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Abstract
This research is a little sup from the Prophet's households' science. The Imams, though
confronted with great afflictions and tribulations, actively do their roles in spreading the
religious messages and reserving the Prophet's traditions. One of them is Al-Imam Al-Hasan
(PBUH) who preferred to guide people to God's satisfaction and deserted the secular
authority. He explained the Holy Quran narrating to people his grandfather's and his father's
speeches about it.
المقدمة
هذا البحث غيض من فيض علم أهل بيت النبوة  ،وهذا البحث وان كان صغير الحجم إال أنه تضمن فائدة

يمر عليهم من مصائب وما يقع عليهم من ظلم ،وما تحوطهم به
عظيمة وهي أن األئمة صلوات اهلل عليهم لم يشغلهم ما ّ
ٍ
محمد  ،وهداية
جدهم
وسنة ّ
األيام من محن متتالية عن دورهم في إبالغ رساالت ربهم والحفاظ على دين اهلل ّ
عز وج ّل ّ
الناس إلى طريق المولى سبحانه فكان خير مثال على ذلك هو اإلمام الحسن المجتبى  الذي آثر هداية الناس واألخذ

عز وج ّل على تولّي الكراسي الدنيوية فانصرف للتأصيل لمذهب سيبقى إلى أن يرث اهلل ومن عليها
بأيديهم إلى مرضاة اهلل ّ
جده وأبيه
ويفسر لهم القرآن العظيم وما أشكل عليهم من معانيه ،ويروي لهم أحاديث ّ
فراح يعلم المسلمين دينهم ويفقههم فيهّ ،

يخصنا هنا هو جانب التفسير عند اإلمام الحسن
وكل ذلك بأسلوب سهل جزل يتناسب مع عقول الناس في عصره وما
ّ ،
ّ
 ،ومن هنا جاءت أهمية البحث ،وسبب اختياري له.
وتضمن الثاني نماذج
تضمن األول مصادر التفسير عند اإلمام الحسن ،
وقد قسمت البحث على ثالثة مطالب،
ّ
ّ
وتضمن الثالث الحديث عن فضائل السور ،ثم بعد ذلك خالصة البحث وقائمة المصادر.
من تفسيره آليات القرآن الكريم،
ّ
أهم المصادر التي اعتمدت في البحث هي :بحار األنوار للعالمة المجلسي ،واالحتجاج للشيخ الطبرسي،
وكان من ّ
والتهذيب لشيخ الطائفة الطوسي ،والكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني.
المطلب األول

مصادر التفسير عند اإلمام الحسن (عليه السالم)

عند تتبع واستقراء تفسير االمام الحسن ( )آليات القرآن الكريم نجد بوضوح ّأنه قد استمد تفسيره من القرآن الكريم
نفسه ،وهو خير التفاسير ،وهو ما يسمى عند علماء التفسير بـ (تفسير القرآن بالقرآن) ،وهو أحكم أنواع التفسير حيث أن
البعض اآلخر ،ثم يستمد االمام الحسن ( )تفسيره من السُّّنة النبوية في المرتبة الثانية ،وذلك
بعضه
ِّر
َ
ُ
القرآن الكريم ُيفَس ُ
عز وج ّل من
بأن يروي تفسي اًر لآليات عن النبي ( )أو عن أبيه ( )وفي المرتبة الثالثة يفسر القرآن الكريم بما آتاه اهلل ّ
َّ
ني.
العلم الل ُد ّ

476

العدد19/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

شباط2015/م

وفيما يأتي نماذج من هذه التفاسير:

أوالا :تفسيره ( )للقرآن بالقرآن نفسه:
شـ ٍ ِ
ــة أَو ُن ْن ِســـها َنـــأ ِ
ــن ٍ
ِ
ِّ
ْت ِب َخ ْيـ ٍ
ير أَلَـ ْــم
ــر ِم ْن َهـــا أ َْو ِمثْلِ َهـــا أَلَـ ْــم تَ ْعلَـ ْــم أ َّ
َن اللَّـ َ
ســـ ْخ مـ ْ َ
آيـ ْ
َ
قــال تعــالىَ  :مـــا َن ْن َ
ــيء قَـــد ٌ
ــه َعلَـــى ُكـــل َ ْ
ون اللَّ ِه ِم ْن ولِ ٍّي وال َن ِ
َن اللَّ َه لَ ُه م ْل ُك َّ ِ
األر ِ
صٍ
ض َو َما لَ ُك ْم ِم ْن ُد ِ
ير.1
تَ ْعلَ ْم أ َّ
َ َ
الس َم َاوات َو ْ
ُ
ِ
ـــن ٍ
قـ ــال اإلمـ ــام الحسـ ــن ({ :)مــــا َن ْنس ْ ِ
ـــها} بـ ــأن نرفـ ــع رسـ ــمها ،ونزيـ ــل
ــــخ مـ ْ َ
آيــــة} بـ ــأن نرفـ ــع حكمهـ ــا {أ َْو ُن ْنسـ َ
َ
َ
عن القلوب حفظها ،وعن قلبك يا محمد.

ســــ ُن ْق ِرُئ َك فَــــال
وقـ ــد اسـ ــتدل اإلمـ ــام الحسـ ــن ( )علـ ــى تفسـ ــيره هـ ــذا بآيـ ــة مـ ــن الق ـ ـرآن الك ـ ـريم وهـ ــي قولـ ــه تعـ ــالىَ { :
اء اللَّ ُه} 2أن ينسيك فيرفع ذكره عن قلبك.
سى إِال َما َ
ش َ
تَ ْن َ
( َنــــــأ ِ
ْت ِب َخ ْيـ ٍ
ـــــر ِم ْن َهــــــا) يعن ـ ــي :بخيـ ـ ــر لك ـ ــم ،فهـ ـ ــذه الثاني ـ ــة أعظـ ـ ــم لث ـ ـ ـوابكم ،وأجـ ـ ـ ُّـل لصــ ــالحكم مـ ـ ــن اآليــ ــة األولـ ـ ــى
المنسـ ــوخة( .أ َْو ِمثْلِهَـ ــا) مـ ــن الصـ ــالح لكـ ــم ،أي إننـ ــا ال ننسـ ــخ ،وال نبـ ــدل إال وغرضـ ــنا فـ ــي ذلـ ــك مصـ ــالحكم .ثـ ــم قـ ــال :يـ ــا
شـ ٍ ِ
ِّ
ـــه ُم ْلــــ ُك
ـــم أ َّ
ـــم أ َّ
ـــه لَـ ُ
َن اللَّـ َ
َن اللَّـ َ
ـــم تَ ْعلَـ ْ
ير) أي :ق ــدير يق ــدر عل ــى النس ــخ وغيـ ـره(.أَلَـ ْ
ـــيء قَــــد ٌ
محم ــد (أَلَــــ ْم تَ ْعلَـ ْ
ـــه َعلَــــى ُكــــل َ ْ
ون اللَّـ ِ
ِ
األر ِ
ــــن ُد ِ
ــــي َوال
َّ
ــــه ِمـ ْ
ــــم ِمـ ْ
ــــن َولِـ ٍّ
ــــم َاوات َو ْ
ض) وهـ ــو العـ ــالم بتـ ــدبيرها ومصـ ــالحها فهـ ــو يـ ــدبركم بعلم ـ ــهَ ( .و َمـــــا لَ ُكـ ْ
السـ َ
َن ِ
صـ ٍ
ـــير) يل ــي ص ــالحكم إذ ك ــان الع ــالم بالمص ــالح ه ــو اهلل ع ـ ّـز وج ـ ّـل دون غيـ ـره وم ــالكم م ــن ناص ــر ينص ــركم م ــن مك ــروه
إن أراد اهلل إن ازل ـ ــه بك ـ ــم ،أو عق ـ ــاب إن أراد اهلل إحالل ـ ــه بك ـ ــم فه ـ ــو يملكهــ ــا بقدرتــ ــه ،ويص ـ ــرفها بحس ـ ــب مشــ ــيئته ،ال ُمقـ ـ ـ ّـدم
ؤخر ،وال ِّ
لِ َما ُي ِّ
مؤخر لما قَ ّدم.3
بالس ّنة النبوية الشريفة.
ثاني ا :تفسير اإلمام الحسن ( )للقرآن الكريم ُّ
ِ
قال تعالى( :وِا ْذ أَ َخ ْذ َنا ِميثَ َ ِ
سا انا) ،4قال اإلمام الحسن ( :)من
س َرِائي َل َال تَ ْع ُب ُد َ
اق َبني إِ ْ
ون إَِّال اللَّ َه َوِبا ْل َوال َد ْي ِن إِ ْح َ
َ
اختار أبوي دينه (محمد وعلي عليهم الصالة وأزكى السالم) على قرابات أبوي نسبه ،اختاره اهلل تعالى على رؤس األشهاد

وشرفه بها على العباد ّإال َم ْن ساواه في فضائله أو فضله ،5وهذا التفسير وأمثاله ال يعرف
يوم التناد ،وشهره بخلع كراماتهّ ،
السّنة النبوية ،ألنه إخبار بأمر غيبي فكان هذا التفسير من اإلمام الحسن ( )في حكم المرفوع إلى النبي
إال من خالل ُ
( ،)فهو تفسير للقرآن الكريم بالسُّّنة المرفوعة للنبي (.)
ثالث ا :تفسيره للقرآن الكريم بعلمه الخاص (( )العلم اللّ ُدني).
ــر اللَّ ِ
ــل ِب ِ
يــر ومــا أ ِ
ِ
َِّ
ُه َّ
ــه فَ َم ِ
ــه لِ َغ ْي ِ
ــاغ َوَال
اضــطَُّر َغ ْي َــر َب ٍ
ــن ْ
ــم ا ْلخ ْن ِز ِ َ َ
َّم َولَ ْح َ
قــال تعــالى :إن َمــا َح َّــرَم َعلَ ْــي ُك ُم ا ْل َم ْيتَــ َة َوالــد َ
6
ِ
ِ
ٍ
َّ
يم
َعاد فَ َال إِثْ َم َعلَ ْيه إِ َّن الل َه َغفُ ٌ
ور َرح ٌ

ـح لصـ ــنم ،أو وثـ ــن ،أو شـ ــجر حـ ـ ّـرم اهلل ذلـ ــك ،كمـ ــا حـ ـ ّـرم الميتـ ــة
سـ ــئل اإلمـ ــام ( )عـ ــن هـ ــذه اآليـ ــة فقـ ــال :مـ ــا ُذبِـ ـ َ
ــــاغ وَال عـ ٍ
والـ ــدم ولحـ ــم الخنزيـ ــر ،فقيـ ــل يـ ــا ابـ ــن رسـ ــول اهلل ( )فمـ ــا معنـ ــى( :فَ َمـ ِ
ــــاد) قـ ــال :العـ ــادي:
ــــن ْ
ــــر َبـ ٍ َ َ
اضـــــطَُّر َغ ْيـ َ

الس ــارق ،والب ــاغي :ال ــذي يبغ ــي الص ــيد بطـ ـ اًر ولهـ ـواً ،ال ليع ــود ب ــه عل ــى عيال ــه ،ل ــيس لهم ــا أن ي ــأكال الميت ــة ،7ه ــي حـ ـرام
عليهمـ ــا فـ ــي حـ ــال االضـ ــطرار كمـ ــا هـ ــي ح ـ ـرام علـ ــيهم فـ ــي حـ ــال االختبـ ــار ،ولـ ــيس لهمـ ــا أن يقص ـ ـ ار فـ ــي صـ ــوم وال صـ ــالة

فـ ــي سـ ــفر .8وهـ ــذا هـ ــو مـ ــنهج االمـ ــام الحسـ ــن المجتبـ ــى ( )فـ ــي تفسـ ــير الق ـ ـرآن الك ـ ـريم ،مـ ــنهج رصـ ــين انتهجـ ــه أغلـ ــب
المفس ـ ـرين ممـ ــن جـ ــاؤوا بعـ ــده ،وجعلـ ــوه أص ـ ـالً يسـ ــيرون عليـ ــه ويهتـ ــدون بـ ــه ،وسـ ــنزيد مـ ــن التفصـ ــيل فـ ــي هـ ــذه األمثلـ ــة فـ ــي

المطل ـ ــب الث ـ ــاني إن ش ـ ــاء اهلل تع ـ ــالى( :نم ـ ــاذج م ـ ــن تفس ـ ــير اإلم ـ ــام الحس ـ ــن ( )آلي ـ ــات القـ ـ ـرآن الكـ ـ ـريم) وسنش ـ ــير ال ـ ــى
1

 البقرة :اآليتان 107-1062
 األعلى7-6 :3
 ينظر التفسير المنسوب لإلمام الحسن العسكري (ع)  ،73و بحار األنوار .263\234
 البقرة83 :5
 ينظر :المصدران نفسهما 263/ 23 ،736
 البقرة .1737
 ينظر :التهذيب .83/98
 -المصدر نفسه 83 /9
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كـ ــل تفسـ ــير ،ومـ ــن أيـ ــن اسـ ــتمده االمـ ــام ( ،)ومـ ــدى موافقـ ــة المفس ـ ـرين المتـ ــأخرين مـ ــن المـ ــدارس المتنوعـ ــة مـ ــع تفسـ ــير
االمام الحسن (.)
المطلب الثاني

نماذج من تفسير اإلمام الحسن ( )آليات القرآن الكريم

ٍ
ــــان َوَال َي ِحـ ُّ
سـ ٍ
سـ ِ
ق َمَّرتَـ ِ
ــــل
فمـ ــن تفسـ ــيره ( )قـ ــول اهلل عـ ـ ّـز وج ـ ـ ّل :الطَّـ َ
ــــال ُ
ــــر ٌ
ــــروف أ َْو تَ ْ
يح ِبِإ ْح َ
ــــان فَِإ ْم َ
ســـــا ٌك ِب َم ْعـ ُ
ــد َ ِ
َّ ِ
ــد َ َّ ِ ِ ِ
َّ ِ
ــاح
ــوه َّن َ
شـ ْــي ائا إَِّال أ ْ
لَ ُكـ ْــم أ ْ
يمـــا ُحـ ُ
يمـــا ُحـ ُ
َن تَأْ ُخـــ ُذوا ِم َّمـــا آتَ ْيتُ ُمـ ُ
ود اللَّـــه فَـ َــال ُج َنـ َ
ود اللـــه فَـــإ ْن خ ْفـــتُ ْم أَال ُيق َ
َن َي َخافَـــا أَال ُيق َ
ود اللَّـ ِ
ود اللَّـ ِ
ــد ْت ِبـ ِ
ِ
ــه فَأُولَِئـــ َك ُهـــم َّ
ــن َيتَ َعـ َّ
ون ،1س ــأل رج ــل
وها َو َمـ ْ
ــد َ
ــد ُحـ ُ
ــد َ
ــه فَـ َــال تَ ْعتَـ ُ
ــد ُ
ــه ِت ْلـــ َك ُحـ ُ
يمـــا افْتَـ َ
الظـــالِ ُم َ
َعلَ ْي ِه َمـــا ف َ
ُ
االمـ ــام ( )فقـ ــال :يـ ــا ابـ ــن رسـ ــول اهلل مـ ــا تقـ ــول فـ ــيمن قـ ــال ألم أرتـ ــه :أنـ ــت طـ ــالق عـ ــدد نجـ ــوم السـ ــماء ؟ فقـ ــال (:)
ـان فَِإمسـ ــاك بِمعـ ــر ٍ
وف أ َْو تَ ْسـ ـ ِـريح بِِإ ْح َسـ ـ ٍ
ـان) فـ ــي الثالثـ ــة ،2وعلـ ــى هـ ــذا
يـ ــا هـ ــذا اق ـ ـ أر كتـ ــاب اهلل ،قـ ــال تعـ ــالى( :الطَّـ ـ َـال ُ
ق َمَّرتَـ ـ ِ ْ َ
َْ ُ
أكثر المفسرين والفقهاء من الشيعة والسنة .3
ـــذ َ َّ
وم ــن تفس ــيره ( )للقـ ـرآن ب ــالقرآن ،قول ــه تع ــالى :والَّـ ِ
ـــن ِبأَ ْنفُ ِســــ ِه َّن
َّصـ َ
ـــو َن ِمــــ ْن ُك ْم َوَيــــ َذُر َ
ون أ َْزَو ا
اجــــا َيتََرب ْ
ين ُيتََوفـ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــون
َجلَ ُهـ َّ
شـ اا
ــه ٍر َو َع ْ
أ َْرَب َعـــ َة أَ ْ
ــن فـــي أَ ْنفُســـ ِه َّن ِبـــا ْل َم ْع ُروف َواللَّـ ُ
ــه ِب َمـــا تَ ْع َملُـ َ
يمـــا فَ َع ْلـ َ
ــر فَـــِإ َذا َبلَ ْغـ َ
ــن فَـ َــال ُج َنـ َ
ــن أ َ
شـ ُ
ــاح َعلَـ ْــي ُك ْم ف َ

4
فإن ــه أمره ــا أن تعتــ ّـد إذا م ــات عنه ــا زوجه ــا أربعـــة أشـــهر
أم ــا م ــا ُش ـ ِـرطَ عل ــيهنّ ،
ـــر ، ق ــال اإلم ــام الحس ــن ( :)و ّ
َخ ِبيـ ٌ
ِ
ـــن ِبأَ ْنفُ ِســــ ِه َّن
َّصـ َ
وعش ـ ـرة أيـ ــام ،فأخـ ــذ منهـ ــا لـ ــه عنـ ــد موتـ ــه مـ ــا أُخ ـ ـ َذ لهـ ــا منـ ــه فـ ــي حياتـ ــه عنـ ــد إيالئـ ــه .قولـ ــه تعـ ــالىَ  :يتََرب ْ
شاار 5وكذا ذكر الجصاص في تفسير أحكام القرآن ،وغيره كثير من المفسرين.6
ش ُه ٍر َو َع ْ
أ َْرَب َع َة أَ ْ

ـــد ،7ذك ــر الش ــيخ الطبرس ــي :ع ــن رج ــل ق ــال :قل ــت ألب ــي محم ــد
ومثل ــه تفس ــيره لقول ــه تع ــالى :قُـ ْ
َحـ ٌ
ـــو اللَّـ ُ
ـــه أ َ
ـــل ُهـ َ
الحس ـ ــن المجتب ـ ــى ( :)م ـ ــا معن ـ ــى األح ـ ــد ؟ ق ـ ــال المجم ـ ــع علي ـ ــه بالوحداني ـ ــة وال ـ ــذي اجتم ـ ــاع االلس ـ ــن علي ـ ــه بالتوحي ـ ــد.
الســـــماو ِ
ِ
سـ َّ
ــــخَر َّ
ــــه فَـــــأ ََّنى
ســـــأَْلتَ ُه ْم َمـ ْ
ــــر لَ َيقُـــــولُ َّن اللَّـ ُ
ات َو ْاأل َْر َ
ــــن َخلَـــــ َ
ــــم َ
ض َو َ
ق َّ َ َ
أم ـ ــا س ـ ــمعته يق ـ ــولَ  :ولَـــــئ ْن َ
الشـ ْ
س َوا ْلقَ َمـ َ
ون.8
ُي ْؤفَ ُك َ
عامة المفسرين من المدرستين.9
وعلى هذا ّ
تقدم من أمثلة يمكن إدراجه تحت عنوان( :تفسير القرآن بالقرآن).
وما ّ

وهنا نماذج أخرى من تفسير االمام الحسن ( )لبعض آيات القرآن الكريم:
ون ـ ـوا ي ـ ـأ ِ
ِ
ِّ
ْت بِ ُكـ ـ ُـم اللَّـ ــهُ َج ِمي ًعـ ــا إِ َّن اللَّـ ــهَ َعلَـ ــى
اسـ ــتَبِقُوا ا ْل َخ ْيـ ـ َـرات أ َْيـ ـ َـن َمـ ــا تَ ُك ُ َ
(ولِ ُكـ ـ ٍّـل ِو ْجهَـ ــة ُهـ ـ َـو ُم َوليهَـ ــا فَ ْ
كقولـ ــه تعـ ــالىَ :
10
ُك ِّل َش ْي ٍء قَِدير)
ق ـ ــال االم ـ ــام ( :)يجتم ـ ــع إلي ـ ــه  -أي الق ـ ــائم  -م ـ ــن أص ـ ــحابه ،ع ـ ـ ّـدة أهـ ـ ـل ب ـ ــدر ثالثمائ ـ ــة وثالث ـ ــة عش ـ ــر رجـ ـ ـالً
من أقاصي األرض.11

ِ
ِ
يعا
وذلك قول اهلل ّ
عز وج ّل :أ َْي َن َما تَ ُكوُنوا َيأْت ِب ُك ُم اللَّ ُه َجم ا
ول ــم يق ــل ب ــذلك أح ــد م ــن مفس ــري أه ــل الس ــنة حس ــب علم ــي واهلل أعل ــم وه ــذا التفس ــير حكم ــه حك ــم المرف ــوع لرس ــول
ـــه ِب ِ
ــــر اللَّـ ِ
ـــر ومــــا أ ِ
ِ
ُه َّ
ــــل لِ َغ ْي ِ
ــــه َوا ْل ُم ْن َخ ِنقَــــ ُة
اهلل ( ،)ومثلـ ــه قولـ ــه تعـ ــالىُ  :حِّرَمــــ ْت َعلَـ ْ
ـــم ا ْلخ ْن ِزيـ ِ َ َ
َّم َولَ ْحـ ُ
ـــي ُك ُم ا ْل َم ْيتَــــ ُة َوالــــد ُ
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َن تَ ِ
وا ْلموقُـــوَذةُ وا ْلمتَردِّيـــ ُة و َّ ِ
صـ ِ
ــح َعلَـــى ُّ
َزالِم َذلِ ُكـ ْــم
يحـــ ُة َو َمـــا أَ َكـــ َل َّ
ــموا ِبـ ْ
ــاأل َْ
السـ ُــبعُ إَِّال َمـــا َذ َّك ْيـــتُ ْم َو َمـــا ُذ ِبـ َ
النط َ
ــب َوأ ْ ْ
َ َْ
الن ُ
َ َُ َ َ
ستَ ْقسـ ُ
ِ
ِ
ــت َعلَـ ْــي ُك ْم ِن ْع َم ِتـــي
شـ ْــو ُه ْم َو ْ
اخ َ
ــن ِديـ ِــن ُك ْم فَـ َــال تَ ْخ َ
ين َكفَـ ُــروا ِمـ ْ
سـ ٌ
ــت لَ ُكـ ْــم ِديـــ َن ُك ْم َوأَتْ َم ْمـ ُ
شـ ْــو ِن ا ْل َيـ ْــوَم أَ ْك َم ْلـ ُ
س الَّـ ِــذ َ
فْ
ــق ا ْل َيـ ْــوَم َيـــئ َ
ِ
ــان ٍ
ــة َغ ْيـــر متَجـ ِ
اضـــطَُّر ِفـــي م ْخمصـ ٍ
ور ِ
ــم ِْ
سـ َــال َم ِدي انـــا فَ َمـ ِ
ــيم ،1ذك ــر الش ــيخ
ف ِِإل ثْـ ٍــم فَـــِإ َّن اللَّـ َ
ــن ْ
ضـ ُ
َ ُ َ
اإل ْ
َ َ َ
ــه َغفُـ ٌ
ََ
ــور َرحـ ٌ
ــيت لَ ُكـ ُ
ِ
(وا ْل ُم ْن َخنقَـ ـ ـةُ َوا ْل َم ْوقُ ـ ــوَذةُ)...؟ ق ـ ــال المنخنق ـ ــة الت ـ ــي اختنق ـ ــت
الطوس ـ ــي أن رجـ ـ ـالً ق ـ ــال :قل ـ ــت ألب ـ ــي محم ـ ــد ( .)فقول ـ ــهَ :
بإخناقهـ ــا حتـ ــى تمـ ــوت .والموقـ ــوذة التـ ــي مرضـ ــت ،ووقـ ــذها الم ـ ــرض حتـ ــى ل ـ ــم تك ـ ــن بهـ ــا حرك ـ ــة .والمتردي ـ ــة التـ ــي تت ـ ــردى
مـ ـ ــن مكـ ـ ــان مرتفـ ـ ــع إلـ ـ ــى أسـ ـ ــفل ،أو تتـ ـ ــردى مـ ـ ــن جبـ ـ ــل ،أو فـ ـ ــي بئـ ـ ــر فتمـ ـ ــوت .والنطيحـ ـ ــة التـ ـ ــي تنطحهـ ـ ــا بهيمـ ـ ــة أخـ ـ ــرى

ـح علـ ــى ُّ
النصـ ــب عل ـ ــى حجـ ــر ،أو علـ ــى صـ ــنم ...قلـ ــت :وأن تستقس ـ ــموا
فتمـ ــوت ،ومـ ــا أكـ ــل السـ ــبع منـ ــه فم ـ ــات .ومـ ــا ُذبِـ ـ َ
ـر فيمـ ــا بـ ــين عش ـ ـرة أنفـ ــس ،ويستقسـ ــمون عليـ ــه بالقـ ــداح ،وكانـ ــت عش ـ ـرة
بـ ــاألزالم)؟ قـ ــال :كـ ــانوا فـ ــي الجاهليـ ــة يشـ ــترون بعيـ ـ اً
أمـ ـ ــا التـ ـ ــي لهـ ـ ــا أنصـ ـ ــباء فالفـ ـ ــذ والت ـ ـ ـوأم ،والنـ ـ ــافس ،والحلـ ـ ــس ،والمسـ ـ ــبل،
سـ ـ ــبعة لهـ ـ ــم أنصـ ـ ــباء .وثالثـ ـ ــة ال أنصـ ـ ــباء لهـ ـ ــا ّ
أم ـ ــا الت ـ ــي ال أنص ـ ــباء له ـ ــا .فالس ـ ــفح ،والمن ـ ــيح ،والوغ ـ ــد ،وك ـ ــانوا يجيل ـ ــون الس ـ ــهام ب ـ ــين عشـ ـ ـرة ،فم ـ ــا
والمعل ـ ــى ،والرقي ـ ــب .و ّ
خـ ــرج باسـ ــمه مـ ــن التـ ــي ال أنصـ ــباء لهـ ــا أُلـ ــزم ثلـ ــث ثمـ ــن البعيـ ــر ،فـ ــال ي ازلـ ــون كـ ــذلك حتـ ــى تقـ ــع السـ ــهام التـ ــي ال أنصـ ــباء

له ــا ،إل ــى ثالث ــة فيلزم ــونهم ثم ــن البعي ــر ث ــم ينحرون ــه ،ويأكل ــه الس ــبعة ال ــذين ل ــم ينق ــدوا ف ــي ثمن ــه ش ــيئاً ،ول ــم يطعمـ ـوا من ــه
َزالِم)
َن تَ ْستَ ْق ِسـ ـ ُـموا بِـ ـ ْ
ـاأل ْ َ
(وأ ْ
الثالثـ ــة الـ ــذين وفّـ ــروا ثمنـ ــه شـ ــيئاً ،فلمـ ــا جـ ــاء االسـ ــالم حـ ـ ّـرم اهلل تعـ ــالى ذلـ ــك فيمـ ــا حـ ــرم وقـ ــالَ :
2
عام ـ ــة
يعن ـ ــي ح ارمـ ـ ـاً  ،وه ـ ــذ التفس ـ ــير م ـ ــن االم ـ ــام م ـ ــن ب ـ ــاب حك ـ ــم الح ـ ــديث المرف ـ ــوع للنب ـ ــي ( )وق ـ ــد ت ـ ــابع عل ـ ــى ذل ـ ــك ّ
المفسرين من المدرستين.3

ــــزاء الَّـ ِ
ــــع ْو َن ِفـــــي ْاأل َْر ِ
ين ُي َحـ ِ
َن ُيقَتَّلُـــــوا أ َْو
ــــادا أ ْ
سـ ا
ــــارُبو َن اللَّـ َ
ــــذ َ
ســـــولَ ُه َوَي ْ
ض فَ َ
سـ َ
ــــه َوَر ُ
ومثلـ ــه قولـ ــه تعـ ــالى إَِّن َمـــــا َجـ َ ُ
ِ
ـــد ْنيا ولَهـ ِ
ـــز ِ
ض َذلِــــ َك لَهـ ِ
ـــن ِخـ َ ٍ
ِ
ـــن ْاأل َْر ِ
ـــرِة
ـــم ِمـ ْ
ـــوا ِمـ َ
ـــالف أ َْو ُي ْنفَـ ْ
صــــلَّ ُبوا أ َْو تُقَطَّـ َ
ـــم خـ ْ ٌ
ُي َ
ـــم فــــي ْاآلخـ َ
ي فــــي الـ ُّ َ َ ُ ْ
ُ ْ
ـــع أ َْيــــدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُهـ ْ
4
ِ
ين تَابوا ِم ْن قَ ْب ِل أ ْ ِ
ِ
ِ
اعلَموا أ َّ َّ
يم. 
يم ( )33إَِّال الَّذ َ ُ
َع َذ ٌ
َن الل َه َغفُ ٌ
َن تَ ْقد ُروا َعلَ ْي ِه ْم فَ ْ ُ
ور َرح ٌ
اب َعظ ٌ
قـ ــال االم ـ ــام ( :)م ـ ــن ح ـ ــارب ،وأخ ـ ــذ المـ ــال ،وقت ـ ــل ،ك ـ ــان علي ـ ــه أن يقت ـ ــل ويصـ ــلب ،وم ـ ــن ح ـ ــارب وقت ـ ــل ول ـ ــم
يأخ ــذ الم ــال ،ك ــان علي ــه أن يقت ــل وال يص ــلب ،وم ــن ح ــارب وأخ ــذ الم ــال ول ــم يقت ــل ،ك ــان علي ــه أن تقط ــع ي ــده ورجل ــه م ــن
َّ َّ ِ
ين
خـ ــالف .ومـ ــن حـ ــارب ولـ ــم يأخـ ــذ المـ ــال ولـ ــم يقتـ ــل ،كـ ــان عليـ ــه أن ينفـ ــى .ثـ ــم اسـ ــتثنى اهلل عـ ــز وجـ ــل فقـ ــال :إِال الـ ــذ َ
اعلَ ُموا أ َّ
َن اللَّهَ َغفُور َرِحيم يعني يتوب ،من قبل أن يأخذهم.5
َن تَ ْق ِد ُروا َعلَْي ِه ْم فَ ْ
تَ ُابوا ِم ْن قَْب ِل أ ْ
ير.6
ص َار َو ُه َو اللَّ ِط ُ
ص ُار َو ُه َو ُي ْد ِر ُك ْاأل َْب َ
ومثله أيضاً قوله تعالىَ :ال تُ ْد ِرُك ُه ْاأل َْب َ
يف ا ْل َخ ِب ُ
أدق م ـ ــن أبص ـ ــار العي ـ ــون ،أن ـ ــت ق ـ ــد ت ـ ــدرك بوهم ـ ــك الس ـ ــند والهن ـ ــد ،والبل ـ ــدان الت ـ ــي ل ـ ــم
ق ـ ــال االم ـ ــام أوه ـ ــام القل ـ ــوب ّ

تـ ــدخلها ،وال تـ ــدرك ببصـ ــرك السـ ــند والهنـ ــد ،والبلـ ــدان التـ ــي لـ ــم تـ ــدخلها ،وال تـ ــدرك ببصـ ــرك ذلـ ــك فأوهـ ــام القلـ ــوب ال تدركـ ــه،
فكيف تدركه االبصار ْ؟.

وسـ ــأل رجـ ــل اإلمـ ــام ( )عـ ــن شـ ــيء مـ ــن التوحيـ ــد ؟ فقـ ــال أال تق ـ ـ أر الق ـ ـرآن ؟ قلـ ــت :نعـ ــم .قـ ــال :اق ـ ـ أرَ ( :ال تُ ْد ِرُكـ ــهُ
ـار) فق ـ ـرأت ،فقـ ــال :مـ ــا األبصـ ــار؟ قلـ ــت :أبصـ ــار العـ ــين .قـ ــال :ال :إنمـ ــا عنـ ــى األوهـ ــام ،ال
ـار َو ُهـ ـ َـو ُيـ ـ ْـد ِر ُ
ك ْاأل َْب َ
ْاأل َْب َ
صـ ـ َ
صـ ـ ُ
ت ــدرك األوه ــام كيفيت ــه ،وه ــو ي ــدرك ك ــل فهـــم .7فاإلم ــام هنـــا يفس ــر آيـــات القـ ـرآن الكـ ـريم بعلمـــه اللَّ ـ ُـدني ،وبأبســـط العبـــارات
حتى أنه يضرب مثالً للسائل حتى يفهم االجابة .وقد استمد االمام ( )تفسيره هذا من أبيه (.)

1

 المائدة 32
 ينظر التهذيب 83/93
 ينظر بحر العلوم للسمر قندي368/14
 المائدة 34-335
 ينظر التهذيب .83/96
 األنعام 1037
 -تفسير القمي  ,167/1وينظر روح المعاني 221/5
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ًّ ِ ِ
ومثلـ ــه قولـ ــه تعـ ــالى :وب ْيَنهمـ ــا ِحجـ ــاب وعلَـ ــى ْاأل ْ ِ
َن
اه ْم َوَنـ ـ َ
اب ا ْل َجَّنـ ـ ِـة أ ْ
ـيم ُ
ـح َ
َصـ ـ َ
ََ
َ
ـاد ْوا أ ْ
َعـ ـ َـراف ِر َجـ ــال َي ْع ِرفُـ ـ َ
ـون ُكـ ــال بسـ ـ َ
ََ َُ
ون.1
وها َو ُه ْم َي ْ
َس َالم َعلَْي ُك ْم لَ ْم َي ْد ُخلُ َ
ط َم ُع َ
روى الش ــيخ الص ــفار ع ــن س ــعد بـ ــن س ــعد ق ــال :س ــألت أبـ ــا محمـ ــد ( )ع ــن هـــذه اآلي ـ ـة ؟ فقـــال :ه ــم يـــا سـ ــعد،

األئمة من آل محمد صلوات اهلل عليهم.2
َم ُنوا م ْكر اللَّ ِه فَ َال يأْم ُن م ْكر اللَّ ِه إَِّال ا ْلقَوم ا ْل َخ ِ
ومثله قوله تعالى :أَفَأ ِ
ون.3
اسُر َ
َ َ َ َ
َ َ
ُْ
4
ــــه لِ ُيعـ ِّ
ــــذ َب ُه ْم
أمـ ــن لمكـ ــر اهلل  .ومثل ـ ــه قول ـ ــهَ  :و َمـــــا َكـ َ
ــــان اللَّـ ُ َ
قـ ــال اإلمـ ــام الحسـ ــن ( :)االص ـ ـرار علـ ــى الـ ــذنب ْ
ِّ
ون.5
ستَ ْغ ِف ُر َ
َوأَ ْن َت ِفي ِه ْم َو َما َك َ
ان اللَّ ُه ُم َعذ َب ُه ْم َو ُه ْم َي ْ
قـ ـ ــال االم ـ ـ ــام الحسـ ـ ــن ( :)أخب ـ ـ ــر سـ ـ ــبحانه أن ـ ـ ــه ال يعـ ـ ــذب أح ـ ـ ــداً مـ ـ ــا دام ف ـ ـ ــيهم رسـ ـ ــول اهلل ( ،)وم ـ ـ ــا دامـ ـ ـ ـوا
يسـ ــتغفرون .6ومثلـ ــه قولـ ــه تعـ ــالى :والَّـ ِ
ـــن ِفتْ َنــــ ٌة ِفــــي ْاأل َْر ِ
ـــاء َب ْعـ ٍ
ـــاد
ـــض إَِّال تَ ْف َعلُــــوهُ تَ ُكـ ْ
ض َوفَسـ ٌ
ـــذ َ
ـــروا َب ْع ُ
ضـ ُ
ـــه ْم أ َْولِيـ ُ
َ
ين َكفَـ ُ
ير.7
َك ِب ٌ
8
فزوجوه (أالّ تفعلوا تكن)...
قال ( :)من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته ِّ
وهذا منه ( )تفسير بعمله.

ومثله قوله تعالى( :قل هو اهلل أحد).

ِ
ســــأَْلتَ ُه ْم
أم ــا ســـمعته يق ــولَ  :ولَــــئ ْن َ
فق ــد س ــئل االمـ ــام ( )ع ــن معنـ ــى (األحـ ــد) فق ــال المجم ــع علي ــه بالوحدانيـ ــة ّ
السماو ِ
س َّخ َر َّ
ون.9
ات َو ْاأل َْر َ
َم ْن َخلَ َ
س َوا ْلقَ َم َر لَ َيقُولُ َّن اللَّ ُه فَأ ََّنى ُي ْؤفَ ُك َ
الش ْم َ
ض َو َ
ق َّ َ َ
فقـ ــد أجمـ ــع الفريق ـ ــان مـ ــن المـ ــؤمنين والك ـ ــافرين علـ ــى أن الخـ ــالق الم ـ ــدبر القـ ــائم عل ـ ــى ش ـ ــؤون الخلـ ــق هـ ــو اهلل ع ـ ــز

وج ـ ــل ال غي ـ ـره ،وه ـ ــذا منـ ــه ( )تفس ـ ــير للق ـ ـرآن ب ـ ــالقرآن ،وهـ ــو أرقـ ــى أنـ ـ ـواع التفسـ ــير ،وأقربه ـ ــا للص ـ ـواب ،وال يتيس ـ ــر إالّ
تدبر وتف ّكر في آيات اهلل سبحانه.
لمن ّ
ِ
ــــالء يوم ِئـ ٍ
ِ َّ
ــــب ْع ٍ
ــــين
ض َعـ ُ
ــــدٌّو إَِّال ا ْل ُمتَّ ِقـ َ
ــــذ َب ْع ُ
ــــه ْم لـ َ
ضـ ُ
وقول ـ ــه تع ـ ــالىْ  :األَخـ ُ َ ْ َ
11
ِ
ق ُك ُّل أ َْم ٍر َح ِك ٍيم.12
يها ُي ْف َر ُ
غير ذات اهلل فإنها تحوز عداوة  .ومثله قوله :ف َ

10

ق ـ ــال ( :)م ـ ــن كان ـ ــت أخوت ـ ــه ف ـ ــي

قال ( :)هي ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان ،وهي الليلة التي ُيرجى أن تكون ليلة القدر.13
وقد أجمع أغلب أهل التأويل أن الليلة المقصودة هنا هي( :ليلة القدر).

إال أنهم اختلفوا في تعيين هذه الليلة ،وأين تكون من شهر رمضان المبارك.14
(و َّ
الن ْجِم إِ َذا َه َوى).15
وقوله تعالىَ :
قـ ــال االمـ ــام الحسـ ــن ( :)إن اهلل عـ ـ ّـز وج ـ ـ ّل يقسـ ــم مـ ــن خلقـ ــه بمـ ــا يشـ ــاء ولـ ــيس لخلقـ ــه أن يقسـ ــموا ّإال بـ ــه عـ ـ ّـز

16
عام ـ ــة مفس ـ ــري أه ـ ــل الس ـ ــنة .وه ـ ــذا الك ـ ــالم م ـ ــن اإلم ـ ــام الحس ـ ــن ( )ك ـ ــالم جلي ـ ــل عظ ـ ــيم
وجـ ـ ـ ّل  ،وت ـ ــابع عل ـ ــى ذل ـ ــك ّ
1

 األعراف .462
 ينظر الطبري451-123
 األعراف 994
 ينظر االحتجاج  , 477/ 2و الوسيط .355/35
 األنفال 336
 ينظر الكافي .347/57
 األنفال 738
 ينظر :االحتجاج  , 477/ 2و الوسيط .355/39
 لقمان .3110
 الزخرف 6711
 ينظر :روح المعاني.576/412
 الدخان 413
 ينظر :اقبال االعمال50414
 ينظر :جامع البيان.496/515
 النجم 116
 -ينظر :من ال يحظره الفقيه .236/3
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األهميـ ــة يجـ ــب الوقـ ــوف عنـ ــده ،ممـ ــا يعنـ ــي أن االقتصـ ــار ب ـ ــالحلف علـ ــى اهلل عـ ـ ّـز وجـ ـ ّـل وحـ ــده خيـ ــر مـ ــن الحلـ ــف بغيـ ـ ـره
سبحانه وهذه هي وصية األئمة وعقيدتهم.
وه َّن ِبمعـــــر ٍ
وه َّن ِبمعـــــر ٍ
ِ
وف أ َْو فَـ ِ
ــــد ٍل ِمـــــ ْن ُك ْم
َجلَ ُهـ َّ
وف َوأَ ْ
ي َعـ ْ
وقولـ ــه تعـ ــالى( :فَـــــِإ َذا َبلَ ْغـ َ
ــــن أ َ
شـــــ ِه ُدوا َذ َو ْ
ــــارقُ ُ َ ْ ُ
ــــن فَأ َْمســـــ ُك ُ َ ْ ُ
1
الشه َ ِ ِ ِ
ِ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِباللَّ ِه َوا ْل َي ْوِم ْاآل ِخ ِر َو َم ْن َيتَّ ِ
ق اللَّ َه َي ْج َع ْل لَ ُه َم ْخ َر اجا)
وعظُ ِب ِه َم ْن َك َ
ادةَ للَّه َذل ُك ْم ُي َ
يموا َّ َ
َوأَق ُ
فقد سئل االمام ( :)عن الرجل يطلق زوجته عدد نجوم السماء فقال :ال طالق إال بخمس:

 -1شهادة شاهدين عدلين.

 -2أن يكون الطالق في أثناء الطهر.
 -3أن ال يجامع زوجته في ذلك الطهر.
 -4أن تتوفر النية.

 -5أن يعزم على الطالق.
عامـ ــة الفقهـ ــاء،
فـ ــاذا تحقـ ــق ذلـ ــك وقـ ــع الطـ ــالق ،ولـ ــو بنجمـ ــة واحـ ــدة ،ولـ ــيس بعـ ــدد نجـ ــوم السـ ــماء ،وعلـ ــى ذلـ ــك ّ
ويسمى عند أهل السنة بـ (طالق السُّّنة).2
ِ
ــــاج َد لِلَّـ ِ
سـ ِ
ــــدا} 3ق ـ ــال االم ـ ــام ( )يعن ـ ــي ب ـ ــه ،ه ـ ــذه
ومثل ـ ــه قول ـ ــه تع ـ ــالىَ { :وأ َّ
ــــه فَـــــال تَـ ْ
َحـ ا
ــــع اللَّـــــه أ َ
ــــد ُعوا َمـ َ
َن ا ْل َم َ
4
عز وج ّل  .واهلل أعلم
األعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي ويشمل أماكن السجود ،وبيوت اهلل ّ
5

ومثله قوله تعالى( :أ َْولَى لَ َك فَأ َْولَى .ثَُّم أ َْولَى لَ َك فَأ َْولَى)
قال االمام ( :)أي بعداً لك من خير الدنيا ،بعداً ،بعداً لك من خير االخرة .
7
شِ
ور)
اكاار َوِا َّما َكفُ اا
عز من قائل( :إَِّنا َه َد ْي َناهُ َّ
الس ِب َ
يل إِ َّما َ
وقوله ّ
َّ 8
اء الل ُه)
سى إِال َما َ
ش َ
س ُن ْق ِرُئ َك فَال تَ ْن َ
ومثله قوله سبحانهَ ( :
6

قـ ــال االمـ ــام ( :)أي ال ينسـ ــى شـ ــيئاً ممـ ــا أنـ ــزل عليـ ــه ( )إال مـ ــا شـ ــاء اهلل أن ينسـ ــيه إيـ ــاه ،ويرفـ ــع ذك ـ ـره عـ ــن

قلب النبي محمد (.9)

وهذا كله من باب التفسير بعلمه اللدني اإللهي (.)
المطلب الثالث

فضائل السور

لـ ــم يتـ ــرك االئمـ ــة صـ ــلوات اهلل علـ ــيهم آيـ ــة مـ ــن آيـ ــات الق ـ ـرآن الك ـ ـريم ّإال وفسـ ــروها للنـ ــاس بمـ ــا يتوافـ ــق مـ ــع معطيـ ــات

عصـ ــرهم ،وعلـ ــى قـ ــدر أفهـ ــامهم وعقـ ــولهم ،وكـ ــذلك لـ ــم يترك ـ ـوا سـ ــورة واحـ ــدة مـ ــن سـ ــور الق ـ ـرآن العظـ ــيم إال وبين ـ ـوا فضـ ــلها،
وثواب قارئها.
وهنا سنقتصر على مثال واحد فقط لذلك ،على عظم عناية األئمة ( )بالقرآن وسوره وآياته.

فهن ـ ـ ــا ي ـ ـ ــذكر االم ـ ـ ــام الحس ـ ـ ــن ( )س ـ ـ ــورة قص ـ ـ ــيرة م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث اآلي ـ ـ ــات والكلم ـ ـ ــات ،إال أن فض ـ ـ ــلها م ـ ـ ــن أكب ـ ـ ــر

العظيمـ ــات ،فهـ ــو يـ ــذكر لهـ ــا أكثـ ــر مـ ــن فضـ ــل ،وأكثـ ــر مـ ــن ج ـ ـزاء لمـ ــن يقرؤهـ ــا ،وفـ ــي أوقـ ــات مختلفـ ــة مقبولـ ــة مضـ ــاعفة،

ومن قرأها ثم دعاُ ،رِف َع إلى اللوح المحفوظ مستجابا.1
1

 الطالق .22
 ينظر :الجامع ألحكام القرآن .807/63
 الجن 184
 ينظر التبيان  .338/4و ابن ك ير.123/45
 القيامة .346
 ينظر مفاتيح الغيب .576/47
 االنسان .38
 األعلى .69
 -ينظر الميزان في تفسير القرآن  .588/9و التحرير والتنوير.189/6
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فضل سور (القدر)

قـ ــال االمـ ــام ( :)مـ ــن ق ـ ـ أر سـ ــورة القـ ــدر فـ ــي صـ ــالة ،رفعـ ــت فـ ــي عليـ ــين ،وعـ ــن محمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد قـ ــال :كتبـ ــت

الـ ــى أبـ ــي محمـ ــد ( )أنـ ــي قـ ــد لزمنـ ــي ديـ ــن فـ ــادح ،فكتـ ــب ( :)أكثـ ــر مـ ــن االسـ ــتغفار ،ورطّـ ــب لسـ ــانك بق ـ ـراءة :إَِّنـ ــا
أَنزْلَنـ ــاهُ ِفـ ــي لَْيلَـ ـ ِـة ا ْلقَـ ـ ْـد ِر .2وعنـ ــه أيض ـ ـاً قـ ــال :كتبـ ــت الـ ــى أبـ ــي محمـ ــد ( ،)أن علمنـ ــي شـ ــئياً إذا أنـ ــا قلتـ ــه كنـ ــت معـ ــك
في الدنيا واالخرة .فكتب ( )بخطه أعرفه ،أكثر من تالوةّ ( :إنا أنزلناه )...ورطّب شفتيك باالستغفار.3

وقـ ــال االمـ ــام ( :)مـ ــن زار قبـ ــر أخيـ ــه المـ ــؤمن فجلـ ــس عنـ ــد قب ـ ـره واسـ ــتقبل القبل ـ ــة ،ووض ـ ــع يـ ــده علـ ــى القبـ ــر،
وق أر :إَِّنا أَنزْلَناه ِفي لَْيلَ ِة ا ْلقَ ْد ِر سبع مراتِ ،
أم َن من الفزع األكبر.4
ُ
وقـ ــد كتـ ــب رجـ ــل إلـ ــى اإلمـ ــام الحسـ ــن (ع) يسـ ــأله عـ ــن صـ ــالة نوافـ ــل شـ ــهر رمضـ ــان والزيـ ــادة؟ فكتـ ــب ( )إليـ ــه
كتاب ـ ـاً .أن أكثـ ــر مـ ــن ق ـ ـراءةّ ( :إنـ ــا أنزلنـ ــاه) .5وقـ ــال ( :)مـ ــن ق ـ ـ أر( :إَِّنـ ــا أَنزْلَنـ ــاهُ ِفـ ــي لَْيلَـ ـ ِـة ا ْلقَـ ـ ْـد ِر) بعـ ــد صـ ــالة العصـ ــر
عش ــر مـ ـرات ،كـ ــان ل ــه عل ــى مثـ ــل أعم ــال الخالئـ ــق ،وم ــن ق أرهـــا سـ ــبع مـ ـرات قبـ ــل العش ــاء اآلخـ ـرة ،كـ ــان فـــي ضـ ــمان اهلل
تع ــالى حت ــى يص ــبح .6وع ــن اإلم ــام ( )أن ــه :م ــن قـ ـ أر س ــورة الق ــدر ف ــي ك ــل ي ــوم وليل ــة س ــتاً وس ــبعين م ـ ّـرة ،خل ــق اهلل ل ــه
ألـ ــف ملـ ــك يكتبـ ــون ثوابهـ ــا سـ ــتة وثالثـ ــين ألـ ــف عـ ــام ،ويضـ ــاعف اهلل تعـ ــالى اسـ ــتغفارهم لـ ــه ألفـ ــي سـ ــنة ،ألـ ــف مـ ـ ّـرة 7ويكـ ــون
ذلك في سبعة أوقات:

األول* بعد طلوع الفجر وقبل صالة الصبح سبعاً ،ليصلي عليه المالئكة ستة أيام.

الثاني* بعد صالة الغداة عش اًر ،ليكون في ضمان اهلل الى المساء.

الثالث* اذا زالت الشمس قبل النافلة عش اًر ،لينظر اهلل تعالى إليه ويفتح له األبواب.

الرابع* بعد نوافل الزوال إحدى وعشرين ،ليخلق اهلل تعالى منها بيتاً طوله ثمـانون ذ ارعـاً ،وكـذا عرضـه ،وسـتون ذ ارعـاً سـمكه،
وحشوه مالئكة يستغفرون له إلى يوم القيامة ،ويضاعف اهلل تعالى استغفارهم ألفي سنة ،ألف مرة.

لتمر على مثل أعمال الخالئق يوماً
الخامس* بعد العصر عش اًرّ ،
السادس* بعد العشاء سبعاً ،ليكون في ضمان اهلل إلى أن يصبح.

الســـــابع* حي ـ ــث ي ـ ــأوي إل ـ ــى ف ارش ـ ــه إح ـ ــدى عشـ ـ ـرة ،ليخل ـ ــق اهلل ل ـ ــه منه ـ ــا ملكـ ـ ـاً ،راحت ـ ــه أكب ـ ــر م ـ ــن س ـ ــبع س ـ ــماوات وس ـ ــبع
أرضيين ،في موضع كل ذرة من جسده شعرة تنطق بقوة الثقلين ،يستغفرون لقارئها إلى يوم القيامة.8

وهذا غيض من فيض مما ذكره األئمة (ع) في فضائل سور القرآن الكريم.
الخالصة

مـ ــن خـ ــالل هـ ــذا البحـ ــث تعرفنـ ــا علـ ــى أن االمـ ــام الحسـ ــن المجتبـ ــى (ع) كـ ــان مـ ــن الـ ــذين يتصـ ــدون لتفسـ ــير الق ـ ـرآن

العظيم وآياته الكريمة ويذكر دقائقها ،وما أشكل على الناس فهمها.
وكان يستمد االمام (ع) تفسيره آليات القرآن الكريم وكلماته من طريقتين:
األول* أن يروي عن أبيه (ع) ،وعن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم).

عز وج ّل له.
الثاني* أن يفسر القرآن الكريم بعلمه الذي علّمه اهلل ّ
وك ـ ــذلك نج ـ ــد االم ـ ــام (ع) يفس ـ ــر القـ ـ ـرآن الكـ ـ ـريم ب ـ ــالقرآن الكـ ـ ـريم نفس ـ ــه ت ـ ــارة ،وت ـ ــارة يفسـ ـ ـره بالس ـ ــنة النبوي ـ ــة ،وت ـ ــارة
لدني ،وامكانيات معرفية إلهية.
عز وج ّل من علم ٍّ
يفسره بأقوال أبيه (ع)،وتارة وهو األكثر يفسره بما آتاه اهلل ّ
1

 ينظر :بحار االنوار .66/82
 ينظر :الكافي .316/53
 ثواب االعمال 1974
 ينظر :رجال الكشي .5645
 ينظر :االستبصار.464/16
 ينظر :فالح السائل.1997
 ينظر :مستدرا الوسائل97/58
 -بحار االنوار 80/8
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وك ـ ــذلك نج ـ ــد أن المفسـ ـ ـرين المتق ـ ــدمين والمت ـ ــأخرين ق ـ ــد وافقـ ـ ـوا وت ـ ــابعوا اإلم ـ ــام الحس ـ ــن (ع) عل ـ ــى تفس ـ ــيره كلِّ ـ ــه إال

فـ ــي موضـ ــع أو موضـ ــعين فـ ــإنهم قـ ــد ذكـ ــروا معـ ــاني أخـ ــرى لآليـ ــات واأللفـ ــاظ التـ ــي تحتملهـ ــا اللغـ ــة ولـ ــيس معنـ ــى هـ ــذا أنهـ ــم
خـ ــالفوا مـ ــا ذهـ ــب إليـ ــه االمـ ــام (ع) مـ ــن تفسـ ــير واّنمـ ــا هـ ــي زيـ ــادات ذكروهـ ــا لتمـ ــام المعنـ ــى ممـ ــا يحتملـ ــه اللفـ ــظ ويتناسـ ــب
مـ ــع اصـ ــطالح أهـ ــل عصـ ــرهم وعقـ ــولهم ،وال مخالفـ ــة فيـ ــه للغـ ــة العربيـ ــة وس ـ ــبب ذلـ ــك أن االم ـ ــام (ع) كـ ــان يفسـ ــر للنـ ــاس
م ــا يحتـ ــاجون إليـ ــه فق ــط أو مـ ــا يتوجهـ ــون ألي ــه بالس ـ ـؤال عـ ــن بعـــض اآليـ ــات واأللفـ ــاظ ،فك ــان ج ـ ـواب االمـ ــام (ع) مختص ـ ـ اًر
عل ــى قـ ــدر ح ــاجتهم ،وعلـــى ق ــدر فهمه ــم واس ــتيعابهم ،وم ــا ه ــذه الزي ــادات الت ــي ذكره ــا المفســـرون إال مع ــاني يفهمهـــا أه ــل
العص ـ ــر ال ـ ــذي ه ـ ــم في ـ ــه .ف ـ ــإذا م ـ ــا وض ـ ــع ميـ ـ ـزان ي ـ ــوزن ب ـ ــه المفس ـ ــرون ،ك ـ ــان اإلم ـ ــام الحس ـ ــن (ع) إمامـ ـ ـاً للمفسـ ـ ـرين دون

منازع.

المصادر

بعد القرآن الكريم.

 -1االحتجاج ،ألبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ،ت 620هـ ،تعليق :محمد باقر الخرسان.

 -2أحكام القرآن ،ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ت 370هـ ،تحقيق :عبد السالم محمد علي شاهين
دار الكتب العلمية بيروت1415 ،هـ1994/م.
 -3اقبال االعمال
 -4اكمال الدين

 -5بحار االنوار ،للعالمة المجلسي ،مؤسسة الوفاء – بيروت.
 -6االستبصار لشيخ الطائفة الطوسي .مطبعة النجف في النجف  1375ه
 -7بحر العلوم ،أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ت373 :هـ.
 -8التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى1393 :هـ) الدار التونسية
للنشر – تونس1984 ،هـ.

 -9التبيان في تفسير القرآن ،شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت 460هـ،تحقيق وتصحيح :أحمد
حبيب قصير العاملي.
 -10تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري (المتوفى774 :هـ) المحقق :محمد
حسين شمس الدين،الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون – بيروت1419 ،هـ.

 -11التفسير الوسيط ،الشيخ محمد سيد طنطاوي .الناشر :دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة – القاهرة.
 -12التفسير المنسوب لإلمام العسكري.
 -13تفسير القمي البى الحسن على بن ابراهيم القمى رحمه اهلل (من اعالم القرنين  4 - 3ه)
 -14التهذيب ،الشيخ الطوسي.

 -15ثواب االعمال ،السيد بن طاووس الحلّي.
 -16الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.

 -17جامع البيان في تفسير القرآن ،محمد بن جرير الطبري.
 -18دالئل االمامة،البن جرير الطبري
 -19رجال الكشي

 -20روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ،شهاب الدين اآللولسي.
 -21فالح السائل
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 -22الكافي في الفروع ،محمد بن يعقوب الكليني.

 -23الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
 -24مجمع البيان في تفسير القرآن ،الشيخ الطبرسي.
 -25مستدرك الوسائل
 -26معالم التنزيل،عبد اهلل بن أحمد البغوي.
 -27من ال يحضره الفقيه،

 -28الميزان في تفسير القرآن ،السيد الطباطبائي الحكيم.
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