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امللخص:
هناك ترابط عميق بني القرآن والعرتة حسب حديث الثقلني ،حيث قيل ّ
إن

األئمة bيف احلياة والتفسري
أي منهام يتو ّقف عىل فهم اآلخر ،وأسلوب
فهم ٍّ
ّ
والس ّيام أسلوب اإلمام الرضا  gيؤكّد احلقيقة املذكورة.

ّ
إن وجه الرتابط بني القرآن الكريم والعرتة الطاهرة واضح ،إذ اليمكن تفسري

القرآن عرب العرتة ،حيث ّ
إن التفسري ال يعني التعريف والتوضيح والتربير
خيصها
والتأويل بل يعني كشف القناع ،ولكل من الكلامت املذكورة معنى ّ
ألن كل لفظ ّ
فالتفسري يعني كشف القناع ليس عن ال ّلفظ؛ ّ
يدل عىل معنى

خاص فال غموض يف ال ّلفظ حتى يكون بحاجة إىل التوضيح وكشف القناع

عنه ،فكشف القناع خيتص بحقيقة حمجوبة مستورة تستحيل معرفتها ما دام
القناع موجود ًا ،ويف احلقيقة كشف القناع هو الكشف عن مراد املرسل ـ وهو

عز ّ
وجل فليس املقصود هو اليشء املفهوم من ال ّلفظ ّ
وإن كان ال ّلفظ كاشف ًا
اهلل ّ
عن مراد املرسل إىل حدٍّ ما.

يعب عن مراد
ولكن ،إذا كان يف ال ّلفظ يشء من الغموض أو االلتباس ،فال ّ
املرسل فيختفي مراده يف ستار من ال ّلفظ ،فاهلدف من تفسري القرآن هو فهم
مراد املرسل وليس اهلدف فهم الدالالت ال ّلفظية يف القرآن بل أحيان ًا خيفى

املعنى عن السامع ،هذا هو التفسري ،وال أحد يستطيع كشف القناع عن

رب العاملني إال أهل البيت  ،bلذلك ّ
أن تفسري القرآن منحرص يف أهل
مراد ّ
البيت(عليهم السالم) ،وال أحد دوهنم يستطيع تفسري القرآن.
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ّ
إن هذا البحث يتحدث عن أسلوب اإلمام الرضا  gيف تناول القرآن الكريم
وتفسريه فقد كان القرآن رفيق اإلمام يف حله وترحاله ،ويف يقظته ومنامه ،ويف حياته
مفس ًا القرآن
وقبيل وفاته ،ويف أكله ورشبه فهو ترمجان من ترامجة القرآن؛ لذا تراه ّ

يف كثري من مناظراته وحواراته مع املأمون والزنادقة وأهل الكتاب ،وكذا يف األسئلة

التي توجه من بعض الشخصيات ،لذلك فهو يدور يف حمورين مها:
األول :القرآن الكريم واإلمام الرضا .g
الثاين :من مأثوراته يف التفسري.

يفسه بالتأويل
يفس القرآن بالقرآن ،وثانية ّ
أما أسلوبه يف التفسري فقد تنوع فتار ًة ّ
يفسه تفسري ًا فقهي ًا ،وهكذا بحسب املقام
ال يعتمد فيه عىل ظاهر األلفاظ ،وثالثة ّ

ينوع يف
إذ جتد مناهج التفسري كلها عند اإلمام (صلوات اهلل عليه) واضحة جلية ّ
استخدامها.

ومل يكن لإلمام الرضا  gكتاب يف التفسري ،وإنام هي آيات ُيسأل عن معناها ،وقد
اعتمد عىل مبدأ احلوار يف تفسريه لآليات.
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Abstract
The vast scientific wealth comes from Imam Ridha (Peace be upon
him) to be at the hand of the Islamic world, the humanitarian world
in general and to the adherents of the Ahalalbayt in particular. Such
a wealth covers all the fields of science and knowledge: philosophy,
discourse, medicine, jurisprudence, explication, history, education,
.ethics, politics and so forth
The, here, talks about the method of Imam Ridha to deal with the
Glorious Quran and its interpretation. As a companion, the Glorious
Quran is to the Imam in all the walks of life and every moment:
travelling, vigilance, sleeping, food and the like. He is an interpreter
of the Glorious Quran, that is why he reverts into employing the
Quran in debates and dialogues with Al-Mammun, heretics and the
people of the book as well as in replying to questions stirred by
:some
.)First: The Holy Quran and Imam Al-Ridha (Peace be upon him
.Second: His masterpieces in explication
As for his first method of explication, there is a variation of
the explication of the Glorious Quran: he explicates the Quran by
Quran. Koran in the Koran. Secondly, he does by justification and
not depends on the appearance of the utterances. Thirdly, he does
it by jurisprudence, as a result , all the methods of explication could
be found in the chronicle of the Imam .For the imam Al-Ridha , there
is no explication book , but there are verses explicated by virtue of
. questions he is asked and dialogues he holds
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل حممد الصادق األمني (صل اهلل عليه

واله وسلم) ،وعىل آله الطيبني الطاهرين ،وبعد فهذا بحث يتحدث عن أسلوب
اإلمام الرضا  gيف تناول القرآن الكريم وتفسريه فقد كان القرآن رفيق اإلمام

يف حله وترحاله ،ويف يقظته ومنامه ،ويف حياته وقبيل وفاته ،ويف أكله ورشبه فهو
مفس ًا القرآن يف كثري من مناظراته وحواراته مع
ترمجان من ترامجة القرآن؛ لذا تراه ّ

املأمون والزنادقة وأهل الكتاب ،وكذا يف األسئلة التي توجه من بعض الشخصيات
فكان البحث يدور يف حمورين مها:
القرآن الكريم واإلمام الرضا .g

من مأثوراته يف التفسري.

وال ختتلف نظرة اإلمام الرضا  gعن بقية األئمة bاىل القرآن بوصفهم ترمجان

القرآن والعدل الثاين بعد كتاب اهلل،وأهنام لن يفرتقا حتى يردا عىل املصطفى احلوض

فهو يرى أنّنا جيب أن نقف عند آيات القرآن ندرسها ونتدبرها ونأخذ منها خطوط
السري يف الواقع،ومناهج احلركة يف ما نتحرك به يف هذا العلم أو ذاك فهو اهلدى

والنور فإذا انفتحنا عليه ،وعرفنا معانيه ،فإننا سوف نعرف اهلدى مرشق ًا منري ًا ،أما
إذا جتاوزناها اىل غريها فإننا نرى ظلامت بعضها فوق بعض.

وملا سئل عن كون القرآن خالق ًا أم خملوق ًا أجاب بقوله ((ليس بخالق وال خملوق،

ولكنه كالم اهلل عز وجل)) ،وأرشد يف قول آخر اىل اتباع املحكم يف حالة وجود

املتشابه يف القرآن وكذا يف أخبار أهل البيت bفكان القرآن هو القاعدة الفكرية

التي يستمد اإلمام منها كل فكرة ،والسيام يف األسئلة املوجهة إليه فكانت إجاباته

متثل انتزاعات من القرآن.
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مر بآية تتحدث عن اجلنة أو
وكان يكثر من تالوة القرآن يف الليل يف فراشه فإذا ّ

النار بكى وسأل اهلل اجلنة وتعوذ به من النار ،وكان  gيتلو القرآن عند الطعام فإذا

أكل أتى بقصعة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إىل أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ
من كل يشء شيئا فيضع يف تلك القصعة ثم يأمر هبا للمساكني ثم يتلو هذه اآلية «
َف َل ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة « وكان اإلمام  gمن تفاعله مع القرآن إذا قرأ بعض سور القرآن
الكريم عقب عليها ببعض الكلامت من ذلك سورة التوحيد فإذا فرغ من تالوهتا

عقب عليها بقوله « :كذلك اهلل ربنا « يقول ذلك ثالثا ،وكذا سورة الكافرون وإذا
فرغ من قراءهتا قال ثالثا « ريب اهلل وديني اإلسالم « أما سورة التني فيقول بعد
الفراغ من قراءهتا « :بىل وأنا عىل ذلك من الشاهدين « ،وأما سورة القيامة إذا قرأها

يقول « :سبحانك اللهم ،»..وكذا سورة الفاحتة فبعد فراغه من قراءهتا يقول« :
احلمد هلل رب العاملني ..ومثل ذلك سورة األعىل فإذا تال هذه السورة قال « :سبحان

ريب األعىل .

وظل القرآن أنيس ًا حتى الرمق األخري من حياته الرشيفة إذ يروى أنه كان
ِ
ِ
ِ
ب َع َل ْي ِه ُم ا ْل َقت ُْل إِ َل
ب َز ا َّلذي َن كُت َ
آخر ما تكلم به قوله تعاىل ( َل ْو ُكنْت ُْم ِف ُب ُيوتك ُْم َل َ َ

م َض ِ
وقوله(وك َ
َان َأ ْم ُر اللَِّ َقدَ ر ًا َم ْقدُ ور ًا).
اج ِع ِه ْم)،
َ
َ

يفسه بالتأويل
يفس القرآن بالقرآن ،وثانية ّ
أما أسلوبه يف التفسري فقد تنوع فتار ًة ّ

يفسه تفسري ًا فقهي ًا ،وهكذا بحسب املقام
ال يعتمد فيه عىل ظاهر األلفاظ ،وثالثة ّ

ينوع يف
إذ جتد مناهج التفسري كلها عند اإلمام (صلوات اهلل عليه) واضحة جلية ّ
استخدامها.
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ومل يكن لإلمام الرضا  gكتاب يف التفسري ،وإنام هي آيات ُيسأل عن معناها،

وقد اعتمد عىل مبدأ احلوار يف تفسريه لآليات ،وكان له  gجهد يف إثبات عصمة

األنبياء – عليهم السالم -عندما ُيسأل عن تفسري بعض اآليات الظاهرة يف عدم

عصمتهم ،وجواز املعصية عليهم كام يف أكثر مناظراته مع املأمون كام يف مناظراته
واحتجاجاته مع املأمون ،والزنادقة ،وأهل الكتاب.

بذلت ما بوسعي ليستقيم البحث عىل سوقه راجي ًا من اهلل القبول ومن
عىل أنني
ُ
اإلمام الشفاعة يوم َ
(ل َي ْش َف ُع َ
ون إِ َّل َلِ ِن ْارت ََض– األنبياء ،)28/واهلل ويل التوفيق.
القرآن الكريم واإلمام الرضا g
إن القرآن الكريم كالم اخلالق ّ
جل وعال وكتابه الذي جتىل لعباده من غري أن يكونوا

ال ِّق
قد رأوه  ،لقول أمري املؤمنني َ (( gف َب َع َث اللَُّ ُم َ َّمد ًا ( صىل اهلل عليه وآله ) بِ ْ َ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ان إِ َل َطا َعتِ ِه بِ ُقر ٍ
الشي َط ِ
ِ
آن َقدْ
ل ُي ْخ ِر َج ع َبا َد ُه م ْن ع َبا َدة ْالَ ْو َثان إِ َل ع َبا َدته َوم ْن َطا َعة َّ ْ
ْ

َب َّينَ ُه َو َأ ْحك ََم ُه لِ َي ْع َل َم ا ْل ِع َبا ُد َر َّ ُب ْم إِ ْذ َج ِه ُلو ُه ِو ُي ِق ُّروا بِ ِه َب ْعدَ إِ ْذ َج َحدُ و ُه َولِ ُي ْثبِتُو ُه َب ْعدَ
إِ ْذ َأ ْنك َُرو ُه َفت ََج َّل َل ُ ْم ُس ْب َحا َن ُه ِف ِكتَابِ ِه ِم ْن َغ ْ ِي َأ ْن َيكُونُوا َر َأ ْو ُه بِ َم َأ َر ُاه ْم ِم ْن ُقدْ َرتِ ِه
َو َخ َّو َف ُه ْم ِم ْن َس ْط َوتِ ِه ))()1وحبل اهلل املتصل به تعاىل الذي أمر الناس االعتصام به
لقوله تعاىل ( َوا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل اللَِّ َجِي ًعا َو َل َت َف َّر ُقوا َوا ْذك ُُروا نِ ْع َم َت اللَِّ َع َل ْيك ُْم إِ ْذ
ي ُق ُلوبِك ُْم َف َأ ْص َب ْحت ُْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا َو ُكنْت ُْم َع َل َش َفا ُح ْف َر ٍة ِم َن الن َِّار
ُكنْت ُْم َأعْدَ ا ًء َف َأ َّل َ
ف َب ْ َ
ي اللَُّ َلك ُْم آ َياتِ ِه َل َع َّلك ُْم َ ْتتَدُ َ
ون – آل عمران ، )103/وله
َف َأ ْن َق َذك ُْم ِمن َْها ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
طرفان أحدمها بيد اهلل سبحانه وتعاىل ،والطرف اآلخر بأيدي الناس .قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله((:أهيا الناس إين فرط لكم  ،وإنكم واردون عيل احلوض ،حوضا

أعرض مما بني صنعاء وبرصى  ،فيه قد حان عدد النجوم من فضة ،وإين سائلكم
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حني تردون عيل عن الثقلني فانظروا كيف ختلفوين فيهام ،السبب األكرب كتاب اهلل

طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم  ،فاستمسكوا به وال تبدلوا  ،وعرتيت أهل بيتي فإنه قد

نبأين اللطيف اخلبري أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ، )2())... ،وللقرآن أيض ًا
مراتب بعضها فوق بعض يتنزل من ٍ
ال ِّق َأن َْز ْلنَا ُه
عال اىل دان ٍ نزوالً لقوله تعاىل َ
(وبِ ْ َ
َاك إِ َّل مب ِّشا ون َِذيرا – اإلرساء  ،)105/ويرتقى من ٍ
ال ِّق ن ََز َل َو َما َأ ْر َس ْلن َ
دان اىل
َُ ً َ ً
َوبِ ْ َ
ٍ
عال كذلك صعود ًا كام قال تعاىل ( إِنَّا َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآنًا َع َربِ ًّيا َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
ون َ وإِ َّن ُه ِف
ِ
ِ
ُأ ِّم ا ْل ِكت ِ
يم – الزخرف .)3()4-3/
َاب َلدَ ْينَا َل َع ٌّل َحك ٌ
وال ختتلف نظرة اإلمام الرضا  gعن بقية األئمة اىل القرآن بوصفهم ترمجان

القرآن والعدل الثاين بعد كتاب اهلل،وأهنام مل يفرتقا حتى يردا عىل املصطفى احلوض
فعندما سألوه عن قوله يف القرآن قال (( :كالم اهلل ال تتجاوزوه وال تطلبوا اهلدى

يف غريه فتضلوا ))( )4فهو يرى أنّنا جيب أن نقف عند آيات القرآن ندرسها ونتدبرها
ونأخذ منها خطوط احلركة يف الواقع ،ومناهج احلركة يف ما نتحرك به يف هذا العلم

أو ذاك فهو اهلدى والنور فإذا انفتحنا عليه ،وعرفنا كل معانيه فإننا سوف نعرف

اهلدى مرشق ًا منري ًا أما إذا جتاوزناها اىل غريها فإننا نرى ظلامت بعضها فوق بعض(.)5
وذكر  gيوما القرآن فعظم احلجة فيه واآلية واملعجزة يف نظمه  ،فقال  (( :هو

حبل اهلل املتني ،وعروته الوثقى ،وطريقته املثىل ،املؤدي إىل اجلنة ،واملنجي من النار،

ال خيلق من األزمنة ،وال يغث عىل األلسنة؛ ألنه مل جيعل لزمان دون زمان بل جعل

دليل الربهان ،وحجة عىل كل إنسان ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
تنزيل من حكيم محيد )7()))6(فمن أخذ بالقرآن استطاع أن يكتشف طريق اجلنة يف

كل ما خيططه القرآن لإلنسان ،وهو املنجي من النار ،وال يبىل عىل األزمنة ،وال يفت
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عىل األلسنة؛ ألنه مل ُيعل لزمان دون زمان بل ُج ِعل دليل الربهان واحلجة عىل كل

لسان فكالمه ال ُينسب إليه التحريف سواء من حيث الزيادة أو من حيث النقصان
نسب اىل شيعة أهل البيت bبأهنم يرون حتريف القرآن فإن ذلك مما يكذبه
؛لذا ما ُي َ

حديث أئمتهم(.)8

ويف حديث عنه ،gعن أبيه موسى بن جعفر (( gأن رجال سأل أبا عبد اهلل g

ما بال القرآن ال يزداد عند النرش والدراسة إال غضاضة؟ فقال الن اهلل مل ينزله لزمان

دون زمان وال لناس دون ناس فهو يف كل زمان جديد  ،وعند كل قوم غض إىل يوم
القيامة ))( )9فهو كتاب متجدد أنزله اهلل جلميع األزمنة ومجيع األقوام ؛لذا نجده تارة

خياطب الناس عامة بقوله ( يا أهيا الناس )(،)10وتارة أخرى خياطب املؤمنني بقوله

( يا أهيا الذين آمنوا )(،)11وهو ما يسميه علامء القرآن بمصطلح اجلري واالنطباق
فاآلية ال ختتص (( بمورد نزوهلا بل جيري يف كل مورد يتحد مع مورد النزول مالكا

كاألمثال التي ال ختتص بمواردها األول بل تتعداها إىل ما يناسبها وهذا املعنى هو
املسمى بجري القرآن ))( ،)12وبذا يكون القرآن الكريم دستور ًا لكل زمان ومكان،
وهذا رس من أرساره الكثرية.

وملا سئل عن كون القرآن خالق ًا أم خملوق ًا أجاب بقوله ((ليس بخالق وال

خملوق،ولكنه كالم اهلل عز وجل ))( ،)13وأرشد يف قول آخر اىل إتباع املحكم يف

حالة وجود املتشابه يف القرآن ،وكذا يف أخبار أهل البيت bيف قوله ((من ر ّد متشابه

القرآن إىل حمكمة هدى إىل رصاط مستقيم ثم قال :إن يف أخبارنا متشاهب ًا كمتشابه
القرآن وحمكام كمحكم القرآن فردوا متشاهبها إىل حمكمها وال تتبعوا متشاهبها دون
حمكمها فتضلوا ))(.)14
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نستدل من ذلك كله ّ
أن القرآن كان هو القاعدة الفكرية التي يستمد اإلمام منها

كل فكرة والسيام يف األسئلة املوجهة إليه فكانت إجاباته متثل انتزاعات من القرآن
ففي رواية عن الصويل  ((،عن أيب ذكوان قال  :سمعت إبراهيم ابن العباس يقول :

ما رأيت الرضا عليه السالم سئل عن يشء قط إال علمه  ،وال رأيت أعلم منه بام كان
يف الزمان إىل وقته وعرصه  ،وكان املأمون يمتحنه بالسؤال عن كل يشء فيجيب فيه
 ،وكان كالمه كله وجوابه ومتثله انتزاعات من القرآن ))()15فقد كان اإلمام الرضا (

عليه السالم ) (( حليف القرآن الكريم يتلوه باستمرار  ،ويتأمل آياته بإمعان ،وكان
جيد يف تالوته له متعة ال تعادهلا أية متعة يف احلياة ))( ،)16وكان يقرأ القرآن بتفكر
وتدبر حتى أنه يميض ثالثة أيام يف ختمه ،وأنه يستطيع أن خيتمه يف مدة أقرب من

هذه املدة لذلك يقول  (( :لو أردت أن أختمه يف أقرب من ثالثة خلتمت ولكني ما
مررت بآية قط إال فكرت فيها ويف أي يشء أنزلت ويف أي وقت ؟ فلذلك رصت

أختم يف كل ثالثة أيام ))( )17أي ّ
أن تالوته كانت مقرون ًة بالتفكر باآليات والتدبر

يف مضامينها ومعانيها ولطائفها واملوضوع الذي وردت ،والوقت الذي نزلت فيه،

وكان يبكي يف أثناء قراءته تأثر ًا بالقرآن ومضامينه(.)18

مر بآية تتحدث عن اجلنة
وكان يكثر من تالوة القرآن يف الليل يف فراشه فإذا ّ

أو النار بكى وسأل اهلل اجلنة وتعوذ به من النار( ،)19ويروى أنه ختم القرآن ألف
ختمة يف القميص الذي أهداه اىل الشاعر دعبل اخلزاعي وكذا صىل فيه يف ألف

ليلة كل ليلة ألف ركعة؛ لذا يويص اإلمام الشاعر دعبل باالحتفاظ هبذا القميص
خص القميص دون اخلاتم والدراهم الرضوية كام يف الرواية التي
ا ُملهدَ ى ،وقد ّ
يروهيا شيخ الطائفة الطويس إذ يقول  ... ((:ورحلنا إىل سيدي أنا وأخي دعبل

 ،فأقمنا عنده إىل آخر سنة مائتني  ،وخرجنا إىل قم بعد أن خلع سيدي أبو احلسن
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الرضا ( عليه السالم) عىل أخي دعبل قميصا خزا أخرض وخامتا فصه عقيق  ،ودفع

إليه دراهم رضوية  ،وقال له  :يا دعبل  ،رص إىل قم فإنك تفيد هبا  .فقال له:احتفظ

هبذا القميص ،فقد صليت فيه ألف ليلة ألف ركعة ،وختمت فيه القرآن ألف ختمة

))(.)20

وكان اإلمام الرضا  gيتلو القرآن عند الطعام فإذا أكل أتى بقصعة فتوضع

بقرب مائدته فيعمد إىل أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل يشء شيئا فيضع يف
تلك القصعة ثم ((يأمر هبا للمساكني ثم يتلو هذه اآلية « َف َل ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة «( )21ثم

يقول :علم اهلل عز وجل أنه ليس كل إنسان يقدر عىل عتق رقبة فجعل هلم السبيل
إىل اجلنة ))(.)22

وكان اإلمام  gمن تفاعله مع القرآن إذا قرأ بعض سور القرآن الكريم عقب

عليها ببعض الكلامت من ذلك سورة التوحيد فإذا فرغ من تالوهتا عقب عليها

بقوله « :كذلك اهلل ربنا « يقول ذلك ثالثا ،وكذا سورة الكافرون وإذا فرغ من

قراءهتا قال ثالثا « ريب اهلل وديني اإلسالم « أما سورة التني فيقول بعد الفراغ من
قراءهتا « :بىل وأنا عىل ذلك من الشاهدين « ،وأما سورة القيامة إذا قرأها يقول« :

سبحانك اللهم ،».. .وكذا سورة الفاحتة فبعد فراغه من قراءهتا يقول « :احلمد هلل
رب العاملني ...ومثل ذلك سورة األعىل فإذا تال هذه السورة قال « :سبحان ريب

األعىل «

()23

ولعل من اهتاممه البالغ بتجسيد آيات القرآن وتعاليمه يف املجتمع ّ
أن رج ً
ال قال

لإلمام الرضا (( :gواهلل ما عىل وجه األرض أرشف منك أبا،فقال :التقوى رشفهم
وطاعة اهلل أحظتهم فقال له آخر :أنت واهلل خري الناس ،فقال له :ال حتلف يا هذا
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خري مني من كان اتقى هلل تعاىل وأطوع له واهلل ما نسخت هذه اآلية( :وجعلناكم

شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم)(.)25()))24

ويروي حممد بن حييى بن أيب عباد قال :حدثني عمي قال ((:سمعت الرضا عليه

السالم يوما ينشد وقليال ما كان ينشد شعرا :

كلنا نأمل مدا يف األجل واملنايا هن آفات األمل
ال تغرنّك أباطيل املنى والزم القصد ودع عنك العلل
إنام الدنيا كظل زائل حل فيه راكب ثم رحل
فقلت ملن هذا أعز اهلل األمري؟ فقال :العراقي لكم قلت أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه

فقال هات اسمه ودع عنك هذا ،إن اهلل سبحانه وتعاىل يقول( وال تنابزوا باأللقاب)

()26ولعل الرجل يكره هذا ))( )27فقد هنى أن ُيذكر اسم الشاعر إسامعيل بن القاسم

بكنيته ( أبو العتاهية ) ،وهو الشاعر املعروف هبذه الكنية التي تعني احلمق ونقص
العقل ،وذلك من أدب األئمة الراقي الذي اقتبسوه من أدب القرآن ،وجدهم القائل

( صىل اهلل عليه وآله ) (( :أدبني ريب فأحسن تأديبي ))(.)28

ِ
ِ
ِ
()29
ب َع َل ْي ِه ُم ا ْل َقت ُْل
ب َز ا َّلذي َن كُت َ
وروي أنه كان آخر ما تكلم به ( َل ْو ُكنْت ُْم ِف ُب ُيوتك ُْم َل َ َ
إِ َل م َض ِ ِ
(وك َ
َان َأ ْم ُر اللَِّ َقدَ ر ًا َم ْقدُ ور ًا)(.)31
اجع ِه ْم)()30و َ
َ
من مأثوراته يف التفسري
مل يكن لإلمام الرضا كتاب يف التفسري ،وإنام هي آيات ُيسأل عن معناها(، )32وقد
اعتمد عىل مبدأ احلوار يف تفسريه لآليات نختار من ذلك اآليت:
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ِ
ٍ
ِ
ص َ
ون – البقرة )17/
تفسريه مفردة (الرتك) يف قوله تعاىل َ
(وت ََرك َُه ْم ف ُظ ُل َمت َل ُي ْب ُ
بقوله ((إن اهلل تبارك وتعاىل ال يوصف بالرتك كام يوصف خلقه ولكنه متى علم
أهنم ال يرجعون عن الكفر والضالل منعهم املعاونة واللطف وخىل بينهم وبني
اختيارهم ))(.)33

وتفسريه مفردة (اخلتم) يف قوله تعاىل(ختم اهلل عىل قلوهبم وعىل سمعهم – البقرة

 )7/بمعنى الطبع معتمد ًا عىل تفسري القرآن بالقرآن يف تفسريه اخلتم بالطبع أي طبع

قلوب الكفار عقوبة عىل كفرهم كام قال عز وجل( :بل طبع اهلل عليها بكفرهم فال
يؤمنون إال قلي ً
ال – النساء.)34( )155/

مفص ً
ال يف تفسريه قوله تعاىل (إِ ْن َ ْتتَنِ ُبوا َك َب ِائ َر َما ُتن َْه ْو َن َعنْ ُه ُن َك ِّف ْر
وفس الكبائر ِّ
ّ
َعنْك ُْم َس ِّي َئاتِك ُْم– النساء  )31/بقوله ((عبادة األوثان ،ورشب اخلمر ،وقتل النفس،

وعقوق الوالدين ،وقذف املحصنات ،والفرار من الزحف ،وأكل مال اليتيم ))(.)35
وكان من أساليبه التفسريية ال يعتمد عىل الظاهر يف األلفاظ القرآنية بل ينفذ اىل
الباطن من ذلك مقولته يف قوله تعاىل (ب ْل يدَ اه مبسو َطت ِ
ف َي َشا ُء – املائدة
َان ُين ِْف ُق َك ْي َ
َ َ ُ َُْ
 )64/فعن هشام املرشقي ،عن أيب احلسن اخلراساين،قال :إن اهلل  -كام وصف

نفسه  -أحد صمد نور ،ثم قال :بل يداه مبسوطتان .فقلت له :أفله يدان هكذا؟
 -وأرشت بيدي إىل يده  -فقال  :لو كان هكذا كان خملوقا ))( )36إذ نفى أن يكون

للباري عز وجل يد ،ولو كان كذلك كان خملوق ًا  ،وهو اخلالق ،ومثل ذلك يف قوله
ِ
يس َما َمنَ َع َك َأ ْن ت َْس ُجدَ َلِا َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي– ص ) 75/قال اإلمام
تعاىل ( َق َال َيا إِ ْبل ُ
الرضا  : gيعني بقدريت وقويت( ،)37وكذا تفسريه جميء اهلل بمجيء أمر اهلل وتنزيه

(و َجا َء
الباري عن صفات املخلوقني من املجيء والذهاب واالنتقال يف قوله تعاىل َ
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َر ُّب َك َوا َْل َل ُك َصف ًا َصف ًا– الفجر )22/إذ إن اهلل تعاىل ال يوصف باملجيء والذهاب،
إنام يعني بذلك وجاء أمر ربك وامللك صف ًا صف ًا (.)38

وكذا يف قوله تعاىل َ
يف ْ
الَبِ ُري
(ل تُدْ ِر ُك ُه ْالَ ْب َص ُار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك ْالَ ْب َص َار َو ُه َو ال َّلطِ ُ
– األنعام )103/عن ذي الرياستني أنه قال أليب احلسن الرضا ((:gجعلت فداك

أخربين عام اختلف فيه الناس من الرؤية ،فقال بعضهم ال يرى .فقال :يا أبا العباس
من وصف اهلل بخالف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية عىل اهلل ،قال اهلل « :ال

تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري» هذه األبصار ليست هي

األعني إنام هي األبصار التي يف القلوب ال تقع عليه األوهام وال يدرك كيف هو ))

()39
فس القرآن بالقرآن ،واآلية
 ،ولعل ذلك استوحاه من آية قرآنية أخرى ،وكأنه ّ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور–
وب ا َّلتي ِف ُّ
هي قوله تعاىل (َ ...فإِ َّنَا َل َت ْع َمى ْالَ ْب َص ُار َو َلك ْن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
احلج.)46/

وهو الناقل عن آبائه عن أمري املؤمنني  gقال ((:قال رسول اهلل (  : )oقال اهلل
فس برأيه كالمي وما عرفني من شبهني بخلقي وما عىل
جل جالله ( :ما آمن يب من ّ

ديني من استعمل القياس يف ديني ) ))(.)40

ِ
ِ
ش ْح َصدْ َر ُه لِ ْ ِ
ل ْس َل ِم َو َم ْن ُي ِر ْد َأ ْن
ويف تفسريه قوله تعاىل ( َف َم ْن ُي ِرد اللَُّ َأ ْن َ ْيد َي ُه َي ْ َ
ِ ِ
ِ
الر ْج َس َع َل
الس َمء ك ََذل َك َ ْ
ُيض َّل ُه َ ْ
ي َع ُل اللَُّ ِّ
ي َع ْل َصدْ َر ُه َض ِّي ًقا َح َر ًجا ك ََأن ََّم َي َّص َّعدُ ِف َّ
ا َّل ِذي َن َل ُي ْؤ ِمن َ
ُون– األنعام )125/يقول  (( :عن محدان بن سليامن بن النيسابوري
قال  :سألت الرضا عليه السالم عن قول اهلل عز وجل  ( :فمن يرد اهلل هيديه يرشح
صدره لإلسالم ) قال  : gمن يرد اهلل أن هيديه بإيامنه يف الدنيا إىل جنته ودار كرامته

يف اآلخرة يرشح صدره للتسليم هلل والثقة به والسكون إىل ما وعده من ثوابه حتى
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يطمئن إليه ( ومن يرد أن يضله ) عن جنته ودار كرامته يف اآلخرة لكفره به وعصيانه

له يف الدنيا ( جيعل صدره ضيقا ) حرجا حتى يشك يف كفره ويضطرب من اعتقاد
قلبه حتى يصري ( كأنام يصعد يف السامء كذلك جيعل اهلل الرجس عىل الذين ال

يؤمنون ) ))(.)41

ِ
الر ْج َز َلن ُْؤ ِمنَ َّن َل َك – األعراف)134/
وفس الرجز يف قوله تعاىل ( َلئ ْن ك ََش ْف َت َعنَّا ِّ
ّ

بالثلج فعن ((سليامن عن الرضا  gيف قوله(:لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك )

قال  :الرجز هو الثلج.)42())...

وقد ّ
حل  gإشكالية ما يوصف به اهلل تعاىل من السخرية ،واالستهزاء ،واملكر،
واخلداع يف سؤال ُو ِجه إليه عن قول اهلل عز وجل ( سخر اهلل منهم – التوبة )79/

وعن قول اهلل عز وجل  ( :اهلل يستهزئ هبم – البقرة  )15/وعن قوله  ( :ومكروا
ومكر اهلل– آل عمران ) 54/وعن قوله ( خيادعون اهلل وهو خادعهم – النساء

 )142/فقال  (( :إن اهلل تبارك وتعاىل ال يسخر وال يستهزئ وال يمكر وال خيادع

ولكنه عز وجل جيازهيم جزاء السخرية وجزاء االستهزاء ،وجزاء املكر واخلديعة،

تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علو ًا كبري ًا ))(.)43

ِ
ِ
اب ال ِّث َق َال
ويف تفسريه قوله تعاىل ُ
الس َح َ
ب َق َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ُينْش ُئ َّ
(ه َو ا َّلذي ُي ِريك ُُم ا ْل َ ْ

– الرعد  )12/يرى ّ
أن اخلوف للمسافر والطمع للمقيم(.)44

ٍِ ِ
َاض ٌة  إِ َل َر ِّ َبا نَاظِ َرةٌ– القيامة 22/و)23
ويف تفسريه قوله تعاىل ُ
(و ُجو ٌه َي ْو َمئذ ن َ
يبني اللفظة املتجانسة مع مثيلتها يف اللفظ فيذكر أن هذه الوجوه تكون منتظرة ثواب

رهبا ()45فهو يكون قد أبعد معنى النظر اىل وجه اهلل.
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ِ
الر ُس ِل – األحقاف)35/
ويف تفسريه قوله تعاىل ( َف ْ
ب ُأو ُلو ا ْل َع ْز ِم م َن ُّ
ب ك ََم َص َ َ
اص ِ ْ
قال  (( :إنام سمي أولو العزم أويل العزم؛ ألهنم كانوا أصحاب العزائم والرشائع،
وذلك أن كل نبي كان بعد نوح عليه السالم كان عىل رشيعته ومنهاجه وتابعا «

لكتابه إىل زمن إبراهيم اخلليل ،وكل نبي كان يف أيام إبراهيم وبعده كان عىل رشيعة
إبراهيم ومنهاجه وتابعا « لكتابه إىل زمن موسى ،وكل نبي كان يف زمن موسى

وبعده كان عىل رشيعة موسى ومنهاجه وتابعا « لكتابه إىل أيام عيسى وكل نبي كان

يف أيام عيسى وبعده كان عىل منهاج عيسى ورشيعته وتابعا « لكتابه إىل زمن نبينا
حممد صىل اهلل عليه وآله فهؤالء اخلمسة أولو العزم وهم أفضل األنبياء والرسل

عليهم السالم ،ورشيعة حممد ال تنسخ إىل يوم القيامة ،وال نبي بعده إىل يوم القيامة،
فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه

))(.)46

(و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال َّط َعا َم َع َل ُح ِّب ِه ِم ْس ِكينًا َو َيتِ ًيم َو َأ ِسري ًا –
ويف تفسريه قوله تعاىل َ
اإلنسان )8/سأله عمر بن خالد عن الضمري العائد يف حبه أهو حب اهلل أو حب

الطعام ؟  -قال  :حب الطعام(.)47

وأحيان ًا حيتكم اإلمام الرضا  gاىل سبب النزول كام يف تفسريه قوله تعاىل ( َف َأ َّما َم ْن
ِ
ِ
َأ ْع َطى َوا َّت َقى َ و َصدَّ َق بِ ْ
اس َت ْغنَى
سى َ و َأ َّما َم ْن َبخ َل َو ْ
س ُه ل ْل ُي ْ َ
الُ ْسنَى َ ف َسنُ َي ِّ ُ
ِ
َ وك ََّذ َب بِ ْ
سى – الليل(( )10-5/قال  « :إن رجال من
س ُه ل ْل ُع ْ َ
الُ ْسنَى َ ف َسنُ َي ِّ ُ
األنصار كان لرجل يف حائطه نخلة  ،وكان يرض به  ،فشكا ذلك إىل رسول اهلل صىل

اهلل عليه وآله فدعاه فقال  :أعطني نخلتك بنخلة يف اجلنة فأبى فبلغ ذلك رجال من
األنصار يكنى أبا الدحداح ،فجاء إىل صاحب النخلة فقال  :بعني نخلتك بحائطي،
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فباعه ،فجاء إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال  :يا رسول اهلل ،قد اشرتيت

نخلة فالن بحائطي ،قال فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  :فلك بدهلا نخلة يف
اجلنة .فأنزل اهلل تبارك وتعاىل عىل نبيه صىل اهلل عليه وآله ( وما خلق الذكر واألنثى

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى ( يعني النخلة ) واتقى وصدق باحلسنى ( بوعد

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ) فسنيرسه لليرسى وما يغني عنه ماله إذا تردى
إن علينا للهدى )()) )48

()49

ومن تفسرياته الفقهية أنه سئل عن قول اهلل عز وجل ((ومن الليل فسبحه وأدبار

السجود )( )50قال  :أربع ركعات بعد املغرب  (،وأدبار النجوم )( )51ركعتان قبل

صالة الصبح))( ،)52وكذا تفسريه ( اإلمساك ) و ( الترسيح ) يف قوله تعاىل (ال َّط َل ُق
ٍ
َسيح بِإِحس ٍ
مرت ِ
َان َفإِ ْم َس ٌ
ان– البقرة )229/بقوله ((أما اإلمساك
اك بِ َم ْع ُروف َأ ْو ت ْ ِ ٌ ْ َ
َ َّ
باملعروف فكف األذى وإجباء النفقة  ،وأما الترسيح بإحسان فالطالق عىل ما نزل

به الكتاب ))(.)53

وكذا يف قوله تعاىل (لِ َّل ِذين ي ْؤ ُل َ ِ ِ ِ
ص َأ ْر َب َع ِة َأ ْش ُه ٍر َفإِ ْن َفا ُءوا َفإِ َّن
ون م ْن ن َسائ ِه ْم ت ََر ُّب ُ
َ ُ
ِ
يم -البقرة )36/يذكر لنا ((أن أجل اإليالء أربعة أشهر بعدما يأتيان
ور َرح ٌ
اللََّ َغ ُف ٌ

السلطان فإذا مضت األربعة أشهر فإن شاء أمسك ،وإن شاء طلق.)54())...

ِ
املقسامت بـاملالئكة
فس ّ
ويف تفسريه قوله تعاىل ( َفا ُْل َق ِّس َمت َأ ْم َر ًا – الذاريات ّ )4/
التي تقسم أرزاق البرش بني طلوع الفجر وطلوع الشمس ،فمن نام فيام بينهام نام

عن رزقه (.)55

من آيات الرؤية قوله عز وجل ( أمل تر إىل ربك كيف مد الظل –الفرقان ،)45/
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وقوله ( أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه– البقرة، ) 258/وقوله ( أمل تر إىل الذين
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت – البقرة ،)243/وقوله ( أمل تر كيف

فعل ربك بأصحاب الفيل – الفيل ، )1/وأشباه ذلك من رؤية القلب وليست
من رؤية العني إذ ّ
إن معنى (( الرؤية الواردة يف األخبار العلم ،وذلك أن الدنيا دار

شكوك وارتياب وخطرات ،فإذا كان يوم القيامة كشف للعباد من آيات اهلل وأموره
يف ثوابه وعقابه ما يزول به الشكوك ويعلم حقيقة قدرة اهلل عز وجل ،وتصديق ذلك
يف كتاب اهلل عز وجل ( لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبرصك

اليوم حديد )( )56فمعنى ما روي يف احلديث أنه عز وجل يرى أي يعلم علام يقين ًا ))
( ،)57ويف ذلك حوار ظريف دار بني اإلمام الرضا  gواملأمون فقال له املأمون :

(( يا ابن رسول اهلل أليس من قولك  :إن األنبياء معصومون ؟ قال  :بىل  ،فسأله عن
آيات من القرآن فكان فيام سأل أن قال له  :فام معنى قول اهلل عز وجل  « :وملا جاء

موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك قال لن تراين « اآلية( )58؟ كيف
جيوز أن يكون كليم اهلل موسى بن عمران عليه السالم ال يعلم أن اهلل تعاىل ذكره ال

جيوز عليه الرؤية حتى يسأله عن هذا السؤال؟ فقال الرضا  : gإن كليم اهلل موسى
بن عمران  gعلم أن اهلل تعاىل جل جالله عن أن يرى باألبصار ،ولكنه ملا كلمه اهلل

عز وجل وقربه نجيا رجع إىل قومه فأخربهم أن اهلل عز وجل كلمه وقربه وناجاه ،
فقالوا  :لن نؤمن لك حتى نسمع كالمه كام سمعت وكان القوم سبعامئة ألف رجل

فاختار منهم سبعني ألف ًا ،ثم اختار منهم سبعة آالف  ،ثم اختار منهم سبعامئة  ،ثم
اختار منهم سبعني رجال مليقات ربه فخرج هبم إيل طور سيناء فأقامهم يف سفح

اجلبل ،وصعد موسى عليه السالم إيل الطور ،وسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يكلمه

ويسمعهم كالمه  ،فكلمه اهلل تعاىل ذكره وسمعوا كالمه من فوق وأسفل ويمني
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وشامل ووراء وأمام ؛ألن اهلل عز وجل أحدثه يف الشجرة  ،ثم جعله منبعثا منها

حتى سمعوه من مجيع الوجوه فقالوا  :لن نؤمن لك بأن هذا الذي سمعناه كالم
عز
اهلل حتى نرى اهلل جهرة  ،فلام قالوا هذا القول العظيم واستكربوا وعتوا بعث اهلل ّ

وجل عليهم صاعقة فأخذهتم بظلمهم فامتوا  ،فقال موسى  :يا رب ما أقول لبني
إرسائيل إذا رجعت إليهم وقالوا  :إنك ذهبت هبم فقتلتهم ألنك مل تكن صادقا فيام

ادعيت من مناجاة اهلل إياك ؟ فأحياهم اهلل وبعثهم معه فقالوا :إنك لو سألت اهلل أن
يريك تنظر إليه ألجابك ،وكنت ختربنا كيف هو فنعرفه حق معرفته! فقال موسى

عليه السالم :يا قوم إن اهلل ال يري باألبصار وال كيفية له ،وإنام يعرف بآياته ويعلم

بأعالمه.فقالوا :لن نؤمن لك حتى تسأله فقال موسى عليه السالم :يا رب إنك قد
سمعت مقالة بني إرسائيل وأنت أعلم بصالحهم فأوحي اهلل جل جالله إليه :يا

موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم فعند ذلك قال موسى عليه السالم:
« رب أرين أنظر إليك قال لن تراين ولكن انظر إيل اجلبل فإن استقر مكانه « وهو

هيوي « فسوف تراين فلام جتىل ربه للجبل « بآياته « جعله دكا وخر موسى صعقا فلام
أفاق قال سبحانك تبت إليك « يقول :رجعت إيل معرفتي بك عن جهل قومي «

وأنا أول املؤمنني « منهم بأنك ال ترى .فقال املأمون :هلل درك يا أبا احلسن ))(.)59

وتفسريه ( النعيم ) يف قوله تعاىل ( ُث َّم َلت ُْس َأ ُل َّن َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن الن َِّعي ِم– التكاثر )8/بحب

أهل البيت وواليتهم مصحح ًا ملن كان بحرضته من الفقهاء كام يظهر من الرواية
اآلتية عن إبراهيم بن عباس الصويل الكاتب باألهواز سنة 227ه قال  (( :كنا يوما

بني يدي عيل بن موسى عليهام السالم فقال يل  :ليس يف الدنيا نعيم حقيقي فقال له

بعض الفقهاء ممن حيرضه  :فيقول اهلل عز وجل ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) أما
هذا النعيم يف الدنيا وهو املاء البارد فقال له الرضا عليه السالم وعال صوته  :كذا
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فرسمتوه أنتم وجعلتموه عىل رضوب فقالت طائفة  :هو املاء البارد وقال غريهم

:هو الطعام الطيب وقال آخرون  :هو النوم الطيب قال الرضا عليه السالم  :ولقد
حدثني أيب عن أبيه أيب عبد اهلل الصادق عليه السالم أن أقوالكم هذه ذكرت عنده يف

قول اهلل تعاىل  ( :ثم لتسئ ُل َّن يومئذ عن النعيم ) فغضب عليه السالم وقال  :إن اهلل عز
وجل ال يسأل عباده عام تفضل عليهم به وال يمن بذلك عليهم ،واالمتنان باإلنعام

مستقبح من املخلوقني فكيف يضاف إىل اخلالق عز وجل ما ال يريض املخلوق به ؟
! ولكن النعيم حبنا أهل البيت ،ومواالتنا يسأل اهلل عباده عنه بعد التوحيد والنبوة؛

ألن العبد إذا وفا بذلك أداه إىل نعيم اجلنة الذي ال يزول ولقد حدثني بذلك أيب عن

أبيه عن آبائه عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال :قال رسول اهلل ( ص )  :يا عيل
إن أول ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل (
ص ) وإنك ويل املؤمنني بام جعله اهلل وجعلته لك فمن أقر بذلك وكان يعتقده صار

إىل النعيم الذي ال زوال له .)60())...

وسئل اإلمام الرضا  gعن التوحيد فقال (( :كل من قرأ قل هو اهلل أحد وآمن هبا
فقد عرف التوحيد  ،قلت  :كيف يقرؤها ؟ قال  :كام يقرؤها الناس وزاد فيه كذلك

اهلل ريب كذلك اهلل ريب ))(.)61

وكان لإلمام الرضا  gدور يف إثبات عصمة األنبياء – عليهم السالم -عندما ُيسأل
عن تفسري بعض اآليات الظاهرة يف عدم عصمتهم ،وجواز املعصية عليهم كام يف أكثر

مناظراته مع املأمون وغريه من ذلك سؤال املأمون اإلمام عن النبي إبراهيم  gوعن

مر هبا ظاهر النص القرآين يف حديثه عن إبراهيم حتى ظهر له احلق
مرحلة الشك التي ّ
وآمن به(. )62قال تعاىل ( َف َل َّم َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر َأى ك َْو َك ًبا َق َال َه َذا َر ِّب َف َل َّم َأ َف َل َق َال َل
ِ
نيَ ف َل َّم َر َأى ا ْل َق َم َر َب ِاز ًغا َق َال َه َذا َر ِّب َف َل َّم َأ َف َل َق َال َل ِئ ْن َل ْ َ ْي ِد ِن َر ِّب َلَكُو َن َّن
ب ْالفِ ِل َ
ُأح ُّ
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ني َ ف َل َّم َر َأى َّ
ْب َف َل َّم َأ َف َل ْت َق َال َيا
الضا ِّل َ
ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الش ْم َس َب ِاز َغ ًة َق َال َه َذا َر ِّب َه َذا َأك َ ُ
ُون  إِ ِّن وجه ُت وج ِهي لِ َّل ِذي َف َطر السمو ِ
َق ْو ِم إِ ِّن َب ِري ٌء ِمَّا ت ْ ِ
ُشك َ
ات َو ْالَ ْر َض َحنِي ًفا
َ َّ َ َ
َ َّ ْ َ ْ َ
َو َما َأنَا ِم َن ا ُْل ْ ِ
ني – األنعام )79-76/كام يف الرواية املروية عن (( عيل بن حممد
ش ِك َ
بن اجلهم  ،قال  :حرضت جملس املأمون وعنده عيل بن موسى الرضا عليهام السالم ،

فقال له املأمون  :يا ابن رسول اهلل أليس من قولك إن األنبياء معصومون  ،قال  :بىل
 ،قال  :فسأله عن آيات من القرآن  ،فكان فيام سأله أن قال له  :فأخربين عن قول اهلل
عز وجل يف إبراهيم ( فلام جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريب ) فقال الرضا عليه

السالم  :إن إبراهيم عليه السالم وقع إىل ثالثة أصناف  :صنف يعبد الزهرة  ،وصنف
يعبد القمر  ،وصنف يعبد الشمس  ،وذلك حني خرج من الرسب الذي أخفي فيه

 ،فلام جن عليه الليل ورأى الزهرة قال  :هذا ريب عىل اإلنكار واالستخبار  ،فلام أفل
الكوكب قال  ( :ال أحب اآلفلني ) ألن األفول من صفات املحدث ال من صفات
القديم  ،فلام رأى القمر بازغا قال  :هذا ريب عىل اإلنكار واالستخبار  ،فلام أفل قال

 ( :لئن مل هيدين ريب ألكو َن َّن من القوم الضالني ) فلام أصبح ( ورأى الشمس بازغة
قال هذا ريب هذا أكرب ) من الزهرة والقمر عىل اإلنكار واالستخبار ال عىل اإلخبار
واإلقرار ،فلام أفلت قال لألصناف الثالثة من عبدة الزهرة والقمر والشمس  ( :يا

قوم إين برئ مما ترشكون إين وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيفا وما

أنا من املرشكني ،وإنام أراد إبراهيم بام قال أن يبني هلم بطالن دينهم ،ويثبت عندهم

أن العبادة ال حتق ملا كان بصفة الزهرة والقمر والشمس  ،وإنام حتق العبادة خلالقها
وخالق الساموات واألرض ،وكان ما احتج به عىل قومه مما أهلمه اهلل عز وجل وآتاه

كام قال اهلل عز وجل  ( :وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم عىل قومه )( )63فقال املأمون  :هلل

درك يا ابن رسول اهلل.)64()) ...
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اخلامتة
إن الثروة العلمية اهلائلة التي قدّ مها اإلمام الرضا  gللعامل اإلسالمي بل للعامل
اإلنساين عامة وألتباع أهل البيت خاصة قد شملت ألوان العلوم واملعارف من فلسفة،

وكالم ،وطب ،وفقه ،وتفسري ،وتاريخ ،وتربية ،وآداب ،وسياسة،واجتامع...،الخ.
السالم) عناية بالغة بتفسري القرآن الكريم قراءة وحفظ ًا
عني اإلمام الرضا (عليه ّ
وتدريس ًا وتفسري ًا وتأويالً ،بحيث نقل الفكر القرآين والثقافة القرآنية إىل اآلخرين

بأحسن بيان وأوضح برهان فأواله املزيد من العناية يف حمارضاته وبحوثه التي ألقاها

عىل الفقهاء والعلامء وسائر طالبه وقد نقلها الرواة واملفرسون للقرآن الكريم ،وكان
اإلمام  gيعشق القرآن الكريم ،وعاش طول حياته يف أجواء قرآنية فهو الذي أدي
إىل أن يربمج ذلك حلياته الفردية.

ال ختتلف نظرة اإلمام الرضا  gعن بقية األئمة إىل القرآن بوصفهم ترمجان القرآن

والعدل الثاين بعد كتاب اهلل،وأهنام لن يفرتقا حتى يردا عىل املصطفى احلوض فهو
يرى أنّنا جيب أن نقف عند آيات القرآن ندرسها ونتدبرها ونأخذ منها خطوط

احلركة يف الواقع،ومناهج احلركة يف ما نتحرك به يف هذا العلم أو ذاك فهو اهلدى

والنور فإذا انفتحنا عليه ،وعرفنا كل معانيه فإننا سوف نعرف اهلدى مرشق ًا منري ًا أما
إذا جتاوزناها اىل غريها فإننا نرى ظلامت بعضها فوق بعض.

وأرشد اىل إتباع املحكم يف حالة وجود املتشابه يف القرآن ،وكذا يف أخبار أهل البيت

bفكان القرآن هو القاعدة الفكرية التي يستمد اإلمام منها كل فكرة ،والسيام يف

األسئلة املوجهة إليه فكانت إجاباته متثل انتزاعات من القرآن.
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مر بآية تتحدث عن اجلنة أو النار
وكان يكثر من تالوة القرآن يف الليل يف فراشه فإذا ّ

بكى وسأل اهلل اجلنة وتعوذ به من النار ،وكان  gيتلو القرآن عند الطعام فإذا أكل
أتى بقصعة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إىل أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل

يشء شيئا فيضع يف تلك القصعة ثم يأمر هبا للمساكني ثم يتلو هذه اآلية َف َل ا ْقت ََح َم
ا ْل َع َق َب َة

وكان اإلمام  gمن تفاعله مع القرآن إذا قرأ بعض سور القرآن الكريم عقب عليها
ببعض الكلامت من ذلك سورة التوحيد فإذا فرغ من تالوهتا عقب عليها بقوله« :

كذلك اهلل ربنا « يقول ذلك ثالثا ،وكذا سورة الكافرون وإذا فرغ من قراءهتا قال
ثالثا « ريب اهلل وديني اإلسالم « أما سورة التني فيقول بعد الفراغ من قراءهتا« :

بىل وأنا عىل ذلك من الشاهدين « ،وأما سورة القيامة إذا قرأها يقول « :سبحانك
اللهم ،»..وكذا سورة الفاحتة فبعد فراغه من قراءهتا يقول « :احلمد هلل رب العاملني..

ومثل ذلك سورة األعىل فإذا تال هذه السورة قال « :سبحان ريب األعىل .

وظل القرآن أنيس ًا حتى الرمق األخري من حياته الرشيفة إذ يروى أنه كان آخر ما
ِ
ِ
ِ
ب َع َل ْي ِهم ا ْل َقت ُْل إِ َل م َض ِ
اج ِع ِه ْم)،
ب َز ا َّلذي َن كُت َ
َ
ُ
تكلم به قوله تعاىل ( َل ْو ُكنْت ُْم ِف ُب ُيوتك ُْم َل َ َ

وقوله(وك َ
َان َأ ْم ُر اللَِّ َقدَ ر ًا َم ْقدُ ور ًا).
َ

يفسه تفسري ًا
يفس القرآن بالقرآن ،وثانية ّ
أما أسلوبه يف التفسري فقد تنوع فتار ًة ّ

يفسه تفسري ًا فقهي ًا ،وقد حيتكم اىل
باطني ًا ال يعتمد فيه عىل ظاهر األلفاظ ،وثالثة ّ
سبب النزول ،وهكذا بحسب املقام إذ جتد مناهج التفسري كلها عند اإلمام (صلوات
ينوع يف استخدامها.
اهلل عليه) واضحة جلية ّ
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ومل يكن لإلمام الرضا كتاب يف التفسري ،وإنام هي آيات ُيسأل عن معناها ،وقد
اعتمد عىل مبدأ احلوار يف تفسريه لآليات ،وكان له  gدور يف إثبات عصمة األنبياء

– عليهم السالم -عندما ُيسأل عن تفسري بعض اآليات الظاهرة يف عدم عصمتهم،
وجواز املعصية عليهم كام يف أكثر مناظراته مع املأمون كام يف مناظراته واحتجاجاته

مع املأمون ،والزنادقة ،وأهل الكتاب.
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