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�ص البحث ملخَّ

دِّ عىل منكري إمامة  ّ بالنصِّ القرآيّن يف الرَّ مة احِللِّ درس هذا البحث احتجاج العلَّ
أمري املؤمنني بعد الرس��ول، مس��تعينًا عىل فهم النصِّ الق��رآيّن، وإيضاح أبعاده، 
بالتأوي��ل الوارد عىل لس��ان النب��يِّ املختار، وأهل بيت��ه األطهار، وقد ت��مَّ اختيار كتاب 
)كش��ف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني(؛ ملا انطوى عليه من كثرة االحتجاج بالنصِّ 

القرآيّن.

ك��ا درس البحث موقف اإلماميَّة م��ن النصِّ القرآيّن، من خلل م��ا احتجَّ به هذا 
دة، فض��ًل عن مفهوم الن��صِّ القرآيّن  ��ة  ومدرس��تها املجدِّ الع��امل الكب��ري من علاء احِللَّ
ّ يف دراسة فضائل  مة احِللِّ وحميطه، واألس��اس الفكرّي واملنهجّي الذي انطلق منه العلَّ
أم��ري املؤمنني، مع ِذكر بعض األمثلة عىل استش��هاده بالنصِّ الق��رآيّن وحميطه، ثمَّ تقديم 
مة من النص��وص القرآنيَّة يف كتابه، وبع��د ذلك ختم البحث  إحص��اء ملا احت��جَّ به العلَّ

اًل وآخًرا. ل إليه البحث، واحلمد هلل أوَّ باخلامتة التي أودعها أهم ما توصَّ
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لِّي جمال الدين احل�سن بن يو�سف )ت726هـ(  مة احِلِ العلَّ
واالحتجاج بالن�صِّ القراآيّن

Abstract

This research studies Al-alama Al-Hilli's protest by the 

Qur'anic text in response to the deniers of the Imamate of 

the Commander of the Faithful, peace be upon him, after 

the Messenger, may Allah bless him and his family and grant 

them peace. Using the understanding of the Qur’anic text and 

the clarification of its dimensions through the interpretation 

contained in the tongue of the chosen Prophet and his pure 

family, the book (Kashf Al-Yaqin fi fe’dael Amir Al-mu’minin) 

peace be upon him, was chosen because it involved a large 

number of invoking the Qur’anic text.

     The research also studied the position of (Al- Imamiyah) 

on the Qur’anic text through what this great scholar of Al-Hillah 

and its reformist school argued, as well as the concept of the 

Qur’anic text and its surroundings, and the intellectual and 

methodological basis from which Al-alama Al-Hilli started in 

studying the virtues of the Commander of the Faithful, with 

some examples of its documentation in the Qur’anic text. and 
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its surroundings, then presenting a census of the Qur’anic texts 

that the scholar argued in his book, and after that he concluded 

the research with a conclusion.
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مة املقدِّ

ّ بالنصِّ القرآيّن تنزيًل وتأويًل  مة احِللِّ هيدف هذا البحث إىل دراس��ة احتجاج العلَّ
يف الردِّ عىل منكري إمامة أمري املؤمنني  بعد الرسول، وكشف حقيقتها من خلل 
النصِّ عليها يف القرآن، مستعينًا عىل فهم النصِّ القرآيّن، وإيضاح أبعاده، بالتأويل الوارد 

عىل لسان النبيِّ املختار، وأهل بيته األطهار.

م��ه للمكتبة  ّ العلميَّ��ة، وم��ا قدَّ م��ة احِل��لِّ وتنب��ع أمهيَّ��ة البح��ث م��ن مكان��ة العلَّ
ة  اإلس��لحخميَّة من عطاء أبدعته عقليَّة موسوعيَّة منفتحة عىل اآلخر، تنشد وحدة األمَّ
اإلسلميَّة، فكان يرتفَّع عن مقابلة اإلساءة بمثلها، ويصرب عىل األذى، ويشهد عىل ذلك 
س، عىل  ه ابن املدنَّس أو املنجَّ موقفه من إساءة معارصه ابن تيمية )ت 728ه�( الذي ساَّ
، وُيقال إنَّ ابن تيمية التقاه يف احلجِّ واعتذر إليه  ّ ر احِللِّ ونه ابن املطهَّ حني كان لعلاء يسمُّ

عاَّ بدر من إساءٍة إىل مقامه.

وق��د اخرتت كتابه )كش��ف اليق��ني يف فضائل أمري املؤمنني (؛ مل��ا انطوى عليه 
من كث��رة االحتجاج بالنصِّ الق��رآيّن تنزيًل وتأويًل. ويدرس البح��ث موقف اإلماميَّة 
من النصِّ القرآيّن، مرس��وًما وقراءات، من خلل ما احتجَّ به هذا العامل الكبري من علاء 

دة. احِللَّة ومدرستها املجدِّ

وُيعنى البحث بمفهوم النصِّ القرآيّن وحميطه، واألس��اس الفكرّي واملنهجّي الذي 
ّ يف دراس��ة فضائل أمري املؤمن��ني، وأذكر بع��ض األمثلة عىل  مة احِل��لِّ انطل��ق من��ه العلَّ



31
السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد الثامن عشر

رمضان 1443هـ/نيسان 2022م

اأ.د. رحيم جرب احل�سناوّي

مة من النصوص  استش��هاده بالنصِّ القرآيّن وحميطه، ثمَّ تقدي��م إحصاء ملا احتجَّ به العلَّ
ل إليه، واحلمد  القرآنيَّ��ة يف كتابه، وبعد ذلك أختم البحث باخلامتة، أودعها أهم ما توصَّ

اًل وآخًرا. هلل أوَّ
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لِّي جمال الدين احل�سن بن يو�سف )ت726هـ(  مة احِلِ العلَّ
واالحتجاج بالن�صِّ القراآيّن

مفهوم الن�صِّ القراآيّن وحميطه

الق��رآن الكريم كتاب اهلل أنزله عىل رس��وله، من طريق الوحي، عىل س��بيل اهلداية 
والترشيع واإلعجاز.

ِد احلياة؛ اللتاس  ُد النََّظُر في��ه بتجدُّ وه��و كتاٌب ُيَتَعبَُّد بتلوت��ه، وكتاُب حياٍة يتجدَّ
ر. والوحُي أوَسُع من التنزيل، قال  احللول ملا جيدُّ فيها من املعضلت بمقتىض سنن التطوُّ
 تعاىل يف سورة النجم: 3-4: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾. فكلُّ ما ينطُق 

به النبّي، يف شؤون حياة املسلمني وآخرهتم، فهو وحٌي.

��نَّة، وكلُّ  والتنزيُل أوس��ع من القرآن، فهو يش��مُل ما ب��ني الدفََّتني والتأويل، والسُّ
د املصاحف، فهذا  م��ا حييط بالن��صِّ القرآيّن، والقرآن أوس��ع من املصحف؛ بدليل تع��دُّ
مصحف عّل، وذاك مصحف عثان، وغريه مصحف عبد اهلل بن مسعود، ومصحف 
ُأَب بن كعب، ومصحف املقداد، ومصحف عبد اهلل بن عبَّاس، وسوى ذلك ممَّا ألَّف فيه 

دة، ومنها املصاحف)1(. العلاء بعنوانات متعدِّ

اء،  )1( ورد ِذكر املصاحف، الس��يا مصحف عبد اهلل بن مس��عود، يف مواضع كثرية من كتاب الفرَّ
معاين القرآن، منها مثًل: 95/1، 45/1 1، 249/1، 343/1، 462/1، 235/2، 313/2، 
ص الكتاب  وسواها. وممَّن ألََّف بعنوان املصاحف بعده، سواء عقد لذلك باًبا يف كتاب، أو خصَّ
كلُّه لذلك العنوان، القاسم بن سلم، أبو ُعَبْيد بن عبد اهلل اهلروّي )ت 224ه�( وكتابه: فضائل 
القرآن. احلارث املحاس��بي، احلارث بن أس��د أبو عبد اهلل )ت 243ه�( وكتابه: فهم القرآن. ابن 
د الدينورّي )ت 276 ه�( وكتابه: تأويل مش��كل القرآن. ابن  قتيب��ة، عبد اهلل بن مس��لم، أبو حممَّ
يس البجّل ال��رازّي )ت 294ه�( وكتابه:=  ��ار الرضِّ د بن أيُّوب بن حييى بن يسَّ ي��س، حممَّ الض�رِّ
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وممَّا ال شكَّ فيه أنَّ الصحابة كانوا يقرؤون القرآن مرسوًما يف تلك املصاحف، ومنهم 
َحَفَظٌة َيْتلون القرآن من حفظهم، كا يس��معونه من رس��ول اهلل، وكانوا يتفاوتون يف 
ة التنزيل. وَصْدُر  ذلك، فمنهم امُلْس��َتحفظون الذين استحفظهم النبّي القرآن، وعامَّ
َدَقة  هؤالء عّل بن أب طالب )صلوات اهلل عليه(، وهو الذي ناجى النبّي، ودفع الصَّ

بعد أن ُفِرَضْت. جاء يف تفسري جماهد يف قوله تعاىل يف سورة املجادلة: 12: ﴿ٱ ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
م��وا َصَدقًة، فلم يناِجه أحد إالَّ  ٹ ٹ﴾، ق��ال: »ُنوا عن مناجاة النبّي، حتَّى يقدِّ
َق به، وناجى النبّي، فس��أله عن عرش  م ديناًرا فتصدَّ ��ه قدَّ ع��ّل بن أب طالب، فإنَّ
خصال، ثمَّ نزلت الرخصة، فقال: ﴿ڤ ﴾ سورة املجادلة: 13. يقول: أشقَّ عليكم 

دقة! َفُوِضَعْت عنهم، وُأِمروا بمناجاته بغري صدقة«)1(. تقديم الصَّ

ون، ومن َكَتَب يف  واإلم��ام عّل ويلُّ املؤمنني بنصِّ القرآن، أوض��ح ذلك املفسِّ
 أسباب النزول، قال مقاتل بن سليان بن شبري األزدّي البلخّي، أبو احلسن )ت 150ه�( 
يف تفس��ريه: »خرج النبّي إىل باب املس��جد، فإذا هو بمس��كني قد خرج من املسجد، 
وه��و حيمد اهلل، فدع��اه النبّي، فقال: هل أعطاك أحٌد ش��يًئا؟! ق��ال: نعم يا نبّي 
 ،اهلل، ق��ال: من أعطاَك؟! ق��ال: الرجل القائم أعطاين خامته، يعني عّل بن أب طالب
فقال النبّي: عىل أييِّ حاٍل أعطاكه؟! قال: أعطاين وهو راكع، فكربَّ النبّي، وقال: 

د احلس��ن  ة وما أنزل باملدينة. الفرياّب، جعفر بن حممَّ =فضائ��ل القرآن وما أنزل م��ن القرآن بمكَّ
ابن املس��تفاض، أبو بكر )ت 301ه�( وكتابه: فضائل القرآن. النس��ائي، أمحد بن ُشعيب بن عّل 
اخلراس��ايّن، أبو عبد اهلل )ت 303ه�( وكتابه: فضائل القرآن. ابن أب داوود، عبد اهلل بن س��ليان 
ابن األش��عث األزدّي السجس��تايّن، أبو بكر )ت 316ه�( وكتابه: املصاحف. الداين، عثان بن 
سعيد بن عثان بن عمر، أبو عمرو الداين )ت 444ه�( وكتابه: املحكم يف نقط املصاحف. املقنع 

يف رسم مصاحف األمصار، وكتاب: النَّْقط، وسوى ذلك من املؤلَّفات.
)1( تفسري جماهد: 651/1.
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احلمد هلل الذي خصَّ عليًّا هبذه الكرامة، فأنزل اهلل: ﴿ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ- يعني عّل 
ابن أب طالب– ىئ ىئ ىئ ی ی﴾، يعني ش��يعة اهلل ورسوله، والذين آمنوا هم 

الغالبون، فبدأ بعّل بن أب طالب، قبل املسلمني«)1(.

 والقرآنيَّ��ة ُتثَب��ت بالتوات��ر، أي: إنَّ النصَّ القرآيّن ُأِخَذ س��اًعا م��ن مجاعة صادقة، 
ال يمك��ن تواطؤها عىل الكذب، إىل مجاعة صادقة أخ��رى، إىل مصدره الذي ُأْنِزَل عليه 
ا عن  اظ��ه إىل يومنا هذا، فهو يؤخذ َمْتُلوًّ ُف ألفاظُه عن ُحفَّ النب��ّي األكرم، وبقي ُتَتَلقَّ
املش��ايخ بقراءاته املعروفة، مع أنَّ الرس��ول أمر بأن ُيْكَتَب بني يديه يف حياته، إذ من 
ذ كتاًبا للوحي يف حياته، وأوىص عليًّا بجمعه يف مصحف  املشهور املتواتر والثابت أنَّه اتَّ
ة  بع��د مماته. وه��ذا يفسِّ انقطاع أمري املؤمن��ني صلوات اهلل علي��ه إىل كتابة املصحف مدَّ
س��تَّة أش��هر، وهو املعروف بمصحف عّل، بعد أن انتهى من تغسيل النبّي وتكفينه 
وجتهي��زه ودفنه، وهذا ما ذكره اإلم��ام وأهل البيت والصحاب��ة، فمصحف اإلمام عّل 
ل املصاحف اجلامعة للتنزيل، قرآًنا وتفسرًيا وتأويًل وسنًَّة، فضًل عن أسباب النزول  أوَّ
ومناسباته، إذ رتَّبه عىل وفق نزوله، وذكر فيه الناسخ واملنسوخ، واشُتِهَر عن عبد اهلل بن 

مسعود قوله: ما رأيُت أحًدا أقرأ من أمري املؤمنني عّل بن أب طالب للقرآن)2(.

ولن��ا أن نع��رض لبعض الش��واهد عىل س��عة الن��صِّ القرآيّن، ودخ��ول مصاحف 
يه باملحيط القرآيّن، ذلك بأنَّ الصحاب��ة كانوا يقرؤون بمصاحفهم  الصحاب��ة يف ما ُنَس��مِّ

)1( تفس��ري مقات��ل: 468/1، وينظر: أس��باب النزول للواح��دّي: 114، طبع��ة احللبّي، 1959، 
ولباب النقول يف أسباب النزول، للسيوطّي: 90-91، طبعة احللبّي الثانية.

)2( ينظر: املناقب، البن شهر آشوب: 52/2، ومناهل العرفان يف علوم القرآن، للزرقان�ّي: 254، 
وروي أنَّ ابن سريين طلب مصحف عّل؛ ألنَّ فيه الناسخ واملنسوخ، وكتب فيه إىل املدينة، فلم 

يقدر عليه.
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 ،َبَعُهم الناس عىل ذلك، ويصلُّون بالناس، فيتلون القرآن ممَّا حفظوه عن رسول اهلل واتَّ
ة أهل البيت من بعده، يقولون للناس:  وأثبتوه يف مصاحفهم، وكان اإلمام عّل وأئمَّ
غ موقف رواة حديثهم من  ون الناس عىل قراءاهتم، وهذا يسوِّ اقرؤوا كا ُعلِّمُتم، فهم يقرُّ
ة املعصومني،  بعدهم الذين يقولون بالتعبُّد بالقراءات التي كانت معروفة عىل عهد األئمَّ
د بن احلس��ن العس��كرّي صل��وات اهلل عليه، وكانت  ة القائم املهدّي حممَّ وآخرهم احلجَّ
��نَُّة وعرص  والدته عام 255 للهجرة، وغيبته الكربى عام 329 للهجرة، وإذا كانت السُّ
��ة املعصومني، فإنَّ القراءات  ان، عند الش��يعة اإلماميَّة، إىل غيبة آخر األئمَّ النصِّ يس��تمرَّ
التي كانت معروفة عىل عهدهم ُتَعدُّ من إقرار املعصوم، فهي س��نَّة، وهنا نس��تذكر قول 

نَُّة«)1(. سيبويه: »إالَّ أنَّ القراءة ال ُتالف؛ ألنَّ القراءَة السُّ

ا من  م نظ��روا إليها ع��ىل أنَّ ��ني من الق��راءات، فإنَّ ومه��ا اختل��ف موقف اللغويِّ
��نَد الصادقة الرواية، ولي��س من وكد البحث  ��ة الثابتة الصحيحة السَّ النص��وص اللغويَّ
َر زمانه عن زمن  التفصيل يف دراس��ة ما ُأثري من بحث حول تسبيع القراءات، الذي تأخَّ
س��يبويه ما يزيد عىل القرن؛ ألنَّ ابن جماهد هو الذي س��بََّع القراءات، وكانت وفاته سنة 
324 للهج��رة، ووفاة س��يبويه 180 للهجرة، وال علقة لكتابه: الس��بعة يف القراءات، 
وأسانيدها وطرق روايتها بحديث األحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، وال البحث 
ه من البحث والدراسة، ولكنَّنا نقف عند  يف أس��انيدها؛ ألنَّ علاء السند وفُّوا األمر حقَّ
بعض ما جاء عىل ألس��نة العلاء من اآلراء واملواقف اللفتة، ومن ذلك ما رآه ابن جنِّّي 
ا من الق��راءات يف زمانه تنميه الرواية إىل رس��ول  ى ش��اذًّ )ت 392 ه���( من أنَّ ما يس��مَّ
ى  ة ما يسمَّ اهلل، فهو يبنيِّ املوقف من هذه القراءات بأنَّ الغرض منه أن ُنري وجه قوَّ
ة الرواية بِجرانه، وأخذ من سمت العربيَّة مهلة ميدانه،  ا، وأنَّه ضارٌب يف صحَّ اآلن شاذًّ

د هارون، ط3، 1988. )1( الكتاب، لسيبويه: 148/1، حتقيق: عبد السلم حممَّ
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لئل يظنُّ ظانُّ أنَّ العدول عنه إنَّا هو غضٌّ منه، أو هتمٌة له، معاذ اهلل، وكيف يكون هذا 
والرواية تنميه إىل رس��ول اهلل، واهلل تعاىل يق��ول: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ﴾؟. 
غ مع ذلك أن  وه��ذا حكم عام يف املعاين واأللف��اظ، وأخذه هو األخذ به، فكيف يس��وِّ
ترفض��ه وجتتنبه؟ فإْن قرُصَ يشء منه عن بلوغه إىل رس��ول اهلل، فلن يقرص عن وجه 
من اإلعراب داٍع إىل الفس��حة واإلس��هاب، إالَّ أنَّنا وإن مل نقرأ بالتلوة به خمافة االنتشار 
 ، ى ش��اذٌّ ة هذا املس��مَّ ا نعتقد قوَّ فيه، ونتابع من يتَّبع يف القراءة كلَّ جائز روايًة ودراية، فإنَّ
��ه ممَّا أم��ر اهلل تعاىل بتقبُّله، وأراد منَّ��ا العمل بموجبه، وأنَّه حبي��ٌب إليه، ومريضٌّ من  وأنَّ

القول لديه)1(.

وممَّا يقع اللَّبس فيه عند بعض الدارسني موقف اإلمام أب القاسم اخلوئّي، إذ بحث 
َل إىل عدم تواتر هذا احلديث،  يف كتابه البيان، يف أسانيد حديث األحرف السبعة، وتوصَّ
��ة أهل البيت وإقرارهم الناس ع��ىل القراءة كا ُعلِّموا،   ومل خي��رج موقفه عن موقف أئمَّ
ُة بالرجوع إليهم يف أمور الدين، وبذلك  وال عن موقف رواة حديثهم الذين أوىص األئمَّ
ة  وا املراجع، وجممل ذلك املوقف التعبُّد بالقراءات التي كانت معروفة عىل زمن أئمَّ سمُّ
أه��ل البيت، ودفًع��ا ملا أجد من لغٍط وبلبلة يف فهم موق��ف املرجع اخلوئّي من هذه 
دة، أذكر ن��صَّ املرجع اخلوئّي  ة يف تعبُّد املس��لمني بالقرآن وقراءات��ه املتعدِّ املس��ألة املهمَّ
ة  ا ما ثبت قطعيًّا من تقرير املعصومني ش��يعتهم عىل القراءة بأيَّ بحروف��ه، قال: »وأمَّ
واحدة من القراءات املعروفة يف زمانم، فل ش��كَّ يف كفاية كلِّ واحدٍة منها، فقد كانت 
م ردُعوا عن بعضها، ولو ثبت الردع  هذه القراءات معروفة يف زمانم، ومل يرد عنهم أنَّ
لوصل إلينا بالتواتر، وال أقلَّ من نقله باآلحاد، بل ورد عنهم إمضاء هذه القراءات: 

)1( راجع: كتاب ابن جماهد، الس��بعة يف القراءات، حتقيق: الدكتور شوقي ضيف. ينظر: املحتسب 
يف شواذِّ القراءات البن جنِّّي: 33-32/1.
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اقرأ كا يقرأ الناس، أو اقرؤا كا ُعلِّمتم، وعىل ذلك فل معنى للتخصيص«)1(.

كر أنَّ بعض مصاحف الصحابة تنطوي عىل قراءات تذكر فضائل  وم��ن اجلدير بالذِّ
أه��ل البيت، الس��يا عميدهم بعد رس��ول اهلل اإلمام ع��ّل بن أب طالب، وق��د احتجَّ هبا 
ّ يف كتابه حم��طَّ عنايتنا يف هذا البحث، وكتابه اآلخ��ر: منهاج الكرامة الذي  م��ة احِللِّ العلَّ

مة تلك املصاحف:  ه ببحث بعد الفراغ من هذا البحث إن شاء اهلل، ويف مقدِّ سنخصُّ

مصحف عبد اهلل بن مس��عود، فقد ذكر ابن أب حاتم )ت 327ه�( يف تفس��ريه عن 
ابن مسعود أنَّه كان يقرأ هذا احلرف: »وكفى اهلل املؤمنني القتال بعّل بن أب طالب«، 
يّن أنَّه كان يقرأ يف آل عمران: »إنَّ اهلل اصطفى آدَم ونوًحا وآل إبراهيم وآل  وذكر الباقلَّ
د عىل العاملني«، وبعد أن يب��نيِّ موقفه منها، يقول بأنَّ اهلل قد كفى النبّي  عم��ران وآل حممَّ
د مصطفون  واملؤمنني القتال بعّل يف مواطن كثرية حسن فيها بلؤه وجهاده،وأنَّ آل حممَّ
كآل نوح وآل إبراهيم، فمذهب الشيعة والسنَّة يف هذا سيَّان، فل معنى لقوهلم: النَّصب 
ا مل ترد يف  ته يف إنكاره��ا أنَّ محله��م ع��ىل جحد هذه الق��راءات وما جرى جمراه��ا، وحجَّ
كتب احلديث، لكنَّها مثبتة يف مصحف عبد اهلل، وبقي مصحف عبد اهلل بن مس��عود بني 
اء حييى بن زياد )ت 207ه�(، ال بل بقي هذا املصحف بني  أيدي الناس، ونقل منه الفرَّ
أيدي الناس عىل زمن ابن جماهد يف القرن الرابع للهجرة، وكان أستاذه ابن َشنَُبوذ ُيقرئ 
الن��اس بمصح��ف عبد اهلل بن مس��عود، ويصلِّ هبم، ويتلوا الق��رآن من هذا املصحف. 
ومن املواقف املش��ينة أنَّ ابن جماهد أقام جملس تعزير ألس��تاذه ابن َشنَ�ُبوذ ورضبه؛ ألنَّه 
ض له ابن  مل يمتنع من اإلقراء والصلة بمصحف عبد اهلل بن مسعود)2(. ويف ما تعرَّ

)1( البيان يف تفسري القرآن: 286.
ن�ّي: 342 و456. ووردت  )2( ينظر تفسري ابن أب حاتم: 29/9-31، واالنتصار للقرآن، للباقّلَّ
 ه��ذه القراءات يف البح��ر املحيط، ينظر: 469/8. وينظر: تفس��ري الس��معايّن: 272/4، ففيه= 
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َش��نَُبوذ يقول عريب بن سعد القرطبّي )ت 369 ه�( يف صلة تاريخ الطربّي املنشور مع 
كتاب تاريخ الرس��ل واملل��وك، للطربّي )ت 310 ه�(: »وأْحرَضَ ابن مقلة ابن َش��نَُبوذ، 
وقال له: بلغني أنَّك تقرأ حروًفا يف القرآن بخلف ما يف املصحف، وكان ذلك بحرضة 
اب��ن جماهد وأهل الق��رآن، فاعرتف بقراءة ما ُع��زي إليه من احل��روف، ومنها إذا نودَي 
للصلة من يوم اجلمعة فامضوا إىل ذكر اهلل. وأغلظ للوزير وللجاعة يف الكلم، ونرص 
م��ا ُعزي إليه، فأمر به ابن مقلة فرُضب، فدعا عليه بتش��تيت الش��مل وقطع اليد، ودعا 
ع��ىل ابن جماهد بثكل الولد، وعىل الضارب له بالنار، فش��وهد قطع يد ابن مقلة، وثكل 
ب من وقفوا ضدَّ أب احلسن ابن َشنَُبْوذ املعروف  ابن جماهد ولده«)1(. وُيظهر ذلك تعصُّ
بي   بصدق��ه وورعه، وحفظ��ه وضبطه، ومن دفعوه��م إىل ذلك، وهم مجاع��ة من متعصِّ

احلنابلة.

فضيَّ��َق ه��ؤالء واس��ًعا كان جي��ده اب��ن َش��نَُبوذ يف الن��صِّ الق��رآيّن، ال يقترص عىل 
رس��م مصح��ف عثان بن عفان، وهو بذلك يس��تنُّ ب��ا فعله الصحاب��ة الذين احتفظوا 
متهم عّل ب��ن أب طالب، وعبد اهلل بن  بمصاحفه��م ومل يس��لِّموها للحرق، ويف مقدِّ
مس��عود وعنهم، الذي كان أبو احلسن )ابن َشنَُبْوذ(، بفتح الشني والنون وضمِّ الباء 
وسكون الواو، يقرأ بمرسوم مصحفه، وتفهم احلرص عىل التضييق وجتنُّب سعة النصِّ 
القرآيّن، واس��تمرار القراءة بتلك السعة من القس��وة التي عاملت هبا السلطات َمن يقرأ 

د ما جاء بمصحف عبد اهلل بن مسعود، من أنَّ اهلل كفى املؤمنني القتال  =رواية عن ابن عبَّاس تؤكِّ
بع��ّل بن أب طالب. وراجع: تفس��ري العزِّ بن عبد الس��لم: 568/2 والدرُّ املنثور، للس��يوطّي: 
مة الدكتور ش��وقي ضيف لكتاب الس��بعة يف الق��راءات، فقد ذكر ما دار  590/6. وراجع: مقدِّ

بني ابن جماهد وأستاذه ابن شنبوذ: 19
 )1( تاري��خ الرس��ل وامللوك، وصل��ة تاريخ الط��ربّي 291/11، وينظ��ر: املنتظم، الب��ن اجلوزّي 
)ت 597ه���(: 348/13، 392، 393. ووفي��ات األعي��ان، الب��ن خلِّك��ان )ت 681ه���(: 

.301-299/4
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ا، بعد أن أخذ اخلليفة عث��ان الناس، وأمرهم بالق��راءة بمصحفه الذي  وه ش��اذًّ با س��مُّ
َي إماًم��ا. وممَّا يدلُّك عىل  أرس��ل نس��ًخا منه إىل األمصار، واحتفظ بمصحٍف لديه ُس��مِّ
ثب��وت ما كان لدى كبار الصحابة من املصاح��ف، واحتفاظهم هبا، حتَّى بعد أمر عثان 
م كانوا ُيق��رؤون الناس هب��ا، ويقيمون الصلة،   بحرق املصاحف س��وى مصحف��ه، أنَّ
بني، وقلن��ا ببطلنا؛ النزلقنا منزلًقا خط��رًيا، ذلك هو بطلن  فل��و ذهبنا مذهب املتعصِّ

تعبُّد الصحابة بمصاحفهم سوى مصحف عثان.

من هنا تظهر خطورة رمي القراءة بمصاحف الصحابة بالش��ذوذ الذي كان يعني: 
بني. ولنا  ري املتعصِّ خمالفة رس��م مصحف عثان، ثمَّ آل مفهومه إىل البطلن عن��د متأخِّ
أن نش��ري إىل أنَّ مصاحف الصحابة بقيت ُتَتداول وُتنقل إىل عهٍد بعيٍد من انتهاء اخللفة 
اء ينظر يف مصحف عبد اهلل بن مس��عود وينقل منه، فاسمعه يقول:  الراش��دة. فهذا الفرَّ
��ا الذي��ن آمنوا إن جاءكم فاس��ٌق بنب��إِ فتثبَّتوا« قراءة أصح��اب عبد اهلل،  »وقوله:»ي��ا أهيُّ
ورأيته��ا يف مصحف عبد اهلل منقوطة بالثاء، وق��راءة الناس: فتبيَّنوا، ومعنامها متقارب؛ 
اء املتوفَّ�ى س��نة   ألنَّ قول��ه: »فتبيَّنوا«: أمهل��وا حتَّى تعرفوا، وهذا معنى تثبَّتوا«)1(، فالفرَّ
)207 للهجرة(، نصَّ عىل أنَّه رأى ذلك منقوًطا بالثاء يف مصحف عبد اهلل بن مس��عود. 
فاته يف املصاحف ونقطها،  وال شكَّ يف أنَّ الداين )املتوفَّ 444ه�(، الذي وصلت إلينا مؤلَّ
قد رأى مصاحف الصحابة التي كت��ب عنها. وحتتفظ املتاحف واملكتبات العامليَّة بقطع 
ر  ونسخ من املصاحف التي ُكتبت يف خمتلف العصور اإلسلميَّة، وهي تكشف عن تطوُّ
ة إىل عرص ظهور املطابع، إذ اختارت جلنة علميَّة  رس��م املصحف من عرص السرية النبويَّ
يف م��رص طب��ع املصحف الكويّف برواية حفص عن عاصم عن أب عبد الرمحن الس��لمّي 
ع��ن عّل بن أب طالب. وم��ن الباحثني املعارصين من أعدَّ معجًا لرس��م املصحف 

اء: 72-17/3. )1( معاين القرآن، للفرَّ
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ره عرب العصور)1(. وتطوُّ
ّ املتوفَّ )726ه�(، واحتجاجه بالنصِّ  مة احِللِّ ونحن إذ أوقفنا بحثنا هذا عىل العلَّ
القرآيّن، الس��يا يف كتابه كش��ف اليقني يف فضائ��ل أمري املؤمنني، ال ب��دَّ لنا من تبنيُّ 
اء الكويّف )ت 207ه�(،  موقفه من النصِّ القرآيّن وحميطه. وإذا كان القدماء، ومنهم الفرَّ
ق��د نظ��روا إىل النصِّ القرآيّن نظرة الس��عة التي تس��توعب مصاح��ف الصحابة، ومنهم 
مصحف عبد اهلل بن مس��عود، رض��وان اهلل عليه، ومل يقرصوا حمي��ط النصِّ القرآيّن عىل 
ة  عت العامَّ مصح��ف عثان، فإنَّ تضييق حميط النصِّ الذي قامت به الس��لطات، وش��جَّ
مة من ذلك النّص،  ، قد طال بتأثريه موقف العلَّ ّ مة احِللِّ عليه عرب القرون إىل عرص العلَّ
فاسمعه يقول، وهو يرسم رشط قراءة القرآن يف الصلة ما يصحُّ منها وما يبطل، فتبطل 
ل  الص��لة بس��ببه: »يقرأ با ُنِقَل متواتًرا يف املصحف الذي يقرأ ب��ه الناس أمجع، وال ُيَعوَّ
عىل ما يوجد يف مصحف ابن مسعود؛ ألنَّ القرآن ثبت بالتواتر، ومصحف ابن مسعود 
 : مل يثبت متواتًرا، ولو قرأ به بطلت صلته خلًفا لبعض اجلمهور«)2(. ثمَّ يس��تطرد قائًلً
»جي��وز أن يق��رأ بأيِّ قراءٍة ش��اء من الس��بعة؛ لتواترها أمج��ع، وال جيوز أن يقرأ بالش��اذِّ 
وإْن اتَّصل��ت روايته؛ لع��دم تواترها، وأحبُّ القراءات إيلَّ ما ق��رأ عاصم من طريق أب 
��ا أوىل من قراءة محزة والكس��ائّي ملا  بك��ر اب��ن عيَّاش وق��راءة أب عمرو بن العلء، فإنَّ
ْت صلته  ، وذلك كلُّه تكلُّف، ولو ق��رأ به صحَّ  فيه��ا من اإلدغام واإلمالة وزيادة امل��دِّ

بل خلف«)3(.

وبع��د أن يذك��ر رضورة أن ي��أيت املصلِّ باللف��ظ الصحيح، وإخ��راج احلروف من 

)1( راجع معجم الرس��م العثان�ّي، للدكتور بشري بن حسن احلمريّي، طبع مركز تفسري للدراسات 
القرآنيَّة، الرياض، الطبعة األوىل، 1436ه�/2015م.

مة احِللِّ�ّي: 124/5. )2( منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، للعّلَّ
)3( املصدر نفسه: 126-125/5.
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خمارجه��ا، وإن جه��ل ذلك، فعلي��ه التعلُّم، ويذكر مذه��ب أهل البيت وم��ن وافقهم، 
 ،فيق��ول: »وال جيزئ بالرتمجة، وال بمرادفاهتا م��ن العربيَّة، وهو مذهب أهل البيت
د، وقال أبو حنيفة: جيوز ذلك«)1(. ثمَّ يبيِّ�ن موقفه  وبه قال الشافعّي، وأبو يوسف، وحممَّ
م��ن النصِّ القرآين املقروء به يف الصلة، ويبس��ط القول فيه، فاس��معه يق��ول: »إنَّه بغري 
العربيَّ��ة ليس بقرآن؛ لقوله تع��اىل: ﴿ڻ ۀ ۀ﴾، أخرب بأنَّه أنزل القرآن باللس��ان 
الع��رّب، فا لي��س بعرّب مل يكن قرآًنا، وكذا قوله تع��اىل: ﴿ہ ھ ھ ھ﴾؛ وألنَّ 
ا  الق��رآن ما ثبت نقله بالتواتر والرتمج��ة واملرادف ليس كذلك؛ وألنَّه معجز باإلمجاع، إمَّ
ق اإلعجاز، وملا حصل  بفصاحته أو نظمه أو هبا أو بالرصفة، فلو كان معناه قرآًنا ملا حتقَّ
ي به، ولكانت التفاسري قرآًنا، ويلزم أنَّ من أتى بمعنى شعر امرئ القيس نظًا أن  التحدِّ

يكون هو بعينه شعر امرئ القيس، وذلك جهالة«)2(.

ث��مَّ يواصل عرض آراء املخالفني، ويردُّ عليهم مس��تدالًّ بالنصِّ القرآيّن، وما صحَّ 
من الس��نَّة، وخيل��ص إىل وجوب تعلُّم لغة الق��رآن، العربيَّة، ولنع��رض لقوله بحروفه: 

»قال تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾، فالنب��ّي أتاهم بالقرآن بلغة العرب، فادَّعوا 
أنَّ رج��ًل م��ن العجم يعلِّمه، فأكذهبم اهلل تعاىل، وقال: هذا ال��ذي يضيفون إليه التعليم 
 أعجمّي، والذي أتاكم به لسان عرّب، فلو استويا يف كونا قرآًنا، مل ُينكر عليهم ما ادَّعوه، 
وإذا مل يك��ن قرآًن��ا مل يكن جمزًئا؛ لقوله: ال صالَة إالَّ بق��رآن، وقوله: ال صالة إالَّ 
بفاحتة الكتاب )...(، ولو مل حُيس��ن القراءة بالعربيَّ��ة، وجب عليه التعلُّم، وهو قول كّل 
��م، فيكون واجًبا،   م��ن أوجب القراءة هب��ا؛ ألنَّ القراءة واجب��ة، وهي متوقِّفة عىل التعلُّ

مة احِللِّ�ّي: 126/5 128. )1( منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، للعّلَّ
)2( املصدر نفسه 128/5. والنصُّ القرآن�ّي يف سورة الشعراء اآلية/195، وسورة يوسف اآلية/2.
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ولو أخلَّ مع املكنة، بُطلت صلته«)1(.

 ّ مة احِللِّ ��ة، أنَّ موق��ف العلَّ ًيا للدقَّ يتَّض��ح هبذا الن��صِّ الذي ذكرن��اه بحروفه حترِّ
ينب��ع من واقع األداء التعب��ريّي للنصِّ القرآيّن يف زمانه، فالن��صُّ القرآيّن ينطق به الناس 
تهم قد اخت��ارت النصَّ القرآيّن  صباح مس��اء؛ ألنَّه نصٌّ ُيَتَعبَّ��ُد بتلوته؛ ول�اَّ كانت عامَّ
 املرس��وم يف املصح��ف، واالقتص��ار ع��ىل القراءات الس��بعة الت��ي اختاره��ا ابن جماهد 
ّ القائل بتواتر القرآن بقراءاته  م��ة احِللِّ )ت 324ه���(، وقالوا بتواترها، فإنَّ موقف العلَّ
ة وإمجاعهم، عىل الرغم من اخللف يف تواتر القراءات  السبعة، ال خيرج عن موقف العامَّ
اء الذين ُعزيت إليه��م، وُنقلت عنهم. وُيروى  الس��بعة، أ هَو ع��ن النبّي، أم عن القرَّ
أنَّ أم��ري املؤمنني عّل صل��وات اهلل عليه، كان يقرأ ببعض القراءات يف مس��جد الكوفة، 
 فيق��ول له بع��ض الناس: هلَّ أثبتَّه��ا يف املصحف! فيق��ول: القرآن ال ُي��اج اليوم. أي: 

. ال ُيَغريَّ

اء فعىل قراءة ذلك باحلاء  ا الفرَّ جاء يف تفسري الطربّي: »وقوله: ﴿ڑ ک﴾، أمَّ
﴿ڑ ک﴾، وك��ذا ه��و يف مصاحف أهل األمصار، وروي ع��ن عّل بن أب طالب 

ريض اهلل عن��ه أنَّه ك��ان يقرأ »َوَطْلٍع َمنُْضوٍد« بالع��ني )...(، قرأ رجل عند عّل: ﴿ڑ 
ک﴾، فقال عّل: ما شأن الطلح، إنَّام هو: »َوَطْلٍع َمنُْضوٍد«، ثمَّ قرأ: »طلعها َهضيٌم«، 

مة احِللِّ�ّي: 128/5-133، والنصُّ القرآن�ّي يف س��ورة  )1( منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، للعّلَّ
النحل، اآلية: 103، واحلديث 819 يف سنن أب داوود: 216/1.

واحلدي��ث اآلخ��ر ورد بلف��ظ: »ال ص��الة مل��ن مل يق��رأ بفاحت��ة الكت��اب« يف صحي��ح البخارّي:   
192/1، وصحي��ح مس��لم: 295/1، احلدي��ث 394، س��نن اب��ن ماج��ه: 273/1، احلديث 
ل:  837، س��نن الرتم��ذّي: 25/2، احلدي��ث 247، س��نن النس��ائّي: 137/2، ويف كن��ز الع��اَّ
بفاحت��ة  إالَّ  ص��الة  »ال  22147بلف��ظ:  احلدي��ث  و113/8،   19695 احلدي��ث   ،443/7 

الكتاب«.
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ل«)1(. هلا؟ فقال: إنَّ القرآن ال ُياج اليوم وال ُي�َحوَّ فقلنا: أو ال نحوِّ

وُيروى كذلك أنَّه كان يكتب املصحف الذي وصل إلينا من طريق أب عبد الرمحن 
َلمّي، واش��ُتهرت إحدى قراءات هذا املصحف، وهي قراءة حفص عن عاصم ابن  السُّ
َلمّي عن أمري املؤمنني عّل، وهي ُتروى برواية أب بكر  أب النُّجود عن أب عبد الرمحن السُّ
ا  ّ مع قراءة أب عمرو بن العلء، فإنَّ مة احِللِّ لها العلَّ بن عيَّاش كذل��ك، وهي التي فضَّ
أوىل عن��ده م��ن قراءة عّل بن محزة الكس��ائي، ومحزة الزيَّات؛ ملا فيه��ا من املدِّ واإلدغام 
عه عىل املس��اجد، ومل  واإلمالة. كان أمري املؤمنني يكتب نس��ًخا من ذلك املصحف ويوزِّ
ته عن الرس��ول، ومصحفه »يف  ُيلزم النَّاس بالقراءة باملصحف الذي كتبه وأخذ مادَّ
به بحس��ب  ُل مصحف عّل«)2(، وقد كان رتَّ ل��ه ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾، وهذا أوَّ أوَّ
��د بن س��ريين أنَّه »ق��ال: ل�اَّ ت��ويفِّ النبّي، أقس��م علٌّ أن  الن��زول، وي��روى عن حممَّ

 
ل املصاحف  ال يرتدي برداء إالَّ جلمعة حتَّى جيمع القرآن يف مصحف«)3(، فمصحفه أوَّ

��ة، اآلية: 12 ﴿ڤ  ك��ا ذكرن��ا، واإلمام عّل ه��و املقصود بقوله تعاىل يف س��ورة احلاقَّ
ڤ ڤ﴾؛ لقول الرس��ول حينا نزلت: س��ألُت اهلل أن تكون ُأذنك يا عّل فأجابني، 

جاء يف تفس��ري الطربّي بس��نده عن مكح��ول أنَّه قال: »قرأ رس��ول اهلل: ﴿ڤ ڤ 
ڤ﴾، ثمَّ التفت إىل عّل، فقال: »س��ألُت اهلل أن جيعلها ُأُذنَك«. قال علٌّ ريض اهلل عنه: 
فام س��معُت شيًئا من رسول صىل اهلل عليه وسلَّم فنس��يته«)4(. وروى الطربّي يف أسباب 
نزول اآلية بإس��ناده عن ُبَريدة األسلمّي، قال: »سمعُت رسول اهلل  يقول لعّل: »إنَّ 

د ش��اكر: 11/23،  وينظر: تفسري الثعلبّي )ت 427ه�(: 9/  )1( تفس��ري الطربّي، حتقيق أمحد حممَّ
207، وتفسري البغوّي )ت 510ه�(، طبعة إحياء الرتاث: 8/5.

ن�ّي: 287/1 )2( االنتصار للقرآن، للباقّلَّ
)3( فضائل القرآن، البن كثري: 88.

)4( تفسري الطربّي، طبعة دار هجر: 222/23.
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اهلل أمرين أن ُأعليَِّمَك وأْن ُأدنيك و ال أجفوك وال ُأقصيك، وأن أعليِّمك وأن تعَي، وحقٌّ 
.)1(

عىل اهلل أن تعَي«، »قال: فنزلت: ﴿ڤ ڤ ڤ﴾« احلاقَّة: 12 

ّ قد بلغ��ه فعل أمري املؤمنني، أي نس��خه للمصحف  م��ة احِللِّ وال ش��كَّ يف أنَّ العلَّ
امُلَتداول بني الناس، وتوزيعه عىل املس��اجد، وع��دم إخراج مصحفه، وإلزام الناس عىل 
قراءته وتداوله، ومنع سواه، كا فعل اخلليفة عثان، فإذا كان هذا فعل اإلمام بمصحفه، 
فه��و ال خيتل��ف عن مصحف غريه من الصحابة، ومنهم مصحف عبد اهلل بن مس��عود، 
ّ من مصحف عبد اهلل بن مس��عود، ورميه بالش��ذوذ،  مة احِللِّ غ موقف العلَّ وهذا يس��وِّ

وعدم جواز الصلة به.

ولكنَّنا حينا نتكلَّم عىل املحيط القرآيّن، ودخول مصاحف الصحابة يف ذلك املحيط، 
وهو أوس��ع من مصحف عثان وقراءاته، فإنَّا نس��تخلص ما يدفع شبهة حتريف القرآن 
م  من حيث أتت قديًا وحديًثا؛ ألنَّ مصاحف الصحابة متثِّل واقًعا ال يمكن إنكاره، وأنَّ
رفض��وا تس��ليمها للحرق الذى اجتهد به عثان يف خلفت��ه، ومل ُيقدم عليه أمري املؤمنني 
ع��ّل يف عهد خلفت��ه، بدليل بقاء هذه املصاح��ف وتأثريها يف الدراس��ات القرآنيَّة بعد 
انتهاء اخللفة الراش��دة بانقلب األمويِّني عليها، ال بل إنَّ تأثري هذه املصاحف مس��تمرٌّ 

إىل يومنا، هذا فهي حمطُّ عناية الدراسات األكاديميَّة وغري األكاديميَّة.

لنا يف ما ُرمَي به مصحف عبد اهلل بن مسعود من الشذوذ وعدم التواتر، وهو  ولو تأمَّ
يش��مل مصاحف الصحابة، س��وى مصحف عثان، ونس��خه التي أرسلت إىل األمصار 
ا واسًعا،  ل ذلك واقًعا تعبرييًّ اإلسلميَّة، وُأمر الناس باالقتصار عليها قراءًة وتعبًُّدا، فشكَّ

)1( تفس��ري الطربّي، طبعة دار هجر: 223/23، وينظر تفس��ري ابن أب حاتم )ت 327ه�(، حتقيق 
ي  د الطيِّب: 33/10-69 وتفس��ري الثعلبّي: 28/10، واهلداية إىل بلوغ النهاية، مكِّ أس��عد حممَّ

ابن أب طالب القييّس )ت 437ه�(: 7672-7671/12.



45
السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد الثامن عشر

رمضان 1443هـ/نيسان 2022م

اأ.د. رحيم جرب احل�سناوّي

ع��ىل خلف مصاح��ف بقيَّة الصحابة، التي اقت��رصت عىل القلَّة؛ ألنَّ الن��اس ُمنعوا من 
القراءة هبا يف املس��اجد، ممَّا ضيَّق فس��حة اس��تعاهلا، فرتاجع أداؤها التعبريّي، ومل ُيشَتَهر 
ة، ومع مرور الزمن صارت  ة، واقترصت عىل اخلاصَّ بني الناس، فلم تكن بني أيدي العامَّ
الس��لطات تعاق��ب من يق��رأ هبا، كا حص��ل يف العرَصين األم��وّي، عىل زم��ن ابن زياد 

ة، والعبَّايّس مثلا جرى لعامل كبري هو أبو احلسن ابن َشنَُبوذ. اج خاصَّ واحلجَّ

وال بدَّ من القول بأنَّ القرآن واحٌد َنَزَل من عند الواحد، وإنَّا جييء االختلف من 
ة أهل البي��ت. وقد َبيَّنَّا موقفهم من التََّعبُّد بالقراءات املعروفة  الرواة، وهو قول أئمَّ
يف زمان��م، وه��و ما عليه علاء الش��يعة اإلماميَّة إىل يومنا هذا، وهذا يعني أنَّ التوس��عة 
ِه  والرخص��ة يف قراءة القرآن عىل أكثر من وجه من وجوه القراءة املوافقة لقانون لغِة َنصِّ
العربيَّ��ة إنَّا تقع ضمن املحي��ط القرآيّن، وإنَّ التفاضل بني هذه الق��راءات الذي ُأقيمت 
عليه دراس��ات قرآنيَّة كثرية أْثَرْت علوم اللغة، وأفادت توس��عًة يف داللة النصِّ القرآيّن، 
حيتاجه��ا املفسِّ والفقيه يف كلِّ عرص وزم��ان. وإذا علمنا أنَّ رواة القرآن هم أهل البيت 
والصحاب��ة، علمن��ا أنَّ االختلف ب��ني الرواة مريضٌّ عن��ه، وداخٌل يف املحي��ط القرآيّن 
كذلك، وهو ما كان واس��ًعا، ثمَّ آل إىل الضيق مع الزمن، فاقترص مصحف التلوة عىل 
َي باملصح��ف العثايّن الذي َنَفَذْت إلينا قراءاته الس��بعة أو العرشة أو س��واها ممَّا  ما ُس��مِّ
ة أهل البيت،  ا كانت معروفة ع��ىل عهد أئمَّ ه واختاره��ا العلاء، وتواَتَر أنَّ احتمله��ا نصُّ
وا الن��اس عىل القراءة هب��ا، وأمروا ش��يعتهم بالقراءة هبا، وهذا ما س��نَّه أمري  ��م أقرُّ وأنَّ
املؤمنني عّل، يف عهد خلفته، من عدم إلزام الناس بالقراءة يف مصحفه، وإقرارهم عىل 
د قراءاته، واملصحف  القراءة بمصحف عثان. فالقول بوحدانيَّة القرآن ال يمنع من تعدُّ
املطب��وع اليوم بني أيدي الناس، هو برواية حفص عن عاصم، واملصحف اآلخر برواية 

ورش عن نافع املديّن.
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وقب��ل أن نخت��م احلديث يف مفهوم الن��صِّ القرآيّن وحميطه، وق��د أملحنا يف ما مىض 
م��ن البح��ث إىل أنَّ املحي��ط القرآيّن كان أوس��ع ممَّا آل إلي��ه بعد اجته��اد اخلليفة عثان، 
َي باس��مه فقط، وحرق ما س��واه من  بإل��زام الناس عىل القراءة يف املصحف الذي ُس��مِّ
مصاح��ف الصحاب��ة، وقلنا بأنَّ م��ن الصحابة من رف��ض اجتهاد اخلليف��ة، وأبقى عىل 
ل يف األمص��ار، أو الوالة،  ة املس��اجد، وهم العاَّ مصحفه، وألزمت س��لطة اخللفة أئمَّ
بالقراءة يف مصحف عثان وُنَسِخِه التي ُأْرِسَلْت إىل األمصار اإلسلميَّة، وكانت خلفة 
أمري املؤمنني عّل قد ش��هدت تس��احمًا أدَّى إىل عودة حمدودة لس��عة حميط النصِّ القرآيّن، 
 إالَّ أنَّ اإلم��ام مل ُيل��زم الناس عىل الق��راءة بمصحفه، كا فعل َس��َلُفُه، وَأَق��رَّ النَّاَس عىل 
ة الس��لح واملكر  م��ا يق��رؤون، ولكن بعد انق��لب األمويِّني عىل اخللفة الراش��دة بقوَّ
دوا يف اس��تخدام الس��لطة ضدَّ من  واخليان��ة والتآم��ر عىل اخلليفة الرشعّي وقتله، تش��دَّ
نَّة، فضيَّقوا حميط النصِّ القرآيّن بمنعهم  يذكر فضائل اإلمام عّل، الس��يا يف القرآن والسُّ
الق��راءات الت��ي انطوت عىل تلكم الفضائ��ل، ال بل جتاوزوا ذلك املنع إىل األمر بش��تم 
وس��بِّ اإلمام عّل صلوات اهلل عليه يف املس��اجد، ومن عىل منرب رس��ول اهلل. وكان 
ًب��ا ملصحف عث��ان، ونكايًة بمصح��ف عبد اهلل بن  ��اُج َأَش��دَّ والة بن��ي أميَّة تعصُّ  احلَجَّ
مس��عود، فس��عى إىل إعام مصحف عثان عىل األمصار اإلسلميَّة، مع جهد كبري يبذله 
يه: )عبد بني  إغراًء وإرهاًبا، وكان يش��تم الصحاّب اجلليل عبد اهلل بن مس��عود، ويس��مِّ
اج كان يقول عنه كذلك بأنَّه يزعم أنَّ قراءته  هذيل(، وذكر أب داوود يف س��ننه أنَّ احلجَّ
غ  من عند اهلل، واهلل ما هي إالَّ رجز من رجز األعراب، ما أنزهلا اهلل عىل نبيِّه)1(، ويسوِّ
��ه كان يعاقب من يقرأ هبا،  اج من قراءة عبداهلل بن مس��عود ومصحفه، وأنَّ موق��ف احلجَّ
��ٌب للغة قريش التى جاء عىل وفقها مصحف عث��ان ضدَّ لغة هذيل التي جاء  ��ه تعصُّ بأنَّ

)1( راجع سنن أب داوود: 514/2.
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عىل وفقها مصحف عبد اهلل، واألمر خلف ما ذهب إليه.

واحل��قُّ أنَّ األم��ر ليس كذل��ك؛ ألنَّ مصحف عث��ان مل يكن كلُّه ع��ىل لغة قريش، 
ومصحف عبد اهلل مل يكن كلُّه عىل لغة ُهَذْيل، وإنَّا األمر كلُّه ال خيرج عن دائرة السياسة 
اج كان يف عهد عبد امللك، واستمرَّ  ة املعادية للرسول وأهل بيته، السيَّا أنَّ احلجَّ األمويَّ
اج،  إىل عه��د الوليد، واضُطرَّ أصحاب عبد اهلل إىل دفن مصاحفهم وإخفائها زمن احلجَّ
اء: »ورأيتها يف مصحف احلارث بن   كفع��ل احلارث بن ُس��َويد التيمّي، ويقول فيه الف��رَّ
اء  اج« )1(، وس��مع طائف��ة من قرَّ ام احلجَّ س��ويد التيم��ّي )...(، وك��ان مصحفه ُدفِ��ن أيَّ
اج يقول: ال أجد أحًدا يق��رأ عىل قراءة ابن أمِّ  الكوف��ة، ومنهم عاصم واألعم��ش احلجَّ
عبد إالَّ رضبت عنقه، وهو بذلك خيالف رس��ول اهلل، إذ كان حيبُّ أن يس��مع القرآن 
ا فليسمعه من ابن  ا طريًّ من عبد اهلل بن مس��عود، وأوىص من أراد أن يس��مع القرآن غضًّ
َل عاصًا  ��اج »وكَّ أمِّ عب��د، وه��و الصحاّب عبد اهلل بن مس��عود، وذكر ابن قتيبة أنَّ احلجَّ
اجلح��درّي وناجية بن رمح وع��ّل بن أصمع بتتبُّع املصاح��ف، وَأَمَرُهم أن يقطعوا كلَّ 
ين بذلك أبو  مصحف وجدوه خمالًفا ملصحف عثان، ويعطوا صاحبه س��تِّني درمًها، خربَّ

حاتم السجستايّن عن األصمعّي، قال ويف ذلك يقول الشاعر:

��ا ك��أهنَّ ق���ف���ًرا  ال������دار  رس�����وم  وإالَّ 
ك��ت��اٌب حم���اُه ال��ب��اه��لُّ ب��ن أص��م��ع��ا«)2(

اج عىل املنرب، وكان  وقال ابن خالويه، احلس��ني بن أمحد )ت 370 ه�(: »وقرأ احلجَّ
��م: بالفتح، فلاَّ علم أنَّ اللم يف خربها أس��قط ال��لم؛ لئلَّ يكون حلنًا،  فصيًح��ا »أن رهبَّ
م هب��م يومئذ خبري«، ففرَّ من اللحن عند الن��اس، ومل يباِل بتغيري كتاب اهلل  فق��رأ »أنَّ رهبَّ

اء: 68/3. )1( معاين القرآن، للفرَّ
)2( تأويل مشكل القرآن: 37.
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اج، وقبله ابن زياد، حتَّى مصحف  جلرأته عىل اهلل وفجوره«)1(. ومل يسلم من عبث احلجَّ
عث��ان)2( ال��ذي ادَّعوا أنَّ�هم يلزم��ون الناس به؛ لك��نَّ أهل القرآن كانوا هل��م باملرصاد، 

فباءت حماوالهتم بالفشل، واحتفظ الناس باملصاحف الصحيحة.

ة، وقامت حتت ش��عار  وبع��د الثورة العبَّاس��يَّة التي هدمت أركان الس��لطة األمويَّ
��َعُة إىل  د، ورفعوا ش��عار )يا لثارات احلس��ني(، عادت السَّ ضا من آل حممَّ الدعوة إىل الرِّ
حمي��ط النصِّ الق��رآيّن يف بداية حكمهم، وعادت بعض مصاح��ف الصحابة إىل الظهور 
��ون وبعض والهتم إىل طمس��ها، فصار العل��اء يرجعون إىل تلك  بعد أن س��عى األمويُّ
اء وكثرة  ثتك عن حييى بن زياد الفرَّ املصاحف، وينتفعون با فيها من القراءات، وقد حدَّ
رجوعه إىل مصحف عبد اهلل بن مس��عود، وترجيحه الوجه الذي يرد يف مصحفه، وهو 

يدرس قضايا اللغة بمستوياهتا، األربعة: الصويّت والرصيّف والنحوّي والداليّل.

ه من القرآن،  وكان العبَّاسيُّون يكثرون من ذكر فضائل أمري املؤمنني، وما نزل بحقِّ
فأبو جعفر املنصور أحد رواة حديث الغدير كا هو معروف، وكان العبَّاس��يُّون األوائل 
ة أهل البيت تسلُّم اخللفة، ووصلت رسالة من أب مسلم اخلراسايّن  قد عرضوا عىل أئمَّ
د الصادق، لكنَّ��ه اعتذر عن ذلك؛ لعلمه با تواتر من اخلرب  إىل اإلم��ام جعفر بن حممَّ
ة الرس��ول من ولد  عن رس��ول اهلل باس��تبداد ولد العبَّاس باحلكم، ومعاداهتم لذريَّ
اه  فاطمة بس��ببه، واشُتِهَر عن الرشيد قوله البنه املأمون: إنَّ ال�ُملك عقيم، لو نازعتني إيَّ
غم من أنَّ الرشيد بنى قرب أمري املؤمنني عّل صلوات  ألخذُت الذي فيه عينيك. وعىل الرَّ
اهلل عليه؛ بعد ما ظهر له من أمر الغزالة التي الذت بقربه؛ فانكفأت عنها س��هام الصيد، 

وفهوده.

)1( إعراب ثلثني سورة، البن خالويه: 158.
)2( راجع: املصاحف البن أب داوود: 156-157 و271 وما بعدها.
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»فجاءه رجل من أهل اخلربة وقال: يا أمري املؤمنني، أرأيتك إن دللتك عىل قرب ابن 
ك عّل بن أب طالب ما يَل عندك؟ قال: أتّم مكرمة. قال: هذا قربه، فقال له الرشيد:  عمِّ
م��ن أين علمك بذلك؟ قال: كنت أجيء مع أب فيزور قربه، وأخربين أنَّه كان جييء مع 
د الباقر  جعف��ر الص��ادق ريض اهلل تعاىل عنه فيزوره، وأنَّ جعفًرا كان جي��يء مع أبيه حممَّ
ًدا كان جييء مع أبيه عّل زين العابدين فيزوره، وأنَّ عليًّا كان جييء مع  فيزوره، وأنَّ حممَّ
أبيه احلسني فيزوره، وكان احلسني أعلمهم بمكان القرب، فأمر الرشيد أن حيجر املوضع، 
ل أساس وِضع فيه، ثمَّ تزايدت األبنية فيه يف أيام السامانيَّة وبني محدان، وتفاقم  فكان أوَّ
ام بن��ي بويه )...( وعضد الدولة هو الذي أظهر قرب عّل بن أب  ��ام الديلم، أي يف أيَّ يف أيَّ
ر املش��هد هناك وأوىص أن ُيدَفَن فيه«)1(، لكنَّ الرش��يد  طالب ريض اهلل تعاىل عنه، وعمَّ
ة أهل البيت الذين عارصهم، فدبَّر قتلهم عىل قاعدة  س��مع قالة الوشاة واملنافقني يف أئمَّ
م منازعته��م ملكه، ومل يراِع فيه��م إالًّ وال قرابًة مع معرفته  )ال�ُمل��ك عقي��م (، وإْن توهَّ
بإمامتهم، إذ كان جُيِلس اإلمام موس��ى بن جعفر عىل كريس اخللفة، وخياطبه بصفة 
أمري املؤمنني، ُمْصِغًيا إليه، وهو يفيض عليه من علمه جميًبا عن أسئلة الرشيد كافَّة، وقد 
روى ذلك ابنه املأمون، إذ كان يقول يف جمالسه بعد بيعة اإلمام عّل بن موسى بن جعفر 
الرضا بوالية العهد، يقول املأمون بعد أن انتفض عليه العبَّاس��يُّون يف بغداد بس��بب 
تل��ك البيعة: إنَّ والدي هو الذي علَّمني التش��يُّع، ويسد كيف ك��ان يتعامل مع اإلمام 
الكاظم موسى بن جعفر الصادق، ويناديه بإمارة املؤمنني، وكيف كان يتسابق مع أخيه 
األمني عىل تقديم نعَل اإلمام وجتهيز راحلته، وإنَّه أرسَّ املأمون بأن هذا األمر- اخللفة- 

سيؤول إليه، وقال له: فاهلل اهلل يف ِوْلِدي)2(.

)1( راج��ع: حياة احليوان الك��ربى، للدمريّي: 307/2- 208، وحكى هذه القصة ابن خلِّكان يف 
وفياته قبل الدمريّي. ينظر: وفيات األعيان: 55/4.

ّي ابن بابويه. ضا، للقمِّ )2( راجع عيون أخبار الرِّ
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يتَّضح ممَّا سبق أنَّ السياسة التي انتهجها احلاكمون أثَّرْت يف حميط النصِّ القرآيّن يف 
 القراءة الرسميَّة إىل أن آَل األمر هبذا املحيط االقتصار عىل املصحف العثايّن، وما اختاره 
بعض العلاء من قراءاته الس��بعة والعرشة واألربع عرشة، واش��تهر أمر القراءة بالسبعة 

ّ تواترها، فضًل عن تواتر القرآن. مة احِللِّ التي رأى العلَّ

االأ�سا�ص الفكرّي واملنهجّي

ّ يف دراسة فضائل أمري  مة احِللِّ ا األساس الفكرّي واملنهجّي الذي انطلق منه العلَّ أمَّ
��نَّة. ومن  املؤمنني، فهو االنطلق من النصِّ القرآيّن وحميطه، فضًل عن الصحيح من السُّ
ذوا نج القراءة الناق��دة للمرويَّات حتَّى يصلوا  املع��روف أنَّ علاء الش��يعة اإلماميَّة اتَّ
فوا  ة عىل املتون واألس��انيد وال��رواة، فألَّ إىل الصحي��ح منها، وتنصبُّ دراس��اهتم النقديَّ
يف عل��م الرج��ال خدمًة ملنهجهم يف تنقي��ة املتون وإظهار الصحي��ح ونبذ املكذوب عىل 

املعصوم، وهو يستحرض قوله تعاىل يف سورة البقرة، من اآلية: 124 ﴿ھ ے ے 
ۓ﴾، بإسناده عن عبد اهلل بن مسعود، قال: قال رسول اهلل: أنا دعوُة إبراهيم، قلنا 

يا رس��ول اهلل، وكيف رصَت دعوة أبي��ك إبراهيم؟ قال: أوحى اهلل إىل إبراهيم ﴿ھ 
ة مثل. فأوحى  تي أئمَّ يَّ ے ے ۓ﴾، فاستخفَّ إبراهيم الفرح، قال يا ريبيِّ ومن ذريِّ
اهلل إلي��ه أن ي��ا إبراهيم إينيِّ ال أعطيك عهًدا ال أيف لك به، قال: يا رّب ما العهد الذي أنَّك 

ال تفي به؟ قال ال أعطينَّك لظاملٍ من ذريَّتك، قال إبراهيم عندها ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾، ق��ال النبّي: فانتهت الدعوة إيَلَّ وإىل 

ذ عليًّا وِصيًّا. ذين اهلل نبيًّا، واختَّ ، فاختَّ عّل، مل يسجد أحد منَّا لصنٍم قطُّ

والظلم هو الرشك باهلل، ويف هذا ذكر الزخمرشّي يف تفسريه: ال ينال عهدي الظاملني 
وُقرئ: الظاملون، أي من كان ظال�ًا من ذريَّتك ال يناله استخليف وعهدي إليه باإلمامة، 
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وإنَّا ينال من كان عاداًل بريًئا من الظلم)1(.

مة، حديُث  ممَّا يكش��ف عن األس��اس الفك��رّي واملنهجّي ال��ذي انطلق من��ه العلَّ
م��ة عن إيان أمري املؤمنني، إذ يرى أنَّ ه��ذه الفضيلة ال يوازنا يشء من الفضائل،  العلَّ

وحيتجُّ لذلك بقوله يف س��ورة النس��اء، من اآلية: 116: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾.

ثمَّ يقول: »وقد أمجع املس��لمون كافَّة عىل أنَّ أمري املؤمنني، س��بق إىل اإلس��لم 
قب��ل كلِّ أح��د، ومل يرشك باهلل طرفة عني، ومل يس��جد لصنم، بل هو الذي توىلَّ تكس��ري 
مة يس��تدلُّ بإمجاع املس��لمني هنا، ثمَّ  األصنام ل���اَّ صعد عىل كتف النبّي«)2(، فالعّلَّ
حيتجُّ بالسنَّة ممَّا رواه »أمحد بن حنبل يف مسنده، عن أب مريم عن عّل، قال: انطلقُت 
أن��ا والنب��ّي، حتَّى أتينا الكعبة، فقال يل رس��ول اهلل: اجلس، وصعد عىل منكبي، 
فذهب��ت ألهنض به، فرأى منيِّ��ي ضعًفا، فنزل وجلس يل نب��ّي اهلل، وقال: اصعد عىل 
منكب��ي، ق��ال: فصعدُت ع��ىل منكبيه، فنه��ض يب«)3(، إىل آخر احلديث ال��ذي يذكر فيه 

بة، هي:  فاهت��م التي هي صحاحهم ثمرة دراس��اهتم الناق��دة املهذَّ )1( كش��ف اليق��ني: 408. ومؤلَّ
الكايف يف األصول والفروع، للكلينّي، وحيتوي عىل 16199 حديًثا، وهتذيب األحكام، للش��يخ 
الط��ويّس، وحيتوي ه��ذا الكتاب عىل 13905 م��ن األحاديث، واالس��تبصار يف ما اختلف من 
األخبار، للشيخ الطويّس، وحيتوي عىل 5511 حديًثا، ومن ال حيرضه الفقيه، للشيخ الصدوق، 
وحيت��وي ع��ىل 5998 حديًث��ا. وُيلحظ أنَّ ع��دد األحاديث يق��لُّ يف الكتب الت��ي تلت الكايف؛ 
بس��بب التهذي��ب واالنتقاء، وال تلو هذه الكت��ب من علم الرجال مع وجود التأليف املس��تقّل 
د ب��ن عمر )ت 350ه�(،  ، حممَّ ّ م��ن مثل: كتاب اختي��ار معرفة الرجال املع��روف برجال الكشِّ
وكت��اب الرجال، للنج��ايّش، أمحد بن عّل األس��دّي الك��ويّف )ت 450ه�(، وللش��يخ الطويّس 

)ت 460ه�( كتاب الرجال وكتاب الفهرست، وكتاب معامل العلاء البن شهر آشوب املازندرايّن  
ّ كتاب اخللصة، هذا عىل سبيل املثال ال احلرص. مة احِللِّ )ت 588ه�(، وللعلَّ

)2( كشف اليقني: 37-36.
 )3( املصدر نفس��ه: 37-38، وراجع: مس��ند أمحد بن حنبل: 84/1 و151، ورواه النس��ائّي يف= 
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احلدث الذي مثَّل منعطًفا يف تاريخ اإلس��لم، وهو حتطيم األصنام الذي أمتَّه اإلمام عّل 
بعد أن استقرَّ عىل ظهر الكعبة، مرتقًيا إىل سطحها عىل كتَفي رسول اهلل؛ لرتتفع راية 

التوحيد احلّق إىل يومنا هذا.

جه من مس��ند أمحد، »ومن  ّ حديًثا يف فضائل أمري املؤمنني، خيرِّ مة احِللِّ ويذكر العلَّ
 .)1(»بعد خدجية عّل ل من صىلَّ مع النبّي كتاب مسند أمحد عن ابن عبَّاس قال: أوَّ
 ويستطرد يف ذكر فضائل اإلمام من كتب احلديث والسنَّة، ومن تفاسري القرآن، ممَّا ال جمال 
لعرض��ه يف هذا البحث الوجيز، ولكن نذكر بعض األمثل��ة التي احتفظ هبا كتابه، فمن 
مة:  مص��ادره ما مل يص��ل إلينا، من مثل ما ذكره النطنزّي يف كتاب��ه اخلصائص، قال العلَّ
»وم��ن كت��اب اخلصائص، للنطنزّي، عن أب ذر وس��لان قاال: أخذ رس��ول اهلل بيد 
ة، وهذا يعس��وب املؤمنني،  ل من آمن يب، وهذا فاروق هذه األمَّ ع��ّل، فقال: إنَّ هذا ألوَّ
يق األكرب )...(، وفيه عن العبَّاس بن عبد  ل م��ن يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديِّ وأوَّ
املطَّلب، قال: س��معت عمر بن اخلطَّاب، وهو يقول: فإينِّ س��معت رسول اهلل يقول يف 
، فواحدة منهنَّ أحبُّ إيلَّ ممَّا طلعت عليه  ع��ّل ثلث خصال، ودْدُت أنَّ يل واحدة منُهنَّ
اح ونفٌر من أصحاب رسول اهلل، إذ  الش��مس، كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن اجلرَّ
ل املس��لمني إسالًما،  رضب النبّي عىل كتف عّل بن أب طالب، فقال: يا عّل أنت أوَّ
ه  ل املؤمنني إيامًنا، وأنت منيِّي بمنزلة هارون من موسى، كذب يا عّل من زعم أنَّ وأنت أوَّ

حُيبُّني وُيبغضك«)2(.

=اخلصائص برقم 122، طبعة بريوت: 225.
 : )1( كش��ف اليقني: 40، ومس��ند أمحد ب��ن حنبل: 371/1، وينظر: االس��تيعاب الب��ن عبد الب�رِّ

71/1، وسواها.
د بن أمحد النطنزّي، من علاء القرن  )2( كشف اليقني: 46-47، وكتاب اخلصائص هذا ملؤلِّفه حممَّ
 اخلامس )ت 550 ه�( تقريًبا، والنََّطنْزي نس��بًة إىل بلدة َنَطنْز، ذكرها الس��معايّن يف األنس��اب،= 
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ومن فكره التوحيدّي، ونظره املنهجّي أنَّه يستخلص فضائل أمري املؤمنني من كتب 
ق بني مؤلِّف  العل��اء الذي��ن يتَّبعون مذاهب ُأخر، س��وى مذهب اإلماميَّة، فهو ال يف��رِّ
وآخر بس��بب املذهب، وممَّا نقله من كتب تفسري النصِّ القرآيّن: »وقال الثعلبّي يف تفسري 
قوله تع��اىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ س��ورة التوبة، من اآلية: 
ل من آمن بعد خدجية من الذكور برسول اهلل  عّل بن   100، اتَّفقت العلاء عىل أنَّ أوَّ
�ّي قد ينصُّ ع��ىل أنَّه يذكر ما ورد من طريق اجلمهور،  مة احِللِّ أب طال��ب«)1(. والعّلَّ
ض إىل ما نقله اإلماميَّة، ومن ذلك ما نقله عن ابن املغازيّل الش��افعّي يف مناقبه،  ومل يتعرَّ

يف قول��ه تعاىل يف س��ورة النس��اء، م��ن اآلي��ة: 29 ﴿ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ﴾، قال: »بإس��ناده عن ابن عبَّاس، ق��ال: ال تقتلوا أهل بيت نبيِّ�كم، وقوله تعاىل 

يف س��ورة الفتح، من اآلية: 29 ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ )...( س��أل قوٌم النبّي: فيمن نزلت هذه اآلية يا نبيَّ اهلل؟ قال: إذا كان يوم 
القيام��ة، ُعق��د لواء من نور أبيض، وإذا مناٍد: ليُقم س��ييِّد املؤمنني، ومعه الذين آمنوا بعد 

=وقال: النَّطنزّي بفتح النون والطاء املهملة وس��كون األخرى ويف آخرها الزاي، هذه النسبة إىل 
نطنز، وهي بليدة بنواحي أصبهان، ظنِّي أنَّه بينها قريب من عرشين فرس��ًخا. راجع: األنساب، 
للس��معايّن: 505/5 وم��ا بعدها. ومن خ��لل تتبُّعي وجدت له كتاَب��ني يف فضائل اإلمام، مها: 
ل هو الذي نقل منه  ة، واألوَّ يَّ رِّ ة، وكتاب املآثر الَعِليَّة لسيِّد الذُّ ة عىل س��ائر الربيَّ اخلصائص العلويَّ
ّ ومن س��بقه وحلقه من العلاء، ونرش بتحقيق عّل آل كوثر، ومل يعتمد عىل خمطوطة  مة احِللِّ العلَّ
ألص��ل الكتاب، وإنَّا مجعه من املصادر، ورتَّب مادته باجته��اد منه، وُطبع بعناية مكتبة الروضة 

ة، ونرش جممع إحياء الثقافة اإلسلميَّة يف قم، الطبعة األوىل، 1433ه�. احليدريَّ
)1( كش��ف اليقني: 46. وينظر: تفسري الثعلبّي، الكشف والبيان عن تفسري القرآن، تأليف أمحد بن 
د بن عاشور، مراجعة  د بن إبراهيم الثعلبي أبو إس��حاق )ت 427ه�(، حتقيق اإلمام أب حممَّ حممَّ
وتدقيق: األس��تاذ نظري الس��اعدّي، الن��ارش: دار إحياء ال��رتاث العرّب، بريوت، لبن��ان، الطبعة 
األوىل، 1422ه�/2002م: 83/5 وما بعدها. وُيذكر أنَّ هذا الكتاب كان خمطوًطا عندما ُطبع 

ًقا عام 1413ه�. كتاب كشف اليقني حمقَّ
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د، فيق��وم عّل بن أيب طال��ب، فُيعطى اللواء من الن��ور األبيض بيده، حتته  بع��ث حممَّ
مجيع الس��ابقني من املهاجرين واألنصار، ال خيالطهم غريه��م، حتَّى جيلس عىل منرب من 
ة، وُيع��َرض اجلميع عليه رجاًل رجاًل، فُيعطى أج��ره ونوره. فإذا أتى عىل  ن��ور ربيِّ العزَّ
آخرهم، قيل هلم: قد عرفتم صفتكم، ومنازلكم يف اجلنَّة، إنَّ ربكم يقول: إنَّ لكم عندي 
مغف��رًة وأجًرا عظياًم، يعني اجلنَّ��ة، فيقوم عّل والقوم حتت لوائ��ه معهم حتَّى يدخل هبم 

اجلنَّة«)1(.

�ّي نقله من كتاب املناقب الب��ن املغازيل، فيقول: »ثمَّ يرجع إىل  مة احِللِّ ويكم��ل العلَّ
منربه فل يزال ُيعَرض عليه مجيع املؤمنني، فيأخذ نصيبه منهم إىل اجلنَّة، وُينزل أقواًما عىل 

النَّار، فذلك قوله تع��اىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ﴾، يعني بالوالية بحقِّ عّل، وحقُّ عّل الواجب عىل العاملني.

ض لِذكر ما نقله اإلماميَّة هنا«)2(.  هذا خلصة ما ورد من طريق اجلمهور، ومل أتعرَّ
ّ ينطلق من اإليان بأفضليَّة اإلمام عّل صلوات اهلل عليه، وأحقيَّة باإلمامة  مة احِللِّ فالعلَّ
واخللفة بعد رس��ول اهلل، وهو اإلمام الفاضل، وغريه املفضول؛ لذلك كثر البحث 
ي بتصحيح خلفة من اسُتخلف بعد الرسول، وقال  يف الفكر اإلس��لمّي يف ما س��مِّ

بعض املسلمني بجواز خلفة املفضول مع وجود الفاضل.

مة بالن�صِّ القراآيّن وحميطه اأمثلة على احتجاج العلَّ

ّ بالنصِّ القرآيّن املرسوم يف املصحف العثايّن، وهو يقول بتواتر  مة احِللِّ احتجَّ العلَّ

)1( كش��ف اليق��ني: 409-411، وراجع: مناقب اب��ن املغازل�ّي: 319، احلدي��ث 362، و322، 
احلديث 369، وكتاب ابن املغازيّل: مناقب عّل بن أب طالب، البن املغازيّل الش��افعّي، نرش 

املكتبة اإلسلميَّة، طهران: 1394ه�.
)2( املصدر نفسه: 411.
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، وتواتر قراءاته الس��بعة، كا ذكرنا س��ابًقا، وج��واز الصلة هبا كونا كانت  ذلك النصِّ
��ة أهل البيت صل��وات اهلل عليهم، لكنَّنا نعرض هن��ا ملا احتجَّ به   معروف��ة عىل زمن أئمَّ
ممَّ��ا يقع ضمن املحيط الق��رآيّن، وهو الق��راءات الواردة يف مصاح��ف الصحابة، ومنها 
ها با أطلقه عليها علاء اجلمهور، وهو  مصحف عبد اهلل بن مس��عود، وكان قد س��اَّ
ز القراءة يف الصلة بمصحف عبد اهلل بن مس��عود هلذا السبب. وقبل  الش��ذوذ، فلم جيوِّ
ته يقول:  ة، يف بحث عقده حتت عنوان: وجوب حمبَّته ومودَّ ذلك نذكر احتجاجه بآية املودَّ
»قال تعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ س��ورة الش��ورى، من اآلية: 23، 
ز احتجاج��ه با ورد من األحاديث يف  وأم��ري املؤمنني س��يِّد ذوي القربى«)1(، ثمَّ يعزِّ
ذلك، فاسمعه يقول: »وروى أمحد يف مسنده أنَّ رسول اهلل أخذ بيد حسن وحسني، 
هام كان معي يف درجتي ي��وم القيامة، ومن  وق��ال: من أحبَّني وأحبَّ هذي��ن وأبامها وأمُّ
ه   املس��ند ع��ن زر بن حبيش، قال: قال ع��ّل: واهلل إنَّه ل�مامَّ عهد إيلَّ رس��ول اهلل أنَّ

ال يبغضني إالَّ منافق، وال حيبُّني إالَّ مؤمن«)2(.

 وتراه يستكثر من األمثلة الواردة من طريق اجلمهور عىل ما نزل يف أمري املؤمنني
م��ن القرآن، فيعق��د البحث احلادي والعرشين بعنوان: في��ا ورد من طريق اجلمهور أنَّه 
ن��زل يف عّل من القرآن)3(. وأذكر بعض ما احتجَّ به ممَّا يقع ضمن املحيط القرآن�ّي، وهو 
 املرس��وم يف مصاح��ف الصحاب��ة، ففي قوله تعاىل يف س��ورة األحزاب، م��ن اآلية: 25 

: »كان ابن مس��عود يقرأ: ﴿ڇ ڍ  ّ مة احِللِّ ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ﴾، يق��ول العلَّ

)1( كشف اليقني: 225.
ته من: 268-258،  )2( كش��ف اليقني: 255-257، وانظر بقيَّة األحاديث يف وجوب حمبَّته ومودَّ
واألحاديث يف أنَّ احلقَّ والقرآن ملِزمان له من: 268-273، وسوى ذلك من األحاديث التي 

حرص عىل أخذها من طريق اجلمهور.
)3( ظ. كشف اليقني: 411-358.
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 ڍ ڌ﴾ بع��ّل ب��ن أب طال��ب ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ﴾«)1(، ويف قوله تعاىل: 
﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ س��ورة املائ��دة، من اآلي��ة: 67، بعد أن يذكر 
��ا نزلت يف بيان الوالية، يقول: »عن ذر عن عب��د اهلل قال: كنَّا نقرأ عىل عهد  م��ة أنَّ العلَّ

رسول اهلل ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ أنَّ عليًّا موىل املؤمنني ﴿ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾«)2(.

اإح�ساء ما احتجَّ به العلمة من الن�صِّ القراآيّن

ُم هنا إحصاًء ملا استش��هد به من النصِّ القرآين عىل سبيل االحتجاج مبنيًّا عىل  ونقدِّ
ّ يف  مة احِللِّ وفق املنهج التسلس��ّل، بدًءا من س��ورة البقرة حتَّى آخر ما استش��هد به العلَّ
كتابه: كش��ف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، ففي سورة البقرة: استشهد ب�)6( ستَّة 
ر ِذكرها يف )9( تس��عة مواضع، فيصبح جمموع املواضع التي استش��هد هبا  نصوص، كرَّ
من س��ورة البقرة )15( مخسة عرش موضًعا. ويف سورة آل عمران: استشهد ب�)7( سبعة 
ر االستش��هاد هبا يف )7( سبعة مواضع، فيكون جمموع مواضع االستشهاد  نصوص، كرَّ
من س��ورة آل عمران )14( أربعة عرش موضًعا. ومن سورة النساء: استشهد ب�)6( ستَّة 
ر االستش��هاد هبا يف )6( س��تة مواضع من الكتاب، فيكون جمموع مواضع  نصوص، كرَّ
االستش��هاد من س��ورة النس��اء )12( اثنا عرش موضًعا. ومن س��ورة املائدة: استش��هد 

ة: 317/1،  )1( كشف اليقني: 377-378. رواه ابن مردويه عىل ما رواه اإلربلِّ�ّي يف كشف الغمَّ
وفي��ه: ابن مس��عود كان يقرأ هذا احلرف. وذكر اآللويّس يف تفس��ريه: »وه��ذه الكفاية كانت كا 
أخ��رج ابن جرير، وابن أب حاتم عن قتادة بالريح وامللئكة، وقيل: بقتل عّل كرم اهلل تعاىل 
وجه��ه عمرو بن عب��د ود. وأخرج ابن أب حاتم، وابن مردويه، وابن عس��اكر عن ابن مس��عود 
ريض اهلل تع��اىل عن��ه أنَّه كان يقرأ هذا احلرف )وكفى اهلل املؤمنني القتال بعّل بن أب طالب(، ويف 

جممع البيان هو املروّي عن أب عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه«: 171/11.
)2( كشف اليقني: 380، وراجع: الدرُّ املنثور: 298/2 وسواه.
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ر االستش��هاد هبا يف )9( تس��عة مواضع،  م��ة يف كتاب��ه ب�)5( مخس��ة نصوص، وكرَّ العلَّ
فيكون جمموع ما استش��هد به من س��ورة املائدة )14( أربعة عرش موضًعا. ومن س��ورة 
رها يف )3( ثلثة مواضع، فيكون جمموع ما استش��هد  األنع��ام ب�)3( ثلثة نص��وص كرَّ
به من س��ورة األنعام )6( س��تَّة مواضع. ومن س��ورة األعراف: استش��هد ب�)4( أربعة 
ر االستش��هاد هبا يف )4( أربعة مواضع فيكون جمموع ما استش��هد به )8(  نصوص، وكرَّ
ني وكرره��ا يف )2( موضَعني  ثاني��ة مواضع. ومن س��ورة األنفال: استش��هد ب�)2( نصَّ
فيكون جمموع مواضع االستشهاد )4( أربعة مواضع. ومن سورة التوبة: استشهد ب�)5( 
ر االستشهاد هبا يف )10( عرشة مواضع، فيكون جمموع ما استشهد  مخسة نصوص، وكرَّ
ر االستشهاد يف  به )15( موضًعا. ومن س��ورة يونس: استش��هد ب�)1( نصٍّ واحٍد، وكرَّ
)1( موضع واحد كذلك، فيكون املجموع )2( موضَعني. ومن س��ورة هود: استش��هد 
ر االستشهاد هبا يف )2( موضَعني، فيكون املجموع )4( أربعة مواضع.  ني وكرَّ ب�)2( نصَّ
ر االستش��هاد يف )2( موضَعني  ومن س��ورة يوسف: استش��هد ب�)1( بنصٍّ واحٍد، وكرَّ
فيصبح جمموع مواضع االستش��هاد )3( ثلثة. ومن سورة الرعد: استشهد ب�)5( مخسة 
رها يف )6( س��تَّة مواضع، فيكون املجم��وع )11( إحدى عرش موضًعا. نصوص، وكرَّ
ًة واحدًة، فيكون  ر االستشهاد به مرَّ ومن سورة إبراهيم: استشهد ب�)1( نّص واحد وكرَّ
ني  جمموع مواضع االستش��هاد )2( موضَعني. ومن س��ورة احلجر: استش��هد ب�)2( نصَّ
ر االستش��هاد هبا يف )2( موضَعني، فيصبح جمموع مواضع االستش��هاد )4( أربعة  وكرَّ
ره يف )2( موضَعني، فيصبح  مواضع. ومن س��ورة النحل: استش��هد بن��صٍّ واحٍد وك��رَّ
ر  املجموع )3( ثلثة مواضع. ومن س��ورة اإلرساء: استش��هد ب�)1( ن��صٍّ واحد، وكرَّ
االستش��هاد ب��ه يف )1( موض��ع واح��د، فيصبح املجم��وع )2( موضَعني. ومن س��ورة 
ر االستشهاد هبا يف )3( مواضع، فيصبح املجموع  الكهف: استشهد ب�)3( نصوص وكرَّ
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ر االستش��هاد به  )6( س��تة مواضع. ومن س��ورة مريم: استش��هد ب�)1( نصٍّ واحٍد وكرَّ
يف )1( موضٍع واحٍد فيصبح املجموع )2( موضَعني. ومن س��ورة طه: استش��هد ب�)1( 
ر االستش��هاد هبا يف  ني وكرَّ نصٍّ واحٍد فقط. ومن س��ورة األنبياء: استش��هد ب�)2( نصَّ
 : )3( ثلثة مواضع، فيصبح جمموع ما استشهد به )5( مخسة مواضع. ومن سورة احلجِّ
ر االستش��هاد هب��ا يف )4( أربع��ة مواضع، فيصبح  استش��هد ب���)3( ثلثة نصوص، وكرَّ
جمموع ما استش��هد به )7( س��بعة مواضع. ومن س��ورة املؤمنون: استشهد بنصٍّ واحٍد 
رر االستشهاد يف )5( مخسة  فقط. ومن س��ورة النور: استشهد ب�)4( أربعة نصوص، وكَّ
مواضع، فيصبح املجموع )9( تس��عة مواضع.ومن سورة الفرقان: استشهد ب�)1( نصٍّ 
ر االستشهاد يف  واحٍد فقط. ومن س��ورة الشعراء: استش��هد ب�)3( ثلثة نصوص، وكرَّ
)5( مخسة مواضع، فيكون جمموع ما استشهد به )8( ثانية مواضع. ومن سورة النمل: 
ر االستش��هاد هب��ا يف )3( ثلثة مواض��ع، فيكون  استش��هد ب�)3( ثلث��ة نصوص، وكرَّ
ني،  جمموع ما استش��هد به )6( س��تة مواضع. ومن س��ورة القصص: استشهد ب�)2( نصَّ
ر االستشهاد هبا يف )2( موضَعني، فيكون املجموع )4( أربعة مواضع. ومن سورة  وكرَّ
ر االستشهاد به يف )1( موضٍع واحٍد فيكون  العنكبوت: استش��هد ب�)ا( نصٍّ واحٍد وكرَّ
جمموع ما استش��هد به )2( موضعني. ومن س��ورة السجدة: استشهد ب�)1( نصٍّ واحٍد، 
ر االستشهاد به يف )1( موضع واحٍد، فيصبح جمموع ما استشهد به )2( موضَعني.  وكرَّ
ر االستشهاد هبا يف )9( تسعة  ومن سورة األحزاب: استشهد ب�)5( مخسة نصوص، وكرَّ
مواضع، فيكون جمموع ما استشهد به )14( أربعة عرش موضًعا. ومن سورة األحقاف: 
ر االستش��هاد به يف )1( موضٍع واحٍد، فيكون جمموع   استش��هد ب�)1( نصٍّ واحٍد، وكرَّ
ر االستشهاد  ني وكرَّ د: استشهد ب�)2( نصَّ ما استشهد به )2( موضَعني. ومن سورة حممَّ
هبا يف )2( موضَعني فيكون جمموع ما استشهد به )4( أربعة مواضع. ومن سورة الفتح: 
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ر االستشهاد هبا يف )6( ستة مواضع، فيكون جمموع  استشهد ب�)5( مخسة نصوص، وكرَّ
ني،  َمر: استش��هد ب�)2( نصَّ ما استش��هد به )11( إحدى عرش موضًعا. ومن س��ورة الزُّ
ر االستش��هاد هب��ا يف )4( أربعة مواضع، فيصبح جمموع ما استش��هد به )6( س��تة  وكرَّ
ر االستشهاد به يف )1( موضع  مواضع. ومن سورة غافر: استشهد ب�)ا( نصٍّ واحٍد، وكرَّ
واحد، فيكون جمموع ما استش��هد به )2( موضَعني. ومن س��ورة الش��ورى: استش��هد 
ر االستشهاد به يف )3( ثلثة مواضع، فيكون جمموع ما استشهد  ب�)1( نصٍّ واحٍد، وكرَّ
ر  ْخُرف: استش��هد ب�)4( أربع��ة نصوص، وكرَّ ب��ه )4( أربع��ة مواضع. ومن س��ورة الزُّ
االستش��هاد هبا يف )4( مواضع، فيكون جمموع ما استش��هد به )8( ثانية مواضع. ومن 
ر االستشهاد به يف )2( موضَعني، فيصبح  س��ورة فاطر: استشهد ب�)1( نصٍّ واحٍد، وكرَّ
جمموع ما استش��هد به )3( ثلثة مواضع. ومن س��ورة يس: استش��هد ب�)1( نصٍّ واحٍد 
ر االستش��هاد به يف )1( موضٍع واحٍد فيكون جمموع ما استش��هد به )2( موضَعني. وكرَّ
ر االستشهاد هبا يف )2( موضَعني،  ني، وكرَّ ومن س��ورة الصافَّات: استش��هد ب�)2( نصَّ
فيصبح جمموع ما استشهد به )4( أربعة مواضع. ومن سورة احلجرات: استشهد ب�)1( 
ر االستش��هاد به يف )1( موضٍع واحٍد فيصبح جموع ما استشهد به )2(  نصٍّ واحٍد، وكرَّ
ر االستشهاد به يف )3(  موضَعني. ومن س��ورة النجم: استش��هد ب�)1( نصٍّ واحٍد، وكرَّ
ثلث��ة مواضع، فيصبح جمموع ما استش��هد ب��ه )4( أربعة مواضع. ومن س��ورة القمر: 
ر االستش��هاد به يف )1( موضٍع واحٍد، فيصبح جمموع  استش��هد ب�)1( نصٍّ واحٍد، وكرَّ
ر  ما استش��هد به )2( موضَعني. ومن س��ورة الرمحن: استشهد ب�)3( ثلثة نصوص وكرَّ
االستشهاد يف )4( أربعة مواضع، فيصبح جمموع ما استشهد به )7( سبعة مواضع. ومن 
ر االستشهاد به يف )3( ثلثة مواضع،  س��ورة الواقعة: استش��هد ب�)1( نصٍّ واحٍد. وكرَّ
فيصبح جمموع ما استش��هد به )4( أربعة مواضع. ومن س��ورة املجادلة: استشهد ب�)1( 
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ر االستش��هاد به يف )2( موضَعني، فيصبح جمموع ما استش��هد به )3(  نصٍّ واحٍد، وكرَّ
ر االستشهاد هبا يف )2(  ني، وكرَّ ثلثة مواضع. ومن سورة التحريم: استشهد ب�)2( نصَّ
موضَعني، فيصبح جمموع ما استشهد به )4( أربعة مواضع. ومن سورة احلاقَّة: استشهد 
ر االستشهاد هبا يف )4( أربعة مواضع، فكان جمموع االستشهاد )6(  ني، وكرَّ ب�)2( نصَّ
ر االستشهاد هبا يف )2(  ني، وكرَّ ستَّة مواضع. ومن سورة اإلنسان: استشهد ب�)2( بنصَّ
موضَعني، فكان جمموع ما استش��هد به )4( أربعة مواضع. ومن س��ورة عبس: استشهد 
ر االستش��هاد به يف )1( موضع واحد، فكان جمموع ما استش��هد  ب�)1( نصٍّ واحٍد، وكرَّ
ر االستشهاد  به )2( موضَعني. ومن س��ورة االنشقاق:استش��هد ب�)1( نصٍّ واحٍد، وكرَّ
به يف )1( موضع واحد، فكان جمموع ما استش��هد به )2( موضَعني. ومن س��ورة البيِّنَة: 
ر االستشهاد به يف )1( موضع واحد، فكان جمموع ما استشهد  استشهد بنصٍّ واحٍد، وكرَّ
به )2( موضَعني. ومن سورة العاديات: استشهد بنصٍّ واحٍد فقط. ومن سورة العرص: 
استشهد ب�)3( ثلثة نصوص فقط. ومن سورة النرص: استشهد ب�)1( نصٍّ واحٍد فقط. 

وبذلك يتَّضح أنَّه كان ُيكثر من االحتجاج بالنصِّ القرآيّن يف كتابه هذا.
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اخلامتة

ّ بالنصِّ الق��رآيّن من خلل قراءة  م��ة احِللِّ وبع��د ه��ذه اإلطللة عىل احتجاج العلَّ
كتابه: كشف اليقني عن فضائل أمري املؤمنني، ظهر للبحث:

متها: . 1 إنَّ الق��ول باملحي��ط القرآيّن الذي يش��مل مصاحف الصحاب��ة، ويف مقدِّ
مصحف عّل، ومصحف عبد اهلل بن مسعود، وبقيَّة مصاحفهم التي نفذت من 
ان، وما نجم عنها  احلرق والطَّمس، فض��ًل عن مصحف اخلليفة عثان بن عفَّ
من قراءات، ُيس��قط ادِّعاء حتريف القرآن من حيُث أتى من جهة املسلمني، أم 

غريهم، ويوِقف اإلساءة للصحابة الذين كانوا يتعبَّدون بمصاحفهم.

إنَّ املحيط القرآيّن كان واس��ًعا عىل عهد النبّي وبعده، قبل أن ُيلزم اخلليفة . 2
عث��ان الناس بمصحفه فقط، ثمَّ آل األمر إىل قط��ع أعناق من يقرأ بمصحف 
اج، ثمَّ إحال��ة العلاء الذين يقرؤون به عىل  عبد اهلل بن مس��عود بأمر من احلجَّ
جمالس التأديب والتعزير، مثلا حصل البن شنبوذ من تلميذه ابن جماهد وبأمر 

من الوزير العبَّايّس ابن مقلة.

3 . ّ مة احِللِّ وقف البحث عىل األس��اس الفكرّي واملنهجّي الذي انطلق منه العلَّ
مة النصوص القرآنيَّة التي تكش��ف  يف احتجاج��ه بالنصِّ القرآيّن، إذ مجع العلَّ
عن فضل أمري املؤمنني، وكونه س��يِّد البرش بعد الرسول، وهو خليفته من 
حها  ده��ا ويوضِّ ها م��ن التنزيل ويؤكِّ بع��ده، وعضد هذه النص��وص با يفسِّ
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صه��ا م��ن التأويل، ومل يعتمد يف ذلك عىل ط��رق اإلماميَّة فقط، بل كان  وخيصِّ
يبدأ بطرق اآلخرين من املسلمني.

د منهجه يف التعامل مع النصِّ القرآيّن . 4 وقف البحث عىل بعض األمثلة التي تؤكِّ
واالستشهاد به؛ لتوثيق ما سعى إىل الكشف عنه يف كتابه هذا.

م البحث إحصاًء ملا احتجَّ به من النصِّ القرآيّن، فوجد أنَّه شمل )56( ست . 5 قدَّ
ومخسني سورة من سور القرآن، فالبحث مثَّل إضاءًة جلهد عامل كبري من علاء 
، يف الدراس��ات القرآنيَّة، وهي بداية س��تكون هلا  ّ مة احِللِّ املس��لمني، هو العلَّ

ة إن شاء اهلل. وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني. تتمَّ
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امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم.

أس��باب النزول، للواحدّي، عّل بن أمحد النيسابورّي الشافعّي)ت 468ه�(، . 1
ط. احللبّي، 1959م.

د بن عمر )ت 350ه�(، . 2 ، حممَّ ّ اختي��ار معرفة الرجال، املعروف برجال الكشِّ
س��ة  الش��يخ الطويّس )ت 460ه�(، حتقي��ق: جواد القيُّومّي األصفهايّن، مؤسَّ

سة. سني يف قم املقدَّ النرش اإلسلمّي التابعة جلاعة املدرِّ

االس��تبصار يف ما اختلف من األخبار، للش��يخ الطويّس )ت 460ه�(، حتقيق . 3
الس��يِّد حس��ن املوس��وّي اخلرس��ان، طب��ع دار الكت��ب اإلس��لميَّة، طهران، 

1383ه�.

إع��راب ثلثني س��ورة م��ن الق��رآن الكريم، الب��ن خالويه، احلس��ني بن أمحد . 4
 اب��ن خالوي��ه، أبو عبد اهلل )ت 370ه�(، طب��ع دار الكتب املرصيَّة 1360ه�/

1941م.

د بن جعفر بن القاس��م . 5 د بن الطيِّب بن حممَّ يّن، حممَّ االنتص��ار للقرآن، للباق��لَّ
د عصام  يّن املالك��ّي )ت 403ه���(، حتقي��ق: د. حممَّ الق��ايض أب��و بكر الباق��لَّ
ن، دار ابن حزم، ب��ريوت، الطبعة األوىل، 1422ه�/  القض��اة، دار الفتح، عاَّ

2001م.
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راِث احِللِّّي بالتُّ 64

لِّي جمال الدين احل�سن بن يو�سف )ت726هـ(  مة احِلِ العلَّ
واالحتجاج بالن�صِّ القراآيّن

د بن منصور التميمّي الس��معايّن . 6 األنس��اب، للس��معايّن، عبد الكريم ب��ن حممَّ
املروزّي، أبو س��عد )ت 562ه�(، حتقيق: عبد الرمحان بن حييى املعلمّي اليايّن 
ومجاعت��ه، جمل��س دائرة املعارف العثانيَّ��ة، حيدر آباد الدك��ن، الطبعة األوىل، 

1382ه�/1962م.

 البيان يف تفس��ري القرآن، للخوئّي، أب القاس��م، املرجع األعىل )ت 1992م(، . 7
دار الزه��راء للطباع��ة والن��رش والتوزي��ع، ب��ريوت، لبن��ان، الطبع��ة الرابعة، 

1395ه�/1975م.

د بن جرير أبو جعفر الطربّي . 8 تاريخ الرسل وامللوك وصلة تاريخ الطربّي، حممَّ
)ت 310ه�(، وصلة تاريخ الطربّي لعريب بن س��عد القرطبّي )ت 369ه�(، 

دار الرتاث بريوت. الطبعة الثانية 1387 ه�.

��د الدينورّي . 9  تأوي��ل مش��كل الق��رآن، البن قتيبة، عب��د اهلل بن مس��لم أبو حممَّ
)ت 276ه���(، حتقيق: إبراهيم ش��مس الدين، دار الكت��ب العلميَّة، بريوت، 

لبنان.

د بن . 10 ى: تفسري القرآن العظيم، عبد الرمحن بن حممَّ تفس��ري ابن أب حاتم، املسمَّ
��د )ت 327ه�(، حتقيق:  إدري��س بن املنذر التميم��ّي احلنظّل الرازّي، أبو حممَّ
د الطيِّ��ب. مكتبة نزار مصطف��ى الباز، اململكة العربية الس��عودية،  أس��عد حممَّ

الطبعة الثالثة، 1419ه�.

ى: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، احلسني بن مسعود بن . 11 تفسري البغوّي، املسمَّ
د )ت 510ه�(، حتقيق: عبد الرزاق  اء البغوّي الش��افعّي أبو حممَّ د بن الفرَّ حممَّ

املهدي، دار إحياء الرتاث العرّب، بريوت، الطبعة األوىل، 1420 ه�.
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د بن عبد اجلبَّار ابن . 12 ى: تفسري القرآن، منصور بن حممَّ تفسري السمعايّن، املس��مَّ
ر )ت 489ه�(،  أمحد املروزّي السمعايّن التميمّي احلنفّي ثمَّ الشافعّي أبو املظفَّ
حتقي��ق: يارس ب��ن إبراهيم وغنيم بن عبَّ��اس بن غني��م، دار الوطن، الرياض، 

ة، الطبعة األوىل، 1418ه�/1997م. السعوديَّ

د بن . 13 ى: جام��ع البي��ان ع��ن تأوي��ل آي الق��رآن، حممَّ تفس��ري الط��ربّي، املس��مَّ
جري��ر بن يزيد ب��ن كثري بن غالب اآلم��ّل، أبو جعفر الط��ربّي )ت 310ه�(، 
حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد املحس��ن الرتك��ّي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراس��ات اإلسلميَّة بدار هجر، الدكتور عبد السند حسن يامة، دار هجر 

للطباعة والنرش والتوزيع واإلعلن، الطبعة األوىل، 1422ه�/2001م.

ى: تفس��ري القرآن، وهو اختصار لتفسري . 14 تفس��ري العز ابن عبد الس��لم، املس��مَّ
��لم أب القاس��م بن احلس��ن  فه عز الدين عبد العزيز بن عبد السَّ امل��اوردّي، ألَّ
قه الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم  د )ت 660ه�(، حقَّ السلمّي الدمشقّي، أبو حممَّ

الوهبّي، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، 1416ه�/1996م.

ّي الق��ريّش املخزومّي . 15 اج جماهد بن ج��رب التابعّي املكِّ تفس��ري جماهد، أب��و احلجَّ
 

د عبد السلم أبو النيل، دار الفكر اإلسلمّي  قه: الدكتور حممَّ )ت 104ه�(، حقَّ
احلديثة، مرص، الطبعة األوىل، 1410ه�/1989م.

 تفس��ري مقاتل بن س��ليان، ألب احلس��ن مقاتل بن س��ليان بن بشري األسدّي . 16
)ت 150ه���(، حتقي��ق: عبد اهلل حممود ش��حاته، دار إحياء ال��رتاث، بريوت، 

الطبعة األوىل، 1422ه�.

هتذيب األحكام، للش��يخ الطويّس، ش��يخ الطائف��ة )ت 460ه�(، دار الكتب . 17
اإلسلميَّة، طهران، 1390ه�.



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 66

لِّي جمال الدين احل�سن بن يو�سف )ت726هـ(  مة احِلِ العلَّ
واالحتجاج بالن�صِّ القراآيّن

د بن موسى بن عيسى بن عّل الدمريّي، . 18 حياة احليوان الكربى، للدمريّي، حممَّ
كال الدين الش��افعّي، أبو البقاء )ت 808ه���(، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 

الطبعة الثانية، 1424ه�.

خصائ��ص أم��ري املؤمنني ع��ّل بن أب طال��ب، ألب عبد الرمح��ان أمحد بن . 19
د باقر  ش��عيب بن عّل اخلراس��ايّن النس��ائّي )ت 303 ه�(، حتقيق: الشيخ حممَّ

املحمودّي، طبعة طهران، 1403ه�.

د بن أمحد )ت 550ه�(، . 20 ة، للنطن��زّي، حممَّ ة عىل س��ائر الربيَّ اخلصائص العلويَّ
ة، جممع إحياء  مج��ع وحتقيق: عّل آل كوثر، طبع بعناية مكتب��ة الروضة احليدريَّ

الثقافة اإلسلميَّة يف قم، الطبعة األوىل، 1433ه�.

، احلس��ن بن يوس��ف . 21 ّ م��ة احِللِّ  خلص��ة األق��وال يف معرف��ة الرج��ال، للعلَّ

ة، النجف األرشف، 1381ه�. )ت 726ه�(، املطبعة احليدريَّ

الرج��ال، للنجايّش،)أمح��د ب��ن عّل األس��دّي الك��ويّف )ت 405ه���(، رشكة . 22
1431ه���/ األوىل،  الطبع��ة  لبن��ان،  ب��ريوت،  للمطبوع��ات،   األعلم��ّي 

2010م.

د بن احلسن )ت 460ه�(، حتقيق . 23 رجال الطويّس، لشيخ الطائفة أب جعفر حممَّ
سني  س��ة النرش اإلسلمّي التابعة جلاعة املدرِّ جواد القيُّومي األصفهايّن، مؤسَّ

فة، الطبعة الثالثة، 1427ه�. بقم املرشَّ

السبعة يف القراءات، البن جماهد أمحد بن موسى بن العبَّاس التميمّي، أبو بكر . 24
البغ��دادّي )ت 324ه�(، حتقيق: ش��وقي ضيف، دار املع��ارف بمرص، الطبعة 

الثانية، 1400 ه�.
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د بن يزيد القزوينّي، وماجه اس��م . 25 س��نن ابن ماجه، ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممَّ
د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربيَّة،  أبيه يزيد )ت 373ه�( حتقيق: حممَّ

فيصل عيسى الباب احللبي.

اد بن . 26 س��ننَّ أب داود، أبو داود سليان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شدَّ
د حميي الدين عبد احلميد،  عمرو األزدّي السجستايّن )ت 275ه�( حتقيق: حممَّ

ة. صيدا، بريوت. املكتبة العرصيَّ

اك الرتمذّي، أبو . 27 د بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحَّ سنن الرتمذّي، حممَّ
د شاكر ومجاعته، رشكة مكتبة و مطبعة  عيس��ى )ت 279ه�( حتقيق: أمحد حممَّ

مصطفى الباب احللبّي، مرص، الطبعة الثانية، 1395ه�/1975م.

س��نن النسائّي، للنسائّي، أمحد بن شعيب بن عّل اخلراسايّن )ت 303ه�(، دار . 28
الفكر بريوت لبنان.

اج القشريّي النيسابورّي )ت 261ه�(، حتقيق . 29 صحيح مس��لم، مسلم بن احلجَّ
د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العرّب، بريوت. حممَّ

��ّي )ت 381ه�(، . 30 عي��ون أخبار الرضا، للش��يخ الص��دوق ابن بابويه القمِّ
حتقيق اللجوردّي، جيهان، طهران.

فضائ��ل الق��رآن، البن كث��ري، أب الفداء إس��اعيل ب��ن عمر بن كث��ري القريّش . 31
البرصّي ثمَّ الدمشقّي )ت 774ه�(، مكتبة ابن تيمية، 1416ه�.

فضائل القرآن، القاس��م بن س��لم، أب��و عبيد عبد اهلل اهل��روّي )ت 224ه�(، . 32
حتقيق: مروان العطيَّة ومجاعته، دار ابن كثري، دمش��ق، بريوت، الطبعة األوىل، 

1415ه�/1995م.
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راِث احِللِّّي بالتُّ 68

لِّي جمال الدين احل�سن بن يو�سف )ت726هـ(  مة احِلِ العلَّ
واالحتجاج بالن�صِّ القراآيّن

فضائ��ل القرآن، للنس��ائّي )ت 303ه���(، حتقيق: الدكتور ف��اروق محادة، دار . 33
إحياء العلوم، دار الثقاف��ة، بريوت/الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1413ه�/ 

1992م.

ة، وما ُأن��زل باملدينة، البن الرّضيس . 34 فضائ��ل القرآن وم��ا ُأنزل من القرآن بمكَّ
��د بن أيوب البج��ّل الرازّي )ت 294ه�( حتقيق: غ��زوة بدير، دار الفكر،  حممَّ

دمشق، سورية، الطبعة األوىل، 1408ه�/1987م.

الفهرست، للشيخ الطويّس )ت 460ه�(، حتقيق: جواد القيُّومي األصفهايّن، . 35
سة. سني، قم املقدَّ سة النرش اإلسلمي التابعة جلاعة املدرِّ مؤسَّ

فهم القرآن ومعانيه، للحارث بن أسد املحاسبّي )ت 243ه�(، حتقيق: حسني . 36
القوتّل، دار الكندّي، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 1398ه�.

د بن يعق��وب )ت 328ه�(، . 37 الك��ايف، للكلين��ّي، ثقة اإلس��لم أب جعف��ر حممَّ
سة األعلمّي، بريوت، الطبعة األوىل، 1426ه�/2005م. منشورات مؤسَّ

الكتاب، لس��يبويه، عمرو بن عثان بن قنرب )ت 180ه�(، حتقيق: عبد السلم . 38
د هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1408ه�/1988م. حممَّ

د بن إبراهيم الثعلبي، . 39 الكش��ف والبيان عن تفسري القرآن، تأليف أمحد بن حممَّ
أبو إس��حاق )ت 427ه�(، حتقيق: الطيِّب بن عاشور، مراجعة: األستاذ نظري 

الساعدّي، دار إحياء الرتاث العرّب، بريوت، لبنان، 1422ه�/2006م.

، مجال الدين احلس��ن . 40 ّ مة احِللِّ  كش��ف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، للعلَّ
ابن يوسف )ت 726ه�(، حتقيق: عّل آل كوثر، جممع إحياء الثقافة اإلسلميَّة، 

الطبعة األّوىل، 1413 ه�.
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س��ة الرس��الة، . 41 ل يف س��نن األق��وال واألفعال، للمتَّقي اهلندّي، مؤسَّ كن��ز العاَّ
بريوت، 1405ه�.

لب��اب النقول يف أس��باب النزول، للس��يوطّي، عبد الرمحن ب��ن أب بكر جلل . 42
حه: األس��تاذ أمحد عبد الشايف، دار الكتب  الدين )ت 911ه�(، ضبطه وصحَّ

العلميَّة، بريوت، لبنان.

املحتس��ب يف تبيني وجوه ش��واذ الق��راءات واإليضاح عنها، الب��ن جنِّّي، أبو . 43
ّ )ت 392ه�(، وزارة األوقاف املجلس األعىل  الفت��ح عثان بن جنِّي املوص��لِّ

للشؤون اإلسلميَّة، 1420ه�/1999 م.

 املحك��م يف نق��ط املصاح��ف، لل��دايّن، عث��ان ب��ن س��عيد أب��و عم��رو الدايّن . 44
ة حس��ن، دار الفك��ر دمش��ق. الطبع��ة الثانية،  )ت 444ه���(، حتقي��ق: د. ع��زَّ

1407ه�.

د بن حنبل بن هلل بن أسد الشيبايّن . 45 مسند أمحد بن حنبل، اإلمام أمحد بن حممَّ
د ش��اكر، دار احلديث، القاهرة،  أب��و عبد اهلل )ت 241ه�(، حتقي��ق: أمحد حممَّ

الطبعة األوىل، 1416ه�/1995م.

املصاح��ف، الب��ن أب داوود، أب بك��ر ب��ن أب داوود عبد اهلل بن س��ليان بن . 46
د بن عبده، الفاروق  األش��عث األزدّي السجستايّن )ت 316ه�(، حتقيق: حممَّ

احلديثة، مرص، القاهرة، الطبعة األوىل، 1423ه�/2002م.

معامل العلاء يف فهرس��ت كتب الشيعة وأس��اء املصنِّفني منهم، قديًا وحديًثا، . 47
��د بن ع��ّل بن ش��هر آش��وب املازن��درايّن  الب��ن ش��هر آش��وب، احلاف��ظ حممَّ

 
ة، 1380ه�. )ت 588ه�(، نرش املطبعة احليدريَّ
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راِث احِللِّّي بالتُّ 70

لِّي جمال الدين احل�سن بن يو�سف )ت726هـ(  مة احِلِ العلَّ
واالحتجاج بالن�صِّ القراآيّن

اء، حييى بن زي��اد )ت 207ه���(، حتقيق: أمحد يوس��ف . 48 مع��اين الق��رآن، للف��رَّ
ة للتأليف والرتمج��ة، مرص، الطبعة  ار، ال��دار املرصيَّ ��د عّل النجَّ النج��ايّت، حممَّ

األوىل.

معجم الرس��م العثايّن، الدكتور بش��ري بن حس��ن احلمريّي، طبع مركز تفسري . 49
للدراسات القرآنيَّة، الرياض، الطبعة األوىل، 1436ه�/2005م.

املقن��ع يف رس��م مصاحف األمصار، لل��داين، عثان بن س��عيد )ت 444ه�(، . 50
ة. د الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات األزهريَّ حتقيق: حممَّ

مناقب ع��ّل بن أب طالب، البن املغازيّل الش��افعّي، املكتبة اإلس��لميَّة يف . 51
طهران، 1394ه�.

د عبد العظيم )ت 1367ه�(، . 52 مناه��ل العرفان يف علوم القرآن، للزرقايّن، حممَّ
مطبعة الباب احللبّي ورشكاه، الطبعة الثالثة.

املنتظ��م يف تاري��خ املل��وك واألم��م، الب��ن اجلوزّي، عب��د الرمحن ب��ن عّل بن . 53
��د عبد الق��ادر عط��ا ومصطفى  ��د اجل��وزّي )ت 597ه���(، حتقي��ق: حممَّ حممَّ
 عب��د القادر عط��ا، دار الكتب العلميَّة، ب��ريوت، الطبع��ة األوىل، 1412ه�/

1992م.

، حتقيق: جمم��ع البحوث . 54 ّ مة احِل��لِّ منته��ى املطل��ب يف حتقي��ق املذه��ب، للعلَّ
اإلسلميَّة، قسم الفقه، إيران، مشهد، الطبعة األوىل، 1412ه�.

د بن عّل بن احلس��ني بن بابويه . 55 م��ن ال حيرضه الفقيه، للش��يخ الص��دوق، حممَّ
��ّي )ت 381ه���(، دار الكت��ب اإلس��لميَّة، طه��ران، الطبعة السادس��ة،  القمِّ

1383ه�.
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اأ.د. رحيم جرب احل�سناوّي

النق��ط، لل��داين، عثان بن س��عيد )ت 444ه���(، مطبوع مع كت��اب املقنع يف . 56
د الصادق قمح��اوي، مكتبة الكليات  رس��م مصاحف األمصار، حتقيق: حممَّ

ة، القاهرة. األزهريَّ

اهلداي��ة إىل بل��وغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفس��ريه، وأحكامه، ومجل من . 57
ي بن أب طالب محُّ��وش القييّس القريوايّن ثمَّ  ��ي القييّس، مكِّ فن��ون علومه، ملكِّ
األندليّس القرطبّي املالكّي )ت 437ه�(، حتقيق: جمموعة رسائل جامعيَّة بكليَّة 
الدراس��ات العليا والبحث العلمّي، جامعة الش��ارقة، إرشاف: أ.د. الش��اهد 
الب��و ش��يخّي، جمموعة بح��وث الكتاب والس��نَّة، كليَّة الرشيعة والدراس��ات 

اإلسلميَّة، جامعة الشارقة، الطبعة األوىل، 1429ه�/2008م.

د بن إبراهيم . 58 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان، أبو العبَّاس حممَّ
ّ )ت 681ه�(، حتقيق: د. إحس��ان  اب��ن أب بكر، ابن خلك��ان الربمكّي اإلربلِّ

عبَّاس، دار صادر، بريوت.




