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امللخص:

هتــدف هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن أقــوال علــي بــن إبراهيــم القمــي يف تفســريه ومقارنتهــا بتفاســري 
الســلف.

وقــد قســمت هــذه الدراســة إىل أربعــة مباحــث تنــاول فيهــا الباحــث عــدة أفــكار: كالتعريــف بعلــي 
القمــي وتفســريه. ويف النهايــة توصــل الباحــث إىل عــدة نتائــج منهــا أن: تفســري القمــي تفســري حــزيب وليــس 
تفســريا آلايت كتــاب هللا، كذلــك جيــب إعــادة حتقيــق هــذا التفســري برؤيــة غــري شــيعية توضــح الفــروق بــني 

نســخ التفســري وتعــرف لألعــالم الــواردة يف هــذا التفســري وعدالتهــم.

Abstract
The aim of the study is revealing the views of Ali Al-Qummi in his interpretation and 
comparing them to those of the predecessors.
The study was divided into four sections in which the researcher handled various ideas, 
such as introducing Ali Al-Qummi and his interpretation. The researcher has eventu-
ally made a number of conclusions: the interpretation of Al-Qummi is partisan not an 
explanation of the verses of the holy Qur’an; this interpretation must be re-investigated 
from a non-Shiite viewpoint that makes clear the differences between the versions of 
the interpretation and introduce the great figures mentioned therein, as well as judging 
their objectivity
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املُقدمة:
احَلمــُد هلِل، الــذي خلــق اإلنســان وأحســن خلقــه، ويســَر لــُه الُســبَل لعبادتــِه 
وإعمار أرضِه، ففســَد فيها وغوى؛ فأرســل لُه األنبياء بشــرًا هلدايته، وُأُصلي وأُســلم 
علــى ســيدان حُممــد، آخــر األنبيــاء والُرســل؛ فليــس بعــده نــيب وال وصــي، أُنــزل عليــه 
الُقــرآن الكــرمي، شــريعًة ومنهاًجــا؛ لُيخــرج النــاس مــن الظُلمــاِت إىل النُــور، ِكتــااًب 

حَمفوظًــا مــن التحريــف والتبديــل؛ فبلــغ  رســالته إىل أن قبضــه هللا إىل جــواره.
وبعــد وفاتــه  اجتمــع املســلمون الختيــار خليفــة حيفــظ هللا بــه األمــة؛ ومل 
يُكــن ُهنــاك نــٌص يف الُقــرآن أو الُســنة يوصــي أبن يتــوىل احُلكــم شــخٌص بعينــه أو 
أســرة ِبَعْينهــا، وابلتــايل فهــذا األمــُر ُمــوكل للُمســلمني ليختــاروا َمــْن ُيصلــح ليكــون 
خليفــة عليهــم؛ بشــروط وضعهــا املشــرِّع؛ فاجتمــع األنصــار يف ســقيفة بــي ســاعدة 
أبــو بكــر وعمــر  ِبَذلِــَك  َوَعلِــَم  ليكــون خليفــَة املســلمني؛  الختيــار رجــٍل منهــم 
)رضــي هللا عنهمــا(، فذهبــا إىل الســقيفة َومتــت البيعــُة أليب بكــر الصديــق ، وبــه 

َوَقــى هللاُ اإلســالَم ِفتنــًة كبــريًة كانــت ســتقضي علــى الدولــة الناشــئة.
تَــوىل  بــن اخلطــاب  اخلالفــة، وبعــد ذلــك  تَــوىل ُعمــر   ، وبعــد وفاتــه

اتســعت وثبتــت أركاهنــا. أن  بعــد  بــن عفــان ِخالفــة دولــة اإلســالم  ُعثمــان 
ويف أواخــر ُحكــم عثمــان بــن عفــان  بــدأت اخِلالفــات تظهــر يف الدولــة 
اإلســالمية؛ بســبب الكثــري مــن اخلصــوم الذيــن أرادوا هــدم دولــة اإلســالم؛ الــي 
قضــت علــى اإلمرباطوريتــني )الفارســية والروميــة(، واخلِــالف الــذي ظهــر يف تلــك 
الفــرتة، كان ِخالفًــا َعلــى اإلمامــة؛ فلــم يظهــر خــالٌف آخــر بــني بــي اإلســالم إالَّ 

يف هــذه القضيــة.
ويف هنايــة األمــر متَّ قـَْتــل ُعثمــان بــن عفــان ، علــى أيــدي جمموعــة مارقــة 
خارجــة عــن اإلســالم، وتــوىل اخلالفــة علــيٌّ ، الــذي رفــض يف البدايــة؛ ولكــن 
مــع ضغــط الصحابــة عليــه قبــل اخلالفــة جُمــربًا؛ ولكــن مل يدخــل يف هــذه البيعــة 

بعــض املســلمني مــن األمصــار األخــرى.
وبعــد ذلــك حدثــت موقعــة اجلمــل الــي جعلــت الصــدع الصغــري الــذي فُتــح 

بعــد مقتــل عثمــان  يــزداد؛ واهلــوة بــني املســلمني تتســع.
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التقــت  اإلســالم؛  أبنــاء  مــن  اآلالف  فيهــا  ســقط  الــي  املوقعــة  تلــك  فبعــد 
  ســيوف اإلســالم مــرة أخــرى يف موقعــة صفــني، وكادت كفــة عســكر علــي
تنتصــر؛ لــوال أن رُفعــت املصاحــف علــى أســنة الرمــاح، وجلــأ الطرفــني إىل اهلُدنــة 
والتحكيــم، وظهــر ُهنــا الصــدع يف جيــش علــي ، وظهــر اخلــوارج الذيــن رأوا 
أن )ال حكــم إال هلل(؛ فدخــل معهــم رضــوان هللا عليــه حــراًب طاحنــًة، انتهــت يف 

النهايــة ابغتياهلــم لــه رضــوان هللا عليــه.
ويف هــذا الوســط املشــتعل ظهــرت فرقــة تُنــادي حبــق أوالد علــي يف اخلالفــة مــن 

بعــده، وهــؤالء هــم الشــيعة الذيــن انقســموا بعــد ذلــك إىل فــرق عــدة.
وانقســمت األمــة اإلســالمية إىل فــرق؛ كل فرقــة منهــا حاولــت إجيــاد مــا يُثبــت 
  أقدامهــا يف الكتــاب والُســنة، فظهــر الوضــع واالحنــراف فُنســب إىل الرســول

أحاديــث كثــرية، تدعــم رأي ُكل فرقــة ضــد الفــرق األخــرى.
ومــن هــذه الفــرق )الشــيعة اإلماميــة(، الذيــن حاولــوا إثبــات وجهــة نظرهــم حــول 
اإلمامــة والواليــة، وَيظهــُر ذلــك واِضًحــا َجليًّــا يف تفســري علــي بــن إبراهيــم القمــي 

للقــرآن الكــرمي، الــذي يُعــاجل يف صفحاتــه هــذه القضيــة.
وتقــوم هــذه الدراســُة علــى تقــدمي ُرؤيــة حتليليــة عــن أقــوال القمــي يف تفســريه مــن 
ســورة الفاحتــة إىل ســورة األنفــال؛ َمــَع ُمقارنتهــا أِبقــوال ُمفســري الســلف. ومــن هللا 

أســأل العــون، وأســتمد منــه التوفيــق.
وأمَّــا عــن ســبب اختيــاري هلــذا املوضــوع: فهــو أن تفســري القمــي يُعــدُّ مــن أهــم 
ا عندهــم؛ فُيعــد مــن أئمــة  ُكتــب الشــيعة التفســريية، َوُمَصنُِّفــُه لَــُه َمْنزِلــٌة خاصــٌة جــدًّ
َمْذَهِبهــم املعتربيــن، كمــا ال ميكننــا إغفــال أن الشــيعة اإلماميــة أتيت يف املرتبــة الثانيــة 
بعــد أهــل الُســنة مــن حيــُث العــدد، وهلــا اهتمــام كبــري ابلدفــاع عــن مذهبهــا ونشــر 
الُكتــب الكثــرية للدعايــة هلــذا املذهــب؛ كذلــك ُيالحــظ يف هــذه الفــرتة أن قنــوات 

الشــيعة التليفزيونيــة أصبحــت كثــرية، وتبــث دائًمــا وســائل دعائيــة هلــذا املذهــب.
كمــا أنَّ دراســة هــذه املســألة هلــا أمهيــة كبــرية؛ ألهنــا تُوِقــف الباحــث وطالــب 
ِعــي أبنــُه ال خَيْتلــُف اختالفًــا كبــريًا عــن  العلــم علــى حقيقــة هــذا املذهــب الــذي َيدَّ
مذهــب أهــل الســنة، وتــؤدي دراســة هــذا التفســري إىل معرفــة بعــض النقــاط املهمــة 



أقوال علي بن إبراهيم القمي يف تفسريه وُمقارنتها بتفاسري السلف 178

ــم  عــن هــذا املذهــب املنتشــر يف بعــض دول آســيا، كإيــران، والعــراق، حيــث إهنَّ
حياولــون نشــر مذهبهــم يف دول أخــرى؛ منطلقــني مــن فكــرة أهنــم فرقــة مظلومــة 

وُمفــرتى عليهــا، وأبهنــا األحــق خبالفــة الدولــة اإلســالمية.
وأما عن الدراسات السابقة هلذا املوضوع:

فَلــْم أجــْد يف حــدوِد اطِّالعــي، دراســًة مســتقلًة تناولــت موضــوَع )أقــوال علــي 
بــن إبراهيــم القمــي يف تفســريه َوُمقارنتهــا أِبقــوال الَســلف مــن ســورة الفاحتــة إىل 
ســورة األنفــال قــراءة حتليليــة(، لكــن الباحــث وجــد بعــض األحبــاِث املنجــزِة يف 

)تفســري القمــي( الــي ســيفيُد منهــا، أمهُّهــا -علــى حــِد علــِم الباحــِث -:
أمــل  إعــداد:  تفســريه »عــرض ونقــد«،  القمــي يف  إبراهيــم  بــن  منهــج علــي   -
بنــت إبراهيــم الشــيخ، ُكليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى، الســعودية، 

1421-1422ه.
- منهــج القمــي يف تفســريه دراســة وتقــومي، زيــد ُعمــر عبــد هللا، كليــة الرتبيــة، 

1419ه-1998م. الــرايض،  ســعود،  امللــك  جامعــة 
حممــد  حممــد  الكــرمي،  القــرآن  تفســري  يف  ومنهجهــم  عشــرية  االثــى  الشــيعة   -
إبراهيــم العســال، منصــور للطباعــة والتوزيــع، ط1، 1427ه؛ انقــش املؤلــف يف 
البــاب الرابــع مــن هــذا الكتــاب تفاســري الشــيعة بــني الغلــو واالعتــدال، وأفــرد عــدة 

صفحــات للحديــث عــن تفســري القمــي.
ومــن املالحــِظ يف هــذا الشــأِن، تَنــاُوُل هــؤالِء الباحثــنَي والنقــاِد ملنهــج علــي بــن 
إبراهيــم القمــي يف تفســريه، ممــا جيعــل نتائَجهــا الــي توصَّــل إليهــا أصحاهُبــا مشــكاًة 
علــى ســبيِل البحــِث يف جزئيــاِت هــذه الدراســِة، بصفــٍة عامــٍة، مــن جهــٍة، ويف 
ابِب املوازنِة بنَي نتائج هذه الدراســة، وســابقاهِتا، ومعاصراهِتا، يف كل َمن خيوض 

البحــث يف تفســري القمــي... مــن انحيــٍة أخــرى.
وآخرهتــا  بعامــٍة  الســابقِة  الدراســاِت  هــذه  نتائــِج  مطالعــِة  ِمــن  يتضــح  كمــا 
خباصــٍة، مــدى إمجــــــاِعها علـــــــى أن تفســري القمــي يُعــدُّ مــن أهــم ُكتــب الشــيعة 
التفســريية، وجتــاوز أصحاهِبــا، قاصديــَن، أو غــري قاصديــَن، عــن أقــوال علــي بــن 
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إبراهيــم القمــي يف تفســريه وُمقارنتهــا أبقــوال الســلف مــن ســورة الفاحتــة إىل ســورة 
ــِة اســتكماِل هــذه املنظومــِة العلميــِة،  ــا حملاولــــ ــا يدفُعنَـــــ األنفــال )قــراءة حتليليــة(، ممـــ
ــي هــذا التفســري. ــِة، أو التفــرُِّد، فـــ ــى مظاهــر املشاركــــ ــوفًا علــــ ــِة، وقــ هبــذه الــــدراســــ

ويعتمــُد الباحــُث يف هــذه الدراســِة علــى املنهجــني االســتقرائي والتحليلــي؛ 
فاســتخدم الباحــث املنهــج االســتقرائي يف مجــع مــادة البحــث وتتبعهــا يف مظاهنــا، 
مُثَّ اســتخدام املنهــج التحليلــي يف حتليــل املــادة واســتنباط معانيهــا وربطهــا بعضهــا 
النبــوي  الكــرمي، ولنصــوص احلديــث  للُقــرآن  النصــوص املخالفــة  ببعــٍض، ونقــد 

وإمجــاع الُعلمــاء.
وقــد التزمــت املنهــج الشــكلي يف كتابــة البحــث، عنــد النقــل النصــي، والنقــل 
ابملعــى، مــع عــزو اآلايت ملواضعهــا، وختريــج األحاديــث، وأقــوال الُعلمــاء، وكذلــك 
مــا يتعلــق ابجلوانــب الفنيــة وعالمــات الرتقيــم، وحنــو ذلــك مــن ُمســتلزمات البحــث 

العلمــي.
وجاءت الدراسة مكونة من أربعة مباحث، يسبُقها مقدمٌة ومتهيــــــٌد، وتعقُبها 

خــامتٌة، مث ثبت ابملصادِر واملراجِع، وجاءت صورهُتا النهائية على النحِو اآليت:
وأمهيتــِه،  البحــِث،  مشــكلِة  عــن  الباحــُث  فيهــا  حتــّدث  وقــد  املُقدمــة: 

الدراســِة. ُخطّــِة  ثَّ  الســابقِة،  والدراســاِت  ومنهجــه، 
املبحث األول: املقصود مبعاجلة النص الُقرآين عند القمي.

املبحث الثاين: تعريف موجز بعلي بن إبراهيم القمي وتفسريه.
املبحث الثالث: توجيه اآلايت القرآنية وحتريفها عند القمي.

املبحث الرابع: تفسري القمي للنص الُقرآين.
اخلامتة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
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املبحث األول: املقصود مبُعاجلة النص الُقرآين عند القمي.
قبــل وضــع تعريــف اصطالحــي حُمــدد للمقصــود مُبعاجلــة النــص الُقــرآين عنــد 
ــر للنــص الُقــرآين. القمــي، جيــب أواًل توضيــح رؤيــة املذهــب الــذي ينتمــي إليــه املفسِّ

إنَّ اخِلالف الَقائَِم َبني الِفرق اإلســالمية مدارُُه حوَل َمْن يتوىل أمر املســلمني؛ 
كان املنــزع سياســيًّا يف أولــه؛ ولكــن السياســة اإلســالمية ترتبــط ارتباطًــا وثيقــا 
ابلديــن اإلســالمي، وابلتــايل كان الديــن اإلســالمي يف العمــوم والنــص الُقــرآين يف 

اخلصــوص َمْدَخــاًل لبيــان ُكل فرقــة ألحقيتهــا يف احُلكــم مــن خــالل النــص.
والشــيعة االثــى عشــرية هــم تلــك الفرقــة الــي زعمــت أن عليًّــا ، هــو األحــق 
ابخلالفة من غريه من الصحابة، وأبهنم أخذوا حقه ، يف والية أمر املسلمني.

ومســوا ابســم الشــيعة االثــى عشــرية؛ ألهنــم قالــوا ابثــى عشــر إماًمــا دخــل آخرهــم 
الســرداب بسامراء.

ومسّــوا أيًضــا ابإلماميــة؛ ألهنــم يقولــون: إن »األئمــة مل يعرفــوا ابلوصــف؛ بــل 
ُعينــوا ابلشــخص، فُعــني اإلمــام علــي مــن النــيب ، وهــو يُعــني مــن بعــده بوصيــة 

مــن النــيب ، وُيســمون األوصيــاَء«)1(.
وتقوم هذه الفرقة على عدة أصول)2(: 

1- األصل األول من أصول الشيعة االثى عشرية هو اإلمامة.
2- أن النــيب نــص علــى تعيــني علــي ، خليفــة مــن بعــده؛ وأن الصحابــة 
اتفقــوا بينهــم علــى كتــم هــذا األمــر؛ علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــص قاطــع يثبــت 
أن الرســول قــد أوصــى ابخلالفــة ألحــد، واإلمامــة عنــد أهــل الُســّنة تثبــت إبمجــاع 
األمــة، وأنَّ اإلمــام علــي ، مل خيــرج علــى أحــد مــن الصحابــة؛ ولــو كان لــه حــق 

لطالــب بــه وهــو القــوي الشــديد.
أبو زهرة، حممد، اتريخ املذاهب اإلسالمية، مكتبة األسرة، 2014م، ص54.  )1(

يُنظــر: )الذهــيب، التفســري واملفســرون(، )حممــد، أمحــد، دراســة عــن الفــرق يف اتريــخ املســلمني(،   )2(
)البغــدادي، الفــرق بــني الفــرق(، )موســى، حافــظ، أصــول وعقائــد الشــيعة االثنــا عشــرية(، 
)عبــد الرمحــن، ســفر، أصــول الفــرق واألداين واملذاهــب الفكريــة(، )الشــافعي، عبــد امللــك 
عبــد الرمحــن، الفكــر التكفــريي عنــد الشــيعة حقيقــة أم افــرتاء(، )اجليــزاوي، أشــرف، عقائــد 
الشــيعة اإلماميــة االثــى عشــرية الرافضــة(، )األصبهــاين، أيب نعيــم، اإلمامــة والــرد علــى الرافضــة(، 

)القفــاري، انصــر عبــد هللا، أصــول مذهــب الشــيعة االثــى عشــرية عــرض ونقــد(.
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3- األئمة معصومون من اخلطأ والسهو والنسيان؛ ويتلقون علمهم من عند هللا.
4- يؤمنون برجعة اإلمام الثاين عشر من غيبته.

5- الُقــرآن املوجــود بــني أيدينــا اآلن، ليــس هــو الُقــرآن الــذي نــزل علــى حممــد؛ 
وأن الُقــرآن الصحيــح ســينزل بــه املهــدي املنتظــر.

هــذه بعــض أصــول هــذه الفرقــة الغاليــة؛ الــي يــدور تفســري الُقــرآن عندهــا علــى 
هــذه األصــول؛ فيحاولــون إثبــات عقائدهــم مــن خــالل النــص الُقــرآين، وهــذا ليــس 

تفســري كتــاب هللا الغــي آبايتــه البينــات عــن ُكل بيــان.
أشــبه  فتفســريه  جليًّــا؛  واضًحــا  األمــر  هــذا  ســيجد  القمــي  لتفســري  والناظــر 
بكتــاٍب حــزيبِّ ألشــخاص نظــروا إىل الُقــرآن علــى أنــه حُمــرٌف خــادٌم ملصاحلهــم؛ 
وهــذا ليــس جتنًيــا عليهــم؛ بــل األمــر واضــح ألصحــاب العيــون املبصــرة. وإذا تُــرك 
هذا األمر بدون دراســة؛ فإن ُكل شــخص يُريد أن يعتقد اعتقاًدا َســُيحاول أتويل 
النص وفق هواه، وابلتايل ســنجد شــخًصا من غري االثى عشــرية، يرى أن الُقرآن 

حيتــوي علــى ذكــر أئمتــه.
فُمحقــق تفســري القمــي يبــدأ بتهيئــة القــارئ ألصــول مذهبــه وتقريــِر أنَّ تفســرَي 
الُقــرآن ال يؤخــذ؛ إال مــن النــيب واألئمــة، فنــراه يقــول »وللتمســك ابلُقــرآن البــد مــن 

فهــم معانيــه وأتويالتــه وال مُيكــن حتصيلــه؛ إال مــن طريــق أهــل البيــت«)1(.
هكــذا يبــي هــؤالء ُمعتقدهــم، ال جيــب أن تــرى؛ إال مــا يــراه األئمــة؛ مــع أن يف 
كتــاب هللا ُمتســع للفهــم واالســتنباط، وال مُيكــن أبي حــال مــن األحــوال احلجــر 

علــى العقــول، والُقــرآن الكــرمي يُطالــب ابســتخدام العقــل والتدبــر يف آايت هللا.
بعــد هــذا العــرض املوجــز هلــذه الفرقــة وُمعتقدهــا يف حتريــف النــص، ويف دوران 

النــص حــول الواليــة واإلمامــة والعصمــة.
يُناقشــها يف حبثــه، وهــي  يُريــد أن  الــي  القضيــة  الباحــث إىل تعريــف  يصــل 

تعريًفــا اصطالحيًّــا. هلــا  ليضــع  القمــي؛  عنــد  الُقــرآين  النــص  ُمعاجلــة 

القمي، علي بن إبراهيم، تفســري القمي، قم، مؤسســة اإلمام املهدي،1435ه، ج1، ص4،   )1(
ُمقدمــة التفســري.
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التعريف االصطالحي
املقصــود مبُعاجلــة النــص: هــو امليــل إىل تصحيــح النــص الُقــرآين وفــق أصــول فرقــة 

الشــيعة اإلمامية، وليس العكس.
وهــذا األمــر ســيظهر واضًحــا جليًّــا، عندمــا يتعــرض الباحــث يف الصفحــات 

القادمــة لتفســري القمــي، الــذي يقــول يف ُمقدمــة تفســريه 
» فالُقرآن منه انســخ ومنه منســوخ، ومنه حُمكم ومنه ُمتشــابه، ومنه عام ومنه 
خــاص، ومنــه تقــدمي ومنــه أتخــري، ومنــه ُمنقطــع ومنــه معطــوف، ومنــه حــرف مــكان 
حــرف ومنــه حُمــرف، ومنــه علــى خــالف مــا أنــزل هللا )عــز وجــل(. ومنــه مــا لفظــه 
عــام ومعنــاه خــاص، ومنــه مــا لفظــه خــاص ومعنــاه عــام. ومنــه آايت بعضهــا يف 

ســورة ومتامهــا يف ســورة أخــرى«)1(. 
ويف هنايــة هــذا املبحــث، مُيكــن القــول أبننــا جيــب أن ندافــع عــن اإلســالم مــن 
خطــر أولئــك؛ ألهنــم أعظــم خطــرًا علــى اإلســالم مــن غريهــم مــن أصحــاب امللــل 
األخــرى؛ وألن هــذه املعركــة مل تنتــِه؛ فأصحــاب هــذه األفــكار ُكثــر ويُنتجــون ُكتبًــا 

حــول مذاهبهــم هــذه.
وهلــذا ال جيــب التعتيــم علــى تفاســريهم وُكتبهــم؛ بــل جيــب دراســة ُكتبهــم والــرد 

عليهــا، ونشــرها للعامــة؛ ليأخــذوا حذرهــم مــن هــذه األفــكار املضلــة.
املبحث الثاين: تعريف موجز بعلي بن إبراهيم القمي وتفسريه.

1- حياته الشخصية:
امســه ونســبه ومولــده: هــو علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، أبــو احلســن القمــي)2(؛ 

ويُنسب إىل مدينة ُقمُّ )ابلضم وتشديد امليم(، وأهلها ُكلهم شيعة إمامية)3(.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، ص24.  )1(

يُنظر: )الصفدي، الوايف ابلوفيات: 20/6(، )العسقالين، ابن حجر، لسان امليزان:191/4(،   )2(
فســرين:392/1(، )كحالــة، رضــا، ُمعجــم املؤلفــني:9/7(، )نويهــض، 

ُ
)الــداوودي، طبقــات امل

عــادل، ُمعجــم املفســرين مــن صــدر اإلســالم وحــى العصــر احلاضــر: 349/1(، )القمــي، علــي 
بــن إبراهيــم، مقدمــة تفســري القمــي: ص6(.

احلمــوي، ايقــوت، معجــم البلــدان، ط2، بــريوت، دار صــادر، 1995م، ج4، ص397-  )3(
.398
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ــا عــن والــده؛ فهــو إبراهيــم بــن هاشــم، يقــول عنــه حُمقــق تفســري ابنــه »قــد  أمَّ
حكــى الشــيخ والنجاشــي)1( وغريمهــا مــن األصحــاب أنــه أول مــن نشــر أحاديــث 
الُكوفيــني بقــم، وقــال الســيد الدامــاد)2( يف حمكــي الرواشــح أن مدحهــم إايه أبنــه 
أول مــن نشــر أحاديــث الُكوفيــني بقــم، وقــال أيًضــا الصحيــح والصريــح عنــدي 
أن الطريــق مــن جهتــه صحيــح فأمــره أجــّل وحالــه أعظــم مــن أن يتعــدل ويتوثــق 
مبعــدل وموثــق غــريه؛ بــل غــريه يتعــدل ويتوثــق بتعديلــه وتوثيقــه إايه. وهــو شــيخ 
مــن مشــايخ اإلجــازة، فقيــه، حُمــدث مــن أعيــان الطائفــة وكربائهــم وأعاظمهــم، 
كثــري الروايــة شــديد النقــل، قــد َروى عنــُه ثِقــات األصحــاب وأجالؤهــم وقــد اعتنــوا 
حبديثــه وأكثــروا النقــل عنــه كمــا ال خيفــى علــى مــن راجــع الُكتــب األربعــة للمشــايخ 
الثالثــة؛ فإهنــا مشــحونة ابلنقــل عنــه أصــواًل وفروًعــا«)3(. وهــذه الكلمــات تــدل علــى 

مكانــة والــده الكبــرية يف املذهــب الشــيعي.
أمــا عــن والدتــه؛ فليــس ُهنــاك اتريــخ حُمــدد لوالدتــه؛ َوَذلِــك ِلقلــة املعلومــات 

التارخييــة املتوفــرة عنــه؛ مــع أن تفســريه مــن أهــم تفاســري الشــيعة املعتمــدة.
2- احلياة العلمية:

بعــد البحــث يف مصــادر الشــيعة؛ مل جيــد الباحــث معلومــات كافيــة عــن القمــي؛ 
فالغمــوض الــذي ظهــر يف حياتــه الشــخصية، هــو نفــس الغمــوض الــذي اكتنــف 
الُقــرآن  حياتــه العلميــة؛ فلــم أجــد أيًضــا ذكــرًا لنشــأته العلميــة وجلوســه حلفــظ 

الكــرمي، ودراســة الُســنة والُكتــب املعتمــدة يف مذهبــه.
كذلــك ليــس ُهنــاك ذكــر ِلرحالتــه العلميــة َوجُممــل مــا ذكــر عنــه »هــو انتقــال 

أبيــه مــن الكوفــة إىل قُــّم ومساعــه لروايــة أبيــه، ومــن مث بثهــا وروايتهــا عنــه«)4(.
أمحــد بــن علــي بــن أمحــد بــن العبــاس بــن حممــد بــن عبــد هللا، مــن علمــاء الشــيعة االثــى عشــرية   )1(
يف علــم الرجــال، وقــد عــاش يف أواخــر القــرن الرابــع، والنصــف األول مــن القــرن اخلامــس. 

يُنظر:)النجاشــي، الفهرســت:2/1(، )احللــي، رجــال ابــن داود:40 رقــم 96(.
الســيد حممــد بــن الســيد جعفــر اليــزدي املعــروف ابحملقــق الدامــاد، ولــد ســنة 1335ه، مبدينــة   )2(

أردكان يف إيــران.
القمــي، علــي بــن إبراهيــم، تفســري القمــي، ت/ الســيد طيــب املوســوي، ط3، إيــران، قــم،   )3(
آخــر. حتقيــق  القمــي،  تفســري  مقدمــة  مــج1، ص10-9،  1303ه(،  الكتــاب،  دار  مؤسســة 

الشــيخ، أمــل بنــت إبراهيــم، منهــج علــي بــن إبراهيــم القمــي يف تفســريه »عــرض ونقــد«، رســالة   )4(
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أمَّــا عــن شــيوخ القمــي؛ فمــن املؤكــد أن والــده إبراهيــم بــن هاشــم، مــن أوائــل 
الشــيوخ الذيــن تلقــى عنهــم العلــم، كذلــك يــرى صاحــب رســالة منهــج القمــي يف 
التفســري أن »مــن مشــاخيه أخــاه إســحاق بــن إبراهيــم، واحلقيقــة أنــه غــري معــروف 

ومل أعثــر لــه؛ إال علــى روايتــني نقلهمــا عنــه«)1(.
تالميذه:

1- أمحد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)2(.
2- حممد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)3(.

3- إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)4(.
4- حممد بن يعقوب بن إسحق، أبو جعفر الكليي)5(

ُمصنفاته)6(: 
- كتاب التفسري.

- كتاب الناسخ واملنسوخ.
- كتاب املغازي.
- كتاب الشرائع.

- كتاب قرب اإلسناد.
دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، 1421-1422ه، ص42.

الشيخ، أمل بنت إبراهيم، منهج علي بن إبراهيم القمي يف تفسريه« عرض ونقد«، ص42.  )1(
أمحــد بــن علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم بــن اخلليــل القمــي، أبــو علــي نزيــل الــري، ذكــره ابــن ابنويــه   )2(
يف اتريــخ الــري. وقــال: مســع أابه وســعد بــن عبــد هللا، وعبــد هللا بــن جعفــر احلمــريي وأمحــد بــن 
إدريــس، وغريهــم وكان مــن شــيوخ الشــيعة، روى عنــه أبــو جعفــر حممــد بــن علــي بــن ابنويــه، 

وغــريه. يُنظــر: )العســقالين، ابــن حجــر، لســان امليــزان، 557/1، رقــم 674(.
مل أجد ترمجته.  )3(
مل أجد ترمجته.  )4(

حممــد بــن يعقــوب بــن إســحق، أبــو جعفــر الكليي-بضــم الــكاف وإمالــة الــالم مث ايء ونــون-  )5(
الــرازي، ســكن بغــداد وحــدث هبــا، عــن حممــد بــن أمحــد بــن احلفــار وعلــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، 
وغريمهــا. وكان مــن فقهــاء الشــيعة واملصنفــني علــى مذهبهــم. يُنظــر: )العســقالين، ابــن حجــر، 

لســان امليــزان، 594/7، رقــم7574(.
تصانيــف  إىل  الذريعــة  القمــي:44،  منهــج  الطوســي:209رقم351،  يُنظر:)فهــرس   )6(

.)302 /4 لشــيعة: ا
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- كتاب املناقب.
- كتاب اختيار الُقرآن ورواايته.

- كتاب زاد ابن الندمي.
- كتاب احليض.

- كتاب التوحيد والشرك.
- كتاب فضائل أمري املؤمنني.

- كتاب األنبياء.
- كتاب الشذر.

وهذه الكتب جمهولة، وال يوجد هلا أثر، وال ذكر؛ إال يف مؤلفاهتم.
عقيدته ومذهبه الفقهي:

إن املطالــع لتفســري القمــي؛ جيــد أنــه شــيعي العقيــدة، إمامــي املذهــب، وهــذا 
يظهــر واضًحــا جليًّــا يف ُمقدمــة تفســريه؛ فيقــول »وحنــن ذاكــرون وخُمــربون مبــا ينتهــي 
إلينــا، ورواه مشــاخينا، وثقاتنــا عــن الذيــن فــرض هللا طاعتهــم، وأوجــب واليتهــم، 

وال يُقبــل عمــل؛ إال هبــم«)1(.
كذلــك يظهــر يف تفســريه، عقائــد الشــيعة اإلماميــة؛ كالواليــة واإلمامــة، وغريهــا 

مــن العقائــد األخــرى.
ويُعــدُّ علــي بــن إبراهيــم القمــي، إماًمــا مــن أئمتهــم، فيقــول احملقــق يف ُمقدمــة 
الشــائعة يف مســجد  واألعمــال  األدعيــة  أن  علــى جاللتــه  يــدل  وممــا  تفســريه« 
الســهلة املتداولــة املتلقــاة ابلقبــول املذكــورة يف املــزار الكبــري وغــريه ممــا ينتهــي ســندها 
إليــه ال غــري رضــوان هللا عليــه«)2(، فهــو عندهــم »ثقــة يف احلديــث، ثبــت معتمــد 
صحيــح املذهــب، مســع فأكثــر«)3(. وهبــذا يتضــح أن علــي بــن إبراهيــم القمــي، مــن 

ُعلمــاء الشــيعة املعتمديــن، وتفســريه مــن َأَجــلِّ التفاســري ِعندهــم.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، مقدمة التفسري، ص22.  )1(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، مؤسسة دار الكتاب، مقدمة تفسري القمي، ص8.  )2(
الطوســي، الفهرســت، ت/ الشــيخ جــواد القيومــي، ط1، مؤسســة نشــر الفقاهــة،1417ه،   )3(

ص209رقــم351.
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وفاته:
ليــس ُهنــاك اتريــخ حُمــدد لوفــاة القمــي، ِمثلمــا احلــال يف اتريــخ ميــالده؛ َوَلِكنَّــُه 
أدرك »عصر أيب حممد احلســن العســكري )عليه الســالم( وبقي إىل 307ه«)1(، 
وابلتــايل مُيكــن القــول أبن علــي ابــن إبراهيــم القمــي، قــد تــويف بعــد هــذا التاريــخ. 

آراء الُعلماء فيه:
يُعــدُّ القمــي عنــد الشــيعة مــن أئمــة املذهــب، وموثــق الدرجــة، وأقوالــه ثقــات، 

مــع أن تفســريه ميتلــئ ابحنرافــات كثــرية، ومــن أقــوال علمــاء الشــيعة فيــه:
- قــال النجاشــي)2( »علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم أبــو احلســن القمــي، ثقــة يف 
احلديــث، ثبــت، ُمعتمــد، صحيــح املذهــب، مســع فأكثــر، وصنــف ُكتـُبًــا َوُأِضــرَّ يف 

وســط عمــره«)3(.
- قــال اخلوئــي)4( »ولــذا حنكــم بواثقــة مجيــع مشــايخ علــي بــن إبراهيــم الذيــن روى 

عنهــم يف تفســريه مــع انتهــاء الســند إىل أحــد املعصومــني«)5(.
- وقــال غــريه »كان شــيخ الشــيعة وإمــام احلديــث والتفســري ال خيتلــف اثنــان مــن 
الشــيعة يف واثقتــه وجاللتــه وهــو عمــدة مشــايخ ثقــة اإلســالم أيب جعفــر حممــد بــن 

يعقــوب الكليــي)6(«)7(.
3- تفســري القمــي: إن تفســري علــي بــن إبراهيــم القمــي مــن أقــدم التفاســري 
ا  التفســري مصــدرًا هامًّــا جــدًّ هــذا  فــكان  إلينــا؛ وابلتــايل  الــي وصلــت  الشــيعية 

للتفاســري الــي أخــذت منــه فيمــا بعــد، وكذلــك للــرواايت احلديثيــة.
آغابزرك الطهراين، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، بريوت، دار األضواء، مج4، ص302.  )1(

أمحــد بــن علــي بــن أمحــد بــن العبــاس بــن حممــد بــن عبــد هللا، مــن علمــاء الشــيعة االثــى عشــرية   )2(
يف علــم الرجــال، وقــد عــاش يف أواخــر القــرن الرابــع، والنصــف األول مــن القــرن اخلامــس. 

اخلوئــي، أبــو القاســم املوســوي، معجــم رجــال احلديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، مؤسســة اإلمــام   )3(
اخلوئــي اإلســالمية، مــج12، ص212.

الســيد أبــو القاســم بــن الســيد علــي أكــرب اخلوئــي، يُلقــب ابحلشــاش، وقــد خلــف عــدًدا مــن   )4(
تــويف 8صفــر 1413ه. الُكتــب، 

اخلوئي، أبو القاسم املوسوي، معجم رجال احلديث، 63/1.  )5(
سبقت ترمجته.  )6(

العاملي، احلر، وسائل الشيعة، ط2، قم، مطبعة مهر، 1414هـ، مج20، ص71.  )7(
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وميتــاز هــذا التفســري أبن صاحبــه علــي بــن إبراهيــم القمــي، كان ُمعاصــرًا لإلمــام 
العســكري، ووالــده الــذي نقــل عنــه رواايتــه كان ُمعاصــرًا لإلمــام الرضــا. ولــه مكانــة 
هامة يف علم الرجال عندهم؛ فقد رأوا أن الرجال املتواجدين يف هذا التفسري ثقات.

وقــال حُمقــق تفســري القمــي عــن هــذا التفســري: »إن هــذه املؤلفــة حُتفــة عصريــة 
وخنبــة أثريــة؛ ألهنــا ُمشــتملة علــى خصائــص شــى قلمــا جتدهــا يف غريهــا فمنهــا: 
1-أن هذا التفسري أصل ُأصول لتفاسري َكثرية. 2-أنَّ رواايته مروية عن الصادقني 
)عليهــم الســالم( مــع قلــة الوســائط واإلســناد وهلــذا قــال يف الذريعــة أنــه يف احلقيقــة 
تفســري الصادقــني )عليهــم الســالم(. 3-ُمؤلفــه كان يف زمــن اإلمــام العســكري. 
4-أبــوه الــذي روى هــذه األخبــار البنــه؛ كان مــن أصحــاب اإلمــام الرضــا.5-

أنَّ فيــه علًمــا مجًــا مــن فضائــل أهــل البيــت )عليهــم الســالم( الــي ســعى أعداؤهــم 
إلخراجهــا مــن الُقــرآن الكرمي.6-أنَّــُه ُمتكفــل لبيــان كثــري مــن اآلايت القرآنيــة، الــي 

مل يفهــم ُمرادهــا متاًمــا؛ إالَّ مبعونــة إرشــاد أهــل البيــت التالــني للُقــرآن«)1(.
املآخذ على هذا التفسري:

اهتــمَّ علمــاء الشــيعة هبــذا التفســري واعتنــوا بــه، لكــن الناِظــر نظــرة انقــدة بعيــًدا 
عــن احلزبيــة واملذهبيــة، جيــد أن هــذا التفســري حيتــوي علــى العديــد مــن التحريفــات 

واألغاليــط.
وإذا كان الباحــث لــه مآخــذ علــى هــذا التفســري؛ فهــو ال يَعيــب يف أشــخاص، 
بــل ينقــض رواايت تفســريية، ال ترقــى لتفســري كالم هللا )عــز وجــل(؛ وعبــارات 
حزبيــة تصــور النــص الُقــرآين علــى أنــه كتــاب خــاص بطائفــة معينــة؛ مــع أن الُقــرآن 

نــزل للنــاس كافــة.
فالقمــي مل يُفســر الُقــرآن ابلقــرآن؛ وهــو أصــل مــن أصــول التفســري؛ ومل أَيُخــْذ 
كذلــك بتفســريات الصحابــة )رضــي هللا عنهــم( وأَتـَْباعهــم؛ فمــأل تفســريه بــرواايت 
مكذوبــة عــن أشــخاص جماهيــل ليــس هلــم ذكــر، نســبوا رواايت مبهمــة وضعيفــة 

إىل آل البيــت هــم منهــا بــرآء. 

القمي، علي بن إبراهيم، مقدمة تفسري القمي، مؤسسة دار الكتاب، ص15.  )1(
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فســر أبن الُقــرآن الــذي بــني أيدينــا، ليــس صحيًحــا؛ بــل 
ُ
كذلــك يقضــي امل

تعــرض للتحريــف مــن قبــل الصحابــة الذيــن جحــدوا حــق علــي وآل بيتــه يف إمامــة 
فســر وأصحابــه أبنــه يف هنايــة الزمــان ســريجع اإلمــام الغائــب 

ُ
ســلمني؛ ويؤمــن امل

ُ
امل

ومعــه الُقــرآن الصحيــح.
عنــه  التفســري  روى  الــذي  الســند  أن  جيــد  القمــي  لتفســري  طالــع 

ُ
امل كذلــك 

جمهــول؛ ومل جيــد الباحــث لــه ذكــر يف الُكتــب الرجاليــة؛ حــى علــي بــن إبراهيــم 
الباحــث ســابًقا. قليلــة، كمــا عــرض  فســر فاملعلومــات عنــه 

ُ
امل القمــي 

ويف الصفحــات القادمــة ســيحاول الباحــث توضيــح األخطــاء الــي ارتكبهــا 
القمــي يف تفســريه واخلاصــة مبُعاجلــة النــص الُقــرآين.

املبحث الثالث: توجيه اآلايت القرآنية وحتريفها عند القمي.
إن املقصود بعنوان توجيه اآلايت الُقرآنية وحتريفها عند القمي؛ هو حتريف اآلايت 

الُقرآنية، وحماولة إثبات وجهة نظر فرقته من خالل توجيه النص؛ ليوافق مذهبه.
والباحــث ال يتجــى علــى أحــد؛ بــل التفســري حيتــوي علــى ذلــك وهــذا مــا 

املبحــث. الباحــث يف هــذا  لــه  ســيعرض 
1- ُمقدمة التفسري

»وأما التقدمي والتأخري: فإن آية عدة النساء الناسخة ُقدمت على املنسوخة؛ 
ألن يف التأليــف قــد تقدمــت آيــة عــدة النســاء Mأَْربََعــَة أَْشــُهٍر َوَعْشــرًاL ]ســورة 
البقــرة:234[ علــى آيــة عــدة ســنة كاملــة؛ وكان جيــب أواًل أن تقــرأ املنســوخة الــي 

نزلــت قبــل؛ مث الناســخة الــي نزلــت بعدهــا«)1(. 
Mَواّلَِذيــَن  تعــاىل  قولــه  يُقــرأ  أن  جيــب  أنــه  يــرى  التفســري  هــذا  مؤلــف  إن 
يُتََوّفَــْوَن ِمنـُْكــْم َويَــَذُروَن أَْزَواًجــا َوِصّيَــًة ِلَْزَواِجِهــْم َمتَاًعــا ِإلَــى اْلَحــْوِلL ]ســورة 
البقــرة:240[، قبــل قولــه تعــاىل Mأَْربََعــَة أَْشــُهٍر َوَعْشــرًاL ]ســورة البقــرة:234[.

 وهــذا القــول خُمالــف للرتتيــب اإلهلــي للنــص الُقــرآين الــذي نــزل علــى الرســول

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، 27/1  )1(
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عتقــد 
ُ
مــن عنــد هللا، وهــذا القــول مل تقــل بــه غــري تلــك الفرقــة، الــي حُتــاول زعزعــة امل

وال  للتبديــل  يتعــرض  مل  الُقــرآين  النــص  أبن  اإلســالمية؛  اجلماعــة  عنــد  الثابــت 
التحريــف، وترتيــب ســور الُقــرآن توقيفــيٌّ؛ مل تدخــل فيــه يــد البشــر.

يَْشــَهُد   ُ الّلَ Mلَِكــِن  قولــه:  فهــو  منــه؛  حمــرف  هــو  مــا  »وأمــا  القمــي  يقــول 
 Lبِِعْلِمــِه َواْلَمَلِئَكــةُ يَْشــَهُدوَن بَِمــا أَْنــَزَل ِإلَْيــَك-يف علــي، كــذا نزلــت -أَْنَزلَــهُ 
ــَك  ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل ِإلَْي ــا أُْن ــْغ َم ُســوُل بَلِّ ــا الّرَ ــا أَّيَُه ]ســورة النســاء:166[. وقولــه: Mيَ
 -يف علــي-َوِإْن لَــْم تَْفَعــْل َفَمــا بَلَّْغــَت ِرَســالَتَهLُ ]ســورة املائــدة:67[. وقولــه: 
 Lلَُهــْم لَِيْغِفــَر   ُ الّلَ يـَُكــِن  حقهم-لَــْم  حممــد  -آل  َوَظلَُمــوا  َكَفــُروا  اّلَِذيــَن  Mِإّنَ 
 Lــوَن ــٍب يَْنَقِلبُ ــوا أَّيَ ُمْنَقلَ ــَن َظلَُم ــَيْعلَُم اّلَِذي ]ســورة النســاء:168[. وقوله:Mَوَس
]ســورة الشــعراء:227[. وقولــه: Mَولـَـْو تـَـَرى ِإِذ الّظَالُِمــوَن -آل حممــد حقهم-ِفــي 
َغَمــَراِت اْلَمــْوِتL ]ســورة األنعــام:93[، ومثلــه كثــري نذكــره يف مواضعــه«)1(.

إن مؤلــف هــذا التفســري يــرى أن ُهنــاك الكثــري مــن اآلايت حُمرفــة، ويذكــر بعــض 
األمثلــة علــى ذلك.

ُ يَْشــَهُد بَِمــا أَْنــَزَل ِإلَْيــَك أَْنَزلَــهُ بِِعْلِمــِه َواْلَمَلِئَكــةُ  ففــي قولــه تعــاىل )لَِكــِن الّلَ
الُقــرآين -يف علــي -ويــرى أبن هــذه اآليــة  يَْشــَهُدوَن(، ُيضيــف إضافــة للنــص 
هكــذا نزلــت؛ فهــو حُيَــوُِّل اآليــة مــن آيــة عامــة تناقــش جحــد اليهــود وكفــار مكــة 
ســلمني 

ُ
لــآلايت النازلــة علــى الرســول ، إىل آيــة حزبيــة، تتحــدث عــن كتمــان امل

الُقــرآين غــري صحيحــة،  النــص  حلــق علــي يف اإلمامــة؛ وهــذا اإلضافــات علــى 
وخُتالــف مبــدأ التواتــر.

2- ســورة البقــرة: »فــرد هللا عليهــم فقــال Mَوَمــا يُِضــّلُ بِــِه ِإّلَ اْلَفاِســِقيَن 
ــِه أَْن  ُ بِ ــَر الّلَ ــا أََم ــوَن َم ــِه-يف علي-َويَْقَطُع ــِد ِميَثاِق ــْن بَْع ِ ِم ــَد الّلَ ــَن يَْنُقُضــوَن َعْه اّلَِذي
يُوَصَل-يعــي مــن صلــة أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( واألئمــة )عليهــم الســالم( 

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي،30/1.  )1(
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َويُْفِســُدوَن ِفــي اْلَْرِض أُولَِئــَك ُهــُم اْلَخاِســُروَنL ]ســورة البقــرة:27-26[«)1(.
إن هللا عــى )ابلذيــن ينقضــون عهــد هللا( أهــل الشــرك والنفــاق والُكفــر يف مجيــع 
األمــم الذيــن كفــروا ابألنبيــاء وصــدوا عــن ذكــر هللا، ويقطعــون ُكل خــري هــؤالء هــم 
اخلاســرون يف الُدنيــا واآلخــرة؛ فيقــول النســفي)2( يف تفســريه:« النقــض الفســخ وفــك 
الرتكيــب والعهــد املوثــق واملــراد هبــؤالء الناقضــني لعهــد هللا أحبــار اليهــود املتعنتــون أو 
منافقوهــم أو الكفــار مجيًعــا، وعهــد هللا مــا ركــز يف عقوهلــم مــن احلجــة علــى التوحيــد 
كأنــه أمــر وّصاهــم بــه ووثقــه عليهــم، أو أخــذ امليثــاق عليهــم أبهنــم إذا بعــث إليهــم 
رســول يصدقــه هللا مبعجزاتــه صدقــوه واتبعــوه ومل يكتمــوا ذكــره، أو أخــذ هللا العهــد 
عليهم أن ال يسفكوا دماءهم وال يبغي بعضهم على بعض وال يقطعوا أرحامهم«)3(.

للنــص كلمــة )علــي(،  التنزيــل خُمتلًفــا؛ فأضــاف  أمــا القمــي فجعــل مقصــد 
فتحــول املعــى مــن معــى عــامٍّ ُقصــد بــه أهــل الشــرك إىل معــى خــاصٍّ ُقصــد بــه 

أولئــك الذيــن أنكــروا أحقيــة علــي يف اخلالفــة، واغتصبوهــا ألنفســهم.
ولــو كان ُهنــاك نــصٌّ صريــح أبحقيــة علــي -رضــي هللا عنــه- يف اخلالفــة مــا 
جحــده أحــد؛ فكيــف يُنفــذ الصدِّيــق بعــث أســامة بــن زيــد، وهــو وصيــة الرســول 
، وال ينزل عند أمر هللا يف أحقية علي ابخلالفة، وهل مُيكن أن جيتمع العدول 

مجيعهــم علــى إنــكار حــق؟!، وإن كان لــه  حــق، فلمــاذا مل يُطالــب بــه؟.
َل اّلَِذيــَن َظلَُمــوا َقــْوًل َغْيــَر اّلَــِذي ِقيــَل لَُهــْم َفأَْنَزْلَنــا َعلَــى  »وقــال هللا Mَفَبــّدَ
 Lــَماِء بَِمــا َكانُــوا يَْفُســُقوَن اّلَِذيــَن َظلَُمــوا -آل حممدحقهم-ِرْجــزًا ِمــَن الّسَ

البقــرة:59[«)4(.  ]ســورة 
إن سياق هذه اآلية يدور حول احلديث عن بي إسرائيل يف زمان موسى)عليه 
الســالم(، وكيــف أهنــم بدلــوا كالم هللا؛ فيقــول ابــن كثــري يف تفســريه« وحاصــل مــا 
ذكــره املفســرون ومــا دل عليــه الســياق أهنــم بدلــوا أمــر هللا هلــم مــن اخلضــوع ابلقــول 

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، 62/1.  )1(
أبو الربكات، عبد هللا بن أمحد بن حممود، حافظ الدين النسفي.  )2(

النســفي، عبــد هللا بــن أمحــد، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، ت/ يوســف علــي بديــوي، دار   )3(
الكلــم الطيــب، 1419ه-1998م، 75/1.

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، 79/1.  )4(
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ا، فدخلــوا يزحفــون علــى أســتاههم مــن قبــل  والفعــل، فأمــروا أن يدخلــوا ســجدًّ
أســتاههم رافعــي رؤوســهم، وأمــروا أن يقولــوا: حطــة، أي: احطــط عنــا ذنوبنــا، 
املخالفــة  مــن  يكــون  مــا  غايــة  وهــذا يف  شــعرية،  فقالــوا: حنطــة يف  فاســتهزءوا 
واملعانــدة؛ وهلــذا أنــزل هللا هبــم أبســه وعذابــه بفســقهم، وهــو خروجهــم عــن طاعتــه؛ 
ــَماِء مبـَـا َكانـُـوا يـَْفُســُقوَن(«)1(.  وهلــذا قــال: )فَأَنـَْزْلنَــا َعلَــى الَِّذيــَن ظََلُمــوا رِْجــزًا ِمــَن السَّ
فســر الشــيعي 

ُ
هــذا مــا يــدور حولــه النــص الُقــرآين يف هــذه اآليــة؛ ولكــن امل

يُقحــم كلمــة )آل حممــد حقهــم(، ليتحــول النــص مــن حديــث عــن بــي إســرائيل إىل 
حديــث عــن قضيــة اإلمامــة الــي اغتصبــت مــن آل حممــد، واملقصــود مــن آل حممــد 

هــم علــي وعرتتــه فقــط، وال يدخــل آل العبــاس وال غريهــم يف الســياق.
هكــذا يوجــه القمــي اآليــة؛ لتُناســب معتقداتــه، وُيصبــح الظاملــون املغتصبــون 

هــم الصحابــة )رضــي هللا عنهــم(.
3- سورة آل عمران:

- يقــول القمــي »وقــال العــامل )2( )عليــه الســالم( نــزل: Mَوآَل ِإْبَراِهيــَم َوآَل ِعْمــَراَن 
-وآل حممد-َعلـَـى اْلَعالَِميــَنL ]ســورة آل عمــران:33[ فأســقطوا آل حممــد مــن 

الكتاب«)3(.
مــا أورده القمــي يُنســف قبــل اخلــوض يف تفاصيلــه؛ فــأواًل يقــول )وقــال العــامل( 
شــخص مبهــم يقــول مل حُيــدد ماهيتــه، فهــذه روايــة واهيــة، ال تُقبــل مــن األســاس. 
الُقــرآن  الذيــن مجعــوا  العــدول  يــرى أن الصحابــة  يقــول هــذا  الــذي  والشــخص 
الكــرمي قــد أنكــروا حــق آل حُممــد فأســقطوا ذكرهــم يف هــذه اآليــة؛ وليــس ُهنــاك 
روايــة واحــدة صحيحــة علــى صحــة هــذا القــول الــذي يدَّعــي أن النــص الُقــرآين 
قــد ُحــرِّف، وال أعلــم كيــف يُقحــم هــؤالء مثــل هــذه األشــياء يف النــص الُقــرآين.
- »فأنــزل هللا علــى نبيــه: Mَوَل تَِهنُــوا ِفــي اْبِتَغــاِء اْلَقــْوِم ِإْن تـَُكونـُـوا تَْألَُمــوَن َفِإّنَُهــْم 
ابــن كثــري، إمساعيــل بــن عمــر، تفســري القــرآن العظيــم، ت/ ســامي حممــد ســالمة، ط2، دار   )1(

ص277. ج1،  1420هـــ-1999م(،  طيبــة، 
هكذا ورد يف تفسري القمي عن العامل ومل ُيصرح ابمسه.  )2(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، 151/1.  )3(
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ِ َمــا َل يَْرُجــوَنL ]ســورة النســاء:104[،  يَْألَُمــوَن َكَمــا تَْألَُمــوَن َوتَْرُجــوَن ِمــَن الّلَ
وهــذه اآليــة يف ســورة النســاء، وجيــب أن تكــون يف هــذه الســورة«)1(.

إن الفرية هذه املرة فرية تبديل آايت من مواضع إىل مواضع أخرى؛ فريى القمي 
أن هذه اآلية البد أن توضع يف ســورة آل عمران، وليس يف ســورة النســاء. وهذا 
األمــر خُمالــف آلايت الُقــرآن الكــرمي الــذي يقــرؤه الشــيعة واملســلمون مجيًعــا؛ فيقــول 
ْكــَر َوِإّنَــا لَــهُ لََحاِفظُــوَنL ]ســورة احلجــر:9[، وهــذه  ْلَنــا الّذِ تعــاىل Mِإّنَــا نَْحــُن نَّزَ

اآليــة تـَْنفــي فريــة حتريــف الُقــرآن الكــرمي.
4- سورة النساء:

- »فإنــه حدثــي أيب، عــن ابــن أيب عمــري)2(، عــن ابــن أذينــة)3(، عــن أيب جعفر)عليــه 
 َ ــْم ِإْذ َظلَُمــوا أَْنُفَســُهْم َجــاُءوَك-اي علي-َفاْســتَْغَفُروا الّلَ ــْو أَّنَُه الســالم( قــال: Mَولَ
ابًــا َرِحيًمــاL ]ســورة النســاء:64[، هكــذا  َ تَّوَ ُســوُل لََوَجــُدوا الّلَ َواْســتَْغَفَر لَُهــُم الّرَ
ــَجَر  ــا َش ــوَك-اي علي-ِفيَم ُم ــى يَُحّكِ َ ــوَن َحتّ ــَك َل يُْؤِمنُ ــَل َوَربِّ نزلــت. مث قــال: Mَف
بَْيَنُهــْم -يعــي فيمــا تعاهــدوا وتعاقــدوا عليــه بينهــم مــن خالفــك وغصبك-ثُــّمَ 
ــَت -عليهــم اي حممــد علــى لســانك مــن  ــا َقَضْي ــا ِمّمَ ــي أَْنُفِســِهْم َحَرًج ــُدوا ِف َل يَِج

واليتــه َويَُســلُِّموا تَْســِليمًاL ]ســورة النســاء:65[ لعلي)عليــه الســالم(«)4(.
الســند: يـُـورد علــي القمــي هــذا النــص عــن أبيــه إبراهيــم القمــي؛ وإبراهيــم هــذا 

ليــس ُهنــاك أي دليــل علــى واثقتــه؛ إال جمموعــة مــن النقــول عــن الشــيعة.

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، 182/1.  )1(
هــو حممــد بــن أيب عمــري زايد بــن عيســى، أبــو أمحــد األزدي. قــال عنــه النجاشــي: »لقــي أاب   )2(
احلســن موســى -عليــه الســالم -، ومســع منــه أحاديــث كنــاه فقــال: اي أاب أمحــد، وروى عــن 
الرضــا -عليــه الســالم -، جليــل القــدر عظيــم املنزلــة فينــا، وعنــد املخالفــني«، أمــا ابــن حجــر 
العســقالين؛ فقــال عنــه: جمهــول. يُنظــر: )رجــال النجاشــي 204/2(، )لســان امليــزان:331/5(.

ابــن أُذينــة عمــر بــن حممــد بــن عبــد الرمحــان بــن أُذينــة العبــدّي البصــرّي، وقيــل كــويف، هــرب   )3(
يُنظــر:) اخلوئــي، معجــم رجــال احلديث،:14/رقــم  العباســّي، ومــات ابليمــن.  املهــدي  مــن 

الرتمجــة8714(.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، 209/1.  )4(
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ويــروي هــذا األثــر الشــيعي عــن )حممــد بــن أيب ُعمــري(؛ وابــن عمــري هــذا ذكــره 
ابــن حجــر العســقالين، وقــال عنــه »جمهــول«)1(.

أمــا املــن: فــال يصــح؛ ففيــه حتريــف صريــح وواضــح للنــص الُقــرآين؛ فـَُيضيــف 
إىل اآلايت الُقرآنيــة كلمــة )علــي(؛ لُيَحــوَِّل اآلايت مــن معناهــا الصحيــح إىل معــى 

آخــر خطــأ.
فتفسري اآلايت »يرشد تعاىل العصاة واملذنبني إذا وقع منهم اخلطأ والعصيان 
أن أيتــوا إىل الرســول فيســتغفروا هللا عنــده، ويســألوه أن يســتغفر هلــم، فإهنــم 
إذا فعلــوا ذلــك اتب هللا عليهــم ورمحهــم وغفــر هلــم. وقولــه: )َفــَل َوَربِّــَك َل يُْؤِمنـُـوَن 
ُمــوَك ِفيَمــا َشــَجَر بَْيَنُهــْم( يقســم تعــاىل بنفســه الكرميــة املقدســة: أنــه ال  َــى يَُحّكِ َحتّ
يؤمــن أحــد حــى حيكــم الرســوليف مجيــع األمــور، فمــا حكــم بــه فهــو احلــق الــذي 
ــُدوا يف أَنـُْفِســِهْم َحَرًجــا ممَّــا  جيــب االنقيــاد لــه ابطًنــا وظاهــرًا؛ وهلــذا قــال:) مُثَّ اَل جيَِ
َقَضْيــَت َوُيَســلُِّموا َتْســِليًما( أي: إذا حكمــوك يطيعونــك يف بواطنهــم فــال جيــدون 
يف أنفســهم حرًجــا ممــا حكمــت بــه، وينقــادون لــه يف الظاهــر والباطــن فيســلمون 

لذلــك تســليًما كليًّــا مــن غــري ممانعــة وال مدافعــة وال منازعــة«)2(.
فســر الشــيعي؛ فــريي أن اآلايت تــدور يف فلــك الواليــة؛ )فاملقصــود 

ُ
أمــا امل

ابلذيــن ظلمــوا أنفســهم(، الصحابــة الذيــن اغتصبــوا حــق علــي يف اخلالفــة؛ فلــو 
جــاء هــؤالء إىل علــي وأقــروا بذنبهــم واســتغفروا هللا لوجــدوا هللا تــوااًب رحيًمــا، ويقــول 

املفســر أبهنــا هكــذا نزلــت ابســم علــي.
ويف اآليــة الثانيــة: يُنكــر إميــان الصحابــة الذيــن شــهد هللا هلــم ابإلميــان؛ فــريى 
أبهنــم ال يؤمنــون حــى حيكِّمــوا عليًّــا فيمــا تعاهــدوا عليــه مــن أخــذ حقــه يف إمامــة 
 املســلمني بعد وفاتك، وال جيد أولئك يف أنفســهم حرًجا مما قضى به الرســول

إبعطــاء علــى الواليــة ويســلموه حقــه، صاغريــن مطيعــني.
وكمــا اتضــح مــن العــرض الســابق؛ فهــذه املرويــة غــري صحيحــة ســنًدا ومتنًــا 

وموضوًعــا.
البشــائر  دار  ط1،  غــدة،  أبــو  الفتــاح  عبــد  ت/  امليــزان،  لســان  حجــر،  ابــن  العســقالين،   )1(

ص331. ج5،  2002م،  اإلســالمية، 
ابن كثري، إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، 349-347/2.  )2(
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5- سورة األعراف:
وقوله:Mَواْختَاَر ُموَســى َقْوَمهُ َســْبِعيَن َرُجًل لِِميَقاتَِناL ]ســورة األعراف:155[، 

فنصف اآلية يف ســورة البقرة، ونصفها يف ســورة األعراف ها هنا«)1(.
يــرى القمــي أن هــذه اآليــة نصفهــا يف ســورة البقــرة، والنصــف اآلخــر يف ســورة 
األعــراف؛ فــإن كان يقصــد هبــذا أن مشــهًدا مــن القصــة يف ســورة، واملشــهد اآلخــر 
يف ســورة أخــرى، فأوافقــه علــى هــذا الــرأي؛ فقصــة موســى -عليــه الســالم- قــد 
ذكرت يف ســور كثرية مبشــاهد خُمتلفة، ولكن إن كان مقصده أنه قد كانت اآلية 

واحــدة وقســمت؛ فهــذا خطــأ واضــح.
وأميــل إىل أن املؤلــف قصــد املقصــد الثــاين؛ ألنــه ذكــر مثــل هــذه األشــياء يف 
ثنــااي تفســريه، ويظهــر خطــأ املؤلــف؛ فالُقــرآن كمــا نعلــم مجيًعــا توقيفــي مــن عنــد 

هللا، وال دخــل للصحابــة فيــه.
6- سورة األنفال:

َ ِمــْن َقْبــُل َفأَْمَكــَن  - مث قــال: Mَوِإْن يُِريــُدوا ِخَيانَتَــَك-يف علي-َفَقــْد َخانُــوا الّلَ
األنفــال:71[«)2(. ُ َعِليــٌم َحِكيــٌمL ]ســورة  ِمْنُهــْم َوالّلَ

إن تفســري هــذه اآليــة بــدون اإلضافــة الــي أضافهــا القمــي؛ يكون«قوله)عــز 
ــُل َفأَْمَكــَن  ــْن َقْب َ ِم وجــل(:)َوِإْن يُِريــُدوا ِخَيانَتَــَك( يعــي األســارى، )َفَقــْد َخانُــوا الّلَ
ُ َعِليــٌم َحِكيــٌم( قــال ابــن جريــج: أراد ابخليانــة الكفــر، أي:  ِمْنُهــْم( ببــدر، )وَالّلَ
إن كفــروا بــك فقــد كفــروا ابهلل مــن قبــل فأمكــن منهــم املؤمنــني ببــدر حــى قتلوهــم 

وأســروهم، وهــذا هتديــد هلــم إن عــادوا إىل قتــال املؤمنــني ومعاداهتــم«)3(.
َوميكــن أن يكــون تفســري اآليــة عامًّــا؛ فيقــول ابــن كثــري »وفسَّــرها الســدي علــى 
العمــوم، وهــو أمشــل وأظهــر، وهللا أعلــم«)4(؛ ولكــن املفســر القمــي حيُــرف النــص 

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، 352/1.  )1(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، 384/1.  )2(
البغــوي، احلســني بــن مســعود، تفســري معــامل التنزيــل، ت/ حممــد عبــد هللا النمــر وآخــرون، ط4،   )3(

دار طيبــة، 1417ه-1997م(، ج3، ص 379.
ابن كثري، إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، 95/4.  )4(
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وُيضيــف كلمة)علــي(؛ فيتحــول املعــى إىل أن الصحابــة إن يريــدوا خيانــة الرســول 
يف واليــة علــي؛ فقــد خانــوا هللا مــن قبــل.

وحاشــا هلل أن يفعــل الصحابــة ذلــك، فهــم رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا هللا عليــه 
ومــا بدلــوا كتــاب هللا.

ــاُء بَْعــٍض -يعــي هــم يــوايل بعضهــم بعًضــا-مث  ــْم أَْولَِي Mَواّلَِذيــَن َكَفــُروا بَْعُضُه
قــال:) ِإّلَ تَْفَعلـُـوُه -يعــي مل تفعلوه-فوضــع حــرف مــكان حرف-)تـَُكــْن ِفْتَنــةٌ ِفــي 

اْلَْرِض َوَفَســادٌ َكِبيــٌرL ]ســورة ااألنفــال:73[«)1(.
يف هــذه اآليــة التحريــف خُمتلــف؛ فالقمــي يــرى أن مــن مجــع الُقــرآن قــد بدلــوا 
حرفًــا مــكان حــرف؛ فبَــَداًل مــن )مل( وضعــوا )إال(، وهــذا األمــر غــري صحيــح؛ 

فالُقــرآن الكــرمي مل حُيــرف.
اخُلالصة:

فســر يقتنــع بتعــرض الُقــرآن الكــرمي للتحريــف مــن قبــل 
ُ
ميكــن القــول أبن امل

اآليت: التفســري  علــى  عليهم-وُيالحــظ  هللا  الصحابة-رضــوان 
فسر كلمة )آل حممد حقهم(، بعد كلمة )ظلموا-الظاملني(.

ُ
- ُيضيف امل

- ُيضيف كلمة علي يف بعض اآلايت.
فسر أن هناك آية ذكرت يف سورة ومكاهنا يف سورة أخرى.

ُ
- يرى امل

- يرى أن هناك جزًءا من آية ذكر يف سورة واجلزء اآلخر يف سورة أخرى.
- يرى أن هناك حرفًا بُدَِّل، ووضع مكانه حرف آخر.

ويف هنايــة املبحــث، يــرى الباحــث أن حتريــف الُقــرآن أصــل مــن أصــول مذهــب 
إمامــة  علــي يف  التحريــف قضاايهــم؛ وأمههــا حــق  هبــذا  يثبتــون  فهــم  اإلماميــة؛ 
ســلمني واغتصــاب الصحابــة حقَّــه، وظلــم بــي أميــة أيًضــا آلل علــي، فــإن مل 

ُ
امل

يكــن ُهنــاك حتريــف؛ فلــن يكــون ُهنــاك إماميــة.

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، 401/1.  )1(
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املبحث الرابع: تفسري القمي للنص الُقرآين
إن القمــي يُفســر كتــاب هللا تعــاىل علــى حســب أصــول فرقتــه؛ فُيحــاول يف 
معظــم التفســري إثبــات وجهــة نظرهــم، كذلــك ال تــراه يُفســر الُقــرآن ابلُقــرآن، وال 
بســنة الرســول، وال يعتمد أقوال الصحابة يف التفســري؛ فالصحابة مشــكوك يف 

صحــة مــا يقولــون؛ بــل يصــل األمــر يف ثنــااي التفســري إىل تكفريهــم.
عتمــد عنــد القمــي يف تفســريه هــو قــول اإلمــام فقــط ال غــري؛ فقــول 

ُ
والقــول امل

اإلمــام أواًل وبعــده أتيت األقــوال األخــرى، ويف هــذا املبحــث ســيقف الباحــث علــى 
منــاذج مــن تفســري القمــي للنــص الُقــرآين، كمــا ســيقوم ابلــرد عليهــا ببعــض األدلــة. 

1- سورة الفاحتة:
»قــال: وحدثــي أيب، عــن محــاد، عــن أيب عبــد هللا )عليــه الســالم( يف قولــه: 
ــَراَط اْلُمْســتَِقيَمL ]ســورة الفاحتــة:6[، قــال: هــو أمــري املؤمنــني )عليــه  Mالّصِ
الســالم( ومعرفتــه، والدليــل علــى أنــه أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، قولــه تعــاىل: 
Mَوِإّنَــهُ ِفــي أُّمِ اْلِكتَــاِب لََدْيَنــا لََعِلــّيٌ َحِكيــٌمL ]ســورة الزخــرف:4[؛ فهــو أمــري 

املؤمنــني )عليــه الســالم( يف أم الكتــاب«)1(.
ُيالحظ على هذه املروية الشيعية أشياء عدة:

أواًل: من حيُث السند: 
يــروي علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم القمــي، هــذا املرويــة عــن أبيــه إبراهيــم بــن 

ا. هاشــم القمــي، وكمــا نعلــم أنَّ املعلومــات التارخييــة عــن أبيــه قليلــة جــدًّ
ــل ملعرفتــه؛  ويــروي إبراهيــم بــن هاشــم القمــي، عــن محــاد؛ ومحــاد هــذا مل أتوصَّ
إال أنــه رمبــا محــاد بــن عيســى، الــذي عــاش زمــن الرضــا )عليــه الســالم(، وقيــل 
عــن محــاد بــن عيســى ومروايتــه« قــال أبــو حــامت ضعيــف احلديــث، وقــال اآلجــري 
عــن أيب داود ضعيــف روى أحاديــث مناكــري، وقــال احلاكــم والنقــاش يــروي عــن 
ابــن جريــج وجعفــر الصــادق أحاديــث موضوعــة، وضعفــه الدارقطــي، وقــال ابــن 
حبــان: يــروي عــن ابــن جريــج وعبــد العزيــز بــن عمــر بــن عبــد العزيــز أشــياء مقلوبــة 

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي،53/1.  )1(
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يتخايــل إيلَّ مــن هــذا الشــأن صناعتــه أهنــا معمولــة، ال جيــوز االحتجــاج بــه وقــال 
ابــن ماكــوال: ضعفــوا أحاديثــه«)1(.

الــدوري عــن حيــى بــن معــني ثقــٌة  أمــا جعفــر الصــادق؛ فقيــل عنــه »وقــال 
مأمــون، وقــال بــن أيب خيثمــة وغــريه عنــه ثقــة، وقــال محــد بــن ســعد بــن أيب مــرمي 
عــن حيــى: كنــت ال أســأل حيــى بــن ســعيد عــن حديثــه فقــال يل مل ال تســألي عــن 
حديــث جعفــر بــن حممــد قلــت ال أريــده فقــال يل إنــه كان حيفــظ، وقــال حفــص 
بــن غيــاث مسعــت جعفــر بــن حممــد يقــول: مــا أرجــو مــن شــفاعة علــيٍّ شــيًئا إال 

وأان أرجــو مــن شــفاعة أيب بكــر مثلــه«)2(.
وقــد وضــع الكثــري مــن الــرواايت علــى جعفــر الصــادق، كمــا وضــع علــى غــريه 

مــن األئمــة.
إًذا الســند واٍه؛ وذلــك لضعــف إبراهيــم القمــي ومحــاد بــن عيســى، وكذلــك 

الوضــع علــى جعفــر الصــادق.
اثنًيا: من حيُث املن:

تــدور حولــه آايت ســورة  إن أتويــل املرويــة أتويــل فاســد ال يتوافــق مــع مــا 
ــَراَط اْلُمْســتَِقيَم(، »هــو أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(  الفاحتــة؛ فيقــول إن )الّصِ
ســتقيم هــو طريــق هللا »الطريــق الواضــح 

ُ
ومعرفتــه«، وهــذا أتويــل فاســد؛ فالصــراط امل

الــذي ال اعوجــاج فيــه«)3(.
واألدهــى مــن ذلــك أنــه يُدلــل علــى أن املقصــود ابلصــراط املســتقيم علــي بــن 
أيب طالب)عليــه الســالم(؛ أبنــه يدلــل آبيــة قرآنيــة علــى ذلــك؛ فيقــول »)َوِإّنـَـهُ ِفي أُّمِ 
اْلِكتـَـاِب لََدْيَنــا لََعِلــّيٌ َحِكيــٌم(؛ فهــو أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف أم الكتــاب«؛ 
وهــذا أتويــل فاســد أيًضــا؛ فــاآلايت يف ســورة الزخــرف تتحــدث عــن مكانــة الُقــرآن 
الكــرمي وفضلــه؛ وليســت ردًّا علــى ســورة البقــرة كمــا تدَّعــى املرويــة؛ فيقــول البغــوي 
النظاميــة،  املعــارف  التهذيــب، ط1، اهلنــد، مطبعــة دائــرة  ابــن حجــر، هتذيــب  العســقالين،   )1(

ص19. ج3،  1326ه، 
العسقالين، ابن حجر، هتذيب التهذيب،104-103/2.  )2(

ابن كثري، إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، 137/1.  )3(
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»)لََعِلــّيٌ َحِكيــٌم( قــال قتــادة: خيــرب عــن منزلتــه وشــرفه، أي: إن كذبتــم ابلقــرآن اي 
أهــل مكــة فإنــه عنــدان لعلــي رفيــع شــريف حمكــم مــن الباطــل«)1(.

2- سورة البقرة:
َ َل يَْســتَْحِيي أَْن يَْضــِرَب َمَثــًل َمــا  يقــول القمــي يف تفســري قولــه تعــاىل Mِإّنَ الّلَ
بَُعوَضــًة َفَمــا َفْوَقَهــاL ]ســورة البقــرة:26[ »حدثــي أيب، عــن النضــر بــن ســويد)2(، 
عــن القاســم بــن ســليمان)3(، عــن املعلــى ابــن ُخنيــس)4(، عــن أيب عبــد هللا )عليــه 
الســالم(: إن هــذا املثــل ضربــه هللا ألمــري املؤمنــني علــي بــن أيب طالــب )عليــه 
 ،الســالم(؛ فالبعوضــة أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، ومــا فوقهــا رســول هللا
 Lــْم ــْن َربِِّه ــهُ اْلَحــّقُ ِم ــوَن أَّنَ ــوا َفَيْعلَُم ــَن آَمنُ ــا اّلَِذي والدليــل علــى ذلــك قولــه: Mَفأَّمَ
 ســورة البقــرة:26[ يعــي أمــري املؤمنني)عليــه الســالم(، كمــا أخــذ رســول هللا[

امليثــاق عليهــم لــه«)5(
هــذا األثــر الشــيعي واٍه مــن بدايتــه وليــس بصحيــح، وحاشــا هلل أن يكــون 

فوقهــا. مــا   الرســول يكــون  وأن  بعوضــة،   علــي
فيتحول تفســري اآلية من مثل ضربه هللا للُكفار واليهود وُكل ُمشــكك يف الُقرآن؛ 
فــاهلل ال يســتحي مــن ضــرب أي مثــال يف ُقرآنــه، واملؤمــن يثــق يف أن هــذا الــكالم مــن 

البغوي، احلسني بن مسعود، 202/7.  )1(
النضــر بــن ســويد: النضــر بــن ســويد الصــرييف، كــويف، وثَـَّقــه كل مــن ترجــم لــه، صحيــح احلديــث،   )2(
انتقل إىل بغداد. عدَّه الشيخ الطوسي يف رجاله من أصحاب اإلمام الكاظم )عليه السالم(. 

) يُنظر: رجال النجاشــي: 427(، )رجال الطوســي: 362(.
القاســم بــن ســليمان القاســم بــن ســليمان بغــدادي لــه كتــاب رواه النضــر بــن ســويد. )يُنظــر:   )3(

معجــم رجــال احلديــث: 14رقــم الرتمجــة9525، رجــال النجاشــي:314(.
املعلــى بــن خنيــس: مــن كبــار الروافــض. قــال حممــد بــن عاصــم الثقفــي يف »جزئــه« املشــهور:   )4(
ثَنــا شــبابة عــن فضيــل بــن مــرزوق قــال: قلــت لعمــر بــن علــي -عــم جعفــر الصــادق -: إهنــم  َحدَّ
يزعمــون أن طاعتكــم مفرتضــة علــى األمــة فقــال: لقــد كذبــوا، مث قــال يل: مــن هــذا خنيــس؟ 
قلــت: لعلــه املعلــى بــن خنيــس قــال: نعــم، املعلــى بــن خنيــس وهللا، لقــد أفكــرت علــى فراشــي 
طويــاًل أتعجــب مــن قــوم لبــس هللا عليهــم عقوهلــم حــى أضلهــم املعلــى بــن خنيــس. )يُنظــر: لســان 

امليــزان:111/8(، )فهــرس الطوســي:333(.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي،26/1.  )5(
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عنــد هللا؛ فيقــول الطــربي يف تفســري هــذه اآليــة: »إن هللا جــل ذكــره أخــرب عبــاده أنــه ال 
يســتحيي أن يضــرب مثــاًل مــا بعوضــة فمــا فوقهــا، عقيــب أمثــال قــد تقدمــت يف هــذه 

الســورة، ضرهبــا للمنافقــني، دون األمثــال الــي ضرهبــا يف ســائر الســور غريهــا«)1(.
فسر الشيعي؛ فيحاول أن جيعل النص الُقرآين موافًقا ألهوائه ومعتقده؛ 

ُ
أمَّا امل

وهــذا التأويــل الباطــي ســنده واٍه؛ فاملعلــى بــن ُخنيــس مــن الروافــض؛ ويقــول عنــه 
الطوســي »قــال يف اخلالصــة بعــد أن نقــل عــن الشــيخ أيب جعفــر الطوســي أنــه قــال 
يف كتــاب الغيبــة بغــري إســناد؛ وإنــه كان مــن قــوام أيب عبــد هللا وكان حممــوًدا عنــده 
ومضــى علــى منهاجــه. قــال وهــذا يقتضــي وصفــه ابلعدالــة«)2(. وُيالحــظ علــى 
هــذا الــكالم؛ أنــه منقــول بغــري إســناد، ويُقــرر املؤلــف أنــه يوصــف ابلعدالــة؛ وهــذه 

األمــور ال تصــح يف اجلــرح والتعديــل.
3- سورة آل عمران:

يقــول القمــي يف تفســري قولــه تعــاىل Mَل يَتَِّخــِذ اْلُمْؤِمنُــوَن اْلَكاِفِريــَن أَْولَِيــاَء 
ــْم  ــوا ِمْنُه ِ ِفــي َشــْيٍء ِإّلَ أَْن تَتَُّق ــَن الّلَ ــَس ِم ــَك َفلَْي ــْل َذلِ ــْن يَْفَع ــْن دُوِن اْلُمْؤِمِنيــَن َوَم ِم

تَُقــاًةL ]ســورة آل عمــران:28[.
- »فــإن هــذه اآليــة رخصــة، ظاهرهــا خــالف ابطنهــا، يُــدان بظاهرهــا وال يُــدان 
بباطنهــا؛ إال عنــد التقيــة؛ ألن التقيــة رخصــة للمؤمــن أن يديــن بديــن الكافــر، 
وُيصلــي بصالتــه ويصــوم بصيامــه، إذا اتقــاه يف الظاهــر، ويف الباطــن يديــن هللا 

خبــالف ذلــك«)3(.
يديــن القمــي مبنهــج الشــيعة اإلماميــة يف التقيــة، وهــذا واضــح جــدًّا يف املرويــة 

الــي أمامنــا؛ ولكنــه ال يصــرح هبــذا املبــدأ مثلمــا يفعــل الشــيعة مجيًعــا.
والتقيــة تكــون عنــد االضطــرار، وهــذا املذهــب يعمــل بــه أهــل الســنة؛ فيتقــي 
نــذر »أمجعــوا علــى أن مــن أكــره 

ُ
ســلم الكافــر يف حالــة الضعــف؛ فقــال ابــن امل

ُ
امل

الطــربي، حممــد بــن جريــر، جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن، ت/أمحــد حممــد شــاكر، مؤسســة   )1(
ص400. ج1،  1420ه-2000م،  الرســالة، 

الطوسي، الفهرست، ص333.  )2(
القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي،150/1.  )3(
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علــى الكفــر حــى خشــي علــى نفســه القتــل فكفــر وقلبــه مطمئــن ابإلميــان أنــه ال 
يحكــم عليــه ابلكفــر«)1(، واختيــار القتــل يــراه بعــض العلمــاء أعظــم منزلــة؛ فيقــول ابــن 
بطــال »أمجعــوا علــى أن مــن أكــره علــى الكفــر واختــار القتــل أنــه أعظــم أجــرًا عنــد 
هللا ممــن اختــار الرخصــة«)2(؛ ولكــن الشــيعي يديــن هبــذا املذهــب يف كل وقــت؛ فــورد 

يف أصــول الــكايف نقــاًل عــن جعفــر الصــادق أن »تســعة أعشــار الديــن التقيَّــة«)3(.
شــرك الــذي ال يؤمــن ابهلل؛ بــل املقصــود بــه 

ُ
واملقصــود ابلكافــر ُهنــا ليــس امل

الُســّي؛ فُيظهــر مذهــب أهــل الســنة الــذي يــراه ابطــاًل، ويُبطــن مذهــب الرافضــة 
الــذي يف معتقــده أنــه احلــق؛ وهــذا نــوع مــن النفــاق.

والتأويــل الصحيــح هلــذه اآليــة كمــا أورده ابــن كثــري يف تفســريه أن املقصــود 
بقولــه تعــاىل )ِإّلَ أَْن تَتَُّقــوا ِمْنُهــْم تَُقــاًة( »أي: إال مــن خــاف يف بعــض البلــدان أو 
األوقات من شــرهم، فله أن يتقيهم بظاهره ال بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري 

عــن أيب الــدرداء أنــه قــال: »إان لنكشــر يف وجــوه أقــوام وقلوبنــا تلعنهــم«.
»وقــال الثــوري: قــال ابــن عبــاس )رضــي هللا عنهمــا(: ليــس التقيــة ابلعمــل إمنــا 
التقيــة ابللســان، وكــذا رواه العــويف عــن ابــن عبــاس: إمنــا التقيــة ابللســان، وكــذا قــال 

أبــو العاليــة، وأبــو الشــعثاء والضحــاك، والربيــع بــن أنــس«)4(.
4- سورة النساء:

تفســري قولــه تعــاىل: Mِإّنَ اّلَِذيــَن آَمنـُـوا ثـُـّمَ َكَفــُروا ثـُـّمَ آَمنـُـوا ثـُـّمَ َكَفــُروا ثـُـّمَ اْزَدادُوا 
ُ لَِيْغِفــَر لَُهــْم َوَل لَِيْهِديَُهْم َســِبيًلL ]ســورة النســاء:137[ ُكْفــرًا لـَـْم يـَُكــِن الّلَ

- يقــول القمــي »قــال: نزلــت يف الذيــن آمنــوا برســول هللا  إقــرارًا ال تصديًقــا، 
ــا كتبــوا الكتــاب فيمــا بينهــم أن ال يــردوا األمــر إىل أهــل بيتــه أبــًدا، فلمــا 

ّ
مث كفــروا مل

العســقالين، ابن حجر، فتح الباري شــرح صحيح البخاري، بريوت، دار املعرفة، 1379ه(،   )1(
ج12، ص 314.

العسقالين، ابن حجر، فتح الباري،317/12.  )2(
الكليــي، حممــد بــن يعقــوب، أصــول الــكايف، ت/ حممــد جعفــر مشــس الديــن، بــريوت، دار   )3(

ص219. ج2،  للمطبوعــات،  التعــارف 
ابن كثري، إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم،30/2.  )4(
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نزلــت الواليــة وأخــذ رســول هللا امليثــاق عليهــم ألمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( 
آمنــوا إقــرارًا، ال تصديًقــا، فلمــا مضــى رســول هللا كفــروا وازدادوا كفــرًا«)1(.

يســتمر القمــي يف ُمعاجلــة اآلايت وفــق مذهبــه الشــيعي اإلمامــي؛ فــريى أن 
فقــط  ظاهــراًي  إميــااًن   ابلرســول آمنــوا  الذيــن  الصحابــة  يف  نزلــت  اآليــة  هــذه 
أيًضــا  ويُقــر  منافقــون علــى حســب رؤيتــه؛  فهــم  الُكفــر يف دواخلهــم؛  وأبطنــوا 
ــا كتبــوا الكتــاب فيمــا بينهــم«، أي أهنــم عندمــا 

ّ
بتحريــف الُقــرآن الكــرمي؛ فيقــول: »مل

. مجعــوا الُقــرآن حذفــوا اآلايت اخلاصــة ابلواليــة والــي يُذكــر فيهــا علــي
وحاشــا هلل أن يكفــر الصحابة)رضــوان هللا عليهــم(، وأن حيرفــوا كتــاب هللا 
ويفعلــوا مثلمــا فعلــت األمــم الســابقة؛ وإن كان لعلــي حــق نــص عليــه الُقــرآن أو 

الســنة؛ ألعطــوه لــه ونفــذوا أمــر هللا وهــم ُمستســلمون ُمذعنــون ألوامــر احلــق.
وزوج علــي عمــر بــن اخلطــاب مــن ابنتــه، وأكل الفــيء، ومل يكــن حاقــًدا 
علــى أحــد مــن اخلُلفــاء؛ بــل كان انصًحــا أمينًــا، ودافــع عــن عثمــان يف حمنتــه؛ وهــو 
بــريء ممــا َنَســَب إليــه هــؤالء احلاقــدون علــى الديــن اإلســالمي؛ ولــو أعــادوا أولئــك 

قواعدهــم وأسســهم إىل الُقــرآن الكــرمي والعقــل لوجــدوا اختالفًــا كبــريًا.
وتفســري اآليــة الــذي يعتمــده العقــل كمــا يقــول ابــن كثــري: »خيــرب تعــاىل عمــن 
دخــل يف اإلميــان مث رجــع عنــه، مث عــاد فيــه مث رجــع، واســتمر علــى ضاللــه، وازداد 
حــى مــات، فإنــه ال توبــة بعــد موتــه، وال يغفــر هللا لــه، وال جيعــل لــه ممــا هــو فيــه 

فرًجــا وال خمرًجــا، وال طريًقــا إىل اهلــدى«)2(.
5- سورة املائدة:

- »قولــه تعــاىل:) اْلَيــْوَم يَِئــَس اّلَِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن ِديِنُكــْم( )ســورة املائــدة:3(، قــال: 
ذلــك ملــا نزلــت واليــة أمــري املؤمنــني صلــوات هللا عليــه«)3(.

يفســر القمــي هــذا اجلــزء مــن اآليــة أبن هللا قــال ذلــك بعــد نــزول آيــة الواليــة؛ 
اإلســالمي  الديــن  وكأن  فقــط؛  األمــر  هــذا  أجــل  مــن  نــزل   الرســول وكأن 

متوقــف علــى هــذا األمــر.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي،229/1.  )1(

تفسري ابن كثري،434/2.  )2(
القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي،238/1.  )3(
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ويقتطــع القمــي اآليــة مــن ســياقها؛ فهــذه اآلايت تتحــدث عــن حتــرمي األشــياء 
الــي كان يفعلهــا أهــل اجلاهليــة مــن أكل امليتــة والــدم وغريهــا مــن احملرمــات؛ وبعــد 
ذلــك خُيــرب أن شــوكة اإلســالم قــد قويــت, وأن أهــل الشــرك قــد يئســوا مــن عــودة 
املســلمني إىل دينهــم؛ وذلــك بعدمــا رأوا مــن قــوة اإلســالم، وتصديــق هــذا الــكالم 
مــا ذكــره الطــربي يف تفســريه؛ فقــال يف تفســري هــذه اآليــة: »يعــي بقولــه جــل 
ثناؤه:)اْلَيــْوَم يَِئــَس اّلَِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن ِديِنُكــْم( ، اآلن انقطــع طمــع األحــزاب وأهــل 
الكفــر واجلحــود، أيهــا املؤمنون،)ِمــْن ِديِنُكــْم( يقــول: مــن دينكــم أن ترتكــوه فرتتــدوا 

عنــه راجعــني إىل الشــرك«)1(.
وهبذا خُيالف القمي التأويل الصحيح لآلية السابقة، وحيوهلا عن مقصودها.

6- سورة األنعام:
ــا  ــا لَْيتََن ــوا يَ ــاِر َفَقالُ ــى الّنَ ــوا َعلَ ــَرى ِإْذ ُوِقُف ــْو تَ - يقــول القمــي »وقولــه تعــاىل: Mَولَ
َب بِآيـَـاِت َربَِّنــا َونـَُكــوَن ِمــَن اْلُمْؤِمِنيــَنL ]ســورة األنعــام:27[، قــال:  نـُـَرّدُ َوَل نـَُكــّذِ

نزلــت يف بــي أميــة«)2(.
إن اآلايت الُقرآنيــة تســري يف طريــٍق، واملفســر الشــيعي أيخذهــا يف طريــق آخــر؛ 
الُكفــار الذيــن مل يصدقــوا بوجــود صانــع هلــذا الكــون،  فــاآلايت تتحــدث عــن 
وال وجــود ألنبيــاء ُمرســلني هلدايــة األمــم؛ وهــؤالء يســتمعون إىل الرســول وال 
يفقهــون كالم هللا ويقولــون إن هــذا القــرآن مــا هــو إال أســاطري األولــني؛ وهــؤالء 

عندمــا يقفــون علــى النــار يتمنــون أن يعــودوا إىل الدنيــا ليؤمنــوا ابهلل ورســوله.
ويؤكــد ذلــك مــا ذكــره ابــن كثــري يف تفســريه؛ فقــال: »يذكــر تعــاىل حــال الكفــار 
إذا وقفــوا يــوم القيامــة علــى النــار، وشــاهدوا مــا فيهــا مــن السالســل واألغــالل، 
ورأوا أبعينهــم تلــك األمــور العظــام واألهــوال، فعنــد ذلــك قالــوا Mيَــا لَْيتََنــا نُــَرّدُ 
َب بِآيـَـاِت َربَِّنــا َونـَُكــوَن ِمــَن اْلُمْؤِمِنيــَنL يتمنــون أن يــردوا إىل الــدار الدنيا،  َوَل نـَُكــّذِ

الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان عن أتويل القرآن، 516/9.  )1(
القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، 390/1.  )2(
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ليعملــوا عمــاًل صاحلًــا، وال يكذبــوا آبايت رهبــم ويكونــوا مــن املؤمنــني«)1(.
هــذا أتويــل صحيــح هلــذه اآليــة القرآنيــة ويســري مــع ســياق اآلايت؛ ولكــن 
القمــي يــرى أن هــذه اآليــة نزلــت يف بــي أميــة، وأهنــم املقصــودون بذلــك فقــط؛ 
وهــذا أتويــل فاســد؛ فبنــو أميــة منهــم مــن أســس دولــة قويــة، اســتطاعت أن تنشــر 
الدولــة  لــه أخطــاء؛ ولكــن  مــن  اإلســالم يف مشــارق األرض ومغارهبــا، ومنهــم 
وحكامهــا مل يكونــوا ســيئني ابجلملــة؛ وابلتــايل ال ميُكــن أبي حــال مــن األحــوال أن 
ُنكفــر دولــة كاملــة جملــرد وهــم شــخصي يف حــق زائــف؛ وبنظــرة إىل التاريــخ جنــد أن 
الدولــة الفاطميــة الشــيعية كان فيهــا حــكام ســيِّئون بقــدر بعــض حــكام بــي أميــة؛ 
فهــل ُنكفرهــم هــم أيًضــا؛ ال جيــب أن يكفــر أي شــخص؛ إال أن أييت أبســباب 
الُكفــر كمــا حددهــا الســادة الُعلمــاء، وكل يـُـرد إىل عــامل الغيبــة والشــهادة؛ فُيجــازي 

كل شــخص علــى قــدر عملــه.
7- سورة األنفال: 

ــا تََخاَفــّنَ ِمــْن َقــْوٍم ِخَيانَــًة َفاْنِبــْذ ِإلَْيِهــْم َعلَــى َســَواٍءL ]ســورة  - »قولــه: Mَوِإّمَ
املؤمنــني«)2(. أمــري  خــان  ملــا  معاويــة  نزلــت يف  قــال:  األنفــال:58[، 

يــرى القمــي أن هــذه اآليــة نزلــت يف معاويــة ملــا خــان أمــري املؤمنــني؛ ومــا 
خاطــب يف اآليــة الرســول، وســياق اآلايت 

ُ
ذكــره القمــي ال ُيصدقــه العقــل؛ فامل

»العهــد؛ فيقــول هللا لرســوله الذيــن خالفــوا  بــي قريظــة   يتحــدث عــن يهــود 
( أي: تعلمــن اي حممــد، )ِمــْن َقــْوٍم( معاهديــن، )ِخَيانًَة(نقــض عهــد  ــا تََخاَفــّنَ )َوِإّمَ
ــْم (  ــْذ ِإلَْيِه مبــا يُظهــر لكــم منهــم آاثر الغــدر كمــا ظهــر مــن قريظــة والنضــري، )َفاْنِب
فاطــرح إليهــم عهدهــم، )َعلَــى َســَواٍء( يقــول: أعلمهــم قبــل حربــك إايهــم أنــك قــد 
فســخت العهد بينك وبينهم حى تكون أنت وهم يف العلم بنقض العهد ســواء، 

فــال يتومهــوا أنــك نقضــت العهــد بنصــب احلــرب معهــم«)3(.
أمــا مــا يــورده القمــي؛ فليــس هنــاك أي دليــل عليــه؛ وال يُقبــل؛ فليــس هنــاك 

سلســلة رجاليــة ميكــن مــن خالهلــا معرفــة أصــل املرويــة، واملــن فاســد.
ابن كثري، إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، 248/3.  )1(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي،398/1.  )2(
البغوي، احلسني بن مسعود، معامل التنزيل،370/3.  )3(
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اخلامتة
حاولــُت الوقــوَف يف هــذا البحــِث الــذي خصصتــه لدراســِة )أقــوال علــي بــن 
إىل  الفاحتــة  ســورة  مــن  الســلف  بتفاســري  وُمقارنتهــا  تفســريه  القمــي يف  إبراهيــم 
ســورة األنفــال »قــراءة حتليليــة«(، علــى كلٍّ مــن : املقصــود مبعاجلــة النــص الُقــرآين، 
وتعريف موجز بعلي بن إبراهيم القمي وتفسريه، وحزبية تفسريه لآلايت وحتريفها 
عنــده، وتفســريه للنــص الُقــرآين، ُمســتقراًئ مــا تيسَّــرْت يل ُمطالعتــه مــن الدراســات، 
بســط 

ُ
ُمنتقــاًل مــن حماولــِة التنظــرِي إىل التطبيــِق علــى هــذا التفســري، وبعــد العــرض امل

لبعــض النمــاذج مــن تفســري القمــي؛ املمتلــئ ابلكثــري والكثــري مــن األخطــاء، فــكل 
صفحــة مــن صفحاتــه يوجــد هبــا العديــد مــن األخطــاء، إمَّــا عقــداًي أو فقهيًّــا أو 
يف النــص الُقــرآين؛ ويف الصفحــات الســابقة تعــرض الباحــث ملعاجلــة النــص الُقــرآين 
يف أتويــل اآلايت ملوافقــة املذهــب، ويف حتريــف الُقــرآن الكــرمي مــن أجــل موافقــة 

املذهــب أيًضــا.
وكانت حمصلُة جهدي املتواضِع تتجسُد فيما أييت: 

1- إن الســند املــروي بــه تفســري القمــي ال يصــح؛ فالتلميــذ الــذي روى التفســري 
مــن اجملاهيــل.

2- إن غالــب مــن روى عنهــم علــي بــن إبراهيــم القمــي مــن اجملاهيــل، والذيــن ال 
تصــح الروايــة عنهــم.

3- إن األيــدي قــد امتــدت هلــذا التفســري ابلتحريــف والتعديــل والــزايدة واإلضافــة؛ 
فتلميــذه أضــاف رواايت كثــرية ليســت مــن مــروايت القمــي.

4- إن تفسري القمي تفسري حزيب؛ وليس تفسريًا آلايت كتاب هللا.
5- إن القمــي حيــاول إثبــات عقائــد الشــيعة؛ حــى لــو غــريَّ وبــدل يف اآلايت 

الُقرآنيــة.
6- إن القمي مل يُفسر الُقرآن ابلقرآن أو ابلسنة أو أبقوال الصحابة.

7- إن القمي جُيرِّح الصحابة، ويتهمهم ابلُكفر والنفاق.
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ولعــل وقوفنــا علــى نصــوص قرآنيــة أخــرى، ممــا فّســره القمــي، يف هــذا التفســري، 
أو إعــادة النظــر فيمــا مــّر بنــا مــن نصــوص بــرؤى أخــرى، تفتــح اجملــال لتأكيــد هــذه 
النتائج، أو بعضها، أو تعديلها، وهو ما نرجوه يف املستقبل القريب، إن شاء هللا.

ويـَبـَْقــى أْن ُأِشــيـَْر ِإىْلَ َأَهــمِّ التَـّْوِصْيــَاِت الَــيَّْ بَــَدْت يلْ مــن ِخــاَلِْل رِْحلَــِي يفْ َهــَذا 
اْلَبحــث، وهــي وجــوب حتقيــق هــذا التفســري حتقيًقــا ســنيًّا؛ فهنــاك نســخة منــه 
متواجــدة يف دار الُكتــب املصريــة؛ وهــذا التحقيــق جيــب أن يُظهــر الفروقــات بــني 
نتشــرة مــن هــذا التفســري والنســخة املتواجــدة مبصــر، وكذلــك ترمجــة مجيــع 

ُ
النســخ امل

الرجــال الــواردة أمساؤهــم يف ثنــااي التفســري، ومعرفــة هــل هــم عــدول أم ال؟، وجيــب 
تفنيــد ُكل كلمــة واردة يف التفســري ابلدليــل القاطــع الــذي ال شــك فيــه.

وأرجــو مــن هللا أن أكــون مــن حُيقــق هــذا الكتــاب دفاًعــا عــن ديــن هللا مــن 
عقائــد التحريــف واالفــرتاء علــى الرســول والصحابــة وآل البيــت.
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ثبت املصادر واملراجع
املصادر واملراجع

- أصــول الفــرق واألداين واملذاهــب الدينيــة، ســفر بــن عبــد الرمحــن احلــوايل، )ال 
يوجــد اســم دار النشــر علــى الكتــاب(.

- أصــول الــكايف، حممــد بــن يعقــوب الكليــي، ت/ حممــد جعفــر مشــس الديــن، 
)بــريوت، دار التعــارف للمطبوعــات(.

- أصــول مذهــب الشــيعة اإلماميــة اإلثــى عشــرية »عــرض ونقــد«، انصــر بــن عبــد 
هللا القفاري، )جامعة اإلمام حممد بن ســعود اإلســالمية، قســم العقيدة واملذاهب 

املعاصرة، رســالة دكتوراه(.
- اإلمامة والرد على الرافضة، أيب نعيم األصبهاين، ت/ علي بن حممد الفقيهي، 

)ط3، السعودية، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم، 1422ه-2001م.
- اتريــخ املذاهــب اإلســالمية، حممــد أبــو زهــرة، القاهــرة، )القاهــرة، مكتبــة األســرة، 

2014م(.
- اتريــخ املعتقــدات واألفــكار الدينيــة، مريســيا إليــاد، ترمجــة: عبــد اهلــادي عبــاس، 

)ط1، دمشــق، دار دمشــق، 1986-1987م(.
- تفســري القرآن العظيم، ابن كثري، ت/ ســامي حممد ســالمة، )ط2، دار طيبة، 

1420ه-1999م(.
- تفســري القمــي، علــي بــن إبراهيــم القمــي، )ط1، قــم، مؤسســة اإلمــام املهــدي، 

1435ه(.
- تفســري القمــي، علــي بــن إبراهيــم القمــي، ت/ الســيد طيــب املوســوي، )ط3، 

إيــران، قــم، مؤسســة دار الكتــاب، 1303ه(.
- تفســري معــامل التنزيــل، احلســني بــن مســعود البغــوي، ت/ حممــد عبــد هللا النمــر 

وآخــرون، )ط4، دار طيبــة، 1417ه-1997م(.
- التفسري واملفسرون، حممد حسني الذهيب، )القاهرة، مكتبة وهبة(.

- هتذيــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقالين، )ط1، اهلنــد، مطبعــة دائــرة املعــارف 
النظامية، 1326ه(.
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- دراســة عــن الفــرق يف اتريــخ املســلمني »الشــيعة واخلــوارج«، أمحــد حممــد أمحــد، 
)ط1، السعودية، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات، 1406ه-1986م(.

- الذريعة إىل تصانيف الشيعة، آغابزرك الطهراين، )بريوت، دار األضواء(.
- الشــيعة االثنا عشــرية حتت اجملهر ودور ابن ســبأ يف أتسيســها ونشــأهتا، حافظ 

موســى عامــر، )مكتبــة اإلمــام البخــاري، حتميــل مــن موقــع البينــة(.
- الشيعة اإلثى عشرية وحتريف القرآن، )ال يوجد اسم كاتب أو دار نشر(.

إبراهيــم  حممــد  حممــد  القــرآن،  تفســري  يف  ومنهجهــم  عشــرية  االثــى  الشــيعة   -
1427ه(. والتوزيــع،  للطباعــة  منصــور  القاهــرة،  )ط1،  العســال، 

- الشــيعة وحتريــف القــرآن، حممــد مــال هللا، )بــريوت، دار الوعــي اإلســالمي، 
1402ه-1982م(.

احلســن  تفســري  الكــرمي  القــرآن  تفســري  يف  عشــرية  االثــى  الشــيعة  ضــالالت   -
العســكري أمنوذًجــا، خالــد حممــد فكــري عبــد احلميــد، )ماليــزاي، جامعــة املدينــة 
املاجيســتري،  درجــة  لنيــل  تكميلــي  حبــث  اإلســالمية،  العلــوم  العامليــة، كليــة 

1435ه-2014م(.
- طبقات املفسرين، الداوودي، )بريوت، دار الكتب العلمية(.

اجليــزاوي، )ط1،  أشــرف  الرافضــة،  اإلثــى عشــرية  اإلماميــة  الشــيعة  عقائــد   -
1430ه-2009م(. اليقــني،  دار  مصــر، 

- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر العســقالين، )بــريوت، دار 
1379ه(. املعرفــة، 

- الفــرق بــني الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، أبــو منصــور البغــدادي، ت/ 
حممــد عثمــان اخلشــت، )القاهــرة، مكتبــة ابــن ســينا(.

- الفكــر التكفــريي عنــد الشــيعة حقيقــة أم افــرتاء، عبــد امللــك بــن عبــد الرمحــن 
الشــافعي، )ط1، مصــر، مكتبــة اإلمــام البخــاري، 1427ه-2006م(.

- فهرســت أمســاء مصنفــي الشــيعة، أمحــد بــن علــي النجاشــي، ت/ حممــد ابقــر 
ملكيــان، )ط1، قــم، مكتبــة بســتان كتــاب(.
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نشــر  مؤسســة  )ط1،  القيومــي،  جــواد  الشــيخ  الطوســي، ت/  الفهرســت،   -
الفقاهــة،1417ه(.

أبــو الفضــل  الــكايف للكليــي«، الســيد  - كســر الصنــم »نقــض كتــاب أصــول 
1419ه-1998م(. البيــارق،  دار  عمــان،  )ط1،  الربقعــي، 

- لســان امليــزان، ابــن حجــر العســقالين، ت/ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )ط1، دار 
البشــائر اإلســالمية، 2002م(.

- املعتمــد يف أصــول الديــن، القاضــي أبــو يعلــى احلنبلــي، ت/ وديــع زيــدان حــداد، 
)بريوت، دار املشرق(.

- معجم البلدان، ايقوت احلموي، )ط2، بريوت، دار صادر، 1995م(.
- معجــم املفســرين مــن صــدر اإلســالم وحــى العصــر احلاضــر، عــادل نويهــض، 

)ط3، لبنــان، بــريوت، مؤسســة نويهــض الثقافيــة، 1409ه-1988م(.
- معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب(.

- معجــم رجــال احلديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، أبــو القاســم املوســوي اخلوئــي، 
)مؤسســة اإلمــام اخلوئــي اإلســالمية(.

- منهــج علــي بــن إبراهيــم القمــي يف تفســريه »عــرض ونقــد«، أمــل بنــت إبراهيــم 
الديــن،  وأصــول  الدعــوة  القــرى، كليــة  أم  جامعــة  دكتــوراه،  )رســالة  الشــيخ، 

1421-1422ه(.
- الــوايف ابلوفيــات، الصفــدي، ت/ أمحــد األرانؤوط وآخــر، )بــريوت، دار إحيــاء 

الــرتاث، 1420ه-2000م(
- ورثة حممد ملسو هيلع هللا ىلص جذور اخلالف الُســي الشــيعي، برانيب روجرســون، ترمجة: عبد 

الرمحن عبد هللا الشــيخ، )القاهرة، مكتبة األســرة، 2015م(.
- وسائل الشيعة، احلر العاملي، )ط2، قم، مطبعة مهر، 1414ه(.
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