منهج التفسير عند العالمة الطباطبائي في التعامل مع الرواية
ّ
الکتاب :الدکتور .ساجد صباح ميس العسكري 1،الدکتور .محمد سليمان2

المستخلص
تعتبر الروایة المصدر الثاني للتشریع ،ولها أهمية کبيرة في تفسير القرآن
الكریم فقد تكون مبينة أو مؤکدة أو مؤسسة وألن داللتها في األعم األغلب
ظنية ،لذا کثر الكالم عن حجيتها وإشكالياتها السندیة .والبحث التفسيري
بحث عن إثبات الواقع في أغلب اآلیات القرآنية ،لذا قال أکثر المفسرین بعدم
حجية األخبار الظنية في التفسير ،فألتجأ بعض المفسرین الى طرق توجيه
الروایة من خالل نقد المتن ،ومن أهم الطرق هي العرض على القرآن الكریم،
ومن اولئك العالمة الطباطبائي الذي قلما یلتفت الى منهجه الروائي في
التفسير ،فجاء البحث لموسوم« :منهج العالمة الطباطبائي في التعامل مع
الروایة» ليبحث عن المنهج الروائي عند العالمة الطباطبائي ومبررات منهجه
وبعض التطبيقات لمنهجه في التعامل مع الروایة ،ومن خالل الطرح الذي
ّ
المهمة التي تنهض به هذه المقالة
نقدمه ستتم اإلشارة إلى عدد من المسائل
فاالتجاه المعتدل في التعامل مع الروایة التفسيریة هو االتجاه الذي یجعل من
الروایة وسيلة وقرینة للتفسير ،ویجعل من القرآن شاهدا ومؤیدا لصحتها
دور ٌ
وعلى رغم اإلشكاليات السندیة لروایات التفسير فإن لها ٌ
کبير في مجال
 .1أستاذ مساعد في لجنة الشریعة والعلوم اإلسالمية ،کلية اإلمام الكاظم  ،جامعة ذي قار،
ذي قار ،العراقsajediraq804@gmail.com ،

.2

الباحث

في

جمعية

sleimanmohamad@ymail.com

الغدیر

اإلسالمية،

باریس،

فرنسا،
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ٌ
ُ
مؤکدة لما ورد في القرآن الكریم أو مؤسسة لما لم یرد في
التفسير فهي مبينة أو
القرآن الكریم کما یمكن اعتبار العالمة الطباطبائي من أشد المدافعين عن
الروایة ،ففي منهجه الذي سلكه في نقد متن الروایة من خالل العرض على
القرآن ،أوجد مؤیدات وقرائن للروایات الظنية ،فحول داللتها من ظن إلى
ّ
علم ،باإلضافة الى حل إشكاليات التعارض بين الروایات ،حيث إن المنهج
الذي اتبعه العالمة الطباطبائي له تأصيالت نظریة في روایات أهل البيت،
وهذا منهجه في التأسيس لقواعد التفسير عن طریق استنطاق روایات
المعصومين.
الکلمات المفتاحية :منهج التفسير ،التعامل مع الروایة ،العالمة الطباطبائي
حجية التفسير الروائي وموقف اْلتجاهات التفسير ية منه
 .1التفسير الروائي عن المعصوم حجة بال شك واالدلة على ذلك کثيرة
منها:
َ
ِّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
َ َ
َ َ ِّ َ
ْ
اس َما ن ِّزل ِإل ْي ِه ْم
 .2قوله
تعالى« :وأنزلنا ِإليك الذكر ِلتبين ِللن ِ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َول َعل ُه ْم َي َتفک ُر ون» (النحل )44 ،وهذا تصریح بحجية بيان النبي
للقران الكریم.
 .3حدیث الثقلين :روى الكليني بسنده عن الرسول

أنه قال« :إني قد

تركت فيکم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسکتم بهما  :كتاب
الله وعترتي أهل بيتي  ،فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن
يفترقا حتى يردا علي الحوض»( .الكليني ،1363 ،ج )415 :2وهو
ٌ
ٌ
متواتر( ،الحسيني الميالني )20 :1431 ،یثبت حجية أقوال
حدیث
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المعصومين ،بداللة التالزم بين العترة والقران وإن التفریق بينهما ال
یعصم من الضالل.
واألئمة

قاموا بتفسير القران قوال وعمال وهذا

 .4إن النبي محمد
ُ
السيرة حجة ،الن قول المعصوم وفعله وتقریره حجة ومن هنا نشأة
إشكاليتين في حجية التفسير الروائي وهما:
 هل یمكن أن نفسر القرآن بخبر الواحد ؟ هل أقوال الصحابة والتابعين حجة کما هي أقوالالمعصومين ؟
وللجواب على اإلشكال األول نقول :اختلف العلماء في حجية هذا
المنهج فالبعض جعله منحصرا بالروایات القطعية کالطوسي والطباطبائي،
(ینظر :الطوسي ،1409 ،ج /6 :1الطباطبائي ،1417 ،ج )262 :12والبعض
وسع الدائرة ليشمل األخبار الضنية کخبر الواحد کالزرکشي والخوئي( .ینظر:
الزرکشي ،1957 ،ج /156 :2الخوئي)398 :1975 ،
أما االشكال الثاني فيجيب عنه السيد الطباطبائي عند التفسير لالیه  44من
سوره النحل بقوله :في اآلیة داللة على حجية قول النبي

في بيان اآلیات

القرآنية واما ما ذکره بعضهم ان ذلك في غير النص والظاهر من المتشابهات أو
فيما یرجع إلى اسرار کالم الله وما فيه من التأویل فمما ال ینبغي ان یصغى إليه.
هذا في نفس بيانه ویلحق به بيان أهل بيته لحدیث الثقلين المتواتر وغيره
واما سائر األمة من الصحابة أو التابعين أو العلماء فال حجية لبيانهم لعدم
شمول اآلیة وعدم نص معتمد عليه یعطى حجية بيانهم على االطالق.
(الطباطبائي ،1417 ،ج)261 :12
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نعم یمكن األخذ بقول الصحابي والتابعي في المسائل اللغویة مع أفتراض
اطالعهم على لغة العرب ،وفي مسائل اسباب النزول إذا شهر الصحابة
الحادثة وکان ثقة ،إما أقوالهم الشخصية االجتهادیة في التفسير فال یختلف
حالهم عن حال بقية المفسرین( .ینظر :الرضائي األصفهاني)86 :1426 ،
موقف اْلتجاهات التفسير ية من التفسير بالرواية
عند البحث عن موقف المفسر ین من التعامل مع الروایة نجد ان هناك أربع
اتجاهات هي:
 .1االتجاه الرافض لالعتماد على الروایة في التفسير ،ویرى استقالل
ّ
القران وعدم احتياجه إلى الروایة ،إلنه نزل بلسان عربي مبين (ینظر:
الرضائي األصفهاني )79 :1426 ،وهذا االتجاه یتعارض مع قوله
ُ َ َ
َ َ َْ َْ َْ َ
ِّ ْ َ ُ َ ِّ َ َّ
اس َما ن ِّزل ِإل ْي ِه ْم»،
لن
ل
ن
ي
ب
ت
ل
ر
ك
الذ
ك
تعالى« :وأنزلنا ِإلي
ِ
ِ ِ
ویتعارض مع حدیث الثقلين الذي یفترض أن للجوء إلى أحدهما
ّ
دون االخر ال یعصم من الضالل.
 .2اإلتجاه الرافض للتفسير بغير الروایة ومن هؤالء االخباریة ،فقالوا
بعدم جواز تفسير القران إال في ضوء الروایات( ،ینظر :الرضائي
األصفهاني )81 :1426 ،محتجين بقول« :إنما يعرف القرآن من
خوطب به» (الكليني ،1363 ،ج )12 :8فغير المعصوم عاجز عن
ّ
اإلحاطة بتفسير القران.
ویرد عليه:
 -أن هذا الرأي یتعارض مع الحدیث الثقلين.
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 إن التفسير الروائي ال یمكن إن یكون منهجا مستقال فيالتفسير ،لكثرة اإلشكاليات على الروایات التفسيریة ،ولعدم
وجود روایات تفسير کل آیات القران.
 اإلحاطة بتام المراد اإللهي وإن کانت منحصرة في المعصوم إالأن ذلك ال یمنع تفسير القران ومقاربة مراد المولى ،وإال لكانت
الدعوة للتدبر ولتفكر في آیات القران لغوا حاشاه تعالى عن
ذلك علوا کبيرا.
 .3االتجاه المعتدل  :الذي یجعل من الروایة وسيلة وقرینة تفسير آیات
القران الكریم( .ینظر :الرضائي األصفهاني)83 :1426 ،
 .4اإلتجاه الذي یجعل من القران شاهد ومؤیدا على صحة الروایة أو
عدمه ،وهذا المنهج هو الذي سار عليه العالمة الطباطبائي في
تفسيره وسنفصل القول في المبحث القادم.
دور الرواية في التفسير
جمعت روایات الرسول

واألئمة المعصومين

التفسيریة في مجاميع

تسمى التفاسير الروائية کتفسير أبن عباس وتفسير اإلمام الباقر
الصادق

وتفسير

وتفسير القمي وتفسير وفرات الكوفي وتفسير العياشي والتفسير

المنسوب لإلمام الحسن العسكري

وتفسير الصافي للكاشاني ...الخ ،هذه

التفاسير تمثل المجاميع الروائية التفسيریة عند اإلمامية.
أما التفاسير الروائية عند الجمهور فهي کثيرة أیضا منها :تفسير الطبري
والدر المنثور للسيوطي وتفسير ابن کثير وتفسير بن عطية ...الخ ،و باإلضافة
للتفاسير الروائية هناك روایات تفسيریة کثيرة وردت في کتب الحدیث عند
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الشيعة والسنة في أبواب القرآن وتفسيره وقد صنف العلماء والباحثين هذه
الروایات إلى أقسام:
 -توضيح مفردة قرآنية

ُسئل النبي

عن المراد بـ (باسقات) في قوله تعالى (والنخل باسقات لها

طلع نضيد) (ق )10 ،فأجاب النبي

(طویالت )( .الطبري ،1995 ،ج:26

)197
عن أبي عبد عبدالله

في قوله تعالى « :أصبروا وصابروا ورابطوا»

(آل عمران ،)200 ،قال  :أصبروا على الفرائض وصابروا على المصائب
ورابطوا على األئمة( .العياشي ،1380 ،ج)212 :1
التطبيق على المصداق المفهوم
ُسئل النبي عن کفارة القسم عن مقدار الكسوة (وکسوتهم) قال (:عباءة لكل
مسكين)( ،الطبري ،1995 ،ج )33 :7وهنا بيان ألحد المصادیق مع أن
المفهوم ال ینحصر بمصداق واحد( ،الرضائي األصفهاني )83 :1426 ،وورد
في الحدیث أن المقصود بالصراط في قوله تعالى «اهدنا الصراط المستقيم»
(الفاتحة ،)4 ،هو علي

(ینظر :الفيض الكاشاني ،1416 ،ج )171 :2وهنا

بيان للمصداق األعلى لمفهوم الصراط مع أن هناك مصادیق أخرى لهذا
المفهوم فأن طرق األنبياء واألئمة من الطرق المستقيمة( .الرضائي
األصفهاني)88 :1426 ،
بي ان مجمالت آيات األحکام الشرعية
ُسئل النبي عن اإلستطاعة في قوله تعالى« :ولله على الناس حج البيت
ً
من إستطاع إليه سبيال » (آل عمران ،) 97 ،قال الزاد والراحلة ،
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(القزویني ،1415 ،ج )967 :2وبي انه لتفاصيل الصالة والحج قال« :صلوا
كما رأيتموني أصلي» (المجلسي ،1983 ،ج )279 :82وقوله« :خذوا عني
مناسككم»( .ابن حجر العسقالني ،1379 ،ج)193 :1
 .1بيان أسباب النزول
وأمثلة ذلك کثيرة وقد صنفت کتب في ذلك کأسباب النزول للواحدي وأسباب
النزول في ضوء روایات أهل البيت ل لطبرسي وشواهد التنزیل للحسكاني ،وال
یكاد یخلوا تفسير من ذکر روایات تبين أسباب النزول.
 .2تخصيص عموم اآلية
مثل قوله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء» (البقرة)228 ،
فهذه اآلیة عامة وشاملة لجميع المطلقات ولكن السنة أستثنت الصغيرة ،وغير
المدخول بها ،واليائس( ،ینظر :الحر العاملي ،1414 ،ج )175 :2وفي مثل
هذه الحاالت فال عدة على النساء.
 .3تقييد اآلية المطلقة
قال تعالى« :من بعد وصية یوصى بها أو دین» (النساء )11 ،فقد جاءت الوصية
مطلقة في هذه اآلیة ولم یعين مقدارها ولكن السنة عينت مقدار الوصية
بالثلث.
 .4بيان باطن اآلية وتأويلها
عالقة التفسير بالتأویل ومعنى التأویل من المواضيع الواسعة و یحتاج إلى

بحوث مستقلة ومن األمثلة على التأویل عن الصادق أنه قال عن اآلیة الكریمة:
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«وعالمات وبالنجم هم یهتدون» (النحل: )16 ،النجم هو رسول الله
والعالمات هم األئمة ( .الرضائي األصفهاني)89 :1426 ،
 .5بيان الناسخ والمنسوخ
روي عن الصادق

أن هذه اآلیة «واللذان يأتينها منکم فأذوهما فإن تابا

وأصلحا فأعرضوا عنهما» (النساء )16 ،نسخت بآیة الجلد( .العياشي،
 ،1380ج)256 :2

دور ٌ
فمما تقدم یتبين أن للروایة ٌ
کبير في تفسير النص  ،فقد تكون مفسرة أو

مكملة أو مؤسسة  ،وال یمكن التفكيك بين القرآن والسنة  ،فالهدایة ال تتحقق
إال بهما.
اشکاليات التفسير الروائي
الرو ایات التفسيریة کغيرها من الرایات فيها من االشكاليات السندیة والمتنية
الكثيرة ومن أهم تلك االشكاليات:
 .1ضعف السند
المشكلة االولى التي تواجه التفسير الروائي هي ضعف سند األحادیث
المفسرة للقران الكریم ،والضعف قد ینشأ من حذف السند أساسا أو بسبب
وجود مجاهيل في ا لسند أو وجود ضعاف أو وضاعين.
( )http://hobbollah.com/booksواالکثر من ذلك ان هناك مصادر
تفسيریة لم تثبت صحة انتسابها الى اصحابها ،کالتفسير المنسوب لإلمام
الحسن العسكري ،والذي هو من امالء ابي یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد،
وابي الحسن علي بن محمد بن سيار ،ورواه عنهما ابو الحسن محمد بن القاسم
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الخط يب المعروف بالمفسر االسترابادي  ،وهؤالء الثالثة مجاهيل .
(ینظر :معرفة ،2009 ،ج)446 :9
وتفسير القمي الذي ینسب الى علي ابن ابراهيم القمي ،فان البعض یرى
انتسابه الى ابن ابي الجارود ،والبعض االخر ان بعضه للقمي وبعضه لغيره.
()http://hobbollah.com/books
یقول الشيخ محمد باقر اإلیرواني :ان القمي وان کان له کتاب باسم
التفسير وال یمكن التشكيك في ذلك باعتبار ان النجاشي والطوسي قد نصا
على وجود التفسير المذکور وذکرا اليه طریقا صحيحا ،ولكننا نشكك في کون
التفسير المذکور الم تداول اليوم هو نفس تفسير القمي ،ونحتمل عدم کونه
للقمي رأسا او ال اقل بعض ه للقمي والبعض االخر قد دس فيه( .اإلیرواني،
)174 :1428
کما أن بعض أصحاب التفاسير الروائية أتهموا بالوضع أو التدليس أو
الجهالة ونحو ذلك کالضحاك بن مزاحم ،وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي
الكبير ،ومحمد بن السائب الكلبي ،ومقاتل بن سليمان ،ومحمد بن مروان
ّیسار ،وغيرهم.
السدي الصغير ،وفرات الكوفي وبن
()http://hobbollah.com/books
 .2كثرة األحاديث الموضوعة
من اإلشكاليات التي تالزم الحدیث الشریف في مختلف المجاالت وفي
مجال التفسير خصوصا هي اشكاليات الوضع والدس .وکانت بدایة الوضع في
صدر اإلسالم  ،یقول الذهبي :مبدأ ظهور الوضع في سنةإحدى وأربعين من
الهجرة( .الذهبي ،1405 ،ج)116 :1
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وقد ذکر ا لعلماء عدد اسباب لوضع األحادیث في التفسير من اهمها:
 افساد الدين وإيقاع الخالف واْلفتراق بين المسلمينفقد نقل عن حماد ابن زیاد قوله« :وضعت الزنادقة على رسول الله

أربعة

عشر ألف حدیث»( .الموضوعات  ،ابن الجوزي ،1386 ،ج)38 :1
 الوضع لنصرة مذهب معينالكثير من ال مذاهب المبتدعة واصحاب الرأي تضع احادیث لنصرة مذهبها,
خصوصا وأن اآلیات المتشابهة فيها من القابلية للتأویل والتوجيه بحسب ما
یرید الذین في قلوبهم زیغ.
فقد استدله المجسمة واصحاب الظاهر في تفسيرهم لقولة تعالى« :یوم
یكشف عن ساق ویدعون الى السجود فال یستطيعون»( ،القلم)42 ،
بالحدیث الذي اخرجه البخاري عن ابي سعيد عن النبي  :یوم یكشف ربنا
عن ساقه فيسجد له کل مؤمن ومؤمنة ویبقى من کان یسجد في الدنيا ریاء
وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا( ،البخاري ،1401 ،ج)72 :6
م ع ان الساق کنایة عن الكرب والشدة( .التيمي ،1970 ،ج)266 :2
 الترغيب في قراءة القرانیبدو ان اکثير روایات فضائل السور من الروایات الموضوعة ،وضعت لترغيب
الناس بقراءة القران ،فقد روى ابن الجوزي بسنده عن ابي عمار المروزي قال:
قيل البي عصمة نوح ابن ابي مریم  :من این لك عن عكرمة عن بن عباس في
فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا! فقال :إني رأیت
الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق
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فوضعت هذا الحدیث حسبة  .وقد حكى مؤمل بن إسماعيل أن رجال وضع في
فضائل القرآن حدیثا طویال( .الموضوعات  ،ابن الجوزي ،1386 ،ج)41 :1
 .3اْلسرائيليات في التفسير
اإلسرائيليات في اصطالح اهل التفسير :کل ما تطرف للتفسير من اساطير
قدیمة ،منسوبه في اصل روایتها الى مصدر یهودي او نصراني او غيرهما.
(معرفة ،2009 ،ج)594 :2
بل توسع بعضهم في تعریف اإلسرائيليات فجعل منها کل ما هو مدسوس
في التفسير من قبل اعداء االسالم.
وهي نوع وضعا على الرسول

وانما اطلق علماء التفسير والحدیث لفظ

اإلسرائيليات على کل ذلك من باب التغليب للون اليهودي على غيره؛ الن
غالب ما یروى من هذه الخرافات واالباطيل یرجع الى مصدر یهودي( .ینظر:
األمين)83 :1428 ،
وقد تنبه النبي محمد

الى خطر تلك الروایات فنهى عن االخذ بها ،فقد

اخرج احمد في مسنده :عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي

فغضب فقال أمتهوکون فيها

یا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ال تسألوهم عن شئ
فيخبروکم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى
کان حيا ما وسعه اال أن یتبعني( .إبن حنبل ،بىتا ،ج)387 :3
وانكر بعض الصحابة على من یأخذ بروایات اهل الكتاب  ،فقد روي عن
ابن عباس انه قال :یا معشر المسلمين کيف تسألون أهل الكتاب وکتابكم
الذي انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث االخبار بالله تقرؤنه لم یشب
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وقد حدثكم الله ان أهل الكتاب بدلوا ما کتب الله وغيروا بأیدیهم الكتاب.
(البخاري ،1401 ،ج)163 :3
ولما کثر من الصحابة سؤالهم اهل الكتاب عن بعض ما لم یرد في القران،
اصبحت هذه النقوالت تشكل خطرا للدس في التفسير وفتحت الباب واسعا امام
اإلسرائيليات لدخولها تفاسير المسلمين.
قال الذهبي :بل ال اکون مبالغا وال متجاوزا حد الصدق ان قلت ان کتب
التفسير کلها انزلق مؤلفوها إلى ذکر بعض اإلسرائيليات ،وإن کان یتفاوت قلة
وکثرة وتعقيبا عليها وسكوتا عنها( .الذهبي)119 :1405 ،
وقال العالمة الطباطبائي :ان انسراب اإلسرائيليات وما یحلق بها من
الموضوعات والمدسوسات بين روایاتنا ال سبيل إلى انكاره وال حجية في خبر
ال یؤمن فيه الدس والوضع( .الطباطبائي ،1417 ،ج)112 :12
والشواهد على وجود اإلسرائيليات في تفاسير المسلمين کثيرة منها:
 ما ین قله الطبري في شأن نبي الله داود وان له تسع وتسعون امرأةوکيف انه دفع بقائد الجيش للحرب کي یقتل ویتزوج زوجته.
(الطبري ،1995 ،ج)170 :23
 قصه الجساسة التي رواها مسلم في صحيحه (ینظر :القشيريالنيسابوري ،بىتا ،ج )204 :8والتي تثبت فضيله لتميم الداري من
خالل خرافه ال یمكن لعاقل أن یصدقها.
 قصه هاروت وماروت التي یرویها السيوطي في الدر المنثور ،وفيهامن الخرافة ما فيها( .ینظر :السيوطي ،1404 ،ج)46 :1
 قصه عوج بن عوق الذي کان طوله ثالثة االف ذراع وکان یمسكالحوت فيشویه في عين الشمس ،وان طوفان نوح لم یصل الى رکبته
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(الطبري ،1995 ،ج )133 :17وغيرها من اإلسرائيليات والتي اکثرها
یمس عصمه االنبياء اعرضنا عن ذکرها طلب لالختصار ویمكن ان
تراجع في مضانها( .ینظر :معرفة ،2009 ،ج)129-199 :9
 اعتماد اکثر التفاسير الروائية على أقوال الصحابة والتابعين فيالتفسير على نحو اعتمادهم على المأثور من المعصوم ،االمر الذي
یجعل الكثير من األحادیث ليست بحجه في التفسير إلنها لم تنقل
عن المعصوم( .معرفة ،1426 ،ج)539 :2
منهج العالمة الطباطبائي في نقد الرواية
سلك العالمة الطباطبائي منهجا مهما في التعامل مع روایات التفسير من
خالل نقد متن الحدیث بالعرض عل ى القرآن الكریم ،ولم یسبقه الى هذا
المنهج أي مفسر وأن کان لهذا المنهج جذور في روایات المعصومين
أستفاد منها العالمة الطباطبائي ووظفها لخدمة القرآن ،وهذا دیدنه في
االستفادة من روایات المعصومين واستخراج القواعد التفسيریة منها ،وبهذا
المنهج حل العالمة إشكاليات الروایات التفسيریة وجعلها توصف بالعلم
بعدما کانت توصف بالظن .وسوف یترکز الكالم في هذا المبحث عن منهج
العالمة الطباطبائي ومبررات منهجه وتطبيقات منهجه في نقد الروایة.
 .1التعر يف بمنهج العالمة الطباطبائي في التعامل مع الرواية
تقدم الكالم في المبحث األول عن حجية الخبر الواحد في التفسير
وإشكالياته وخلصنا إلى أن رأي السيد الطباطبائي هو عدم جواز تفسير القرآن
روائيا إال بالخبر المتواتر واآلحاد الصحيح المحفوظ بقرائن قطعية ،ألن
البحث في القرآن الكریم عن إثبات الواقع فال یمكن االستناد إلى الروایة ما لم
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تكن علما وما دام البحث في الغالبية العظمى من اآلیات القرآنية بحثا في
القضایا الواقعية فالبد من اعتماد العلم.
إما المسائل الفقهية فيمكن األخذ بخبر الواحد ما دام األمر هو بحث عن
أمر ٌ
قضایا ضنية فاعتماد الروایة في المجاالت الفقهية ٌ
واقع ،ألن الشارع
المقدس اجاز العمل بخبر الواحد.
قال السيد الطباطبائي :أن الحجية الشرعية من االعتبارات العقالئية فتتبع
وجود أثر شرعي في المورد یقبل الجعل واالعتبار الشرعي والقضایا التاریخية
واألمور االعتقادیة ال معنى لجعل الحجية فيها لعدم أثر شرعي وال معنى
لحكم الشارع بكون غير العلم علما وتعبيد الناس بذلك ،والموضوعات
الخارجية وإن أمكن أن یتحقق فيها أثر شرعي إال أن آثارها جزئية والجعل
الشرعي ال ینال إال الكليات( .الطباطبائي ،1417 ،ج)351 :10
فألجل األخذ بالروایات اآلحاد في التفسير وحل االشكاليات السندیة
وإشكاليات التعارض المتني أتخذ السيد الطباطبائي منهجا خاصا في التعامل
مع الروایة وهو عرض الروایة على القرآن وجعل القرآن شاهدا على صدق
الروایة أو على کذبها من دون الخوض في نقاش سندها.
قال السيد الطباطبائي في رسالة بریدیة أرسلها إلى األستاذ علي األوسي
بإمالء أحد طلبته لتوضيح منهجه في التعامل مع الروایة «االستعانة بالروایات
عن النبي

واألئمة

في تأیيد المعنى المستفاد من اآلیة أو بمعنى أصح

عرض الروایات على اآلیات وإثبات مضامين الروایات وذلك عن طریق تأیيد
اآلیات لما جاء في مضمون تلك الروایات من دون التعرض ألسانيد تلك
الروایات بعدما تبين لنا مطابقة مضمونها لنص القرآن ..فاألصل أذن المعنى
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المستفاد من اآلیة ومن ثم االستعانة باآلیة في إثبات صحة ما ثبت في الروایة
واالستعانة با لروایة لتأکيد ما ثبت في اآلیة( .األوسي)152 :1405 ،
ووفق هذا المنهج یعتبر العالمة الطباطبائي من أشد المدافعين عن الروایة
ٌ
علم بعد أن تؤید
من خالل إیجاد المؤید لها .فمع أن الروایة ظن فتتحول إلى ٍ
بالعلم ألن القرآن قطعي الداللة فتصبح الروایة محفوفة بقرینة قطعية.
وعلى هذا المنهج سار السيد کمال الحيدري في تصحيح الروایة من
خالل جمع القرائن لتحصيل الوثوق فيكون البحث عن الخبر الموثوق ال خبر
الثقة ،وجعل من العرض على القرآن الكریم القرینة األولى لنقد الروایة ومعرفة
صحتها من عدمها « ومن هنا نفهم لماذا یشترط السيد الحيدري علم التفسير
وعلم القرآن کأول علم یحتاجه العالم الدیني الستنباط المعارف الدیني،
وذلك ألنه یرى بأن أول خطوة یجب أتباعها في أي روایة ،سواء کانت في باب
فقهي أو تفسيري أو عقائدي هي العرض على کتاب الله ،فإذا کانت معارضة
ُ
له یضرب بها عرض الجدار»http://aldiyarlondon.com/2012 -08-09-12-36-( .
)20/1-articles/10821-2013-11-22-12-44-15
وینبه السيد کمال الحيدري على نقطة مهمة في عرض الروایة على القرآن
إذ یقول :ليس العرض بأن نجد موافقا له تفصيال أو أن ال یخالفه تفصيال ،بل
أن یكون موافقا مع الروح العامة التي تحكم کل معارف القرآن ،وأن ال یكون
مخالفا

للروح

العا مة

التي

تحكم

کل

معارف

اإلسالم.

()http://alhaydari.com/ar/2012/09/39605
ومسألة نقد متن الحدیث من خالل العرض على القرآن من المسائل
القدیمة ولعل تاریخها یرجع إلى ما بعد وفاة الرسول

عندما احتجت
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الزهراء على الخليفة األول حينما منعها فدك بقوله «أني سمعت رسول الله
یقول نحن معاشر األنبياء ال نورث ذهبا وال فضة».
َ ُ
فانتقدت متن الحدیث من خالل استداللها بشواهد قرآنية هي« :يرث ِني
ِ
َ َ َ ُ َْ َ ُ
ان َد ُاو َ
َو َير ُث م ْن آ َل َي ْع ُق َ
ود»...
وب» (مریم )6 ،وقوله تعالى« :وو ِرث سليم
ِ ِ ِ
(النمل)16 ،
فبينت أن هذه الروایة ال تصمد أمام النقد العلمي ألنها تخالف القرآن
الكریم( .ینظر :سامي شير علي)49-50 :1428 ،
ولمسألة نقد متن الحدیث في فترة عصر صدر اإلسالم شواهد کثيرة یمكن
مراجعتها في مضانها( .ینظر :سامي شير علي)51-68 :1428 ،
وعليه یكون العالمة الطباطبائي قد أوجد حال لإلشكاليات السندیة
واشكاليات تعارض الروایات مع القرآن ومع بعضها البعض وفق منهج أصل
له أئمة أهل البيت وطبقة السيد الطباطبائي في تفسيره.
المبررات لمن هج الطباطبائي في توجيه الرواية
لمنهج نقد متن الروایة من خالل العرض عل ى القرآن عند العال مة
الطباطبائي عدة مبررات أهمها :
 .1أحاديث العرض على القرآن
عرض الحدیث على القرآن قاعدة مهمة في قبول الروایة أو ردها من خالل
جعل القرآن الكریم حاکم على الروایة وميزان لتمييز الصحيح من السقيم،
وقد ورد فيها الكثير من الروایات عند الشيعة والسنة ،حتى قال البعض
بتواترها معنویا( ،ینظر :األنصاري ،1419 ،ج )247 :1واألدلة على هذه
القاعدة کثيرة منها:
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 -عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله

قال« :قال رسول

الله في خطبة بمنى أو بمكة :یا أیها الناس ما جائكم عنى
یوافق القرآن فأنا قلته وما جائكم عنى ال یوافق القرآن فلم
أقله»( .العياشي ،1380 ،ج)8 :1
 -عن السكوني  ،عن أبي عبدالله

قال« :قال

أميرالمؤمنين  :إن على کل حق حقيقة وعلى کل صواب
نورا»( .الكليني ،1363 ،ج)54 :2
 -عن أیوب بن الحر قال :سمعت أبا عبدالله

یقول« :کل

شئ مردود إلى الكتاب والسنة ،وکل حدیث ال یوافق کتاب
الله فهو زخرف»( .الكليني ،1363 ،ج)69 :1
 -عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله

قال« :قال الصادق :

إذا ورد عليكم حدیثان مختلفان فاعرضوهما على کتاب
الله ،فما وافق کتاب الله فخذوه ،وما خالف کتاب الله
فردوه ،فإن لم تجدوهما في کتاب الله فاعرضوهما على
أخبار العامة ،فما وافق أخبارهم فذروه ،وما خالف أخبراهم
فخذوه»( .الحر العاملي ،1414 ،ج)118 :27
 -عن علي بن أبي طالب

قال :قال رسول الله « :إنها

تكون بعدي رواة عني الحدیث ،فأعرضوا حدیثهم على
القرآن ،فما وافق القرآن فخذوا به ،وما لم یوافق القرآن فال
تأخذوا به»( .الدارقطني ،1417 ،ج)134 :4
 -عن أبي جعفر عن رسول الله

أنه دعا اليهود فسألهم

فحدثوه حتى کذبوا على عيسى فصعد النبي

المنبر
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فخطب الناس فقال« :إن الحدیث سيفشو عني فما أتاکم
عني یوافق القرآن فهو عني وما أتاکم عني یخالف القرآن
فليس عني( .الشافعي ،1403 ،ج)358 :7
وقد یسأل البعض إذا کان ا لتفسير الروائي حجة وقد تقدم إثبات ذلك
ُ
فلماذا تعرض الروایات على القرآ ن وما ذلك إال تعارض بين األمرین؟
ویجاب بأنه ال منافاة بين حجية السنة في التفسير وکونه المصدر الثاني
للتشریع وبين روایات العرض على القرآن ألن الذي ُیعرض على القرآن هو

الحدیث الذي ُیشك في ص دوره عن المعصوم وليس الحدیث الثابت عنه فال
اشكال في األخذ به والعمل بمقتضاه ألن طاعة الرسول نابعة من طاعة الله.
(ینظر :سامي شير علي)156 :1428 ،
 .2القرآن مصباح وميزان
کثيرة هي اآلیات التي تحث على التدبر والتفكر في آیات القرآن الكریم قال
ََْ ُ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ
َ
تعالى« :أفال يتدبر ون القرآَن أم على قلوب أقفالها»( .محمد)24 ،
ٌ
َ َ َْ َْ
وصرحت آیات أخرى بأنه ٌ
شيء ،قال تعالى« :وأنزلنا
نور وهدى وتبيان لكل ٍ
ً
ورا ُمب ًينا» (النساء ،)174 ،وقال تعالىَ « :و َن َّز ْل َنا َع َل ْي َك ْالک َت َ
إ َل ْي ُک ْم ُن ً
اب ِت ْب َيانا
ِ
ِ ُ ِّ َ ْ َ ُِ ً َ َ ْ َ ً َ ُ ْ َ ْ
َ
ُ
ْ
ِلکل شيء وهدى ورحمة وبشر ى ِللمس ِل ِمين»( .النحل)89 ،
والزم ذلك أن القرآن دو ره دور المصباح الذي یضيء الطریق ،لذا ورد في
ٌ
ٌ
روایات المعصومين حث وتأکيد على اللجوء إلى القرآن والتمسك به فقد
جاء في الروایة عن النبي

أنه قال ... « :فإذا التبست عليكم الفتن کقطع

الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله أمامه
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قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار( ،»...الكليني ،1363 ،ج:2
 )599وفي حدیث الثقلين الداعي لتمسك بالقرآن والسنة أشارة لما تقدم.
فصار القرآن ميزان نحتكم إليه عند االختالف ،ومنه االختالف في صحة
صدور الروایة عن المعصوم من عدمه.
فعلى مبنى السيد الطباطبائي ال یمكن اعتماد مرجعيات أخرى غير القرآن
في فهم النص ألن القرآن مصباح وميزان ،قال السيد الطباطبائي :والزم ذلك
أن یكون القرآن الذي یعرف نفسه (بأنه هدى للعالمين ونور مبين وتبيان لكل
شئ) مهدیا إليه بغ يره ومستنيرا بغيره ومبينا بغيره ،فما هذا الغير! وما شأنه!
وبماذا یهدي إليه! وما هو المرجع والملجأ إذا اختلف فيه! وقد اختلف واشتد
الخالف( .الطباطبائي ،1417 ،ج)9 :1
وقال في موضع آخر :وحاشا أن یكون القرآن تبيا نا لكل شئ وال یكون تبيانا
لنفسه ،وقال تعالى« :هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» .وقال
تعالى« :إنا أنزلنا إليکم نورا مبينا اآلية»  .وکيف یكون القرآن هدى وبينة
وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما یحتاجون وال یكفيهم في احتياجهم إليه
وهو أشد االحتياج( .الطباطبائي ،1417 ،ج)11 :1
وهذا النتيجة ا لتي یخلص إليها العالمة الطباطبائي تبرر منهجه في توجيه
الروایة من خالل العرض على القرآن ألن القرآن له دور الميزان على غيره.
التوجي ه في ضوء المنهج العام للتفسير (تفسير القرآن)
المنهج العام الذ ي ابتنى عليه تفسير الميزان هو (تفسير القرآن بالقرآن) ،من
خالل ضم اآلیة إلى أختها فما أجمل في آیة ُبين في أخرى.
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وقد أشار المعصومون إلى هذا المنهج قدیما فعن األمام علي « :کتاب
الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وینطق بعضه ببعض ویشهد بعضه على
بعض»( .نهج البالغة  :الخطبة )133
ولعل السيد الطباطبائي هو أول من طبق هذا المنهج في تفسيره.
قال الشيخ سبحاني :البد لنا في البدایة من االعتراف بأن السيد محمد
حسين الطباطبائي هو مؤس س اسلوب التفسير الخاص والمتميز ،وهو أسلوب
یرد

لم

مثله

سوى

في

أخبار

آل

بيت

النبوة .

فكان العالمة أول من أثار أنتباه األمة اإلسالمية إلى أهمية هذا األسلوب
ُ
التفسيري الذي عرف فيما بعد بـ (تفسير القرآن بالقرآن) الذي یهدف إلى
إزالة الغموض عن آیة بواسطة آیة أخرى( .مجموعة مؤلفين-47 :2012 ،
)46
وفي ضوء هذا المنهج حاکم الروایا ت بضم الروایة إلى اآلیة وجعل من
ب عض اآلیات رکائز لمنهجه التفسيري.
ُ
قا ل الشيخ عبدالله جوادي آملي :أطلق المرحوم العالمة عبارة غرر اآلیات
على اآلیات القرآنية الرئيسية (أو األساس) التي کان یعتبرها وسيلة دقيقة لحل
الكثير من المعضالت الموجودة في اآلیات القرآنية األخرى إلى جانب
اعتماده عليها قاعدة صلبة لحل بعض االشكاليات الواردة في األحادیث.
(مجموعة مؤلفين)97 :2012 ،
ولم یقتصر هذا األسلوب على توجيه الروایة بل شمل حتى علوم القرآن
فكان انعكاسه واضحا في بيان المكي والمدني ،وأسباب النزول  ...الخ.
(األوسي216 :1405 ،و)212
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 اْلشکاليات السنديةمن المعلوم أن أهم االشكاليات التي تواجه المفسر هي اشكاليات سند
ّ
الروایة ،وألن الروایة هي المصدر الثاني للتشریع فالبد من إیجاد طریقة
لتصحيح الروایة من دون النظر إلى سندها ،فكان الطریق الذي اختاره السيد
الطباطبائي هو نقد المتن وإحفافه بقرینة قطعية ليكون علما فأوجد مخرجا
لحل اإلشكالية ولعل بعض الروایات رفضت ولكن السيد الطباطبائي یقبلها
على أساس موافقتها للقرآن الكریم  ،ولم یكن السيد الطباطبائي یرفض العمل
بالروایة کما یتصور البعض.
قال الشيخ سبحاني :إن شغف العالمة الطباطبائي بالحدیث وعلومه ال
یمكن وصفه  ,فقد کان یشير على الدوام إلى أن المعارف اإلسالمية في القرآن
غالبا ما تكمن في اآلیات المكية وأحادیث أهل البيت النبوة( .مجموعة
مؤلفين)65 :2012 ،
تطبيقات لمنهج العالمة في نقد الرواية
 .1تأييد المعنى القرآني دليل صحة الرواية
کثيرا ما نجد العالمة في تفسيره ُیعضد ما توصلي إليه من معنى من خالل
الروا یات والشواهد على ذلك کثيرة منها:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُْ
 في تفسيره لقوله تعالى« :يا أيها ال ِذين آَمنوا ال تب ِطلوا صدق ِاتکمْ
ْ ََ
ِبال َم ِّن َواألذى»( .البقرة)264 :
یقول العالمة :تدل اآلیة على حبط الصدقة بلحوق المن واألذى ،وربما
یستدل بها على حبط کل معصية أو الك بيرة خاصة لما یسبقها من الطاعات،
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وال داللة في اآلیة على غير المن واألذى بالنسبة إلى الصدقة( .الطباطبائي،
 ،1417ج)289 :2
ثم یؤید ما توصل إليه بروایة األمام الصادق

عن الرسول

قال« :من

أسدى إلى مؤمن معروفا ثم أذاه بال كالم أو من عليه فقد أبطل صدقته»( .الحر
العاملي ،1414 ،ج)454 :9
َّ َ َ َّ ُ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ
 وفي تفسيره لقوله تعالى« :يا أيها ال ِذين آَمنوا اتقوا الله حق تق ِات ِهَ َ َ ُ ُ َّ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
وال تموتن ِإال وأنتم مس ِلمون»( .ال عمران)102 ،
یقول العالمة :أن التقو ى وهو نوع من االحتراز إذا کان تقوى الله سبحانه
کان تجنبا وتحرزا من عذابه( .الطباطبائي ،1417 ،ج)367 :3
ثم یؤید کالمه بروایة أبن مسعود عن النبي « :یطاع فال یعصى ویذکر
فال ینسى ویشكر فال یكفر»( .الحر العاملي ،1414 ،ج)235 :15
 .2رفض الروايات لمخالفتها القرآن الکريم

ّ
تعرض العالمة الطباطبائي لكثير من الروایات بالنقد ورفضها لمخالفتها القرآن الكریم
ومن تلك الروایات:
 ما رواه السيوطي في الدر المنثور عن عبادة بن الصامت قال :قالرسول الله  « :أیكم یبایعني على هؤالء اآلیات الثالث ثم تال قل
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثالث آیات ثم قال فمن وفى بهن
فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدرکه الله في الدنيا کانت
عقوبته ومن أخره إلى اآلخرة کان أمره إلى الله ان شاء آخذه وان شاء
عفا عنه»( .السيوطي ،1404 ،ج)54 :3
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فال یقبلها الع المة ألنها تخالف القرآن إذ یقول :أقول :والروایة ال تخلو عن
شئ فإن فيما ذکر في اآلیات الشرك بالله وال تكفى فيه عقوبة الدنيا وال تناله
مغفرة في اآلخرة بنص القرآن ،قال تعالى« :إن الله ال یغفر أن یشرك به»
(النساء )48 ،وقال « :إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة
الله والمالئکة والناس أجمعين خالدين فيها ال يخفف عنهم العذاب وال
هم ينظرون»( .البقرة)162 ،
وما رواه الطبرسي عن قتاد ة قال :کانت اآلیة تنسخ باآلیة ،وینسي الله نبيه
من ذلك شيئا( .الطبرسي ،1415 ،ج)341 :1
ویعلق ا لعالمة على هذه الروایة بقوله :أقول :وروى فيه أیضا في معنى
االنساء روایات عدیدة وجميعها مطروحة بمخالفة الكتاب کما مر في بيان قوله:
أو ننسها( .الطباطبائي ،1417 ،ج)256 :1
 .3نقد روايات أسباب النزول
المسلك الذي سلكه العالمة في قبول روایات أسباب النزول ال یختلف عما
سلك في تعامله مع روایات التفسير وهذه الطریقة تسقط أکثر الروایات عن
االعتبار ،إال إ ن ما یوافق القرآن الكریم یكسب االعتبار والوثوق( .ینظر:
الطباطبائي)129 :2007 ،
ومن األمثلة على ذلك ما یذکره العالمة الطباطبائي في سبب نزول قوله
ْ َّ
تعالىَ « :أ َل ْم َي ْأن ل َّلذ َين آ ََم ُنوا َأ ْن َت ْخ َش َع ُق ُل ُ
وب ُه ْم ِل ِذكر الل ِه ( .»...الحدید)16 ،
ِ ِ ِ
ِ
أفاد المفسر أن في اآلیة عتابا للمؤمنين على ما عرض لقلوبهم وعدم
خشوعها لذکر الله والحق النازل من عنده( .الطباطبائي ،1417 ،ج)16 :19
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وفي البحث الروائي ذکر سبب النزول الذي یرویه األعمش قال :لما قدم
أصحاب رسول الله

المدینة فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعد ما کان

بهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما کانوا عليه فعوتبوا فنزلت ألم یأن
للذین آمنوا آلیة( .السيوطي ،1404 ،ج)175 :6
ووصفها العالمة بأنها أعدل الروایات في سبب النزول (الطباطبائي،
 ،1417ج )168 :19وذکر بعد ذلك روایة في سبب نزولها عن عبد الله بن
مسعود ولكن العالمة یرفضها ألن الروایة تفيد أن اآلیات مكية وسياق آیات
السورة مدنية ،قال العالمة :وقد عرفت أن سياق آیات السورة تأبى إال أن
تكون مدنية  ،ویمكن حمل روایة ابن مسعود على کون آیة «ألم یأن» الخ أو
هي والتي تتلوها مما نزل بمكة دون باقي آیات السورة( .الطباطبائي،1417 ،
ج)169 :19
 .4نقد القصص التار يخية
کما أن العالمة الطباطبائي یخضع ال روایة للقرآن الكریم لنقد متنها ،فكذلك
القضایا التاریخية ینقدها من خالل القرآن ومن ذلك:

 رفضه قصة ورقة بن نوفل لمخالفتها صریح القرآن

یقول العالمة منتقدا القصة ،القصة ال تخلو من شئ وأهون ما فيها من االشكال
شك النبي

في کون ما شاهده وحيا إلهيا من ملك سماوي ألقى إليه کالم

الله وتردده بل ظنه أنه من مس الشياطين بالجنون  ،وأشكل منه سكون نفسه في
کونه نبوة إلى قول رجل نصراني مترهب وقد قال تعالى« :قل إني على بينة من
ربي» (األنعام )57 ،وأي حجة بينة في قول ورقة؟ وقال تعالى« :قل هذه
سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» فهل بصيرته هي سكون
نفسه إلى قول ورقة ؟ وبصيرة من اتبعه سكون أنفسهم إلى سكون نفسه إلى ما
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ال حجة فيه قاطعة ؟ وقال تعالى « :إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح
والنبيين من بعده» (النساء )163 ،فهل کان اعتمادهم في نبوتهم على مثل ما
تقصه هذه القصة ؟ والحق أن وحي النبوة والرسالة یالزم اليقين من النبي
والرسول بكونه من الله تعالى على ما ورد عن أئمة أهل البيت .
(الطباطبائي ،1417 ،ج)329 :20

 رفض العالمة أن یكون (کهف أفسوس) الذي یقع في مدینة أفسوس
الترکية هو الكهف المذکور في القرآن ألن أوصاف کهف أفسوس ال
تتناسب مع األوصاف المذکور في القرآن الكریم للكهف.
(الطباطبائي ،1417 ،ج)276 :13

الخاتمة
توصل البحث الى النتائج التالية:
 االتجاه المعتدل في التعامل مع الروایة التفسيریة هو االتجاه الذيیجعل من الروایة وسيلة وقرینة للتفسير ،ویجعل من القرآن شاهدا
ومؤیدا لصحتها.

دور ٌ
 رغم اإلشكاليات السندیة لروایات التفسير فإن لها ٌکبير في
ٌ
مبينة أو مؤک ُ
دة لما ورد في القرآن الكریم أو
مجال التفسير فهي
مؤسسة لما لم یرد في القرآن الكریم.
 یمكن اعتبار العالمة الطباطبائي من أشد المدافعين عن الروایة ،ففيمنهجه الذي سلكه في نقد متن الروایة من خالل العرض على القرآن،
أوجد مؤیدات وقرائن للروایات الظنية ،فحول داللتها من ظن الى
علم ،باإلضافة الى حل إشكاليات التعارض بين الروایات.
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ُ
 المنهج الذي اتبعه العالمة الطباطبائي له تأصيالت نظریة فيروایات أهل البيت ،وهذا منهجه في التأسيس لقواعد التفسير عن
طریق استنطاق روایات المعصومين.

قائمة المصادر
 .1القرآن الکر يم.
 .2نهج البالغة.
 .3األمين ،إحسان ( .)1428منهج النقد في التفسير .بيروت :دار الهادي.
 .4األنصاري ،مرتضى ( .)1419فرائد األصول .تحقيق لجنة تحقيق
تراث الشيخ األعظم .قم :مجمع الفكر اإلسالمي.
 .5إبن حنبل ،أحمد (بىتا) .مسند أحمد .بيروت :دار صادر.
 .6إبن الجوزي ،أبي الفرج عبدالرحمن بن علي (.)1386
الموضوعات .تقدیم وتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان .المدینة
المنورة :المكتبة السلفية.
 .7ابن حجر العسقالني ،شهاب الدین ( .)1379فتح الباري شرح
صحيح البخاري .بيروت :دار المعرفة للطباعة والنشر.
 .8االیرواني ،محمد باقر ( .)1428دروس تمهيدية في القواعد الرجالية.
ط .2قم :مؤسسة مدین.
 .9األوسي ،علي ( .)1405الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان.
طهران :معاونية الرئاسة للعالقات الدولية في منظمة اإلعالم اإلسالمي.
 .10البخاري ،أبوعبدالله محمد بن إسماعيل ( .)1401صحيح
البخاري .بيروت :دار الفكر.
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سزکين .بيروت :دار الفكر.
 .12الحر العاملي ،محمد بن حسن ( .)1414وسائل الشيعة .ط .2قم:
مؤسسة آل البيت.
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 .14الخوئي السيد أبوالقاسم ( .)1975البيان في تفسير القرآن .ط.4
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 .17الزرکشي ،بدرالدین محمد بن عبدالله ( .)1957البرهان في علوم القران .بيروت:
دار إحياء الكتب العربية.
 .18الذهبي ،محمد حسين ( .)1405اْلسرائليات في التفسير والحديث.
دمشق :دار اإلیمان.
 .19سامي شير علي  ،حسين (  .) 1428القواعد المنهجية لنقد
متن الحديث  .النجف األشرف :دار الضياء.
 .20السيوطي ،جالل الدین ( .)1404الدر المنثور فى التفسير بالمأثور .قم :مكتبة
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 .22الطباطبائي ،السيد محمد حسين ( .)2007القرآن في اْلسالم .ترجمة
السيد أحمد الحسيني .ط .2قم :مؤسسة الثقلين الثقافية.
 .23الطباطبائي ،السيد محمد حسين ( .)1417الميزان في تفسير القرآن .قم:
مؤسسة النشر اإلسالمي.
 .24الطبرسي ،أبوعلي الفضل بن الحسن ( .)1415تفسير مجمع البيان.
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 .28الفيض الكاشاني ،محمد محسن ( .)1416التفسير الصافي .بتحقيق حسين األعلمي.
ط.2طهران:مكتبةالصدر.
 .29القزویني ،محمد بن یزید ( .)1415سنن ابن ماجة .تحقيق محمد فؤاد
عبدالباقي .بيروت :دار الفكر.
 .30القشيري النيسابوري؛ أبي الحسين مسلم بن الحجاج (بىتا) .صحيح
مسلم .بيروت :دار الفكر.
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 .31الكليني ،محمد بن یعقوب ( .)1363الکافي .تصحيح وتعليق علي
أکبر الغفاري .ط .5طهران :دار الكتب اإلسالمية.
 .32المجلسي ،محمد باقر ( .)1983بحار األنوار .بيروت :مؤسسة الوفاء.
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