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  . الشيعة والتفسير الموضوعي بأقسامه2 
ّن نزول القرآن نجوماً ، وتوزع اآليات الراجعة إلى أكثر الموضوعات في سور إ    

القرآن يقتضي نمطاً آخر من التفسير غير تفسير القرآن سورة فسورة وآية فآية ، وهذا 
النمط عبارة عن تفسيره حسب الموضوع بجمع آيات كّل موضوع في محّل واحد 

ّسر الذي يحاول التعمق في الحديث عن السماء وتفسير مجموعتها مّرة واحدة ، مثالً المف
واألرض ، أو عن المعاد ، أو قصص األنبياء ، أو في أفعال اإلنسان من جهة الجبر 

واالختيار ، البّد أن يتبع هذا النمط الذي ذكرناه ليتمّكن من جمع أطراف الموضوع جمعاً 
 كامالً وشامالً. 

ور عقائد مختلفة بين المسلمين ، وتشّبث إّن من جملة األسباب التي دعت إلى ظه    
صاحب كّل مذهب بآيات القرآن ، هو أّنهم اهتّموا بقسم خاص من آيات الموضوع دون 
األخذ بكّل ما يرجع إليه ، ولو أّنهم اهتموا في كّل مسألة من المسائل االعتقادية بمجموع 

 اآليات لدرَووا عن أنفسهم الوقوع في المهاوي السحيقة. 
من باب المثال نذكر أصحاب عقيدة الجبر في أفعال اإلنسان ، أو مذهب التفويض و    

فيها ، فاّنهم ابتلوا بما ذكرناه ، وخبطوا خبطة عشواء في فهم المقاصد اإللهّية وتفسيرها. 
إّن الرجوع إلى الفهارس ومعاجم الكتب خصوصاً فيما ألّف في أحوال رجال كانوا 

اإلسالمية إلى رابعة القرون وخامستها يكشف عن أّن هناك يعيشون في القرون األُولى 
 لفيفاً من علماء الشيعة وفطاحلهم اهتموا بهذا النمط من 

 
(361) 

فترى أّنهم ألّفوا كتباً تفسيرّية في خصوص موضوعات  التفسير في إطار خاّص ،
محدودة ، فجمعوا آياتها في رسائلهم وكتبهم وأّدوا حّق الكالم في الموضوع الذي ال 

 يمكن في النمط اآلخر من التفسير ، ونذكر في المقام بعض ما ألّف في ذلك المجال : 
 

  أ : المحكم والمتشابه    
إّن القرآن الكريم يصّنف اآليات القرآنية ويقّسمها إلى محكم ومتشابه ، فالمحكم هو أُّم     
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الكتاب ، والمتشابه ما يجب أن يرجع إليها في تبيين مفهومه ، فكأّن المحكم أصل ، 
ُهَو الّذي ه : » والمتشابه فرع ، ويجب أن نستعين في فهم المتشابه باألُّم ، قال سبحان 
  (1)« . أَْنَزَل َعلَْيَك الِكتاَب ِمْنُه آياٌت ُمْحَكماٌت ُهنَّ أُمُّ الِكتاِب َوأَُخُر ُمَتشاِبهات 

ثّم إّنه وقع االختالف في تفسير المتشابه إلى أقوال كثيرة ذكرها الفخر الرازي في      
رها ونقدها ، وإّنما الغرض هو تفسيره ، وأنهاها إلى قرابة عشرين قوالً ال يسع المقام ذك

اإلشارة إلى ما قام به الشيعة اإلمامية طوال القرون من تأليف رسائل خاّصة في ذلك 
الموضوع ، والبحث عن اآليات المتشابهة إلى جانب اآليات المحكمة ، ونذكر في هذه 

 القائمة مشاهير المؤلّفين ونترك الباقي ألصحاب المعاجم : 
رآن : إلمام القّراء أحد البدور السبعة ، أبي عمارة ، حمزة بن حبيب . متشابه الق1    

الزّيات الكوفي ، من أصحاب اإلمام الصادق ) عليه الّسالم ( ، والمتوفّى أّيام المنصور ، 
  (2)هـ ( ، ذكره ابن النديم.  158عام ) 

 
 . 7ـ آل عمران :  1
  .61ـ فهرست ابن النديم :  2

 
(362) 

م القرآن ومتشابهه : لسعد بن عبد ّللّا بن أبي خلف األشعري القمي. قال . محك2    
النجاشي : شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها ، إلى أن قال : ولقي موالنا أبا محمد ) عليه 

الّسالم ( ، له كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ، والظاهر أّن كتابه في 
لمنسوخ ، والثاني : في المحكم والمتشابه ، أو هما رسالتان فصلين أحدهما : الناسخ و ا

  (1)هـ (.  301جمعهما في جزء واحد ، توفّي سعد عام ) 
. متشابه القرآن : تأليف أبي محمد الحسن بن موسى النوبختي. قال النجاشي : 3    

 كتبه الكثيرة شيخنا المتكلّم المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثالثمائة وبعدها ، ثّم عدّ 
وقال : » ... متشابه القرآن ، وله مجالس مع الشيخ أبي القاسم البلخي المعتزلي ) 

  (2)هـ (.  319المتوفّى 
. متشابه القرآن : للشيخ أبي عبد ّللّا محمد بن هارون ، أُستاذ الشيخ محمد ابن 4    

  (3)هـ (.  530المشهدي ، صاحب » المزار « ، ) المتوفّى عام
.متشابه القرآن و مختلفه : تأليف الشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب 5    

هـ ( ، وهو  588هـ ( ، والمتوفّى عام )  488السروي المازندراني ، المولود عام ) 
كتاب نفيس ينبئ عن طول باعه ، وسيوافيك الكالم فيه في قائمة أعالم التفسير في القرن 

 السادس.  
القرآن : لصدر المتألّهين المولى محمد بن إبراهيم الشيرازي ، المولود عام .متشابه 6    
  (4)هـ (.  1050هـ ( ، والمتوفّى عام )  979) 

 
 . 465برقم  401/1ـ رجال النجاشي :  1
 . 146برقم  179/1ـ رجال النجاشي :  2
قيه ، له كتب ، يعّرفه بقوله : فاضل جليل ، صالح ف 947برقم  311/2ـ أمل اآلمل :  3

 : منها : مختصر التبيان في تفسير القرآن ، وكتاب متشابه القرآن .... 
  .328برقم  62/19ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  4
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(363) 

. متشابهات القرآن و محكماته : تأليف العالّمة محمد هادي معرفة ، وهو يشّكل 7    
وم القرآن « ، وقد درس اآليات المتشابهة جزءاً خاّصاً من موسوعته : » التمهيد في عل

 حسب ترتيب السور ، وهو كتاب ممتع. 
. أضواء على متشابهات القرآن : تأليف الشيخ خليل ياسين المعاصر ، طبع في 8    

 هـ (.  1388بيروت في جزءين عام ) 
رآن ، ونكتفي بما ذكر ، وقد قام المعاصرون بتأليف رسائل مستقلة حول متشابهات الق    

 وفيما ذكرنا غنى وكفاية. 
 

  ب : الناسخ والمنسوخ    
إّن البحث عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم من الموضوعات التي لفتت نظر     

 الباحثين والمحقّقين ، وقد ألّف في ذلك الموضوع كتب ورسائل ، وقد قام أبو بكر
النّحاس بجمع اآليات التي اّدعى نسخها في كتاب أسماه » الناسخ والمنسوخ « فبلغت ) 

 ( آية.  138
إّن النسخ في االصطالح عبارة عن » رفع أمر ثابت « في الشريعة المقّدسة بارتفاع     

أمده وزمانه ، والمعروف بين اإللهيين ، جواز النسخ أي رفع الحكم عن موضوعه في 
ريع واإلنشاء ، وخالف في ذلك اليهود ، فاّدعوا استحالة النسخ ، واستندوا في عالم التش

  (1)ذلك إلى شبه واهية. 
والمقصود في المقام هو نسخ األحكام الواردة في القرآن الكريم ، ال مطلق نسخ     

 األحكام وإن لم يرد في القرآن الكريم ، فاّن القسم الثاني مّما ال كالم فيه ، فقد 

 
  ، المقصد الخامس في النسخ. 92/2ـ قوانين األُصول :  1

 
(364) 

صّرح القرآن الكريم بنسخ لزوم التوّجه إلى القبلة األُولى في الصالة ، والكالم في أن 
يكون شيء من أحكام القرآن منسوخاً بالقرآن أو بالسّنة القطعية أو باإلجماع ، وقد قّسموا 

 النسخ إلى ثالثة أقسام : 
 . نسخ التالوة والحكم. 1    

 . نسخ التالوة دون الحكم. 2    
 . نسخ الحكم دون التالوة. 3    
واألّول : بّين الفساد ال يقول به إال القائل بالتحريف في الكتاب العزيز ، والمسلمون     

 برآء منه إال الحشوية من العاّمة وبعض األخبارّيين من الخاّصة. 
آية الرجم ، واّنه كان في القرآن الكريم ثّم نسخ ، والقول به أيضاً وُمّثل للثاني : ب     

 يالزم القول بالتحريف المصون عنه كتاب ّللّا العزيز. 
والقسم الثالث : هو المشهور بين العلماء والمفّسرين ، فأنكر جماعة وجوده ، وخالفهم     

ّحاس إفراط ، كما أّن نفيه من بعض آخر بعد االّتفاق على اإلمكان ، والعدد الذي ذكره الن 
رأس تفريط ، والتحقيق موكول إلى محلّه ، وها نحن نذكر في هذا المقام الرسائل المؤلّفة 

 في هذا الموضوع من غير فرق بين أن يكون المؤلّف مثبتاً ، أو نافياً وإليك البيان : 
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، المنسوب إلى  . الناسخ والمنسوخ : لعبد ّللّا بن عبد الرحمن األصم المسمعي1    
 (1)طائفة من العرب باسم المسامعة ذكره النجاشي ، وقال : وله كتاب الناسخ والمنسوخ 

هـ ( ، ويروي هو عن مسمع  262يروي عنه محمد بن عيسى بن عبيد المتوفّى عام ) 
 بن كردين ، وهو من أصحاب اإلمام الصادق ) عليه الّسالم (. 

 
برقم  12/24؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  564برقم  15/2ـ رجال النجاشي :  1

59.  

 
(365) 

. الناسخ والمنسوخ : تأليف حسن بن واقد الذي هو أخو عبد ّللّا بن واقد المعدود من 2    
  (1)أصحاب اإلمام الصادق ) عليه الّسالم (. 

ن روى . الناسخ والمنسوخ : لدارم بن قبيصة التميمي الدارمي السائح ، وهو ممّ 3    
  (2)عن اإلمام الرضا ) عليه الّسالم ( وله كتاب آخر باسم الوجوه والنظائر. 

. الناسخ والمنسوخ : تأليف حسن بن علي بن فّضال الكوفي ، من أصحاب اإلمام 4    
 هـ (.  422المتوفّى عام )  (3) الرضا ) عليه الّسالم ( 

األشعري. قال النجاشي : شيخ  . الناسخ و المنسوخ : ألحمد بن محمد بن عيسى5    
القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع ، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى السلطان ، ولقي 

الرضا ) عليه الّسالم ( وله كتب ، ولقي أبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري ، له كتاب 
 (.  280( ، أو )  274توفي بعد سنة )  (4)الناسخ والمنسوخ 

سخ والمنسوخ : لسعد بن عبد ّللّا بن أبي خلف األشعري القمي ، شيخ هذه . النا6    
الطائفة وفقيهها ووجهها ، ولقي موالنا أبا محمد العسكري ، ثّم ذكر كتبه ، منها ناسخ 

  (5)هـ (.  301هـ ( أو )  299القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ، توفّي عام ) 
يين علي بن إبراهيم بن هاشم الذي كان حّياً عام ) . الناسخ والمنسوخ : لشيخ القم7    

  (6)هـ ( ، وقد أكثر الكليني النقل عنه.  307

 
ونقله  52برقم  11/24؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  57ـ فهرست ابن النديم :  1

 عن النجاشي أيضاً ولم نجده ، وله تفسير أيضاً سيوافيك في محلّه. 
 . 427برقم  372/1ـ رجال النجاشي :  2
 . 71برقم  127/1ـ رجال النجاشي :  3
 . 196برقم  216/1ـ رجال النجاشي :  4
 . 465برقم  401/1ـ رجال النجاشي :  5
  .678برقم  86/2ـ رجال النجاشي :  6

 
(366) 

. الناسخ والمنسوخ : لعبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي األزدي 8    
رة وأخباريها ، وكان عيسى الجلّودي من أصحاب أبي جعفر ) البصري ، شيخ البص

عليه الّسالم ( ذكره النجاشي و ذكر له كتباً كثيرة ، منها كتاب الناسخ والمنسوخ ، كما 
ذكر له كتاب التفسير وسيجيء في محلّه ، وهو من شيوخ محمد بن جعفر بن قولويه ، 

  (1) هـ (. 367مؤلّف كامل الزيارات ) المتوفّى عام 
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. الناسخ والمنسوخ : لمحمد بن العباس المعروف بابن الحجام يروي عنه التلعكبري 9    
  (2)هـ (.  328سماعاً عنه سنة ) 

هـ ( ، والنسخة  381. الناسخ والمنسوخ : للشيخ الصدوق ، ) المتوفّى عام10    
ا المجيز واحتمل شيخن  (3)موجودة بالنجف األشرف مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء 

الطهراني أن تكون النسخة للناسخ والمنسوخ تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد العتائقي 
 الحلي ، كما سيجيء. 

. الناسخ والمنسوخ من القرآن العظيم : لقطب الدين سعيد بن هبة ّللّا ابن الحسن 11    
» الخرائج  هـ ( توجد منه نسخة في طهران ، وهو مؤلّف 573الراوندي ) المتوفي عام
  (4)والجرائح « المعروف. 

 760. الناسخ والمنسوخ : لعبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي ، المتوفى عام ) 12    
  (5)هـ ( ، والنسخة موجودة في النجف. 

 
برقم  11/24؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  638برقم  54/2ـ رجال النجاشي :  1

56 . 
 . 652برقم  177ـ فهرست الطوسي :  2
 11/24؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  1050برقم  311/2ـ رجال النجاشي :  3

 . 55برقم 
 . 57برقم  24/11ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  4
  .69برقم  14/24ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  5

 
(367) 

محمد بن علي بن الحسن  . الناسخ والمنسوخ : لجمال الدين أحمد بن عبد ّللّا بن13    
هـ ( ،  771بن المتّوج البحراني من أجالّء تالميذ فخر المحقّقين ) المتوفّى عام 

هـ ( ، وقد بسط في الكتاب القول في  786والمعاصر للشهيد األّول ، ) المتوفّى عام 
بيان اآليات الناسخة والمنسوخة ، قال سليمان الماحوزي : » وقد قرأته على بعض 

هـ ( « والنسخة موجودة في النجف األشرف  1091ي في حداثة سّني ، سنة ) مشايخ
(1) . 

. الناسخ والمنسوخ : لعلي بن شهاب الدين الحسيني العلوي الهمداني ، ) المتوفّى 14    
  (2)هـ ( ، ومنه نسخة في مكتبة المرعشي بقم.  786عام 
الدين أحمد بن عبد ّللّا بن سعيد بن  . الناسخ والمنسوخ من اآليات القرآنية : لفخر15    

هـ ( ، وتلميذ فخر  841المتّوج البحراني ، شيخ ابن فهد الحلي ، ) المتوفّى عام 
هـ ( وهو غير جمال الدين أحمد بن عبد ّللّا الذي مضى  771المحقّقين ، ) المتوفي عام 

  (3). 13برقم 
االحسائي مؤلّف خالصة التنقيح )  . الناسخ والمنسوخ : لشهاب الدين أحمد بن فهد16    

هـ ( شرحه عبد الجليل الحسيني القاري ، شارح الجزرية في التجويد سنة  806المتوفّى 
 1384هـ ( ، وطبع في طهران ) عام  976هـ ( ، وقد شرح هذا الكتاب سنة )  972) 

  (4)هـ (. 
 لموسوي ، . الناسخ والمنسوخ : للشيخ محمد مهدي بن جعفر الكاشاني ا17    
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 . 47برقم  9/24ـ المصدر نفسه :  1
 . 62برقم  12/24ـ المصدر نفسه :  2
 . 68برقم  13/24ـ المصدر نفسه :  3
  .49برقم  10/24ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  4

 
(368) 

  (1)هـ ( ، وهو حفيد الوحيد البهبهاني.  1250ألّفه عام ) 
محمد شريف الموسوي االصفهاني المجاز من  . الناسخ والمنسوخ : للشيخ18    

هـ ( ، والشيخ زين العابدين المازندراني  1206الفاضل االيرواني ، ) المتوفي عام 
  (2)هـ (.  1323الحائري ، طبع مع رسالته » نسيم السحر « في سنة ) 

المعاجم هؤالء مشاهير المؤلّفين في الناسخ والمنسوخ ، ومن أراد التوّسع فليرجع إلى     
والفهارس ، غير أّن هنا لفيفاً من أعالم الطائفة درس مسألة الناسخ والمنسوخ في الذكر 

الحكيم دراسة معّمقة في ثنايا تفسيرهم أو مقّدماته ، وأخّص بالذكر مادّبجته يراعة 
المرجع اإلسالمي الكبير السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ـ دام ظلّه ـ ، فقد طرح القسم 

الث من الناسخ والمنسوخ في كتابه » البيان في تفسير القرآن « ، واقتصر في البحث الث 
  (3)( آية ، وخرج بأّنها غير منسوخة.  36على ) 

َوالِّذيَن ُيَتوفَّوَن والجدير بالذكر أّنه لم يبحث عن آية العّدة ، أعني قوله سبحانه : »     
ِهْم َمتاعاً إِلَى الَحوِل َغْيَر إِْخراٍج ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزواجاً َوصّيًة أل ِِ ، فاّن هذه  (4)« ْزواِج

اآلية ناظرة إلى الحول المعروف في الجاهلية الذيكان عّدة للنساء فيها ، وقد أقّر القرآن  
َوالّذيَن ُيتَوفّوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَزواجاً هذا الحكم مَوّقتاً ونسخ حكماً بقوله سبحانه : » 

، فقد تضافرت النصوص على ذلك من أئّمة  (5)« صَن ِبأَْنفُِسِهنَّ أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوَعشراً َيَتربَّ 
  (6)أهل البيت. 

 
 . 65برقم  13/24ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  1
 . 54برقم  11/24ـ المصدر نفسه :  2
 . 381،  277ـ البيان :  3
 . 240ـ البقرة :  4
 . 234ـ البقرة :  5
  من أبواب العدد. 30، الباب  451/15ـ وسائل الشيعة :  6

 
(369) 

  ج : آيات األحكام    
اآليات التي تقع ذريعة الستنباط األحكام الشرعية المتعلّقة بعمل المكلّف في حياته     

آيات األحكام ، وهي على المشهور ثالثمائة الفردية واالجتماعية هي اآليات المعروفة ب 
آية تقريباً ، وهناك أُناس يستنبطون من كثير من اآليات القرآنية أحكاماً عملية ، وال تعّد 

من آيات األحكام وقد تعّرفت على بعضها في األحاديث المروّية عن اإلمام الجواد 
الم.   واإلمام الهادي عليهما السَّ

ن علماء الشيعة بالتأليف والتفسير بين رسائل صغيرة إلى كتب وقد أفردها لفيف م    
حافلة بالتحقيق ، ورّبما حازوا قصب السبق في هذا المضمار كما سيتضح ، وإليك أسماء 
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 مشاهيرهم في هذا الفصل مقتصرين عليهم : 
. آيات األحكام : ألبي نصر محمد بن السائب بن بشر الكلبي من أصحاب أبي 1    

الم ) المتوّفى عام جعفر الب  هـ ( ، وهو والد  146اقر وأبي عبد ّللّا الصادق عليهما السَّ
هشام الكلبي النسابة الشهير ، وصاحب التفسير الكبير الذي هو أبسط التفاسير كما أذعن 

 به السيوطي في اإلتقان. 
 فظه : قال ابن النديم في الفهرست عند ذكره للكتب المؤلّفة في أحكام القرآن ما ل    
» كتاب أحكام القرآن للكلبي رواه عن ابن عباس ، وهو أّول من صّنف في هذا الفن      

هـ ( كما زعم السيوطي ،  204ال اإلمام الشافعي محّمد بن إدريس المتوفّى سنة ) 
وكيف ال يكون كذلك وقد توفّي الكلبي قبل والدة الشافعي بأربع سنين حيث ولد الشافعي 

  (1). 150عام 

 
. الحظ الذريعة إلى 321؛ تأسيس الشيعة لفنون اإلسالم :  57ـ فهرست ابن النديم :  1

  .192برقم  40/1تصانيف الشيعة : 

 
(370) 

. آيات األحكام ، الموسوم بمنهاج الهداية : للشيخ جمال الدين أحمد بن عبدّللّا بن 2    
  (1)ر المحقّقين. محمد بن علي بن الحسن بن المتّوج البحراني ، تلميذ فخ 

. آيات األحكام ، الموسوم بالنهاية في تفسير خمسمائة آية : للشيخ فخر الدين أحمد 3    
بن عبد ّللّا بن سعيد بن المتّوج البحراني ، وهذا المؤلّف ، والمؤلِّف المتقّدم من أُسرة 

  (2)واحدة ، وكالهما من تالمذة فخر المحقّقين. 
لشيخ ناصر بن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد ّللّا بن المتّوج البحراني . آيات األحكام : ل4    

هـ  771، ووالده الشيخ أحمد من تالمذة فخر المحقّقين ابن العالّمة الحلّي ) المتوّفى عام 
( ، حكى شيخنا المجيز في » الذريعة « عن أُستاذه المجيز السيد حسن الصدر أّنه رآه 

  (3)في مكتبات النجف. 
آيات األحكام : للشيخ أبي عبد ّللّا المقداد بن عبد ّللّا بن محمد بن الحسين بن  .5    

هـ ( ، وقد طبع باسم » كنز العرفان  826محمد السيوري األسدي الحلي ) المتوفّى عام 
فقه القرآن « ، وهو من أنفس الكتب في موضوعه ، وقد ترجم إلى الفارسّية  في 

ه في تقديمه على مسالك  واالردية حسب ما حكاه السّيد شهاب الدين المرعشي قدَّس سرَّ
 األفهام. 

. آيات األحكام ، الموسوم بمعارج السؤول و مدارج المأمول : لكمال الدين حسن 6    
  (4)هـ (.  891سترآبادي النجفي ، ألّفه سنة ) بن شمس الدين محمد اال

 . آيات األحكام ، للمولى شرف الدين علي بن محمد الشيفنكي ) المتوفّى عام 7    

 
 . 211برقم  42/1ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  1
 . 213ـ المصدر السابق : برقم  2
 . 220ـ المصدر السابق : برقم  3
 .217م ـ المصدر السابق : برق 4
(371) 
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هـ ( حكاه شيخنا المجيز عن رياض العلماء ، و حكاه هو عن تاريخ حسن بيك  907
  (1)روملو. 

 993. آيات األحكام ، للمحّقق أحمد بن محمد األردبيلي ثّم النجفي ، ) المتوفّى عام 8    
ان عام ) هـ ( ، وطبع باسم » زبدة البيان في براهين أحكام القرآن « مّرتين ، مّرة بطهر

 هـ ( ، محقّقة منّقحة.  1386هـ ( ، و أُخرى في سنة )  1305
. آيات األحكام ، للعالّمة األمير أبو الفتح بن األمير مخدوم بن األمير شمس الدين 9    

 هـ ( ، وطبع في تبريز.  1021محمد الحسيني ألّفه للسلطان محمد قطب شاه سنة ) 
زا محمد الحسيني االستر آبادي ، صاحب الكتب . آيات األحكام ، للسيد مير10    

الرجالية الشهيرة : » الكبير « و » الوسيط « و » الصغير « ، وقد توّفي عام ) 
  (2)هـ ( ، ومنه نسخة في مكتبة المرعشي.  1026

. آيات األحكام : للشيخ أبي عبد ّللّا محمد بن الجواد شمس الدين الكاظمي ، 11    
هـ ( ، وقد شرح  1030الجواد من تالميذ شيخنا البهائي ) المتوفّى والمشتهر بالفاضل 

كتاب أُستاذه في الحساب ، أعني : خالصة الحساب ، وطبع الشرح بطهران عام ) 
هـ.ق ( ، وقد طبعت آيات األحكام باسم » مسالك األفهام إلى آيات األحكام « في  1273

 مرتضوية. جزءين كبيرين وعنيت بنشره و تحقيقه المكتبة ال
. آيات األحكام : للشيخ أحمد بن إسماعيل بن العالّمة الشيخ عبد النبّي الجزائري 12    

 هـ ( طبع باسم » قالئد الدرر « ، وقد  1150النجفي ) المتوفّى سنة 

 
 . 10ـ مقّدمة مسالك األفهام ) تقديم آية ّللّا المرعشي ( :  1
  .11هام : ؛ مقدمة مسالك األف 43/1ـ الذريعة :  2

 
(372) 

هـ ( ، شكر ّللّا  1386طبع مّرتين ، مّرة في طهران وأُخرى بالنجف األشرف عام ) 
 مساعي الجميع. 

هذه اثنا عشر تأليفاً حول آيات األحكام اكتفينا بها ، ومن أراد التوّسع والوقوف على     
ليه الرجوع إلى ما ألّفه أصحابنا حول آيات األحكام من رسائل وكتب وموسوعات ، فع

  (1)معاجم الكتب. 
 وهذه الكّمّية الهائلة تعرب عن عناية الشيعة بفهم القرآن الكريم ، وتبويب مفاهيمه.     
 

  د : ما نزل من القرآن في حّق النبّي واآلل    
سير الموضوعي ( فيما سبق من لم ينحصر هذا النمط من التفسير ) أي التف    

الموضوعات ) المحكم والمتشابه ، الناسخ والمنسوخ ، وآيات األحكام ( ، بل توّجهت 
همم األصحاب وعنايتهم إلى تأليف رسائل وكتب في موضوعات قرآنية ، نظير ما نزل 

قدمين ، من اآليات في حّق أهل البيت ، وإليك نزراً يسيراً مّما أُلّف في هذا المجال من األ
 وأّما المتأّخرين فهو على عاتق المعاجم القرآنّية. 

إّن أهل البيت ) عليهم الّسالم ( مّمن خّصهم ّللّا سبحانه بالذكر في غير واحد من     
َرُكْم َتْطِهيراً اآليات ، فقال : »  ِْ الَبْيِت َوُيطهِّ ْجَس أَهَل  (2)« إِنَّما ُيريُد ّللّاُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ
َة فِي القُربى وقال سبحانه : »  ، وقال سبحانه : »  (3)« قُل ال أَسأَلُُكْم َعلَْيِه أَجراً إاِل الَمودَّ

ر َتْبِذيراً  بيِل َوال ُتَبذِّ   (4)« َوآِت َذا القُربى َحقَُّه َوالِمْسِكيَن َوابَن السَّ
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ّللّا المرعشي  ، وتقديم آية 351ـ  234/4و ج  44ـ  40/1ـ الحظ : الذريعة :  1

 لكتاب مسالك األفهام. 
 . 33ـ األحزاب :  2
 . 23ـ الشورى :  3
  .26ـ اإلسراء :  4

 
(373) 

إلى غير ذلك من اآليات ، فال عتب على المفّسر الواعي أن يخّص أهل البيت بالتفسير 
الموضوعي ويفرد آياته بالتأليف ، وكيف ال يكون كذلك وقد روى عكرمة عن ابن عباس 

َها الّذيَن آَمُنوا وقال : ما نزل من القرآن »  ، « إال وعليٌّ رأسها وأميرها ، وقد يا أَيُّ
  (1)عاتب ّللّا أصحاب محمد في غير مكان ، وما ذكر علّياً إال بخير. 

وروى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ما نزل في أحد من كتاب ّللّا ما نزل     
  (2)في علي. 

  (3)بن عباس : نزلت في علّي أكثر من ثالثمائة آية في مدحه. وقال ا    
وألجل هذا وذاك قام لفيف من المفّسرين والمحّدثين من العاّمة والخاّصة بتأليف     

 رسائل مفردة في هذا المجال ، وفي الحقيقة كلّها تفاسير موضوعّية نذكر منها ما يلي : 
ِّ ) عل1     يه الّسالم ( : تأليف هارون بن عمر بن عبد . ما نزل من القرآن في علّى

العزيز ابن محمد ، أبو موسى المجاشعي ، صحب اإلمام الرضا ) عليه الّسالم ( وله هذا 
  (4)الكتاب. 

. ما نزل من القرآن في علّي ) عليه الّسالم ( : تأليف عبد العزيز بن يحيى بن أحمد 2    
الم فله تآليف ابن عيسى الجلودي األزدي البصري من أصحا ب اإلمام الجواد عليه السَّ

  (5)كثيرة ذكرها النجاشي ، وله كتاب التفسير كما سيوافيك في قائمة التفاسير الروائّية. 
 . ذكرما نزل من القرآن في أهل البيت ) عليهم الّسالم ( : تأليف أحمد بن الحسن 3    

 
 . 171؛ تاريخ الخلفاء :  190/1ـ مسند أحمد بن حنبل :  1
 ، الباب التاسع ، الفصل الثالث.  76ـ الصواعق المحرقة :  2
 . 172ـ تاريخ الخلفاء :  3
 . 1183، برقم  406/2ـ رجال النجاشي :  4
  .637برقم  54/2ـ رجال النجاشي :  5

 
(374) 

االسفرائيني ، المفّسر الضرير ، قال النجاشي : له كتاب المصابيح في ذكر ما نزل من 
في حّق أهل البيت ) عليهم الّسالم ( ، وهو كتاب حسن كثير الفوائد ، سمعت أبا  القرآن

  (1)العباس أحمد بن علي بن نوح يمدحه ويصفه. 
. ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين ) عليه الّسالم ( : تأليف إبراهيم بن محمد بن 4    

وفي ، وسعد بن مسعود سعيد بن هالل بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي ، أصله ك
أخو أبي عبيد بن مسعود عم المختار ، وانتقل إلى إصفهان وأقام بها ، وقد وفد إليه أحمد 

هـ ( وسألوه االنتقال إلى قم فأبى ، وله كتب ممتعة في  274بن خالد المتوفّى عام ) 
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  (2)التاريخ والسيرة ، وهو مؤلف » الغارات « المعروفة. 
ن القرآن في أهل البيت ) عليهم الّسالم ( : تأليف محمد بن العباس . كتاب ما نزل م5    

بن علي بن مروان الماهيار المعروف بابن الحجام ، قال النجاشي : ثقة ثقة ، من 
أصحابنا عين ، سديد ، كثير الحديث ، له كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت ، وقال 

ي معناه مثله ، قيل : إّنه ألف ورقة ، وذكره جماعة من أصحابنا : إّنه كتاب لم يصّنف ف
( ، وقال : سمع  71الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم ) عليهم الّسالم ( برقم ) 

  (3). 649هـ ( ، وله منه إجازة ، وذكره في الفهرست برقم  328منه التلعكبري سنة ) 
لّسالم ( : تأليف محمد بن أحمد . كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين ) عليه ا6    

بن عبد ّللّا بن إسماعيل الكاتب ، أبو بكر يعرف بابن أبي الثلج ، وأبو الثلج هو عبدّللّا 
 بن إسماعيل ، ثقة ، عين ، كثير الحديث ، وذكر النجاشي فهرس كتبه ، ومنها 

 
 . 229برقم  238/1ـ رجال النجاشي :  1
 . 7برقم  29ـ  27؛ فهرست الطوسي :  18برقم  90/1ـ رجال النجاشي :  2
  ، والحظ الرجال والفهرست للشيخ الطوسي. 1031برقم  294/2ـ رجال النجاشي :  3

 
(375) 

وذكره  (1)تاريخ األئّمة ) عليهم الّسالم ( ، وقد طبع أخيراً ، وذكره الخطيب في تاريخه 
ل : سمع منه التلعكبري ( ، و قا 64الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم برقم ) 

  (2)هـ ( ، وفيها مات ، وله منه إجازة.  325هـ ( ، وما بعدها إلى سنة )  322سنة ) 
. ما نزل من القرآن في أهل البيت ) عليهم الّسالم ( : تأليف الحسين بن الحكم 7    

ني هـ ( ، وقّدم له : العالّمة السيد أحمد الحسي  1375الجبري الكوفي ، وطبع عام ) 
حياه  (3)( كتاباً  44استقصى فيها ما ألّف من التفاسير في أهل البيت من القدماء فبلغ ) 

 ّللّا وبياه. 
هذه نماذج مّما أُلّف حول أهل البيت من الكتب والرسائل بشكل التفسير الموضوعي     

ين نقتصر على ذلك ، واّن التوّسع يخرجنا عّما هو الهدف ، وهو اإلشادة بذكر المفّسر
من الشيعة في المجاالت المختلفة ، ومن سبر المعاجم ، وكتب التراجم وقف على أّن 

موضوع مناقب أهل البيت وفضائلهم ـ كتاباً وسنة ـ كان موضع اهتمام العلماء منذ 
 الصدر األّول وفي القرون التالية إلى القرن الحاضر. 

منها ، لشّكلت مكتبة كبرى ، ولو جمعت تلك الكتب المطبوعة والمخطوطة الموجودة     
والجدير بالذكر أّن المحّقق السيد عبدالعزيزالطباطبائي ـ رحمه ّللّا ـ قام مشكوراً بفهرسة 

كبيرة في خصوص مناقب آل البيت ، وأسماه بـ » أهل البيت في المكتبة العربية « ، 
 ف. ولو ضّم إليها ما أُلّف بسائر اللغات لضاق النطاق على المحصي والمؤلّ 

 
 . 249/1ـ تاريخ الخطيب :  1
 ، وقد عرفت سائر المصادر في المتن.  1038برقم  299/2ـ رجال النجاشي :  2
  .17ـ  12ـ الحظ المقّدمة للمصّحح :  3

 
(376) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  هـ : التأليف حول أمثال القرآن وأقسامه وقصصه     
د في القرآن الكريم قرابة ستين مثالً ، والمثل بطبعه يقرب البعيد ، ويصّب قد ور    

المعقول في قالب المحسوس ، وقد أفرد غير واحد من علماء الشيعة أمثال القرآن بالبحث 
هـ ( بأّنه  381والتأليف. هذا ابن النديم يعرف أبا علي بن أحمد بن الجنيد ) المتوفي 

شيعة ، ثّم يذكر كتبه ويقول في موضع آخر منه عند تسمية قريب العهد ، من أكابر ال
  (1)الكتب المؤلّفة في معان شّتى من القرآن ما لفظه : » وكتاب األمثال البن الجنيد « . 

فلو قام ابن الجنيد وهو من قدماء علمائنا بهذا المجهود ، فقد قام الشيخ أحمد بن عبد     
هـ ( بجمع األمثال القرآنية وتفاسيرها وما  1327عام ّللّا التبريزي النجفي ) المتوفّى 

، وقد تضافر التأليف  (2)هـ (  1325يتعلّق بها وأسماه » روضة األمثال « وطبع عام ) 
حول أمثال القرآن في العصر الحاضر من أكابر الشيعة باللغتين العربية والفارسية ، 

   (3)وطبع األكثر باسم أمثال القرآن. 
رد في القرآن الكريم قرابة أربعين قسماً حلف فيه سبحانه بالشمس والقمر كما قد و    

والليل والنهار إلى غير ذلك من عظائم الموجودات ، المليئة باألسرار ، وما هذا إال 
ليتدّبر اإلنسان فيها ويقف على ما فيها من العجائب والغرائب ، حتى أّنه سبحانه حلف 

شياء كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء  في سورة الشمس أحد عشر مّرة بأ
 َقْد أَْفلََح َمْن واألرض والنفس ، ثّم رّتب عليها جواباً ، وقال : » 

 
 . 219و  64ـ فهرست ابن النديم :  1
 . 1750برقم  28/11ـ الذريعة :  2
هـ.ش ؛ وأمثال القرآن لعلي   1368ـ كأمثال القرآن للدكتور إسماعيل ، ط طهران / 3
  صغر حكمت الشيرازي.أ

 
(377) 

« ، وقد بحث المفسرون عن هذه األقسام وتركوا البحث عن أمر مهم ، وهو ما َزّكاها 
هـ ( أفرد كتاباً في  751هو الصلة بين المقسم به وجوابه ، حتى أّن ابن القّيم ) المتوفّى 

جميع اآليات ،  أقسام القرآن ، طبع باسم أقسام القرآن ، ولكّنه بحث عن المقسم به في
وأهمل البحث عن الصلة بينه وبين جوابه في شّتى اآليات. نعم قام أخيراً ولدنا الفاضل 

بتأليف كتاب حول أقسام القرآن ، وسّد هذا  (1)الروحاني الشهيد أبو القاسم الرزاقي 
 الفراغ الموجود في التفاسير ، وقد أغرق نزعاً في التحقيق ، وطبع حديثاً. 

ص القرآن من المواضيع الهاّمة التي تحتاج إلى دراسات فنية ، وفيها من إّن قص    
 (2)العبر ما ال يحصى ، وقد أفرد غير واحد من أصحابنا قصص القرآن قديماً وحديثاً 

بالتأليف ، أخيرهم ما ألّفه الدكتور محمود البستاني ، فبحث عن القصص القرآنية حسب 
هـ ( وقد خّصصنا الجزء التاسع من  1408عام ) تسلسلها في السور الكريمة ، وطبع 

 هذه الموسوعة باألمثال واألقسام. 
 

  و : معارف القرآن واحتجاجاته    
معارف القرآن تشّكل قسماً هاّماً من مفاهيمه ، خصوصاً فيما يرجع إلى المبدأ والمعاد     

ر ما يرجع إلى المعارف الغيبية في السور المكّية حيث كان النبي يحتج ، وقد ورد أكث
على المشركين ، كما ورد فيما يرجع إلى الكتب والشرائع السماوية وديانات اليهود 
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 والنصارى في السور الطوال حيث نزلت أوائل الهجرة. 
 يرها ـ فقد أفرد غير واحد من أصحابنا كتباً ورسائل حول معارف القرآن أخ     

 
ه في الحرب المفروضة على إيران اإلسالمية في حادث إسقاط   1 ـ استشهد قدَّس سرَّ

طائرتهم على يد العدوان البعثي العفلقي قرب مطار األهواز ، ومعه لفيف من العلماء 
 والمسؤولين الكبار. 

  .107و  102/17ـ الحظ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  2

 
(378) 

ارف القرآن للشيخ محمد تقي المصباح ، طرح فيه اآليات المتعلّقة بمعرفة ال آخرها ـ مع
العالم والمالئكة والجّن والشيطان ، نقله إلى العربية عبد المنعم الخاقاني ، وطبع في 

 بيروت. 
كما أّن الحوار واالحتجاج في القرآن له أساليبه ومعطياته ، فقد قام باالحتجاج على     

كين وعلى أهل الكتاب ، فقد أفرد غير واحد من أصحابنا بالتأليف الملحدين والمشر
أخيرها ـ ال آخرها ـ الحوار في القرآن للسيد محمد حسين فضل ّللّا العاملي ، طبع في 

 بيروت. 
 

  ز : أسباب النزول    
ط الضوء على مفاد اآلية ومفهومها وهو غير إّن التعّرف على أسباب النزول يسلّ     

خفي على من له إلمام بالتفاسير ، فقد قام غير واحد من أصحابنا بالتأليف حوله ، نذكر 
 نموذجين : 

. أسباب النزول ، للشيخ قطب الدين سعيد بن هبة ّللّا الراوندي ، ) المتوفّى 1    
  (1)هـ ( ، وهو من مصادر بحار األنوار.  573عام
. األسباب والنزول على مذهب آل الرسول ، للشيخ رشيد الدين محمد بن علي شهر 2    

  (2)هـ (.  588آشوب السروي ) المتوّفى عام 
هذه نماذج من التفسير الموضوعي أتينا بها إيقافاً للقارئ على جهود علماء الشيعة في     

موضوعات القرآنّية التي العصور السابقة والعصر الحاضر ، وقد تركنا كثيراً من ال
 أفردت بالتأليف كاألخالق والسياسة والمسائل العائلية وغير ذلك 

 
 . 37و  35برقم  2/12ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة :  2و  1

 
(379) 

من الموضوعات الهاّمة التي تداولتها أقالم المحقّقين في العصر الحاضر بالبحث 
ربية ، أو استعرض فهارس مكتبات العالم يقف على والتحقيق ، ومن راجع المكتبات الع

مجموعة كبيرة من الكتب تبحث عن موضوعات قرآنّية حسب التفسير الموضوعي ، 
 وبما أّن الهدف هنا اإليجاز تركنا التفصيل في ذلك. 

 
  التفسير الموضوعي في العصر الحاضر    
قد استقطب » التفسير الموضوعي « للقرآن الكريم في العصر الحاضر قسطاً كبيراً ل    
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من اهتمام العلماء نظراً ألهمّية هذا النهج من التفسير ومساعدته على درك المفاهيم 
القرآنّية ، والمعارف اإللهية الدقيقة العميقة ، فاّن القرآن كما أسلفنا ذكر هذه المعارف 

اً للمناسبات ، ولو جمعت هذه المعارف في محل ، ثّم درس المفهوم بصورة متفّرقة تبع
القرآني المعّين في ضوء كّل ما يرتبط به من آيات ، ألمكن الحصول على فكرة متكاملة 

 وصورة شاملة لذلك المفهوم. 
ولهذا اندفع العلماء المهتمون بالثقافة القرآنية في عصرنا هذا إلى خوض هذا الميدان     

ف الهام بمختلف الصور ، وأتوا بنتائج طّيبة ، وأثمرت جهودهم ثماراً يانعة ، ومن الشري 
وقف على الدراسات القرآنّية في جامعة » قم « يرى أّن لهذا القسم من الدراسات قسطاً 

 كبيراً. 
هـ ( وكانت حصيلة هذه السنوات عشرة  1389وقد اّتبعنا هذا المنهج منذ عام )     

ير الموضوعي تحت عنوان » مفاهيم القرآن « ، تناولت بالترتيب قضايا أجزاء من التفس
التوحيد والشرك ، والحكومة اإلسالمية ، واألسماء والصفات ، والنبوة العاّمة والخاّصة 

 ، وما يرتبط بالسيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم 
 هذا المنهج  ولقد لقيت هذه الدراسات إقباالً واسعاً مّما يكشف عن أهمية    

 
(380) 

 من التفسير. 
ومن الجدير بالذكر أّن العالّمة المجلسي هو أّول من فتح هذا الباب على مصراعيه     

في جمع موضوعات القرآن والبحث عنها بحثاً قرآنياً. فاّن ما وصل إلينا من القدماء هو 
يخ محمد باقر تخصيص موضوع خاّص بالتفسير ، وأّما غّواص بحار درر األحاديث الش

هـ ( ، اّتبع هذا المنهج في جميع أبواب كتابه  1111المجلسي ، ) المتوفّى عام 
وموسوعته النادرة ، فجمع اآليات المربوطة بكّل موضوع في أّول األبواب وفّسرها 

تفسيراً سريعاً ، وهذه الخطوة وإن كانت قصيرة لكّنها جليلة في عالم التفسير ، وقد قام 
 توفّر المعاجم القرآنية الرائجة في هذه األعصار.  بذلك مع عدم

وتجدر اإلشارة إلى أّن جهاز الكمبيوتر الذي ثبتت له قدرة كبرى في عملية فرز     
المعلومات وتجميعها وتحضيرها وبالتالي تقديم تسهيالت هاّمة في مجال التحقيق العلمي 

استخدم في مجال التفسير  في شّتى حقول المعرفة ... لو أّن هذا الجهاز الفّعال
 الموضوعي لحصل الباحث على نتائج باهرة. 

وكّل أملنا أن تهتّم الشخصّيات والمؤسسات المهتمة بالمسائل القرآنّية بهذا االقتراح ،     
أو توليه المزيد من العناية به لنستطيع مواكبة العصر الحديث في تقّدمه الصاعد وتلبية 

 حاجاته الماّسة الملّحة. 
 

  الشيعة و التفسير الترتيبي    
قد تعّرفت على منهج التفسير الموضوعي فهلّم معي ندرس المنهج الرائج بين     

المفّسرين وهو المنهج الترتيبي ، وأظّن أّن القارئ في غنى عن تعريفه لشيوعه. وقد قام 
 من التفسير على اختالف مشاربهم في تفسير القرآن ،المسلمون بهذا النمط 
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