيربكم ﴿بِ
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الرؤي��ة: إدراك املرئ��ّي بالعني أو بالقل��ب. والرؤية: النظر بالع��ني وبالقلب. وهي 
��ة وما جيرى جمراه، الثاين بالوهم والتخيُّل،  ل باحلاسَّ إدراك املرئ��ّي، وذلك أرُضب: األوَّ

ر، الرابع بالعقل)204(. الثالث بالتفكُّ

ا النبّي قل للناس: اعملوا ما ش��ئتم، ولكن اعلموا أنَّ اهلل تعاىل يرى  فاملعن��ى: يا أهيُّ
أعملكم وأنتم بمنظره ومرآه، فيجازيكم هبا يوم القيامة حني تردُّون إليه، وكذلك رسوله 
شاهد ناظر لِ�م تعملون، واملؤمنون الذين هم غريكم طبًعا أيًضا شهداء ناظرون. فاآلية 
ة املعصومني- وهم أج��ىل مصاديق املؤمنني-  ت��دلُّ عىل أنَّ رس��ول اهلل، واألئمَّ
ي��رون كّل ما يعمله العباد رؤي��ًة ال تتمُّ إالَّ باإلرشاف الوج��ودّي عىل األعمل ومنابعها 

النفسيَّة.

اآية الرا�سخون يف العلم

اٌت  ٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشِّلِّلاِبَ ََ ﴿ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه َآَياٌت حُمَْك
ِّلِّلا الَِّذيِّلِّلَن يِف ُقُلوِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشِّلِّلاَبَه ِمنُْه اْبتَِغِّلِّلاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغِّلِّلاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم  َفَأمَّ
ُر إالَّ ُأوُلو  كَّ نَا َوَما َيذَّ اِسِّلِّلُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِّْلِّلِد َربيِّ َتْأِويَلِّلِّلُه إالَّ اهللُ َوالرَّ

اأْلَْلَباِب﴾)205(.

ق��ال ابن إدريس: »املحكم: هو ما عل��م املراد بظاهره من غري قرينة تقرن إليه وداللة 
 ت��دلُّ عىل املراد ب��ه لوضوحه، نح��و قول��ه:﴿إِنَّ اهللَ اَل َيْظلُِم النَِّّلِّلاَس َشِّلِّلْيًئا﴾)206(، وقوله: 

ةٍ﴾)207(، واملتش��ابه: ما ال يعلم املراد بظاهره حتَّى يقرن به ما يدلُّ عىل  ﴿اَل َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ
ُهُم  ُه اهللُ َعَل ِعْلِّلِّلٍم﴾)208(، فإنَّه يفارق قول��ه: ﴿َوَأَضلَّ املراد اللتباس��ه، نحو قول��ه: ﴿َوَأَضلَّ
﴾)209(؛ ألنَّ إضالل السامرّي قبيح، وإضالل اهلل بمعنى حكمه بأنَّ العبد ضال  ِّلِّلاِمِريُّ السَّ

ليس بقبيح، بل هو حسن، فإن قيل: ملَ أنزل يف القرآن املتشابه؟ وهالَّ أنزله كلَّه حمكًم؟
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قلن��ا: للحثِّ عىل النظر الَّذي يوج��ب العلم، دون االتِّكال عىل اخلرب من غري نظر؛ 
ز أن يكون اخلرب كذًبا،  ، جوَّ وذلك أنَّه لو مل يعلم بالنظر أنَّ مجيع ما يأيت به الرس��ول حقُّ
وبطلت داللة السمع وفائدته، فلحاجة العباد إىل ذلك من الوجوه التي تتناوله أنزله اهلل 
متش��اهًبا، ول��وال ذلك ملا بان منزلة العلمء وفضلهم عىل غريه��م؛ ألنَّه لو كان كلُّه حمكًم 
لكان من يتكلَّم باللغة العربيَّة عال�ًم به، وال كان يش��تبه معرفة املراد عىل أحد، فيتساوى 
الن��اس يف علم ذل��ك، عىل أنَّ املصلحة معت��ربة يف إنزال القرآن متش��اهًبا؛ ألنَّ املصلحة 

اقتضت ذلك، وما أنزله حمكًم؛ فلمثل ذلك.

واملتش��ابه يف الق��رآن يقع في��م اختلف الناس فيه م��ن أمور الدين، م��ن ذلك قوله 
تعاىل:﴿ُثمَّ اْسِّلِّلَتَوى َعِّلِّلَل اْلَعْرِش﴾، فاحتم��ل يف اللغة أن يكون كاس��تواء اجلالس عىل 

الرسير، واحتمل أن يكون بمعنى االستيالء، نحو قول الشاعر:

م���ه���راق)210(ث����مَّ اس���ت���وى ب���رش ع���ىل ال���ع���راق ودم  س��ي��ف  غ��ري  م��ن 
ٌء﴾)211(، وقوله:   وأح��د الوجهني ال جي��وز عليه تعاىل لقول��ه: ﴿َلْيِّلِّلَس َكِمْثلِِّلِّلِه َشْ
��ذي يرد إليه   ﴿مَلْ َيُكِّلِّلْن َلِّلِّلُه ُكُفًوا َأَحِّلِّلٌد﴾)212(، واآلخ��ر جيوز عليه، فه��ذا من املحكم الَّ

املتشابه.

��ذي هو قوله:  وم��ن ذلك قول��ه:﴿ُكلٌّ ِمْن ِعنِّْلِّلِد اهللِ﴾)213(، فرددن��اه إىل املحكم الَّ
﴿َوَيُقوُلِّلِّلوَن ُهِّلِّلَو ِمِّلِّلْن ِعنِّْلِّلِد اهللِ َوَما ُهِّلِّلَو ِمِّلِّلْن ِعنِّْلِّلِد اهللِ َوَيُقوُلوَن َعِّلِّلَل اهللِ اْلَكِّلِّلِذَب َوُهْم 

َيْعَلُموَن﴾)214(.

ٌء﴾ مع االش��تباه  ف��إن قيل: كيف عددت��م من مجلة املحكم قوله: ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َشْ
فيه بدخول الكاف؟ قلنا: إنَّم قلنا إنَّه حمكم؛ ألنَّ مفهومه ليس كمثله يشء عىل وجٍه من 
الوج��وه، دون أن يكون عند أحد من أهل التأويل ليس مثل مثله يشء، فدخول الكاف 
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ل الَّذي من أجله  وإن اش��تبه عىل بعض الناس لِ�َم دخلت، فلم يش��تبه عليه املعن��ى األوَّ
كان حمكًم.

وقد حكينا فيم مىض عن املرتىض عّ� بن احلسني املوسوي أنَّه قال: »الكاف ليست 
زائدة، وإنَّم نفى أن يكون ملثله مثل، فإذا ثبت ذلك علم أنَّه ال مثل له؛ ألنَّه لو كان له مثل 
 لكان له أمثال، وكان يكون ملثله مثل، فإذا مل يكن له مثل دلَّ عىل أنَّه ال مثل له، غري أنَّ هذا 

تدقيق يف املعنى، فتصري اآلية عىل هذا متشاهبة؛ ألنَّ ذلك معلوم باألدلَّة«)215(.

تعقيب الباحث

مل يذك��ر معنى﴿ُهَو﴾، أي: الق��رآن، مبارشًة، قال: املحكم، ومل يذكر اختالف أهل 
التأويل يف املحكم واملتش��ابه، وهي عىل مخس��ة أقوال)216(، ومل يفرسِّ مفردات اآلية، ومل 
ق للمعنى العام لآلية وال ملعناها احلريّف وإعراهبا، بل انتقل  يذكر س��بب نزوهلا، ومل يتطرَّ
إىل بي��ان جزئيَّ��ة يف اآلية وه��ي: »مل أنزل يف القرآن املتش��ابه؟ وهالَّ أنزل��ه كلَّه حمكًم؟«. 
وينق��ل تفس��ري الطويّس هل��ذه اجلزئيَّة، ثمَّ يس��تقطع هذا املقطع من التفس��ري، ومن ذلك 
 قوله: ﴿َوَما َتَشِّلِّلاُؤوَن إاِلَّ َأْن َيَشاَء اهللُ﴾)217( متشابه، وبنيَّ املراد باملحكم الذي هو قوله: 
ة بم يوهم  ًَ لِْلَعامَلنَِي﴾)218(، ومن ذلك اعراض امللحدين يف باب النبوَّ ﴿َوَما اهللُ ُيِريُد ُظْل
َعُلوَن َلُه َأْنَداًدا  املناقضة كقوله: ﴿ُقْل َأئِنَُّكْم َلَتْكُفِّلِّلُروَن بِالَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض يِف َيْوَمنْيِ َوَتْ
ا يِف  َر فِيَها َأْقَواَتَ َذلِِّلِّلَك َربُّ اْلَعاَلِّلِمِّلِّلنَي * َوَجَعَل فِيَهِّلِّلا َرَوايِسَ ِمْن َفْوِقَها َوَباَرَك فِيَها َوَقِّلِّلدَّ
ا َولِْلَْرِض اِْئتَِيا  ِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل هَلَ ََ ِّلِّل ِّلِّلائِلنَِي * ُثمَّ اْسِّلِّلَتَوى إىَِل السَّ اٍم َسِّلِّلَواًء لِلسَّ َأْرَبَعِة َأيَّ
﴾)219(، فقال:  َواٍت يِف َيْوَمِّلِّلنْيِ ََ َطْوًعِّلِّلا َأْو َكْرًهِّلِّلا َقاَلَتا َأَتْينَا َطائِِعنَي * َفَقَضاُهنَّ َسِّلِّلْبَع َسِّلِّل
َواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة  ََ ِّلِّل اليومان واألربعة واليومان ثمنية، ثمَّ قال: ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
ِّلِّلاٍم﴾ فأومهوا أنَّ ذلك مناقض��ة، وليس األمر عىل ما ظنُّوه؛ ألنَّ ذلك جيري جمرى قول  َأيَّ
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ام، ورسنا إىل الكوفة يف مخس��ة عرش يوًما،  القائل: رسنا من البرة إىل بغداد يف عرشة أيَّ
فالعرشة داخلة يف اخلمسة عرش وال يضاف، فيقال: عرشة ومخسة عرش مخسة وعرشون 
يوًم��ا كان فيها الس��ري، فكذلك خلق اهلل األرض يف يومني وقضاهنَّ س��بع س��مواٍت يف 
ام. وتقديره خلق األرض يف يومني من غري تتميم وجعل  يومني، ومتمَّ خلقهنَّ يف ستَّة أيَّ
الن كم يقال: جعل الدور يف  ام فيها اليومان األوَّ فيها روايس وما تمَّ به خلقها يف أربعة أيَّ
شهَرين وفرغ منهنَّ يف أربعة أشهر. فيكون املحكم قد أبان عن معناه أنَّه عىل جهة خلق 
األرض يف يوم��ني من غ��ري تتميم، وليس عىل وجه التضادِّ عىل ما ظنُّوه. فإن قيل: كيف 
عيه  ة مع جواز تقييده بم يف العقل؟ ويف ذلك إمكان كلِّ مبطل أن يدَّ يك��ون املحكم حجَّ
فتذهب فائدة االحتجاج باملحكم؟ قلنا: ال جيب ذلك من قبل أنَّ التقييد بم يف العقل إنَّم 
ا إىل تعارف من جهة العق��ول دون ما ال يتعارف يف العقول، بل حيتاج  جي��وز فيم كان ردًّ
مات ال يتعارفها العقالء من أهل اللغة، واملراعى يف ذلك أن يكون هناك تعارف  إىل مقدِّ
ل دون  ة يف األوَّ م��ن جهة العقل تقتضي��ه احلكمة دون عادة أو تع��ارف يشء؛ ألنَّ احلجَّ
الثاين، ومن جهة التباس ذلك دخل الغلط عىل كثري من الناس«)220(، ثمَّ يكمل تفس��ري 
الطويّس يف هناية االستشهاد بكالم عّ� بن احلسن املرتىض، ويرك إكمل تفسري الطويّس 

إىل هناية اآلية.

��ا من مثبتات اإلمامة،  ق لداللة اآلية عىل أهنَّ ��ه مل يتطرَّ بمالحظة تفس��ري الطويّس أنَّ
م هم من يس��تنطقون الكتاب أينِّ ت��ارك فيكم الثَّقَلني  ��م الثقل الثاين للرس��الة، وأهنَّ وأهنَّ
كتاب اهلل وعريت هي التي تس��تنطق برسوخها يف العلم، لذلك ملا انتخبها ابن إدريس مل 

يذكر شيًئا من ذلك ومل يعقب.

ظاهر اآلية الكريمة يديل بالتقسيم الثنائّي، فعن تقسيم آيات الكتاب، تنقسم عىل: 
حمكم ومتش��ابه. كم أنَّ املكلَّفني ينقس��مون عىل: راس��خون يف العلم، وغري راس��خني. 
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وغري الراس��خني عىل قس��مني: قس��م يتَّبع املتش��ابه، وهم الذين قد زاغ��ت قلوهبم عن 
. والقس��م اآلخر ال يتَّبع املتش��ابه، وبالتايل يلزم قوله تعاىل  الراط املس��تقيم وعن احلقِّ
باع الراس��خني يف العلم؛ كي هيدوهم إىل تأويل املتشابه باملحكم. وأنَّ املحكمت هنَّ  باتِّ
بمثابة األمِّ التي يرجع هلا املتشابه بمعونة الراسخني يف العلم. إذن َمن هم الراسخون يف 
ة  فاته العقائديَّ العلم؟ تس��اؤل أغفله الطويّس يف تبيانه قد يكون بينه يف مكان آخر يف مؤلَّ
م متَّصفون باإلحاط��ة باملحكم إحاطة  األخ��رى، ولكن هنا جواب الس��ؤال، وهو: إهنَّ
��ة، غري مقدور عليه لغريهم، وهذه اإلحاطة تس��تلزم العلم بتأويل املتش��ابه، وكون  تامَّ
ك  ة اإلسالميَّة، ال خصوص فرٍد واحٍد، وأنَّ التمسُّ الراسخني يف العلم ثلَّة من هذه األُمَّ
ق  ��ٍة إالَّ هبم، ك��م ال يتحقَّ ��ق بصورٍة صحيح��ٍة كاملٍة تامَّ بالكت��اب عىل انف��راد ال يتحقَّ
م هادون إىل حمكمته، وتأويل متشاهباته، وهو  ك بالكتاب؛ ألهنَّ ��ك هبم إالَّ بالتمسُّ التمسُّ

مفاد حديث الثقلني.
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اخلامتة

ا ختصُّ اإلمامة: يف هناية املطاف ال بدَّ من إلقاء نظرٍة عىل اآليات التي تبنيَّ أهنَّ

 ف��إنَّ اآلي��ات التي تناولت مفهِّلِّلوم اخلالفة أعط��ت دالالت يف كوهنا جع��اًل إهليًّا، 

��ح هلا بجميع  ا هب��ة إهليَّة متوقِّفة ع��ىل علم املرشَّ وال دخ��ل لغ��ري اهلل يف جعله��ا، كم إهنَّ
ن من التعبري عنها، ك��م هو متوقِّف أيًضا  أس��مء اهلل احلس��نى وصفاته العليا؛ لكي يتمكَّ
ة تدبريه��ا وقيادهتا، واخلالفة  ��ن من القيام بمهمَّ ع��ىل معرفته جلميع املخلوقات؛ ليتمكَّ
��م خيتصُّ وجود ذل��ك اخلليفة،  ال يس��تحقها مجي��ع أبناء آدم املفس��دين يف األرض، وإنَّ
ا غريه فهم تبٌع له  وهو الغاية القصوى واهلدف األس��مى خللق اإلنس��ان يف كلِّ زمان، أمَّ

سائرون حتت ظلِّ قيادته احلكيمة.

��ا آية اإلمامة املجعولة لش��يخ األنبي��اء إبراهيم، الذي منح ه��ذا املقام العايل  أمَّ
ض لالبتالء؛ فأتمَّ الكلمت، ذلك العهد اإلهلّي ال يناُل أّي ظاملٍ أبًدا. عندما تعرَّ

آية ُأول األمر: تبنيِّ للرس��ول مقام والي��ة األمر، فضاًل عن املقامات األخرى، 
ة، فتجب طاعته واق��ران إطاعته بإطاعة اهلل تعاىل. وإطاعة ُأويل  أي: احلكوم��ة عىل األمَّ
األمر هي نفس إطاعة الرس��ول، وهؤالء مقامهم من مقام الرس��ول، وهو مقام 
ة، واملقصود يف اآلية: ﴿الَِّذيَن  العصم��ة، واملراد من ُأويل األمر أفراد معصومون من األمَّ

.�َّآَمنُوا﴾ هنا هو اإلمام أمري املؤمنني ع

ة ترشيًعا يرتَّب عليه عدم  ديَّ آية التبليغ: تبنيِّ هذه اآلية أنَّه ال جتد يف الرس��الة املحمَّ
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د  الك��مل والت��مم يف تبليغ الرس��الة، لكن هنا يف آي��ة التبليغ األمر خيتل��ف، أي: »يا حممَّ
��غ األمر ال��ذي يف عهدتك، وأن خفت ومل تبلِّغ فم بلَّغت الرس��الة، والضامن اهلل عىل  بلِّ
خوف��ك يف كونه تعاىل عاصمك من الناس«، لذلك جعل ترك تبليغه للناس بمنزلة ترك 
تبليغ جمموع الرس��الة اإلس��الميَّة، وما يمكن معه أن خياف الرسول من الناس فيه، 
اللَّهمَّ إالَّ إذا كان ذلك أمًرا يف مستوى أمر الرسالة، وهو الوالية التي أثبتتها آية اإلكمل، 

وذلك باعتبار أنَّ اإلمامة والوالية هي رسُّ بقاء الرشيعة وخلودها.

آية اإلكَل: اآلية ال ترتبط بم قبلها وما بعدها بسياٍق واحٍد، واملراد من اليوم الذي 
ار هو  ار وكمل فيه الدين ومتام النعمة، هو ي��وم الغدير. كم أنَّ يأس الكفَّ يئ��س فيه الكفَّ

إرساء دعائم اإلمامة والنيابة الدائمة.

آية علم الكتاب: هذه اآلية بصدد إعالن شهادة اهلل وشهادة من عنده علم الكتاب، 
وإنَّ اقران شهادة من عنده علم الكتاب بشهادة اهلل ووصفها بأنَّ فيها الكفاية دليل عىل 

.�ّرفعة شأن صاحبها، ورويات الفريَقني خري شاهٍد عىل أنَّه أمري املؤمنني ع

آية البييِّنة: الش��اهد هو رسول اهلل وأهل بيته، وأنَّه ال بدَّ وأن يكون الشاهد 
معصوًما.

آيِّلِّلة املباهلة: تبنيِّ اآلي��ة الكريمة مدى فض��ل أهل البيت، وه��م عّ� وفاطمة 
ت��ه لديه، وأن  م أحبُّ اخللق إىل رس��ول اهلل وأخصُّ خاصَّ واحلس��ن واحلس��ني، وأهنَّ

.ينطبق عليه عنوان )َأْنُفِسنَا(، أي: نفس الرسول عليًّا

آيِّلِّلة التطهِّلِّلر: تبنيِّ امل��راد اإلهل��ّي يف إرادة اهلل تع��اىل التكوينيَّة يف ك��ون مرادها هو 
إذهاب الرجس عن أهل البيت دون غريهم، فاإلرادة التكوينيَّة ختتلف عن اإلرادة 

الترشيعيَّة بالتطهري، ال ختتصُّ هبم، بل للناس املكلَّفني مجيًعا.
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ة: ُتظهر األجر الذي يسأله الرسول الذي يرجع إىل مسألة بقاء الرسالة  آية املودَّ
ة ذوي القربى لذلك. ة بقيادهتا، فيجب مودَّ اإلسالميَّة، وارتباط األمَّ

آية الشهادة: تبنيِّ املراد، وهو الوسطيَّة واالعتدال الكامل، وهذا الفضل أن جعل فينا 
م يشهدون  من املؤمنني من يمثِّل هذه الوس��طيَّة، ويتَّصفون بالعصمة وعلم الغيب؛ ألهنَّ
ويرشفون عىل ضمئر الناس، فهم يش��ركون مع الرس��ول يف الشهادة، ومن يشرك 
 مع الرس��ول يف هذا املقام فال بدَّ أن يكون معصوًما عال�ًم، فالرس��ول حيرض األعمل 

واملؤمنون املخصوصون يف اآلية أيًضا مشركون معه يف أداء هذه اخلصيصة.

 ،هذا يف مالحظة اآليات الكريمت، وما تبنيَّ من املراد بحسب أقوال أهل البيت
ا ما ورد عن ابن إدريس يف منتخبه، فتبنيَّ أنَّه اختر تفس��ري التبيان للش��يخ الطويّس  أمَّ
ب عىل يشء،  ة مالحظة ما أفاده من تفسري اآليات الكريمت، فلم يعقِّ وظهر جهده يف قوَّ
ومل يبِد رأًيا، كم أنَّه مل يقارن أو ينقد، وكلُّ هذا تعبرٌي عن إعجابه الكبري وانش��داده آلراء 
الش��يخ الط��ويّس، وهو ذو الب��اع الكبري، وصاح��ب الرسائر، وعلم م��ن أعالم احلوزة 
العلميَّة الدينيَّة يف مدينة احِللَّة، فلو أمكن أن جيد ثغرًة؛ لولج فيها، وأبدى رأًيا، لكنَّه كان 

ًصا هلا. ًدا آلرائه، معجًبا هبا، مستقرًيا ملخِّ مؤكِّ
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هوام�ص البحث

)1( العني، الفراهيدّي: 430-425/8.

)2( لسان العرب، ابن منظور: 25/12.
)3( سورة احلجر: 79.

)4( تاج العروس، الزبيدّي: 33/16.
)5( املواقف، اإلجيّي: 574/3.

د البغدادّي املاوردّي: 5. )6( األحكام السلطانية والواليات الدينيَّة، عّ� بن حممَّ
)7( تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون: 191/1.

ة، الشيخ املفيد: 39. )8( النكت االعتقاديَّ
)9( ينظر: الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ابن حزم: 87/4.

)10( امللل والنحل، الشهرستايّن: 24/1.
)11( الشايف يف اإلمامة، الرشيف املرتىض: 5/1.

)12( سورة البقرة: 30.
)13( األسود بن يعفر- ويقال ُيعفر بضمِّ الياء- ابن عبد األسود بن جندل بن هنشل بن دارم بن مالك 
ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم. وأمُّ األسود بن يعفر رهم بنت العبَّاب، من بني سهم بن 
م يف الطبقة  د بن س��الَّ م فصيح، من ش��عراء اجلاهليَّة، ليس باملكثر. وجعله حممَّ عجل. ش��اعر متقدِّ
الثامنة مع خداش بن زهري، واملخبَّل الس��عدّي، والنِّمر بن تولب العكّ�. وهو من العيش- ويقال 

العشو بالواو- املعدودين يف الشعراء.
وقصيدته الداليَّة املشهورة:  

واهل���������ّم خم���ت���ر ل��������دّي وس������ادين�����ام اخل�������ّ� وم�����ا أح�������ّس رق�����ادي
ليَّة مأثورة. معدودة من خمتار أشعار العرب وحكمها، مفضَّ  

توقَّف س��وار القايض يف شهادة دارمّي جيهل األسود بن يعفر. ينظر أخباره يف: األغاين، أبو الفرج   
األصفهايّن: 13/13.

)14( جماز القرآن، معمر بن املثنَّى التيمّي: 37/1.
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)15( ديوان اهلذليِّني: 37/2.
)16( حزانة األدب، البغدادّي: 37/7.

)17( ه��و النِّم��ر بن تولب بن أقيش بن عب��د كعب بن عوف بن احلارث بن ع��وف بن وائل بن قيس 
ابن عكل- واسم عكل عوف بن عبد مناف- بن أّد بن طابخة بن إلياس بن مرض بن نزار، شاعٌر 
مقلٌّ خمرضم أدرك اجلاهليَّة وأس��لم، فحسن إسالمه، ووفد إىل النبّي، وكتب له كتاًبا، فكان يف 
أيدي أهله، وروى عنه حديًثا س��أذكره يف موضعه، وكان النمر أحد أجواد العرب املذكورين 

وفرساهنم. األغاين، األصفهايّن: 455/22.
)18( رشح أدب الكاتب، موهوب بن أمحد اجلواليقّي: 258.

)19( كتاب سيبويه: 380/4.
)20( ال��وايف بالوفي��ات، الصفدّي: 226/9، واس��م أيب الصلت عبد اهلل ب��ن أيب ربيعة بن عوف من 
ثقيف، كان أبوه ش��اعًرا، اتَّفق العلمء عىل أنَّه أش��عر ثقيف، كان قد نظر يف الكتب ولبس املس��وح 
ة، فلمَّ ظهر النبّي قي��ل له هذا الذي  ا يف األوث��ان والتمس الدين وطم��ع يف النبويَّ تعبُّ��ًدا وش��كًّ
كنت تس��ريب وتقول فيه، فحس��ده عدو اهلل وقال: إنَّم كنت أرجو أن أكونه، فأنزل اهلل تعاىل فيه: 
ض قريًشا بعد وقعة بدر، ورثى قتىل  ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي َآَتْينَاُه َآَياتِنَا َفاْنَسِّلِّلَلَخ ِمنَْها﴾، وكان حيرِّ

بدر بقصيدة.
)21( تاج العروس: 591/17.

)22( ظ: مروج الذهب ومعادن اجلوهر، املسعودّي: 76/2.
)23( األغاين: 403/2.

)24( اإلصابة، ابن حجر: 501/5.
لبي��د بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن صعصعة الكاليّب اجلعفرّي، أبو   
عقيل الش��اعر املشهور، قال املرزبايّن يف معجمه: كان فارًسا ش��جاًعا شاعًرا سخيًّا، قال الشعر يف 
اجلاهليَّة دهًرا ثمَّ أسلم، ول�مَّ كتب عمر إىل عامله بالكوفة سل لبيًدا واألغلب العجّ� ما أحدثا من 
الش��عر يف اإلسالم؟ فقال لبيد: أبدلني اهلل بالشعر س��ورة البقرة وآل عمران، فزاد عمر يف عطائه، 

قال: ويقال إنَّه ما قال يف اإلسالم إالَّ بيًتا واحًدا:
وامل������رء ي��ص��ل��ح��ه اجل��ل��ي��س ال��ص��ال��حم����ا ع���ات���ب امل������رء ال��ل��ب��ي��ب ك��ن��ف��س��ه

ويقال: بل قوله:  
أج���� ي���أت���ن���ي  مل  إذ  هلل  ح��ت��ى ل��ب��س��ت م���ن اإلس������الم رسب���االاحل����م����د 

ول�مَّ أسلم رجع إىل بالد قومه، ثمَّ نزل الكوفة حتَّى مات يف سنة إحدى وأربعني، ل�مَّ دخل معاوية   
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الكوفة، إذ صالح احلسن بن عّ�.
)25( لسان العرب: 392/10.

)26( األغاين: 475/22.
اسمه سحيم، وكان عبًدا أسود نوبيًّا أعجميًّا مطبوًعا يف الشعر، فاشراه بنو احلسحاس، وهم بطن   
من بني أسد، قال أبو عبيدة: احلسحاس بن نفاثة بن سعيد بن عمرو بن مالك بن ثعلبة بن دودان 

ابن أسد بن خزيمة.
)27( األغاين: 254/5.

)28( احلج: 75.
)29( الدخان: 32.

)30( يونس: 14.
)31( األعراف: 169.

)32( ينظر: اجلرح والتعديل، ابن أيب حاتم الرازّي: 17/2.
قال: حدثنا عبد الرمحن بن أيب حاتم )14م( نا احلسن بن عرفة نا إسمعيل بن عياش عن معان بن   
رفاعة الس��المّي عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذرّي، قال: قال رس��ول اهلل: »يمل هذا العلم 

من كليِّ خلف عدو له ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني«.
)33( ينظر: متشابه القرآن وخمتلفه، ابن شهر آشوب: 215/1

)34( املصدر نفسه.

)35( املصدر نفسه.
)36( ينظر: الدرُّ املنثور يف التفسري باملأثور، جالل الدين السيوطّي: 46/1.

)37( النحل: 50.
)38( ينظر: الش��عر والش��عراء، ابن قتيبة الدينورّي: 81/1، والبيت للشنفرّى: شاعر جاهّ�. ينظر: 

األغاين: 117/21.
)39( وفيات األعيان، ابن خلكان: 321/1.

جرير الش��اعر: أبو جزرة جرير بن عطيَّة بن اخلطفّي، واس��مه حذيفة، واخلطفّي لقبه، ابن بدر بن   
سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن متيم بن مّر التميمّي الشاعر 
املشهور، كان من فحول شعراء اإلسالم، وكانت بينه وبني الفرزدق مهاجاة ونقائض، وهو أشعر 
من الفرزدق عند أكثر أهل العلم هبذا الشأن، وأمجعت العلمء عىل أنَّه ليس يف شعراء اإلسالم مثل 
م: س��معت يونس يقول: ما شهدت مشهًدا  د بن س��الَّ ثالثة: جرير والفرزدق واألخطل. قال حممَّ
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ق��ّط وُذكر فيه جري��ر والفرزدق فاجتمع أه��ل املجلس عىل أحدمها، وقال أيًضا: الفرزدق أش��عر 
��ة ويقال: إنَّ بيوت الش��عر أربعة: فخر ومديح وهجاء ونس��يب، ويف  ��ة، وجرير أش��عر عامَّ خاصَّ

األربعة فاق جرير غريه.
)40( األغاين: 255/8.

)41( األغاين: 188/11. نس��ب أعشى تغلب، وكان نرانيًّا، قال أبو عمرو الشيبايّن: اسمه ربيعة. 
وقال ابن حبيب: اس��مه النُّعمن بن حييى بن معاوية، أحد بني معاوية بن جش��م بن بكر بن حبيب 
ابن عمرو بن تغلب بن وائل بن قاس��ط بن هنب بن أفى بن دعمّي بن جديلة بن أس��د بن ربيعة 
ة، وساكني الش��ام إذا حرض، وإذا بدا نزل يف بالد قومه  ابن نزار، ش��اعر من ش��عراء الدولة األمويَّ

بنواحي املوصل وديار ربيعة. وكان نرانيًّا، وعىل ذلك مات.
)42( الكتاب، سيبويه: 324/1.

ل: 7. )43( املزمِّ
)44( الصافَّات: 143.

د بن أيب اخلطَّاب القريّش: 323. )45( ينظر: مجهرة أشعار العرب، حممَّ
)46( تاج العروس: 234/13. والشعر المرؤ القيس.

: 134-144، والتبيان يف تفس��ري  ّ )47( اك��مل النقصان من تفس��ري منتخب التبيان، ابن إدريس احِل�ِّ
القرآن، الشيخ الطويّس: 136-128/1.

)48( التبيان: 141-136/1.
د بن أيب بكر الرازّي: 104. حاح، حممَّ )49( خمتار الصِّ

ِء  ََ )50( اآليات بصيغة املفرد قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا ُثمَّ اْسَتَوى إىَِل السَّ
ٍء َعلِيٌم﴾ س��ورة البقرة: 29، وقوله تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك  اُهنَّ َسْبَع َسِّلِّلَمَواٍت َوُهَو بُِكليِّ َشْ َفَسِّلِّلوَّ
َماَء َوَنْحُن ُنَسبيُِّح  َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الديِّ لِْلَماَلئَِكِة إيِنيِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفًة َقاُلوا َأَتْ
ا  ُس َلَك َقاَل إيِنيِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن﴾ س��ورة البقرة: 30.وقوله تعاىل: ﴿يا َداُووُد إِنَّ بَِحْمِّلِّلِدَك َوُنَقديِّ
َجَعْلنَِّلِّلاَك َخلِيَفِّلِّلًة يِف اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبِّلِّلنْيَ النَّاِس بِاْلِّلَحقيِّ َواَل َتتَّبِِع اْلِّلَهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسِّلِّلبِيِل اهللِ إِنَّ 

ََ َنُسوا َيْوَم اْلِّلِحَساِب﴾ سورة ص: 26. الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اهللِ َلِّلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بِ
)51( اآلي��ات اس��ُتعملت بصيغة اجلمع يف م��وارد: منها قوله تع��اىل: ﴿َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكِّلِّلْم َخاَلئَِف 
ُه  يِّلِّلُع اْلِعَقاِب َوإِنَّ اأْلَْرِض َوَرَفِّلِّلَع َبْعَضُكِّلِّلْم َفِّلِّلْوَق َبْعٍض َدَرَجِّلِّلاٍت لَِيْبُلَوُكْم يِف َما َآَتاُكِّلِّلْم إِنَّ َربََّك َسِ
َلَغُفِّلِّلوٌر َرِحيٌم﴾ األنع��ام: 165، وقوله تعاىل: ﴿َجَعْلنَاُكِّلِّلْم َخاَلئَِف يِف اأْلَْرِض ِمِّلِّلْن َبْعِدِهْم لِنَنُْظَر 
ْينَاُه َوَمْن َمَعُه يِف اْلُفْلِك َوَجَعْلنَاُهْم  ُبوُه َفنَجَّ َكْيَف َتْعَمُلون﴾ س��ورة يونس: 14، وقوله تعاىل: ﴿َكذَّ
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ُبوا بَِآَياتِنَا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلِّلُمنَْذِريَن﴾ يونس: 73، وقوله تعاىل:  َخاَلئَِف َوَأْغَرْقنَا الَِّذيَن َكذَّ
ُكْم َعَل َرُجٍل ِمنُْكْم لُِينِْذَرُكْم َواْذُكُروا إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد  ﴿َوَعِجْبُتِّلِّلْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربيِّ
ُكْم ُتْفلُِحوَن﴾ األعراف: 69، وقوله تعاىل:  ْلِق َبْسِّلِّلَطًة َفاْذُكُروا َآاَلَء اهللِ َلَعلَّ َقْوِم ُنوٍح َوَزاَدُكْم يِف اخْلَ
ا ُقُصوًرا َوَتنِْحُتوَن  َأُكْم يِف اأْلَْرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسِّلِّلُهوهِلَ ﴿اْذُكُروا إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّ
ْن  َباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروا َآاَلَء اهللِ َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِّلِّلِديَن﴾ األعراف: 74، وقوله تعاىل: ﴿َأمَّ اجْلِ
ُروَن﴾  َعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض َأئَِلٌه َمِّلِّلَع اهللِ َقلِياًل َما َتَذكَّ ِّلِّلوَء َوَيْ ُيِيُب امْلُْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشِّلِّلُف السُّ

النمل: 62.
)52( سورة البقرة: 32.
)53( سورة البقرة: 31.
)54( سورة البقرة: 34.

 :يف ق��ول اهلل ر ع��ن أيب عب��د اهلل  )55( ال��كايف: 143/1، احلدي��ث 4. ع��ن معاوي��ة ب��ن ع��مَّ
ُء اْلِّلُحْسِّلِّلنَى َفاْدُعوُه ِبَا﴾ قال: نحن واهلل األس��مء احلس��نى التي ال يقبل اهلل من العباد  ََ ﴿هلِلِ اأْلَْسِّلِّل

عماًل إالَّ بمعرفتنا.
)56( سورة البقرة: 30.

)57( تفسري العيَّايّش: 32/1.

)58( تفسري العيايّش: 33/1.
)59( سورة البقرة: 124.

)60( التوبة: 112.
)61( األحزاب: 35.

)62( املؤمنون: 9.
)63( املعارج: 34.

: 75/6، 58/21، 67/21، واملس��تدرك، النيس��ابورّي: 560/2،  )64( ينظ��ر: التمهي��د، عبد الربِّ
والسنن الكربى، البيهقّي: 149/1، ووسائل الشيعة )آل البيت(، احلّر العامّ�: 117/2.

)65( تفسري العيَّايّش، العيايّش: 57/1. 
)66( إبراهيم: 35.

)67( مناقب آل أيب طالب، ابن ش��هر آش��وب: 214/1، وينظر: بحار األنوار، املجليّس: 55/11، 
178/24، 191/25، وأح��كام الق��رآن، اب��ن الع��ريّب: 102/4وتفس��ريالرازّي، فخ��ر الدين 

الرازّي: 24/8.
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)68( الشعراء: 119.
)69( العني: 175/8.

)70( األعالم، الزركّ�: 225/3.
طرفة بن العبد )نحو 86-60ق.ه� = نحو 538-564م(: هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد   
ل يف  البك��رّي الوائّ�، أبو عمرو، ش��اعر، جاهّ�، م��ن الطبقة األوىل. ول��د يف باديةالبحرين، وتنقَّ
بق��اع نج��د. واتَّصل بامللك عمرو بن هند؛ فجعله يف ندمائه، ثمَّ أرس��له بكتاب إىل املكعرب )عامله 
عىل البحرين وعمن( يأمره فيه بقتله، ألبياٍت بلغ امللك أنَّ طرفة هجاه هبا، فقتله املكعرب، شابًّا، يف 

)هجر(، قيل: ابن عرشين عاًما، وقيل: ابن ستٍّ وعرشين. أشهر شعره معلقته، ومطلعها:
»خلول��ة أطالل بربقة ثهمد«، وقد رشحها كثريون من العلمء. ومُجع املحفوظ من ش��عره يف ديوان   
��اًء، غري فاحش القول. تفيض احلكمة عىل لس��انه يف أكثر  صغ��ري، ُترجم إىل الفرنس��يَّة. وكان هجَّ

شعره.
)71( العني: 333/8.

)72( ينظر: مناقب آل أيب طالب: 213/1، ومس��تدرك الوس��ائل، النورّي: 111/5، وتفسري البحر 
املحيط، أيب حيَّان األندليّس: 549/1.

)73( تاج العروس: 145/5.
.380-374 : ّ )74( إكمل النقصان من تفسري منتخب التبيان، ابن إدريس احِل�ِّ

)75( التبيان: 449-445/1.
)76( يونس: 30.

)77( سورة البقرة: 49.
)78( سورة البقرة: 155.

)79( الصافَّات: 106.
)80( سورة البقرة: 30.

د: 31. )81( حممَّ
حاح، اجلوهرّي: 2285/6، ومعجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن  )82( العني: 339/8، والصِّ

ا: 292/1، واملفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهايّن: 62. زكريَّ
)83( احلجر: 79.

)84( العني: 430-425/8.
)85( النساء: 64.
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)86( األحزاب: 22.
)87( األنبياء: 73.

)88( اإلمامة والوالية ىف القرآن الكريم، جمموعة مؤلِّفني: 14-12.
)89( النساء: 59.

)90( ينظر: صحيح البخارّي، البخارّي: 180/5وصحيح مسلم: 31/6.
)91( ينظر: سنن الدارمّي، عبد اهلل بن الرمحن الدارمّي: 72/1.

)92( ينظر: الكايف، الكلينّي: 187/1، وعيون أخبار الرضا، الصدوق: 58/1.
.310/1 : ّ )93( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان، ابن إدريس احِل�ِّ

)94( التبيان: 237/3.
)95( النساء: 80.

)96( املائدة: 56-55
اص: 577/2. )97( أحكام القرآن، أبو بكر الرازّي اجلصَّ

اس: 325/2، وأسباب نزول اآليات، الواحدّي  )98( الكايف: 146/1، وينظر: معاين القرآن، النحَّ
النيسابورّي: 133.

)99( ينظر: اخلصال، الصدوق: 479، ووس��ائل الش��يعة: 18/5، واإلش��اد، املفي��د: 7/1، وأمايل 
الطويّس: 59، وتفسري العيَّايّش: 327/1.

)100( تفسري ابن زمنني، ابن زمنني: 75/4، وينظر: تفسري السمعايّن، السمعايّن: 47/2.
د بن جرير  )101( تفسري مقاتل بن سليمن: 307/1، وينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممَّ

الطربّي: 388/6.
)102( ينظر: االقتصاد، الطويّس: 199، والرسائل العرش، الطويّس: 130.

)103( ينظر: املعارف، ابن قتيبة: 547.
الكميت بن زيد األس��دّي، وكنيته أبو املس��تهل )60-126ه�(: ش��اعر عريّب من قبيلة بني أس��د،   
ة   ومن أش��هر ش��عراء العر األموّي، س��كن الكوفة واش��تهر بالتش��يُّع وقصائده يف ذلك املس��مَّ

باهلاشميَّات.
)104( ينظر: رشح هاشميَّات الكميت، أبو رياش، محد بن إبراهيم القييّس أو الشيبايّن: 60.

��د بن يزيد  )105( س��نن الدارم��ّي، عبد اهلل ب��ن الرمحن الدارم��ّي: 137/2، وس��نن ابن ماجه، حممَّ
القزوينّي: 605/1، وسنن أيب داوود، سليمن بن األشعث السجستايّن: 463/1.

)106( مريم: 6-5.
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)107( التوبة: 71.
)108( والبي��ت يف دي��وان األعش��ى: 143 من قصيدة هيجو هب��ا علقمة بن عالث��ة، ويمدح عامر بن 

الطفيل يف املفاخرة التي جرت بينهم، ينظر: لسان العرب: 132/5.
)109( صحيح مسلم: 185/1، وسنن الرمذّي: 74/1.

)110( رشح شافية ابن احلاجب، ريّض الدين األسراباذّي: 160/4.
)111( العني: 200/1.

)112( تاج العروس: 177/11.
)113( احلجر: 9.

)114( املؤمنون: 99.

)115( السجدة: 13.
)116( آل عمران: 173.
)117( آل عمران: 168.

)118( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 406-396/1.
)119( التبيان: 561-558/3.

حاح: 2528/6، املفردات، الراغب: 533 وما بعدها. )120( العني: 365/8، الصِّ
)121( املائدة: 67.

)122( ينظر: السنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقّي: 8/9.
)123( ينظر: الكايف: 289/1، واألمايل، الصدوق: 436.

ار ابن األنبارّي: 356. د بن بشَّ د بن القاسم بن حممَّ )124( ينظر: الزاهر يف معاين كلمت الناس، حممَّ
)125( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 415-414/1.

)126( التبيان: 587/3.
)127( املائدة: 3.

)128( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 346-338/1.
)129( النساء: 176.

)130( التبيان: 435/3.
)131( الرعد: 43.

)132( ينظر: سنن الرمذّي: 58/5، وحتفة األحوذّي املباركفورّي: 99/9.
)133( تفسري مقاتل بن سليمن: 273/2، وتفسري الطربّي: 230/13.



112

اآيات العقائد يف منتحب ابن اإدري�ص-الإمامة اأمنوذًجا
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

)134( ينظ��ر: ال��كايف: 229/1، ودعائ��م اإلس��الم، الق��ايض النع��من املغ��ريّب: 22/1، واألمايل، 
الصدوق: 659، وتفسري العيَّايّش: 13/1.

)135( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 174-173/2.
)136( التبيان: 268-267.

)137( هود: 17.
)138( ينظر: تفس��ري الثورّي، س��فيان الثورّي: 129، وتفس��ري مقاتل: 237/3، وتفس��ري الطربّي: 

.20/12
اس: 336/3. )139( تفسري القرآن، عبد الرزاق الصنعايّن: 303/2، ومعاين القرآن، النحَّ

)140( تفسري مقاتل: 112/2.
)141( الكايف: 190/1، وكمل الدين ومتام النعمة، الصدوق: 13، واألمايل، املفيد: 145، وتفس��ري 

العيَّايّش: 142/2، وتفسري الطربّي: 22/12.
)142( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 113/2.

)143( التبيان: 461-445.
)144( آل عمران: 61.

)145( تفس��ري الطربّي: 404/3، وزبدة التفاسري، املالَّ فتح اهلل الكاشايّن: 496/1، والكتاب: آالء 
د جواد البالغّي النجفّي: 289/1. الرمحن يف تفسري القرآن، حممَّ

)146( تفسري السمعايّن: 327/1، وزاد املسري يف علم التفسري، ابن اجلوزّي: 338/1.
اص: 18/2، وتفسري العيَّايّش: 177/1. )147( أحكام القرآن، اجلصَّ

ايّن: 429،  )148( اخلص��ال، الص��دوق: 576. وحت��ف العق��ول عن آل الرس��ول، ابن ش��عبة احل��رَّ
واالختصاص، الشيخ املفيد.

)149( تفسري فخر الدين الرازّي: 86/8.
)150( مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب: 142/3، وتفسري اآللويّس: 190/3.

د بن أيب عالن، أبوأمحد:  ة املعتزلة: هو عبد اهلل بن حممَّ )151( ابن أيب عالن )321-409ه�(، أحد أئمَّ
قايض األهواز. كان معتزليًّا. له تصانيف حسنة منها: كتاب يف معجزات النبّي، وخربه يف: نشوار 
املح��ارضة وأخب��ار املذاكرة، الق��ايض التنوخ��ّي: 46/4، واملنتظم يف تاريخ األم��م وامللوك، ابن 

اجلوزّي: 129/15.
)152( متشابه القرآن وخمتلفه، ابن شهر آشوب: 45/2.

)153( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 197-195/1.
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)154( التبيان: 486-484.
ح��اح: 303، واملفردات، الراغب: 105، وانقضت أوهام العمر،مجال  )155( العني: 10/3، والصِّ

د صالح: 144. حممَّ
)156( العني: 54/4، املفردات، الراغب: 63.

)157( األحزاب: 33
)158( تفسري السمرقندّي: 55/3، وتفسري ابن زمنني: 397/3.

)159( الكشف والبيان عن تفسري القرآن )تفسري الثعلبي(: 35/8، وتفسري الطربّي: 4/22.
اص: 437/3، وتفسري الطربّي: 4/22. )160( أحكام القرآن، اجلصَّ

)161( تفسري الطربّي: 7/22.
)162( مس��ند أمحد، أمحد بن حنبل: 292/6، وس��نن الرمذّي: 30/5، ومس��تدرك النيس��ابورّي: 

.416/2
د، الطويّس: 764، ودعائم اإلسالم، املغريّب: 37/1، وأمايل الصدوق: 616،  )163( مصباح املتهجِّ

وخصال الصدوق: 403، وتفسري العيَّايّش: 250/1، وتفسري القرآن املجيد، املفيد: 410.
)164( تفسري الطربّي: 4/22، وتفسري ابن أيب حاتم الرازّي: 32-31/9.

)165( متشابه القرآن وخمتلفه، ابن شهر آشوب: 62/2.
)166( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 24-22/3.

)167( الشورى: 24-23.
��د، الطويّس: 764، ودعائم اإلس��الم،  )168( الرس��ائل الع��رش، الط��ويّس: 318، ومصباح املتهجِّ
املغريّب: 69/1 وما بعدها، واإلرشاد، املفيد: 8/2، ومسند أمحد: 229/1، وصحيح البخارّي: 
ّي: 275/2، وتفسري الشيخ املفيد: 475،  ّي، القمِّ  154/4، وسنن الرمذّي: 54/5.وتفسري القمِّ

اس: 307/6. وتفسري مقاتل: 177/3، وتفسري الطربّي: 30/25، ومعاين القرآن، النحَّ
)169( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 117/3.

)170( التبيان: 158/9.

)171( التبيان: 159/9.
)172( العني: 173/6، واملفردات، الراغب: 10.

)173( العني: 100/8، واملفردات، الراغب: 516.
)174( البقرة: 143.

)175( أصول الرسخيّس: 297/1، واملس��تصفى، الغ��زايّل: 130، واملحصول، فخر الدين الرازّي: 
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66/4، واألحكام، اآلمدّي: 211/1.
)176( الش��ايف يف اإلمامة، الرشيف املرتىض: 272/1، ومتش��ابه القرآن وخمتلفه، ابن ش��هر آشوب: 

.156/2
)177( املائدة: 3.

)178( تفسري الطربّي: 17/2-19، وتفسري القرآن العظيم )تفسري ابن أيب حاتم الرازّي(: 250/1، 
وتفسري السمعايّن: 149/1.

)179( تفسري الطربّي: 20/2، وتفسري السمعايّن: 149/1.
)180( املصدر نفس��ه، وتفس��ري القرآن العظيم: 250/1، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفس��ري 

النسفّي(: 76/1.
)181( فقه القرآن، قطب الدين الراوندّي: 87/1.

)182( تفسري السمعايّن: 149/1.
اص: 102/1. )183( أحكام القرآن، اجلصَّ

)184( أحكام القرآن، الشافعّي: 67/1.
)185( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 16-12/1.

)186( الزمر: 69.
)187( غافر: 51.

)188( النور24.
)189( التبيان: 5/2.
)190( التبيان: 5/2.

)191( العني: 286/7.
)192( املفردات، الراغب: 286.

)193( احلج: 78-77.
)194( التبيان: 344/7.

)195( التبيان: 347-342/7.
)196( املفردات، الراغب: 87.

)197( التوبة: 105.
)198( من ال حيرضه الفقيه، الصدوق: 191/1، وتفسري العيَّايّش: 109/2.

)199( ال��كايف: 220/1، ودعائ��م اإلس��الم، الق��ايض النعمن املغ��ريّب: 21/1، ومع��اين األخبار، 
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الصدوق: 392، وأوائل املقاالت، املفيد: 79، واألمايل، الطويّس: 409، ومناقب آل أيب طالب: 
504/3، وتفسري العيَّايّش: 109/2.

)200( تفسري جممع البيان، الطربيّس: 119/5، متشابه القرآن وخمتلفه، ابن شهر آشوب: 54/1.
)201( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 83/2.

)202( التبيان: 295/55.

)203( التبيان: 295/55.
)204( املفردات، الراغب: 209.

)205( آل عمران: 7.
)206( يونس: 44.
)207( النساء: 40.
)208( اجلاثية: 23.

)209( طه: 85.
حاح: 2386/6. )210( الصِّ

)211( الشورى: 11.
)212( اإلخالص: 4.

)213( النساء: 78.
)214( آل عمران: 78.

)215( املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 170-168/1.
)216( التبيان: 394/3.

)217( اإلنسان: 30.
)218( آل عمران: 108.
لت: 12-9. )219( فصِّ

)220( التبيان: 298-297/3.
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امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم.
األح��كام، اآلم��دّي )631ه�(، حتقيق وتعلي��ق عبد ال��رزاق عفيفّي، ط2، املكتب اإلس��المّي، . 1

1402ه�.
د املاوردّي )450ه�(، رشكة مكتبة ومطبعة . 2 األحكام الس��لطانية والواليات الدينيَّة، عّ� ب��ن حممَّ

د حمم��ود احللبّي ورشكاءهم- خلفاء، ط2،  مصطف��ى البايّب احللبّي وأوالده بمر، عباس وحممَّ
1386ه�/1966م.

د عبد الق��ادر عطا، مطبعة لبن��ان، دار الفكر . 3 أح��كام القرآن، اب��ن العريّب )543ه���(، حتقيق حممَّ
للطباعة والنرش.

أحكام القرآن، الش��افعّي )204ه�(، حتقيق عبد الغني عبد اخلالق، دار الكتب العلميَّة، بريوت، . 4
1400ه�.

د عّ� شاهني، ط1، . 5 اص )370ه�(، حتقيق عبد الس��الم حممَّ أحكام القرآن، أبو بكر الرازّي اجلصَّ
دار الكتب العلميَّة، 1415ه�/1994م.

االختصاص، الش��يخ املفيد، حتقيق عّ� أكرب الغفارّي، الس��يِّد حممود الزرن��دّي، ط2، دار املفيد . 6
للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1414ه�/1993م.

س��ة احللب��ي ورشكاءه للنرش . 7 أس��باب ن��زول اآلي��ات، الواح��دّي النيس��ابورّي )468ه�(، مؤسَّ
والتوزيع، القاهرة، توزيع دار الباز للنرش والتوزيع، مكة املكرمة، 1388ه�/1968م.

ض، . 8 د معوَّ اإلصابة، ابن حجر )852ه�(، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عّ� حممَّ
ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 1415ه�.

أص��ول الرسخ��يّس، الرسخيّس )483ه�(، حتقيق أب��و الوفا األفغ��ايّن، ط1، دار الكتب العلميَّة، . 9
بريوت، 1414ه�/1993م.

ار-مايو 1980.. 10 األعالم، الزركّ�، ط5، دار العلم للماليني، بريوت، أيَّ
األغاين، أبو الفرج األصفهايّن )356ه�(، دار إحياء الراث العريّب.. 11
االقتصاد، الطويّس )1400ه�(، مطبعة اخليام/قم، منشورات مكتبة جامع چهلستون، طهران.. 12
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س��ني بقم . 13 س��ة النرش اإلس��المّي التابعة جلمعة املدرِّ إك��مل الدين ومتام النعم��ة، الصدوق، مؤسَّ
م احلرام 1405-1363ش. فة، حمرَّ املرشَّ

14 . ّ د بن أمحد بن إدري��س العجّ� احِل�ِّ إك��مل النقصان من تفس��ري منتخب التبيان، أيب عب��د اهلل حممَّ
)598ه�(، ط1، نرش العتبة العلوية املقدسة، 1429ه�/2008م.

د جواد البالغّي النجفّي )1352ه�(، مطبعة العرفان، صيدا، . 15 آالء الرمحن يف تفس��ري القرآن، حممَّ
1352ه�/1933م.

سة . 16 األمايل، الصدوق )381ه�(، حتقيق قسم الدراسات اإلسالمية، مركز الطباعة والنرش يف مؤسَّ
البعثة، قم، ط1، 1417ه�.

س��ة البعث��ة، دار الثقافة . 17 األمايل، الطويّس )460ه�(، حتقيق قس��م الدراس��ات اإلس��الميَّة، مؤسَّ
للطباعة والنرش والتوزيع، قم، ط1، 1414ه�.

األمايل، املفيد، حتقيق حسني األستاد ويل، عّ� أكرب الغفارّي، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، . 18
بريوت، لبنان، ط2، 1414ه�/1993م.

اإلمامة والوالية يف القرآن الكريم، جمموعة مؤلِّفني، دار القرآن الكريم، 1412ه�.. 19
أوائ��ل املقاالت، املفيد، حتقيق الش��يخ إبراهيم األنصارّي، دار املفي��د للطباعة والنرش والتوزيع، . 20

بريوت، لبنان، ط2، 1414ه�/1993م.
ايّن . 21 بح��ار األن��وار، املجل��يّس )1111ه���(، حتقيق حيي��ى العاب��دي الزنجايّن، عب��د الرحي��م الربَّ

حة،  سة الوفاء، بريوت، لبنان، مالحظات دار إحياء الراث العريّب، ط2 املصحَّ الش��ريازّي، مؤسَّ
1403ه�/1983م.

تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون )808ه�(، ط4، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان.. 22
تاج العروس، الزبيدّي )11205ه�(، عّ� شريي، دار الفكر، بريوت.. 23
التبيان يف تفس��ري القرآن، الشيخ الطويّس )460ه�(، حتقيق وتصحيح أمحد حبيب قصري العامل، . 24

ط1، مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمّي، رمضان املبارك 1409ه�.
ايّن )ق4(، حتقيق تصحي��ح وتعليق عّ� أكرب . 25 حتف العقول عن آل الرس��ول، ابن ش��عبة احل��رَّ

ف��ة، ط2، 1404- س��ني بق��م املرشَّ س��ة الن��رش اإلس��المّي التابع��ة جلمعة املدرِّ الغف��ارّي، مؤسَّ
1363ش.

لبن��ان، ط1، . 26 ب��ريوت،  العلميَّ��ة،  الكت��ب  دار  املباركف��وري )1282ه���(،  األح��وذّي،  حتف��ة 
1410ه�/1990م.

د بن عاش��ور، مراجعة وتدقيق . 27 تفس��ري اب��ن زمنني، ابن زمن��ني )427ه�(، حتقيق اإلم��ام أيب حممَّ
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األستاذ نظري الساعدّي، ط1، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، 1422ه�/2002م.
تفس��ري البح��ر املحيط، أيب حيَّ��ان األندليّس )745ه�(، حتقيق الش��يخ عادل أمح��د عبد املوجود، . 28

ض، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 1422ه�/2001م. د معوَّ الشيخ عّ� حممَّ
تفس��ري الثورّي، س��فيان الث��ورّي )161ه�(، حتقيق جلنة م��ن العلمء، ط1، دار الكت��ب العلميَّة، . 29

بريوت، لبنان، 1403ه�.
تفس��ري السمعايّن، الس��معايّن )489ه�(، حتقيق يارس بن إبراهيم وغنيم بن عبَّاس بن غنيم، ط1، . 30

دار الوطن، الرياض، 1418ه�/1997م.
يّت، املكتبة العلميَّة . 31 تفس��ري العيَّايّش، العيَّايّش )320ه�(، حتقيق احلاج السيِّد هاشم الرسويّل املحالَّ

اإلسالميَّة، طهران.
د، ط1، . 32 تفس��ري الق��رآن، عبد ال��رزاق الصنعايّن )211ه�(، حتقي��ق الدكتور مصطفى مس��لم حممَّ

مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، 1410ه�/1989م.
ّي )329ه�(، حتقيق تصحيح وتعليق وتقديم السيِّد طيِّب املوسوّي اجلزائرّي، . 33 ّي، القمِّ تفسري القمِّ

مطبعة النجف، 1387ه�.
ائيِّني، . 34 قني األخصَّ تفس��ري جممع البيان، الطربيّس )548ه�(، حتقيق وتعليق جلنة من العلمء واملحقِّ

سة األعلمّي للمطبوعات، بريوت، لبنان، 1415ه�/1995م. ط1، مؤسَّ
تفسري مقاتل بن سليمن، مقاتل بن سليمن )150ه�(، حتقيق أمحد فريد، ط1، دار الكتب العلميَّة، . 35

بريوت، لبنان، 1424ه�/2003م.
تفسريالرازي، فخر الدين الرازّي، ط3.. 36
د عبد الكبري البكرّي، مطبعة . 37 التمهي��د، عبد الربِّ )463ه�(، حتقيق مصطفى بن أمحد العلوّي، حممَّ

املغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالميَّة، 1387ه�.
د بن جرير الطربّي )310ه�(، تقديم الشيخ خليل امليس، . 38 جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  حممَّ

ضبط وتوثيق وختريج صدقي مجيل العطَّار، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 
1415ه�/1995م.

اجل��رح والتعدي��ل، ابن أيب حاتم ال��رازّي )327ه�(، ط1، مطبعة جملس دائ��رة املعارف العثمنيَّة . 39
بحيدر آباد الدكن، اهلند، نرش دار إحياء الراث العريّب، بريوت، 1371ه�/1952م.

د بن أيب اخلطَّاب القريّش )170ه�( دار صادر، بريوت، لبنان.. 40 مجهرة أشعار العرب، حممَّ
د نبيل طريفي، إميل بديع اليعقوب، ط1، دار . 41 خزان��ة األدب، البغدادّي )1093ه�(، حتقي��ق حممَّ

الكتب العلميَّة، بريوت، 1998م.
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س��ة النرش اإلسالمي التابعة . 42 اخلصال، الصدوق، حتقيق تصحيح وتعليق عّ� أكرب الغفارّي، مؤسَّ
فة، 18 ذي القعدة احلرام 1362/1403ش. سني بقم املرشَّ جلمعة املدرِّ

سة آل البيت لتحقيق الراث، ط2، دار املفيد للطباعة . 43 اإلرشاد، املفيد )413ه�(، حتقيق مؤسَّ
والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 1993/1414م.

الدّر املنثور يف التفس��ري باملأثور، جالل الدين الس��يوطّي )911ه�(، دار املعرفة للطباعة والنرش، . 44
بريوت، لبنان، 1414ه�/1993م.

دعائ��م اإلس��الم، القايض النع��من املغ��ريّب )363ه�(، حتقيق آص��ف بن عّ� أصغ��ر فييض، دار . 45
املعارف، القاهرة، 1963/1383م.

ة، 1385ه�/1965م.. 46 ديوان اهلذليِّني، حتقيق أمحد الزين، حممود أبو الوفا، دار الكتب املريَّ
فة.. 47 سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمّي التابعة جلمعة املدرِّ الرسائل العرش، الطويّس، مؤسَّ
د بن عبد الرمحن عبد اهلل، ط1، دار . 48 زاد املسري يف علم التفسري، ابن اجلوزّي )597ه�(، حتقيق حممَّ

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، مجادى األوىل 1407ه�/كانون الثاين 1987م.
ار ابن األنبارّي )328ه�(، حتقيق . 49 د بن بشَّ د بن القاسم بن حممَّ الزاهر يف معاين كلمت الناس، حممَّ

د عّ� بيضون، دار الكتب العلمّي، 1424ه�/2004م. الدكتور حييى مراد، ط، منشورات حممَّ
س��ة املع��ارف، ط، مطبعة عرت، . 50 زبدة التفاس��ري، املالَّ فتح اهلل الكاش��ايّن )988ه�(، حتقيق مؤسَّ

سة املعارف اإلسالميَّة، قم، ايران، 1423ه�. مؤسَّ
د فؤاد عبد الباقي، . 51 د بن يزيد القزوينّي )273ه�(، حتقيق وترقيم وتعليق حممَّ سنن ابن ماجه، حممَّ

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1423ه�.
د اللحام، . 52 سنن أيب داوود، سليمن بن األش��عث السجستايّن )275ه�(، حتقيق وتعليق سعيد حممَّ

ط1، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1410ه�/1990م
س��نن الرمذّي )279ه�(، حتقيق وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف، ط2، دار الفكر للطباعة . 53

والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 1403ه�/1983م.
سنن الدارمّي، عبد اهلل بن الرمحن الدارمّي )255ه�(، مطبعة االعتدال، دمشق، 1349ه�.. 54
السنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقّي )458ه�(، دار الفكر.. 55
سة إسمعيليان، قم، 1410ه�.. 56 الشايف يف اإلمامة، الرشيف املرتىض )436ه�(، ط2، مؤسَّ
رشح أدب الكات��ب، موه��وب بن أمح��د اجلواليقّي )539ه���(، مكتبة القديّس لصاحبها حس��ام . 57

الدين القديّس، القاهرة، 1350ه�.
د . 58 رشح ش��افية اب��ن احلاجب، ريّض الدي��ن األس��راباذّي )686ه�(، حتقيق وضب��ط ورشح حممَّ
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د حميي الدين عبد احلمي��د، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان،  د الزفزاف، حممَّ نور احلس��ن، حممَّ
1395ه�/1975م.

رشح هاشميَّات الكميت، أبو رياش، محد بن إبراهيم القييّس أو الشيبايّن )339ه�(، طبعة ليدن.. 59
د شاكر، دار احلديث، . 60 الش��عر والش��عراء، ابن قتيبة الدينورّي )276ه�(، حتقيق ورشح أمحد حممَّ

القاهرة، 1427ه�/2006م.
الصح��اح، اجلوه��رّي )393ه�(، حتقيق أمح��د عبد الغفور العطَّ��ار، ط4، دار العل��م للماليني، . 61

بريوت، لبنان، 1407ه�/1987م.
صحيح البخارّي، البخارّي )256ه�(، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1401ه�/1981م.. 62
صحيح مسلم )261ه�(، دار الفكر، بريوت، لبنان.. 63
ائّي، . 64 العني، الفراهي��دّي )175ه�(، حتقيق الدكتور مه��دي املخزومّي، الدكتور إبراهيم الس��امرَّ

سة دار اهلجرة، 1410ه�. ط2، مؤسَّ
عيون أخبار الرضا، الصدوق )381ه�(، حتقيق تصحيح وتعليق وتقديم الشيخ حسني األعلمّي، . 65

سة األعلمّي، بريوت، لبنان، 1404ه�/1984م. مطابع مؤسَّ
فق��ه القرآن، قطب الدين الراوندّي )573ه�(، حتقيق الس��يِّد أمحد احلس��ينّي، ط2، مكتبة آية اهلل . 66

العظمى النجفّي املرعيّش، 1405ه�.
الكايف، الكلينّي )329ه�(، حتقيق تصحيح وتعليق عّ� أكرب الغفارّي، ط5، مطبعة حيدرّي، دار . 67

الكتب اإلسالميَّة، طهران، 1363ش.
��د هارون، ط1، دار . 68 كت��اب س��يبويه، عمرو بن عثمن بن قنرب )180ه�(، حتقيق عبد الس��الم حممَّ

اجليل، بريوت، لبنان.
د . 69 الكش��ف والبيان عن تفسري القرآن )تفس��ري الثعلبي(، الثعلبّي )427ه�(، حتقيق اإلمام أيب حممَّ

ابن عاش��ور، مراجعة وتدقيق األستاذ نظري الس��اعدّي، ط1، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، 
1422ه�/2002م.

م 1405ه�.. 70 لسان العرب، ابن منظور )711ه�(، نرش أدب احلوزة، حمرَّ
متشابه القرآن وخمتلفه، ابن شهر آشوب، مطبعة چاپخانه رشكت سهامى طبع كتاب، مكتبة البو . 71

ذر مجهري )املصطفوّي( بطهران، 1328ه�.
د فؤاد س��زگني، ط2، مطبعة . 72 جم��از القرآن، معمر بن املثنَّى التيمّي )210ه�(، حتقيق الدكتور حممَّ

السعادة بجوار حمافظة مر، مكتبة اخلانجّي، دار الفكر، 1390ه�/1970م.
جممع الزوائد، اهليثمّي )807ه�(، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 1408ه�/1988م.. 73
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س��ة . 74 املحصول، فخر الدين الرازّي )606ه�(، حتقيق دكتور طه جابر فيَّاض العلوايّن، ط2، مؤسَّ
الرسالة، بريوت، 1412ه�.

د بن أيب بكر الرازّي )721ه�(، حتقيق ضبط وتصحيح أمحد ش��مس الدين، . 75 حاح، حممَّ خمتار الصِّ
ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 1415ه�/1994م.

مروج الذهب ومعادن اجلوهر، املس��عودّي )346ه�(، ط2، منش��ورات دار اهلجرة، إيران، قم، . 76
1404ه�/1363ش/1984م.

املستدرك، النيسابورّي )405ه�(، حتقيق إرشاف يوسف عبد الرمحن املرعشّ�.. 77
مس��تدرك الوس��ائل، النوري )1081ه�(، حتقيق مع تعليقات املريزا أبو احلسن الشعرايّن، ضبط . 78

وتصحيح الس��يِّد عّ� عاشور، ط1، دار إحياء الراث العريب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 
لبنان، 1421ه�/2000م.

د عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلميَّة، . 79 املستصفى، الغزايّل )505ه�(، حتقيق تصحيح حممَّ
بريوت، لبنان، 1417ه�/1996م.

مسند أمحد، اإلمام أمحد بن حنبل )241ه�(، دار صادر، بريوت، لبنان.. 80
سة فقه الشيعة، بريوت، لبنان، 1411ه�/1991م.. 81 د، الطويّس، ط1، مؤسَّ مصباح املتهجِّ
املع��ارف، ابن قتيب��ة )276ه�(، حتقيق دكتور ثروت عكاش��ة، ط2، مطاب��ع دار املعارف بمر، . 82

1969م.
س��ة النرش اإلس��المّي . 83 معاين األخبار، الصدوق، حتقيق تصحيح وتعليق عّ� أكرب الغفارّي، مؤسَّ

فة، 1338/1379ش. سني بقم املرشَّ التابعة جلمعة املدرِّ
د عّ� الصاب��ويّن، ط1، جامعة أّم القرى، . 84 اس )338ه�(، حتقيق الش��يخ حممَّ مع��اين الق��رآن، النحَّ

ة، 1409ه�. اململكة العربيَّة السعوديَّ
د هارون، مكتبة . 85 ا )395ه�(، حتقيق عبد السالم حممَّ معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريَّ

اإلعالم اإلسالمّي، 1404ه�.
املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهايّن )425ه�(، ط2، دفر نرش الكتاب، 1404ه�.. 86
د س��يِّد كياليّن، دار املعرفة، ب��ريوت، لبنان، . 87 املل��ل والنح��ل، الشهرس��تايّن )548ه�(، حتقيق حممَّ

1404ه�.
مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب )588ه�(، حتقيق تصحيح ورشح ومقابلة جلنة من أساتذة . 88

النجف األرشف، املطبعة احليدرية، النجف األرشف، 1956/1376م.
د بن أمحد ابن . 89 املنتخب من تفس��ري القرآن والنكت املس��تخرجة من كتاب التبيان، أيب عبد اهلل حممَّ
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د مهدي السيِّد حسن املوسوّي اخلرسان، ط1، النجف  ّ )598ه�(، حتقيق السيِّد حممَّ إدريس احِل�ِّ
ة. األرشف، مكتبة الروضة احليدريَّ

��د عبد القادر عطا . 90 املنتظ��م يف تاري��خ األمم وامللوك، ابن اجلوزّي )597ه�(، دراس��ة وحتقيق حممَّ
حه نعي��م زرزور، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت،  ومصطف��ى عبد القادر عط��ا، راجعه وصحَّ

لبنان، 1992/1412م.
املواق��ف، اإلجي��ّي )756ه���(، حتقي��ق عبد الرمح��ن عم��رية، ط1، دار اجلي��ل، ب��ريوت، لبنان، . 91

1417ه�/1997م.
نش��وار املحارضة وأخبار املذاكرة، القايض التنوخّي )384ه�(، حتقيق عبود الش��اجلّي املحامي، . 92

حتقيق ابن أيب عالن ومبالغاته، 1393ه�/1973م.
ة، الش��يخ املفيد )4213ه�(، حتقي��ق رضا املخت��ارّي، ط2، دار املفيد للطباعة . 93 النك��ت االعتقاديَّ

والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 1414ه�/1993م.
الوايف بالوفيات، الصفدّي )764ه�(، دار إحياء الراث، بريوت، 1420ه�/2000م.. 94
ة، . 95 د صال��ح، ط1، مطبعة س��تاره، مركز األبح��اث العقائديَّ وانقض��ت أوه��ام العمر، مج��ال حممَّ

1427ه�.
سة آل البيت إلحياء . 96 وس��ائل الش��يعة )آل البيت(، احلّر العامّ� )1104ه�(، حتقيق مؤسَّ

الراث، ط2، مطبعة مهر، قم، 1414ه�.
وفيات األعيان، ابن خلكان )681ه�(، حتقيق إحسان عبَّاس، دار الثقافة، لبنان.. 97


