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املقدمة

وآله  حممد  واملرسلني  اخللق  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الًطيبني الطاهرين.

ْ َتْفَعْل َفَم َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه  بَِّك َوإِن لَّ ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ قال تعاىل : )َيا َأيُّ
َواهللُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهللَ الَ َيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن(.)سورة املائدة، اآلية: 66(.

تقتضيه  تأكيدًا  كان  بل  للمسلمني،  مفاجأة  اإللزامي  بمحتواه  الغدير  إعالم  يكن  ل 
املرحلة الزمنيُة ملا نطق به الوحُي يف القرآن الكريم، وما رّصح به الرسول األعظم صىل 
اهلل عليه وآله أو كنّى عنه؛ للتعبري عن التفويض اإلهلي بخالفة رسول اهلل صىل اهلل عليه 
االستمرار  لتقرير  اإلهلي؛  للمنهج  توضيحا  خم  غدير  يف  العهد  إعالن  جاء  لذا  وآله، 
إىل  السموية  الرساالت  آخر  وامتدادها واإلبقاء عىل منهجها؛ بصفتها  النبوة  يف مسرية 
البرش، إذ ال نبّوَة بعد نبّوة حممد صىل اهلل عليه وآله. ويف ضوء ذلك نّوه حديث الغدير 
برسم مسارات بقاء منهج النبّوة وديمومته من غري تشويه أو حتريف يف ضوء إرادة ربانية 

ال جمال الختيارات البرش يف حتديد معاملها.

وبفضل اهلل عز وجل قد وصلت عدد البحوث املقبولة للمشاركة )105( بحثا موزعة 
عىل  اإلسالمية>  والبحوث  الدراسات  <شعبة  حرصت  وقد  املؤمتر،  حماور  أغلب  عىل 
إكمل موسوعة <وقائع املؤمتر> بعد مراجعة البحوث وتدقيقها، واحلصول عىل الرتقيم 
الدويل للكتاب )ISBN(؛ وهي إذ تضعها بني يدي الباحثني األكارم والقراء األفاضل 
تلتمس منهم العذر عن التأخري والعفو عن الزلل والدعاء يف ظهر الغيب بدوام التوفيق 

والسداد خلدمة املسرية العلمية ونرش معارف أهل البيت عليهم السالم.
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اأهداف املوؤمتر:

1. إرساء مبدأ وحدة املسار بني النبّوة واإلمامة.

2. ترسيخ ثقافة الغدير يف املجتمعات اإلنسانية.

ــتيعاب أهدافهــا ونــرش مضامينهــا يف  ــر واس 3. الكشــف عــن فلســفة الغدي
ــة. ــة واألكاديمي ــاط العلمي األوس

4. قراءة واقعة الغدير يف ضوء املناهج احلديثة والعلوم املعارصة.

5. بيان أثر اإلمامة اإلهلية يف انتظام احلياة االجتمعية وحفظها من التفرقة.

6. توظيف املواهب والفنون والفعاليات الثقافية لنرش ثقافة الغدير.

7. إذكاء القيم اإلنسانية املستوحاة من واقعة الغدير.

8. إبراز أثر املرأة يف نرش الثقافة الغديرية.

9. استكناه املواطن اجلملية واإلبداعية للنصوص الغديرية.
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لجان المؤتمر

اللجنة المشرفة
1- السيد جعفر املوسوي 

)الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة( 

2- احلاج حسن رشيد 
)نائب الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة(

3- السيد أفضل الشامي 
)معاون الأمني العام لل�س�ؤون الفكرية والثقافية(

4- احلاج عبد الواحد حممد عيل البري 
)معاون الأمني العام لل�س�ؤون الإدارية واملالية(

5- احلاج مهند حمفوظ 
)رئي�س ق�سم ال�س�ؤون املالية(

6- الشيخ عيل الفتالوي 
)رئي�س ق�سم ال�س�ؤون الفكرية والثقافية(

7- احلاج عيل كاظم سلطان 
)رئي�س ق�سم الن�ساطات(

8- احلاج فاضل أبو دكة 
)رئي�س ق�سم العالقات العامة(

9- احلاج شاكر كلكاوي 
)رئي�س ق�سم التدقيق(
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اللجنة العلمية

1- أ. د. كريم حسني  اخلالدي )مجعية اللسانيني العراقيني(

2- أ. د. عيل عبد احلسني املظفر )جامعة الكوفة(

3- أ. د. عبد الكريم سلمن الشمري )جامعة بغداد(

4- أ. د. عبد الكريم عز الدين األعرجي )جامعة بغداد(

5- أ. د. داوود سلمن خلف الزبيدي )جامعة بغداد(

6- أ. د. سعد عيل زاير )جامعة بغداد(

7- أ. د. طالل خليفة سلمن )جامعة بغداد(

8- أ. د. هادي عبد النبي التميمي )اجلامعة اإلسالمية(

9- أ. د. محيد رساج جابر )جامعة البرصة(

10- أ. د. عيل عباس األعرجي )جامعة الكوفة(

11- أ. د. حممد طالب مدلول احلسيني )جامعة بابل(

12- أ. د. عيل فرحان جواد )جامعة املثنى(
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اللجنة التحضيرية

1- أ. د. حيدر عبد الزهرة التميمي )جامعة بغداد(

2- أ. د. زينب عبد احلسني بالل )جامعة بغداد(

3- أ. د. بان صالح مهدي اخلفاجي )جامعة بغداد(

4- أ. م. د. صالح رهيف الزاميل )كلية اإلمام الكاظم عليه السالم(

5- أ. م. د. مياس ضياء باقر القزويني )جامعة بغداد(

6- أ. م. د. عقيل رزاق نعمن )جامعة بغداد(

7- أ. م. د. حسام عدنان اليارسي )جامعة القادسية(

8- أ. م. د. فليح خضري شنّي )جامعة واسط(

9- أ. م. د. شهيد كريم الكعبي )جامعة ميسان(

10- أ. م. د. نصري كريم الساعدي )كلية اإلمام الكاظم عليه السالم(

11- م. د. أمحد جايد بدر )جامعة كربالء(

12- م. د. لواء عبد احلسن عطية )مديرية تربية كربالء(
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اللجنة اإلعالمية

1- أ. م. د. ندى مطري عباس العابدي 

)هيأة الرأي/ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي(

2- م. د. رائدة كاظم فياض العكييل 

)قناة العهد الفضائية/ قسم العالقات(

3- األستاذ حممد مهدي عبد العامري 

)قناة العراقية الفضائية/ إذاعة الفرقان(

4- السيد يارس كريم الغرايب 

)وحدة الفضائيات/ مكتب نائب األمني العام العتبة احلسينية املقدسة(

5- األستاذ حممد عيل الربيعي 

)مركز رعاية الشباب يف العتبة احلسينية املقدسة(
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حماور املوؤمتر
1- محور الدراسات القرآنية

- القراءات التف�سريية لآيات الغدير.
- املناهج التف�سريية لآيات الغدير.

- اأ�سباب نزول اآيات الغدير.

2- محور الدراسات الحديثية
- الغدير يف علم احلديث.

- منهج ال�سارحني حلديث الغدير.
- ت�سنيفات رواة حديث الغدير.

- ال�سلة بني الغدير وال�سنة النب�ية.
- حديث الغدير يف امل�سادر الروائية احلديثية.

- الغدير يف اخلطبة الفدكية املباركة.
- الغدير يف زيارات الأئمة عليهم ال�سالم.

3- محور الدراسات الفقهية
- الروؤية الفقهية ل�سلطة ال�لية.

- امل�سامني الفقهية يف خطبة الغدير.
- اأثر الغدير يف ت�سريع الأحكام الفقهية.

4- محور الدراسات التاريخية
- الغدير يف �سرية املع�س�مني عليهم ال�سالم واأ�سحابهم.

- ال�سلة بني الغدير وعا�س�راء.
- الغدير عند امل�ؤرخني.

- الغدير يف املخط�طات وال�ثائق وامل�سادر.
- قراءات يف م��س�عة الغدير لل�سيخ الأميني رحمه اهلل.
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5- محور الدراسات الكالمية والعقدية
- الغدير عند الفرق الكالمية.

- امل�سامني العقائدية يف خطبة الغدير.
- �سلة الإمامة بالنب�ة.

6- محور الدراسات المهدوية
- الإمام املهدي عليه ال�سالم يف خطبة الغدير.

- واقعة الغدير واإمامة املهدي عليه ال�سالم.
- الغدير وثقافة النتظار.

7- محور الدراسات اللغوية واألدبية
- قراءات دللية ول�سانية يف خطبة الغدير.

- خطبة الغدير يف �س�ء املناهج اللغ�ية والنقدية احلديثة.
- الغدير  والغديريات يف الأدب العربي.

- الغدير يف الأدب العاملي.

8- محور دراسات األديان
- ال�سلطة وال�لية يف الأديان ال�سماوية.

- واقعة الغدير يف الأديان والكتب ال�سماوية.

9- محور الدراسات االستشراقية
- الغدير يف املدار�س ال�ست�سراقية.

- نقد مناهج امل�ست�سرقني يف حتليل واقعة الغدير.
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10- محور المرأة والغدير
- م�قف ال�سيدة الزهراء عليها ال�سالم يف حادثة الغدير واآثاره.

- راويات حادثة الغدير.
- بيعة املراأة يف الغدير.

- احتجاجات الن�ساء بحديث الغدير واأثرهن يف تر�سيخ ثقافته.
- الغدير يف الأدب الن�س�ي.

11- محور الدراسات االجتماعية
- �س��سي�ل�جيا جمتمع الغدير.

- الغدير واإ�سكالية التعاي�س.

12- محور الدراسات التربوية والنفسية
- �سايك�ل�جيا حادثة الغدير.

- اجلانب الرتب�ي والتعليمي يف واقعة الغدير.
- قراءات ترب�ية ونف�سية يف اآيتي الغدير.

13- محور الدراسات التنموية
- اآليات جمتمع املعرفة يف �س�ء واقعة الغدير.

- التنمية امل�ستدامة امل�ستنبطة من واقعة الغدير.
- مالمح ال�سخ�سية الإيجابية يف �س�ء حديث الغدير.

14- محور الدراسات اإلدارية والقانونية والسياسية
- نظرات قان�نية يف واقعة الغدير.

- التخطيط والإدارة يف واقعة الغدير.
- حق�ق الإن�سان يف واقعة الغدير.

- معايري القيادة يف خطبة الغدير.
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15- محور الدراسات الجغرافية
- اجلغرافية التاريخية مل�قع غدير خم.

- اخل�س��سية املكانية لغدير خم.

16- محور الدراسات اإلعالمية
- ال��سائل الإعالمية والتبليغية عند النبي �سلى اهلل عليه واآله واأهل بيته عليهم ال�سالم 

واأ�سحابه يف ن�سر ثقافة الغدير.
- اأثر الإعالم املعا�سر يف ن�سر ثقافة الغدير وت�ثيقها.

17- محور الدراسات الفنية والثقافية
- اأثر الثقافة الإ�سالمية يف ن�سر واقعة الغدير.

- اإ�سهام الفن�ن الت�سكيلية وامل�سرحية يف ن�سر واقعة الغدير.
- اإ�سهام الفن�ن ال�سمعية واملرئية يف ن�سر واقعة الغدير.

- اإ�سهام الإن�ساد الإ�سالمي يف ن�سر واقعة الغدير.



1- حمور الدرا�سات القراآنية

- القراءات التف�سريية لآيات الغدير.
- املناهج التف�سريية لآيات الغدير.

- اأ�سباب نزول اآيات الغدير.
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آيات الغدير يف سورة املائدة )دراسة داللّية يف أسباب النزول(

أ. د. اأمل �سهيل عبد احل�سيني

املقدمة:

ــالم عــىل أرشف األنبيــاء واملرســلني  احلمــد اهلل ربِّ العاملــني والصــالة والسَّ
حمّمــد وآلــه الطيبــني الطاهريــن، وبعــد:

ل مــن مصــادر الترشيــع اإلســالمي  يعــدُّ القــرآن الكريــم النــصَّ اخلالــد واألَوَّ
ــلمون  ــذ املس ــه أخ ــل، من ــدي األصي ــالم املحّم ــارف اإلس ــس مع ــذي َأس ال
ــة(،  ــة )اإلمام ــول املهم ــذه األُص ــن ه ــع، وم ــل الترشي ــدة وأص ــات العقي بيان
ــو  ــذا ه ــمن، وه ــاج اإلي ــقِّ ومنه ــا زال رصاط احل ــذي كان وم ــل ال ــذا األص ه
ــالم إذ قــال: »مــن  عينــه مــا عنــاه اإلمــام أبــو عبــد اهلل جعفــر الصــادق عليــه السَّ
ــر يف  ــات الغدي ــّدت آي ــن«)1(، وع ــب الفت ــرآن ل يتنك ــن الق ــقَّ م ــرف احل ل يع
ســورة املائــدة القاعــدة األســاس التــي بنيــت عليهــا، بــل ُأسســت عليهــا واليــة 
ــالم، وهــذه اآليــات التــي ارتبطــت  أمــري املؤمنــني عــيلِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــن  ــاين م ــدر الث ــا املص ــام هب ــم( ق ــر خ ــىل أرض )غدي ــرت ع ــة ج ــة مهّم بحادث
مصــادر الترشيــع اإلســالمي أال وهــو الرســول األعظــم صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، 
والــذي ُأمــر بالصــدع هبــذا األمــر يف يــوم معــنّي وزمــان معــنّي وأرض بعينهــا، 
لتكــون شــاهدًا عــىل مــرِّ العصــور عــىل مــا ُهــدد مــن أجلــه الرســول صــىلَّ اهلل 
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ــه إْن ل يبّلــغ هــذا األمــر فــم بلَّــغ الرســالة بأكملهــا، وقد شــهد  عليــه وآلــه مــن أنَّ
هــذه الواقعــة عــرشات اآلالف مــن املســلمني يف أكــر جتمــع يف ذلــك الزمــان، 
فقــد كان غديــر خــم عــىل مفــرتق أربعــة طــرق مهّمــة للعبــور إىل أكــر احلوارض 
اإلســالمية، ومــن هــذا وذاك امتلــك الغديــر ونصوصــه ســواء أكانــت قرآنّيــة َأم 
حديثّيــة - أمهّيــة كبــرية يف جمــال التعــرف عــىل أئّمــة اهلــدى وســيدهم عــيلِّ بــن 

ــالم. أيب طالــب عليــه السَّ

املطلب الأول: �سورة املائدة و خ�سو�سيتها وجدلياتها:

هــي الّســورة اخلامســة وآياهتــا مئــة وعــرشون عنــد القــراء الكوفيــني وعليــه 
ــة  ــاميني، ومائ ــني والش ــد احلجازي ــرشون عن ــان وع ــة واثنت ــل(، ومائ )فلوج
وثــالث وعــرشون عنــد البرصيــني، فاخلــالف فيهــا عــىل فاصلتــني فقــط)2(.

ــورة بـ)ســورة املائــدة( فهو )لــورود قصــة نــزول املائدة  أّمــا وجــه تســمية السُّ
ــالم يف اآليــة )114( منهــا)3(، وقــد  ــموية عــىل حواريــي املســيح عليــه السَّ السَّ
نقــل لنــا العلــمء مــن فضــل هــذه الّســورة مــا مــأ اخلافقــني منهــا: عــن اإلمــام 
ــم  ــه قــال: »كان القــرآن الكريــم ينســخ بعضــه بعضــًا، وإنَّ ــالم أنَّ عــيلٍّ عليــه السَّ
ــه بأخــذه، وكان مــن آخــر مــا  ــه وآل يؤخــذ مــن َأمــر رســول اهلل صــىلَّ اهلل علي
نــزل عليــه ســورة املائــدة، فنســخت مــا قبلهــا ول ينســخها يشء، ولقــد تنزلــت 
عليــه وهــو عــىل بغلــٍة شــهباء وثقــل عليــه الوحــي حتــى وقــف وتــدىل بطنهــا، 
حتــى رأيــت رُسهتــا تــكاد متــّس األرض، وُأغمي عــىل رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليه 
وآلــه حتــى وضــع يــده عــىل رأس شــيبة بنــي وهــب اجلمحــي ثــمَّ رفــع ذلــك 
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ــول اهلل  ــل رس ــدة فعم ــورة املائ ــرأ س ــه، فق ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ع
صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وعملنــا«)4(.

ــه قــال: »مــن قــرأ ســورة املائــدة يف كلِّ يــوم  ــالم أنَّ وعــن أيب جعفــر عليــه السَّ
ــه أحــدًا«)5(، وعــن رســول اهلل صىلَّ  مخيــس ل ُيلبــس إيمنــه بظلــم ول ُيــرشك بربِّ
ــه قــال: »مــن قرأهــا ُأعطــي مــن األجــر عــرش حســنات وحُمــي  اهلل عليــه وآلــه أنَّ
ــرصاينٍّ  ــوديٍّ ون ــدد كلِّ ي ــات وبع ــرش درج ــه ع ــع ل ــيئات ورف ــرش س ــه ع عن
ــه قــال: »املائــدة مــن آخــر القــرآن  يتنفــس«)6(، وعنــه صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أنَّ
ــا ال  ــرية بفضله ــث كث ــا«)7(، وأحادي ــوا حرامه ــا وحرم ــوا حالهل ــاًل فأحّل تنزي

يتســع املقــام هلــا.

ــورة الوحيــدة التــي بــدأت بقولــه تعــاىل: }يَــا َأيُّهَــا الَّذِيــنَ َآمَنُــوا َأوُْفــوا  هــذه السُّ
ــتِيثاِق  ــبِيِل ااِلْس ــىل َس ِء َع ْ ــيَّ ِء بِال ْ ــيَّ ــُل ال ــو وْص ــُد ه ــودِ....{، )والَعْق بِالْعُُق
ــذا  ــكاِم()8(؛ ل ــبِيِل اإلْح ــىل َس ــزاٌم َع ــُد التِ ــزاٌم، والَعْق ــُد إْل ــكاِم، والَعْه واإلْح
ــد،  ــن العه ــق م ــًا أضي ــد مفهوم ــة عق وا كلم ــدُّ ــن ع ــض املفرسي ــرى أنَّ بع ن
كــون كلمــة عقــد تطلــق عــىل العهــود املحكمــة إحكامــًا كافيــًا وال تطلــق عــىل 
ــاًل عــىل وجــوب الوفــاء بجميــع  ــة تعــدُّ )دلي ــا فهــذه اآلي كلِّ العهــود، مــن هن
العهــود التــي تعقــد بــني أفــراد البــرش بعضهــم مــع البعــض األخــر، أو تلــك 
ــمل  ــك تش ــًم، وبذل ــدًا حمك ــاىل عق ــبحانه وتع ــع اهلل س ــد م ــي تعق ــود الت العه
هــذه اآليــة مجيــع العهــود واملواثيــق اإلهليــة واإلنســانية واالتفاقيــات الّسياســّية 
واالقتصاديــة واالجتمعّيــة والتجارّيــة وعقــود الــزواج وأمثــال ذلــك()9(، وقد 
ــًا  ــا ترابط ــا ونصوصه ــا وآياهت ــني عباراهت ــديلٍّ ب ــط ج ــة )برتاب ــذه اآلي ــزت ه متي
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ــه  ــرآن()10(، وعلي ــاز الق ــًا يف دروس إعج ــدارس درس ــذه ال ــن أْن يتخ يمك
فــإنَّ هــذه العقــود التــي بــدأت الســورة آمــرة املؤمنــني بالوفــاء هبــا، كان َأّوهلــا 
ــال،  ــلَّ وع ــع اهلل ج ــانية م ــرة اإلنس ــه الفط ــدت علي ــذي تعاق ــر ال ــد األك العق
ــة اهلل تعــاىل والــذي  حتــى صــارت هــذه الفطــرة شــاهدًا عــىل نفســها بوحداني
ــهَدَهُمْ  ــمْ وََأشْ ــمْ ُذرِّيََّتهُ ــنْ ُظهُوِرهِ ــي آدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــَذ رَبُّ ــاىل: }وَإِْذ َأخَ ــه تع ــل بقول متث
ــَذا  ــا عَــنْ هَ ــا ُكنَّ ــةِ إِنَّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــِهدْنَا َأنْ تَُقوُل ــِهمْ َأَلسْــتُ بِرَبُِّكــمْ َقاُلــوا بََلــى شَ عََلــى َأنُفسِ
َغافِلِــنَ{ )األعــراف: 172(، وصــار ثانيهــا رضورة الوفــاء بالعقــود بــني النــاس 
ــور  ــك الس ــا تل ــني ثناي ــهدنا ب ــا ش ن ــيم أنَّ ــر، والس ــم اآلخ ــع بعضه ــم م بعضه
ة مــن خيانــة العقــود بــني أنبيــاء اهلل وعبــاده أو بــني العبــاد وبعضهــم  نــمذج عــدَّ

اآلخــر، وهــذه اخليانــات متثلــت بـــ:

ــالم وقومــه عــىل بنــود مذكــورة وأشــهد  1- التعاقــد بــني موســى عليــه السَّ
ــى  ــوم موس ــف أنَّ ق ــاكل، وكي ــىل الن ــًا ع ــًا جزائي ــع رشط ــهودًا ووض ــا ش عليه
ــك  ــل ذل ــد متث ــوي، وق ــزاء الدني ــم اجل ــلَّ هب ــد وح ــوا العق ــالم نقض ــه السَّ علي
ــرَ نَقِيبــًا وََقــاَل  ــمْ اثْنَــيْ عَشَ ــا مِنْهُ ــرَائِيَل وَبَعَْثنَ ــهُ مِيَثــاَق بَنِــي إِسْ ــَذ اللَّ ــاىل: }وََلَقــدْ َأخَ ــه تع بقول
ــهُ إِنِّــي مَعَُكــمْ َلئِــنْ َأَقمُْتــمْ الصَّــاةَ وَآتَيُْتــمْ الــزََّكاةَ وَآمَنُْتــمْ بِرُسُــلِي وَعَزَّرُْتمُوهُــمْ وََأْقرَْضُتــمْ  اللَّ
ــرَنَّ عَنُْكــمْ سَــيَِّئاتُِكمْ وَألدْخَِلنَُّكــمْ جَنَّــاتٍ تَجْــِري مِــنْ  ــهَ َقرْضــًا حَسَــنًا ألَكفِّ اللَّ
تَحْتِهَــا اأَلنْهَــارُ َفمَــنْ َكَفــرَ بَعْــدَ َذلِــكَ مِنُْكــمْ َفَقــدْ َضــلَّ سَــوَاءَ السَّــِبيِل * َفِبمَــا نَْقضِِهــمْ 
مِيَثاَقهُــمْ َلعَنَّاهُــمْ وَجَعَْلنَــا ُقُلوبَهُــمْ َقاسِــيًَة يُحَرُِّفــونَ الَْكلِــمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَنَسُــوا حَّظــًا مِمَّــا 
لِــعُ عََلــى خَائِنَــةٍ مِنْهُــمْ إاِلَّ َقلِيــاً مِنْهُــمْ َفاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاصَْفــحْ إِنَّ  ــرُوا بِــهِ وَال تَــزَاُل تَطَّ ُذكِّ
ـا مِيَثاَقهُــمْ َفنَسُــوا حَّظــًا مِمَّــا  ــا نَصَــارَى َأخَْذنـَ ــهَ يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِنَ * وَمِــنْ الَّذِيــنَ َقاُلــوا إِنَّ اللَّ
ــهُ بِمَــا َكاُنــوا  ــرُوا بـِـهِ َفَأْغرَيْنَــا بَيْنَهُــمْ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَْغَضــاءَ إَِلــى يَــوِْم الْقِيَامَــةِ وَسَــوْفَ يُنَبُِّئهُــمْ اللَّ ُذكِّ
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ــدة 14-12(. ــونَ{ )املائ يَصْنَعُ

ــالم وحــلَّ  2- كذلــك النصــارى قــد نقضــوا عقدهــم مــع عيســى عليــه السَّ
هبــم الــرشط اجلزائــي أيضــًا، وقــد متثــل ذلــك بقولــه تعــاىل: }وَمِــنْ الَّذِيــنَ َقاُلــوا 
ــرُوا بـِـهِ َفَأْغرَيْنَــا بَيْنَهُــمْ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَْغَضــاءَ إَِلــى  إِنَّــا نَصَــارَى َأخَْذنـَـا مِيَثاَقهُــمْ َفنَسُــوا حَّظــًا مِمَّــا ُذكِّ

ــهُ بِمَــا َكاُنــوا يَصْنَعُــونَ{ )املائــدة: 14(. يَــوِْم الْقِيَامَــةِ وَسَــوْفَ يُنَبُِّئهُــمْ اللَّ

ــالم وقومــه لدخــول  3- كذلــك كان هنــاك عقــد آخــر بــني موســى عليــه السَّ
ــذه  ــم وه ــي هب ــرشط اجلزائ ــزول ال ــد ون ــم العق ــنّي نقضه ــة وب األرض املقدس
اخليانــة ســجلها تعــاىل يف الســورة نفســها بقولــه تعــاىل: }وَإِْذ َقــاَل مُوسَــى لَِقوْمِــهِ يَــا 
ــهِ عََليُْكــمْ إِْذ جَعَــَل فِيُكــمْ َأنِْبيَــاءَ وَجَعََلُكــمْ مُُلــوكًا وَآتَاُكــمْ مَــا  َقــوِْم اْذُكــرُوا نِعْمَــَة اللَّ
ــهُ َلُكــمْ وَال  تِــي َكَتــبَ اللَّ َلــمْ يُــؤْتِ َأحَــدًا مِــنْ الْعَاَلمِــنَ * يَــا َقــوِْم ادْخُُلــوا اأَلرْضَ الْمَُقدَّسَــَة الَّ
تَرْتـَـدُّوا عََلــى َأدْبَاِرُكــمْ َفَتنَْقلِبُــوا خَاسِــِرينَ * َقاُلــوا يَــا مُوسَــى إِنَّ فِيهَــا َقوْمــًا جَبَّاِريــنَ وَإِنَّــا َلــنْ 
ــا دَاخُِلــونَ * َقــاَل رَجُــاِن مِــنْ الَّذِيــنَ  ــى يَْخرُجُــوا مِنْهَــا َفــِإنْ يَْخرُجُــوا مِنْهَــا َفِإنَّ نَدْخَُلهَــا حَتَّ
ــهِ  ــوهُ َفِإنَُّكــمْ َغالِبُــونَ وَعََلــى اللَّ ــا ادْخُُلــوا عََليِْهــمْ الْبَــابَ َفــِإَذا دَخَْلُتمُ ــهُ عََليِْهمَ ــمَ اللَّ يََخاُفــونَ َأنْعَ
ــا َفاْذهَــبْ  ــوا فِيهَ ــا دَامُ ــا َأبَــدًا مَ ــا َلــنْ نَدْخَُلهَ ــا مُوسَــى إِنَّ ُلــوا إِنْ ُكنُتــمْ مُؤْمِنِــنَ * َقاُلــوا يَ َفَتوَكَّ
ــا َقاعِــدُونَ * َقــاَل رَبِّ إِنِّــي ال َأمْلِــكُ إاِلَّ نَْفسِــي وََأخِــي َفاْفــرُْق  ــا هَاهُنَ َأنْــتَ وَرَبُّــكَ َفَقاتِــا إِنَّ
ــا  ــي اأَلرِْض َف ــونَ فِ ــنًَة يَتِيهُ ــنَ سَ ــٌة عََليِْهــمْ َأرْبَعِ ــا مُحَرَّمَ ــاَل َفِإنَّهَ ــقِنَ * َق ــوِْم الَْفاسِ ــنَ الَْق ــا وَبَيْ بَيْنَنَ

ــدة: 20 - 26(. تَــْأسَ عََلــى الَْقــوِْم الَْفاسِــقِنَ{ )املائ

ــم تعاقــدا  4- العقــد الــذي حصــل بــني ابنــي آدم قابيــل وهابيــل وكيــف أنَّ
ــي  ــرشط اجلزائ ــه ال ــزل ب ــاه ون ــل أخ ــد وقت ــل العق ــض قابي ــان فنق ــىل القرب ع
وهــذا نجــده بقولــه تعــاىل: }وَاتـْـُل عََليِْهــمْ نَبَــَأ ابْنَــيْ آدَمَ بِالْحَــقِّ إِْذ َقرَّبَــا ُقرْبَانــًا َفُتُقبِّــَل مِــنْ 
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قِنَ * َلئِنْ بَسَــطتَ  ــهُ مِنْ الْمُتَّ َأحَدِهِمَــا وََلــمْ يَُتَقبَّــْل مِــنْ اآلخَــِر َقــاَل أَلْقُتَلنَّــكَ َقــاَل إِنَّمَــا يََتَقبَُّل اللَّ
ــنَ *  ــهَ رَبَّ الْعَاَلمِ ــافُ اللَّ ــي َأخَ ــدِي إَِليْــكَ أَلْقُتَلــكَ إِنِّ ــطٍ يَ ــا بِبَاسِ ــا َأنَ ــي مَ ــدََك لَِتْقُتَلنِ ــيَّ يَ إَِل
الِمِــنَ *  ــزَاءُ الظَّ ــاِر وََذلِــكَ جَ ــاِب النَّ ــوءَ بِِإثْمِــي وَإِثْمِــكَ َفَتُكــونَ مِــنْ َأصْحَ إِنِّــي ُأِريــدُ َأنْ تَبُ
ــي  ــثُ فِ ــًا يَبْحَ ــهُ ُغرَاب ــثَ اللَّ ــِرينَ * َفبَعَ ــنْ الَْخاسِ ــحَ مِ ــهُ َفَأصْبَ ــَل َأخِيــهِ َفَقَتَل ــهُ َقْت ــهُ نَْفسُ ــتْ َل َفَطوَّعَ
اأَلرِْض لِيُِريَــهُ َكيْــفَ يُــوَاِري سَــوَْأةَ َأخِيــهِ َقــاَل يَــا وَيَْلَتــا َأعَجَــزْتُ َأنْ َأُكــونَ مِْثــَل هَــَذا 

ــدة: 27 - 31(. ــنَ{ )املائ ــحَ مِــنْ النَّادِمِ ــي َفَأصْبَ ــوَْأةَ َأخِ ــُأوَاِريَ سَ الُْغــرَاِب َف

ــل  ــدة أله ــة جدي ــح فرص ــدات كمن ــن التعاق ــرٌي م ــا كث ــريًا فيه 5- وأخ
الكتــاب: }يَــا َأهْــَل الْكَِتــاِب َقــدْ جَاءَُكــمْ... ُكلِّ شَــيْءٍ َقدِيــرٌ{ )املائــدة: 19(، 
ــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا َأيُّهَ ــاىل: }يَ ــه تع ــو، قول ــني نح ــع املؤمن ــد م ــق التعاق ــك توثي كذل
ــنَ  ــى الْمُؤْمِنِ ــةٍ عََل ــهُ َأذِلَّ ــمْ وَيُحِبُّونَ ــوْمٍ يُحِبُّهُ ــهُ بَِق ــي اللَّ ــوْفَ يَْأتِ ــهِ َفسَ ــنْ دِينِ ــدَّ مِنُْكــمْ عَ ــنْ يَرْتَ مَ
ــهِ  ــهِ وَال يََخاُفــونَ َلوْمَــَة الئِــٍم َذلِــكَ َفْضــُل اللَّ َأعِــزَّةٍ عََلــى الَْكافِِريــنَ يُجَاهِــدُونَ فِــي سَــِبيِل اللَّ

ــدة 54()11(. {)املائ ــعٌ عَلِيمٌ ــهُ وَاسِ ــاءُ وَاللَّ ــنْ يَشَ يُؤْتِيــهِ مَ

ــة مــن  وذكــر هــذه اخليانــات املتعــددة للعقــود والعهــد هلــو حتذيــر هلــذه األُمَّ
ــه  ــل قول ــوهلا بدلي ــا ورس ــع خالقه ــود م ــود والعه ــة العق ــة خيان ــب مغب عواق
ــري  ــد ورد يف تفس ــدة: 54(، فق ــعٌ عَلِيــمٌ{ )املائ ــوا... وَاسِ ــا الَّذِيــنَ َآمَنُ ــا َأيُّهَ ــاىل: }يَ تع
ة عــن رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه عندمــا ســئل  هــذه اآليــة تأويــالت عــدَّ
عنهــا منهــا أنَّــه رضب بيــده عــىل عاتــق ســلمن، فقــال: »هــذا وذووه«، ثــمَّ قــال: 
»لــو كان الديــن معلقــًا بالثريــا لتناولــه رجــال مــن أبنــاء فــارس«)12(، وقيــل 
ــا نازلــة يف )مهــدي األئّمــة وأصحابــه، وَأّوهلــا خطــاب ملــن ظلــم آل حمّمــد  إنَّ
ــاىل:  ــه تع ــأنَّ قول ــول ب ــذا الق ــون ه ــن أْن يك ــم يمك ه ــم حقَّ ــم وغصبه وقتله
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ــن  ــري موجودي ــوم غ ــك الق ــون أولئ ــب أن يك ــْوٍم{ يوج ــْأِت اهللُ بَِق ــْوَف َي }َفَس
يف وقــت نــزول اخلطــاب فهــو تنــاول مــن يكــون بعدهــم هبــذه الصفــة إىل قيــام 
ــوُلهُ  ــهُ وَرَسُ ــا وَلِيُُّكــمْ اللَّ ــة }إِنَّمَ ــة الوالي ــارشة بآي ــا مب ــمَّ أردفه ــاعة()13(، ث الس
ــدة:  ــونَ{ )املائ ــمْ رَاكِعُ ــزََّكاةَ وَهُ ــونَ ال ــاةَ وَيُؤُْت ــونَ الصَّ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ
ــة  ــي ســتعاقب األُمَّ ــاء هبــذه العهــود الت ــة الوف ــنّي أمهي ــذا اإلرداف يب 55(، وه
ــَر  ــي ُأِم ــرى الت ــة الك ــود الوالي ــود وعق ــي عه ــا، وه ــاء هب ــدم الوف ــىل ع ع
املســلمون باإليفــاء هبــا يــوم غديــر خــم وُهــددوا أْن حيــّل هبــم مــا حــلَّ باألُمــم 
الســابقة إْن هــم تركــوا هــذا األمــر }وََلــوْ َأنَّ َأهْــَل الُْقــرَى آمَنُــوا وَاتََّقــوْا َلَفَتحْنَــا عََليِْهــمْ 
ــبُونَ{  ــا َكاُنــوا يَْكسِ ــمْ بِمَ ــوا َفَأخَْذنَاهُ بُ ــمَاءِ وَاأَلرِْض وََلكِــنْ َكذَّ بَــرََكاتٍ مِــنْ السَّ
ــاري  ــو ذر الغف ــل أب ــايب اجللي ــاه الصح ــا عن ــه م ــذا بعين ــراف: 96(، وه )األع
ــم  مت ــو قدَّ ــا ل ــرية، َأم ــة املتح ــا األُّم ــاًل: »َأّيته ــة قائ ــذه األُمَّ ــب ه ــم خاط حين
مــن قــدم اهلل وأّخرتــم مــن أّخــر اهلل وأقررتــم الواليــة والوراثــة يف أهــل بيــت 
نبيِّكــم؛ ألكلتــم مــن فــوق رؤوســكم ومــن حتــت أقدامكــم وملــا عــال ويل وال 
طــاش ســهم بينهــم مــن فرائــض اهلل، وال اختلــف اثنــان يف حكــم اهلل إالَّ وجدتم 
ــا إذا فعلتــم مــا فعلتــم فذوقــوا  علــم ذلــك عنــده مــن كتــاب اهلل وســنة نبيِّــه، فأمَّ

ــال أمركــم وســيعلم الــذي ظلمــوا أيَّ منقلــب ينقلبــون«)14(. وب

ــورة موضــوع البحــث والتــي أثــارت  ــا أهــم املضامــني التــي تضمنتهــا السُّ أمَّ
تســاؤالت لــدى املســلمني عــن مــدى تناســب مــا قبــل اآليــة ومــا بعدهــا، فهــو 
ــورة وهــو قولــه تعــاىل: }حُرِّمَــتْ عََليُْكــمْ  مضمــون اآليــة الثالثــة مــن هــذه السُّ
ــهِ بـِـهِ وَالْمُنَْخنَِقــُة وَالْمَوُْقــوَذةُ وَالْمَُترَدِّيَــُة وَالنَّطِيحَــُة  الْمَيَْتــُة وَالــدَّمُ وََلحْــمُ الْخِنِزيــِر وَمَــا ُأهِــلَّ لَِغيْــِر اللَّ
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ــا ُذبِــحَ عََلــى النُّصُــِب وََأنْ تَسَْتْقسِــمُوا بِــاأَلْزالِم َذلُِكــمْ  يُْتــمْ وَمَ ــبُعُ إاِلَّ مَــا َذكَّ ــا َأَكَل السَّ وَمَ
فِسْــقٌ الْيَــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا مِــنْ دِينُِكــمْ َفــا تَْخشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِي الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ 
َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمْ اإِلسْــامَ دِينــًا َفمَــنْ اْضُطــرَّ فِــي 
ــهَ َغُفــورٌ رَحِيــمٌ{ )املائــدة: 3(، قيــل إنَّ هــذه اآليــة  مَْخمَصَــةٍ َغيْــرَ مَُتجَانِــفٍ إِلثـْـٍم َفــِإنَّ اللَّ
ــمٍن بقــني مــن رمضــان ســنة تســٍع للهجــرة يف فتــح مكــة، وقيــل إنَّ  نزلــت لث
اليــوم الــذي ذكــر فيهــا هــو يــوم عرفــة مــن حّجــة الــوداع بعــد دخــول العــرب 
كلِّهــا يف اإلســالم، وذهــب إليــه ابــن عبــاس والّســدي واختــاره اجلبائــي)15(، 
ــَر  ــه يــوم اجلمعــة حيــث نظــر رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه فلــم ي وقيــل إنَّ
إالَّ مســلًم موحــدًا ول يــَر مــرشكًا()16(، وقيــل معنــاه: )أكملــت لكــم فرائــي 
وحــدودي، حــاليل وحرامــي، بتنزيــيل مــا أنزلــت وبيــاين مــا بينــت لكــم، فــال 
زيــادة فيــه وال نقصــان منــه، ذلــك وال تعاقــب منــه بالنســخ بعــد هــذا اليــوم(

ــرام  ــد احل ــم بالبل ــم وأفردتك ــت حّجك ــوم أكمل ــاه الي ــل: )إنَّ معن )17(، وقي
حتّجونــه دون املرشكــني وال خيالطكــم مــرشك، عــن ســعيد بــن جبــري وقتــادة(
ــة  ــالم: )إنَّ اآلي ــم السَّ ــد اهلل عليه ــر وأيب عب ــن أيب جعف ــا روي ع ــا م )18(، أمَّ
ــًم  ــالم عل ــه السَّ ــًا علي ــه علي ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيُّ ص ــب النب ــد أْن نّص ــت بع نزل
ــة يــوم غديــر خــم، منرصفــة عــن حجــة الــوداع فأنــزل اهلل يومئــٍذ }الْيَــوْمَ  لُأمَّ
ــن  ــة م ــرب للصح ــري أق ــول األخ ــذا الق َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ{)19(، وه

وجــوه عــدة:

َأّوهلــا: مــا روي عــن أيب ســعيد اخلــدري بســند طويــل قــال: إنَّ رســول اهلل 
ــام  ــن وإمت ــمل الدي ــىل إك ــر ع ــال: »اهلل أك ــت ق ــا تنزل ــه ملَّ ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ص
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النعمــة ورضــا الــرّب برســالتي وواليــة عــيلٍّ مــن بعــدي«، وقــال: »مــن كنــت 
مــواله فعــيلٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه وانــرص مــن نــرصه 

و اخــذل مــن خذلــه«)20(.

ثانيها: إنَّ معنى إكمل الدين أنَّ هناك نقصًا جيب أْن يكمل.

ــة  ــا، آي ــة الرب ــا آي ــري، منه ــرآن كث ــا ق ــزل بعده ــة ن ــذه اآلي ــا: إنَّ ه ثالثه
الكاللــة، فــال داللــة عــىل اكتــمل الديــن منهــا وال ســيم بعــد نــزول قــرآن بعــد 

نزوهلــا)21(.

ــرش  ــول ح ــو ح ــليم وه ــل الس ــه العق ــع ويتقبل ــزان رأي مقن ــب املي ولصاح
هــذه املحرمــات- أي امليتــة والــدم... - قبــل إكــمل الديــن فهــذه املحرمــات قــد 
ــورة يقــول: )هــذه األربعــة - أي املحرمــات  ُحرمــت قبــل أْن حُتــرم يف هــذه السُّ
ــورة كســورت األنعــام والنحل  - مذكــورة، فبــم نــزل مــن القــرآن قبــل هــذه السُّ
ومهــا مكيتــان، وســورة البقــرة وهــي َأّول ســورة مفصلــة نازلــة باملدينــة، وقــال 
تعــاىل: }ُقــْل ال َأِجــدُ فِــي مَــا ُأوحِــيَ إَِلــيَّ مُحَرَّمــًا عََلــى َطاعِــٍم يَْطعَمُــهُ إاِلَّ َأنْ يَُكــونَ مَيَْتــًة َأوْ 
ــهِ بـِـهِ َفمَــنْ اْضُطــرَّ َغيْــرَ بَــاٍغ وَال  ــهُ ِرجْــسٌ َأوْ فِسْــقًا ُأهِــلَّ لَِغيْــِر اللَّ دَمــًا مَسْــُفوحًا َأوْ َلحْــمَ خِنِزيــٍر َفِإنَّ
عَــادٍ َفــِإنَّ رَبَّــكَ َغُفــورٌ رَحِيــمٌ{ )األنعــام: 145(، وقــال تعــاىل: }إِنَّمَــا حَــرَّمَ عََليُْكــمْ 
ــهَ  ــادٍ َفــِإنَّ اللَّ ــاٍغ وَال عَ ــرَ بَ ــهِ بِــهِ َفمَــنْ اْضُطــرَّ َغيْ ــِر اللَّ ــلَّ لَِغيْ ــا ُأهِ ــمَ الْخِنِْزيــِر وَمَ ــَة وَالــدَّمَ وََلحْ الْمَيَْت
َغُفــورٌ رَحِيــمٌ{ )النحــل:115(، واآليــات مجيعــًا - كــم تــرى حتــرم هــذه األربعــة 
يف صــدر هــذه اآليــة ومتاثــل اآليــة أيضــًا يف االســتثناء الواقــع يف ذيلهــا بقولــه 
{، فآيــة املائــدة بالنســبة إىل هــذه املعــاين  تعــاىل: }َفمَــِن اْضُطــرَّ... َغُفــورٌ رَحِيــمٌ

املشــرتكة بينهــا وبــني تلــك مؤكــدة لتلــك اآليــات()22(.
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وعليــه فنحــن نعتقــد أنَّ مقدمــة اآليــة الثالثــة مــن ســورة املائــدة قــد ُأقحمت 
مــع قولــه تعــاىل: }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ{؛ وذلــك ألنَّ لدينــا روايــات 
وأحاديــث كثــرية تبــنّي أنَّ ترتيــب آيــات القــرآن ليــس توقيفيــًا، فقــد تالعبــت 
بــه يــد مــن مجــع القــرآن بعــد وفــاة النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، وقولنــا هــذا 
ــات املوجــودة يف  ــه مــن الرواي ــا إلي ــا عــىل مــا ذهبن ــا أدّلتن ــم لن ــًا إنَّ ليــس جزاف

كتبنــا وكتــب غرينــا:

ــالم )ملَّــا رأى غــدر النــاس وقّلــة وفائهــم ونكــث  - قالــوا: إنَّ عليــًا عليــه السَّ
العهــود والعقــود وعــدم وفائهــم ملقتضيــات البيعــة وذهاهبــم يف التيــه وعصيــان 
ــه  ــزم بيت ــه.... ل ــوص علي ــم املنص ــم إمامه ــدم إطاعته ــوله وع ــر اهلل ورس أم
ــه، فكتبــه عــىل  وأقبــل عــىل القــرآن يؤلفــه وجيمعــه، فلــم خيــرج حتــى مجعــه كلَّ
تنزيلــه وكتــب الناســخ واملنســوخ والتفســري والتأويــل وغــريه....، فبعــث إليــه 
ــه: »إينِّ مشــغول فقــد آليــت بيمــني أْن  ــع، فبعــث إلي ــو بكــر: أن اخــرج فباي أب
ــه يف  ــه«... فجمع ــرآن وأمجع ــف الق ــى ُأؤل ــوات حت ــرداء إالَّ للصل ــدي ب ال أرت
ثــوب واحــد وختمــه()23(، ثــمَّ خــرج إىل النــاس وهــم جمتمعــون مــع أيب بكــر 
ــالم بأعــىل صوتــِه:  يف مســجد رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه فنــادى عليــه السَّ
ــا النــاس، إينِّ ل أزل منــذ قبــض رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه مشــغوالً  )يــا أيَّ
ــه يف هــذا الثــوب الواحــد، فلــم ُينــزل اهلل  بغســله ثــمَّ بالقــرآن حتــى مجعتــه كلَّ
تعــاىل عــىل رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه آيــة إالَّ وقــد مجعتهــا، وليســت منــه 
آيــة إالَّ وقــد مجعتهــا، وليســت منــه آيــة إالَّ وقــد أقرأنيهــا رســول اهلل صــىلَّ اهلل 
عليــه وآلــه وعلَّمنــي تأويلهــا« فقالــوا: ال حاجــة لنــا بــه عندنــا مثلــه، ثــمَّ دخــل 
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ــهُ مِيَثــاَق الَّذِيــنَ ُأوُتــوا الْكَِتــابَ َلُتبَيِّنُنَّــهُ لِلنَّــاِس وَال  بيتــه وهــو يتلــوا: }وَإِْذ َأخَــَذ اللَّ
ـهُ َفنَبَــُذوهُ وَرَاءَ ُظهُوِرهِــمْ وَاشْــَترَوْا بِــهِ ثَمَنــًا َقلِيــاً َفِبْئــسَ مَــا يَشْــَترُونَ * ال تَحْسَــبَنَّ  تَْكُتمُونـَ
ــبَنَّهُمْ بِمََفــاَزةٍ مِــنْ  ــوا َفــا تَحْسَ ــمْ يَْفعَُل ــا َل ــدُوا بِمَ ــونَ َأنْ يُحْمَ ــوا وَيُحِبُّ ــا َأتَ ــونَ بِمَ الَّذِيــنَ يَْفرَحُ
ــأل  ــر )س ــة عم ــران: 187()24(، ويف حكوم ــَذابٌ َألِيــمٌ{ )آل عم ــمْ عَ ــَذاِب وََلهُ الْعَ
ــا احلســن إْن  ــا أب ــم بينهــم، فقــال: ي ــًا أْن يدفــع إليهــم القــرآن فيحرفــوه في علي
ــه،  ــع علي ــى نجتم ــر حت ــه إىل أيب بك ــت ب ــد جئ ــت ق ــذي كن ــرآن ال ــت بالق جئ
فقــال عليــه الســالم: »هيهــات ليــس إىل ذلــك ســبيل، إنَّــم جئــت بــه إىل أيب بكــر 
ــا عــن هــذا غافلــني أو  ــا كنَّ ــوم القيامــة إنَّ ــوا ي ــة عليكــم وال تقول لتقــوم احلّج
ــه إالَّ املطهــرون واألوصياء  تقولــوا: مــا جئتنــا بــه إنَّ القــرآن الذي عنــدي ال يمسُّ
ــالم:  مــن ولــدي« قــال عمــر: فهــل إلظهــاره وقــت معلــوم؟ فقــال عليــه السَّ
»نعــم، إذا قــام القائــم مــن ولــدي يظهــره وحيمــل النــاس عليــه، فتجــري الســنة 
بــه صلــوات اهلل عليــه«)25(، فهــل بــاهلل عليكــم بعــد هــذه األحاديــث شــكٌّ 
نــا ال نقــول بالتحريــف - معــاذ  يف القــرآن الكريــم ل يرتــب كــم ُأنــزل؟ علــًم أنَّ
ــه ل ُيرتــب كــم ُأنــزل رغــم أنَّ رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه  اهلل - لكــْن نقــول بأنَّ
ــة الفالنيــة يف الســورة  ــة مــا يقــول ضعــوا اآلي ــه آي وآلــه كان عندمــا تنــزل علي
ــم قــد  الفالنيــة حتــت رقــم كــذا، ولكــْن بحســب الروايــات الســابقة يظهــر أنَّ
تالعبــوا برتتيــب اآليــات والقصــد مــن وراء ذلــك تضليــل النــاس إلبعادهــم 
ــًا  ــد: إنَّ علّي ــن أيب احلدي ــول اب ــى، يق ــة العظم ــة والوالي ــوع اإلمام ــن موض ع
ــالم هــو َأّول مــن مجــع القــرآن)26(، ويقــول الســيوطي: إنَّ اإلمــام  عليــه السَّ
ــالم كان قــد مجعــه عــىل ترتيــب النــزول()27(، وعــن أيب جعفــر  عليــًا عليــه السَّ
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ــه قــال: »مــا اّدعــى أحــد مــن النــاس أنَّــه مجــع القــرآن كــم ُأنزل  ــالم أنَّ عليــه السَّ
إالَّ كــذاب، ومــا مجعــه وحفظــه كــم ُأنــزل إالَّ عــيلُّ بــن أيب طالــب واألئمــة مــن 
ــالم يف عهــد رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآله،  بعــده«)28(، وقــد مجعــه عليــه السَّ
ــه قــال: »... مــا نزلــت عــىل رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه  وممَّــا يــدلُّ عــىل ذلــك أنَّ
، فكتبتهــا بخطــي، وعلَّمنــي تأويلهــا  وآلــه مــن آيــة إالَّ أقرأنيهــا وأمالهــا عــيلَّ
وتفســريها، وناســخها ومنســوخها...«)29(، وعندمــا مــرض رســول اهلل صــىلَّ 
ــالم: »يــا عــيّل، هذا  اهلل عليــه وآلــه مرضــه الــذي تــويف فيــه، قــال لعــيلٍّ عليــه السَّ
ــالم يف ثــوب فمــى إىل منزلــه،  كتــاب اهلل خــذه إليــك«، فجمعــه عــيلٌّ عليــه السَّ
فــه  ــالم فألَّ فلــمَّ قبــض رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، جلــس عــيلٌّ عليــه السَّ

كــم أنزلــه اهلل كان بــه عاملــًا()30(.

وقــد اعــرتف غــري واحــد مــن علــمء العاّمــة أنَّ مصحــف أمــري املؤمنــني عليه 
ــة اإلســالم، مــن ذلك قــال ابــن جزي:  ــالم لــو عثــر عليــه لــكان أصلــح ألُمَّ السَّ

ــالم( لــكان فيه علــم كثــري()31(. )لــو وجــد مصحفــه )عليــه السَّ

وقــال صاحــب فواتــح الرمحــوت: )... ومــا روي عــن أمــري املؤمنــني عــيلٍّ 
ــه قــد مجــع آيــات القــرآن عــىل ترتيــب  كــرم اهلل وجهــه ووجــوه آلــه الكــرام أنَّ
النــزول ال عــىل هــذا الرتتيــب، فقــد روي عــن الزهــري قــال: لــو وجــد لــكان 

أنفــع وأكثــر علــًم()32(.

ــة  ــادي معرف ــد ه ــراه حممَّ ــمء وي ــراه العل ــم ي ــف ك ــذا املصح ــاز ه ــد امت وق
ــدة: ــزات ع بممي
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ل فاألَّول يف دّقة فائقة. 1- ترتيبه عىل ترتيب النزول األَوَّ

2- إثبــات نصــوص الكتــاب كــم هــي مــن غــري حتويــر أو تغيــري أو أْن تشــذ 
منــه كلمــة أو آيــة.

3- إثبات قراءته كم قراه رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله حرفًا بحرف.

4- اشــتمله عــىل توضيحــات - عــىل اهلامــش طبعــًا - وبيــان املناســبة التــي 
اســتدعت نــزول اآليــة واملــكان الــذي نزلــت فيــه، والّســاعة التــي نزلــت فيهــا 

واألشــخاص الــذي نزلــت فيهــم.

5- اشــتمله عــىل اجلوانــب العامــة مــن اآليــات بحيــث ال ختــص زمانــًا وال 
ــًا وال شــخصًا خاصــًا، فهــي جتــري كــم جتــري الشــمس والقمــر، وهــذا  مكان
ــىل  ــتماًل ع ــاب مش ــم بالكت ــد جئته ــه »ولق ــل يف قول ــن التأوي ــود م ــو املقص ه

ــل«)33(. ــل والتأوي التنزي

ــه ُرفــض رفضــًا تامــًا، فــم كان مــن القــوم إالَّ أْن  ورغــم هــذه املميــزات إالَّ أنَّ
يفكــروا يف مهمــة القيــام بجمــع القــرآن؛ ألنَّ النــاس أحســوا بــرورة مجعــه، 
ــع اليهــود توراهتــم، فقــد  كــون نبّيهــم أوصاهــم بجمعــه لئــال يضيــع كــم ضيَّ
، القــرآن  ــالم: »يــا عــيلُّ ــه قــال لعــيلٍّ عليــه السَّ ورد عنــه صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أنَّ
ــم  ــوه ك ــوه وال تضيع ــذوه وامجع ــس فخ ــف والقراطي ــرايش يف الصح ــف ف خل
ضيعــت اليهــود التــوراة«)34(؛ لــذا انتدبــوا هلــذه املهمــة زيــد بــن ثابــت وهــو 
مــن كّتــاب الوحــي - قــال زيــد حــول املهمــة: )أرســل إيلَّ أبــو بكــر بعــد مقتــل 
أهــل اليممــة وعمــر جالــس عنــده، وقــال: إنَّ هــذا - وأشــار إىل عمــر- أتــاين 
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وقــال: إنَّ القتــل قــد اســتحر يــوم اليممــة بقــراء القــرآن، وأخــاف أْن يســتحر 
هبــم القتــل يف ســائر املواطــن فيذهــب كثــري مــن القــرآن، وأشــار عــيلَّ بجمــع 
ــه  ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــه رس ــا ل يفعل ــل م ــف تفع ــر: كي ــُت لعم ــرآن، فقل الق
وآلــه؟ فقــال: هــو واهلل خــري، فلــم يــزل يراجعنــي عمــر حتــى رشح اهلل صــدري 
ــك شــاب  لذلــك ورأيــت الــذي رأى عمــر، فقــال زيــد: قــال يل أبــو بكــر: إنَّ
عاقــل ال نتهمــك وقــد كنــت تكتــب الوحــي لرســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، 
فتتبــع القــرآن وامجعــه، قــال زيــد فــو اهلل لــو كلفــوين نقــل جبــل مــن مكانــه ل 
يكــن أثقــل عــيلَّ ممَّــا كلفــوين بــه، قلــت: كيــف تفعــالن شــيئًا ل يفعلــه رســول 
اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه؟ فلــم يــزل أبــو بكــر وعمــر يلّحــان عــيلَّ حتــى رشح 
اهلل صــدري للــذي رشح لــه صــدر أيب بكــر وعمــر، وقــال زيــد: فقمــت أتتبــع 

القــرآن وأمجعــه مــن العســب واللخــاف وصــدور الرجــال()35(.

ــع  ــد مج ــالم ق ــه السَّ ــني علي ــري املؤمن ــاده: إذا كان أم ــؤال مف ــرد س ــا ي وهن
القــرآن وقدمــه هلــم فهــل كان هنــاك مــن داٍع لــو ل يكــن لديــم مــآرب يريــدون 
ــالم ربيب  ــة؟ ثــمَّ هــؤالء أال يعلمــون أنَّ عليــًا عليــه السَّ إمرارهــا عــىل هــذه األُمَّ
الوحــي وربيــب رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وأقــرب النــاس إليــه، فــاألَوىل 
ــول  ــن رس ــد ع ــخص بعي ــوا بش ــو ال أْن يأت ــه ه ــذي مجع ــرآن ال ــذ بالق األخ
ــة  ــل مك ــرآن، فأه ــع الق ــًا - ليجم ــه - وإْن كان صحابي ــه وآل ــىلَّ اهلل علي اهلل ص
ــه دائــًم  ــالم أدرى بالقــرآن؛ ألنَّ أدرى بشــعاهبا- كــم يقولــون - فعــيلٌّ عليــه السَّ
ــمة  ــرأ النس ــة وب ــق احلب ــذي فل ــو ال ــدوين، ف ــل أْن تفق ــلوين قب ــول: ».... س يق
ــم  ــت، وأنبأتك ــَم نزل ــا وفي ــت نزوهل ــم بوق ــة ألخرتك ــة آي ــن آي ــألتموين ع لس
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بناســخها مــن منســوخها، وخاصهــا مــن عاّمهــا وحمكمهــا ومتشــاهبها ومكيهــا 
مــن مدنيهــا...«)36(، وقــال أيضــًا: »واهلل مــا نزلــت آيــة إالَّ وقــد علمــت فيــم 
نزلــت وأيــن نزلــت، أ بليــل أم بنهــار نزلــت، يف ســهل أو جبــل، إنَّ ريبِّ وهــب 
يل قلبــًا عقــوالً ولســانًا ســؤوالً«)37(، ثــمَّ أوليــس رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه 
وآلــه قــد قــال: »إينِّ تــارك فيكــم الثقلــني: كتــاب اهلل وعــرتت أهــل بيتــي مــا إْن 
متســكتم هبــم لــن تضلــوا بعــدي أبــدًا«)38(، فهــل بعــد هــذا حيتــاج املوضــوع 
ــف بــدوره  إىل أْن يأتــوا برجــل مثــل زيــد ليكتــب القــرآن وجيمعــه، والــذي ألَّ
جلنــة مــن مخســة وعرشيــن عضــوًا وكان عمــر يــرشف عليهــم بنفســه كــم ذكــر 
ــه حصــل ليضلــوا النــاس؛ لــذا تــرى رســول  ذلــك اليعقــويب)39(، وهــذا كلُّ
ــا  ــزل م ــم ُأن ــرآن ك ــرؤوا الق ــاس ق ــو أنَّ الن ــول: »ل ــه يق ــه وآل ــىلَّ اهلل علي اهلل ص
ــالم: »لــو ُقــِرء القــرآن  اختلــف اثنــان«)40(، وقــال اإلمــام الصــادق عليــه السَّ
ــا هلل  كــم ُأنــزل ألُلفينــا -أللفيتمونــا- فيــه مســمني«)41(، وعليــه ال نقــول إالَّ إنَّ
ــون،  ــب ينقلب ــد أيَّ منقل ــوا آل حمّم ــن ظلم ــيعلم الذي ــون، وس ــه راجع ــا إلي وإنَّ
ــذي  ــف ال ــوي واملصح ــف العل ــني - املصح ــني املصحف ــالف ب ــذا االخت وه
ــن  ــه يف زم ــة تعّلم ــبب صعوب ــوف يس ــذي س ــو ال ــت - ه ــن ثاب ــد ب ــه زي مجع
ظهــور اإلمــام الثــاين عــرش عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف كــم أخرنــا اإلمــام 
ــالم بذلــك فقــال: »إذا قــام القائــم مــن آل حمّمــد رضب  أبــو جعفــر عليــه السَّ
فســاطيط ملــن يعلــم النــاس عــىل مــا َأنزلــه اهلل عــزَّ وجــلَّ فأصعــب مــا يكــون 

ــه خيالــف فيــه التأليــف«)42(. عــىل مــن حفظــه اليــوم؛ ألنَّ

ــا أْن  ــي حيــقُّ لن ــورة والت ــة يف هــذه السُّ ــور اجلدلي هــذا مــا خيــصُّ أهــم األُم
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ــاء  ــاين)43(، فالوف ــويس يف روح املع ــمها اآلل ــم س ــود ك ــورة العق ــميها بس نس
يعقــد الواليــة والتســليم ألمــر اهلل ال يكــون إالَّ ملــن فتــح اهلل بــرصه وبصريتــه.

املطلب الثاين: اآيات الغدير، اأ�سباب نزولها:

التمهيد:

ــن  ــيٍّ م ــل أيِّ نب ــد رحي ــة َبع ــالة الرباني ــة، أنَّ الرس ــنة اهلل يف خلق ــرت س َج
ــم  ــاء، هل ــم أوصي ــرتك هل ــل ي ــدى، ب ــاس س ــرتك الن ــلني أْن ال ي ــاء اهلل املرس أنبي
ــرٍي  ــه يف كث ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيِّ ص ــن النب ــرتب هبــم م ــة تق ــري عادي خصائــص غ
مــن مواصفاهتــم، وهــؤالء هــم ُأمنــاء اهلل عــىل وحيــه بعــد رحيــل أنبيائــه، وكــم 
اختــار املــوىل تعــاىل أنبيــاءه عــىل وفــق مواصفــات خاصــة، كذلــك خيتــار هــؤالء 
ضمــن مواصفــات خاصــة أيضــًا، وال حيــقُّ ألحــد مــن البــرش التدخــل بذلــك 
ــن  ــني، فنح ــرش العادي ــد الب ــًا عن ــرت أيض ــنّة ج ــذه السُّ ــاين، وه ــار الرّب االختي
ــع  ــني ورشائ ــع قوان ــد أْن تض ــا تري ــا عندم ــر تارخيه ــة وع ــاهد أنَّ البرشي نش
ــا تعمــد إىل اختيــار رجــال خمتصــني هبــذه الرشائــع والقوانــني بــم  وضعيــة فإنَّ
يناســب ذوق تلــك الرشائــع والقوانــني وروحهــا، هكــذا هــي احلكمــة اإلهليــة 

ــار نــمذج خمتصــة مــن هــذا القبيــل بمســتوى طهــارة الرســالة. ختت

ــنّة و كــم جــرت عــىل األنبيــاء واملرســلني الســابقني لرســولنا عليــه  وهــذه السُّ
ــد صــىلَّ اهلل عليــه  ــة حممَّ ــالم، كذلــك جــرت يف ُأمَّ وآلــه وعليهــم التحيــة والسَّ
ــوَ إاِلَّ  ــوَى * إِنْ هُ ــِن الْهَ ــا يَنطِــقُ عَ ــًا }وَمَ ــق جزاف ــذي ال ينط ــّي ال ــذا النب ــه، ه وآل
وَحْــيٌ يُــوحَ{ )النجــم: 3-4(، فهــو عندمــا يقــول مثــاًل: »احلــقُّ مــع عــيلٍّ وعــيلٌّ 



ة سي أسباب ال تول(  آيات الغدير سي سورة املائدة )مراسة مللية

33

ــردا عــيلَّ احلــوض«)44(، أو يقــول: »عــيلٌّ مــع  مــع احلــقِّ لــن يفرتقــا حتــى ي
ــال:  ــوض«)45(، أو ق ــيلَّ احل ــردا ع ــى ي ــان حت ــه ال يفرتق ــرآن مع ــرآن والق الق
»رحــم اهلل عليــًا، اللهــم أدر احلــقَّ معــه حيــث دار«)46(، وقولــه لــه: »يــا عــيلُّ 
 ،)47(» ــلَّ ــزَّ وج ــارق اهلل ع ــد ف ــي فق ــن فارقن ــي وم ــد فارقن ــك فق ــن فارق م
ــم قاهلــا لكــي  وغريهــا مــن األحاديــث، فهــل قاهلــا -ال ســمح اهلل -جزافــًا؟ إنَّ
ــغ الرســالة }يَــا َأيُّهَــا  ــه مــا بلَّ يمهــد االختيــار اإلهلــي الــذي ُهــدد إْن ل يبلغــه فإنَّ
ــهُ يَعْصِمُــكَ  ــاَلَتهُ وَاللَّ ْغــتَ ِرسَ ــا بَلَّ ــْل َفمَ ــمْ تَْفعَ ــن رَّبِّــكَ وَإِن لَّ ــِزَل إَِليْــكَ مِ ــا ُأن ــْغ مَ ــوُل بَلِّ الرَّسُ
ــهَ اَل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ{ )املائــدة:67(، لكــنَّ هــذا األمر -  مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اللَّ
وعــىل الرغــم مــن التبليــغ النبــويِّ - إالَّ أنَّ مجاعــة مــن الصحابــة شــاءت تعطيل 
القــرارات الربانيــة بشــأن الــويص وأدارت ظهرهــا لرســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه 

وآلــه وختطيطــه ملســتقبل الدعــوة اإلهليــة اخلامتــة.

مع اآيات الغدير يف �سورة املائدة:

تواتــرت األخبــار أنَّ ســورة املائــدة قــد حــوت ثالثــة نصــوص تأمــر بواليــة 
ــالم وأمرتــه وهــي كــم وردت يف ســورة املائــدة: أمــري املؤمنــني عــيلٍّ عليــه السَّ

وََأتْمَمْــتُ  دِينَُكــمْ  َلُكــمْ  َأْكمَْلــتُ  }الْيَــوْمَ  تعــاىل:  قولــه  األُوىل:  اآليــة 
ــدة:3(، وقــد نزلــت يف حّجــة  ــا{ )املائ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإْلِسْــاَمَ دِينً
الــوداع)48(، وهــذا مــا تواتــرت عليــه األخبــار، وقــد كمــل يف نزوهلــا الديــن، 
تــه كــمل دينهــم  وكانــت يف آخــر عمــر النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، إذ بــنّي ألُمَّ
ووضــح هلــم ســبيل احلــّق، وتركهــم عــىل الطريقــة املثــىل، إذ أقام هلــم عليــًا إمامًا 
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ــكم  ــي ال تش ــا؛ لك ــل نبيِّه ــد رحي ــة بع ــه األُمَّ ــذي حتتاج ــو ال ــذا ه ــًم، وه وعل
ــه فــور انتهائــه مــن مراســم التتويــج قــال: »اهلل أكــر  شــوكتها؛ لــذا ورد عنــه أنَّ
عــىل كــمل الديــن وإمتــام النعمــة ورضــا الــربِّ برســالتي وواليــة عــيلِّ بــن أيب 
طالــب مــن بعــدي«، ثــمَّ قــال: »مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن 
ــمَّ  ــه«)49(، ث وااله، وعــاِد مــن عــاداه وانــرص مــن نــرصه، واخــذل مــن خذل
ــالم قائــاًل: »طوباك يــا عــيّل، ُأنزلت  رضب عــىل منكــب أمــري املؤمنــني عليــه السَّ
عــيلَّ يف وقتــي هــذا آيــة ذكــري وإيــاك فيهــا ســواء«، ثــمَّ تــال اآليــة الســابقة، ثــمَّ 
، ورضيــت  ، وأمتمــت عليكــم نعمتــي بعــيلٍّ قــال: »أكملــت لكــم دينكــم بالنبــيِّ
لكــم اإلســالم دينــًا بالعــرب«)50(، فقــال عمــر بــن اخلطــاب: )بــٍخ بــٍخ لــك 
يــا بــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كلِّ مؤمــن()51(، حصــل هــذا كلُّه 
بعــد أْن مجــع الرســول صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه احلجــاج بعــد انتهــاء مراســيم احلــج 
ــرتق  ــط مف ــذي كان بالضب ــكان ال ــذا امل ــم(، ه ــر خ ــه )غدي ــال ل ــكان يق يف م
ــذا  ــار ه ــى اختي ــرام، وحت ــت اهلل احل ــاج بي ــق حّج ــة يف طري ــرق مهّم ــة ط أربع
املــكان كان حلكمــة إهلّيــة نبوّيــة، فغديــر خــم مــن اجلحفــة تتشــعب فيهــا الطــرق 
إىل مــرص والعــراق واملدينــة والشــام واليمــن؛ لكــي ال يقــول قائــل: إينِّ ل أســمع 
قــول رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، فجمعهــم صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه هبجــري 
احلــر وقــت الظهــرية، وقــد اســتعمل معهــم نظريــة )املنعكــس الرشطــي( تلــك 
النظريــة الــذي ســجل معرفتهــا باســم العــال الــرويس )ايفــان بافلــوف 1849- 
ــىل  ــل ع ــد عم ــري، فق ــفها األَّول واألخ ــا أو مكتش ــو خمرتعه ــدَّ ه 1936م( وُع
ــه كان  ــه باختصــار هــي )أنَّ دراســة دمــاغ اإلنســان مــّدة ثالثــني عامــًا، ونظريت
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ــارت  ــام، فص ــه الطع ــوء يعطي ــه الض ــح ل ــا يفت ــص وعندم ــًا يف قف ــع حيوان يض
ــه كلَّــم شــاهد الضــوء قــد ُفتــح لــه أخــذ لعابــه يســيل مــن فمــه؛  عنــده حالــة أنَّ
ــه كان يربــط بــني فتــح الضــوء وبــني جلــب الطعــام لــه حتــى وإْن كان عــىل  ألنَّ
شــبع()52(، وهــذه النظريــة قــد طبقهــا رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه قبــل 
1400عــام يــوم غديــر خــم مــع حّجــاج بيــت اهلل احلــرام الذيــن حّجــوا معــه 
ــة  ــد )بحج ــا بع ــميت يف م ــي س ــة، والت ــرة املبارك ــن اهلج ــارشة م ــنة الع يف الس
الــوداع أو حجــة اإلســالم أو حجــة البــالغ أو حجــة التــمم أو حجــة الكــمل(

ــه صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه قــد مجعهــم يف مفــرتق هــذه الطــرق األربعــة  )53(، فإنَّ
هبجــري احلــرِّ لكــي يعمــل لديــم املنعكــس الرشطــي لريبطــوا دائــًم بــني حــرارة 
ــود  ــد املعه ــذا العه ــني ه ــمس- وب ــرارة الش ــم ح ــم أصابته ــمس- أي كلَّ الش
ــف إىل  ــة أل ــوايل )مئ ــم ح ــه، وكان عدده ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــه ص ــم ب ــذي بلَّغه ال
مائــة وعرشيــن ألــف حــاج(، حتــى ال يقــول قائلهــم: إينِّ ل أســمع ول أشــهد، 
ــة  ــك األُمَّ ــة، تل ــىل األُمَّ ــة ع ــه احلّج ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيُّ ص ــل النب ــذا أكم وهب
التــي نســيت ذلــك العهــد املعهــود وعملــت عــىل تزويــر تاريــخ هــذه الواقعــة، 
والتــي كانــت يف الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة أي بعــد ثمنيــة أيــام مــن احلــج، 
ــال:  ــب ق ــن أيب ذئ ــي اب ــة يعن ــن قبيص ــر... ع ــن جري ــال اب ــر: ق ــك التزوي وإلي
ــة نزلــت عليهــم  قــال كعــب- يعنــي كعــب األحبــار-: لــو أنَّ غــري هــذه األُمَّ
هــذه اآليــة- يقصــد آيــة كــمل الديــن- لنظــروا اليــوم الــذي ُأنزلــت فيــه عليهــم 
ــوْمَ  ــال: }الْيَ ــب؟ فق ــا كع ــة ي ــر: أي آي ــال عم ــه: ق ــون في ــدًا جيتمع ــذوه عي فاخت
ــت  ــذي ُأنزل ــوم ال ــت الي ــد علم ــر: ق ــال عم َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ...{، فق
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واملــكان الــذي نزلــت فيــه، نزلــت يف يــوم مجعــة ويــوم عرفــة وكالمهــا بحمــد 
اهلل لنــا عيــد()54(، فهــذا الــذي قــال ألمــري املؤمنــني باألمــس: بــٍخ بــٍخ لــك 
يــا عــيلُّ أصبحــت مــوالي...، هــو نفســه حيــاول اليــوم إضــالل اليهــودي رغــم 
ــوداع  ــن ال ــريًا ع ــني رووا كث ــم أنَّ املحدث ــد؟ )رغ ــذا العي ــخ ه ــن تاري ــده م تأك
الرســويل املهيــب الــذي تــمَّ بإعــالن ربــاينٍّ مســبٍق وإعــداد نبــويٍّ واســع، وإْن 
ــريًا  ــوا كث ــرش، وضيع ــي ع ــة االثن ــة األئّم ــه هوي ــن أحاديث ــوا م ــوا ضّيع كان
ــري  ــودي غ ــر لليه ــواب عم ــكان ج ــالم)55(، ف ــه الس ــرتة علي ــق بالع ــا يتعل ممَّ
ــه  ــول ل ــة! فيق ــوم عرف ــة وي ــوم مجع ــادف ي ــا ص ــد أنَّ نزوهل ــه إْن قص ــع ألنَّ مقن
ــه يــوم عيــد فيــا ويلكــم مــن عبادتــه! وإن  اليهــودي: إْن كان ربُّكــم ال يعلــم أنَّ
ــم  يعلــم فكيــف أنــزل عيــدًا وإكــمل الديــن عــىل عيــد أو اثنــني وهــو يعلــم أنَّ
ب عليكــم ربُّكــم هــذا العيــد؟! وإْن قصــد عمــر أنَّ عيــد  ســيأكالنه؟ فلــمذا خــرَّ
إكــمل الديــن ُأدغــم وصــار مشــرتكًا يف يــوم واحــد مــع عيــد عرفــة واجلمعــة، 

فأيــن هــو إالَّ عنــد الشــيعة؟!()56(.

ونــه عيــد اهلل األكر  اليــوم الشــيعة وحدهــم مــن حيتفلــون بعيــد الغديــر ويعدُّ
ــة اإلســالمّية وخالفــة الرســول صــىلَّ  ــم يعتقــدون أنَّ القيــادة العليــا لُأمَّ )ألنَّ
اهلل عليــه وآلــه منصــٌب ربــاينٌّ ينــصُّ عليــه الرســول صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه بأمــر 
ــام  ــرأي الع ــعبي بال ــاب الش ــوله إىل االنتخ ــه اهلل ورس ــاىل ول يرتك ــن اهلل تع م
ــم  ــاىل وباس ــم اهلل تع ــعب باس ــمن الش ــه حيك ــد وخليفت ــول القائ ــادام الرس م
دينــه القويــم...()57(، وقــد ورد عــن صاحــب الرســالة رضورة تعظيــم هــذا 
اليــوم- أي الثامــن عــرش مــن ذي احلّجــة املبــارك-، فقــد روى أبــو هريــرة أنَّ 
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النبــيَّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أمرهــم أْن يُصومــوا ذلــك اليــوم شــكرًا هلل تعــاىل، 
ــتني  ــام س ــه صي ــب ل ــة، ُكت ــن ذي احلج ــرش م ــة ع ــوم ثمني ــام ي ــن ص ــال: »م ق
ــا أخــذ النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه بيــد عــيلٍّ  شــهرًا«، وهــو يــوم غديــر خــم ملَّ
بــن أيب طالــب فقــال: »أ لســت ويلَّ املؤمنــني؟« قالــوا: بــىل يــا رســول اهلل، قــال: 
»مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ مــواله«، فقــال عمــر بــن اخلطــاب: بــٍخ بــٍخ لــك يــا 
 : ــلَّ ــزَّ وج ــزل اهلل ع ــلم، فأن ــوىل كلِّ مس ــوالي وم ــت م ــب، أصبح ــن أيب طال ب
}الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإْلِسْــاَمَ 
دِينًــا{)58(، فهــل يــا تــرى ســمع عمــر هــذا احلديــث مــن رســول اهلل صــىلَّ اهلل 
ــه قصــد إىل تضليــل املســلمني وتضليــل اليهــودي الــذي  عليــه وآلــه أم ال؟ أو أنَّ

ســأله!

ــىلَّ اهلل  ــيُّ ص ــال النب ــه: »ق ــالم قول ــه السَّ ــادق علي ــام الص ــن اإلم روي ع
ــرين  ــذي أم ــوم ال ــو الي ــي، ه ت ــاد ُأمَّ ــل أعي ــم أفض ــر خ ــوم غدي ــه: ي ــه وآل علي
ــدي،  ــه بع ــدون ب ــي يت ت ــًم ألُمَّ ــه عل ــب في ــن أيب طال ــيلِّ ب ــي ع ــب أخ اهلل بنص
تــي فيــه النعمــة، وريض  وهــو اليــوم الــذي أكمــل اهلل فيــه الديــن وأتــمَّ عــىل ُأمَّ
ــل  ــئل: ه ــا ُس ــك عندم ــالم كذل ــه السَّ ــه علي ــًا«)59(، وعن ــالم دين ــم اإلس هل
ــالم:  للمســلمني عيــد غــري يــوم اجلمعــة واألضحــى والفطــر؟ فقــال عليــه السَّ
ــالم:  »نعــم أعظمهــا حرمــة«، فقــال الــراوي: وأيُّ عيــد هــو؟ فقــال عليــه السَّ
»اليــوم الــذي نصــب فيــه رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أمــري املؤمنــني عليــه 
ــالم، وقــال: مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ مــواله، وهــو يــوم الثامــن عــرش مــن  السَّ
ذي احلّجــة«، فقــال الــراوي: ومــا ينبغــي لنــا أْن نفعــل يف ذلــك اليــوم؟ فقــال 
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ــالم: »الصيــام، والعبــادة، والذكــر ملحّمــد وآل حمّمــد صــىلَّ اهلل عليــه  عليــه السَّ
وآلــه والصــالة عليهــم، وأوىص رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أمــري املؤمنــني 
ــل،  ــاء تفع ــت األنبي ــك كان ــدًا، كذل ــوم عي ــك الي ــذ ذل ــالم أْن يتخ ــه السَّ علي
كانــوا يوصــون أوصياءهــم بذلــك فيتخذونــه عيــدًا«)60(، وغريهــا كثــري مــن 
ــدأ نقــول:  األحاديــث التــي تعظــم شــأن ذلــك اليــوم املبــارك، وعــودة عــىل ب
ــال  ــىل اتص ــدلُّ ع ــة ت ــة أو خارجي ــة داخلي ــا قرين ــد فيه ــة ال يوج ــذه اآلي إنَّ ه
ــول  ــا، يق ــا بعده ــا وم ــم قبله ــة ب ــط اآلي ــن رب ــال يمك ــه ف ــا، وعلي ــياق هن السِّ
ــالث( )ص39-40(: إنَّ  ــر الث ــات الغدي ــري آي ــوراين يف )تفس ــيل الك ــيخ ع الش
ــا نزلــت يف حّجــة الــوداع  ل مــا يفاجئــك غرابــة مــكان اآليــة! فقــط رووا أنَّ َأوَّ
ــا  آيــة مســتقلة ال جــزء آيــة، وهــا هــي يف القــرآن جــزء مــن آيــة اللحــوم، وكأنَّ
ُحــرشت حــرشًا فيهــا، بحيــث لــو رفعتهــا ملــا نقــص مــن معنــى اآليــة يشء بــل 
اتصــل الّســياق، ثــمَّ كيــف تفــرس هــذا التناقــض حيــث قــال ســبحانه: }الْيَــوْمَ 
ــن  ــا: فم ــول بعده ــمَّ يق ــكام، ث ــت األح َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ...{ أي أمتم
ــد، وطعــام  ــمَّ يواصــل تنزيــل أحــكام اللحــوم، والصي اضطــر يف خممصــة... ث
أهــل الكتــاب، وأحــكام الــزواج والنســاء! فكيــف أكمــل دينــه ول يكملــه؟!!.

ل ليــس من وحــي اخليال،  وهــذا يــدلُّ عــىل أنَّ مــا ذهبنــا إليــه يف املطلــب األَوَّ
ــي يف  ــا رواه الكلين ــده م ــالم ويؤي ــا األع ــه علمؤن ــد طرق ــوع ق ــو موض ــم ه إنَّ
ــالم أنَّه قــال: »وكانــت الفريضة  الــكايف )289/1( عــن اإلمــام الباقــر عليــه السَّ
تنــزل بعــد الفريضــة األُخــرى، وكانــت الواليــة آخــر الفرائــض، فأنــزل اهلل عــَز 
ــم  ــوع حتري ــرش موض ــف حي ــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ...{«، فكي : }الْيَ ــلَّ وج



ة سي أسباب ال تول(  آيات الغدير سي سورة املائدة )مراسة مللية

39

ــه وكــم قــال  اللحــوم األربعــة هبكــذا مــكان وهــو ليــس بآخــر الفرائــض؛ ألنَّ
الطباطبائــي يف امليــزان: إنَّ هــذه اللحــوم األربعــة قــد ســبق حتريمهــا يف ســورت 

األنعــام والنحــل، ومهــا مكيتــان، وســورة البقــرة وهــي مدنيــة.

ــهُ وَرَسُــوُلهُ  اآليــة الثانيــة: قــال تعــاىل يف ســورة املائــدة أيضــًا: }إِنَّمَــا وَلِيُُّكــمْ اللَّ
ــدة:  ــونَ{ )املائ ــمْ رَاكِعُ ــزََّكاةَ وَهُ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤُْت ــونَ الصَّ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ
ــت  ــد نزل ــوداع، وق ــة ال ــل حّج ــّورة قب ــة املن ــت يف املدين ــة نزل ــذا اآلي 55(، وه
ــالم حــني تصــدق بخامتــه وهــو راكــع، وهــذا مــا عليــه  بأمــري املؤمنــني عليــه السَّ
إمجــاع املســلمني، عــىل اعتبــار أنَّ آيــة إكــمل الديــن وإمتــام النعمــة هــي آخــر مــا 

نــزل مــن القــرآن الكريــم.

ــه عــن عــمر  يقــول الســيوطي: وأخــرج الطــراين يف األوســط وابــن مردوي
بــن يــارس قــال: )وقــف بعــيلٍّ ســائل وهــو راكــع يف صــالة تطــوع، فنــزع خامتــه 
فأعطــاه الســائل، فأتــى رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، فاعلمــه ذلــك فنزلــت 
ــهُ وَرَسُــوُلهُ وَالَّذِيــنَ  عــىل النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه هــذِه اآليــة }إِنَّمَــا وَلِيُُّكــمْ اللَّ
ــال:  ــمَّ ق ــه ث ــىل أصحاب ــه ع ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــرأ رس ــوا......{، فق آمَنُ
»مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه«)61(، 
ــن أيب طالــب  ــا نزلــت يف عــيلِّ ب ــه أنَّ ــن مردوي ونقــل الّســيوطي أيضــًا عــن اب
ــالم قــال: )نزلــت هــذه اآليــة عــىل رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه  عليــه السَّ
ــهُ وَرَسُــوُلهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا{ إىل آخــر اآليــة، فخــرج رســول  يف بيتــه }إِنَّمَــا وَلِيُُّكــمْ اللَّ
ــٍع  ــني راك ــون ب ــاس يصّل ــد الن ــجد، فوج ــل املس ــه فدخ ــه وآل ــىلَّ اهلل علي اهلل ص
، فــإذا ســائل فقــال صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: »يــا ســائل هــل  وســاجد وقائــم يصــيلِّ
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أعطــاك أحــد شــيئًا«؟ قــال: ال، إالَّ ذاك الراكــع، وأشــار إىل عــيلِّ بــن أيب طالــب 
أعطــاين خامتــه()62(.

وأخــرج احلســكاين بســند طويــل قــال: حدثنــا هيثــم عــن عبــد امللــك قــال: 
ــهُ وَرَسُــوُلهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا...{ قــال:  ســألت أبــا جعفــر عــن قولــه: }إِنَّمَــا وَلِيُُّكــمْ اللَّ
»هــم املؤمنــون«، قلــت: فــإنَّ ُأناســًا يقولــون: هــو عــيلُّ بــن أيب طالــب؟ قــال: 
ــاب أنَّ  ــن ب ــام كان م ــواب اإلم ــد أنَّ ج ــوا«)63(، أعتق ــن آمن ــن الذي ــيلٌّ م »فع
العــرة بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب، أ ليــس هــو القائــل خليثمــة: »إنَّ 
القــرآن نــزل أثالثــًا، فثلــث فينــا وثلــث يف عدونــا وثلث فرائــض وأحــكام، ولو 
أنَّ آيــة نزلــت يف قــوم ثــمَّ مــات أولئــك ماتــت اآليــة، إذًا مــا بقــي مــن القــرآن 
ــموات  لــه مــا قامــت السَّ يشء، إنَّ القــرآن جيــري يف َأّولــه إىل آخــره وآخــره إىل َأوَّ
ــة يتلونــا هــم منهــا يف خــري أو رش«)64(، وحديــث  واألرض، فلــكلِّ قــوم آي
ــالم يؤيــد ذلــك، فقــد نقــل الكلينــي يف الــكايف عــن  اإلمــام الصــادق عليــه السَّ
ــالم: }وَالَّذِيــنَ يَصُِلــونَ مَــا  عمــر بــن يزيــد قــال: )قلــت أليب عبــد اهلل عليــه السَّ
ــهُ بِــهِ َأن يُوصََل...{)الرعــد: 21(؟ قــال: »هــذِه نزلــت يف رحــم آل حمّمــد  َأمَــرَ اللَّ
ــن  ــن ممّ ــال تكون ــال: »ف ــمَّ ق ــه«، ث ــون يف قرابت ــد تك ــالم، وق ــه السَّ ــم وآل عليه
ــالم  ــه يف يشء واحــد«)65(، وهبــذا يكــون جوابــه عليــه السَّ يقــول للــيء: إنَّ
مــن هــذا البــاب؛ كــوَن اآليــة ثابــت عنــد الطرفــني نزوهلــا يف أمــري املؤمنــني عــيلٍّ 

ــالم. عليــه السَّ

ــن  ــد اهلل ب ــم عب ــال: )بين ــي ق ــن ربع ــة ب ــن عباب ــة ع ــل الرواي ــكاين نق احلس
عبــاس، جالــس عــىل شــفري زمــزم يقــول: قــال رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، 
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وإذا أقبــل رجــل معتــم بعممــة، فجعــل ابــن عبــاس ال يقــول: قــال رســول اهلل 
ــه  ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــل: ق ــال الرج ــه إالَّ ق ــه وآل ــىل اهلل علي ص
ــال:  ــه وق ــن وجه ــة ع ــف العمم ــت، فكش ــن أن ــألتك م ــاس: س ــن عب ــال اب فق
ــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن ل يعرفنــي فأنــا جنــدب بــن جنــادة  أيَّ
البــدري، أنــا أبــو ذر الغفــاري، ســمعت رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه هباتــني 
ــررة  ــد ال ــيلٌّ قائ ــول: »ع ــو يق ــا، وه ــني وإالَّ فعميت ــه هبات ــا، ورأيت وإالَّ فصّمت

وقاتــل الكفــرة، منصــور مــن نــرصه، خمــذول مــن خذلــه«.

َأَمــا إينِّ صليــت مــع رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه يومــًا مــن األيــام صــالة 
الظهــر، فســأل ســائل يف املســجد فلــم يعطــه أحــد شــيئًا، فرفــع الســائل يــده إىل 
الســمء وقــال: اللهــم اشــهد إينِّ ســألت يف مســجد رســول اهلل فلــم يعطنــي أحــد 
شــيئًا، وكان عــيلٌّ راكعــًا، فأومــأ إليــه بخنــرصه األيمــن - وكان يتختــم فيهــا-
ــىلَّ  ــول اهلل ص ــني رس ــك بع ــرصه، وذل ــن خن ــم م ــذ اخلات ــائل فأخ ــل الس ، فأقب
ــال:  ــمء وق ــه إىل السَّ ــع رأس ــه، رف ــن صالت ــيُّ م ــرغ النب ــمَّ ف ــه، فل ــه وآل اهلل علي
ــرْ لِــي  ــرَحْ لِــي صَــدِْري * وَيَسِّ ــال: }َقــاَل رَبِّ اشْ ــألك وق ــى س ــي موس ــم إنَّ أخ »الله
َأمْــِري * وَاحُْلــْل عُْقــدَةً مِّــن لِّسَــانِي * يَْفَقهُــوا َقوْلِــي * وَاجْعَــل لِّــي وَِزيــرًا مِّــنْ َأهْلِــي * هَــارُونَ 
ــه  ــت علي ــه: 25-32(، فأنزل ــي َأمْــِري{ )ط ــِرْكهُ فِ ــدُدْ بِــهِ َأْزِري * وََأشْ َأخِــي * اشْ
قرآنــًا ناطقــًا: }سَنَشُــدُّ عَُضــدََك بَِأخِيــكَ...{ )القصــص: 35(، اللهــم وأنــا 
حمّمــد نبيُّــك، وصفيــك، اللهــم فــارشح يل صــدري، ويــرس يل أمــري، وأجعــل 
ــا  ــو اهلل م ــوذر: ف ــال أب ــه أزري«، ق د ب ــدَّ ــي ُأش ــًا أخ ــيل علي ــن أه ــرًا م يل وزي
اســتتم رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه الــكالم حتــى هبــط جرئيــل مــن عنــد 
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اهلل وقــال: »يــا حمّمــد هنيئــًا لــك مــا وهــب اهلل لــك يف أخيــك«، قــال: »ومــا ذاك 
تــك بموالتــه إىل يــوم القيامــة وأنــزل عليــك  يــا جرئيــل؟«، قــال: »أمــر اهلل ُأمَّ
يُقِيمُــونَ الصَّــاَةَ وَيُؤُْتــونَ  الَّذِيــنَ  ــهُ وَرَسُــوُلهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا  اللَّ قرآنــًا: }نَّمَــا وَلِيُُّكــمُ 

ــدة: 55()66(. ــونَ{« )املائ ــمْ رَاكِعُ الــزََّكاةَ وَهُ

وهــذه الروايــة نفســها نقلهــا الفخــر الــرازي يف تفســريه الكبــري)67(، معلقــًا 
ــط،  ــات فق ــالث رواي ــي ث ــام ه ــا يف اإلم ــواردة يف نزوهل ــات ال ــىل أنَّ الرواي ع
ــة  ــراين يف )غاي ــدث البح ــع املح ــد مج ــه، فق ــاس ل ــاد ال أس ــذب وعن ــذا ك وه
املــرام( أربعــًة وعرشيــن حديثــًا مــن منابــع أهــل الســنة، وتســعة عــرش حديثــًا 
مــن منابــع الشــيعة، فتشــكل بمجموعهــا ثالثــة وأربعــني حديثــًا، وعليــه فــإنَّ 
ــرى أنَّ  ــذا ن ــرة)68(، وهب ــة متوات ــذِه اآلي ــأن ه ــواردة يف ش ــات ال ــذِه الرواي ه
اإلمجــاع قــد وقــع بــني املســلمني ُســنة وشــيعة عــىل أنَّ هــذِه اآليــة نازلــة بأمــري 
ــألة  ــن مس ــث ع ــف؛ ألَنَّ احلدي ــول اهلل الرشي ــر رس ــر عم ــني، يف أواخ املؤمن
الــويص واخلليفــة ُتطــرح بشــكل طبيعــي يف أواخــر عمــر القائــد، ألَنَّ الــويص 

ــيل. ــد الفع ــاة القائ ــد وف ــة إالَّ بع ــري متحقق ــؤولياته غ ــه ومس ــون صالحيات تك

نســيت أن أخركــم أنَّ عمــر بــن اخلطــاب قــال: بعــد نــزول هــذه اآليــة )واهلل 
ــن أيب  ــيلِّ ب ــزل يف ع ــا ن ــزل يفَّ م ــع لين ــا راك ــًا وأن ــني خامت ــت بأربع ــد تصدق لق

طالــب فــم نــزل()69(.

ــْغ مَــا ُأنــِزَل إَِليْــكَ  اآليــة الثالثــة: قــال تعــاىل يف ســورة املائــدة: }يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ــهَ اَل يَهْــدِي  ــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اللَّ ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ وَاللَّ ــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن لَّ
ــوداع  ــة ال ــت يف حّج ــًا نزل ــة أيض ــذه اآلي ــدة: 67(، ه ــوْمَ الَْكافِِريــنَ{ )املائ الَْق
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قبــل اإلعــالن عــن إكــمل الديــن وإمتــام النعمــة.

ــدة  ــورة املائ ــت يف س ــي نزل ــر الت ــات الغدي ــن آي ــرية م ــة األخ ــذه اآلي وه
ــد  ــب، فق ــف التعص ــوب عواص ــت إىل هب ــديد تعرض ــف الش ــي ولأس والت
ــات  ــط آي ــا ل حي ــمالت ممَّ ــن االحت ــري م ــيعة بكث ــري الش ــرسون غ ــا املف أحاطه
ُأخــرى مشــاهبة هلــا، هــذه اآليــة التــي عنــت أنَّ روح اإلســالم احلقيقيــة تكمــن 
يف واقعــة الغديــر؛ ألنَّ اهلل تعــاىل قــد جعــل مقابــل جهــاد النبــيِّ وجهــوده عــىل 
ــذا  ــغ؛ وه ــه ل يبّل ــل فإنَّ ــغ وإْن ل يفع ــذا التبلي ــنة، ه ــن س ــالث وعرشي ــدى ث م
ــه  ــالم وحقيقت ــل روح اإلس ــا يمّث ــه م ــر ومضمون ــىل أنَّ يف الغدي ــر ع ــٌل آخ دلي
ــال  ــصُّ الع ــو خي ــم ه ــم، إنَّ ــيعة وحده ــص بالش ــو ال خيت ــه فه ــالته؛ وعلي ورس

ــاء. ــالمي مجع اإلس

ــوا  ــاء ل ُيبعث ــر هــو أنَّ األنبي ــد الغدي ــنّي أنَّ جوهــر مفهــوم عي ــة تب ــذه اآلي ه
ــم ُبعثــوا إلقامــة جمتمــع أساســه القيــم اإلهلّيــة وســلطة  لوعــظ النــاس فقــط، وإنَّ
العــدل اإلهلــي، مفعمــة بالفضيلــة، يعنــي التأثــري يف واقــع حيــاة النــاس، وهــذا 
ال يتــم إالَّ مــن خــالل حاكمّيــة الواليــة اإلهلّيــة عليهــم املتمثلــة بوجــود النبــيِّ 
الكريــم، وال ُبــدَّ هلــذا الوجــود وهــذه الزعامــة أْن تســتمر حتــى تســتمر حاكمّيــة 
الواليــة واالقتــدار اإلهلــي ويبقــى الديــن الــذي ال خيتــص بفــرتة زمنّيــة معينــة، 
ــذا  ، وه ــيِّ ــود النب ــتمرارًا لوج ــون اس ــن يك ــار م ــمء أْن ختت ــدَّ للس ــكان ال ُب ف
ــه، فالّســمء  ــار ليــس مــن اختصــاص أحــٍد وال حيــقُّ ألحــد التدخــل في االختي
ــه  ــوم الــويّص، فــكان اإلمــام عــيلٌّ علي ــار الي ــيَّ ختت ــارت باألمــس النب كــم اخت
ــالم هــو االختيــار اإلهلــي الــذي جيــب عــىل اجلميــع الرضــوخ لــه ومعرفتــه  السَّ
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ــه ويعرفــوه  ــمم ب ــه واالهت ــل كلُّ املســلمني مدعــوون ملعرفت ال الشــيعة فقــط، ب
بجوهــره ثــمَّ ليبثــوه إىل العــال أمجــع.

ــوع  ــه اجلم ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول ص ــغ الرس ــد أْن أبل ــت بع ــة نزل ــذه اآلي ه
الغفــرية التــي كانــت معــه يف حّجــة الــوداع بواليــة أمــري املؤمنــني، لكنَّــه صــىلَّ 
اهلل عليــه وآلــه كان خيشــى بعــد أْن صــدع باألمــر مــن ردود األفعــال فــكان صىلَّ 
ــه ســندًا إهلًيــا ووعــدًا رصحيــًا وضمنــًا إلزالــة هــذا  اهلل عليــه وآلــه )ينتظــر مــن ربِّ
التخــوف والطمأنينــة مــن جهــة هــذا االحتــمل، وقــد جــاء الّســند اإلهلــي املتــني 
قبــل أْن يتفــرق النــاس ويف آخــر ســاعة لوجــود ذلــك التجمــع اهلائــل، حيــث 
نــزل الــروح األمــني عــىل الرســول األعظــم صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه بقولــه تعــاىل: 
ــهُ  ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ وَاللَّ ــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ ــْغ مَــا ُأنــِزَل إَِليْــكَ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن لَّ }يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ــع أنَّ كلَّ  ــوْمَ الَْكافِِريــنَ{)67(، والواق ــدِي الَْق ــهَ اَل يَهْ ــاِس إِنَّ اللَّ ــنَ النَّ يَعْصِمُــكَ مِ
ــة ليرصفهــا عــن هــذا التفســري ال يقــاوم  ــل واُدعــي يف تفســري هــذه اآلي مــا قي
تفســريها هــذا، إالَّ مــن حيــث انســجامها مــع ســياقها وهلجتهــا وال مــن حيــث 

الروايــات()70(.

ــارش  ــه الع ــل الوج ــوه، جع ــرشة وج ــريها ع ــل لتفس ــرازي احتم ــر ال الفخ
ــالم فقــال: )نزلــت يف  واألخــري هــو ســبب نزوهلــا يف أمــري املؤمنــني عليــه السَّ
فضــل عــيلِّ بــن أيب طالــب -عليــه الســالم-، وملَّــا نزلــت هــذه اآليــة أخــذ بيــده 
وقــال: »مــن كنــت مواله فعــيلٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد من عــاداه«، 
فلقيــه عمــر فقــال: هنيئــًا لــك يــا بــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كلِّ 
مؤمــن ومؤمنــة، وهــو قــول ابــن عبــاس والــراء بــن عــازب وحمّمــد بــن عــيل(
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.)71(

الواحــدي يف أســباب النــزول نقــل عــن أيب ســعيد اخلــدري قولــه: )نزلــت 
ْغــتَ  ــا بَلَّ ــْل َفمَ ــمْ تَْفعَ ــكَ وَإِن لَّ ــن رَّبِّ ــكَ مِ ــِزَل إَِليْ ــا ُأن ــْغ مَ ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــة }يَ ــذه اآلي ه
ــهَ اَل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ{ يــوم غديــر  ــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اللَّ ِرسَــاَلَتهُ وَاللَّ
ــالم -()72(، وعنــه نقــل ابــن الصبــاغ  خــم يف عــيلِّ بــن أيب طالــب - عليــه السَّ

ــا نزلــت يــوم غديــر خــم يف عــيلِّ بــن أيب طالــب)73(. يف فصولــِه املهمــة أنَّ

وقــد نقــل العالمــة األمينــي صاحــب كتــاب الغديــر )حديــث الغديــر عــن 
)110( مــن صحابــة رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه باإلســناد والوثائــق احلّيــة، 
ــلمني  ــمء املس ــاهري عل ــن مش ــني و)360( م ــن التابع ــن )84( م ــك ع وكذل
ــذا  ــالم وه ــا األع ــه علمؤن ن ــه ودوَّ ــا أثبت ــد م ــن ال نعي ــم()74(، ونح ومؤلفيه
ــم يــدلُّ عــىل ســعة خــر الغديــر وشــموليته وصّحــة تواتــر  إن دلَّ عــىل يشء فإنَّ

ــا نازلــة فيــه. هــذِه اآليــات الثــالث مــن ســورة املائــدة وأنَّ

نــأت اآلن للحديــث عــن مضمــون هــذِه اآليــة املباركــة مــن الســورة والتــي 
ســميت بآيــة البــالغ وهــي واضحــة يف مدلوهلــا، لكــنَّ بعــض مــن ســولت لــه 
نفســه وعمــي عــن احلــقِّ أبــى إالَّ القــول: إنَّ اآليــة دالة عــىل وجــوب التبليغ عن 
النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، أي تبليــغ الديــن مطلقــًا، وقــد ردَّ عــىل خترصاهتــم 
مجــع مــن علمئنــا األعــالم منهــم حيــدر الوكيــل الــذي قــال: إنَّ هــذا غريــب ال 

يمكــن املصــري إليــه وذلــك ألمريــن:

األَّول: إنَّ اآليــة مــن ســورة املائــدة وهــي مــن أواخــر مــا نــزل عــىل الرســول 
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ــني  ــوداع وليــس ب ــة ال ــل هــي نزلــت يف حّج ــه، ب ــه وآل األعظــم صــىلَّ اهلل علي
ــة أشــهر،  ــه إالَّ أقــل مــن ثالث ــه وآل نزوهلــا ورحيــل ســيد اخللــق صــىلَّ اهلل علي

ل. لــو قلنــا إنَّ رحيلــه كان يف الثــاين مــن شــهر ربيــع األَوَّ

ــه  ــه صــىلَّ اهلل علي ــدة أمرت ــل املائ ــات ســابقة يف ســور قب ــاك آي ــاين: إنَّ هن الث
وآلــه بالتبليــغ وكفتــه رشَّ املعانديــن مثــل قولــه تعــاىل: }َفاصْــدَعْ بِمَــا ُتؤْمَــرُ وََأعْــِرضْ 
عَــِن الْمُشْــِركِنَ * إِنَّــا َكَفيْنَــاَك الْمُسْــَتهِْزئِنَ{ )احلجــر: 94-95( عــىل أنَّ لســان 
ــد  ــذي يري ــر ال ــأن األم ــة يف ش ــن املبالغ ــا م ــا فيه ــه مل ــك التوجي ــأت ذل ــة ي اآلي
ــدم  ــاويًا لع ــه مس ــدم تبليغ ــل ع ــث جع ــاس، بحي ــه للن ــلَّ تبليغ ــزَّ وج ــقُّ ع احل

ــغ الرســالة بأكملهــا)75(. تبلي

ع هبــا هــؤالء القصــد منهــا نــرصة ســاداهتم  ــذرَّ ــي ت وهــذه التخرصــات الت
ــالم  األوائــل الذيــن نكثــوا بيعــة الغديــر، وتظاهــروا ضــدَّ أمــري املؤمنني عليه السَّ
ألســباب يمكــن الوقــوف عليهــا والتــي أشــار إليهــا عبــد األمــري الســيد عــيل 

خــان وهــي:

1- إنَّ العــرب بصــورة عامــة كانــوا حديثــي عهــد باجلاهليــة، وأنَّ الدين كان 
ــة  ــرٌي منهــم قــد دخــل اإلســالم كرهــًا، وكانــت الوالي ــاًل عليهــم، وكان كث ثقي

بصــورة خاصــة أثقــل عليهــم مــن جوانــب الديــن األُخــرى.

2- إنَّ العــرب بصــورة عامــة وقريــش بصــورة خاصــة كانــت تســتثقل عــيلَّ 
ل  ــه جــدَّ ــالم ودوره يف تثبيــت دعائــم اإلســالم؛ ألنَّ بــن أيب طالــب عليهــم السَّ

أبطاهلــم ونــاوش ذؤبانــم.
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ــًم بــل يتحــرسون أْن  3- إنَّ بعــض الصحابــة كانــوا يتوقــون ويتطلعــون دائ
ــه وخصائصــِه وأدواره. يشــاركوا اإلمــام ببعــض منازل

4- يبــدو أنَّ أبــا بكــر وعمــر كانــا حريصــني جــدًا عــىل أْن تكــون هلــم بعــض 
األدوار اخلطــرية التــي لإلمــام ســواء يف حيــاة الرســول صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه َأم 

بعــد مماتــِه.

5- كان اإلمــام يتفــوق عــىل الصحابــة مجيعــًا يف مجيــع املواقــف واخلصائــص 
ومــن مجيــع الوجــوه.

ــن  ــام م ــا لإلم ــض م ــي بع ــن متن ــار م ــط األنص ــلم وس ــك ل يس 6- كذل
ومواقــف)76(. خصائــص 

ــه أْن يقــف أحــد املســلمني بعــد نــزول هــذِه  وكان مــن إرهاصــات ذلــك كلِّ
ــه  ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــم الرس ــدة، ليته ــورة املائ ــالث يف س ــات الث اآلي
ــم منــه  وبــدون حيــاء أو خجــل، أنَّ مــا حــدث يف غديــر خــم ليــس مــن اهلل إنَّ
صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، وهــذا مــا اســتدعى نــزول نــصٍّ قــرآينٍّ هبــذا الغــرض.

فقــد نقــل العلــمء مــن الفريقــني أنَّ قولــه تعــاىل مــن ســورة املعــارج: }سَــَأَل 
ــهِ ذِي الْمَعَــاِرِج{ )املعــارج:  سَــائٌِل بِعَــَذاٍب وَاقِــٍع )1( لِْلَكافِريــنَ َليْــسَ َلــهُ دَافِــعٌ )2( مِــنَ اللَّ
1-3(، قــد نــزل بعــد اإلعــالن الرســمي بواليــة ســيد األوصيــاء يــوم الغديــر.

واخلــر كــم نقلــه العلــمء وإن اخُتلــف يف تســمية الســائل بالعــذاب فمنهــم 
ــه أبــو جهــل، وقــال آخــرون  ــه النــر بــن احلــارث، وقــال آخــر إنَّ مــن قــال: )إنَّ
ــه النعــمن الفهــري، ويبــدو أنَّ القــول باالســمني األولــني مهــا إلبعــاد الواقعــة  إنَّ
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ــا  عــن حادثــة الغديــر، حيــث قتــل كال الرجلــني لعنهــم اهلل تعــاىل يــوم بــدر، وأمَّ
ــني( ــار املخالف ــا وأخب ــني رواياتن ــرتك ب ــق مش ــو متف ــمن فه ــو النع ــث وه الثال

.)77(

ومــن تلــك الروايــات مــا نقلــه اإلمــام أبــو إســحاق الثعلبــي يف تفســريه أنَّ 
ســفيان بــن عيينــة ســأل عــن قــول اهلل تعــاىل: }سَــَأَل سَــائٌِل بِعَــَذاٍب وَاقِــٍع...{ فيمــن 
نزلــت؟ فقــال: لقــد ســألتني عــن مســألة مــا ســألني أحــد قبلــك، حدثنــي أيب، 
عــن جعفــر بــن حمّمــد عــن آبائــه قــال: »ملَّــا كان رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه 
ــال:  ــالم فق ــه السَّ ــيلٍّ علي ــد ع ــذ بي ــوا، فأخ ــاس فاجتمع ــادى الن ــم ن ــر خ بغدي
مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ مــواله...، فشــاع وطــار يف البــالد، فبلــغ ذلــك احلــارث 
ــُه  ــة ل ــىل ناق ــه ع ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــى رس ــري، فأت ــمن الفه ــن النع ب
حتــى أتــى األبطــح، فنــزل عــن ناقتــه وأناخهــا وعقلهــا، ثــمَّ أتــى النبــيَّ صــىلَّ 
ــن اهلل  ــا ع ــد أمرتن ــا حممَّ ــال: ي ــة فق ــن الصحاب ــأ م ــو يف م ــه وه ــه وآل اهلل علي
ــك رســول اهلل فقبلنــاُه منــك، وأمرتنــا أْن ُنصــيل  أْن نشــهد أْن ال إلــه إالَّ اهلل وأنَّ
ــا،  ــج فقبلن ــا باحل ــك، وأمرتن ــا من ــزكاة فقبلن ــا بال ــك، وأمرتن ــاُه من ــًا فقبلن مخس
وأمرتنــا أْن نصــوم شــهرًا فقبلنــا، ثــمَّ ل تــرَض هبــذا حتــى رفعــت بضبعــي ابــن 
ــا وقلــت: مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ مــواله، فهــذا الــيء  ــُه علين ــك ففضلت عمِّ
منــك َأم مــن اهلل تعــاىل؟ فقــال صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: والــذي ال إلــه إالَّ هــو إنَّ 
هــذا مــن اهلل، فــوىل احلــارث بــن النعــمن يريــد راحلتــه وهــو يقــول: اللهــم إْن 
كان مــا يقولــه حقــًا فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســمء أو ائتنــا بعــذاب أليــم، 
فــم وصــل إليهــا حتــى رمــاه اهلل بحجــر فســقط عــىل هامتــه وخــرج مــن دبــره 
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ــة)78(، وقــد نقــل  ــٍع...{ اآلي ــَذاٍب وَاقِ ــائٌِل بِعَ ــَأَل سَ ــزل اهلل ســبحانه }سَ ــُه، وأن فقتل
ــري  ــام أم ــن أنَّ اإلم ــا م ــا قلن ــداٌق مل ــذا مص ــمء، وه ــن العل ــريه م ــر غ ــذا اخل ه
ــالم كان يف موضــع حســد مــن قبــل أكثــر الصحابــة الذيــن  املؤمنــني عليــه السَّ
ــا ُأنــِزَل إَِليْــكَ  ــْغ مَ ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــاىل: }يَ ــه تع ــن يف قول ــرآن بالكافري ــم الق وصفه
ــهَ اَل يَهْــدِي  ــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اللَّ ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ وَاللَّ ــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن لَّ
ــوا  الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ{ )املائــدة: 67(، هــؤالء الذيــن كفــروا بعــد إيمنــم وأحّل
ــالم  قومهــم دار البــوار، هــؤالء الذيــن جحــدوا واليــة أمــري املؤمنــني عليــه السَّ
بعــد إقرارهــم هبــا يــوم غديــر خــم، الذيــن ل يعرفــوا قــدره وال منزلتــه، تلــك 
املنزلــة التــي قــال عنهــا رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: <يــا عــيُّ مــا عرفــك إلَّ 

ــا>)79(.  اهلل وأن

وأخــريًا نقــول إنَّ الناظــر لســورة املائــدة وآلياهتــا الثــالث التي نزلــت يف أمري 
ــالم جيدهــا مرتابطــة ترابطــًا وثيقــًا حتــى ليحــقَّ لــه أْن يقــول  املؤمنــني عليــه السَّ
ــا ثــالث آيــات متتاليــة يف وجودهــا القــرآين، آيــة الواليــة، ثــمَّ آيــة التبليــغ ثمَّ  إنَّ
ــني  ــد فرقهــا الظاملــون ب ــاه لق ــن وإمتــام النعمــة، لكــْن وحرست ــمل الدي ــة إك آي

ثنايــا ســورة املائــدة ليضلــوا النــاس عــن ســواء الســبيل.

اخلامتة

ــات  ــر وآي ــات الغدي ــن آي ــًا ع ــدة بحث ــورة املائ ــمق س ــا يف أع ــد أن غصن بع
ــا: ــّدة كان منه ــج ع ــا إىل نتائ ــة توصلن الوالي

ف ول  ــرَّ ــق ل حُي ــدو والصدي ــوده الع ــهد بخل ــد وش ــصٌّ خال ــرآن ن 1- الق
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ــّية  ــراض سياس ــه ألغ ــض آيات ــب بع ــوا برتتي ــة تالعب ــنَّ الصحاب ــدل، لك ُيب
ــا. ــدة فيه ــورة املائ ــات س ــب آي كرتتي

ــب  ــرآن املرّت ــة بالق ــى لُأمَّ ــد أت ــالم ق ــه السَّ ــًا علي ــام علي ــَت أنَّ اإلم 2- ثب
حســب الرتتيــب النــزويل لــه، لكــنَّ الصحابــة رفضــوه بذرائــع ليســت مقنعــة، 

فــم كان مــن اإلمــام إالَّ الســكوت حفاظــًا عــىل بيضــة الديــن.

3- ثبــت أنَّ بعــض علــمء الشــيعة يقــرون هبــذا التقديــم والتأخــري ولديــم 
أدّلــة حديثيــة تثبــت ذلــك نقلهــا العلــمء األعــالم يف تفاســريهم وكتبهــم.

ــت األدّلــة النقليــة نصــًا وبالقرائــن عــىل أنَّ آيــة إكــمل الديــن ُأنزلــت  4- دلَّ
ــة،  ــري الفقهي ــة وغ ــض الفقهي ــع الفرائ ــع مجي ــة ترشي ــت عملي ــد أن اكتمل بع
ــه قــد كمــل الديــن ومتــت النعمــة، واآليــة نفســها يف مدلوهلــا  بحيــث يصــدق بأنَّ
ــا آخــر مــا ُأنــزل مــن القــرآن  اللفظــي ورصيــح نصهــا وعمومــه، دليــل عــىل أنَّ

مــن فرائــض وغــري فرائــض.

ــًا وثيقــًا  5- إنَّ نــصَّ إكــمل الديــن وإمتــام النعمــة يرتبــط ارتباطــًا موضوعي
ال بمجموعهــم أرضّيــة صلبــة لعقــد واليــة أمــري  بآيتــي الواليــة والتبليــغ، فشــكَّ

ــالم. املؤمنــني عليــه السَّ

ــوص  ــني النص ــزًا ب ــًا متمي ــل موقع ــد احت ــر ق ــث الغدي ــت أنَّ حدي 6- ثب
املثيلــة لــه، ألســباب زمنيــة ومكانيــة كونــه قــد اتصــل اتصــاالً وثيقــًا بمســتقبل 
الرســالة اإلهلّيــة اخلامتــة، فمهّمــة اإلمامــة مكّملــة ملهّمــة الرســالة، ولــو ال هــذا 
ــمْ تَْفعَــْل  ــه الكريــم هبــذِه اللهجــة الشــديدة فيقــول لــه: }... وَإِن لَّ ملــا خاطــب نبيَّ
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ــة، ط1،  ــم املقدس ــالم، ق ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيّل ب ــام ع ــة اإلم زاده، مدرس

1425هـ.
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ــات للطباعــة والنــرش، قــم املقدســة،  ــل، باقي ــدر الوكي ــر، حي ــة الغدي 8- آي
ط1، 1435هـــ - 2014م.

9- بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار، املجلــيس: حممــد 
باقــر )ت: 1111هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العريب بــريوت لبنــان، ط3، 1403هـ 

- 1983م.
ــري  ــة دار التفس ــراين، مؤسس ــم البح ــرآن، هاش ــري الق ــان يف تفس 10- الره

مطبعــة إســمعيليان، قــم املقدســة، ط1، 1417هـــ.
11- الرهــان يف علــوم القــرآن، الزركــي: بــدر الديــن حمّمــد بــن عبــد اهلل 
ــريوت-  ــة، ب ــم، دار املعرف ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمّم )ت: 794هـــ(، حتقي

لبنــان.
ــن  ــر ب ــن جعف ــوب ب ــن أيب يعق ــد ب ــويب: أمح ــويب، اليعق ــخ اليعق 12- تاري
وهــب الكاتــب املعــروف )بابــن واضــح(، اإلخبــاري )ت: بعــد عــام 292هـ(، 

منشــورات املكتبــة احليدريــة، النجــف األرشف، 1384هـــ - 1964م.
13- تاريــخ اليعقــويب، اليعقــويب: أمحــد بــن أيب يعقــوب )ت: 284هـــ(، دار 

صــادر، بــريوت- لبنــان، )ب. د(.
14- تاريــخ دمشــق: ابــن عســاكر، عــيّل بــن احلســن بــن هبــة اهلل الشــافعي، 

دار امليــرسة، بريوت، ط2، 1399هـــ - 1979م.
15- التبيــان يف تفســري القــرآن، الطــويس: أبــو جعفــر حمّمــد بن احلســن )ت: 
ــيل،  ــري العام ــب قص ــد حبي ــق: أمح ــريب، حتقي ــرتاث الع ــاء ال 460هـــ(، دار إحي

بــريوت- لبنــان.
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16- التفسري الكبري، الفخر الرازي، دار الكتب العلمية، طهران، ط2.
17- تفســري املنــار حمّمــد رشــيد رضــا، مطبعــة املنــار يف مــرص، ط1، 

1346هـــ.
ــدى،  ــيل، دار اهل ــوراين العام ــيل الك ــالث، ع ــر الث ــات الغدي ــري آي 18- تفس

قــم، ط1، 1427هـــ -2006م.
ــرات  ــم ف ــو القاس ــويف، أب ــرات الك ــن ف ــويف، اب ــرات الك ــري ف 19- تفس
بــن إبراهيــم، مــن أعــالم الغيبــة الصغــرى، حتقيــق: حمّمــد الكاظــم، مؤسســة 
الطباعــة والنــرش وزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمي، طهــران، ط2، 1416هـــ 

1995م.  -
ــورات ذوي  ــة، منش ــادي معرف ــد ه ــرآن، حمّم ــوم الق ــد يف عل 20- التمهي

ــتارة، ط2، 1429هـــ - 2009م. ــة س ــة، مطبع ــم املقدس ــى، ق القرب
ــد  ــاري، عب ــه احلض ــه- مضمون ــه- مداليل ــر- ظروف ــث الغدي 21- حدي
الزهــراء عثــمن حممــد، دار اهلادي، بــريوت- لبنــان، ط1، 1425هـــ - 2004م.

ــة وواجباهتــا يف ســورة املائــدة، يوســف كــمل حمّمــد، دار  22- حقــوق األُمَّ
القلــم، القاهــرة، ط1، 1421هـــ - 2000م.

23- روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، اآللــويس، أبــو 
الفضــل شــهاب الديــن حممــود البغــدادي )ت: 127هـــ(، دار الفكــر للطباعــة 

ــان، )د- ت(. والنــرش والتوزيــع، بــريوت- لبن
24- رشح نــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد، حتقيــق: حممــد أيب الفضــل 

إبراهيــم، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ط2، 1385هـــ - 1965م.
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25- شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل يف اآليــات النازلــة يف أهــل البيــت 
ــالم، احلســكاين، عبيــد اهلل بــن عبــد اهلل بــن أمحد، )مــن أعــالم القرن  عليهــم السَّ
ــاء الثقافــة اإلســالمية،  اخلامــس(، حتقيــق: حمّمــد باقــر املحمــودي، جممــع إحي

ط3، 1427هـ.
26- صحيــح البخــاري، البخــاري، أبــو عبــد اهلل حمّمــد بــن إســمعيل )ت: 

256هـــ(، دار إحيــاء الرتاث، بــريوت- لبنــان، ط1، 1422هـــ - 2001م.
ــوري  ــور ن 27- طبيعــة اإلنســان يف ضــوء فســلجة بافلــوف، ترمجــة: الدكت

ــداد، ط2، 1978م. ــر، بغ ــة التحري ــر، مكتب جعف
ــة  ــر للطباع ــان، الغدي ــيل خ ــيد ع ــري الس ــد األم ــة، عب ــر والوالي 28- الغدي

ــان، ط1، 1423هـــ - 2002م. ــريوت- لبن ــرش، ب والن
ــي،  ــني الصاحل ــد احلس ــن عب ــرآن، حس ــور الق ــل س ــان يف فضائ 29- الفرق

ــان، ط1، 1422هـــ - 2001م. ــريوت لبن ــالغ، ب ــة الب مؤسس
ــن  ــالم، اب ــم السَّ ــة عليه ــة أحــوال األئم ــة يف معرف ــول املهم 30- الفص
الصبــاغ املالكــي: عــيّل بــن حمّمــد بــن أمحــد املالكــي )855هـــ(، دار األضــواء، 

ــان، ط2، 1409هـــ - 1988م. ــريوت- لبن ب
ــالم )ت: 224هـــ(،  ــن س ــم ب ــد اهلل القاس ــو عب ــرآن، أب ــل الق 31- فضائ
ــان، ط1،  ــريوت لبن ــة، ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــليمن متادج ــي س ــق: وهب حتقي

1426هـــ - 2005م.
ــة  ــري- جلن ــوب احلائ ــيخ أي ــر(، الش ــت )الغدي ــل البي ــاب أه 32- يف رح
ــم  ــت عليه ــل البي ــيل أله ــع العام ــرش للمجم ــة والن ــز الطباع ــوث مرك البح
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ــىل، ط2، 1426هـــ. ــة لي ــالم، مطبع السَّ
33- كتــاب فواتــح الرمحــوت عبــد العــيل حمّمد بــن نظــام الديــن األنصاري، 
ــزايل،  ــد الغ ــن حمّم ــد ب ــن حمم ــد ب ــد حمّم ــتصفى أليب حام ــاب املس ــش كت هبام

املطبعــة األمرييــة، ببــوالق- مــرص املحميــة، ســنة 1324هـــ.
ــراين )ت:  ــم البح ــم، هاش ــر خ ــر غدي ــق خ ــم يف طري ــف امله 34- كش

ــراين. ــم البح ــيد هاش ــراث الس ــاء ت ــة إحي 1107هـــ(، مؤسس
ــي(،  ــري الثعلب ــروف بـ)تفس ــرآن املع ــري الق ــان يف تفس ــف والبي 35- الكش
الثعلبــي، أبــو إســحاق أمحــد بــن حمّمــد بــن إبراهيــم )ت: 427هـــ(، حتقيــق: 
ســيد كــرسوي حســن، منشــورات حممــد عــيل بيضــون، دار الكتــب العلميــة، 

ــان، ط1، 1425هـــ - 2004م. ــريوت- لبن ب
ــن  ــل ب ــيّل الفض ــو ع ــريس، أب ــرآن، الط ــري الق ــان يف تفس ــع البي 36- جمم

ــة، ط1، 1406هـــ - 1986م. ــن )ت: 548هـــ(، دار املعرف احلس
ــم  ــري كاظ ــد األم ــور عب ــكام، الدكت ــات األح ــري آي ــارضات يف تفس 37- حم
زاهــد، دار العــارف للمطبوعــات، بــريوت- لبنــان، ط1، 1430هـــ - 2009م.

38- موجــز علــوم القــرآن، داود العطــار، انتشــارات ذوي القربــى، مطبعــة 
رشيعــت، ط2، 1422هـ.

ــب  ــي، دار الكت ــني الطباطبائ ــد حس ــرآن، حمم ــري الق ــزان يف تفس 39- املي
.1362-1361 طهــران،  اإلســالمية، 

40- نــور الثقلــني، احلويــزي: عبــد عيل بن مجعــة العــرويس )ت: 1112هـ(، 
حتقيق: هاشــم املحالت، مؤسســة إســمعيليان، قــم - إيــران، ط4، 1415هـ.



 الغدير سي القرآن الكريم - قراءة سي آراء املفسرين 

61

الغدير يف القرآن الكريم - قراءة يف آراء املفسرين 

اأ. م. د. خليل خلف ب�سري

املقدمة

احلمــد هلل الــذي هدانــا هلــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــوال أن هدانــا اهلل، والصــالة 
والســالم عــىل املبعــوث رمحــًة للعاملــني حممــد الصــادق األمــني، وآلــه الطيبــني 
الطاهريــن، وبعــد فهــذا بحــث تناولــُت فيــه قضيــة الغديــر مــن رؤيــة القــرآن 
مســتنطقًا آراء املفرسيــن مــن الفريقــني مركــزًا عــىل ثــالث آيــات اختصــت هبــذه 
القضيــة هــي )آيــة التبليــغ، وآيــة إكــمل الديــن، وآيــة الســائل( مناقشــًا آراءهــم 
عــىل أنــا حماولــة متواضعــة بذلــُت فيهــا جهــدي، وأعملــُت فكــري لتكــون زادًا 
ْلــتُ وَإَِليْــهِ ُأنِيــبُ{1. لنــا ومعينــًا يف الدنيــا واآلخــرة، }وَمَــا تَوْفِيقِــي إاَِلّ بــاهلل عََليْــهِ تَوََكّ

اآيات الغدير:

يف القــرآن الكريــم ثــالث آيــات تتعلــق ببيعــة الغديــر، وهــذه اآليــات حتيــط 
بالبيعــة وموضوعهــا إحاطــة شــاملة وتنبــئ عــن األمهيــة العظمــى ليــوم الغديــر 
ومــا جــرى فيــه، وتضــع املســؤولية يف أعنــاق املســلمني حلفــظ هــذا اليــوم ومــا 
ــي  ــا ه ــدر م ــة بق ــك البيع ــني يف تل ــخاص املعني ــل األش ــس ألج ــه لي ــرى في ج
ألجــل املســلمني أنفســهم. إّن املــوىل ســبحانه شــاء ))أن يبقــى حديــث الغديــر 

)1( سورة هود، اآلية: 88.
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غضــا طريــا ال يبليــه امللــوان، وال يــأت عــىل جدتــه مــر احلقــب واألعــوام، فأنزل 
حولــه آيــات ناصعــة البيــان، ترتلــه األمــة صباحــا ومســاًء، فكأنــه ســبحانه يف 
كل ترتيلــة ألي منهــا يلفــت نظــر القــارئ، وينكــت يف قلبــه، أو ينقــر يف أذنــه مــا 

جيــب عليــه أن يديــن اهلل تعــاىل بــه يف بــاب خالفتــه الكــرى((1.

ــم  ــة ب ــة التارخيي ــات الثــالث نصــًا وتفســريًا، وربطــًا باحلادث ــأتناول اآلي وس
ــر. ــوم الغدي يثبــت عالقتهــا بي

1- اآية التبليغ:

ْغــتَ  ــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ ــْغ مَــا ُأنــِزَل إَِليْــكَ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن لَّ قولــه تعــاىل: ﴿يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ِرسَــاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اهلَل اَل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــن﴾2 

أورد الســيوطي روايــات عــّدة يف تفســري هــذه اآليــة مــن ذلــك قولــه ))... 
عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال ملــا نصــب رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم عليــا 
ــوم  ــة الي ــذه اآلي ــه هب ــل علي ــط جري ــة هب ــه بالوالي ــادى ل ــم فن ــر خ ــوم غدي ي
ــو  ــم وه ــر خ ــوم غدي ــا كان ي ــال مل ــرة ق ــن أيب هري ــم... ع ــم دينك ــت لك أكمل
يــوم ثــمين عــرش مــن ذي احلجــة قــال النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم مــن كنــت 

ــوم أكملــت لكــم دينكــم...((3. ــزل اهلل الي مــواله فعــىل مــواله فأن

ــا نقــرأ عــىل عهــد رســول اهلل  ــال كن ــن مســعود ق ــه ))... عــن اب وكــذا قول

)1( الغدير، الشيخ األميني: 214.
)2( سورة املائدة، اآلية:67.

)3( الدر املنثور، السيوطي: 259/2.
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صــىل اهلل عليــه وســلم يــا أيــا لرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك أن عليــا 
مــوىل املؤمنــني وان ل تفعــل فــم بلغــت رســالته واهلل يعصمــك من النــاس...((1.

ــه  ــدوءة بقول ــة مب ــا أن اآلي ــة لوجدن ــة لغوي ــن وجه ــة م ــا إىل اآلي ــو نظرن ول
ُســوُل  ــا الرَّ َ ــا َأيُّ )يــا أيــا الرســول( التــي ل تــرد إال مرتــني مهــا قولــه تعــاىل )َي
ــْم َوَلْ  ــا بَِأْفَواِهِه ــوا َآَمنَّ ــَن َقاُل ِذي ــَن الَّ ــِر ِم ــاِرُعوَن يِف اْلُكْف ــَن ُيَس ِذي ــَك الَّ ُزْن اَل حَيْ
ــْوٍم َآَخِريــَن  ُعوَن لَِق ُعوَن لِْلَكــِذِب َســمَّ ِذيــَن َهــاُدوا َســمَّ ــْم َوِمــَن الَّ ُتْؤِمــْن ُقُلوهُبُ
ــَذا َفُخــُذوُه  ــْم َه ــوَن إِْن ُأوتِيُت ــِه َيُقوُل ــِد َمَواِضِع ــْن َبْع ــَم ِم ــوَن اْلَكِل ُف ــوَك حُيَرِّ َلْ َيْأُت
َوإِْن َلْ ُتْؤَتــْوُه َفاْحــَذُروا َوَمــْن ُيــِرِد اهللَُّ فِْتنََتــُه َفَلــْن مَتِْلــَك َلــُه ِمــَن اهللَِّ َشــْيًئا ُأوَلِئــَك 
ْنَيــا ِخــْزٌي َوهَلـُـْم يِف اآْلَِخــَرِة َعــَذاٌب  ــْم هَلـُـْم يِف الدُّ ــَر ُقُلوهَبُ ِذيــَن َلْ ُيــِرِد اهللَُّ َأْن ُيَطهِّ الَّ
ــَك َوإِْن َلْ  ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأيُّ ــه )َي ــٌم((2، وقول َعظِي
ــْوَم  ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللََّ اَل َيْ ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَم َبلَّ ــْل َف َتْفَع
اْلَكافِِريــَن(3، ولعــل هــذا اخلطــاب خيتلــف عــن خطابــه النبــي بقولــه )يــا أيــا 
النبــي( التــي تكــررت كثــريًا يف القــرآن الكريــم فاخلطــاب األول أهــم إذ يــدل 
عــىل األمهيــة الفائقــة الــذي اســتلزم أن يقــع الرســول األكــرم مــوردًا للخطــاب 
اإلهلــي مبــارشة ثــّم إن كلمــة )بلــغ( التــي ل تــرد إال يف هــذا املوضــع تــدل عــىل 
ــه  ــىل اهلل علي ــول ص ــر الرس ــد ُأم ــة فق ــه اآلي ــذي حتمل ــون ال ــة املضم خصوصي
وآلــه بتبليــغ أمــر عــىل درجــة مــن األمهيــة بحيــث لــو قــرّص يف تبليغــه للنــاس 

)1( م.ن: 2/ 298.
)2( سورة املائدة، اآلية: 41.
)3( سورة املائدة، اآلية:67.
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ــْل  ــه )َوإِْن َلْ َتْفَع لذهبــت أتعــاب ثــالث وعرشيــن ســنة، وذلــك مصداقــه قول
ْغــَت ِرَســاَلَتُه(1 فتبليغــه كان ثقيــاًل عــىل النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه خلوفــه  َفــَم َبلَّ
مــن اســتنكاف النــاس عــن قبولــه وإيذائهــم لــه إذ توعــده اهلل وهــّدده عــىل تــرك 
تبليغــه فإنــه ال يقــال مثــل هــذا التعبــري إال إذا كان األمــر ثقيــاًل عــىل مــن ُيــراد 
خطابــه لــذا عصمــه تعــاىل مــن النــاس بقولــه )واهلل يعصمــك مــن النــاس2 عــىل 
أن جمــيء الفعــل مشــددًا )بّلــغ( أبلــغ مــن تعديتــه باهلمــزة )أبلــغ(، وقــد خاطبــه 
ــغ  ــر بالتبلي ــن األم ــة م ــه اآلي ــا تتضمن ــات إىل م ــب الصف ــه أنس ــالة لكون بالرس
ــي  ــر اإلهل ــذا األم ــغ ه ــوب التبلي ــىل وج ــان ع ــو كالره ــازل فه ــم اهلل الن حلك
فتحمــل الرســالة يفــرض عليــه القيــام بالتبليــغ، ول يــرصح باســم الــذي ُأنــزل 
إليــه مــن ربــه، وإنــم عــر عنــه بالنعــت، وإنــه يشء ُأنــزل إليــه إشــعارًا بتعظيمــه 
ــه وآلــه صنــع، وال  ــه لرســول اهلل صــىل اهلل علي ــه أمــر ليــس في ــة عــىل أن ودالل
لــه مــن أمــره يشء ليكــون برهانــًا آخــر عــىل عــدم خــرية منــه يف كتمنــه وتأخــري 
تبليغــه، ويكــون معــذورًا يف إظهــاره عــىل النــاس، وتلوحيــًا إىل أنــه مصيــٌب يف 
ــه  ــه ممــا جيــب أن يظهــر مــن ناحيت ــمًء إىل أن ــه، وإي ــه علي تفرســه منهــم، وختوف

وبلســانه وبيانــه3.

فإذا دققنا النظر قلياًل يف أية التبليغ نجد ما يأت:

أ- اآليــة تطلــب مــن الرســول صــىل اهلل عليــه وآلــه أن يبّلــغ مــا أنــزل إليــه 

)1( ينظر: آيات الوالية يف القرآن، مكارم الشريازي: 13-12.
)2( آيات العقائد، إبراهيم احلجازي: 318.

)3( ينظر: امليزان، الطباطبائي: 6/ 49.
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ــام  ــه ق ــه وآل ــىل اهلل علي ــول ص ــدًا أن الرس ــي ج ــه بدي ــع أن ــذا م ــه. ه ــن رّب م
ــاىل  ــه تع ــمع قول ــذ أن س ــوة. فمن ــوم األول للدع ــذ الي ــغ من ــه يف التبلي بواجب
ــه ونــاره والقــى يف ســبيل ذلــك مــا  ــه تعــاىل ليل ــام يدعــو إلي }قــم فأنــذر{1 ق
القــى حتــى قــال - بــأيب هــو وأمــي -: »مــا أوذي نبــّي مثــل مــا أوذيــت«2، وذلك 
مــن األقــارب واألباعــد، قريــش وثقيــف وهــوازن وغطفــان وقريظــة وقينقــاع 
ــغ يف كل حــني. إذًا مــا هــذا األمــر  ــل، وكان املســارع للتبلي وغريهــا مــن القبائ
املجــّدد يف التبليــغ؟ هــل حيتــاج الرســول صــىل اهلل عليــه وآلــه، خاتــم الرســل 
وســيدهم، أن يؤمــر بالتبليــغ جمــددًا؟ ومتــى ذلــك؟ بعــد أن بّلــغ مجيــع األحــكام 
ــن  ــرشة م ــوام الع ــيم يف األع ــوة والس ــن الدع ــًا م ــن عام ــة وعرشي ــوال ثالث ط
اهلجــرة املباركــة، والتــي خلّصهــا يف خطبتــه العظيمــة يف حجــة الــوداع قبــل أيــام 
ــد أن اخلطــاب موّجــه للرســول صــىل اهلل  ــر؟ ال ب ــوم الغدي ــل فقــط مــن ي قالئ
عليــه وآلــه ظاهــرًا إال أنــه يعنــي الذيــن سيســتمعون موضــوع التبليــغ حقيقــة. 
فــكأن اآليــة تقــول بأنكــم عــىل الرغــم مــن معرفتكــم بــأن حممــَد بــَن عبــد اهلل 
صــىل اهلل عليــه وآلــه هــو الرســول املبلــغ عــن ربــه، وأنــه بّلغكــم مــا أنــزل إليــه 
طــوال الســنني املاضيــة، إال أنكــم ربــم ال ترضــون بــم ســيبلغكم بــه بعــد قليــل 
بحيــث ســتتهمونه بأنــه ليــس مــن عنــد اهلل، ولذلــك أؤكــد لكــم أنــه أمــر مــن 

عنــد اهلل شــأنه شــأن مــا نــزل مــن آالف اآليــات قبلــه.

ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ{ كالم  ــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ ب- الشــطر الثــاين مــن اآليــة: }وَإِن لَّ

)1( سورة املدثر، اآلية: 2.
)2( بحار األنوار، املجليس: 39/ 56.
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عجيــب حقــًا، فهــذا الشــطر يقــول للرســول صــىل اهلل عليــه وآلــه: يــا حممــد، 
وإن كنــَت قــد بّلغــَت كل مــا نــزل إليــك مــن ربــك فيــم مــى، فإنــه يعــّد الغيــًا 
ــأن  ــمالً ب ــاك احت ــل أن هن ــل يعق ــب! ه ــد فحس ــر الواح ــذا األم ــغ ه إن ل تبل
ــذ أن أمــره ﴿ ــذي دعــا إىل اهلل رّسًا من ــه األمــني ال ــه وآل الرســول صــىل اهلل علي
قــم فأنــذر﴾ ثــم صــدع بالدعــوة جهــرًا بمجــرد أن أمــره ﴿َفاصْــدَعْ بِمَــا ُتؤْمَــرُ﴾1، 
ســينكص عــن تبليــغ هــذا األمــر؟ قلنــا إنَّــه صــىل اهلل عليــه وآلــه مــن املســتحيل 
ــىل  ــًا ع ــا إال وقف ــه كله ــت حيات ــل كان ــه، وه ــن رب ــغ ع ــن التبلي ــف ع أن يتوق
ــبق:  ــم س ــو ك ــة ه ــن اآلي ــطر م ــذا الش ــاين ه ــد مع ــغ. إذًا، أح ــوة والتبلي الدع
تنبيــه للنــاس بــأن األمــر مــن اهلل تعــاىل وإال ملــا تضمنــه هــذا الــكالم. ثــم مــا 
هــو هــذا األمــر العظيــم الــذي تقــوم عليــه كّفــة التبليــغ كّلــه؟ هنــا احتــمالن: 
ــب أن  ــم: جي ــول هل ــطر يق ــذا الش ــًا، أي إّن ه ــاس أيض ــول الن ــص قب األول، خي
تقبلــوا مــا ســيبلغكم بــه الرســول صــىل اهلل عليــه وآلــه ألنكــم إن ل تقبلــوا فكأنم 
ل تقبلــوا اإلســالم كلــه؛ الثــاين، فهــو للفكــرة ذاهتــا، أي إّن األمــر اآلت هــو ليس 
فقــط مــن اإلســالم يف الصميــم، وإنــم هــو الضــمن لبقــاء الرســالة، وبعكســه 
فــإن الرســالة ســّيان بّلغــت أم ل تبّلــغ. ولكــن ل ال يكــون االحتــمالن وارديــن؟

ت- الشــطر الثالــث: ﴿َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس﴾ يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه يف 
شــأن الشــطرين األولــني مــن أن حالــة النــاس النفســية، أو بعضهــم مــن األكابر 
عــىل األقــل، ممــن خيشــى منهــم االنقــالب عىل األمــر وممــن هلــم القــدرة واملكانة 
يف اإلســالم عــىل حتقيــق هــذا االنقــالب املحتمــل، حالــة هــؤالء معروفــة، كــم 

)1( سورة احلجر، اآلية: 94.



 الغدير سي القرآن الكريم - قراءة سي آراء املفسرين 

67

يبــدو للنبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه، وبالطبــع عنــد العليــم اخلبــري، بحيــث يقــول 
يف هــذا الشــطر مــا يــأت:

1- ينبــئ النــاس، يف يومهــا وبعــد ذلــك، بــأن الرســول صــىل اهلل عليــه وآلــه 
ــاط  ــم يف أوس ــن ه ــه الذي ــن أعدائ ــه م ــاىل وعصمت ــة اهلل تع ــًا حلمي كان حمتاج

ــلمني. املس

2- يقــول لــه صــىل اهلل عليــه وآلــه إّنــه قــد عصمــه مــن كيــد هــؤالء ومــن 
اهتاماهتــم املتوقعــة، بأنــه إنــم نّصــب عليــًا ألنــه ابــن عمــه ليــس إال، وأن تبليغــه 

ســيصل للنــاس مهــم فعــل الرافضــون لــه.

3- يقــول للنــاس إّنــه قــد عصــم رســوله صــىل اهلل عليــه وآلــه بمعنــى أنكــم 
لــن تســتطيعوا كتــم التبليــغ، ولــن تســتطيعوا أن تطفئــوا نــور اهلل.

علماء ال�سّنة واآية التبليغ:

عــىل الرغــم مــن أن غالبيــة علــمء الســنة، والســيم املعارصيــن، يكتمــون مــا 
أنــزل اهلل يف شــأن أمــري املؤمنــني يف يــوم الغديــر، إال أن بعــض القدمــاء منهــم 
اعرتفــوا بنــزول اآليــة يف ذلــك اليــوم الســعيد. ونســتدل بــم ذكــره األمينــي يف 

موســوعته الكــرى1:

احلُّفــاظ أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري)ت 310هـــ(، واحلافــظ ابــن 
ــيل  ــد اهلل املحام ــو عب ــظ أب ــرازي )ت 327هـــ(، واحلاف ــيل ال ــم احلنظ أيب حات
ــريازي )ت 407هـــ، 411هـــ(  ــاريس الش ــر الف ــو بك ــظ أب )330هـــ(، واحلاف

)1( ينظر: موسوعة الغدير يف الكتاب والسنة واألدب، العالمة األميني: 1/ 438-424.
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واحلافــظ ابــن مردويــه )410هـــ(، واحلافــظ أبــو نعيــم األصبهــاين )ت 
430هـــ(، وأبــو احلســن الواحــدي النبســابوري )468هـــ(، واحلافظ أبو ســعيد 
السجســتاين )477هـــ(، واحلافــظ أبــو القاســم احلاكــم احلســكاين، واحلافــظ أبو 
القاســم ابــن عســاكر الشــافعي )ت 571هـــ(، وأبــو الفتــح النطنــزي، وأبو عبد 
اهلل فخــر الديــن الــرازي الشــافعي )ت 606هـــ(، وأبــو ســال النصيبي الشــافعي 
ــيل )661هـــ(،  ــيل احلنب ــعني املوص ــن الرس ــز الدي ــظ ع )ت 652هـــ(، واحلاف
وأبــو إســحاق احلموئــي )ت 722هـــ(، والســيد عــيل اهلمــداين )ت 786هـــ(، 
وبــدر الديــن العينــي احلنفــي )ت 855هـــ(، ونــور الديــن بــن الصبــاغ املالكــي 
املكــي )ت855هـــ(، ونظــام الديــن القمــي النيســابوري، وكــمل الديــن امليبدي 
ــيد  ــافعي )ت911هـــ(، والس ــيوطي الش ــن الس ــالل الدي )ت908هـــ(، وج
ــريازي )ت  ــن الش ــال الدي ــيد مج ــاري )ت932هـــ(، والس ــاب البخ ــد الوه عب
ــايض  ــاين، والق ــد البدخش ــريزا حمم ــال، وم ــوب الع ــد حمب 1000هـــ(، وحمم
الشــوكاين )ت1250هـــ(، والســيد شــهاب الدين اآللــويس الشــافعي البغدادي 
ــيخ  ــي )ت1293هـــ(، والش ــدوزي احلنف ــليمن القن ــيخ س )1270هـــ(، والش

حممــد عبــده املــرصي )ت 1323هـــ(، وغريهــم.

2- اآية اإكمال الدين

قــال تعاىل: ﴿الْيَــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ َكَفــرُواْ مِــن دِينُِكــمْ َفــاَ تَْخشَــوْهُمْ وَاخْشَــوِْن الْيَوْمَ 
َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ َلُكمُ اإِلسْــاَمَ دِينًا﴾1.

)1( سورة املائدة، اآلية: 3.
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أمجــع الشــيعة اإلماميــة عــىل نــزول هــذه اآليــة يف غديــر خــّم فقــد ورد أنــه 
))ملــا أخــذ رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( بيــد عــيل بــن أيب طالــب )عليــه 
الســالم( وقــال: يــا أيــا النــاس، ألســت أوىل باملؤمنــني؟ قالــوا: نعــم يــا رســول 
اهلل، قــال: مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله، فقــال لــه عمــر: بــخ بــخ يــا بــن أيب 
ــوم  ــل: )الي ــز وج ــزل اهلل ع ــلم، فأن ــوىل كل مس ــوالي وم ــت م ــب، أصبح طال
ــال:  ــالم(، ق ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــن أم ــم((1، وورد ع ــم دينك ــت لك أكمل
ســمعت رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( يقــول: بنــي اإلســالم عــىل مخــس 
خصــال: عــىل الشــهادتني والقرينتــني. قيــل لــه: أمــا الشــهادتان فقــد عرفنامهــا، 
ــل أحدمهــا إال باألخــرى،  ــه ال يقب ــزكاة، فإن ــال: الصــالة وال ــان؟ ق ــم القرينت ف
ــة،  ــك بالوالي ــم ذل ــبيال، وخت ــه س ــتطاع إلي ــن اس ــت م ــج البي ــام، وح والصي
ــي  ــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِ ــل: }الْيَ ــز وج ــزل اهلل ع فأن

ــا{(2. ــاَمَ دِينً وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإِلسْ

ويــروى عــن أيب ســعيد اخلــدري قولــه: ))إن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه 
دعــا النــاس بغديــر خــم، فأمــر بــم كان حتــت الشــجرة مــن الشــوك فقــم، وكان 
ذلــك يــوم اخلميــس. ثــم دعــا النــاس إليــه وأخــذ بضبــع عــيل بــن أيب طالــب 
عليــه الســالم فرفعهــا حتــى نظــرت إىل بيــاض إبــط رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
وآلــه فقــال: )مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن 
عــاداه، وانــرص مــن نــرصه، واخــذل مــن خذلــه(. قــال أبــو ســعيد: فلــم ينــزل 

)1( األمايل، الشيخ الصدوق: 50.
)2( م.ن: 518.
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ــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ  ــة: }الْيَ ــذه اآلي ــت ه ــى نزل ــر حت ــن املن ع
ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــاَمَ دِينًــا{. فق ــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإِلسْ عََليُْكــمْ نِعْمَتِ
ــالتي  ــرب برس ــا ال ــة ورض ــام النعم ــن وإمت ــمل الدي ــىل إك ــر ع ــه: اهلل أك وآل

وبواليــة عــيل مــن بعــدي((1.

والســؤال هــو: ملــاذا يئــس وقــد آثــر التعبــري القــرآين تقديــم كلمــة )اليــوم( 
مرتــني يف ســياق اآليتــني للداللــة عــىل تعظيــم أمــر اليــوم الشــتمله عــىل خــر 
ــن  ــمل الدي ــني، وإك ــن املؤمن ــن دي ــن م ــأس الكافري ــو ي ــدوى، وه ــم اجل عظي
ــني األول:  ــرع إىل فرع ــد2 يتف ــرض واح ــوقتان لغ ــان مس ــة فاآليت ــام النعم وإمت
ــن  ــالم وم ــري اإلس ــتطيعوا تدم ــن أن يس ــوا م ــد يئس ــار ق ــأن الكف ــر ب ــو تقري ه
ــمَّ فلــم يعــد هنــاك مــرر خلشــيتهم عــىل اإلســالم مــن هــذه اجلهــة. عــىل أن  َث
ــرص  ــتمرار الن ــدة الس ــة األكي األمــر اإلهلــي بخشــيته هــو ســبحانه هــو الضمن
ــا اهلل  ــة ورض ــام النعم ــن وإمت ــمل الدي ــو إك ــاين ه ــن، والث ــىل الكافري ــي ع اإلهل
ســبحانه باإلســالم لنــا دينــًا. وهنــا أيضــًا ليــس هنــاك يشء جديــد، غــري إمامــة 
ــد  ــه ق ــه ب ــاىل أن ــا اهلل تع ــتدعي أن يبرشن ــالم(، يس ــم الس ــيل وأوالده )عليه ع
ــه: }وَرَضِيــتُ  ــل إن قول ــًا، ب ــا اإلســالم دين ــه وريض لن ــم نعمت ــه وأت أكمــل دين
َلُكــمُ اإِلسْــاَمَ دِينًــا{ ليــس يعنــي ســوى أن اإلســالم ال يتــم إال بإمامــة االثنــي 
عرش)عليهــم الســالم(، وإال لــكان اهلل تعــاىل قــد ريض لنــا اإلســالم قبــل ذلــك، 

)1( كتاب سليم بن قيس: 355. وينظر: مناقب اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم، حممد بن 
سليمن الكويف: 1/ 119.

)2( ينظر: امليزان، السيد الطباطبائي: 6/ 182-181.
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وهــذا يؤكــد مــا تذهــب إليــه الشــيعة اإلماميــة االثنــي عرشيــة مــن أن اإلمامــة 
ــًا كامــاًل،  أصــل مــن أصــول الديــن ألنــه هبــذه اإلمامــة ريض اهلل اإلســالم دين
}الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ{ فــكأن الديــن كان ناقصــًا فتــم بإعــالن إمامــة 

ــر الســعيد. ــوم الغدي االثنــي عــرش )عليهــم الســالم( يف ي

الكفــار مــن هــذا احللــم الــذي كان يراودهــم؟ واجلــواب هــو أنــم ملا فشــلوا 
ــة انقطــع  ــه يف حــروب وغــزوات متتالي ــه وآل يف حرهبــم نبــي اهلل صــىل اهلل علي
أملهــم مــن هزيمتــه إال بعــد موتــه، فباتــوا يمنـّـون نفوســهم بموتــه لالنقضــاض 
عــىل دينــه بعــد أن يفقــد املســلمون الوحــي الــذي كان حيفــظ النبــي ودينــه، كــم 
ظنــوا. إال أن اهلل تعــاىل عندمــا نّصــب عليــًا وأوالده املعصومــني خلفــاء خلاتــم 
ــه،  ــه وآل ــوا االســتمرارية بعــد النبــي صــىل اهلل علي رســله فــإن املســلمني ضمن
ــده،  ــىل عه ــالء ع ــع ابت ــن موض ــا ل يك ــار م ــة وإظه ــق الرشيع ــتمرارية تطبي اس
ومراقبــة تطبيقهــا وعــدم االنحــراف عنهــا، ال ســيم وهــي الرشيعــة اخلامتــة فــال 
نبــي آخــر ســيأت ليصحــح أي انحــراف يف أمــة اإلســالم. بغــري هــذا التفســري 
ــن  ــرون م ــأس الكاف ــن أن يي ــه ال يمك ــم؛ ألنَّ ــط والتحّك ــاك إال التخب ــس هن لي
املســلمني إال إذا كان للمســلمني حــكام عندهــم العلــم الكايف وعندهــم العصمة 
الالزمــة لأمــن مــن اخلطــأ أو اتبــاع اهلــوى، وهــذا ل يتوفــر إال يف أئمــة اهلــدى 

)عليهــم الســالم( الذيــن عّينهــم الرســول صــىل اهلل عليــه وآلــه يــوم الغديــر.

وللمفرسيــن رأي يف كلمــة )اليــوم( املتقدمــة عــىل عاملهــا )يئــس( و )أكمــل( 
فالــرازي يذكــر رأيــني هلــذه الكلمــة األول اســتعمل جمــازي كــم تقول:)كنــُت 
ــاين: اســتعمل حقيقــي خــاص،  ــوم أصبحــُت شــيخًا( والث باألمــس شــابًا والي
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وهــو يــوم عرفــة مــن ذي القعــدة يف حجــة الــوداع يف الســنة العــارشة للهجــرة. 
قــال الــرازي: ))قولــه )اليــوم يئــس الذيــن كفــروا مــن دينكــم( فيــه قــوالن:

ــه ليــس املــراد هــو ذلــك اليــوم بعينــه حتــى يقــال إنــم مــا يئســوا  األول: إنَّ
ــاه  ــم هــو كالم خــارج عــىل عــادة أهــل اللســان معن قبلــه بيــوم أو يومــني، وإن
ال حاجــة بكــم اآلن إىل مداهنــة هــؤالء الكفــار ألنكــم اآلن رصتــم بحيــث ال 
يطمــع أحــد مــن أعدائكــم يف توهــني أمركــم، ونظــريه قولــه: كنــت باألمــس 
شــابا واليــوم قــد رصت شــيخا، وال يريــد باألمــس اليــوم الــذي قبــل يومــك، 

وال باليــوم يومــك الــذي أنــت فيــه. فيــه.

ــوم  ــت ي ــد نزل ــة، وق ــذه اآلي ــزول ه ــوم ن ــه ي ــراد ب ــاين: إنَّ امل ــول الث والق
ــي  ــرش والنب ــنة ع ــوداع س ــة ال ــرص يف حج ــد الع ــة بع ــوم عرف ــة وكان ي اجلمع

ــاء((1. ــه العضب ــىل ناقت ــات ع ــف بعرف ــلم واق ــه وس ــىل اهلل علي ص

والزخمــرشي يــرى أنــه ))ل يــرد بــه يومــا بعينــه وإنــم أراد بــه الزمــان احلــارض 
ومــا يتصــل بــه ويدانيــه مــن األزمنــة املاضيــة واآلتيــة كقولــك: كنــت باألمــس 
شــابا وأنــت اليــوم أشــيب، فــال تريــد باألمــس اليــوم الــذي قبــل يومــك وال 

باليــوم يومــك...((2.

فــإذا علمنــا أّن )أل( يف اليــوم عهديــة التــي معهودهــا حــارض ذهنيــًا أو عقليــًا 
ــارًا  ــهودًا مش ــودًا ومش ــوم معه ــذا الي ــون ه ــد أن يك ــًا فالب ــًا أو زماني أو مكاني

)1( مفاتيح الغيب، الرازي: 137/11.
)2( الكشاف، الزخمرشي: 1/ 593. وينظر: تفسري البيضاوي: 2/ 293.
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إليــه بالبنــان، وهــو يــوم الغديــر؛ لــذا ســمي بتســميات عــّدة منهــا: يــوم العهــد 
املعهــود ويــوم الشــاهد واملشــهود، ويــوم تبيــان العقــود عــن النفــاق واجلحــود، 
ويــوم البيــان عــن حقائــق االيــمن، ويــوم دحــر الشــيطان، ويــوم الرهــان، ويوم 
الفصــل الــذي كنتــم توعــدون، يــوم املــأ األعــىل الــذي أنتــم عنــه معرضــون، 
ويــوم اإلرشــاد، ويــوم حمنــة العبــاد، ويــوم الدليــل عــىل الــذواد، ويــوم إبــداء 

أحقــاد الصــدور ومضمــرات األمــور، وغــري ذلــك1.

وكذا كان للمفرسين رأي يف إكمل الدين نوجزه عىل النحو اآلت2:

ــد أن  ــن القوانــني أي قوانــني اإلســالم، ولعــل هــذا يؤي 1- املــراد مــن الدي
ــر -. اكتــمل رســالة الســمء موكــول هبــذا اليــوم املعهــود - يــوم الغدي

ــلمني  ــج املس ــل ح ــد أكم ــاىل ق ــج أي إن اهلل تع ــن احل ــن الدي ــراد م 2- امل
ــوي  ــى اللغ ــع املعن ــارض م ــى يتع ــذا املعن ــد أن ه ــم بي ــوم العظي ــك الي يف ذل
واالصطالحــي للديــن الــذي يعنــي جمموعــة مــن العقائــد واألعــمل والعبادات 

ــول. ــري مقب ــري غ ــذا تفس ــا، وه ــج إحداه ــكل احل ــي يش الت

ــه  ــرص اهلل في ــذي ن ــوم ال ــق بالي ــة متحق ــام النعم ــن وإمت ــمل الدي 3- إن إك
املســلمني عــىل أعدائهــم وخّلصهــم مــن رش هــؤالء األعــداء، وهــو رأي غــري 
ــد  ــارى ق ــود والنص ــني واليه ــن املرشك ــالم م ــداء اإلس ــع أع ــول؛ ألن مجي مقب
ــوا  ــف انزم ــن كي ــني ولك ــرة إال املنافق ــارشة للهج ــنة الع ــل الس ــلموا قب استس

)1( ينظر: بحار األنوار: 37/ 164.
)2( ينظر: آيات الوالية يف القرآن: 39-37.
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ــع. ــواب مقن ــال ج ــؤال ب ــى الس ــذا يبق ــأس؟ ل ــم الي وأصاهب

4- إّن تفســري علــمء الشــيعة جييــب عــىل مجيــع األســئلة املطروحــة، ويلقــي 
بظاللــه عــىل مفهــوم اآليــة وأجوائهــا إذ إن تفســري واقعــة غديــر خــم ومســألة 
الواليــة وخالفــة أمــري املؤمنــني تعــد أفضــل تفســري بــل هــو التفســري الصحيــح 
هلــذه اآليــة الكريمــة؛ ألن آمــال املنافقــني وأعــداء اإلســالم قــد تبــددت وتبدلت 

إىل اليــأس مــع وقــوع هــذه احلادثــة املهمــة.

ــوا إىل أن  ــلمني أملع ــمء املس ــن عل ــة م ــي جمموع ــة األمين ــر العالم ــد ذك وق
آيــة إكــمل الديــن مــن اآليــات النازلــة يــوم الغديــر يف أمــري املؤمنــني )عليهــم 
الســالم(، ومنهــم احلافــظ أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري )ت310هـــ(، 
واحلافــظ ابــن مردويــه األصفهــاين )ت 410هـــ(، واحلافــظ أبو نعيــم األصبهاين 
)ت 430هـــ(، واحلافــظ أبــو بكــر اخلطيــب البغــدادي )ت 463هـــ(، واحلافــظ 
أبــو ســعيد السجســتاين )ت 477هـــ(، وأبــو احلســن بــن املغــازيل الشــافعي )ت 
483هـــ(، واحلافــظ أبــو القاســم احلاكــم احلســكاين، واحلافــظ أبــو القاســم ابن 
عســاكر الشــافعي الدمشــقي )ت 571هـــ(، وأخطــب اخلطبــاء اخلوارزمــي )ت 
ــاين )ت  ــن الصاحل ــعد الدي ــد س ــو حام ــزي، وأب ــح النطن ــو الفت 568هـــ(، وأب

وغريهم1. 612هـــ(، 

الآية الثالثة: اآية ال�سائل

قــال تعــاىل: ﴿سَــَأَل سَــائٌِل بِعَــَذاٍب وَاقِــٍع لِّْلَكافِريــنَ َليْــسَ َلــهُ دَافِــعٌ مِّــنَ اهلِل ذِي 

)1( ينظر: موسوعة الغدير يف الكتاب والسنة واألدب: 1/ 459-447.
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الْمَعَــاِرج﴾1.

أمجعــت الشــيعة، يف هــذه اآليــة أيضــًا، ومعهــم عــدد مــن علــمء الســنة نحــو 
ــروي )ت 223هـــ أو  ــد اهل ــن أيب عبي ــاًل ع ــدم فض ــا تق ــم يف م ــن ذكرناه الذي
224هـــ(، وأيب بكــر النقــاش املوصــيل البغــدادي )ت 351هـــ(، وأيب بكــر حييى 
القرطبــي )567هـــ(، وســبط ابــن اجلــوزي )ت 654هـــ(، وشــهاب الدين أمحد 
الدولــت آبــادي )ت 849هـــ(، والســيد نــور الديــن الســمهودي الشــافعي )ت 
ــي القاهــري الشــافعي )ت977هـــ(، وأيب  ــن الرشبين 911هـــ(، وشــمس الدي
عبــد اهلل الزرقــاين املالكــي )1122هـــ(، والســيد حممــد بــن اســمعيل اليمين )ت 
1182هـــ(، وغريهــم2 أّن هــذه اآليــة مــن اآليــات النازلــة يــوم الغديــر يف أمــري 
ــا  ــم مفاده ــوم العظي ــذا الي ــت يف ه ــة وقع ــت بحادث ــد ارتبط ــني )ع(، وق املؤمن
ــاس  ــادى بالن ــم، ))ن ــر خ ــا كان بغدي ــلم مل ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص أن رس
ــيل  ــواله فع ــت م ــن كن ــال: )م ــالم فق ــه الس ــيل علي ــد ع ــذ بي ــوا، فأخ فاجتمع

مــواله(.

ــري  ــمن القه ــن النع ــرث ب ــك احل ــغ ذل ــالد، فبل ــار يف الب ــك وط ــاع ذل فش
ــح،  ــى األبط ــى أت ــه حت ــة ل ــىل ناق ــلم ع ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــى رس فأت
فنــزل عــن ناقتــه وأناخهــا وعقلهــا، ثــم أتــى النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم وهــو 
ــه إال  ــهد أن ال إل ــا عــن اهلل أن نش ــد أمرتن ــا حمم ــال: ي ــه فق ــأ مــن أصحاب يف م
ــك،  ــاه من ــا فقبلن ــيل مخس ــا أن نص ــك، وأمرتن ــاه من ــول اهلل فقبلن ــك رس اهلل وأن

)1( سورة املعارج، اآليتان: 3-1.
)2( ينظر: موسوعة الغدير يف الكتاب والسنة واألدب: 1/ 471-460.
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ــهرا  ــوم ش ــا أن نص ــا، وأمرتن ــج فقبلن ــا باحل ــا، وأمرتن ــزكاة فقبلن ــا بال وأمرتن
ــا  ــه علين ــك ففضلت ــن عم ــي اب ــت بضبع ــى رفع ــذا حت ــرض هب ــم ل ت ــا، ث فقبلن
ــاىل؟  ــن اهلل تع ــك أم م ــذا يشء من ــواله، فه ــيل م ــواله فع ــت م ــن كن ــت: م وقل
فقــال: )والــذي ال إلــه إال هــو هــذا مــن اهلل( فــوىل احلــرث بــن النعــمن يريــد 
راحلتــه وهــو يقــول: اللهــم إن كان مــا يقولــه حقــا فأمطــر علينــا حجــارة مــن 
الســمء، أو ائتنــا بعــذاب أليــم، فــم وصــل إليهــا حتــى رمــاه اهلل بحجــر فســقط 
ــَذاٍب  ــائٌِل بِعَ ــَأَل سَ ــزل اهلل ســبحانه: }سَ ــه، وأن ــره فقتل ــه وخــرج مــن دب عــىل هامت

وَاقِــٍع )1( لِْلَكافِِريــنَ َليْــسَ َلــهُ دَافِــعٌ{(1.

ــن  ــر ب ــن الن ــر ب ــني جاب ــا ب ــل م ــخصية الرج ــرسون يف ش ــف املف واختل
ــن  ــمن ب ــري أو النع ــمن الفه ــن النع ــارث ب ــريش واحل ــدة الق ــن كل ــارث ب احل
احلــارث الفهــري ولكنهــم أمجعــوا عــىل مســاءلته الرســول صــىل اهلل عليــه وآلــه 
وعــىل حتّديــه إيــاه بقولــه »اللهــم إن كان هــذا هــو احلــق مــن عنــدك فأمطــر.. 

ــه2. ــه فقتل ــىل رأس ــقط ع ــر فس ــي بحج ــى ُرم ــه حت ــل دابت ــه ل يص ــخ« وبأن ال

ويــرى الطباطبائــي أن ســياق ســورة املعــارج ســياق يــوم القيامــة إذ وصفــت 
الســورة مــا أعــد اهلل تعــاىل فيــه مــن أليــم العــذاب للكافريــن ثــم يعــّرج عــىل 
ــذا  ــم إن كان ه ــل »الله ــول القائ ــالث األوىل يف ق ــات الث ــزول اآلي ــبب ن س

)1( تفسري الثعلبي، الثعلبي: 35/10.
)2( تفسري مقاتل، مقاتل بن سليمن: 3/ 397. وجامع البيان، الطري: 9/ 307. وتفسري 
واألمثل يف  الطباطبائي: 20/ 12.  السيد  وامليزان،  احلويزي: 5/ 411.  الثقلني،  نور 

تفسري كتاب اهلل املنزل، نارص مكارم الشريازي: 19/ 7.
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هــو احلــق مــن عنــدك فأمطــر.. الــخ« ثــم يضيــف إىل أن الســؤال هنــا بمعنــى 
الطلــب والدعــاء، ولــذا عــدّي بالبــاء1 كــم يف قولــه تعــاىل }يَدْعُــونَ فِيهَــا بـِـُكلِّ 

َفاكِهَــةٍ َآمِنِــنَ{2.

عــىل أّن فكــرة اليــوم اآلخــر التــي حتــوم حوهلــا الســورة املباركــة فضــاًل عــن 
غريهــا مــن الســور املباركــة لكنهــا يف هــذه الســورة تســتهدف ربــط هــذه الفكرة 
ــذاب  ــا الع ــل فيه ــي حص ــر الت ــة الغدي ــي حادث ــخ ه ــة يف التاري ــة مهم بحادث
للمكــّذب لواليــة أمــري املؤمنــني التــي بّلــغ هبــا النبــي الكريــم صــىل اهلل عليــه 
ــوي  ــرح ثان ــو ط ــل، وه ــّز وج ــاري ع ــن الب ــديدين م ــر ش ــب وأم ــه بطل وآل

ــوا إليهــا3. ــي ُأوكل ــة ونشــاطاهتم الت ــروج املالئك ــة ع ــط بقضي يرتب

اخلامتة

ــا  ــا أي ــه )ي ــي بقول ــه النب ــن خطاب ــًا ع ــاب خمتلف ــاء اخلط ــغ ج ــة التبلي يف آي
النبــي( التــي تكــررت كثــريًا يف القــرآن الكريــم فاخلطــاب األول أهــم إذ يــدل 
عــىل األمهيــة الفائقــة الــذي اســتلزم أن يقــع الرســول األكــرم مــوردًا للخطــاب 
اإلهلــي مبــارشة ثــّم إّن كلمــة )بلــغ( التــي ل تــرد إال يف هــذا املوضــع تــدل عــىل 
خصوصيــة املضمــون الــذي حتملــه اآليــة فقــد ُأمــر الرســول بتبليــغ أمــر عــىل 
درجــة مــن األمهيــة بحيــث لــو قــرّص يف تبليغــه للنــاس لذهبــت أتعــاب ثــالث 

)1( امليزان، السيد الطباطبائي: 20/ 7-5.
)2( سورة الدخان، اآلية: 55. 

)3( ينظر: التفسري البنائي للقرآن الكريم، د. حممود البستاين: 5/ 116.
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ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ{ فتبليغه  وعرشيــن ســنة، وذلــك مصداقــه قولــه }وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ
كان ثقيــاًل عــىل النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه خلوفــه مــن اســتنكاف النــاس عــن 
قبولــه وإيذائهــم لــه إذ توعــده اهلل وهــّدده عــىل تــرك تبليغــه فإنــه ال يقــال مثــل 
هــذا التعبــري إال إذا كان األمــر ثقيــاًل عــىل مــن ُيــراد خطابــه؛ لــذا عصمــه تعــاىل 
ــاِس{ عــىل أن جمــيء الفعــل مشــددًا  ــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ مــن النــاس بقولــه }وَالَلّ
)بّلــغ( أبلــغ مــن تعديتــه باهلمــزة )أبلــغ(، وقــد خاطبــه بالرســالة لكونــه أنســب 
ــو  ــازل فه ــم اهلل الن ــغ حلك ــر بالتبلي ــن األم ــة م ــه اآلي ــا تتضمن ــات إىل م الصف
كالرهــان عــىل وجــوب التبليــغ هــذا األمــر اإلهلــي فتحمــل الرســالة يفــرض 
ــم  ــه، وإن ــن رب ــه م ــزل إلي ــذي ُأن ــم ال ــرصح باس ــغ، ول ي ــام بالتبلي ــه القي علي
ــه  ــىل أن ــة ع ــه ودالل ــعارًا بتعظيم ــه إش ــزل إلي ــه يشء ُأن ــت، وإن ــه بالنع ــر عن ع
أمــر ليــس فيــه لرســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه صنــع، وال لــه مــن أمــره يشء 
ليكــون برهانــًا آخــر عــىل عــدم خــرية منــه يف كتمنــه وتأخــري تبليغــه، ويكــون 
ــم،  ــه منه ــٌب يف تفرس ــه مصي ــًا إىل أن ــاس، وتلوحي ــىل الن ــاره ع ــذورًا يف إظه مع
وختوفــه عليــه، وإيــمًء إىل أنــه ممــا جيــب أن يظهــر مــن ناحيتــه وبلســانه وبيانــه.

ــني  ــوم( مرت ــة )الي ــم كلم ــرآين تقدي ــري الق ــر التعب ــن يؤث ــمل الدي ــة إك ويف آي
يف ســياق اآليتــني للداللــة عــىل تعظيــم أمــر اليــوم الشــتمله عــىل خــر عظيــم 
ــام  ــن وإمت ــمل الدي ــني، وإك ــن املؤمن ــن دي ــن م ــأس الكافري ــو ي ــدوى، وه اجل
النعمــة فاآليتــان مســوقتان لغــرض واحــد يتفــرع إىل فرعــني األول: هــو تقريــر 
ــم  ــمَّ فل ــْن َث ــالم وِم ــري اإلس ــتطيعوا تدم ــن أن يس ــوا م ــد يئس ــار ق ــأن الكف ب
ــر  ــىل أن األم ــة. ع ــذه اجله ــن ه ــالم م ــىل اإلس ــيتهم ع ــرر خلش ــاك م ــد هن يع
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اإلهلــي بخشــيته هــو ســبحانه هــو الضمنــة األكيــدة الســتمرار النــرص اإلهلــي 
عــىل الكافريــن، والثــاين هــو إكــمل الديــن وإمتــام النعمــة ورضــا اهلل ســبحانه 
ــيل  ــة ع ــري إمام ــد، غ ــاك يشء جدي ــس هن ــًا لي ــا أيض ــًا. وهن ــا دين ــالم لن باإلس
ــل  ــد أكم ــه ق ــه ب ــاىل أن ــا اهلل تع ــتدعي أن يبرشن ــالم(، يس ــم الس وأوالده )عليه
ــُت لكــم  ــه: ﴿ورضي ــًا، بــل إن قول ــا اإلســالم دين ــه وريض لن ــم نعمت ــه وأت دين
ــي  ــة االثن ــم إال بإمام ــالم ال يت ــوى أن اإلس ــي س ــس يعن ــًا﴾ لي ــالم دين اإلس
عرش)عليهــم الســالم(، وإال لــكان اهلل تعــاىل قــد ريض لنــا اإلســالم قبــل ذلــك، 
وهــذا يؤكــد مــا تذهــب إليــه الشــيعة اإلماميــة االثنــي عرشيــة مــن أن اإلمامــة 
ــًا كامــاًل،  أصــل مــن أصــول الديــن ألنــه هبــذه اإلمامــة ريض اهلل اإلســالم دين
﴿اليــوم أكملــت لكــم دينكــم﴾. فــكأن الديــن كان ناقصــًا فتــم بإعــالن إمامــة 

ــر الســعيد. ــوم الغدي ــي عــرش )عليهــم الســالم( يف ي االثن

ويف آيــة الســائل ل يبــَق شــك يف بعــض النفــوس مــن خطــورة األمــر وإطالقه 
للجميــع ووجــوب عــدم معارضتــه ولــزوم اخلضــوع لــه، جــاء جابــر بــن النر 
أو احلــارث بــن النعــمن أو النعــمن بــن احلــارث الفهــري وقــال مــا قــال، وأجابه 
النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه بــم أجــاب، فاســتكر املرتــد، فدعــا وحتــّدى، فقتلــه 

اهلل يف احلــال فاحلمــد هلل رب العاملــني عــىل إكــمل الديــن وإمتــام النعمــة..

امل�سادر واملراجع:

- القرآن الكريم.

ــالمية -  ــات اإلس ــم الدراس ــح / قس ــدوق، ط1، ت ــيخ الص ــايل، الش - األم
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مؤسســة البعثــة - قــم، مركــز الطباعــة والنــرش يف مؤسســة البعثــة، 1417هـــ.

ــق: قســم الدراســات اإلســالمية -  - األمــايل، الشــيخ الطــويس، ط1، حتقي
مؤسســة البعثــة، دار الثقافــة للطباعــة والنــرش والتوزيــع - قــم، 1414هـــ.

ــريازي،  ــكارم الش ــارص م ــيخ ن ــزل، الش ــاب اهلل املن ــري كت ــل يف تفس - األمث
ــت، )د. ت(. ــل البي ــة أه مكتب

- آيــات العقائــد، آيــة اهلل الســيد إبراهيــم احلجــازي، تــح / رامــني 
الكلمــكاين، ط1، مؤسســة الطبــع والنــرش التابعــة لآلســتانة الرضويــة املقدســة، 

جممــع البحــوث اإلســالمية، مشــهد، 1424ق - 1382ش.

ــريازي،  ــكارم الش ــارص م ــى ن ــة اهلل العظم ــرآن، آي ــة يف الق ــات الوالي - آي
ط1، مطبعــة ســليم نــزادة، مدرســة اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )ع(، 1425ق 

-1383ش.

- بحــار األنــوار، العالمــة املجلــيس تــح/ حييــى العابــدي الزنجــاين، الســيد 
ــان، ط 2، 1403  كاظــم املوســوي امليامــوي، مؤسســة الوفــاء - بــريوت - لبن

- 1983م.

ــة  ــتاين، ط1، مؤسس ــود البس ــم، د. حمم ــرآن الكري ــي للق ــري البنائ - التفس
ــالمية،  ــوث اإلس ــع البح ــة، جمم ــة املقدس ــتانة الرضوي ــة لآلس ــع التابع الطب

1382ش.  - 1424ق  مشــهد، 

- تفسري البيضاوي، البيضاوي، دار الفكر، بريوت - لبنان، )د. ت(.

- تفســري الثعلبــي، الثعلبــي، تــح / اإلمــام أبــو حممــد بــن عاشــور، مراجعــة 
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وتدقيــق األســتاذ نظــري الســاعدي، ط1، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت - 
لبنــان، 1422 هـ - 2002م.

- تفســري مقاتــل بــن ســليمن، مقاتــل بــن ســليمن، تــح/ أمحــد فريــد، ط1، 
دار الكتــب العلميــة، لبنــان - بــريوت، 1424 - 2003م.
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حادثة الغدير بني الرواية التارخيية والتفسري القرآني )املفسرون 
األندلسيون أمنوذجًا(

اأ. م. د. قا�سم عبد �سعدون ح�سن احل�سيني

املقدمة

أفــرز الواقــع املعــارص يف فهمــِه للحــوادث التارخييــة كثــرًيا مــن اإلشــكاالت 
التــي حتتــاج اإلجابــة عليهــا بأســلوب يتناســب مــع التطــورات السياســية التــي 
عصفــت باألمــة اإلســالمية، ومــن هنــا انبثقفــت أمهيــة هــذِه الدراســة؛ لتســلط 
الضــوء عــىل حادثــة مهمــة - )الغديــر( - يف التاريــخ اإلســالمي اختلــف فيهــا 
مجهــور املســلمني، بحيــث ُعــدت دراســتها مــن الدراســات التــي يتوجــب عــىل 
الباحــث أنَّ يتعامــل معهــا بمهنيــة عاليــة؛ ألجــل الوصــول للحقيقــة التارخييــة، 
فهــي حادثــة ليســت لقراءة نــص خمتلــف اختلــف املســلمون يف فهمِه وتأسســت 
عــىل أثــره حكومــة إســالمية بعــد رحيــل النبــي حممــد صــىل اهلل عليــِه وآلــه، أو 
هــي حادثــة عابــرة احتــوت البســاطة والســطحية فيــم ترتــب عليهــا، بــل هــي 
حادثــة كبــرية أحدثــت تغيــريًا يف جمــرى الرســالة اإلســالمية كان هلا شــأن كبري يف 
تارخيهــا الطويــل ترتــب عليهــا تأســيس لبنــاء حكومــة، متخــض عنهــا اختــالف 
ــالم  ــيٌف باإلس ــل س ــا ُس ــل: ))م ــى قي ــالمية حت ــوة اإلس ــخ الدع ــري يف تاري كب
عــىل قاعــدة دينيــة مثــل مــا ُســل عــىل اإلمامــة عــر العصــور((1، وعــىل الرغــم 

)1( امللل والنحل، الشهرستاين: 1/ 20.
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مــن أمهيــة هــذِه احلادثــة إال أنــا ُغيبــت تفاصيلهــا عــن بعــض كتــب التفاســري 
ــة  ــاءت أمهي ــا ج ــن هن ــة1، وم ــع الدراس ــري موض ــيم التفاس ــية، وال س األندلس
هــذه الدراســة بوصفهــا دراســة ُمغيبــة يف تاريــخ األندلــس. ولــرورة تقتضيهــا 
طبيعــة البحــث فقــد انتظمــت الدراســة بمقدمــة ومبحثــني وخامتــة، إذ تطــرق 
املبحــث األول عــىل ذكــر حادثــة الغديــر يف الروايــة التارخييــة، وانتظــم املبحــث 
ــن  ــد املفرسي ــيم عن ــرآين وال س ــري الق ــر يف التفس ــة الغدي ــيد حادث ــاين لتجس الث
األندلســيني، وجــاءت اخلامتــة لتجســد النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، 
وقــد اتبــع الباحــث املنهــج التارخيــي القائــم عــىل ربــط األحــداث التارخييــة مــع 
بعضهــا ببعــض لغــرض الوصــول إىل نتائــج يمكــن االعتــمد عليهــا، باالعتــمد 
عــىل حتليــل الروايــات التارخييــة، وقــراءة تفســري اآليــات القرآنيــة التــي ختــص 
حادثــة الغديــر عــىل وفــق تتســم بالدقــة واملوضوعيــة لقــراءة األحــداث 

والوقائــع التارخييــة.

املبحث الأول

حادثة الغدير يف الرواية التاريخية

تعــّد حادثــة الغديــر مــن أهــم القضايــا اخلالفيــة التــي اختلفــت فيهــا األمــة 
اإلســالمية؛ إذ ترتــب عــىل هــذا االختــالف نتائــج حــددت مســري هــذِه األمــة 

آيات اخلالفة  والتي ختص  الكريم  القرآن  الواردة يف  اآليات  تفسري  )1( ستقترص دراستنا يف 
وبيعة الغدير حرصًا، والتي ُفرست من قبل كبار املفرسون األندلسيون أمثال: ابن عطية 

األندليس، القرطبي، ابن ُجزي واملفرس ابن حيان.
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ومســتقبلها، فهــي ليســت حادثــة عابــرة، بــل أنــا حادثــة مهمــة مثلــت نقطــة 
ــه  ــِه وآل ــىل اهلل علي ــد ص ــرم حمم ــي األك ــاة النب ــد وف ــة بع ــة زمني ــالق حلقب انط
ــن  ــالمية، فم ــِه اإلس ــا لتجربت ــداًدا حقيقًي ــون امت ــا أّن تك ــي أراده ــلم، الت وس
ــأت  ــذة نش ــخصية ف ــاك ش ــون هن ــك أّن تك ــق ذل ــد حتقي ــا ُأري ــي إذا م الطبيع
ــىل اهلل  ــرم ص ــي األك ــدي النب ــني ي ــت ب ــوة وترب ــات النب ــن فيوض ــت م ونل
ــؤوليتها  ــل مس ــة وحتم ــب اخلالف ــنم منص ــىل تس ــادرة ع ــون ق ــه، لتك ــه وآل علي
ــدة  ــن أركان العقي ــًا م ــًا رئيس ــّكل ركن ــاظ تش ــذا اللح ــة هب ــرية. فاخلالف الكب
والكيــان الفكــري واالجتمعــي للمســلمني1. ومــن هنــا يمكننــا تفســري اهتــمم 
اهلل ســبحانه وتعــاىل ونبيــه األكــرم صــىل اهلل عليــه وآلــه يف بيــان هــذا املنصــب، 
وتشــخيص املســتحق لإلمامــة مــن بعــدِه. ونظــرًا حلــرص النبــي األكــرم عــىل 
مســرية اإلســالم ومســتقبل األمــة، إذ ل يــرتك النــاس تتخبــط وتــدور يف فلــك 
الفــوىض واخلــالف، مــن بعــده رغــم أّن الفــرتة التي عاشــها النبــي ل تكــن كافية 
للتخلــص مــن كل العــادات والتقاليــد التــي كانــت ســائدة يف الفرتة التي ســبقت 
ظهــور اإلســالم؛ ذلــك ألنَّ هــذِه العــادات كانــت قــد تأصلــت واســتحكمت 
يف كثــرٍي مــن نفــوس النــاس رغــم أّن اإلســالم قــد عـــالج وختلــص مــن الكثــري 

ــه بــال شــك ل يقــض عليهــا مجيعــًا2. منهــا، لكن

ــي  ــد النب ــن بع ــالمية م ــة اإلس ــادة األم ــدًا قي ــلطة وحتدي ــألة الس ــلَّ مس ولع
األكــرم صــىل اهلل عليــه وآلــه، كانــت واحــدة مــن أهــم هــذِه العــادات حيــث 

)1( الغدير والتأسيس، احلساين: 92-91.
)2( تفسري ابن كثري، ابن كثري: 2/ 69، 175.
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ــع  ــش، أو أن جتتم ــن قري ــة ع ــادة خارج ــون القي ــضَّ أن تك ــض ورف ــفَّ البع أن
ــي  ــة الت ــاءة العالي ــرت الكف ــى وإْن توف ــد حت ــت واح ــة يف بي ــوة واإلمام النب
ــض يف  ــة الرف ــش حال ــكان يعي ــا، ف ــع امتيازاهت ــادة بجمي ــخص للقي ــل الش تؤه

ــوالً هلــا1. ــدي قب ــة كان يب ــة ظاهري ــو مــن ناحي ــه، ول باطن

ومــن هنــا بــدأ اخلــالف يــدب يف جســد األمــة اإلســالمية، وتفرق املســلمون 
إىل طــرٍق عــدٍة، لــذا فــال بــد أن نعــرف تفاصيــل هــذِه احلادثــة، وكيــف تعامــل 
معهــا املفــرسون والســيم األندلســيون، وكيــف ُغيبــت هــذِه احلادثــة عــن الفكر 

األندليس؟

مكانة الإمام علي عليه ال�سالم عند النبي حممد �سلى اهلل عليه واآله

ــالمي  ــخ اإلس ــداث التاري ــرٌي يف أح ــالم دوٌر كب ــه الس ــيل علي ــام ع كان لإلم
ــة بشــكل خــاص، ولعــلَّ هــذا الــدور انبثــق مــن  بشــكل عــام والســرية النبوي
املكانــة املتميــزة التــي شــغلها يف نفــس النبــي حممــد صــىل اهلل عليــِه وآلــه وســلم، 
األمــر الــذي أغــاض بعضهــم وشــكل نقطــة انطــالق لكــره اإلمــام وهتميــش 

ــالم2. ــرية اإلس دورِه يف مس

عمــل النبــي حممــد صــىل اهلل عليــِه وآلــه وســلم عــىل زيــادة األوارص وحتقيــق 
املــودة بــني املســلمني فآخــى بــني املهاجريــن يف مكــة، ثــم آخــى بــني املهاجريــن 
واألنصــار باملدينــة، وكان يف كل واحــدة منهــم يقــول: ))يـــا عــيل أنــت أخــي يف 

)1( حادثة الغدير، القزويني: 43.
)2( الفصل يف اململ والنحل، ابن حزم: 4/ 210-200.
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الدنيــا واآلخــرة((، وآخــى بينــه وبــني نفســه. ويف روايــة أخــرى قــال: ))َأْنــَت 
أخــي َوَصاِحبـِـي((، وقـــول اإلمــام عليــِه الســالم يف هـــذا الشــأن أيضــًا: ))أنــا 

عبــد اهلل وأخــو رســول اهلل ال يقوهلــا أحــٌد إال كــّذاب((1.

ول يكــن أحــٌد يف اخللــق أشــبه بالنبــي األكــرم صــىل اهلل عليــه وآلــه مــن أمــري 
املؤمنــني عليــِه الســالم، وال أوىل بمؤاخــاة النبــي منــه، فانفــرد اإلمــام بمؤاخــاة 
ــت  ــوم وكان ــىل الق ــه ع ــا لتقدم ــر هب ــه، وظف ــه وآل ــىل اهلل علي ــرم ص ــي األك النب

مؤاخــاة اإلمــام أفضــل مــن مؤاخــاة غــريه لفضلــه عــىل ســائر اخللــق2.

ــم  ــل بعضه ــد عم ــني فق ــالم املؤرخ ــن أق ــدة ع ــاة بعي ــذه املؤاخ ــن ه ل تك
عــىل إغفــال ذكــر هــذِه املؤاخــاة يف مكــة، وعِمــَد بعضهــم عــىل تشــويه صــورة 
ــر  ــس وتزوي ــالل التدلي ــن خ ــا م ــويه صورهت ــر تش ــة ع ــم يف املدين مؤاخاهت
ــِه الســالم ومنهــا الروايــة التــي  احلقائــق بغيــة تشــويه صــورة اإلمــام عــيل علي
نقلــت حســب ســندهم عــن ابــن عبــاس وهــي: ))ملــا آخــا النبــي بــني أصحابــه 
وبــني املهاجريــن واألنصــار فلــم يــؤاخ بــني عــيل بــن أيب طالــب وبني أحــد منهم 
خــرج عــيل مغضبــا حتى أتــى جــدوال مــن األرض فتوســد ذراعــه فتســفي عليه 
الريــح فطلــب النبــي حتــى وجــده فوكــزه برجلــه فقــال لــه قــم فــم صلحــت إال 
أن تكــون أبــا تــراب أغضبــت عــيل حــني آخيــت بــني املهاجريــن واألنصــار ول 
أؤاخ بينــك وبــني أحــد منهــم أمــا تــرىض أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن 
موســى إال أنــه ليــس بعــدي نبــي أال مــن أحبــك حــف باألمــن واإليــمن ومــن 

)1( ابن عبد الر: 3/ 204-203.
)2( املعتزيل املعيار واملوازنة: 208. 
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أبغضــك أماتــه اهلل ميتــة جاهليــة((1.

ولعــلَّ يف هــذِه الروايــة جتــاوز واضــح ورصيــح عــىل مقــام النبــي األكــرم، 
وهــو الــذي ُبعــث ليتمــم مــكارم األخــالق إذ ليــس مــن أخــالق النبــي األكــرم 
ــض  ــف بع ــالم. ل يتوق ــه الس ــني علي ــري املؤمن ــك أم ــه لتحري ــتخدم رجل أن يس
املؤرخــني عنــد هــذا احلــد بــل عملــوا عــىل تشــويه صــورة املؤاخــاة وقالــوا أن 
أمــري املؤمنــني عليــِه الســالم دخــل عــىل الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســالم 
ــا  ــو أن ــة كان ه ــيدة فاطم ــرم وأنَّ رد الس ــي األك ــه النب ــا فعل ــاكيًا مل ــًا، ش باكي
كانــت تعلــم أنَّ اإلمــام عــيل عليــِه الســالم ل يــؤاخ الرســول بينــه وبــني غــريه 
ألنــه أراده أن يكــون أخــًا لــه فكيــف أن فاطمــة تعلــم بــم حيــدث وعــيل ال يعلــم 

بذلــك 2.

وجــاء يف الروايــة التارخييــة أنَّ النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه آخــى بــني 
ــه  ــؤاخ بين ــه، ل ي ــرف مكان ــراه ويع ــف ي ــيل واق ــار، وكان ع ــن واألنص املهاجري
وبــني أحــد، فانــرصف عــيل باكــي العــني، فافتقــده النبــي فقــال: مــا فعــل أبــو 
احلســن؟ فقالــوا: انــرصف باكــي العــني يــا رســول اهلل قــال: يــا بــالل اذهــب، 
ــت  ــني، فقال ــي الع ــه باك ــل منزل ــد دخ ــيل، وق ــالل إىل ع ــى ب ــه فم ــي ب فأتن
فاطمــة: مــا يبكيــك؟ ! ال أبكــى اهلل عينيــك قــال: يــا فاطمــة آخــى النبــي بــني 

)1( الطراين املعجم األوسط 8/ ص 39-40؛ ابن شهر أشوب مناقب آل أيب طالب / 2 
اهليثمي جممع  الغمة 1/ 67؛  املناقب، ص39؛ األربيل، كشف  ص306؛ اخلوارزمي، 

الزوائد، 111/9؛ املجليس، بحار األنوار 61/35. 
)2(- الكعبي، شخصية اإلمام عيل، ص134-133. 
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ــي  ــؤاخ بين ــكاين ول ي ــرف م ــراين، ويع ــف ي ــا واق ــار، وأن ــن واألنص املهاجري
وبــني أحــد قالــت ال حيزنــك اهلل لعلــه إنــم أدخــرك لنفســه فقــال بــالل: يــا عــيل 
أجــب النبــي فأتــى عــيل النبــي، فقــال النبــي مــا يبكيــك يــا أبــا احلســن؟ ! قــال: 
آخيــت بــني املهاجريــن واألنصــار يــا رســول اهلل، وأنــا واقــف تــراين وتعــرف 
مــكاين ول تــؤاخ بينــي وبــني أحــد قــال: إنــم ادخرتــك لنفــيس، أمــا يــرسك أن 
تكــون أخ نبيــك قــال: بــىل يــا رســول اهلل أنــى يل بذلــك؟ فأخــذ بيــد، وأرقــاه 
املنــر فقــال: اللهــم، أن هــذا منــي وأنــا منــه، إال وانــه منــي بمنزلــة هــارون مــن 
ــر  موســى، إال مــن كنــت مــوالة فهــذا عــيل مــواله، قــال: فانــرصف عــيل قري
العــني، فاتبعــه عمــر بــن اخلطــاب، فقــال: بــخ بــخ يــا أبــا احلســن، أصبحــت 
مــوالي ومــوىل كل مســلم1، ويف مــورد آخــر ذكــر أنــه قــال لعــيل: ))هنيئــًا لــك 
يــا أبــن أيب طالــب أصبحــت وأمســيت مــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة((2. إذن فقــد 
تعــددت الروايــات حــول حديــث املؤاخــاة إلبعــاد هــذه املنزلــة والفضيلــة عــن 

اإلمــام عــيل عليــِه الســالم.

ــِت  ْجــَس َأْهــَل اْلَبْي ــُم الرِّ ــَم ُيِريــُد اهللَُّ لُِيْذِهــَب َعنُْك وذكــر أنَّ آيــة التطهري﴿إِنَّ
ــراء  ــة الزه ــيدة فاطم ــيل والس ــام ع ــق اإلم ــت بح ــرًي﴾3 نزل ــْم َتْطِه َرُك َوُيَطهِّ
ــا  ــالم(، إذ دع ــم الس ــني )عليه ــن واحلس ــني احلس ــني اهلمم ــبطيهم اإلمام وس

)1(- ابن البطريق عمدة عيون صحاح اإلخبار ص 169- 170؛ ابن طاووس الطرائف ص 
 .149 -148

)2(- ابن عساكر، تاريخ، 220/24؛ ابن كثري، البداية، 73/11. 
)3(- سورة األحزاب اآلية، 33. 
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ــت أم  ــينًا يف بي ــنًا، وحس ــًا وحس ــة وعلي ــه فاطم ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص رس
ســلمة وقــال: ))اللهــم إن هــؤالء أهــل بيتــي فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهم 

ــريا((1. تطه

نــي بِْمنِزَلــِة  وجــاء يف تفســري حديــث وقــول النبــي األكــرم: ))يــا عــيل أْنــَت مِّ
نــي بِْمنِزَلــِة َهــُاروَن  ــُه اَل َنبِــّي َبْعــدي((، أو ))أْنــَت مِّ َهــُاروَن ِمــْن ُموَســى إالَّ َأنَّ
ــْن ُموَســى(( 2، أن احلديــث كان إكرامــًا ألمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب  ِم

عليــِه الســالم ومكانتــه العليــا عنــد اهلل ســبحانه وتعــاىل ونبيــه األكــرم.

حادثة الغدير )املضمون وداللة اإلمامة(.

يف الســنة العــارشة للهجــرة خــرج النبــي حممــد صــىل اهلل عليــِه وآلــِه وســلم 
وبأمــر مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل، معلنــًا عــن قصــدِه احلــج يف هــذه الســنة، مؤذنــًا 
ــه تلــك، التــي  للنــاس يف ذلــك، فجــاء املدينــة خلــق كثــري يأمتّــون بــه يف حّجت
ــة  ــالغ، أو حّج ــة الب ــالم، أو حّج ــة اإلس ــوداع، أو حّج ــة ال ــا حّج ــق عليه أطل
الكــمل3، حيــث كانــت حجتــِه األخــرية ول حيــّج غريهــا منــذ أّن هاجــر إىل أْن 

توفــاه اهلل تعــاىل 4.

خــرج النبــي حممــد صــىل اهلل عليــِه وآلــه وســلم قاصــدًا احلــج، وكان برفقتــِه 
ــن  ــري م ــُق كث ــم خل ــار يرافقه ــن واألنص ــن املهاجري ــري م ــدد كب ــِه وع ــل بيت أه

)1(- االستيعاب 204/3. 
)2(- االستيعاب، 203-201/3. 

)3(- األميني، الغدير، 9/1. 
)4(- أبن سعد، الطبقات الكرى، 173-172/2. 
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عامــة النــاس بلــغ عددهــم تســعون ألفــًا، وقيــل مائــة ألــف وقيــل مائــة وأربعــة 
وعــرشون ألفــًا1، ويف هــذِه األثنــاء كان أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب عليــِه 
ــد أنَّ  ــالمي، وبع ــن اإلس ــم الدي ــغ تعالي ــىل تبلي ــل ع ــن، يعم ــالم يف اليم الس
وصلــت إليــِه إنبــاء حــج النبــي األكــرم، قصــد مكــة مــع مجــع غفــري مــن أهــل 

اليمــن ليلتحقــوا بالنبــي األكــرم قبــل بــدء مناســك احلــج2.

لبــسَّ الرســول’ لبــاس اإلحــرام مــع أصحابــه يف ذي احلليفــة وهــو ميقــات 
ــي  ــع النب ــه رج ــاء من ــَب االنته ــّج، وعِق ــك احل ــدأ بمناس ــّم ب ــن ث ــجرة وم الش
ــرش  ــن ع ــوم الثام ــم3. ويف الي ــر ُخ ــة غدي ــل منطق ــة ووص ــرم إىل املدين األك
ــا  َ ــا َأيُّ ــة املباركــة ﴿َي مــن ذي احلجــة نــزل جرائيــل وبلــَغ النبــي األكــرم باآلي
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ  ــَك َوإِْن َلْ َتْفَعــْل َفــَم َبلَّ ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ الرَّ
َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اهللََّ اَل َيْــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن﴾4، وقــد كان املســلمون 
مجيعــا بالقــرب مــن اجلحفــة، فأمــر النبــي األكــرم أنَّ يــرد مــن تقــدم وحيبــس 
مــن تأخــر، وأن ييــئ لــه أصحابــِه مكانــًا حتــت األشــجار ويزيلــوا األشــواك، 

ــا5. ــن حتته ــار م ــوا األحج وجيمع

ولعــلَّ هــذِه اآليــة محلــت أمــر عظيــم بالــغ اخلطــورة، واجــب التبليــغ، واقــع 

)1(- ابن حزم، حجة الوداع، 116/1. 
)2(- احللبي، السرية احللبية، 225/3. 

)3(- ابن كثري، البداية والنهاية، 411/7 ومابعدها. 
)4(- املائدة، 67. 

)5(- احلاكم النيسابوري، املستدرك، 110/3. 
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التنفيــذ ال حيمــل وجهــًا للمســاحمة واملحابــاة واإلبعــاد، أو التأخــري والتعطيــل ال 
حمــال، وإال ملــا قــورن هــذا األمــر بإبــالغ الرســالة يف مســتوى واحــد، ولضــاع 
جهــد ومشــقة ســنني طــوال قضاهــا النبــي األكــرم تبليغــًا بدعوتــِه اإلســالمية. 
يضــاف عــىل ذلــك هــو التوقيــت واجلمــع الغفــري اللــذان اختــريا للبــت هبــذا 
ــام  ــع األمــر وعــدم القي ــأنَّ من ــذا ف ــة، ل األمــر وهــي فرصــة قــد ال تتكــرر ثاني
بــِه يعنــي حرمــان املســلمني مــن نبــع اهلدايــة والرعايــة اآلهليــة ولعطــل الديــن 

وحينهــا اليوجــد جريمــة أكــر وأشــنع مــن ذلــك1.

أجتمــع املســلمون يف منطقــة غديــر خــم ذات احلــرارة الشــديدة، ونــودي إىل 
فريضــة الظهــر، فأتــم املســلمون صــالة الظهــر بجمــوع غفــرية، ظلــل بعضهــم 
للنبــي األكــرم بوضــع ثيــاب عــىل شــجرة مــن أشــجار تلــك املنطقــة2، وأخــذ 
النبــي صــىل اهلل عليــِه وآلــه وســلم خيطب بالنــاس قائــاًل: ))احلمــد هلل ونســتعينه 
ونؤمــن بــه ونتــوكل عليــه... وأشــهد أْن ال إلــه إال اهلل وأن حممــدًا عبده ورســوله 
أمــا بعــُد أيــا النــاس، قــد نبــأين اللطيــف اخلبــري أين أوشــك أن أدعــى فأجيــب، 
وإين مســئول وأنتــم مســئولون، فــمذا أنتــم قائلــون؟ قــال احلــارضون: نشــهد 
أنــك قــد بلغــت ونصحــت وجهــدت، فجــزاك اهلل عنــا أفضــل اجلــزاء. ثــم قــال 
ــه  ــوله، وأّن جنّت ــده ورس ــدًا عب ــه إال اهلل وأّن حمّم ــهدون أْن ال إل ــتم تش هلم:ألس
ــهد  ــّم اش ــال: الله ــك، ق ــهد بذل ــق؟ قالوا:نش ــوت ح ــق وأن امل ــاره ح ــق ون ح
ــا مــوىل كّل  عــىل مــا يقولــون، أال وإيّن أشــهدكم أيّن أشــهد أن اهلل مــوالي، وأن

)1(- عبد الرضا، كتاب اإلمام عيل، ص 112. 
)2(- امحد بن حنبل، مسند أمحد، 372/4. 
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مســلم، وأنــا أوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم، فهــل تقــّرون يل بذلــك، وتشــهدون 
يل بــه؟ فقالــوا: نعــم نشــهد لــك بذلــك، فقــال: أال مــن كنــت مــواله فــإن عليــًا 
مــواله وهــو هــذا، ثــم أخــذ بيــد عــيل فرفعهــا مــع يــده حّتــى بــدت آباطهــم. 
ثــم قــال: اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه، وانــرص مــن نــرصه، واخــذل 

مــن خذلــه((1.

ــْوَم  بعدهــا هبــط جريــل األمــني وابلــغ النبــي األكــرم باآليــة املباركــة ﴿اْلَي
ــاَلَم  ْسـ ــُم اإْلِ ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــُكْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَـ ــُت َلكـُ َأْكَمْل
ــن  ــمل الدي ــىل إك ــر ع ــّي’:))اهلل أك ــال النب ــة ق ــذه اآلي ــت ه ــّم نزل ــا﴾2، فل ِدينً
ــا  ــدي((3، بعده ــن بع ــيل م ــة ع ــالتي ولوالي ــة، ورىض اهلل برس ــام النعم وإمت
ــِه الســالم، وممــن  ــدأت النــاس هتنــئ أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب علي ب
هنـّـأه يف مقــّدم الصحابــة أبــو بكــر وعمــر، وقــال عمــر: ))بــخ بــخ لــك يــا بــن 

ــة(( 4. ــن ومؤمن ــوىل كّل مؤم ــوالي وم ــيت م ــت وأمس ــب أصبح أيب طال

املبحث الثاين

حادثة الغدير يف التف�سري القراآين )املف�سرون الأندل�سيون منوذجًا(

أكــدت الروايــات التارخييــة املأثــورة التــي وردت يف كثــري مــن كتب التفاســري 

)1(- امحد بن حنبل، مسند أمحد، 372/4. 
)2(- املائدة، 3. 

)3(- الكويف، املناقب، 66/ 119. 
)4(- ابن البطريق، عمدة عيون صحاح، ص 169- 170. 
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عــىل نــزول عــرشات اآليــات يف أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب وأهــل بيتــِه 
عليهــم الســالم، والتــي ُتبــني رفعة شــأنم وســمو مكانتهــم، إذ أراد اهلل ســبحانه 
وتعــاىل بيــان أحقيتهــم وأمهيتهــم عنــد اخللــق، فمــن هــذِه اآليــات مــا وردت 
بحــق آل البيــت مجيعــًا، ومنهــا مــاورد بحــق أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب 
عليــِه الســالم حــرصًا وتعضــد هــذا احلديــث وتؤكدهــا عــدة أحاديــث، منهــا 
ــِه  ــِه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــال: ق ــث ق ــاس حي ــن عب ــن اب ــا ورد ع م
ــوا(( إال وعــيل عــىل رأســها  ــة فيهــا يأيــا الذيــن آمن ــزل اهلل آي وســلم: ))مــا ان

وأمريهــا1.

مــن هــذا املنطلــق يمكننــا القــول أنَّ القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة 
مهــا أفضــل وثيقــة دالــة عــىل عظمــة أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب عليــِه 
ــر  ــث إىل ذك ــعى الباح ــا يس ــن هن ــأنِه، وم ــمو ش ــِه وس ــة بجاللت ــالم ناطق الس
ــيل  ــام ع ــة اإلم ــاىل خالف ــبحانُه وتع ــا اهلل س ــص هب ــي خ ــة الت ــات القرآني اآلي
بــن أيب طالــب عليــِه الســالم وإثباهتــا للقــارئ، وكيــف تعامــل كبــار املفــرسون 
األندلســيون مــع هــذِه اآليــات حيــث أنَّ البعــض أخــذ عــىل عاتقــِه تغييــب األثر 
القــرآين خلالفــة أمــري املؤمنــني، وإيــام األمــة اإلســالمية عــن القصــد اإلهلــي 
ــالم،  ــم الس ــِه عليه ــني وآل بيت ــري املؤمن ــة بأم ــة واخلالف ــرص اإلمام ــادف بح اهل
آخذيــن بنظــر االعتبــار أمهيــة هــؤالء املفرسيــن، وأثرهــم الفكــري يف املجتمــع 

األندلــيس. ومــن هــذِه اآليــات هــي:-

)1(- الرازي، تفسري، 196/1؛ ابن عساكر، تاريخ، 363/42؛ احلاكم احلسكاين، شواهد 
التنزيل، 68/1؛ السيوطي، الدر املنثور، 104/1. 
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ــوَل  ُس ــوا الرَّ ــوا اهللََّ َوَأطِيُع ــوا َأطِيُع ــَن أَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ ــاىل: ﴿َي ــال اهلل تع 1- ق
ــْم﴾1  ــِر ِمنُْك َوُأويِل اأْلَْم

ــة مــا هــي إال  ــة األندلــيس )ت 542ه(2 أن هــذِه اآلي ذكــر املفــرس ابــن عطي
إشــارة إىل أيب بكــر وعمــر خاصــة، وقيــل أنــا نزلــت يف أمــراء رســول اهلل صــىل 
ــل إىل  ــد، فدخ ــن الولي ــد ب ــكر خال ــل إىل معس ــاء رج ــا ج ــلم، مل ــه وس اهلل علي
عــمر بــن يــارس فقــال: يــا أبــا اليقظــان، إن قومــي قــد فــروا، وإين قــد أســلمت، 
فــإن كان ينفعنــي إســالمي بقيــت، وإال فــررت، فقــال لــه عــمر: هــو ينفعــك، 
ــذُه  ــور فأخ ــل املذك ــوى الرج ــد س ــم جي ــد فل ــار خال ــوا أغ ــم أصبح ــم، فل فأق
ــه يف  ــلم وإن ــد أس ــه ق ــل فإن ــن الرج ــل ع ــال: خ ــمر فق ــاء ع ــه، فج ــذ مال وأخ
أمــان منــي، فقــال خالــد: وأنــت جتــري؟ فاســتّبا وارتفعــا إىل رســول اهلل صــىل 
اهلل عليــه وســلم، فأجــاز أمــان عــمر، ونــاه أن جيــري الثانيــة عــىل أمــري، واســتّبا 
عنــد رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم، فقــال خالــد: يــا رســول اهلل أتــرتك هــذا 
العبــد األجــدع يســبني؟ فقــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم:))يا خالــد ال 
تســب عــمرًا، فإنــه مــن ســب عــمرًا ســبه اهلل، ومــن أبغــض عـــمرًا أبغضــه اهلل، 

)1(- النساء، 59. 
)2(- ابن عطية االندليس:عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية املحاريب، من حمارب 
قيس الغرناطي، مفرس فقيه أندليس، من أهل غرناطة عارف باإلحكام واحلديث، وبارع 
ينتمي  األندلس،  املرابطني يف  دولة  بداية عهد  مع  بغرناطة  الشعر، ولد سنة 481ه،  يف 
الكثري، مكنه من  اليء  منها  بالعلم واملعرفة ونل  ألرسة مهاجرة من املرشق، عرفت 
أن يكون عاملًا بارعًا يف خمتلف امليادين، تويف سنة 546ه. ينظر: الضبي، بغية امللتمس، 

ص391-389. 
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ومــن لعــن عــمرًا لعنــه اهلل(( فغضــب عــمر، فقــام فذهــب، فتبعــه خالــد حتــى 
اعتــذر إليــه فرتاضيــا، فكانــت ســببًا يف نــزول هــذِه اآليــة1.

ــري  ــة أم ــب مكان ــُه غي ــيس، أنَّ ــة االندل ــن عطي ــرس اب ــن كالم املف ــح م ويتض
املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب عليــِه الســالم، واســتبعد نــزول هــذِه اآليــة بحقــِه، 
ال بــل رجــح أنــا نزلــت يف طاعــة أويل األمــر مــن املســلمني، وال ســيم أبــا بكــر 

وعمــر دون أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب عليــِه الســالم.

أمــا القرطبــي )ت671ه(2 فقــد فــرَس هــذِه اآليــة عــىل أنــا جــاءت يف عبــد 
ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــه النب ــهمي إذ بعث ــدي الس ــن ع ــس ب ــن قي ــة ب ــن حذاف اهلل ب
وآلــِه وســلم يف رسيــة وكان يف عبــد اهلل دعابــة معروفــة ومــن دعابتــه أن رســول 
اهلل، أمــره عــىل رسيــة فأمرهــم أن جيمعــوا حطبــا ويوقــدوا نــارا فلــم أوقدوهــا 
أمرهــم بالتقحــم فيهــا فقــال هلــم: أل يأمركــم رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم 
بطاعتــي؟ وقــال: مــن أطــاع أمــريي فقــد أطاعنــي فقالــوا: مــا آمنــا بــاهلل واتبعنا 

)1(- ابن عطية، املحرر الوجيز، 2/ 69- 70. 
)2(- القرطبي: هو اإلمام أبو عبد اهلل، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فْرح، األنصاري، اخلزرجي، 
األندليس، القرطبي املفرس، وعىل األرجح أنَّ والدته كانت سنة 595هـ، يف عهد اخلليفة 
يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن، نشأ يف رعاية أبيه الذي كان يعمل مزارعًا، وُقتل والده 
عىل يد النصارى وتلقى القرطبي تعليمه للقرآن الكريم واللغة العربية والشعر يف قرطبة، 
أن غادرها، حيث  إىل  العلم يف قرطبة  فيه وتنقل بني حلقات  تعليمه وترقى  ثم واصل 
كانت حلقات العلم منترشة يف مجيع املدن األندلسية، وكانت املساجد هي املناطق التي 
تعقد فيها، تويف سنة 671ه. ينظر:: الصفدي، الوايف بالوفيات، 122/2؛ ابن فرحون، 

الديباج املذهب، ص315. 
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رســوله إال لننجــو مــن النــار فصــوب رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــِه وســلم 
فعلهــم وقــال ))ال طاعــة ملخلــوق يف معصيــة اخلالــق((1.

أمــا ابــن ُجــزي الكلبــي )ت741ه(2 فقــد فــرسَّ هــذِه اآليــة أنــا نزلــت بحــق 
الــوالة والعلــمء وأنــا نزلــت يف عبــد اهلل بــن حذافــة3. ويتضــح أّن ابــن جــزي 
ــني  ــري املؤمن ــق أم ــة بح ــذِه اآلي ــزول ه ــرآين يف ن ــر الق ــب األث ــىل تغيي ــل ع عم
عليــِه الســالم، مســتبعدًا أّن تكــون هــذِه اآليــة قــد نزلــت بحــق اإلمــام عــيل بــن 

أيب طالــب عليــه الســالم.

ــراء  ــت يف أم ــا نزل ــة أن ــذِه اآلي ــري ه ــان )ت745ه(4 يف تفس ــو حي ــال أب وق

)1(- القرطبي، اجلامع إلحكام القرآن، 431-430/6. 
)2(- أبن ُجزي الكلبي: حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن حييى بن عبد الرمحن بن جزي الكلبي، 
ولد سنة 693ه، يف مدينة غرناطة، ونل من علومها وبرع يف جمال الفقه والشعر واخلطابة، 
كتب عن السلطان أيب احلجاج يوسف ثم ارحتل وحلق بجناب السلطان أيب عنان، وهو 
256/2-257؛  اإلحاطة،  اخلطيب،  ابن  ينظر:  ورتبها.  بطوطة  ابن  رحلة  كتب  الذي 

املقري، نفح الطيب، 170/2. 
)3(- ابن جزي الكلبي، التسهيل، 196/1. 

)4(- أبو حيان: أثري الدين، أبو عبد اهلل، حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان، األندليس 
الغرناطي، احلياين، الشهري بأيب حيان، ولد يف غرناطة يف آخر شوال سنة 654هـ، وهبا 
بالقراءات  اهلل  رمحه  ألَّ  حتى  وحفظه،  الكريم  القرآن  بدراسة  حياته  حيان  أبو  بدأ  نشأ 
صحيحها وشاذها. وجال يف بالد املغرب، ورحل إىل مالقا، ثم قدم إىل مرص قبل سنة 
ثمنني وستمئة، وقد أخذ العلم بالتلقي؛ فقال: »وعّدة من أخذت عنهم أربعمئة ومخسون 
شخصًا، وأما من أجازين فكثري جدًا«، تويف سنة 745ه. ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، 

307/4؛ السبكي، طبقات الشافعية الكرى، 277/9. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

98

الجزء األول

ــمرًا  ــا: أنَّ ع ــة مضمون ــًة طويل ــر قص ــلم، وذك ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص رس
ــوا، وأقــام  ــه حــني أنــذروا بالــرسة فهرب أجــار رجــاًل قــد أســلم، وفــر أصحاب
ــالمه  ــمر بإس ــره ع ــه، فأخ ــل ومال ــذ الرج ــدًا أخ ــا خال ــل وإّن أمريه الرج
وإجارتــه إيــاه فقــال خالــد: وأنــت جتيــز؟ فاســتبا وارتفعــا إىل رســول اهلل صــىل 
اهلل عليــه وســلم، فأجــاز أمــان عــمر، ونــاه أن جيــري عــىل أمــري 1. ولعــّل أبــو 

ــة. ــذِه اآلي ــري ه ــيس يف تفس ــة األندل ــن عطي ــري اب ــر بتفس ــد تأث ــان ق حي

ويف هــذِه اآليــة يتضــح أّن اهلل اوجــب طاعــة أويل األمــر بإطاعــة النبــي األكرم 
ــرم وأويل  ــي األك ــني النب ــرق اهلل ب ــلم، إذ ل يف ــه وس ــِه وآل ــىل اهلل علي ــد ص حمم
ــرصت  ــة واقت ــان بالعصم ــا يتمتع ــة وكالمه ــوب الطاع ــث وج ــن حي ــر، م األم
العصمــة بالنبــي األكــرم وآل بيتــِه األطهــار، ونؤكــد عــىل أنَّ أويل األمــر الــذي 
ورد يف ســياق اآليــة يقصــد بــه اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب، وأوالدِه األطهــار. 
ــه أحــد املفرسيــن يف تفســري هــذِه  ــا هــو مــا ذهــب إلي ومــا يدعــم صحــة قولن
ــِه  ــب علي ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــو اإلم ــر ه ــأويل األم ــراد ب ــنيَّ أنَّ امل ــة وب اآلي
الســالم، خصــُه اهلل بواليــة هــذِه األمــة بعــد وفــاة النبــي األكــرم صــىل اهلل عليــِه 
ــِه2. عــالوة عــىل ذلــك أن  ــِه وتــرك خالف ــاد بطاعت ــه وســلم، فأمــر اهلل العب وآل
النبــي األكــرم قــال: ))إنَّ اهلل قــد فــرض عليكــم طاعتــي وناكــم عــن معصيتــي 
ــي  ــو وصي ــِه، وه ــن معصيت ــم ع ــدي وناك ــيل بع ــة ع ــم طاع ــرض عليك وف

)1(- أبو حيان، تفسري البحر املحيط، 4/ 173. 
)2(- البحراين، غاية املرام، 8-7/2. 
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ــه...((1. ــا من ــي وأن ــي، وهــو من ووارث

ــة، أنَّ  ــة املبارك ــياق اآلي ــي وردت يف س ــر الت ــة أويل األم ــراد بكلم ــلَّ امل ولع
ــه  ــت طاعت ــث وجب ــن حي ــم م ــام بأموره ــلمني، والقي ــري املس ــي أوىل بتدب النب
ــُه ال يكــون أوىل بتدبــري اخللــق وأمرهــم ونيهــم إال مــن  عليهــم، ونحــُن نعلــم أنَّ
كان إمامــًا هلــم مفــرتض الطاعــة عليهــم واملقصــود بــِه أمــري املؤمنــني عــيل بــن 

ــِه الســالم. أيب طالــب علي

ِذيــَن ُيِقيُمــوَن  ِذيــَن َآَمنـُـوا الَّ ــَم َولِيُُّكــُم اهللَُّ َوَرُســوُلُه َوالَّ 2- قــال اهلل تعــاىل ﴿إِنَّ
ــزول  ــري أنَّ ن ــب التفس ــق كت ــوَن﴾2. تتف ــْم َراِكُع َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــاَلَة َوُيْؤُت الصَّ
هــذِه اآليــة يف اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب عليــِه الســالم بعــد أن تصــدق بخامتــه 
ــه  ــِه وآل ــىل اهلل علي ــرم ص ــي األك ــال النب ــا ق ــالة3، وبعده ــًا يف الص ــو راكع وه
وســلم: ))عــيل قائــد الــررة، وقاتــل الكفــرة، منصــور مــن نــرصه، خمــذول مــن 
خذلــه((4. ويمكــن إدراج مجلــة مــن احلقائــق املهمــة التــي ختــص هــذِه اآليــة:-

أ- اتفقــت روايــات مجــع كثــري مــن علــمء التفســري واحلديــث، عــىل 
ــالم،  ــِه الس ــب علي ــن أيب طال ــيل ب ــان اإلمــام ع ــة بش ــة الكريم ــاص اآلي اختص
ــيعة  ــد الش ــر عن ــد التوات ــث ح ــت األحادي ــك وبلغ ــتفيضة يف ذل ــار مس فاألخب

)1(- ينابيع املودة، 123/1. 
)2(- املائدة، 55. 

القرآن،  إلحكام  اجلامع  القرطبي،  208/2؛  الوجيز،  املحرر  األندليس،  عطية  ابن   -)3(
54/8-55؛ ابن جزي، التسهيل، 242/1؛ أبو حيان، تفسري البحر املحيط، 4/ 461. 

)4(- البامياين، خالفة عيل، ص82. 
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ودون ذلــك عنــد الســنة، وقــد وردت روايــات عديــدة وبطــرق وأســانيد خمتلفــة 
تصــب يف ذات املعنــى، وكلهــا تشــهد عــىل أْن اآليــة الكريمــة تــدل عــىل إمامــة 
أمــري املؤمنــني بعكــس األقــوال األخــرى التــي تعــد شــاذة وحتتــاج إىل أدلــة وإىل 

مــا يســندها1.

ب- وصــف اهلل ســبحانه وتعــاىل الذيــن آمنــوا بصفــات ليســت حاصلــة إال 
ــاَلَة َوُيْؤُتــوَن  ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ ــوا الَّ ِذيــَن َآَمنُ فيــِه، ويتحقــق ذلــك بقولــه: )َوالَّ
ــُه ل يــؤِت الــزكاة  َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن(2، فيبــني أنَّ املعنــى مــن اآليــة عــىل أنَّ الــزَّ
يف حالــة الركــوع غــري أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب عليــِه الســالم األمــر 

الــذي يتفــق عليــِه أغلــب املفــرسون.

ــن  ــة خمتصــة بأمــري املؤمنــني عــيل ب ــة أنَّ الوالي ج- يســتدل مــن ســياق اآلي
ــع  ــب مجي ــم اهلل( فخاط ــم وليك ــول )إن ــك بالق ــالم، وذل ــِه الس ــب علي أيب طال
املؤمنــني، ودخــل اخلطــاب النبــي األكــرم، ثــم قــال: )ورســوله(، فاخــرج النبي 
لكونــم مضافــني إىل واليتــه، ثــم قــال )والذيــن آمنــوا( فوجــب أن يكــون الذي 
خوطــب باآليــة غــري الــذي جعلــت لــه الواليــة، وإال أدى املعنــى إىل أنَّ يكــون 
املضــاف إليــِه بعينــه، وإىل أن يكــون كل واحــد مــن املؤمنــني ويل نفســه وذلــك 
حمــال، وملــا حتقــق أنَّ املعنــي باآليــة هــو أمــري املؤمنــني حتققــت إمامتــِه بالنــص 

الرصيــح3.

)1(- البحراين، الرهان، ص328-315. 
)2(- املائدة، 55. 

)3(- الطويس، الرسائل العرش، ص131.؛ وينظر أيضا السنايف، إالمام عيل، ص323-322. 
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د- وردت كلمــة )إنــم(، والتــي تــدل عــىل احلــرص، وعليــِه فــإن وليكــم أيــا 
املؤمنــون هــم الثالثــة املذكوريــن يف أآليــة القرآنيــة ال غــري 1.

ــَك َوإِْن  ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ 3- قــال اهلل تعــاىل: ﴿َيــا َأيُّ
ــْوَم  ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللََّ اَل َيْ ــَن النَّ ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِم ــَم َبلَّ ــْل َف َلْ َتْفَع

ــَن﴾2. اْلَكافِِري

ذكــر أبــن عطيــة األندلــيس يف تفســري هــذِه اآليــة، أنَّ اهلل أمــر رســوله بالتبليــغ 
ــُه قــد بلــغ، فإنــم أمــر يف هــذه اآليــة بــأْن ال يتوقف  عــىل االســتيفاء والكــمل. ألنَّ
ــت  ــلم تضمن ــه وس ــىل اهلل علي ــالته ص ــك أن رس ــد، وذل ــة أح ــن يشء خماف ع
ــًا  ــم عنت ــى منه ــكان يلق ــم ف ــاد حاهل ــان فس ــرة، وبي ــواع الكف ــىل أن ــن ع الطع
ــزل  ــغ مــا أن ــه } بل ــة، فقــال اهلل ل ــزول هــذه اآلي ــل ن ــًا قب ــم خافهــم أحيان ورب
إليــك مــن ربــك { أي كامــاًل متمــًم، ثــم توعــده تعــاىل بقولــه: } وإن ل تفعــل 
ــكل،  ــت ال ــد ترك ــم ق ــيئًا فكأن ــت ش ــك إن ترك ــاالته {، أي إن ــت رس ــم بلغ ف
وصــار مــا بلغــت غــري معتــّد بــه، فقولــه تعــاىل: } وإن ل تفعــل { معنــاه وإن 
ل تســتوف. وهنــا يتضــح أنَّ املفــرس ابــن عطيــة األندلــيس أبتعــد عــن املقصــد 
اآلهلــي، والتفســري احلقيقــي لآليــة املباركــة ول يــرش إىل حادثــة الغديــر وأحقيــة 

ــِه الســالم يف خالفــة األمــة اإلســالمية. اإلمــام عــيل علي

أمــا القرطبــي فــرس هــذِه اآليــة عــىل أنــا إظهــار لتبليــغ الرســالة اإلســالمية 
ــوة  ــة الدع ــالمه يف بداي ــى إس ــه، أخف ــه وآل ــىل اهلل علي ــرم ص ــي األك ألنَّ النب

)1(- السنايف، إالمام عيل، ص323. 
)2(- املائدة، 67. 
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اإلســالمية خوفــا مــن املرشكــني ثــم جــاء األمــر بإظهــارِه يف هــذه اآليــة واخــره 
ــال: ال  ــالمه وق ــر إس ــن أظه ــر أول م ــاس وكان عم ــن الن ــيعصمُه م ــه س اهلل أن
نعبــد اهلل رسا ويف ذلــك نزلــت: } يــا أيــا النبــي حســبك اهلل ومــن اتبعــك مــن 
املؤمنــني {1، فدلــت اآليــة عــىل رد قــول مــن قــال: إن النبي صــىل اهلل عليــه وآله 
كتــم شــيئا مــن أمــر الديــن تقيــة وعـــىل بطالنــه وهـــم الرافضــة )حســب قــول 
ــري  ــي يف تفس ــد اآلهل ــن القص ــد ع ــد كل البع ــي ابتع ــلَّ القرطب ــي(. ولع القرطب
هــذِه اآليــة املباركــة وارد أن يضيــف منقبــة للخليفــة الثــاين، مــع تغييــب األثــر 

القــرآين الــدال عــىل مكانــة أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب عليــِه الســالم.

كذلــك قيــل أنَّ هــذِه اآليــة نزلــت يف أمــر زينــب بنــت جحــش2، وقيــل غــري 
هــذا والصحيــح القــول بالعمــوم قــال ابــن عبــاس: املعنــى بلــغ مجيــع مــا أنــزل 

إليــك مــن ربــك فــإن كتمــت شــيئا منــه فــم بلغــت رســالته.

وهــذا تأديــب للنبــي صــىل اهلل عليــه وســلم وتأديــب حلملــة لعلــم مــن أمتــه 
أال يكتمــوا شــيئا مــن أمــر رشيعتــه وقــد علــم اهلل تعــاىل مــن أمــر نبيــه أنــه ال 
يكتــم شــيئا مــن وحيــه ويف صحيــح مــن أمــر رشيعتــه وقــد علــم اهلل تعــاىل مــن 

أمــر نبيــه أنــه ال يكتــم شــيئا مــن وحيــه3.

)1(- االنفال، 64. 
)2(- زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرية بن مرة بن كثري بن غنم بن دودان ابن 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عمة  هاشم  بن  املطلب  عبد  بنت  أميمة  أمها  خزيمة  بن  أسد 
وسلم، تزوجها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف سنة مخس من اهلجرة، وتوفيت سنة 

عرشين للهجرة يف خالفة عمر بن اخلطاب، ينظر: ابن عبد الر، االستيعاب، 2/ 97. 
)3(- القرطبي، اجلامع إلحكام القرآن، 228/6، ولعلَّ ما أورده القرطبي يف تفسري هذِه اآلية 
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ويتضــح أنَّ القرطبــي جتاهــل أمهيــة حادثــة الغديــر، مســتبعدا أن تكــون هــذِه 
ــُه  اآليــة قــد نزلــت بحــق أمــري املؤمنــني عليــِه الســالم، ول يكتــِف بذلــك بــل أنَّ
ــرس  ــم يف ــلم، حين ــه وس ــِه وآل ــىل اهلل علي ــرم ص ــي األك ــام النب ــىل مق ــاول ع تط
هــذِه اآليــة عــىل أنــا تأديــب للنبــي وحلملــة العلــم مــن املســلمني. فــأي جــرأة 

يمتلكهــا هــذا املفــرس متكنــه مــن التطــاول عــىل مقــام نبــي هــذِه األمــة؟ 

أمــا املفــرس ابــن جــزي الكلبــي فقــد قــال: ))أنَّ اهلل أمــر النبــي حممــد بتبليــغ 
مجيــع مــا أوحــي إليــه عــىل االســتيفاء والكــمل وأمــرُه إال يتوقف عــن يشء خمافة 
أحــد، وإن ل يفعــل فــم بلــغ رســالته. وهــذا وعيــد عــىل تقديــر عــدم التبليــغ ويف 
ارتبــاط هــذا الــرشط مــع جوابــه قــوالن أحدمهــا أن املعنــى إن تركــت منــه شــيئا 
فكأنــك ل تبلــغ شــيئا وصــار مــا بلغــت ال يعتــد بــه فمعنــى إن ل تفعــل، فأنــك 
ل تســتوف التبليــغ عــىل الكــمل واآلخــر أن املعنــى إن ل تبلــغ الرســالة وجــب 
عليــك عقــاب مــن كتمهــا ووضــع الســبب موضــع املســبب واهلل يعصمــك مــن 
ــِه وســلم  ــه وآل النــاس وعــد وضــمن للعصمــة وكان رســول اهلل صــىل اهلل علي
خيــاف أعــداءه وحيــرتس منهــم يف غزواتــه وغريهــا فلــم نزلــت هـــذه اآليــة قال: 
يــا أيــا النــاس انرصفــوا فــإن اهلل قــد عصمنــي وتــرك االحــرتاس1، ولعــلَّ هــذا 
التفســري بعيــد كل البعــد عــن القصــد اآلهلــي الــذي نزلــت ألجلــِه هــذِه اآليــة 

املباركة.

ــة  ــداء بالصف ــا ن ــىل أن ــة ع ــة الكريم ــرس اآلي ــد ف ــان فق ــو حي ــرس أب ــا املف أم

جرأة وجتاوزًا عىل مقام النبي األكرم صىل اهلل عليِه وسلم. 
)1(- ابن جزي الكلبي، التسهيل، 244/1. 
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الرشيفــة التــي هــي أرشف أوصــاف اجلنــس اإلنســاين، وأمــر بتبليــغ مــا أنــزل 
إليــه وهــو صــىل اهلل عليــه وســلم قــد بلــغ مــا أنــزل إليــه، فهــو أمــر بالديمومــة. 
ولعــلَّ أبــو حيــان اســتند يف تفســري هــذِه اآليــة عــىل قــول ابــن عبــاس أّن النبــي 
قــال: ))ملــا بعثنــي اهلل برســالته ضقــت هبــا ذرعــًا وعرفــت أن مــن النــاس مــن 
يكذبنــي فأنــزل اهلل هــذه اآليــة((. وقيــل: هــو أمــر بتبليــغ خــاص أي: مــا أنــزل 
ــوراة والنصــارى يف  ــذي غــريه اليهــود يف الت ــك مــن الرجــم والقصــاص ال إلي
ــل  ــا، وقي ــش ونكاحه ــت جح ــب بن ــة زين ــغ فضي ــر بتبلي ــل: أم ــل. وقي اإلنجي
أمــر بتبليــغ معائــب آهلتهــم، وقيــل بتبليــغ اجلهــاد واحلــث عليــه، وأن ال يرتكــه 
ألجــل أحــد، وكل واحــد مــن هــذا التبليــغ اخلــاص قيــل أنــا نزلــت بســببه، 
والــذي يظهــر أنــه تعــاىل آمنــه مــن مكــر اليهــود والنصــارى، وأمــره بتبليــغ مــا 
ــل هــذه  ــكالم قب ــاالة بأحــد، ألن ال ــري مب ــه يف أمرهــم وغــريه مــن غ ــزل إلي أن
اآليــة وبعدهــا هــو معهــم، فيبعــد أن تكــون هــذه اآليــة بعيــدة عــم قبلهــا وعــم 
بعدهــا. } وإن ل تفعــل فــم بلغــت رســالته { أي وإن ل تفعــل بتبليــغ مــا أنــزل 
إليــك، وظاهــر هــذا اجلــواب ال ينــايف الــرشط، إذ صــار املعنــى: وإن ل تفعــل ل 

تفعــل، واجلــواب ال بــد أن يغايــر الــرشط حتــى يرتتــب عليــه أثــرًا مــا1.

ــة  ــذِه اآلي ــف هل ــد الرشي ــرسون املقص ــؤالء املف ــني ه ــدم ل يب ــا تق ــًا مل وتبع
ــاس،  ــه للن ــرم أّن يبلغ ــِه األك ــن نبي ــاىل م ــبحانه وتع ــا أراده اهلل س ــة، وم املبارك
بحيــث يســاوي بــه مجيــع الرســالة اإلســالمية، لــذا فأنــم ابتعــدوا عــن احلقيقــة 
التارخييــة، وجتاهلــوا حادثــة الغديــر بــكل أحداثهــا ومــا محلتــُه هــذِه احلادثــة من 

)1(- أبو حيان، تفسري البحر املحيط، 490-489/1. 
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معــاٍن وقيــم فكريــة، نتــج عنهــا اختــالف كبــري يف املواقــف والــروئ فتمخــض 
ــة  ــت أيدلوجي ــالمية فاختلف ــة اإلس ــد األم ــَف جس ــري عص ــقاق كب ــا انش عنه

ــة. ــة واخلالف ــألة اإلمام ــم مس ــم يف فه ــلمني وعقيدهت املس

ــر بالذكــر القــول عــىل الرغــم مــن اختــالف هــؤالء املفــرسون  ومــن اجلدي
ــم أوردوا  ــر، إال أن ــث ُمعت ــن حدي ــا م ــا دار هب ــر وم ــة الغدي ــم حلادث وجتاهله
ــذاب  ــائل بع ــأل س ــارج ﴿س ــورة املع ــرسوا س ــم ف ــث حين ــذا احلدي ــد ه مايؤي

ــع﴾1. واق

ــر  ــت يف أم ــة 67، نزل ــدًا اآلي ــدة وحتدي ــورة املائ ــض أنَّ س ــرَس البع ــد ف وق
زينــب بنــت جحــش، وهــذا مــن املســتبعد، ألن هــل يســتحق أمــر زينــب بنــت 
جحــش أن يســاوى بجميــع الرســالة اإلســالمية، وهــل يســتحق هلجــة الوعيــد 
ــن  ــرم م ــي األك ــأنَّ زواج النب ــًم ب ــة. عل ــياق اآلي ــي وردت يف س ــد الت والتهدي
ــي  ــة 67، ه ــم أنَّ اآلي ــرة2، ك ــن اهلج ــة م ــنة اخلامس ــم يف الس ــد ت ــب كان ق زين
مــن أواخــر الســور التــي نزلــت عــىل النبــي األكــرم، أي أنــا نزلــت يف الســنة 
العــارشة مــن البعثــة وهــي آخــر ســنة مــن حيــاة النبــي األكــرم. أي أّن بــني أمــر 
الــزواج وبــني نــزول اآليــة مخــس ســنوات فهــل يعقــل أّن النبــي األكــرم ل يبلــغ 
بأمرهــا مــدة مخــس ســنوات، وهــل يســتحق هــذا أن يســاوى بجميــع الرســالة 

اإلســالمية؟ 

ــاب،  ــل الكت ــن أه ــدث ع ــات تتح ــياق آي ــة يف س ــذِه اآلي ــيء ه ــلَّ جم ولع

)1(- املعارج، 1. 
)2(- ابن عساكر، تاريخ، 211/3. 
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ــذِه  ــن ه ــود م ــدون أن املقص ــنة يعتق ــل الس ــن أه ــرسون م ــض املف ــت بع دفع
اآليــة هــو تبليــغ اإلســالم ألهــل الكتــاب ال تبليــغ خالفــة أمــري املؤمنــني عــيل 
بــن أيب طالــب عليــِه الســالم، ولعــلَّ هــؤالء املفــرسون أرادوا إبعــاد اآليــة عــن 
ــه  ــارت في ــذي أش ــت ال ــق، يف الوق ــة احل ــوا تغطي ــف وحاول ــا الرشي مقصده
اآليــة إىل اخلطــر الــذي حييــط بالنبــي األكــرم صــىل اهلل عليــه وآلــِه وســلم، ومــن 
البديــي أنَّ اخلطــر ل يتوجــه للنبــي مــن أهــل الكتــاب حتــى يســتدعي وعــد اهلل 
ــُه قــد  بالعصمــة )واهلل يعصمــك مــن النــاس(، بــل املعلــوم مــن حــال النبــي أنَّ
بلــغ مــا أمــر بــِه ألهــل الكتــاب، حتــى يف أوائــل هجرتــِه إىل املدينــة، يف وقــت 
كان فيــِه اليهــود يتمتعــون بالقــوة واحلــدة، حتــى انتهــى إىل وقائــع خيــر، وقــد 
قــام النبــي بتبليــغ مــا هــو أشــد مــن ذلــك، وهــو تبليــغ التوحيــد ونفــي الوثنيــة 
ــد  ــاء، وأش ــفك للدم ــًا، واس ــظ جانب ــم أغل ــش، وه ــي قري ــار ومرشك إىل كف
بطشــًا، وأفتــك مــن اليهــود وســائر أهــل الكتــاب، ناهيــك عــن إن اليهــود حينم 
نزلــت ســورة املائــدة وآياهتــا قــد كــرست شــوكتهم، وأفلــت قوهتــم فــال معنــى 
خلــوف النبــي األكــرم منهــم يف ديــن اهلل، بــل دخلــوا يف الســلم وقبلــوا اجلزيــة، 
فــال معنــى إلقــرار اهلل تعــاىل لنبيــه وخوفــه منهــم، وال معنــى أيضــًا الضطــراب 
النبــي يف تبليــغ أمــر اهلل إليهــم، وهنــا عــىل القــارئ أنَّ ال يشــك يف مقصــد اآليــة 
ــاك  ــة، وهــي ظاهــرة يف أن هن ــغ أمــر اخلالف الرشيفــة وســبب نزوهلــا هــو لتبلي
ــه  ــم ألن ــي خيافه ــاس، وكان النب ــه إىل الن ــِه بتبليغ ــر اهلل نبي ــد أم ــًا، ق ــرًا هام أم
ثقيــل عــىل أنفســهم فتأخــر، وأخــذ ينتظــر الظــرف املناســب جتنبــًا لالصطــدام 
باملنحرفــني، لكــن اهلل تعــاىل حــث النبــي عــىل التبليــغ وعصمــُه عــن كل مكروه، 
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وهــدده عــىل الــرتك بقولــه )وإن ل تفعــل فــم بلغــت رســالته(، فواليــة عــيل بــن 
ــِه الســالم هــو األمــر املهــم الــذي ُأمــر النبــي بتبليغــه1. ولعــلَّ  أيب طالــب علي
النبــي األكــرم كان يــدرك إذا نــص عــىل خالفــة أمــري املؤمنــني ســُيتهم باملحابــاة 
والتحيــز ألمــري املؤمنــني كــم وقــع هــذا االهتــام مــن قبــل احلــارث بــن النعــمن 
ــة  ــادة للدعاي ــص م ــذا الن ــن ه ــون م ــذ املنافق ــي أن يتخ ــى النب ــري، وخيش الفه
ــذِه  ــي أنَّ ه ــن البدي ــه، وم ــه وعصمت ــكيك يف نبوت ــده والتش ــة ض اإلعالمي
ــق اهلل  ــد خل ــم اش ــني، وه ــذج واملنافق ــطاء والس ــض البس ــا بع ــة يتقبله الدعاي
ــكًا باإلســالم واملســلمني، والتاريــخ اإلســالمي حافــل بمكرهــم وحيلهــم،  فت
ــني  ــري املؤمن ــًا ألم ــث كان معادي ــمن، حي ــن النع ــارث ب ــه احل ــا فعل ــيم م وال س
ــوة، وقــد ازداد  ــِه الســالم، وحاقــدًا عــىل آل بيــت النب عــيل بــن أيب طالــب علي
حقــده، وارتفعــت نريانــه حينــم بلغــه حديــث الغديــر، واختيــار اإلمــام خليفــة 
مــن بعــد النبــي األكــرم، فأتــى إىل النبــي لكــي ينتقــد هــذِه اخلطــوة ويقلــل مــن 
شــأنا معــرًا عــن حقــده قائــاًل: ))يــا حممــد أمرتنــا أّن نشــهد أن ال آلــه إال اهلل 
فقبلنــا، وأمرتنــا أّن نشــهد أنــك رســول اهلل فقبلنــا، وأمرتنــا بالصــالة والــزكاة 
والصــوم واحلــج فقبلنــا، ثــم تــرض حتــى أخــذت بعضــد ابــن عمــك وفضلتــه 
علينــا، فقلــت: مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله فهــذا يشء منــك أم مــن اهلل((؟، 
فقــال النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه: ))والــذي ال إلــه إال هــو، أنَّ هــذا مــن اهلل عــز 
وجــل، فــوىل احلــارث إىل راحلتــه وهــو يقــول: اللهــم إن كان مــا يقولــه حممــد 
ــا بعــذاب اليــم، فــم وصــل إىل  ــا حجــارة مــن الســمء أو ائتن حقــًا فأمطــر علين

)1(- البامياين، خالفة عيل، ص96. 
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راحلتــه حتــى رمــاه اهلل عــز وجــل بحجــر ســقط عــىل رأســه فخــرج مــن دبــره، 
فقتلــه فانــزل اهلل عــز وجــل هــذِه اآليــة ﴿ســأل ســائل بعــذاب واقــع﴾1.

قــال اإلمــام الباقــر عليــه الســالم: ))أنَّ جرائيــل هبــط عــىل رســول اهلل صــىل 
اهلل عليــِه وآلــه وســلم...، فقــال إنَّ اهلل تبــارك وتعــاىل يأمــرك أن تــدل أمتــك من 
وليهــم، عــىل مثــل مــا دللتهــم عليــِه يف صالهتــم وزكاهتــم وصيامهــم وحجهــم، 
ــد  ــو عه ــي حديث ــلم رب أمت ــه وس ــِه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــال: فق ق
ــري  ــد أم ــذ بي ــول اهلل فأخ ــام رس ــة، ق ــة املبارك ــذِه اآلي ــزل اهلل ه ــة، فأن باجلاهلي

املؤمنــني عليــه الســالم فرفعهــا وقــال: مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله((2.

4- قــال اهلل تعــاىل: ﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلكــُـْم ِدينَـــُكْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي 
ْســـاَلَم ِدينًــا﴾3، ذكــر أبــن عطيــة يف تفســري هــذِه اآليــة أنــا  َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
ــه وســلم بكــى  ــوم احلــج األكــر وقرأهــا رســول اهلل صــىل اهلل علي نزلــت يف ي
ــك؟  ــا يبكي ــلم م ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــه رس ــال ل ــاب فق ــن اخلط ــر ب عم
ــل يشء  ــه ل يكم ــل فإن ــا إذا كم ــا فأم ــن دينن ــادة م ــا يف زي ــا كن ــكاين أن ــال أب فق
إال نقــص فقــال لــه النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم صدقــت، وروي أن عمــر بــن 
اخلطــاب قــال لــه يــودي: آيــة يف كتابكــم تقرؤونــا لــو علينــا معــرش اليهــود 
ــه: }  ــة هــي فقــال ل ــة آي ــه عمــر أي ــدًا فقــال ل ــوم عي ــا ذلــك الي نزلــت الختذن

)1(- املعارج، 1. 
)2(- الشهرستاين، امللل والنحل، 1/ 161؛ تفسري العيايش، 333/1؛ املجليس، بحار النوار، 

 .141/37
)3(- املائدة / 3. 
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اليــوم أكملــت لكــم دينكــم { فقــال لــه عمــر قــد علمنــا ذلــك اليــوم نزلــت 
عــىل رســول اهلل وهــو واقــف بعرفــة يــوم اجلمعــة.

ــدان  ــوم عي ــك الي ــة أنَّ يف ذل ــذِه اآلي ــري ه ــة يف تفس ــن عطي ــر اب ــك ذك وكذل
ألهــل اإلســالم إىل يــوم القيامــة، مبينــًا إن اليهــود تقــول كيــف ل حتفــظ العــرب 
هــذا اليــوم الــذي كمــل اهلل هلــا دينهــا فيــه، موضحــًا أنَّ ســورة املائــدة نزلــت 
باملدينــة يــوم االثنــني، وقيــل أنــا نزلــت يف مســري النبــي األكــرم صــىل اهلل عليــِه 
ــد  ــة بع ــورة مدني ــي أن الس ــه يقت ــذا كل ــوداع، وه ــة ال ــلم إىل حج ــه وس وآل
ــن  ــد وإكــمل الدي ــور العقائ اهلجــرة وإمتــام النعمــة هــو يف ظهــور اإلســالم ون
ــول  ــة إىل دخ ــة احلنيفي ــذه املل ــه ه ــا أنتضمت ــك مم ــري ذل ــوال وغ ــعة األح وس
ــه تعــاىل:  ــا، وقول ــة واخللــود يف رمحــة اهلل هــذه كلهــا نعــم اهلل املتممــة قبلن اجلن
ــًا { حيتمــل الرضــا يف هــذا املوضــع أَن يكــون  } ورضيــت لكــم اإلســالم دين
بمعنــى اإلرادة وحيتمــل أّن يكــون صفــة فعــل عبــارة عــن إظهــار اهلل إيــاه ألن 
ــال واهلل  ــات األفع ــذات وصف ــات ال ــني صف ــرتددة ب ــات امل ــن الصف ــا م الرض
تعــاىل قــد أراد لنــا اإلســالم ورضيــه لنــا، وثــم أشــياء يريــد اهلل تعــاىل وقوعهــا 

ــا 1. وال يرضاه

ــة  ــب حقيق ــده يغي ــة، نج ــن عطي ــد اب ــة عن ــذِه اآلي ــري ه ــظ يف تفس واملالح
ــة  ــِه الســالم كخليف ــن أيب طالــب علي ــني عــيل ب ــري املؤمن ــب أم نزوهلــا يف تنصي
ــن  ــر ال م ــة الغدي ــرش إىل حادث ــُه ل ي ــل أنَّ ــرم. ال ب ــي األك ــد النب ــلمني بع للمس
ــن  ــل دي ــاىل أكم ــبحانه وتع ــرتف أنَّ اهلل س ــُه يع ــد، إال أنَّ ــن بعي ــب وال م قري

)1(- ابن عطية، املحرر الوجيز، 154/2 -155. 
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ــوم. ــذا الي ــالم يف ه اإلس

ــي  ــول: أن النب ــده يق ــة فنج ــذِه اآلي ــري ه ــىل تفس ــي ع ــل القرطب ــك عم كذل
صــىل اهلل عليــه وآلــه حــني كان بمكــة ل تكــن إال فريضــة الصــالة وحدهــا فلــم 
ــن  ــل الدي ــج وكم ــم ح ــج فل ــرام إىل أن ح ــالل واحل ــزَل اهلل احل ــة أن ــدم املدين ق
وأنــا نزلــت يف يــوم مجعــة وكان يــوم عرفــة بعــد العــرص يف حجــة الوداع الســنة 
العــارشة للهجــرة، ورســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم واقــف بعرفــة عــىل ناقتــه 
فــكاد عضــد الناقــة ينقــد مــن ثقلهــا فركــت واليــوم قــد يعــر بجــزء منــه عــن 
مجيعــه وكذلــك عــن الشــهر ببعضــه تقــول فعلنــا يف شــهر كــذا كــذا ويف ســنة 
ــتعمل يف  ــك مس ــنة وذل ــهر وال الس ــتوعب الش ــك ل تس ــوم أن ــذا ومعل ــذا ك ك
ــا  ــح لن ــي رشف وفت ــع الت ــن الرشائ ــارة ع ــن عب ــم والدي ــرب والعج ــان الع لس
ــم  ــا حك ــزل بعده ــة ول ين ــذه اآلي ــا ه ــزل منه ــر مان ــا وآخ ــت نجوم ــا نزل فإن
قالــه ابــن عبــاس و الســدي وقــال اجلمهــور: املــراد معظــم الفرائــض والتحليــل 
والتحريــم قالــوا: وقــد نــزل بعــد ذلــك قــرآن كثــري ونزلــت آيــة الربــا ونزلــت 
آيــة الكاللــة إىل غــري ذلــك وإنــم كمــل معظــم الديــن وأمــر احلــج إذ ل يطــف 
معهــم يف هــذه الســنة مــرشك وال طــاف بالبيــت عريــان ووقــف النــاس كلهــم 
بعرفــة وقيــل: } أكملــت لكــم دينكــم { بــأن أهلكــت لكــم عدوكــم وأظهرت 
ــا مــا نريــد إذا كفيــت عــدوك،  دينــك عــىل الديــن كلــه كــم تقــول: قــد تــم لن
أمــا قولــه تعــاىل } وأمتمــت عليكــم نعمتــي { أي بإكــمل الرشائــع واألحــكام 
وإزهــار ديــن اإلســالم كــم وعدتكــم. وكذلــك قــال يف تفســري هــذِه اآليــة } 
ــت  ــر يف وق ــن كان يم ــىل أن الدي ــدل ع ــا ت ــم { أن ــم دينك ــت لك ــوم أكمل الي
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عصيــب، وأنَّ مجيــع مــن مــات مــن املهاجريــن واألنصــار والذيــن شــهدوا بــدرا 
واحلديبيــة وبايعــوا رســول اهلل البيعتــني مجيعــا وبذلــوا أنفســهم هلل مــع عظيــم ما 
حــل هبــم مــن أنــواع املحــن ماتــوا عــىل ديــن ناقــص وأن رســول اهلل صــىل اهلل 
عليــه وســلم يف ذلــك كان يدعــو النــاس إىل ديــن ناقــص، ومعلــوم أن النقــص 

عيــب وديــن اهلل تعــاىل قيــم وكامــل عــىل وجهــني: 

ــه  ــم قضيت ــدي في ــه عن ــه أقــى احلــد الــذي كان ل ــراد بلغت 1- أن يكــون امل
ــل ذلــك ناقصــا نقصــان عيــب. ــه وذلــك ال يوجــب أن يكــون مــا قب وقدرت

ــه  ــم { أن ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــه: } الي ــاىل بقول ــبحانه وتع 2- أراد اهلل س
ــوا  ــريه فحج ــن غ ــن أركان الدي ــم م ــي عليه ــن بق ــذي ل يك ــج ال ــم للح وفقه

ــه1. ــه وقيام ــن أداء ألركان ــم الدي ــتجمع هل فاس

ــوم أكملــت  ــه تعــاىل: } الي ــي فقــد فــرس قول ــن جــزي الكلب ــا املفــرس اب أم
ــم  ــور أو بتعلي ــرص والظه ــون بالن ــل أنَّ يك ــمل حيتم ــذا اإلك ــم { ه ــم دينك لك
الرشائــع وبيــان احلــالل واحلــرام2، مســتبعدا أن تكــون هــذِه اآليــة قــد نزلــت 

ــر. ــة الغدي ــل حادث ألج

ــن  ــمل الدي ــت إلك ــا نزل ــىل أن ــة ع ــذِه اآلي ــرس ه ــد ف ــان فق ــو حي ــا أب أم
ــد  ــه. وق ــه وحتريم ــه، وحتليل ــم فرائض ــتيعاب عظي ــاره، واس ــالمي وإظه اإلس
نــزل بعــد ذلــك قــرآن كثــري كآيــات الربــا، وآيــة الكاللــة، وغــري ذلــك، وإنــم 

)1(- القرطبي، اجلامع إلحكام القرآن، 292/7- 295 
)2(- ابن جزي الكلبي، التسهيل، 225/1. 
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ــل  ــرشك، وقي ــم م ــس معه ــوا ولي ــج، إْن حج ــر احل ــن، وأم ــم الدي ــل معظ كم
أكملــت لكــم رشائــع دينكــم ونفــي املرشكــني عــن البيــت احلــرام، فلــم حيــج 
مــرشك. وكــمل الديــن هــو عـــزه وظهــوره، وذل الــرشك ودروســه، ال تكامــل 

ــر1. ــج األك ــوم احل ــت ي ــة نزل ــذه اآلي ــنن. وروي أن ه ــض والس الفرائ

لعــلَّ أبــو حيــان ل خيتلــف عــن مــن ســبقه بالتفســري فقــد دأب عــىل تغييــب 
األثــر القــرآين الــدال عــىل حادثــة الغديــر يف القــرآن، إذ ل يــرش إىل هــذِه احلادثــة، 
ــام  ــب اإلم ــا تنصي ــبب نزوهل ــن س ــة ل يك ــذِه اآلي ــدًا، وكأن ه ــا أب ــح هل ول يلم
عــيل بــن أيب طالــب عليــِه الســالم خليفــة للمســلمني بعــد النبــي األكــرم صــىل 

اهلل عليــه وآلــه.

وقــد اتفقــت األماميــة عــىل نــزول هــذِه اآليــة املباركــة يف يــوم الغديــر بعــد 
إبــالغ النبــي حممــد صــىل اهلل عليــِه وآلــِه وســلم بواليــة أمــري املؤمنــني عــيل بــن 
أيب طالــب عليــِه الســالم وقــد وافــق عــىل ذلــك كثــري مــن علــمء التفســري وأئمة 

احلديــث وحفظــة اآلثــار مــن أهــل الســنة2.

ــه وســلم  ــِه وآل ــي األكــرم صــىل اهلل علي ــة أنَّ النب ــات التارخيي جــاء يف الرواي
دعــا النــاس إىل عــيل بــن أيب طالــب عليــِه الســالم، يف يــوم غديــر خــم، وأمــر 

)1(- أبو حيان، تفسري البحر املحيط، 357/4. 
املسند،  حنبل،  ابن  24/3؛  الكرى،  الطبقات  سعد،  ابن  ص29؛  املسند،  داود،  أبو   -)2(
الكرى،  السنن  النسائي،  301/5-302؛  السنن،  الرتمذي،  1/ص173-185؛ 
املصطفى،  بشارة  الطري،  املستدرك، 133/3؛  النيسابوري،  احلاكم  123/5-124؛ 

ص316؛ ابن عساكر، تاريخ، 42/ 143-142. 
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ــى  ــم، حت ــِه فرفعه ــذ بضبعي ــًا فأخ ــا علي ــوك، فدع ــن الش ــجرة م ــت الش ــم حت ب
نظــر النــاس إىل بيــاض أبطيهــم ول تتفــرق النــاس حتــى نزلــت اآليــة املباركــة ﴿

ْســـاَلَم  اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلكــُـْم ِدينَـــُكْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِي َوَرِضيــُت َلُكُم اإْلِ
ــن، وإمتــام النعمــة  ــي األكــرم: ))اهلل اكــر عــىل إكــمل الدي ــال النب ــا﴾1، فق ِدينً
ورضــا الــرب برســالتي، والواليــة لعــيل بــن أيب طالــب مــن بعــدي((، ثــم قال: 
ــاداه،  ــن ع ــاد م ــن وااله، وع ــم وأل م ــواله، الله ــيل م ــواله فع ــت م ــن كن ))م

وانــرص مــن نــرصه، وأخــذل مــن خذلــه((2.

ــت  ــة نزل ــة املبارك ــأنَّ اآلي ــرون ب ــر، يذك ــي الذك ــن آنف ــح أنَّ املفرسي ويتض
ــر، بعــد تأخــر النبــي عــن تبليــغ  يــوم عرفــة وهــذا ال ينــايف نزوهلــا يــوم الغدي
ــة  ــوم عرف ــت ي ــة نزل ــم أّن اآلي ــلَّ قوهل ــم، ولع ــر خ ــوم غدي ــة إىل ي ــر اخلالف أم
ليــس إال تغطيــة للحــق، وتظليــل النــاس بغضــًا بعــيل، وإنــكارًا حلقــِه يف خالفــة 

ــلمني. املس

اخلامتة 

ــيل  ــني ع ــري املؤمن ــبة ألم ــتثنائيًا بالنس ــًا اس ــر حدث ــة الغدي ــن حادث 1- ل تك
بــن أيب طالــب عليــِه الســالم، بــل كان ذلــك هــو احلــق الطبيعــي لــه، ألنــُه هــو 
املؤهــل الوحيــد بــني املســلمني مجيعــًا الن يكمــل الرســالة اإلســالمية يف عمقهــا 

ــح. ــا الصحي وامتداده

)1(- املائدة، 3. 
)2(- البامياين، خالفة عيل، ص99. 
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ــارًا  ــل آث ــاءات، ودالئ ــن إحي ــه م ــا حتمل ــكل م ــر ب ــة الغدي ــت حادث 2- ّخلف
ــالف  ــح االخت ــا مالم ــن خالهل ــرز م ــالمي، ب ــخ اإلس ــان التاري ــرية يف كي كب
ــد  ــم إكــمل الديــن عــىل ي والــرصاع العقائــدي والفكــري، وال ســيم بعــد أنَّ ت
النبــي األكــرم صــىل اهلل عليــه والــه وســلم حيــث أمتهــا بواليــة أمــري املؤمنــني 

ــالم. ــم الس ــه عليه ــل بيت وأه

3- متخــض عــن حادثــة الغديــر، اختــالف كبــري عصــف باألمــة اإلســالمية، 
نتــجَّ عنــه اختــالف يف كتابــة التاريــخ، والفكــر، األدب، الفلســفة واملنطــق.

ــن أيب  ــيل ب ــام ع ــة اإلم ــىل خالف ــة ع ــة الدال ــات القرآني ــزول اآلي ــد ن 4- ُيع
طالــب عليــِه الســالم، وهتنئــة اخلليفــة األول والثــاين ومجــع غفــري مــن الصحابــة 
ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــب اإلم ــر وتنصي ــة الغدي ــىل بيع ــح ع ــل واض ــه، دلي ل

ــلم. ــِه وس ــِه وآل ــىل اهلل علي ــد ص ــرم حمم ــي األك ــد النب ــلمني بع ــة للمس خليف

ــق  ــة وطري ــاق لأم ــا كميث ــا ومفهومه ــر بعنوان ــة الغدي ــوت حادث 5- انط
ــدال عــىل حقيقــة مفادهــا أن  ملســتقبلها الواعــد مــن خــالل ظرفهــا الزمــاين ال

ــة. ــال والي ــن ب ال دي

ــح  ــات الفت ــُذ بداي ــس من ــيع إىل األندل ــول التش ــن دخ ــم م ــىل الرغ 6- ع
ــة  ــور دول ــنة 92ه/710م، وظه ــة س ــرة األيبريي ــبه اجلزي ــة ش ــالمي ملنطق اإلس
بنــي محــود الشــيعية إال أنَّ األندلــس ظلــت أمويــة اهلــوى، األمــر الــذي 
ــة  ــوا حادث ــن غيب ــيون الذي ــن األندلس ــر املفرسي ــىل آراء وفك ــلبًا ع ــس س أنعك
الغديــر يف تفســريهم لآليــات القرآنيــة، وال ســيم تلــك التــي تؤكــد عــىل أحقيــة 
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أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب يف منصــب اخلالفــة بعــد النبــي األكــرم صــىل 
ــلم. ــه وس ــِه وآل اهلل علي

قائمة امل�سادر واملراجع

املصادر 

القرآن الكريم.

العسقالين، أمحد بن عيل بن حجر )852هـ / 1448م(.

الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة، دار إحيــاء الــرتاث العــريب: بــريوت، 
د. ت.

ابن البطريق حييى بن احلسن األسدي )ت600ه/1204م( 

ــرش  ــة الن ــرار، مؤسس ــام اإلب ــب إم ــار يف مناق ــاح اإلخب ــون صح ــدة عي عم
ــم، 1986. ــالمي، ق اإلس

البحراين، هاشم التوبيل البحراين، )ت1107ه/ 1695م(.

ــة  ــالمية، مؤسس ــات اإلس ــم الدراس ــق قس ــرآن، حتقي ــري الق ــان يف تفس الره
ــم، د. ت. ــة، ق البعث

-، غايــة املــرام وحجــة اخلصــام يف تعيــني اإلمــام مــن طريــق اخلــاص والعام، 
حتقيــق الســيد عيل عاشــور، النــارش مؤسســة التاريــخ العــريب، د. ت.

الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى، )ت279ه/ 892م(.
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ســنن الرتمــذي، حتقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، دار الفكــر، بــريوت، 
1403ه.

ابن ُجزي الكلبي، أيب القاسم حممد بن أمحد، )741ه/1340م(.

ــال  ــد س ــه حمم ــرج آيات ــه وخ ــه وصحح ــل، ضبط ــوم التنزي ــهيل لعل التس
هاشــم، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 1995.

ابن حزم، أيب حممد عيل بن أمحد بن سعيد، )ت456هـ / 1063م(.

حجــة الــوداع، حتقيــق أبــو صهيــب الكرمــي، النــارش بيــت األفــكار الدوليــة 
للنــرش والتوزيــع، الريــاض، 1998.

-، الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل، حتقيــق حممــد إبراهيــم نــرص وعبــد 
الرمحــن عمــرية، دار اجليــل، بــريوت، 1996.

احلاكم النيسابوري، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل، )405ه/ 1014م(.

ــد القــادر عطــا، النــارش  املســتدرك عــىل الصحيحيــني، حتقيــق مصطفــى عب
ــريوت، 1411ه. ــة، ب ــب العلمي دار الكت

أبن حنبل، أبو عبد اهلل امحد بن حممد، )ت241ه/855م(.

املسند، دار صادر، بريوت، د. ت.

احللبي، عيل بن برهان الدين، )ت1044ه /1634م( 

السرية احللبية، النارش دار املعرفة، بريوت، 1400ه.

ــلمين،  ــب الس ــن اخلطي ــد ب ــد اهلل حمم ــن أيب عب ــان الدي ــب، لس ــن اخلطي اب
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)ت776ه/1374م(

ــارش  ــان، ط2، الن ــد اهلل عن ــد عب ــق حمم ــة، حتقي ــار غرناط ــة يف أخب اإلحاط
ــرة، 1973. ــع، القاه ــرش والتوزي ــع والن ــي للطب ــة اخلانج مكتب

اخلوارزمي املوفق بن أمحد بن حممد املكي )ت568ه/1172م(، 

ــم،  ــالمي، ق ــرش اإلس ــة الن ــودي، ط2، مؤسس ــك املحم ــق مال ــب حتقي املناق
.1993

أبو دواد، سليمن بن داود الطياليس، )ت204ه/819م(.

مسند الطياليس، دار احلديث، بريوت، د. ت.

حاتــم،  أيب  بــن  إدريــس  بــن  حممــد  بــن  الرمحــن  عبــد  الــرازي، 
. ) 9م 3 8 / 3ه 2 7 ت (

تفســري القــرآن العظيــم، حتقيــق أســعد حممــد الطيــب، دار الفكــر، بــريوت، 
1424ه.

األربيل، عيل بن عيسى بن أيب الفتح )ت693ه/1294م(.

كشف الغمة يف معرفة األئمة، ط2، دار األضواء، بريوت، 1985.

السبكي، عبد الوهاب بن عيل، )ت776ه / 1374مـ(.

طبقــات الشــافعية الكــرى، حتقيــق: حممــود حممــد الطناجــي، ط1، مطبعــة 
ــرة، 1964. ــي ورشكاه: القاه ــى احللب عيس

أبن سعد، حممد بن سعد بن منيع البرصي، )ت230ه/844م(
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الطبقات الكرى، النارش دار صادر، بريوت، د. ت.

الســيوطي، أبــو الفضــل جــالل الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، 
1505م(. 911ه/ )ت

الدرر املنثور يف التفسري باملأثور، بغداد، 1377ه.

ابــن شــهر أشــوب أيب عبــد اهلل حممــد بــن عــيل ابــن أيب نــرص بــن أيب حبيــش 
املازنــدراين )ت588ه/ 1192م(.

مناقــب آل أيب طالــب قــام بتصحيحــه ورشحــه ومقابلتــه جلنــة مــن أســاتذة 
ــة، النجــف األرشف، 1956. ــة احليدري النجــف األرشف، املكتب

ــد، )548ه /  ــن أمح ــر ب ــن أيب بك ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــتاين، حمم الشهرس
1153م(.

ــريوت،  ــة، ب ــارش دار املعرف ــالين، الن ــيد كي ــد س ــق حمم ــل، حتقي ــل والنح املل
1404ه.

الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك، )ت764ه/1362م(.

ــاء  ــى، دار احي ــي مصطف ــاؤط وترك ــد االرن ــق امح ــات، حتقي ــوايف بالوفي ال
الــرتاث، بــريوت، 1421ه.

الضبي، أمحد بن حييى بن أمحد بن عمرية، )599ه/ 1202م(.

ــة  ــة العام ــة املرصي ــس، اهليئ ــل األندل ــال أه ــخ رج ــس يف تاري ــة امللتم بغي
للكتــاب، القاهــرة، 2008.
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بعــد  )ت  القاســم،  بــن  حممــد  جعفــر  أبــو  الديــن  عــمد  الطــري، 
. ) 1م 1 5 8 / 5ه 5 3

ــة  ــي، ط2، مؤسس ــواد القيوم ــق ج ــى، حتقي ــيعة املرت ــى لش ــارة املصطف بش
ــم، 1422ه  ــالمي، ق ــرش اإلس الن

اللخمــي  أيــوب  بــن  أمحــد  بــن  ســليمن  القاســم  أيب  الطــراين، 
. ) 9م 7 0 / 3ه 6 0 ت (

املعجــم األوســط، حتقيــق قســم التحقيــق بــدار احلرمــني أبــو معــاذ طــارق 
ــن حممــد، دار احلرمــني، 1995. ــن عــوض اهلل ب ب

ابن طاووس أيب القاسم عيل بن موسى احليل )ت 664ه/ 1265م( 

الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ط1، مطبعة اخليام قم 1980.

الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن، )ت460ه/1067م(.

الرسائل العرش، النارش مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، د. ت.

أبــن عســاكر، أبــو القاســم عــيل بــن احلســن بــن هبــة اهلل الشــافعي، 
1175م(. 571ه/ )ت

تاريخ مدينة دمشق، حتقيق عيل شريي، دار الفكر، بريوت، 1416ه.

ابن عطية األندليس، أيب حممد عبد احلق بن غالب، )546ه/1151م(.

املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، حتقيــق عبــد الســالم عبــد الشــايف 
ــة  ــا يف مكتب ــة صورهت ــا املحفوظ ــا صوفي ــخة أي ــن نس ــة ع ــة حمقق ــد، طبع حمم
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ــة،  ــب العلمي ــون، دار الكت ــيل بيض ــد ع ــورات حمم ــم، منش ــي ق ــي نجف مرع
ــريوت، 2001. ب

الســلمي،  عيــاش  بــن  مســعود  بــن  حممــد  النظــر  أبــو  العيــايش، 
. ) 9م 3 2 / 3ه 2 0 ت (

التفســري، حتقيــق الســيد هاشــم الرســويل، د. ط، املكتبــة العلميــة اإلســالمية، 
طهــران، د. ت.

ابن فرحون، إبراهيم بن نور الدين، )ت799ه/ 1396م(.

الديبــاج املذهــب يف معرفــة اعيــان علــمء املذهــب، حتقيــق مأمــون بــن حمــي 
الديــن اجلنــان، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 1417ه.

القرطبي، أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر، )671ه / 1272م(.

ــان،  ــنة وآي الفرق ــن الس ــه م ــا تضمن ــني مل ــرآن واملب ــكام الق ــع ألح اجلام
حتقيــق عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــرش 

ــريوت، 2006. ــع، ب والتوزي

املجليس حممد باقر )ت 1111ه/1699م( 

بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار ط2، مؤسســة الوفــاء، 
بــريوت، 1983.

املقري، أمحد بن حممد املقري التلمساين، )ت 1041ه/1631م(.

نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب، حتقيــق إحســان عبــاس، دار 
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ــريوت، 1988. ــادر، ب ص

النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، )ت303ه/915م(.

الســنن الكــرى، حتقيــق عبــدد الغفــار ســليمن و ســيد كــرسوي حســن، دار 
الكتــب العلميــة، بــريوت، 1411ه.

اهليثمي عيل بن أيب بكر )ت807ه/1404م(، 

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، بريوت، 1988.

املراجع

األميني، عبد احلسني بن أمحد بن نجف قيل.

الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب، النــارش دار الكتــاب العــريب، بــريوت، 
1397 ه.

احلساين، كريم جهاد 

الغديــر والتأســيس حلكومــة اإلمــام عــيل عليــِه الســالم يف فكــر املســترشقني، 
ــات  ــالمي للدراس ــز اإلس ــترشاقية، املرك ــات اس ــة دراس ــور يف جمل ــث منش بح

ــدد 8، 2016. ــرتاتيجية، الع اإلس

السنايف، سارة أمحد عبد الرزاق.

ــري  ــتري غ ــالة ماجس ــة، رس ــة تارخيي ــي دراس ــري القرطب ــيل يف تفس ــام ع اإلم
ــة اآلداب، 2016. ــرصة، كلي ــة الب ــورة، جامع منش
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عبد الرضا، قيص جواد.

ــة  ــود دراس ــب داملقص ــاح ع ــد الفت ــب لعب ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــاب اإلم كت
ــية، 2019. ــة، جامعــة القادس ــة الرتبي ــتري، كلي ــة، رســالة ماجس ــة حتليلي تارخيي

القزويني، حممد احلسيني.

واقعة الغدير، مؤسسة ويل العرص )عج( للدراسات اإلسالمية، 2013.

الكويف، حممد بن سليمن.

ــة  ــاء الثقاف ــع إحي ــارش جمم ــودي، الن ــر املحم ــد باق ــق حمم ــب، حتقي املناق
اإلســالمية، قــم املقدســة، د. ت.

الكعبي، إيالف شاكر زبيل 

ــتيعاب  ــاب االس ــِه الســالم يف كت ــب علي ــن أيب طال ــيل ب ــخصية اإلمــام ع ش
ألبــن عبــد الــر األندلــيس ت463ه/1070م، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، 

جامعــة ذي قــار، كليــة اآلداب، 2017.

حممد بن عبد اهلل املعتزيل.

املعيــار واملوازنــة يف فضائــل املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب حتقيــق حممــد باقــر 
املحمــودي ط1 1981.
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)آية إكمال الدين وإمتام النعمة( دراسة يف التفسري الرتابطي لسورة 
املائدة

اأ. م. د. اإقبال وايف جنم

املقدمة

تنــاول املفــرسون هــذا املقطــع مــن اآليــة الثالثــة مــن ســورة املائــدة: )اْلَيــْوَم 
ْســاَلَم ِدينًــا(  َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
بالبحــث والتحليــل وتعــددت اراؤهــم يف بيــان املــراد منهــا، فمنهــم مــن فرسهــا 
ــه، وآخــرون  وفقــًا ملوضعهــا مــن الســورة واتصاهلــا بالســياق الــذي وردت في
ــة التــي  فرسوهــا وفــق الروايــات الــواردة يف أســباب النــزول والقرائــن املقامي

رافقــت نزوهلــا.

هــذا البحــث دراســة يف هــذه اآليــة ضمــن اطــار الســورة الكاملــة، ملعرفــة 
مــدى ارتباطهــا مــع بقيــة آيــات الســورة ومقاطعهــا وفقــًا لأســلوب الرتابطــي 
يف تفســري القــرآن الكريــم القائــم عــىل العالقــات والروابــط بينهــا باإلضافــة اىل 
اإلفــادة مــن أســباب النــزول ومعرفــة القرائــن الزمانيــة واملكانيــة واألحــداث 

التــي رافقــت النــزول وتوظيفهــا يف التفســري.

ــًا  ــًم دقيق ــي فه ــورة ال يعط ــات الس ــة آي ــن بقي ــة ع ــة منفصل ــة اآلي ان دراس
وتفســريًا صحيحــًا هلــا، اذ ال بــد مــن دراســة اآليــة ضمــن الســورة بــكل أبعادها 
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ــكل  ــذي يش ــه وال ــع حول ــاف املقاط ــدى التف ــا وم ــام هل ــور الع ــة املح ومعرف
العمــود الــذي تــدور حولــه اجزاؤهــا، بشــكل يتجــاوز الوقــوف عنــد األلفــاظ 
أو الرتاكيــب او األســاليب البالغيــة وغريهــا، اذ ال بــد ان تكــون قراءهتــا شــاملة 

لــكل إبعادهــا بمعرفــة الروابــط املعنويــة فيهــا.

ــورة  ــزاء الس ــب اج ــة ترتي ــف توقيفي ــط يكش ــىل الرواب ــم ع ــري القائ فالتفس
وفــق نظــام متآلــف حمكــم ال تنفصــم اجزاؤهــا بعضهــا عــن بعــض، فــكل جــزء 
آخــذ بحجــزة اآلخــر وتتعاضــد املقاطــع بشــكل مثــري للدهشــة بــم يكشــف عن 
وجــه إعجــازي يف هــذا الرتتيــب، ويــرد عــىل ادعــاء القائلــني بــأن القــرآن عبارة 

عــن مقاطــع متفرقــة ُأّلفــت بشــكل ال جيمعهــا جامــع وال يربطهــا رابــط.

توطئة:

ــريية  ــاليب التفس ــد األس ــم أح ــرآن الكري ــري الق ــي لتفس ــلوب الرتابط األس
ــدة  ــاًل ووح ــًا متكام ــا نص ــة كون ــورة القرآني ــة الس ــىل دراس ــد ع ــذي يعتم ال
ــد  ــة وأوارص تش ــط دقيق ــا برواب ــع بعضه ــا م ــط أجزاؤه ــة ترتاب ــة قائم فكري
ــورة  ــور الس ــول حم ــم ح ــكل حمك ــا بش ــم مقاطعه ــض، إذ تلتح ــا اىل بع بعضه
ــددت  ــم تع ــا مه ــه موضوعاهت ــف حول ــذي تلت ــود ال ــل العم ــذي يمث ــام ال الع

ــا. ــزول آياهت ــكان ن ــان أو م ــت يف زم ــت واختلف وتنوع

وال خيتلــف هــذا األمــر يف طــوال الســور أو قصارهــا فللســورة بنــاء حمكــم 
متــني يقــوم عــىل أســس عــدة منهــا لفظيــة وتركيبيــة وروابــط معنويــة باإلضافــة 

اىل عنــارص فنيــة تســهم يف ربــط األجــزاء مــع بعضهــا.



 )آية إكمال الدين وتتمام النعمة( مراسة سي التفسير الإرابطي لسورة املائدة

125

ــم  ــة فه ــرية - وحماول ــت أم قص ــة كان ــة - طويل ــورة القرآني ــة الس ان دراس
وتفســري آياهتــا ال يتأتــى إالَّ مــن خــالل معرفــة عالقــة اجلــزء بالــكل؛ أي عالقــة 
اآليــات بمحــور الســورة ومقاصدهــا وأهدافهــا والعكــس صحيــح، إذ ال تفهــم 
ــع  ــا م ــدى اتصاهل ــا وم ــا ومقاطعه ــم آياهت ــالل فه ــن خ ــة إالَّ م ــورة كامل الس

بعضهــا حتقيقــًا للغــرض املقصــود.

ــي  ــة الت ــات املتنوع ــوال ذات املوضوع ــور الط ــدى الس ــدة اح ــورة املائ وس
ــي حمكــم  ــاء فن ــني أجزائهــا وخيضعهــا لبن ــق يوحــد ب ــاط وثي ــط آياهتــا برب ترتب
تتالحــم موضوعاهتــا لتصــب يف رافــد فكــري واحــد حيقــق غرضهــا وهدفهــا.

يتنــاول البحــث مقطــع مــن اآليــة الثالثــة مــن ســورة املائــدة، املتضمنــة ثالثــة 
مقاطــع اختلفــت آراء املفرسيــن يف بيانــا ابتــداًء مــن تاريــخ نزوهلــا ووضعــه يف 
ــُت َلُكــْم  ــْوَم َأْكَمْل موضعــه مــن هــذه اآليــة والســورة، وهــو قولــه تعــاىل: )اْلَي
ــة  ــا()1( وعالق ــاَلَم ِدينً ْس ــُم اإْلِ ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ِدينَُك

هــذه اآليــة بمقاطعهــا مــع موضوعــات ســورة املائــدة.

إذ بدراســة موضوعــات الســورة وحمورهــا العــام ومقاصدهــا تتضــح 
الروابــط بــني املقطــع وآيــات ومقاطــع ســورة املائــدة كاملــة.

ــن وأهــل النقــل ان ســورة  ــد املفرسي ــه عن ــزول الســورة: مــن املتســال علي ن
املائــدة مــن أواخــر مــا نــزل مــن الســور، وقــد ابتــدأ نزوهلــا بعــد هدنــة احلديبيــة 
يف الســنة السادســة للهجــرة بعــد نــزول ســورة الفتــح واســتمر أربــع ســنوات، 

)1( املائدة: من اآلية 3. 
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وآيــة إكــمل الديــن وإمتــام النعمــة مــن أواخــر مــا نــزل مــن القــرآن)1(.

واختلفوا يف حتديد يوم نزوهلا وفيه رأيان:

األول: نزوهلــا يــوم عرفــة وكان يــوم مجعــة فقــد روي عــن ابــن عبــاس انــا 
نزلــت يف عيديــن اثنــني يــوم عيــد ويــوم مجعــة)2(.

الثــاين: نزوهلــا يــوم غديــر خــم عنــد منــرصف النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه 
مــن حجــة الــوداع يــوم االثنــني الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة)3( وقــد وردت يف 

هــذا روايــات عــدة منهــا:

ــاس  ــه دعــا الن ــه وآل روي عــن أيب ســعيد اخلــدري: أن النبــي صــىل اهلل علي
، وذلــك يــوم  إىل عــيّل يف غديــر خــم وأمــر بــم حتــت الشــجرة مــن الشــوك فًقــمَّ
اخلميــس، فدعــا عليــًا، فأخــذ بضبعيــه، فرفعهــم حتــى نظــر النــاس إىل بيــاض 
إبطــي رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه ثــم ل يتفّرقــوا حتــى نزلــت هــذه اآليــة: 
ْســاَلَم  )اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ

)1( ظ: سنن الرتمذي: 708ح 3063، الطويس، التبيان: 413/3، السيوطي، الدر املنثور: 
21/3، الطباطبائي، امليزان: 193/5، عبد اهلل شحاته، أهداف كل سورة ومقاصدها يف 

القرآن الكريم: 55. 
)2( ظ: الطري، جامع البيان: 385/4، الواحدي، أسباب النزول: 106، الرازي، مفاتيح 
الغيب: 108/11، أبو حيان األندليس، البحر املحيط: 440/3، ابن كثري، تفسري القرآن 
العظيم: 14/2، السيوطي، الدر املنثور: 20/1، االتقان: 48، الروسوي، روح البيان: 

417/2، حممد رشيد رضا، تفسري املنار: 128/6. 
)3( ظ: العيايش، تفسري العيايش: 322/1، الطويس، التبيان يف تفسري القرآن: 435/3، املفيد، 

االرشاد: 176/1، الطريس، جممع البيان: 274/3، الطباطبائي، امليزان: 160/5. 
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ــن،  ــه: اهلل أكــر عــىل إكــمل الدي ــه وآل ــاَّ()1( فقــال رســول اهلل صــىل اهلل علي ِدينً
وإمتــام النعمــة، ورضــا الــرب برســالتي وبالواليــة لعــيل مــن بعــدي، ثــم قــال: 
ــن  ــذل م ــرصه، واخ ــن ن ــرص م ــاداه، وان ــن ع ــاِد م ــن وااله، وع ــم واِل م الله

خذلــه)2(.

ــود  ــاء بالعق ــوع االيف ــت بموض ــدة افتتح ــات ع ــورة موضوع ــت الس تضمن
وااللتــزام باملواثيــق والعهــود بــكل اشــكاهلا وابعادهــا، دينيــة واجتمعيــة وغريها 
ــوا  ــن نقض ــابقة الذي ــم الس ــب االم ــري بعواق ــا والتذك ــن نقضه ــر م والتحذي
ــة  ــن والي ــديد م ــر الش ــل والتحذي ــي ارسائي ــة بن ــم خاص ــع انبيائه ــم م عهوده

ــني. ــة املؤمن ــىل والي ــد ع ــن والتأكي الكافري

كــم تضمنــت أحكامــًا وفرائــض وحــدود وممارســات عباديــة أكــدت عــىل 
ــل  ــرام، وحتلي ــد يف االح ــة الصي ــدم اباح ــعائره وع ــج وش ــا كاحل ــزام هب االلت
الطيبــات وحتريــم اخلبائــث مــن الطعــام والنــكاح والتمييــز بينهــم كــم تعرضــت 
لقضايــا الشــهادة بالنســبة لوصايــا امليــت والقســم حــال حصــول الشــك حياهلا، 

وركــزت بشــكل كبــري عــىل قضيــة الواليــة كونــا أهــم العهــود واملواثيــق.

ــف  ــه بمواق ــة وربط ــة االخروي ــق بالبيئ ــوع يتعل ــورة بموض ــت الس واختتم

)1( املائدة: 3. 
)2( ظ: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد: 290/8، أبو نعيم األصبهاين، ما نزل من القرآن 
ظ:   ،19/3 املنثور:  الدر  السيوطي،   ،330/1 الغمة:  كشف  األردبييل،   ،56 عيل:  يف 
األميني، الغدير يف الكتاب والسنة: 448/1، أورد ما يقارب ستة عرش مصدرًا ذكرت 

فيها رواية نزوهلا يوم الغدير. 
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ــة  ــالم وقص ــه الس ــم علي ــن مري ــى ب ــة عيس ــا لقضي ــا يف تناوهل ــداث الدني وأح
ــه  ــى علي ــل لعيس ــي إرسائي ــاذ بن ــر باخت ــب آخ ــن جان ــني م ــدة واحلواري املائ

ــًا. ــالم إهل الس

كل هــذه املوضوعــات وغريهــا قــد تبــدو موضوعــات متفرقــة ال صلــة هلــا 
ببعضهــا أو هــي مقاطــع متفرقــة نزلــت يف أحــوال وأزمنــة وأمكنــة وحــوادث 
خمتلفــة طيلــة مــدة نــزول الســورة وال جيمعهــا جامــع أو يربطهــا رابــط ولكــن 
بالتعمــق والتدقيــق يف هــذه املوضوعــات نجدهــا حتــوم حــول حمــور الســورة أو 
عمودهــا أو فكرهتــا الرئيســة وهــي االلتــزام بالعقــود واملواثيــق بــكل أشــكاهلا 
وأبعادهــا ابتــداًء مــن أدناهــا هــو االلتــزام بحــالل األطعمــة وحرامهــا وانتهــاًء 
ــزام  ــل لاللت ــذي جيع ــة ال ــد الوالي ــو عق ــود وه ــد املعه ــر والعه ــاق األك بامليث

بــكل العقــود اثــرًا يف تزكيــة النفــس.

ــه  ــق علي ــم يتف ــزام ب ــود أي االلت ــاء بالعق ــة اإليف ــت بقضي ــورة افتتح )فالس
ــن  ــي م ــى اجتمع ــه معط ــن كون ــاًل ع ــزام - فض ــذا االلت ــل وه ــا التعام طرف
حيــث حتقيــق التــوازن يف بنــاء املجتمعــات - ينطــوي عــىل بعــد أخالقــي أيضــًا 
هــو تدريــب النفــس عــىل االســتواء يف الســلوك متمثــاًل يف تزكيتهــا مــن أورام 

ــذات()1(. ال

ومقدمــة الســورة هــذه ُتنبــيء بالفكــرة الرئيســة التــي ســتدور حوهلــا اآليــات 
اذ ُتطــرح وبشــكل جممــل مــن خالهلــا ثــم تأخــذ تفصيالهتــا فيــم بعــد يف مواضع 
متقاربــة أو متباعــدة يف الســورة وتتشــابك املوضوعــات وتتالحــم مــع بعضهــا، 

)1( البستاين، التفسري البنائي للقرآن الكريم: 374/1. 
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ــني  ــلل ب ــورة يتس ــام للس ــور الع ــة او املح ــرة الرئيس ــد ان الفك ــذا نج ويف كل ه
حــني وآخــر اىل موضوعاهتــا لريبــط بــني أجزائهــا.

ــْت  َم ــة: )ُحرِّ ــع ثالث ــىل مقاط ــي ع ــورة وه ــن الس ــة م ــة الثالث ــأت اآلي وت
نِْزيــِر َوَمــا ُأِهــلَّ لَِغــرْيِ اهللَِّ بـِـِه َوامْلُنَْخنَِقــُة َوامْلَْوُقــوَذُة  ُم َوحَلـْـُم اخْلِ َعَلْيُكــُم امْلَْيَتــُة َوالــدَّ
ــِب  ــىَل النُُّص ــَح َع ــا ُذبِ ــْم َوَم ْيُت ــا َذكَّ ــُبُع إاِلَّ َم ــا َأَكَل السَّ ــُة َوَم ــُة َوالنَّطِيَح َي دِّ َوامْلُرَتَ
ــًا يف  ــٌق()1( فاملقطــع األول يتضمــن أحكام ــْم فِْس ــاأْلَْزاَلِم َذلُِك ــُموا بِ َوَأْن َتْسَتْقِس
حتريــم بعــض املحرمــات مــن األطعمــة كامليتــة والــدم وحلــم اخلنزيــر أو بعــض 

ــاألزالم. ــام ب ــات كاالستقس املمرس

نِْزيــِر َوَمــا ُأِهــلَّ  ُم َوحَلْــُم اخْلِ َمــْت َعَلْيُكــُم امْلَْيَتــُة َوالــدَّ يليــه املقطــع التــايل: ُحرِّ
ــا  ــُبُع إاِلَّ َم ــا َأَكَل السَّ ــُة َوالنَّطِيَحــُة َوَم َي دِّ ــوَذُة َوامْلُرَتَ ــُة َوامْلَْوُق ــِه َوامْلُنَْخنَِق ــرْيِ اهللَِّ بِ لَِغ

.)2( ــاأْلَْزاَلِم َذلُِكــْم فِْســٌقَّ ــَح َعــىَل النُُّصــِب َوَأْن َتْسَتْقِســُموا بِ ْيُتــْم َوَمــا ُذبِ َذكَّ

ــة  ــن اآلي ــع م ــذا املقط ــود يف ه َُّّ املقص ــد: ٱُّٱ ــن يف حتدي ــت آراء املفرسي اختلف
فقيــل انــه يــوم عرفــة وقيــل انــه يــوم اجلمعــة بينــم وردت الروايــات عــن أهــل 
ــب  ــوم نص ــة ي ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــوم الثام ــه الي ــالم ان ــم الس ــت عليه البي
النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه اإلمــام عــيل عليــه الســالم أمــريًا للمؤمنــني بنــص 

ــرية)3(. ــة كث ــذه احلادث ــىل ه ــة ع ــهورة واألدل ــه املش خطبت

)1( املائدة: من اآلية )3(. 
)2( املائدة: من اآلية )3(. 

)3( ظ: العيايش، تفسري العيايش: 322/1، املفيد، االرشاد: 176/1، الطريس، جممع البيان: 
 .274/3
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ــْم  ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــه تعاىل)اْلَي ــا والــذي تكــرر ذكــره بقول َُّّ املقصــود هن فـــ: ُّٱ
ــوم  ــو ي ــاَّ( ه ــاَلَم ِدينً ْس ــُم اإْلِ ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ِدينَُك
ــان ببعضهــم ومهــا كالم واحــد مســوق  ــان متصلت ــان اجلملت معــنّي حمــدد وهات
لغــرض قائــم بمجمــوع اجلملتــني معــًا، وهكــذا فهمهــا )الكثــري مــن املفرسيــن 
الصحابــة والتابعــني أخــذوا اجلملتــني مــع بعضهــم ألنــم فهموهــا معــًا وبنــوا 
عــىل نزوهلــم معــًا واجتمعهــم مــن حيــث الداللــة عــىل مدلــول واحــد فاملقصود 

بيــوم أكمــل فيــه الديــن ومتــت بــه النعمــة()1(.

فيــأس الكافريــن الذيــن كانــوا يطمعــون يف إبطــال ديــن اإلســالم أو تبديلــه 
ــم  ــاول بعضه ــة وان ح ــه النعم ــت ب ــن ومت ــه الدي ــل في ــذي أكم ــوم ال ــو الي ه
ــات  ــزول آي ــة أو ن ــح مك ــه يف فت ــالم وقوت ــور اإلس ــأس اىل ظه ــذا الي رصف ه
ــب  ــهم كان جي ــًا أي ان يأس ــذا زماني ــع ه ــب م ــام ال يتناس ــراءة)2( إالَّ ان املق ال
ــة مــن اهلجــرة  ــى ان فتــح مكــة كان يف الســنة الثامن أن يكــون قبــل ذلــك بمعن
ــا قبــل ســنة وســنتني  ــان كان والــراءة نزلــت يف الســنة التاســعة بحيــث فاحلدث
مــن نــزول اآليــة وال صلــة لــه بنزولــه يف الســنة العــارشة مــن اهلجــرة ممــا يؤكــد 

عــىل نــزول هذيــن املقطعــني يف يــوم الغديــر خاصــة.

ــوم  ــن وامتــام النعمــة يف ذلــك الي ــن إلكــمل الدي ــه بعــض املفرسي ويف توجي
بتحريــم املحرمــات واباحــة الطيبــات، فاآليــة ال تــدل عــىل ذلــك غايــة مــا يف 
األمــر انــا تشــتمل عــىل آيــات يف حتريــم بعــض املحرمــات ســبق نزوهلــا قبــل 

)1( الطباطبائي، امليزان: 172/5. 
)2( ظ: الطري، جامع البيان:، ابن كثري:، ابن عاشور، التحرير والتنوير: 29/5. 
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هــذه اآليــة بســنوات منهــا حتريــم اخلمــر وامليتــة واالنصــاب واالزالم يف قولــه 
ــُه إاِلَّ َأْن َيُكــوَن  ــٍم َيْطَعُم ــا َعــىَل َطاِع ًم ــا ُأوِحــَي إيَِلَّ حُمَرَّ ــْل اَل َأِجــُد يِف َم تعــاىل: ُق
ــُه ِرْجــٌس َأْو فِْســًقا ُأِهــلَّ لَِغــرْيِ اهللَِّ بِــِه  ــَم ِخنِْزيــٍر َفإِنَّ َمْيَتــًة َأْو َدًمــا َمْســُفوًحا َأْو حَلْ
ــَم  ــَك َغُفــوٌر َرِحيــٌم)1( وقولــه تعــاىل: إِنَّ َفَمــِن اْضُطــرَّ َغــرْيَ َبــاٍغ َواَل َعــاٍد َفــإِنَّ َربَّ
نِْزيــِر َوَمــا ُأِهــلَّ لَِغــرْيِ اهللَِّ بِــِه َفَمــِن اْضُطــرَّ  َم َوحَلْــَم اخْلِ َم َعَلْيُكــُم امْلَْيَتــَة َوالــدَّ َحــرَّ
َم  َم َعَلْيُكــُم امْلَْيَتــَة َوالــدَّ ــَم َحــرَّ َغــرْيَ َبــاٍغ َواَل َعــاٍد َفــإِنَّ اهللََّ َغُفــوٌر َرِحيــٌم َّ)2( و:( إِنَّ
نِْزيــِر َوَمــا ُأِهــلَّ بـِـِه لَِغــرْيِ اهللَِّ َفَمــِن اْضُطــرَّ َغــرْيَ َبــاٍغ َواَل َعــاٍد َفــاَل إِْثــَم  َوحَلـْـَم اخْلِ
َعَلْيــِه إِنَّ اهللََّ َغُفــوٌر َرِحيــٌم َّ)3( وهــذه الســور نازلــة قبــل ســورة املائــدة وبتواريــخ 
خمتلفــة فالنحــل واالنعــام ســورتان مكيتــان والبقــرة مدنيــة نازلــة قبل املائــدة)4(.

وعليــه يتضــح ان إكــمل الديــن وامتــام النعمــة ليــس بتحريــم هــذه االمــور 
ــواردة عــن أهــل البيــت  ــات ال ــد هــذه الرواي وال صلــة هلــا بذلــك اليــوم، تؤي
ــزل  ــة تن ــالم: )فريض ــه الس ــر علي ــام الباق ــن اإلم ــد روي ع ــالم فق ــم الس عليه
ــزل اهلل: ٱُّٱمب مب  ــض فأن ــر الفرائ ــة آخ ــت الوالي ــرى وكان ــة االخ ــد الفريض بع
مب مب مب رت ’ ’ ’ ’ ’’َّ قــال: ال أنــزل بعــد هــذه فريضــة قــد أكملــت الفرائــض()5(.

)1( االنعام: 145. 
)2( النحل: 115. 
)3( البقرة: 173. 

)4( ظ: السيوطي، االتقان: 20، ابن اجلوزي، فنون االفنان يف عيون علوم القرآن: 81، حممد 
هادي معرفة، التمهيد يف علوم القرآن: 170/1. 

)5( الكليني، الكايف: 289/1ح 4، تفسري العيايش: 293/1. 
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ــة مــن الســورة  ــة الثالث ــه تعــاىل: ’ُّ’’ ’ ’ ’َّ يف موضعهــا مــن اآلي امــا وضــع قول
ــظ  ــه لف ــف علي ــري متوق ــة غ ــذه اآلي ــط ه ــوع وس ــرتض موض ــو: )كالم مع فه
اآليــة يف داللتهــا وبيانــا()1( وال فــرق يف كــون هــذا املقطــع نــازل وســط اآليــة 
التــي ختللــت بينهــم مــن اول مــا نزلــت، أو ان النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه أمــر 
بوضــع هــذه اآليــة يف موضعهــا عــىل الرغــم مــن اختــالف املقطعــني يف النــزول 
أو انــا وضعــت يف موضعهــا عنــد التأليــف مــن غــري أن تصاحبهــا يف النــزول 
فــكل هــذه االحتــمالت ال تؤثــر عــىل كــون )الــكالم املتخلــل معرتضــًا اذا قيس 

اىل صــدر اآليــة وذيلهــا()2(.

وهــذا االســلوب - أي االعــرتاض - ال بــد لــه مــن داللــة يــدف اىل كشــف 
أمــر مــا بتخصيــص هــذه اآليــة يف هــذا املوضــع وحتديــده بــني آيــات العقــود 
ــد  ــو عه ــه وه ــر إلي ــت النظ ــة للف ــأنه وحماول ــًم لش ــه وتعظي ــة ب ــق عناي واملواثي
اإلمامــة وااللتــزام بــه وعــدم نقضــه انســجامًا مــع بقيــة آيــات ومقاطــع الســورة 

التــي تتنــاول املوضــوع نفســه.

ــا  ــود هن ــالم املقص ــابق إذ ان اإلس ــع الس ــط باملقط ــاىل: ’ُّ’ ’ ’ ’’َّ يرتب ــه تع وقول
هــو جممــوع مــا نــزل مــن اهلل تعــاىل ليعبــده بــه عبــاده وهــو مــن حيــث العمــل 
يشــتمل عــىل واليــة اهلل وواليــة رســوله وواليــة أوليــاء األمــر مــن بعــده )وال 
يتــم واليــة اهلل ســبحانه أي تدبــريه بالديــن ألمــور العبــاد إاَل بواليــة رســوله وال 
ــة  واليــة لرســوله إالَّ بــويل األمــر مــن بعــده وال تدبريهــم ألمــور األمــة الديني

)1( الطباطبائي، امليزان: 170/5. 
)2( م. ن: 170/5. 
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ُســوَل َوُأويِل  ِذيــَن َآَمنُــوا َأطِيُعــوا اهللََّ َوَأطِيُعــوا الرَّ ــا الَّ َ بــاذن اهلل قــال تعــاىل َيــا َأيُّ
ــوَن  ــْم ُتْؤِمنُ ُســوِل إِْن ُكنُْت وُه إىَِل اهللَِّ َوالرَّ ــُردُّ ٍء َف ــْم يِف يَشْ ــإِْن َتنَاَزْعُت ــْم َف ــِر ِمنُْك اأْلَْم

ــِر َذلِــَك َخــرْيٌ َوَأْحَســُن َتْأِويــاًل)1(()2(. ــْوِم اآْلَِخ ــاهللَِّ َواْلَي بِ

ــات ســورة  ــن وامتــام النعمــة بآي ــة إكــمل الدي ومــن جانــب آخــر ترتبــط آي
ــرة  ــىل الفك ــد ع ــورة بالتأكي ــتمر الس ــث تس ــق حي ــم ودقي ــكل حمك ــدة بش املائ
ــُم  ــَم َولِيُُّك ــة إِنَّ ــة الوالي العامــة هلــا وهــي االلتــزام باملواثيــق والعهــود وتــأت آي
ــْم  َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــاَلَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــَن ُيِقيُم ِذي ــوا الَّ ــَن َآَمنُ ِذي ــوُلُه َوالَّ اهللَُّ َوَرُس
َراِكُعــوَن)3( تؤكــد عــىل ختصيــص الواليــة بعــد رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه 
بالقيــم عــىل أمــور الديــن وادارة شــؤون األمــة وتدبريهــا تدبــريًا إهليــًا متمثــاًل 
بالشــخصية التــي وصفتهــا اآليــة الذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــالة ويؤتــون 
الــزكاة وهــم راكعــون فالعالقــة بــني آيــات الســورة كونــا نصــًا واحــدًا متصــاًل 

بعضــه ببعــض.

فآيــة الواليــة مطلــب عقائــدي كونــا تتحــدث عــن متطلبــات العقيــدة وهــو 
مطلــب الزامــي مشــمولة بوجــوب الوفــاء بالعقــود الــذي افتتحــت بــه الســورة 
كــم تضمنــت امــرًا آخــر هــو تصديــا للموازنــة بــني ســلوك الكافريــن وســلوك 
ــوَد  ــُذوا اْلَيُه ــوا اَل َتتَِّخ ــَن َآَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ ــض َي ــاء بع ــم أولي ــني بعضه املؤمن
ــُه ِمنُْهــْم إِنَّ اهللََّ  ـُـْم ِمنُْكــْم َفإِنَّ َوالنََّصــاَرى َأْولَِيــاَء َبْعُضُهــْم َأْولَِيــاُء َبْعــٍض َوَمــْن َيَتَوهلَّ

)1( النساء: 59. 
)2( امليزان: 185/5. 

)3( املائدة: 55. 
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ــِدي اْلَقــْوَم الظَّاملـِِـنَي)1( ووصــف املؤمنــني باحلــزب الــذي يعنــي انتظامهــم  اَل َيْ
ِذيــَن  ــَولَّ اهللََّ َوَرُســوَلُه َوالَّ يف مجــع موحــد خاضــع لقيــادة فكريــة عليــا َوَمــْن َيَت
َآَمنـُـوا َفــإِنَّ ِحــْزَب اهللَِّ ُهــُم اْلَغالُِبــوَن)2( هــذا يعنــي ان املؤمنــني يف حــزب منتظــم 
وهلــم قيــادة ومــن هنــا يتضح يف قــراءة آيــة الواليــة متطلبــات العقيــدة اآلتيــة)3(:

ــد  ــم، أح ــول األعظ ــاىل، الرس ــي )اهلل تع ــادة وه ــات القي ــد جه أوالً: حتدي
املؤمنــني املســتوفني للــرشوط( وقــد وصفــت هــذه القيــادة يف حديــث الثقلــني: 
)اين تــارك فيكــم مــا ان اخذتــم بــه لــن تضلــوا؛ كتــاب اهلل وعــرتت أهــل بيتــي(

.)4(

ــون  ــي أن يك ــادة ه ــل للقي ــن املؤه ــخص املؤم ــي تش ــرشوط الت ــًا: ان ال ثاني
مؤمنــًا ومــن الذيــن يقيمــون الصــالة ويؤتــون الــزكاة يف حــال الركــوع فــان ل 
تكــن هــذه الــرشوط متوفــرة يف شــخص غــري اإلمــام عــيل بــن ايب طالــب عليــه 
ــي  ــات الت ــض الرواي ــرت بع ــد ذك ــخصه، وق ــن ش ــرصة م ــي منح ــالم فه الس
ــة الــواردة  ــادة بــن الصامــت وضعفــوا الرواي حتــدد شــخصية اخــرى وهــو عب
يف أمــري املؤمنــني)5( ولــو وازنــا بــني شــخصية اإلمــام عــيل عليــه الســالم وأيــة 

)1( املائدة: 51. 
)2( املائدة: 56. 

)3( د. حممد كاظم البكاء )استشارة علمية( يف 2009/3/20. 
)4( الرتمذي، سنن الرتمذي: 858 ح 3792 باب )38( مناقب أهل بيت النبي. 

)5( ظ: الطري، جامع البيان: 628/4ح 12215، الرازي، مفاتيح الغيب: 22/12، ابن 
يف  نزوهلا  الواحدي  اكد  بينم   ،98/3 املنثور:  الدر  السيوطي،   ،71/2 التفسري:  كثري، 

اإلمام عيل ’ ظ: اسباب النزول: 11، وظ: االميني، الغدير: 290/1. 
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شــخصية أخــرى لرجــح اإلمــام عــيل عليــه الســالم هلــذه القيــادة العظيمــة بــم 
اوت مــن خصائــص قياديــة شــهد هلــا التاريــخ اإلســالمي ووقائــع املســلمني مــع 
اعدائهــم، فضــاًل عــن كونــه أول النــاس اســالمًا يؤيــد ذلــك الروايــات الــواردة 
يف واليتــه يف حديــث الغديــر )مــن كنــت مــواله فهــذا عــيل مــواله اللهــم وال 

مــن وااله وعــاد مــن عــاداه...()1(.

ــاب  ــل الكت ــن وأه ــواالة الكافري ــن م ــات م ــذر اآلي ــه حت ــت نفس ويف الوق
ــاَء  ــاَرى َأْولَِي ــوَد َوالنََّص ــُذوا اْلَيُه ــوا اَل َتتَِّخ ــَن َآَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ ــاىل َي ــه تع بقول
ــِدي اْلَقــْوَم  ــْم إِنَّ اهللََّ اَل َيْ ــُه ِمنُْه ُــْم ِمنُْكــْم َفإِنَّ ــاُء َبْعــٍض َوَمــْن َيَتَوهلَّ َبْعُضُهــْم َأْولَِي
الظَّاملـِِـنَي)2( وتقــرص الواليــة يف اهلل ورســوله واملؤمنــني، فيخــرج بذلــك املنافقون 
ــط  ــني، اذ ترتب ــة املؤمن ــوب الوالي ــىل وج ــى ع ــرض ويبق ــم م ــن يف قلوهب والذي
ــه االفــكار املطروحــة  ــم بعدهــا مــن اآليــات بشــكل تتالحــم في ــة ب ــة الوالي آي
ــت انــم ممــن  ــاء وبين ــني اولي ــات عــىل النهــي عــن اختــاذ الكتابي ــدد اآلي اذ تش
اختــذوا اإلســالم هــزوًا ولعبــًا كــم تناولــت النفــاق الــذي يطبــع قلــوب بعــض 
ِذيــَن  َــا الَّ املســلمني والضعــف النفــيس الــذي يتلــوه االرتــداد عــن الديــن: َيــا َأيُّ
ــٍة  َآَمنُــوا َمــْن َيْرَتــدَّ ِمنُْكــْم َعــْن ِدينـِـِه َفَســْوَف َيــْأِت اهللَُّ بَِقــْوٍم حُيِبُُّهــْم َوحُيِبُّوَنــُه َأِذلَّ
ــَة  ــوَن َلْوَم اُف ــبِيِل اهللَِّ َواَل خَيَ ــُدوَن يِف َس ــَن جُيَاِه ــىَل اْلَكافِِري ٍة َع ــزَّ ــنَي َأِع ــىَل امْلُْؤِمنِ َع
ــُم اهللَُّ  ــَم َولِيُُّك ــٌم * إِنَّ ــٌع َعِلي ــاُء َواهللَُّ َواِس ــْن َيَش ــِه َم ــُل اهللَِّ ُيْؤتِي ــَك َفْض ــٍم َذلِ اَلِئ
َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن  ــاَلَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ ِذيــَن َآَمنـُـوا الَّ َوَرُســوُلُه َوالَّ

)1( سنن الرتمذي: 846ح 3722 الباب )26( مناقب عيل بن ايب طالب )عليه السالم(. 
)2( املائدة: 51. 
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ــوَن)1(. ــُم اْلَغالُِب ــْزَب اهللَِّ ُه ــإِنَّ ِح ــوا َف ــَن َآَمنُ ِذي ــوَلُه َوالَّ ــَولَّ اهللََّ َوَرُس ــْن َيَت * َوَم

ــِذي  ــُه الَّ ــْم َوِميَثاَق ــَة اهللَِّ َعَلْيُك ــُروا نِْعَم ــورة: َواْذُك ــن الس ــر م ــع آخ ويف مقط
ــُدوِر  ــَذاِت الصُّ ــٌم بِ ــوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َعِلي ُق ــا َواتَّ ــِمْعنَا َوَأَطْعنَ ــْم َس ــِه إِْذ ُقْلُت ــْم بِ َواَثَقُك
ِرَمنَُّكــْم َشــنََآُن  اِمــنَي هللَِِّ ُشــَهَداَء بِاْلِقْســِط َواَل جَيْ ِذيــَن َآَمنـُـوا ُكوُنــوا َقوَّ َــا الَّ * َيــا َأيُّ
ــَم  ــرٌي بِ ــوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخبِ ُق ــَوى َواتَّ ــَرُب لِلتَّْق ــَو َأْق ــوا ُه ــوا اْعِدُل ــْوٍم َعــىَل َأالَّ َتْعِدُل َق
ــٌر  ــَرٌة َوَأْج ــْم َمْغِف ــاِت هَلُ احِلَ ــوا الصَّ ــوا َوَعِمُل ــَن َآَمنُ ِذي ــَد اهللَُّ الَّ ــوَن * َوَع َتْعَمُل
ــا  َ ــا ُأوَلِئــَك َأْصَحــاُب اجْلَِحيــِم * َيــا َأيُّ ُبــوا بَِآَياتِنَ ِذيــَن َكَفــُروا َوَكذَّ َعظِيــٌم * َوالَّ
ــْم  ــوا اْذُكــُروا نِْعَمــَة اهللَِّ َعَلْيُكــْم إِْذ َهــمَّ َقــْوٌم َأْن َيْبُســُطوا إَِلْيُكــْم َأْيِدَيُ ِذيــَن َآَمنُ الَّ

ــوَن)2(. ِل امْلُْؤِمنُ ــَوكَّ ــىَل اهللَِّ َفْلَيَت ــوا اهللََّ َوَع ُق ــْم َواتَّ ــْم َعنُْك َفَكــفَّ َأْيِدَيُ

هــذه اآليــات تذكــر املســلمني بالعهــود واملواثيــق وااللتــزام هبا وعــدم نقضها 
ــم  ــورة وتعده ــس للس ــوع الرئي ــًا باملوض ــا ربط ــم اهلل هب ــة ذّكره ــا نعم وعده
ــلمني  ــلوك املس ــني س ــة ب ــات الالحق ــط اآلي ــم، وترب ــر العظي ــرة واألج باملغف
وســلوك الكتابيــني )اليهــود والنصــارى( يف إشــارة اىل مــا ينبغــي عليهــم جتنبــه 
وحتذيرهــم مــن نقضهــا كــم نقــض اليهــود عهودهــم مــع رســلهم رغــم ادعائهم 
انــم أبنــاء اهلل وأحبــاءه وحتذيرهــم مــن عاقبــة هــذا األمــر، واختــاذ النصــارى 
عيســى بــن مريــم إهلــًا وتعاملهــم مــع املائــدة التــي أنزلــت عليهــم: َلَقــْد َكَفــَر 
ِذيــَن َقاُلــوا إِنَّ اهللََّ ُهــَو امْلَِســيُح اْبــُن َمْرَيــَم ُقــْل َفَمْن َيْمِلــُك ِمــَن اهللَِّ َشــْيًئا إِْن َأَراَد  الَّ
ــَمَواِت  ــُه َوَمــْن يِف اأْلَْرِض مَجِيًعــا َوهللَِِّ ُمْلــُك السَّ َأْن ُيِْلــَك امْلَِســيَح اْبــَن َمْرَيــَم َوُأمَّ

)1( املائدة: 54 - 56. وظ: الطباطبائي، امليزان: 5/6. 
)2( املائدة: 11-7. 
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ٍء َقِديــٌر * َوَقاَلــِت اْلَيُهــوُد  َواأْلَْرِض َوَمــا َبْينَُهــَم خْيُلــُق َمــا َيَشــاُء َواهللَُّ َعــىَل ُكلِّ يَشْ
ُبُكــْم بُِذُنوبُِكــْم َبــْل َأْنُتــْم َبــرَشٌ  َوالنََّصــاَرى َنْحــُن َأْبنـَـاُء اهللَِّ َوَأِحبَّــاُؤُه ُقــْل َفِلــَم ُيَعذِّ
ــَمَواِت َواأْلَْرِض  ُب َمــْن َيَشــاُء َوهللَِِّ ُمْلــُك السَّ مِمَّــْن َخَلــَق َيْغِفــُر ملَِــْن َيَشــاُء َوُيَعــذِّ

َوَمــا َبْينَُهــَم َوإَِلْيــِه امْلَِصــرُي)1(.

ــل  ــا أه ــدة )ي ــارة واح ــني بعب ــني الطائفت ــع ب ــا جيم ــص عندم ــذا )الن وه
الكتــاب( يســتهدف إبــراز ســلوك مشــرتك ثــم يفــرد كل واحــد منهــا باحلديــث 
انــم يســتهدف ابــراز ســلوك خــاص وان كان كل مــن الســلوكني يصــب يف حقل 
ــم  ــم واخفائه ــذت عليه ــي أخ ــود الت ــق والعه ــض املواثي ــو نق ــد()2( وه واح
ــذي  ــالم ال ــم باالس ــة عليه ــة احلج ــم واقام ــاءت يف كتبه ــي ج ــق الت احلقائ
ــاىل:  ــه تع ــم بقول ــنّي هل ــا تب ــد م ــن بع ــه م ــم ل ــق ونقضه ــك احلقائ ــف تل يكش
ــِل َأْن  ُس ــَن الرُّ ٍة ِم ــرْتَ ــىَل َف ــْم َع ُ َلُك ــنيِّ ــوُلنَا ُيَب ــْم َرُس ــْد َجاَءُك ــاِب َق ــَل اْلِكَت ــا َأْه َي
َتُقوُلــوا َمــا َجاَءَنــا ِمــْن َبِشــرٍي َواَل َنِذيــٍر َفَقــْد َجاَءُكــْم َبِشــرٌي َوَنِذيــٌر َواهللَُّ َعــىَل ُكلِّ 
)3( وبعــد أن عاهــدوا عــىل نــرصة رســله وتعزيرهــم وعــىل حفــظ مــا  ٍء َقِديــٌرَّ يَشْ

ــا. ــالة وأحقيته ــدق الرس ــىل ص ــة ع ــة البين ــاب واقام ــن الكت ــم م أتاه

ــا ترتبــط بفكــرة التحذيــر مــن مــواالة الكافريــن او  هــذه اآليــات كله
ــح يف  ــزان الصحي ــع املي ــة ُّ’’ ’ ’... َّ لتض ــل اآلي ــاب يف مقاب ــل الكت ــني واه املنافق

)1( املائدة: 18-17. 
)2( البستاين، التفسري البنائي: 381/1. 

)3( املائدة: 19. 
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املــواالة فيمــن ينبغــي مواالتــه مــن األوليــاء وحتــدد صفاهتــم)1( وحتــذر حتذيــرًا 
شــديدًا مــن مــواالة غريهــم، فعندهــا يســلبهم النعمــة التــي انعــم هبــا عليهــم 

ــة. ــيغريها اىل نقم ــا وس ــروا هب ــم كف ــة ان ه ــمل النعم ــام وإك بامت

ــْن ُدوِن  ــاَء ِم ــَن َأْولَِي ــوَن اْلَكافِِري ــِذ امْلُْؤِمنُ ــه: اَل َيتَِّخ ــر يف قول ــأت التحذي وي
ــاًة  ــْم ُتَق ــوا ِمنُْه ٍء إاِلَّ َأْن َتتَُّق ــَن اهللَِّ يِف يَشْ ــَس ِم ــَك َفَلْي ــْل َذلِ ــْن َيْفَع ــنَي َوَم امْلُْؤِمنِ
ُفــوا َمــا يِف ُصُدوِرُكــْم َأْو ُتْبــُدوُه  ُرُكــُم اهللَُّ َنْفَســُه َوإىَِل اهللَِّ امْلَِصــرُي * ُقــْل إِْن خُتْ َوحُيَذِّ
ٍء َقِديــٌر *  ــَمَواِت َوَمــا يِف اأْلَْرِض َواهللَُّ َعــىَل ُكلِّ يَشْ َيْعَلْمــُه اهللَُّ َوَيْعَلــُم َمــا يِف السَّ
ا َوَمــا َعِمَلــْت ِمــْن ُســوٍء َتــَودُّ  ــُد ُكلُّ َنْفــٍس َمــا َعِمَلــْت ِمــْن َخــرْيٍ حُمـْـَرً َيــْوَم جَتِ
ُرُكــُم اهللَُّ َنْفَســُه َواهللَُّ َرُءوٌف بِاْلِعَبــاِد)2( )اذ ان  َلــْو َأنَّ َبْينََهــا َوَبْينـَـُه َأَمــًدا َبِعيــًدا َوحُيَذِّ
آليــات الواليــة يف القــرآن ارتبــاط تــام بــم يف آيــة الواليــة يف ســورة املائــدة مــن 
التحذيــر واالبعــاد ول حيــذر اهلل العبــاد عــن نفســه يف كتابــه اال يف بــاب الواليــة(

.)3(

تســتمر آيــات الســورة ومقاطعهــا يف احلديــث عــن العهــود واملواثيــق فرتتبــط 
هــذه اآليــة بآيــة أخــرى ومقطــع آخــر يتصــل هبــا تارخيــًا وموضوعــًا فاآليــة َيــا 
ْغــَت ِرَســاَلَتُه  ــَك َوإِْن َلْ َتْفَعــْل َفــَم َبلَّ ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ َأيُّ
ــة  ــذه اآلي ــَن)4( وه ــْوَم اْلَكافِِري ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللََّ اَل َيْ ــَن النَّ ــَك ِم َواهللَُّ َيْعِصُم

)1( ظ: البستاين، التفسري البنائي: 389/1. 
)2( آل عمران: 28 - 30. 

)3( الطباطبائي، امليزان: 182/5. 
)4( املائدة: 67. 
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نزلــت وحدهــا منفــردة)1(.

تشــري الروايــات مــن طــرق الفريقــني انــا نزلــت يف أمــر واليــة عــيل عليــه 
ــاف ان  ــكان خي ــغ ف ــه بالتبلي ــه وآل ــىل اهلل علي ــي ص ــر النب ــالم)2( وان اهلل ام الس
يتهمــوه يف حمابــاة ابــن عمــه او بــم يفســد بــه الدعــوة فســادًا ال تنجــح معــه ابــدًا 
حتــى نزلــت اآليــة فبلغهــا يف غديــر خــم وقــال فيــه )مــن كنــت مــواله فهــذا 

عــيل مــواله(.

ــة وهــذا  ــة البعث ــة يف بداي ــة اىل انــا نازل حــاول بعــض املفرسيــن رصف اآلي
ــًا  ــة نفســها يكشــف ان قوم ــه تعــاىل ُّ’ ’ ’ ’’َّ ففــي اآلي األمــر ال يتناســب مــع قول
ــة  ــيخالفونه خمالف ــازل وس ــم الن ــذا احلك ــة ه ــون بمخالف ــوا يم ــن كان كافري
شــديدة وســيدبرون املكائــد مــا اســتطاعوا البطالــه وقــد وعــد اهلل رســوله بــان 
ــل ان  ــرأي القائ ــع ال ــاىف م ــذا يتن ــم وه ــل مكره ــم ويبط ــن كيده ــه م يعصم
اآليــة نازلــة يف معــارف وأحــكام اإلســالم االخــرى وليــس يف الواليــة خاصــة 
)فليــس اســتلزام عــدم تبليــغ هــذا احلكــم لعــدم تبليغــه غــريه مــن األحــكام ُّ’ ’ ’ 
’ ’َّ اال ملــكان أمهيتــه ووقوعــه مــن األحــكام يف موقــع لــو امهــل امــره كان ذلــك 
يف احلقيقــة امهــاالً ألمــر ســائر األحــكام وصريورهتــا كاجلســد العــادم للــروح 
التــي هبــا احليــاة الباقيــة واحلــس واحلركــة()3( وهــو األمــر الــذي كان مرتقبــًا ان 

)1( الطالطبائي، امليزان: 43/6. 
)2( ظ: الطري، جامع البيان: 628/4ح 12215، ابن كثري، التفسري: 71/2، السيوطي، 

الدر املنثور: 98/3. 
)3( امليزان: 46/6. 
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خيالفــه النــاس وينقلبــوا عليــه وهــو مــا كان خيشــاه النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه 
ــني ان  ــه اىل ح ــر تبليغ ــكان يؤخ ــزاؤه. ف ــى اج ــن وتتالش ــدم اركان الدي ان تنه
جيــد ظرفــًا مناســبًا فامــره اهلل بالتبليــغ العاجــل ووعــده ان يعصمــه مــن النــاس 
ــه  ــر اهلل نبي ــاال: أم ــد اهلل ق ــن عب ــر ب ــاس وجاب ــن عب ــن اب ــم، ع ــل كيده ويبط
حممــدًا أن ينصــب عليــًا علــًم يف النــاس ليخرهــم بواليتــه فتخــوف الرســول... 
عــن ابــن عبــاس وجابــر بــن عبــد اهلل قــاال: أمــر اهلل تعــاىل نبيــه حممــدًا )صــىل 
اهلل عليــه وآلــه( ان ينصــب عليــًا يف النــاس ليخرهــم بواليتــه فتخــوف رســول 
ــوا يف ذلــك  ــن عمــه وأن يطعن ــى اب ــوا: حاب ــه( أن يقول ــه وآل اهلل )صــىل اهلل علي
عليــه، قــال: فأوحــى اهلل إليــه هــذه اآليــة: ُّ’ ر ’ ’ ’ ’ ’ رت ’’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’’ َّ فقام رســول 

اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه(... بواليتــه يــوم غديــر خــم)1(.

ــرض  ــىل الغ ــُا ع ــق متام ــي تنطب ــورة فه ــة الس ــرية يف خامت ــات االخ ــا اآلي ام
الــذي هتــدف إليــه والــذي هــو )بيــان احلــق املجعــول هلل عــىل العبــاد ان يفــوا 
بالعهــد الــذي عقــدوه وان ال ينقضــوا امليثــاق فليــس هلــم ان يسرتســلوا كيفــم 

ارادوا()2(.

فبعــد ان عرضــت الســورة لقصــة عيســى بــن مريــم واحلواريــني اختتمــت 
ُِذويِن  باآليــات االربــع َوإِْذ َقــاَل اهللَُّ َيــا ِعيَســى اْبــَن َمْرَيــَم َأَأْنــَت ُقْلــَت لِلنَّــاِس اختَّ
ــَس يِل  ــا َلْي ــوَل َم ــوُن يِل َأْن َأُق ــا َيُك ــْبَحاَنَك َم ــاَل ُس ــْن ُدوِن اهللَِّ َق ــنْيِ ِم َ ــَي إهَِل َوُأمِّ
ــا يِف َنْفِســَك  ــُم َم ــيِس َواَل َأْعَل ــا يِف َنْف ــُم َم ــُه َتْعَل ــْد َعِلْمَت ــُه َفَق ــُت ُقْلُت ــقٍّ إِْن ُكنْ بَِح

)1( العيايش، التفسري: 361/1 ح 155، وظ: الطباطبائي، امليزان: 54/6. 
)2( الطباطبائي، امليزان: 241/6. 
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ــُدوا اهللََّ  ــِه َأِن اْعُب ــي بِ ــا َأَمْرَتنِ ــْم إاِلَّ َم ــُت هَلُ ــا ُقْل ــوِب * َم ُم اْلُغُي ــالَّ ــَت َع ــَك َأْن إِنَّ
ــَت  ــَت َأْن ْيَتنِــي ُكنْ ــمَّ َتَوفَّ ــا ُدْمــُت فِيِهــْم َفَل ــُت َعَلْيِهــْم َشــِهيًدا َم ُكــْم َوُكنْ َريبِّ َوَربَّ
ــاُدَك َوإِْن  ــْم ِعَب ُ ــْم َفإِنَّ هْبُ ــِهيٌد * إِْن ُتَعذِّ ٍء َش ــىَل ُكلِّ يَشْ ــَت َع ــْم َوَأْن ــَب َعَلْيِه ِقي الرَّ
ــنَي  اِدِق ــُع الصَّ ــْوُم َينَْف ــَذا َي ــاَل اهللَُّ َه ــُم * َق ــُز احْلَِكي ــَت اْلَعِزي ــَك َأْن ــْم َفإِنَّ ــْر هَلُ َتْغِف
ــًدا َريِضَ اهللَُّ  ــا َأَب ــَن فِيَه ــاُر َخالِِدي ــا اأْلَْنَ تَِه ــْن حَتْ ــِري ِم ــاٌت جَتْ ــْم َجنَّ ــْم هَلُ ِصْدُقُه
ــَمَواِت َواأْلَْرِض َوَمــا  َعنُْهــْم َوَرُضــوا َعنْــُه َذلـِـَك اْلَفــْوُز اْلَعظِيــُم * هللَِِّ ُمْلــُك السَّ

.)1( ــٌرَّ ٍء َقِدي ــىَل ُكلِّ يَشْ ــَو َع ــنَّ َوُه فِيِه

تتنــاول هــذه اآليــات قضيــة نقــض النصــارى لعهودهــم واختاذهــم عيســى 
ــي  ــؤاله، وه ــم بس ــة عليه ــة للحج ــلوكهم واقام ــة لس ــًا متعرض ــم إهل ــن مري ب
ــزام  ــه الســورة وهــو رضورة االلت ــًا مــع الغــرض الــذي هتــدف إلي ــق متام تنطب
ــم  ــق وه ــك املطل ــو املل ــاده فه ــىل عب ــوذ هلل ع ــاق املأخ ــود وامليث ــد املعه بالعه
عبــاده وال يملكــون فيــم أمرهــم بــه أو ناهــم عنــه إالَّ الســمع والطاعــة وليــس 

ــم اخــذ عليهــم مــن عهــود ومواثيــق إالَّ أن يفــوا هبــا. هلــم في

ــة  ــع أو قص ــة أو مقط ــلل يف كل آي ــق تتس ــود واملواثي ــزام بالعه ــة االلت فقضي
ــىل  ــائج ع ــن الوش ــني م ــل مت ــا بحب ــاط اجزائه ــن ارتب ــئ ع ــا ينب ــورة مم يف الس
الرغــم مــن تعــدد املوضوعــات وتنــوع القصــص واختــالف نزوهلــا ونــت عــن 
ــر املســلمني ممــا ســيحل هبــم  ــاع ســنن الســابقني يف نقضهــم العهــود وحتذي اتب
مــن ســلب النعمــة إن هــم نقضــوا عهودهــم ال ســيم العهــد املعهــود وامليثــاق 
املأخــوذ يــوم الغديــر بواليــة أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم.

)1( املائدة: 116 - 120. 
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امل�سادر:

القرآن الكريم

1 - األربــيل، عــيل بــن عيســى )ت693ه( كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة، 
تقديــم جعفــر الســبحاين، دار األضــواء، بــريوت - لبنــان، ط 2، 1985م.
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3 - الروســوي، اســمعيل حقــي )ت1137ه( روح البيــان، تــع: امحــد عــز 
وعنايــة، دار احيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت - لبنــان، ط 1، 2001 م.

4 - الرتمــذي، حممــد بــن عيســى بــن ســورة )ت279ه( ســنن الرتمــذي أو 
ــد اللطيــف، دار الفكــر، بــريوت -  ــد الوهــاب عب اجلامــع الصحيــح، تــح: عب

ــان، ط 1، 1987 م. لبن

5 - ابن اجلوزي، فنون االفنان يف عيون علوم القرآن

ــط،  ــن يوســف )ت745ه( البحــر املحي ــان األندلــيس، حممــد ب ــو حي 6 - أب
ــة،  ــد املوجــود وعــيل حممــد معــوض، دار الكتــب العلمي تــح: عــادل امحــد عب

ــان، ط 2، 2007 م. ــريوت - لبن ب

7 - اخلطيــب البغــدادي، أمحــد بــن عــيل )ت463ه( تاريــخ بغــداد أو مدينــة 
ــريوت -  ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــح: مصطف ــالم، ت الس

ــان، ط 1، 1997 م. لبن
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ــرازي، حممــد بــن عمــر بــن احلســني )ت604ه( مفاتيــح الغيــب، أو  8 - ال
ــان، ط 2، 2004 م. ــريوت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــري، دار الكت ــري الكب التفس

9 الســيوطي، جــالل الديــن )ت911ه( االتقــان يف علــوم القــرآن، دار 
الكتــب العلميــة، بــريوت - لبنــان، ط 2، 2003 م.

10 - الســيوطي )نفســه( الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، تصحيــح: نجيب 
نجيــب، دار احيــاء الرتاث، بــريوت - لبنــان، ط 1، 2009م.

11 - الطــري، حممــد بــن جريــر )ت310ه( جامــع البيــان يف تأويــل القرآن، 
دار الكتــب العلميــة، بــريوت - لبنــان، ط 4، 2005 م.

ــري  ــان يف تفس ــع البي ــن )ت548ه( جمم ــن احلس ــل ب ــريس، الفض 12 - الط
ــان، ط 2، 2005 م. ــريوت - لبن ــات، ب ــي للمطبوع ــة األعلم ــرآن، مؤسس الق

13 - الطويس، حممد بن احلسن )ت460ه( التبيان يف تفسري القرآن، تقديم: أغا 
بزرك الطهراين، دار احياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، ط 1، 1988م.

ــخ،  ــر، مؤسســة التاري ــر والتنوي ــن عاشــور، حممــد الطاهــر، التحري 14 - اب
ــان، ط 1، 2000م. ــريوت - لبن ب

15 - عبد اهلل شحاته، أهداف كل سورة ومقاصدها يف القرآن الكريم.

16 - العيايش، حممد بن مسعود )ت ق 4 ه( تفسري العيايش، تح: هاشم الرسويل 
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17 - ابــن كثــري، أبــو الفــداء الدمشــقي )ت774ه( تفســري القــرآن العظيــم، 
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دار الكتــب العلميــة، بــريوت - لبنــان، ط 1، 2004 م.

18 - الكلينــي، حممــد بــن يعقــوب )ت328ه( الــكايف، مؤسســة األعلمــي، 
بــريوت - لبنــان، ط 1، 2005م.

ــورات  ــرآن، منش ــري الق ــزان يف تفس ــي، املي ــني الطباطبائ ــد حس 19 - حمم
مؤسســة األعلمــي، بــريوت - لبنــان، ط 2، 2002ه.

20 - حممد رشيد رضا، تفسري القرآن الكريم املشهور بتفسري املنار، خرج أحاديثه: 
ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط 2، 2005 م.

21 - حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم، 
منشــورات ذوي القربــى، قــم - ايــران، ط 2، 1988 م.

ــد،  ــة التمهي ــرآن، مؤسس ــوم الق ــد يف عل ــة، التمهي ــادي معرف ــد ه 22 - حمم
ــران، ط 1، 2007 م. ــم - إي ق

23 - حممــود البســتاين، التفســري البنائــي للقــرآن الكريــم، جممــع البحــوث 
ــران، ط 1، 1381 ه. ــهد - اي ــالمية، مش اإلس

ــة  ــاد يف معرف ــن النعــمن )ت413ه( االرش ــد ب ــن حمم ــد ب ــد، حمم 24 - املفي
حجــج اهلل عــىل العبــاد، تــح: مؤسســة آل البيــت حلقيــق الــرتاث، قــم - ايــران، 

ط 2، 1993 م.

25 - أبو نعيم األصبهاين، ما نزل من القرآن يف عيل

26 - الواحــدي، عــيل بــن أمحــد النيســابوري )ت468ه( أســباب النــزول، 
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داللة لفظ )املوىل( على والية أمري املؤمنني )عليه السالم( يف تفاسري أهل 
السنة واجلماعة

م. د. كرمي حمزة حميدي

مة املقدِّ

ــرآن  ــه اهللُ بالق ــْن خصَّ ــىل َم ــالم ع ــالة والس ــني، والص ــد هلل رب العامل احلم
ــد.. ــن. وبع ــني الطاهري ــه الطيب ــىل آل ــد وع ــم حمم العظي

ــا جــاءت  ــًة يف التاريــخ اإلســالمّي؛ ألنَّ ــر مفصليَّ ــُة الغدي فقــد كانــت حادث
ــه الباطــل  ــاٍب ال يأتي ــارئ عــزَّ وجــلَّ بكت هــا الب ة، خصَّ ــة رســالٍة ســمويَّ يف ناي
هــا بنبــيٍّ ليــس كمثلــه مــن البــرش، مــن  مــن بــني يديــه، وال مــن خلفــه، وخصَّ
ــَوى(  ــِن اهل ــُق ع ــا ينطِ ــه: )َوَم ــاىل بحقِّ ــال تع ــة، فق ــة واخللقي ــات الكملي الصف
ــوٍم،  ــاٍم معص ــا بإم ــا أيًض ه ــق أن خيصَّ ــن الالئ ــكان م ــم/ 3[، ف ــورة النج ]س
يتحــىّل بشــمئل وصفــات متناغمــة مــع مــا ُذِكــر آنًفــا. وهــو مــا حصــل بالفعــل 
يف يــوم غديــر خــم؛ إذ كان املوعــُد مناســًبا، لكــي ُيعلــن رســول اهلل )صــىّل اهلل 
ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــني ع ــري املؤمن ــه أم ــه وخليفت ــه لوصيِّ ــن بيعت ــه( ع ــه وآل علي

ــه الســالم(. )علي

ــُد  ــا نج ن ــك أنَّ ــرآين؛ ذل ــص الق ــة النَّ ــك البيع ــة لتل ــق املهمَّ ــن املصادي وم
ــت فارســها، )املــوىل(  نصوًصــا قرآنيَّــًة متعــّددة، أشــارت إىل تلــك البيعــة، وخصَّ
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ــه تلــك البيعــة  ضــت ل ــا تعرَّ ــم. وليــس خفــيٌّ م ــه رســولنا الكري كــم عــرَّ عن
مــن خــذالن، وتشــكيك، وتغييــب. ولكــن اهلل شــاء أن تبقــى تلــك اللحظــات 
ــا جــاءت  ــخ املنصفــة. مــن هن ــات التاري ــدة يف نفــوس املوالــني، ويف مدّون خال
ــاظ،  ــن ألف ــا م ــا ُيرادفه ــوىل( وم ــظ )امل ــة لف ــة دالل ــث ملعرف ــذا البح ــرة ه فك
عــىل واليــة أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف تفاســري أهــل الســنَّة واجلمعــة؛ إذ 
ــة يف تاريــخ بيعــة الغديــر وحوادثهــا. وإْن  حفلــت تلــك التفاســري مشــاهد مهمَّ
نــا  حــاول بعضهــم التشــكيك، والتأويــل، مــن أجــل إبعــاد هــذه املنقبــة. غــري أنَّ
ــات  ــا مــا يعالــج فكــرة البحــث، بالرجــوع إىل ُأّم بعــد التــوّكل عــىل اهلل َرَصدن
ــة  ــٍد، وثالث ــٍة، ومتهي م ــىل مقدِّ ــث ع ــاء البح ــرة، فج ــة واملتأخ ــري املتقّدم التفاس

مباحــث، تتلوهــا خالصــة ألهــم مــا جــاء يف البحــث.

ــة،  ــم اللغويَّ ــوىل يف املعاج ــظ امل ــة لف ــه دالل ــُت في ــد تناول ــُد، فق ــا التمهي أمَّ
ل، فقــد جــاء بعنــوان: »معــاين )املــوىل( وداللتهــا عــىل واليــة  ــا املبحــث األوَّ وأمَّ
ــوىل(  ــظ )امل ــة للف ــاين خمتلف ــه مع ــُت في ــالم(«؛ تناول ــه الس ــني )علي ــري املؤمن أم
ومــا ُيشــتق منــه، أو يقارُبــه يف الداللــة، ممَّــا ُيعطــي دالالت خمتلفــة عــىل واليــة 
أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(. يف حــني خصصــُت املبحــث الثــاين بآيــة الواليــة 
ــنة  ــل الس ــري أه ــالم( يف تفاس ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــة أم ــىل والي ــا ع وداللته
ــة  ــات دالل ــر اآلي ــن أكث ــا م ــث؛ ألنَّ ــذا املبح ــردت يف ه ــد انف ــة، وق واجلمع
ــا املبحــث الثالــث واألخــري، فقــد جــاء بعنــوان:  وقرًبــا مــن حادثــة الغديــر. وأمَّ
ض فيهــا املفــرسون إىل معنــى )املــوىل(«. وقــد اخرتنــا ثالث  »آيــات أخــرى تعــرَّ
آيــات تضمنــت اإلشــارة إىل داللــة هــذه اللفظــة، وإىل موضوعهــا األهــم بيعــة 
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الغديــر.

م هــذا اجلهــد إىل ســّيدي ومــوالي، ومــوىل  ويف اخلتــام ال يســعني إاّل أن ُأقــدِّ
املســلمني مجيًعــا، أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، راجًيــا شــفاعته يــوم الــورود، 

واهلل ويّل التوفيــق.

التمهيد: دللة لفظ املوىل يف املعاجم اللغويَّة

ــا لفظــة )املــوىل( يف أّول معجــم يف املــوروث اللغــوّي، وهــو معجــم  ُتطالعن
العــني، يف مــادة )ويل(، حيــث يقــول اخلليــل - رمحــه اهلل تعــاىل -: »ويل: الَوالية: 
ــْوىل. واملــوايل:  مصــدُر امُلــواالة، والِواليــة مصــدر الــوايل. والــوالء: مصــدر امَل
ــن  ــّلم م ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــّي ص ــِت النّب ــل بي ــن أه ــوايل م ــّم. وامَل ــو الع بن
ــويّل: ويّل النِّعــم.  ــويّل. وال ــق واحلليــف وال ــْوىَل: املعت ــه الّصدقــة. وامَل حيــرم علي
ــني يف  ــنْي أو فعل ــني َرْمَيَت ــوايَل ب ــا: أن ُي ــواالة أيض ــوىل، وامل ــاُذ امل ــواالة: اخّت وامل
ــة أســهم والء. و]تقــول[: عــىل الــوالء،  ــه بثالث األشــياء كّلهــا. وتقــول: أصبت
: املطــر الــذي يكــون بعــد الوســمّي، ]يقــال[:  ء. والــويلُّ أي: الــّيء َبعــَد الــيَّ
ُولَِيــِت األَْرُض َوْليــًا فهــي َمْولِّيــة، وقــد والهــا املطــر والغيــث«)1(. يقــوُل ابــن 
ــُب،  اِح ــُق، َوالصَّ ــُق َوامْلُْعَت ــْوىَل: امْلُْعتِ ــاِب امْلَ ــَن اْلَب ــادة )ويل(: »َوِم ــارس يف م ف
، َواجْلَــاُر، ُكلُّ َهــُؤاَلِء ِمــَن اْلــَويْلِ َوُهــَو  ـارِصُ ، َوالنَـّ َواحْلَِليــُف، َواْبــُن اْلَعــمِّ
ــَرى  ــَذا، ]َأْي َأْح ــاَلٌن َأْوىَل بَِك ــُه. َوُف ــَو َولِيُّ ــَر َفُه ــَر آَخ ــْن َويِلَ َأْم ــْرُب. َوُكلُّ َم اْلُق

البرصي  الفراهيدي  متيم  بن  عمرو  بن  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  العني،  كتاب   )1(
)ت170هـ(، املحقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، )د. 

ط( )د. ت(: 8/ 365. 
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ــَواَلُء َأْيًضــا:  ــاَلٍن. َواْل ــُؤاَلِء َواَلُء ُف ــاُل َه ــوَن. ُيَق ــَواَلُء: امْلَُواُل ــَدُر... َواْل ــِه َوَأْج بِ
ْرِث ِمــْن  ــِه يِف اإْلِ ــُه َيُكــوُن َأْوىَل بِ َواَلُء امْلُْعَتــِق، َوُهــَو َأْن َيُكــوَن َواَلُؤُه ملُِْعتِِقــِه، َكَأنَّ
َر ِذْكُر  ِه إَِذا َلْ َيُكــْن لِْلُمْعتـِـِق َواِرُث َنَســٍب«)1(. وقــال ابــن األثــري: »َوَقــْد َتَكــرَّ َغــرْيِ
، وامَلالُك،  بُّ ة، َفُهــَو الــرَّ »امَلــْوىَل« يِف احْلَِديــِث، َوُهــَو اْســٌم يَقــع َعــىَل مَجاعــٍة َكثــرِيَ
ــيِّد، وامُلنِْعــم، وامُلْعتـِـُق، والنَّــارص، وامُلِحــّب، والتَّابـِـع، واجلــاُر، وابــُن الَعّم،  والسَّ
ْهــر، والعْبــد، وامُلْعَتــُق، وامُلنَْعــم َعَليــه. وأْكثرهــا َقــْد  واحلَِليــُف، والَعقيــد، والصِّ
َجــاَءْت يِف احْلَِديــِث، َفُيضــاف ُكّل واِحــٍد إىَِل َمــا َيْقَتضيــه احلديــُث الــَواِرُد فِيــِه. 
َتِلــف َمصــادُر َهــِذِه  ــْد خَتْ ــه. َوَق ــِه َفُهــو َمــْوالُه َوَوليُّ وُكلُّ َمــن َويِلَ أْمــرًا َأْو َقــاَم بِ
األْســَمء. َفاْلَواَلَيــُة بالَفْتــح، يِف النََّســب والنُّــرْصة وامُلْعتـِـق. واْلِواَلَيــُة بالكــرْس، يِف 

ــْوَم«)2(. ــن َواىَل الَق ــَواالُة ِم ــق وامُل ــارة. والــَوالُء، امُلْعَت اإلَم

دت املعــاين التــي حيملهــا لفــظ )املــوىل(، حتــى ُعــدَّ مــن )املشــرتك  لقــد تعــدَّ
اللفظــّي(، فهــو يــأت بمعنــى: ابــن العــم، والنــارص، واحلليــف، واألْوىل باألمــر، 
ــث ال  ــذا البح ــا، ويف ه ــورة آنًف ــاين املذك ــن املع ــا م ــار، وغريه ــب، واجل وامُلح
ــه الســالم(،  ــة أمــري املؤمنــني )علي ــدلُّ عــىل والي ــى الــذي ي ــا ســوى املعن يّمن
ســواء أكان رصحًيــا، أم غــري رصيــح. وهــذا ال يعنــي أنَّ البحــث ســُيعنى بألفــاظ 

)ت395هـ(،  احلسني  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس   )1(
املحقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر/ 1399هـ - 1979م: 6/ 141. 

)2( النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن 
أمحد  طاهر  حتقيق:  )ت606هـ(،،  األثري  ابن  اجلزري  الشيباين  الكريم  عبد  ابن  حممد 
الزاوى - حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية - بريوت/ 1399هـ - 1979م: 5/ 

 .228
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)املــوىل( مجيًعــا، ألنَّ بعضهــا قــد ال يعنــي الِواليــة، أو املتــويّل لأمور، واملســتحق 
للتــرّصف فيهــا.

وممَّــا جيــدُر ذكــره أنَّ املعــاين التــي تتوّلــد مــن اجلــذر )ويل( - وحتمــل معنــى 
ــوىل، األْوىل،  ــاظ: )امل ــن ألف ــأت م ــد ت ــريٌة، فق ــور - كث ــويّل لأم ــة، أو الت الِوالي
ــري  ــة أم ــىل والي ــوىل( ع ــة )امل ــنعالج دالل ــا س ــن هن ــويل(. م ــر، وال وأويل األم
ض فيهــا مفــرسو أهــل  املؤمنــني )عليــه الســالم( يف اآليــات القرآنيــة، التــي يتعــرَّ

الســنة واجلمعــة هلــذا املوضــوع.

املبحث الأول: معاين )املوىل( ودللتها على ولية اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(

ســنتناول يف هــذا املبحــث معــاين خمتلفــة للفــظ )املــوىل( ومــا ُيشــتق منــه، أو 
يقارُبــه يف الداللــة، ممَّــا ُيعطــي دالالت خمتلفــة عــىل واليــة أمــري املؤمنــني )عليــه 
ــت  ــارص، فعاجل ــويل، أو الن ــى األْوىل، أو ال ــوىل بمعن ــيء امل ــا جم ــالم(، ومنه الس
ــا  ــد اقترصن ــنة واجلمعــة. وق ــر يف تفاســري أهــل الس ــة الغدي هــذه املعــاين حادث
ــة  ــبًبا يف معاجل ــت س ــا كان ــك ألنَّ ــدودة؛ وذل ــاٍت حم ــىل آي ــث ع ــذا املبح يف ه
ــه  ــني )علي ــري املؤمن ــة أم ــىل والي ــدال ع ــا ال ــوىل، بمعناه ــة امل ــن لدالل املفرسي

الســالم( دون غــريه مــن املعــاين، وهــذه املعــاين هــي: 

ــَس  ــْم َوبِْئ ــَي َمْوالُك ــاُر ِه ــُم النَّ ــاىل: )َمْأواُك ــه تع ــوىل يف قول ــة امل أّواًل: دالل
ــرُي( امْلَِص

ــَس امْلَِصــرُي(  ــاُر ِهــَي َمْوالُكــْم َوبِْئ وجــاء ذلــك يف قولــه تعــاىل: )َمْأواُكــُم النَّ
]ســورة احلديــد/ مــن اآليــة 15[؛ إذ ذهــب املفــرسون إىل أنَّ معنــى قولــه: )هــي 
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موالكــم( يف اآليــة، أي: النــار أوىل بكــم)1(. وعجيــٌب أمــُر املفرسيــن؛ فهــم قــد 
أمجعــوا عــىل أنَّ )موالكــم( هنــا بمعنــى األوىل بكــم. وأنكــروا ذلــك يف معــاين 
ــة أمــري املؤمنــني  ــد أولويَّ ــا تؤكِّ )املــوىل( مجيعهــا الــواردة يف القــرآن الكريــم؛ ألنَّ

)عليــه الســالم( يف اخلالفــة كــم ســيتبنيَّ لنــا.

لذلــك حــاول الــّرازي تأويــل هــذا التفســري، بقولــه: »ويف لفــظ املــوىل هاهنــا 
ــْوىَل  ــُه َأنَّ امْلَ ِقيُق ــْم، َوحَتْ ــْم َأْي َمِصرُيُك ــاٍس: َمْوالُك ــُن َعبَّ ــاَل اْب ــا َق ــَواٌل: َأَحُدَه َأْق
ــِذي َتْقُرُبــوَن  ، َوُهــَو اْلُقــْرُب، َفامْلَْعنَــى َأنَّ النَّــاَر ِهــَي َمْوِضُعُكــُم الَّ َمْوِضــُع اْلــَويْلِ
اِج  جَّ : َيْعنـِـي َأْوىَل بُِكــْم، َوُهَو َقــْوُل الزَّ ِمنـْـُه َوَتِصُلــوَن إَِلْيــِه، َوالثَّــايِن: َقــاَل اْلَكْلبـِـيُّ
ــِذي َقاُلــوُه معنــى وليــس بتفســري للفــظ،  اِء َوَأيِب ُعَبْيــَدَة، َواْعَلــْم َأنَّ َهــَذا الَّ َواْلِفــرَّ
ــٍد  ــتِْعَمُل ُكلِّ َواِح ــحَّ اْس ــِة، َلَص َغ ــٍد يِف اللُّ ــى َواِح ــْوىًل َوَأْوىَل بَِمْعنً ــْو َكاَن َم ألن َل
ِمنُْهــَم يِف َمــَكاِن اآْلَخــِر، َفــَكاَن جَيِــُب َأْن َيِصــحَّ َأْن ُيَقــاَل: َهــَذا َمــْوىَل ِمــْن ُفــاَلٍن 
َكــَم ُيَقــاُل: َهــَذا َأْوىَل ِمــْن ُفــاَلٍن، َوَيِصــحُّ َأْن ُيَقــاَل: َهــَذا َأْوىَل ُفــاَلٍن َكــَم ُيَقــاُل: 
ــِذي َقاُلــوُه َمْعنـًـى َوَلْيَس بَِتْفِســرٍي،  َهــَذا َمــْوىَل ُفــاَلٍن، َومَلَّــا َبَطَل َذلـِـَك َعِلْمنـَـا َأنَّ الَّ
 ، ــَك بِإَِماَمــِة َعــيِلٍّ ــا مَتَسَّ يــَف امْلُْرَتــَى مَلَّ ِ ِقيَقــِة أِلَنَّ الرشَّ ــا َعــىَل َهــِذِه الدَّ ــَم َنبَّْهنَ َوإِنَّ

)1( ينظر جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو 
جعفر الطري )ت310هـ(، املحقق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1/ 1420 
هـ - 2000 م: 23/ 187. ومعاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن الرسي بن سهل، أبو 
إسحاق الزجاج )ت311هـ(، املحقق: عبد اجلليل عبده شلبي، عال الكتب - بريوت، 
ط1/ 1408 هـ - 1988 م: 5/ 125. وبحر العلوم، )تفسري السمرقندي(، أبو الليث 
العلميَّة/  الكتب  دار  )ت373هـ(،  السمرقندي  إبراهيم  بن  أمحد  بن  حممد  بن  نرص 

1993م، )د. ط(: 3/ 405. 
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ــاَلُم: »َمــْن ُكنْــُت َمــْواَلُه َفَعــيِلٌّ َمــْواَلُه« بَِقْولـِـِه/ َعَلْيــِه السَّ

ــِة  َغ ــِة اللُّ ــَواِل َأِئمَّ ــَك بَِأْق ــجَّ يِف َذلِ ــُه َأْوىَل، َواْحَت ــْوىَل َأنَّ ــايِن َم ــُد َمَع ــاَل: َأَح َق
ــٌل  ــَظ حُمَْتِم ْف ــَت َأنَّ اللَّ ــاُه َأْوىَل، َوإَِذا َثَب ــْوىَل َمْعنَ ــَأنَّ َم ــِة، بِ ــِذِه اآْلَي ــرِي َه يِف َتْفِس
ــمِّ  ــَن اْلَع ــِه اْب ــوِت، َكَكْونِ ــنْيَ الثُُّب ــا َب ــَداُه إِمَّ ــا َع ــِه، أِلَنَّ َم ــُه َعَلْي ــَب مَحُْل ــُه َوَج َل
ِل َعَبًثــا،  ، َأْو َبــنْيَ ااِلْنتَِفــاِء، َكامْلُْعتـِـِق َوامْلُْعَتــِق، َفَيُكــوُن َعــىَل التَّْقِديــِر اأْلَوَّ َوالنَّــارِصَ
ــِل َأنَّ َقــْوَل َهــُؤاَلِء يِف  لِي ــا بِالدَّ ــا َنْحــُن َفَقــَد َبيَّنَّ ــا، َوَأمَّ ــايِن َكِذًب َوَعــىَل التَّْقِديــِر الثَّ
َهــَذا امْلَْوِضــِع َمْعنـًـى اَل َتْفِســرٌي، َوِحينَِئــٍذ َيْســُقُط ااِلْســتِْداَلُل بـِـِه، َويِف اآْلَيــِة َوْجــٌه 
آَخــُر: َوُهــَو َأنَّ َمْعنَــى َقْولِــِه: ِهــَي َمْوالُكــْم َأْي اَل َمــْوىَل َلُكــْم، َوَذلِــَك أِلَنَّ َمــْن 
ــْذاَلُن َوُمِعينـُـُه اْلُبــَكاُء،  ُه اخْلِ َكاَنــِت النَّــاُر َمــْواَلُه َفــاَل َمــْوىَل َلــُه، َكــَم ُيَقــاُل: َنــارِصُ
ــٌد بَِقْولـِـِه َتَعــاىَل: )َوَأنَّ اْلكافِِريَن اَل  َأْي اَل َنــارِصَ َلــُه َواَل ُمِعــنَي، َوَهــَذا اْلَوْجــُه ُمَتَأكِّ

ــٍد: 11[«)1(. ــْم( ]حُمَمَّ ــْوىل هَلُ َم

ة، منها: ويف حتليل هذا القول أمور عدَّ

ــُد  - إمجــاُع املفرسيــن عــىل أنَّ )موالكــم( يف اآليــة بمعنــى )أوىل بكــم(. ويؤيِّ
ذلــك مــا ذهــب إليــه اللغويــون)2(، قــال الصاحــب بــن عبــاد: »وتكــوُن بَمْعنــى 

)1( مفاتيح الغيب، )التفسري الكبري(، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي 
الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت606هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 

- بريوت، ط3/ 1420هـ: 29/ 459. 
)2( ينظر التقفية يف اللغة، أبو برش، اليمن بن أيب اليمن الَبندنيجي، )ت284هـ(، املحقق: د. 
خليل إبراهيم العطية، اجلمهورية العراقية - وزارة األوقاف - إحياء الرتاث اإلسالمي 
بن  عباد  بن  إسمعيل  اللغة،  يف  املحيط  و   .115 م:   1976 بغداد/   - العاين  مطبعة   -
العباس، أبو القاسم الطالقاين، املشهور بالصاحب بن عباد )ت385هـ(، املحقق: حممد 
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األُْوىل؛ كَقْولـِـه َعــزَّ ِذْكــُره: » ِهــَي َمْوالَُكــم » أي هــَي َأْوىل بكــم«)1(.

- واضــح أنَّ تأويلــه قــد جــاء معارضــًة لــرأي الرشيــف املرتــى؛ لكونــه قــد 
ــه الســالم(، فهــو بذلــك  ــة أمــري املؤمنــني )علي اســتدلَّ هبــذا املعنــى عــىل والي
ــة  ــات املرتبط ــيَّم اآلي ــالم(. وال س ــم الس ــت )عليه ــِه آلل البي ــرتف بعداِئ يع

ــة. ــم معتقــد الشــيعة اإلماميَّ ــا مــن صمي ــة؛ ألنَّ بالوالي

- اســتدلَّ عــىل أنَّ معنــى )موالكــم( هــو )ال مــوىل لكــم( كــم جــاء يف قولــه 
ــىل  ــرتُض ع ــه يع ــٍد: 11[. ولكنَّ ــْم( ]حُمَمَّ ــْوىل هَلُ ــَن اَل َم ــاىل: )َوَأنَّ اْلكافِِري تع
ــى )أوىل  ــا بمعن ــىل أنَّ ــم( ع ــي موالك ــة )ه ــتدالله بآي ــى اس ــف املرت الرشي

ــْواَلُه((. ــيِلٌّ َم ــْواَلُه َفَع ــُت َم ــْن ُكنْ ــث: ))َم ــد حدي ــم(؛ لتعضي بك

ــه جــاء  ــّرازي يف تفســريه؛ ألنَّ ــه ال ــا ضعــف مــا ذهــب إلي ــنيَّ لن وبذلــك يتب
ــى. ــف املرت ــتدالل الرشي ــف اس ــي تضعي ــدة، وه ــة واح لغاي

ِذيــَن آَمنُــوا  ثانًيــا: داللــة لفــظ املــوىل يف قولــه تعــاىل: )َذلـِـَك بِــَأنَّ اهللََّ َمــْوىَل الَّ
َوَأنَّ اْلَكافِِريــَن اَل َمــْوىَل هَلـُـْم( 

ذكــر أكثــُر املفرسيــن أنَّ معنــى )املــوىل( يف اآليــة أعــاله بمعنــى )الــويل(، قــال 
ــوا( ]ســورة حممــد/ مــن  ــَن آَمنُ ِذي ــْوىَل الَّ ــَأنَّ اهللََّ َم ــَك بِ ــه )َذلِ الطــرّي: » يف قول
ــك  ــد اهلل )ذل ــراءة عب ــك يف ق ــا أن ذل ــر لن ــد ُذك ــم. وق ــال: وليه ــة 11[ ق اآلي
ــَم  ــا )إِنَّ ــي هــي يف مصاحفن ــدة الت ــي يف املائ ــوا(، وأنَّ الت ــَن آَمنُ ِذي ــأنَّ اهلل ويِلُّ الَّ ب

حسن آل ياسني، عال الكتب - بريوت، ط1/ 1994م: 2/ 468. 
)1( املحيط يف اللغة: 2/ 468. 
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ــَن ال  ــه )َوَأنَّ اْلَكافِِري ــه. وقول ــْم اهللَُّ( يف قراءت ــَم َمْوالُك ــُم اهللَُّ َوَرُســوُلُه( )إنَّ َولِيُُّك
ــه  ــارص«)1(. وتابع ــم، وال ن ــاهلل ال ويّل هل ــن ب ــأن الكافري ــول: وب ــْم( يق ــْوىَل هَلُ َم
أكثــر املفرسيــن)2(. ويفــرّسُ الــّرازّي )ت606ه( معنــى الــويّل بقولــه: »اْلــَويِلُّ ُهــَو 
ــِه  ــَرِة َطاَعاتِ ِة اهللَِّ بَِســَبِب َكْث ــا ِمــْن َحــْرَ ــُد َقِريًب َغــِة َفــإَِذا َكاَن اْلَعْب اْلَقِريــُب يِف اللُّ
ــاَك  ــانِِه َفُهنَ ــِه َوإِْحَس ــِه َوَفْضِل ــُه بَِرمْحَتِ ــا ِمنْ بُّ َقِريًب ــرَّ ــِه َوَكاَن ال ــَرِة إِْخاَلِص َوَكْث

ــُة«)3(. ــِت اْلِواَلَي َحَصَل

غــري أنَّ بعــض املفرسيــن أشــار إىل أنَّ معنــى املــوىل هــو النــارص، ومــن ثــمَّ 
ــد هــذا املعنــى يف نــرصة أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، قــال مكــي بــن أيب  يتأكَّ
ــىل أن  ــن ع ــر املفرسي ــارص وأكث ــوىل الن ــاس: امل ــن عب ــال اب ــيس: »ق ــب القي طال
املــوىل هنــا: الــويل، واملعنــى واحــد، وعــىل هــذا يتنــاول قــول النبــي )صــىل اهلل 
عليــه ]وآلــه[ وســلم(: ))مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله أي: مــن كنــت وليــه 

)1( جامع البيان: 22/ 163. 
)2( ينظر الوسيط يف تفسري القرآن املجيد، أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي، 
املوجود،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ  وتعليق:  حتقيق  )ت468هـ(،  الشافعي  النيسابوري، 
العلمية،  الكتب  دار  الفرماوي،  احلي  عبد  الدكتور  األستاذ  وقرظه:  قدمه  وآخرون، 
بريوت - لبنان، ط1/ 1415هـ - 1994م: 4/ 122. ومعال التنزيل يف تفسري القرآن 
الشافعي  البغوي  الفراء  بن  حممد  بن  مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو  البغوي(،  )تفسري 
ط1/  -بريوت،  العريب  الرتاث  إحياء  دار  املهدي،  الرزاق  عبد  املحقق:  )ت510هـ(، 
بن  حممود  القاسم  أبو  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  والكشاف   .211  /4 هـ:   1420
عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل )ت538هـ(، دار الكتاب العريب - بريوت، ط3/ 

1407هـ: 4/ 319. 
)3( مفاتيح الغيب: 21/ 431. 
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ــرصين  ــواّلين وين ــن كان يت ــاه: م ــل معن ــارصه((. وقي ــه ون ــيل ولي ــارصه فع ون
فهــو يتــوىّل ]عليــًا[ وينــرصه«)1(. واملعنــى األخــري يؤّكــد واليــة ونرصة الرســول 
)صــىّل اهلل عليــه وآلــه وســّلم( لإلمــام عــيّل )عليــه الســالم(، وهــذا إقــراٌر مــن 
القيــيّس هبــذا املعنــى، وإاّل فــإنَّ بعــض املفرسيــن قــد ذكــر أنَّ املــوىل هنــا بمعنــى 
النــارص، ولكــن مــن دون اإلشــارة إىل حديــث الرســول )صــىل اهلل عليــه وآلــه(، 

ومنهــم عبــد الكريــم القشــريّي )ت465ه()2(.

ومــن املعــاين التــي ُذكــرت يف معنــى )املــوىل( يف هــذه اآليــة هــو )امُلحــّب(، 
ــى  ــون بمعن ــاداة، فيك ــد املع ــي ض ــواالة وه ــن امل ــوىل م ــريّي: »أو امل ــال القش ق
املحــب فهــو مــوىل الذيــن آمنــوا أي حمّبهــم، وأمــا الكافــرون فــال حيبهــم اهلل«)3(.

ــري  ــق أم ــا بح ــرَّ أنَّ ــويّل، وأق ــى ال ــوىل بمعن ــافعّي إىل أنَّ امل ــار الش ــد أش وق
املؤمنــني )عليــه الســالم(، وذلــك يف اخلــر املنقــول عنــه، ونّصــه: »أخرنــا أبــو 
ــلمي قــال: أخرنــا حممــد بــن حممــد بــن يعقــوب قــال: حدثنــا  عبــد الرمحــن السُّ

)1( اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه، أبو 
حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار القييس القريواين ثم األندليس القرطبي 
املالكي )ت437هـ(، املحقق: جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
الكتاب  البوشيخي، جمموعة بحوث  الشاهد  أ. د:  العلمي - جامعة الشارقة، بإرشاف 
 - 1429هـ  ط1/  الشارقة،  جامعة   - اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة  كلية   - والسنة 

2008م: 11/ 6893. 
)2( ينظر لطائف اإلشارات )تفسري القشريي(، عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي 
)ت465هـ(، املحقق: إبراهيم البسيوين، اهليئة املرصية العامة للكتاب - مرص، ط3، )د. 

ت(: 3/ 406. 
)3( املصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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العبــاس بــن يوســف الشــكيل قــال: ســمعت الربيــع بــن ســليمن يقول: ســمعت 
ــافِِعي يقــول يف معنــى قــول النبــي - صــىل اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم -، لعــيل  الشَّ
بــن أيب طالــب، ريض اهلل عنــه: »مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ مــواله« احلديــث. يعني 
ِذيــَن آَمنُوا  بذلــك والء اإلســالم، وذلــك قــول اهللَّ تعــاىل: )َذلـِـَك بـِـَأنَّ اهللََّ َمــْوىَل الَّ
َوَأنَّ اْلَكافِِريــَن اَل َمــْوىَل هَلـُـْم( ]ســورة حممــد/ اآليــة 11[. وأمــا قــول عمــر بــن 
اخلطــاب لعــيل ريض اهلل عنهــم: »أصبحــت مــوىل كل مؤمــن« احلديــث. يقــول: 
ويل كل مســلم«)1(. إنَّ تفســري الشــافعّي )املــوىل( بـــ)والء اإلســالم( هــي حماولــة 
إلبعــاد املعنــى القيــادي الــذي يكتنــزه حديــث الرســول )صــىّل اهلل عليــه وآلــه 
وســلم(، كــم أنَّ رشحــه حديــث عمــر: )أصبحــت مــوىل كل مؤمــن( بمعنــى 
ــه  ــة أمــري املؤمنــني )علي ــدلُّ مــن حيــث الظاهــر عــىل والي )ويل كّل مســلم(، ي
الســالم(، وال ســيَّم أنَّ احلديــث جــاء بعــد بيعــة الغديــر بلحظــات، ولكنَّــه مــن 
ــة  حيــث الباطــن يــدلُّ عــىل معنــى الواليــة يف اإلســالم فقــط، وليــس قيــادة األمَّ

كــم أراد الرســول )صــىل اهلل عليــه وآلــه(، وُعمــر نفســه.

ــْوىًل  ــن مَّ ــْوىًل َع ــي َم ــْوَم الَ ُيْغنِ ــاىل: )َي ــه تع ــوىل يف قول ــظ امل ــة لف ــا: دالل ثالًث
ــْيئًا( َش

ــورة  ــْيًئا( ]س ــْوىًل َش ــْن َم ــْوىًل َع ــي َم ــْوَم ال ُيْغنِ ــه )َي ــرّي: »وقول ــال الط ق

بن  بن عثمن  العباس  بن  إدريس  بن  أبو عبد اهلل حممد  الشافعي  الشافعي،  )1( تفسري اإلمام 
املكي )ت204هـ(، مجع وحتقيق  القريش  املطلبي  مناف  عبد  بن  املطلب  عبد  بن  شافع 
ان )رسالة دكتوراه(، دار التدمرية - اململكة العربية  ودراسة: د. أمحد بن مصطفى الفرَّ

السعودية، ط1/ 1427 - 2006 م: 3/ 1257. 
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ــّم، وال  ــن ع ــن اب ــّم ع ــن ع ــع اب ــول: ال يدف ــة 41[ يق ــن اآلي ــان/ م الدخ
صاحــب عــن صاحبــه شــيئا مــن عقوبــة اهلل التــي حلَّــت هبــم مــن اهلل )َوال ُهــْم 
ــة  ــم بعقوب ــن ناهل ــتعيذوا مم ــا، فيس ــم بعض ــرص بعضه ــول: وال ين وَن( يق ــرَصُ ُينْ
كــم كانــوا يفعلونــه يف الدنيــا«)1(. وذكــر القيــيّس املعنــى نفســه، ولكنَّــه قــد أشــار 
إىل معنــى املــوىل يف حديــث: )مــن كنــت مــواله...( قائــاًل: »واملــوىل والــويل يف 
ــُت  ــْن ُكنْ ــلم: ))َم ــه[ وس ــه ]وآل ــىل اهلل علي ــي ص ــول النب ــارص. وق ــة: الن اللغ

ــوال: ــة أق ــريه ثالث ــْوالَُه(( يف تفس ــيِلٌّ َم ــْوالَُه َفَع َم

- أحدمها: إن معناه: من كنت أتواله فعيل يتواله.

- والثاين: من كان )يتوالين، يتواله( عيل.

- والثالــث: إنــه كان قولــه ذلــك يف ســبب، وذلــك أن أســامة بــن زيــد قــال 
لعــيل: لبســت مــوالي، إنــم مــوالي رســول اهلل فقــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 

وســلم: ))مــن كنــت مــوالي فعــيل مــواله((«)2(.

ســول )صــىّل اهلل عليــه وآلــه( بشــأن واليــة  إنَّ إشــارَة القيــيّس إىل حديــث الرَّ
أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( ونرصتــه يف هــذه اآليــة مــع إمجــاع املفرسيــن عــىل 
ــوم ال يدفــع  ــْيًئا(: ي ــْوىًل َش ــْن َم ــْوىًل َع ــي َم ــْوَم ال ُيْغنِ ــه تعــاىل: )َي أنَّ معنــى قول
ابــن عــّم عــن ابــن عــّم، وال صاحــب عــن صاحبــه شــيئا، فيهــا داللــة واضحــة 
جــَل يعتقــُد بــأنَّ الــويل بحســب الفهــم القــرآين هــو أمــري املؤمنــني  عــىل أّن الرَّ

)1( جامع البيان: 22/ 42. 
)2( اهلداية إىل بلوغ النهاية: 10/ 6748. 
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)عليــه الســالم(.

ــوا  ــوا اهللَ وأطِيُع ــاىل: )وأطِيُع ــه تع ــر( يف قول ــظ )أويل األم ــة لف ــا: دالل رابًع
ــالم( ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــة أم ــىل والي ــم( ع ــِر ِمنْك ــوَل وُأويل األْم ُس الرَّ

ــم  ــوات اهلل عليه ــول اهلل )صل ــت رس ــني آلل بي ــن املوال ــرسون م ــق املف اتف
ُســوَل وُأويل األْمــِر ِمنْكم( ]ســورة  أمجعــني( أنَّ اآليــة: )وأطِيُعــوا اهللَ وأطِيُعــوا الرَّ
النســاء/ مــن اآليــة 59[ نزلــت يف أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( وُولــده، جــاء 
يف تفســري العيــايش: »عــن جابــر اجلعفــي قــال: ســألت أبــا جعفــر عليــه الســالم 
ــال:  ــم » ق ــر منك ــول وأويل األم ــوا الرس ــوا اهلل وأطيع ــة » أطيع ــذه اآلي ــن ه ع
األوصيــاء. ويف روايــة أيب بصــري عنــه قــال: نزلــت يف عــيل بــن أيب طالــب عليــه 
الســالم قلــت لــه: إن النــاس يقولــون لنــا فــم منعــه ان يســمى عليــا وأهــل بيتــه 
يف كتابــه؟ فقــال أبــو جعفــر عليــه الســالم قولــوا هلــم: ان اهلل انــزل عــىل رســوله 
الصــالة ول يســم ثلثــا وال أربعــا حتــى كان رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه هــو 
الــذي فــرس ذلــك وانــزل احلــج فلــم ينــزل طوفــوا أســبوعا حتــى فــرس ذلــك 
ُســوَل  هلــم رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه، وأنــزل )وأطِيُعــوا اهللَ وأطِيُعــوا الرَّ

وُأويل األْمــِر ِمنْكــم(، فنزلــت يف عــيل واحلســن واحلســني«)1(.

املعروف  السمرقندي،  السلمي  عياش  بن  مسعود  بن  حممد  النظر  أبو  العيايش،  تفسري   )1(
العلمية اإلسالمية - طهران،  املكتبة  السيد هاشم الرسويل املحالت،  بالعيايش، حتقيق: 
إبراهيم  بن  فرات  الكويف،  فرات  تفسري  وينظر   .257  -  256  /1 ت(:  )د.  ط(  )د. 
طهران،   - اإلسالمي  واإلرشاد  الثقافة  لوزارة  التابعة  والنرش  الطبع  مؤسسة  الكويف، 

ط1/ 1990م: 107 - 108. 
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ــة  ــم يف اآلي دت تأويالهت ــدَّ ــد تع ــة، فق ــنة واجلمع ــل الس ــرسو أه ــا مف أمَّ
ــمء، أو  ــالطني، أو العل ــم: الس ــر( ه ــوا إنَّ )أويل األم ــاله: فقال ــورة يف أع املذك
األمــراء، أو هــم أهــل العلــم والفقــه، أو هــم أصحــاب حممــد صــىل اهلل عليــه 
وآلــه، أو هــم أبــو بكــر وعمــر)1(. غــري أنَّ بعضهــم قــد أشــار إىل مقصــود اآليــة 
كــم نقلــه مفرسونــا، ولكــن مــن دون اإلقــرار هبــا، حتــى لــو ورد هــذا التفســري 
ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــن أئم ــه(، أو م ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس ع

ــالم(؟. الس

ومــن املفرسيــن الذيــن أشــاروا إىل أنَّ )أويل األمــر( هــم األئمــة املعصومــون، 
ــر  ــد أن ذك ــول بع ــرأي، يق ــذا ال ــد ه ــاول تفني ــّرازي، وإن ح ــُر ال ــو الفخ ه
ــُة  ــِه اأْلَِئمَّ ــَراَد بِ ــِض َأنَّ امْلُ َوافِ ــَل َعــِن الرَّ املعــاين املحتملــة للفظــة: »َوَرابُِعَهــا: ُنِق
ــِة يِف َتْفِســرِي َهــِذِه اآْلَيــِة حَمُْصــوَرًة يِف َهــِذِه  ــا َكاَنــْت َأْقــَواُل اأْلُمَّ امْلَْعُصوُمــوَن، َومَلَّ
ــِة  ــاِع اأْلُمَّ ــا َكاَن َذلِــَك بِإمِْجَ مُتـُـوُه َخاِرًجــا َعنَْه ــِذي َنرَصْ اْلُوُجــوِه، َوَكاَن اْلَقــْوُل الَّ
ــِة امْلَْعُصوِمــنَي  ــُل اآْلَيــِة َعــىَل اأْلَِئمَّ ــا مَحْ َباطِــاًل«)2(. وقــال يف موضــٍع آخــر: »َوَأمَّ
ــذا  ــه ه ــس قول ــوٍه«)3(. ولي ــِد لُِوُج ــِة اْلُبْع ــي َغاَي ــُض َفِف َوافِ ــُه الرَّ ــا َتُقوُل ــىَل َم َع
بمقبــوٍل بعــد أن تبــنيَّ لنــا توافــق معنــى )أويل األمــر( مــع أهــل البيــت )عليهــم 
الســالم(، فضــاًل عــن توافقــه مــع مــا اشــرتطه الفخــر الــرازي نفســه بــأنَّ أويل 
األمــر جيــب أن يكونــوا مــن املعصومــني، وقــد ثبــت بالتواتــر عصمتهــم )عليهم 

)1( ينظر جامع البيان: 8/ 491 - 502. 
)2( مفاتيح الغيب: 10/ 113. 
)3( مفاتيح الغيب: 10/ 114. 
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الســالم( كــم ســيتبني.

وقــد اشــرتط الفخــر الــرازي أن يكــون ويّل األمــر معصوًمــا، قائــاًل: »إنَّ اهللَّ 
ــَر اهللَّ  ــْن َأَم ــِة َوَم ــِذِه اآْلَي ــْزِم يِف َه ــبِيِل اجْلَ ــىَل َس ــِر َع ــِة ُأويِل اأْلَْم ــَر بَِطاَع ــاىَل َأْم َتَع
ــْزِم َواْلَقْطــِع اَل ُبــدَّ َوَأْن َيُكــوَن َمْعُصوًمــا َعــِن اخْلََطــأِ...  ــِه َعــىَل َســبِيِل اجْلَ بَِطاَعتِ
َفَثَبــَت َقْطًعــا َأنَّ ُأويِل اأْلَْمــِر امْلَْذُكــوِر يِف َهــِذِه اآْلَيــِة اَل ُبــدَّ َوَأْن َيُكــوَن َمْعُصوًمــا، 
ــٌز َأْن  ــِة، اَل َجاِئ ــُض اأْلُمَّ ــِة َأْو َبْع ــوُع اأْلُمَّ ــا جَمُْم ــوُم إِمَّ ــَك امْلَْعُص ــوُل: َذلِ ــمَّ َنُق ُث
ــا َبيَّنَّــا َأنَّ اهللَّ َتَعــاىَل َأْوَجــَب َطاَعــَة ُأويِل اأْلَْمــِر يِف َهــِذِه  ــِة، أِلَنَّ َيُكــوَن َبْعــَض اأْلُمَّ
ــَن  ــْم َقاِدِري ــنَي هِبِ ــا َعاِرفِ وٌط بَِكْونِنَ ــرْشُ ــا َم ــْم َقْطًع ــاُب َطاَعتِِه ــا، َوإجَِي ــِة َقْطًع اآْلَي
ــا يِف َزَمانِنـَـا  وَرِة َأنَّ ُ َعــىَل اْلُوُصــوِل إَِلْيِهــْم َوااِلْســتَِفاَدِة ِمنُْهــْم، َوَنْحــُن َنْعَلــُم بِالــرَّ
َمــاِم امْلَْعُصــوِم، َعاِجــُزوَن َعــِن اْلُوُصــوِل إَِلْيِهــْم،  َهــَذا َعاِجــُزوَن َعــْن َمْعِرَفــِة اإْلِ
ــْم«)1(. وألنَّ مفهــوم )أويل األمــر(  ــِم ِمنُْه ــِن َواْلِعْل ي ــتَِفاَدِة الدِّ ــِن اْس ــُزوَن َع َعاِج
ــا ال ختــرج عــن دائــرة  يشــرتط فيــه العصمــة كــم يــرى الــرازي، فهــذا يعنــي أنَّ
أهــل البيــت )عليهــم الســالم(، وال ســيَّم أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، وهــم 
ــن  ــل اب ــم ينق ــه( - ك ــه وآل ــىّل اهلل علي ــرم )ص ــول األك ــم الرس ــال بحّقه ــن ق َم
شــهر آشــوب عــن أنــس -: »األئمــة بعــدي مــن عــرتت، فقيــل: يــا رســول اهلل 
ــألت  ــة )ع( س ــل. فاطم ــي إرسائي ــاء بن ــدد نقب ــال: ع ــدك؟ فق ــة بع ــم األئم فك
ــراف/  ــورة األع ــاٌل( ]س ــراِف رج ــىل األع ــاىل )وع ــول اهلل تع ــن ق ــا ع أبيه
ــة 46[ قــال: هــم األئمــة بعــد عــيل، وســبطاي، وتســعة مــن صلــب  مــن اآلي
ــه  ــم ويعرفون ــن يعرفه ــة إاّل م ــل اجلن ــراف ال يدخ ــال األع ــم رج ــني، فه احلس

)1( مفاتيح الغيب: 10/ 113. 
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وال يدخــل النــار إاّل مــن أنكرهــم وينكرونــه ال يعــرف اهلل تعــاىل إال عــىل ســبيل 
ــة أهل البيــت )عليهم الســالم(  معرفتهــم«)1(. وبعــد هــذا ال يمكننــا أن نبعــد أئمَّ
ــم معصومــون. وإذا كان الفخــر الــرازي يقــول:  عــن دائــرة )أويل األمــر(؛ ألنَّ
ا  َمــاِم امْلَْعُصــوِم(، فكيــف يعتقــد أنَّ ــا يِف َزَمانِنـَـا َهــَذا َعاِجــُزوَن َعــْن َمْعِرَفــِة اإْلِ )إنَّ
ــه وقــف وقفــة طويلــة يف اعتقــاد الشــيعة  نزلــت بحــق أيب بكــر وعمــر؟! ثــم إنَّ
ــة  ــة أهــل البيــت )عليهــم الســالم(، وحــاول تفنيــد األدلَّ ــا نزلــت بحــق أئمَّ بأنَّ
التــي اســتدّلوا هبــا. يف املقابــل ال نجــده معرتًضــا إزاء مــا اعتقــده اآلخــرون مــن 
ــا نزلــت بحــق اخلليفــة األول والثــاين!. كلُّ ذلــك ال يــدع جمــااًل للشــك يف أنَّ  أنَّ
الفخــر الــرازي نصــب العــداء ألهــل البيــت )عليهــم الســالم( وملــن واالهــم.

وممَّــا ُيالحــُظ يف كالم الفخــر الــرازي ذكــره أنَّ )أويل األمــر( هــم أهــل البيت 
)عليهــم الســالم( عنــد الشــيعة اإلماميَّــة يف هــذه اآليــة، مــن دون أن حُيــّدد أمــري 
املؤمنــني هبــا. ويبــدو يل أنَّ عــدم ذكــره )عليــه الســالم( يف تفســريه لآليــة؛ ألنَّ 
ــا،  ذكــره )عليــه الســالم( ســيكون متهيــًدا العرتافــه بآيــة الواليــة املذكــورة آنًف
ــى إدارة  ــويّل( يف معن ــر(، و)ال ــني )أويل األم ــة ب ــارب الدالل ــد تق ــيَّم بع وال س
ــة. مــع األخــذ بنظــر االعتبــار حماولــة الفخــر الــرازي وإرصاره الكبــري عــىل  األمَّ

نفــي آيــة الواليــة عنــه )عليــه الســالم(.

وممَّــن أشــار إىل أنَّ معنــى )أويل األمــر( هــم أهــُل البيــت )عليهــم الســالم(، 

)1( مناقب آل أيب طالب، رشيد الدين، أبو عبد اهلل، حممد بن عيل بن شهر آشوب )ت588ه(، 
املطبعة احليدرية -  النجف األرشف،  قام بتصحيحه ورشحه ومقابلته جلنة من أساتذة 

النجف األرشف، ط1/ 1956م: 1/ 254. 
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ــَل:  ــوّي: »َوِقي ــان النَّح ــو حيَّ ــالم( أب ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــد أم وبالتحدي
ــُن،  ــٌر، َواحْلََس ــاَل َجابِ ــُر. َوَق ــٍر َوُعَم ــو َبْك ــُة: َأُب ــاَل ِعْكِرَم ــُع. َوَق ــاُء اأْلَْرَب اخْلَُلَف
َوَعَطــاٌء، َوَأُبــو اْلَعالَِيــِة، َوجُمَاِهــٌد َأْيًضــا: اْلُعَلــَمُء، َواْخَتــاَرُه َمالـِـٌك. َوَقــاَل َمْيُموٌن، 
ــيَعُة.  ــُة ِمــْن َأْهــِل اْلَبْيــِت َقاَلــُه: الشِّ اَيــا، َأِو اأْلَِئمَّ َ ، ُأَمــَراُء الرسَّ َوُمَقاتـِـٌل، َواْلَكْلبـِـيُّ
ــة بعــد أن  ــة القرآنيَّ ــوُه َأْيًضــا«)1(. وهــذا تطــّوٌر يف فهــم اآلي ــَدُه َقاُل ــيِلٌّ َوْح َأْو َع
تعــددت تأويالهتــم ألويل األمــر، وإن ذهــب إىل مــا ذهــب إليــه الفخــر الــرازي 
ــه الســالم(. ولكــن مــا ُيالحــظ يف  مــن رفــض نســبتها إىل أمــري املؤمنــني )علي
ــه قــد ذكــر اســم أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف تفســريها  ــان أنَّ كالم أيب حيَّ
مــه مــن املفرسيــن الذيــن ذكــروا أهــل البيــت )عليهــم الســالم(  بخــالف مــا تقدَّ

مــن دون حتديــد.

يف  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  ولية  على  ودللتها  الولية  اآية  الثاين:  املبحث 
تفا�سري اأهل ال�سنة واجلماعة

ِذيَن  ِذيــَن َآَمنـُـوا الَّ ــَم َولِيُُّكــُم اهللَُّ َوَرُســوُلُه َوالَّ آيــة الواليــة هي قولــه تعــاىل: )إِنَّ
َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن( ]ســورة املائــدة/ اآليــة 55[.  ــاَلَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ ُيِقيُمــوَن الصَّ
وهــي مــن أكثــر اآليــات داللــة عــىل واليــة أمــري املؤمنــني، تأكيــًدا عــىل مــا جــاء 
يف خطبــة الغديــر، فــكان ملفــرسي أهــل الســنة واجلمعــة وقفــة كبــرية عندهــا، 
بــني التأييــد ملوضــوع الواليــة، أو النفــي والتشــكيك، ويتفــق معظــم املفرسيــن 

)1( البحر املحيط يف التفسري، أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري الدين 
األندليس )ت745هـ(، املحقق: صدقي حممد مجيل، دار الفكر - بريوت/ 1420هـ: 

 .686 /3
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ــالم(، وأّول  ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيّل ب ــق ع ــت بح ــة نزل ــذه اآلي ــىل أنَّ ه ع
ــه  ــاًل: »خــرج النبــي صــىل اهلل علي ــا يف ذلــك مقاتــل يف تفســريه، قائ مــا ُيطالعن
ــْد خــرج مــن املســجد  ]وآلــه[ وســلم إىل بــاب املســجد، فــإذا ُهــَو بمســكني َق
َوُهــَو حَيَْمــد اهللَّ َعــزَّ َوَجــّل، فدعــاه النَّبـِـّي َصــىلَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَقــاَل لــه: َهــْل 
ُجــل  أعطــاك أحــد شــيًئا؟ َقــاَل: نعــم يــا َنبِــّي اهللَّ، َقــاَل: مــن أعطــاك؟ َقــاَل الرَّ
ــاَل  ــه. َفَق ــوان اهللَّ َعَلْي ــب رض ــن َأيِب َطالِ ــيِلّ ْب ــي َع ــه، يعن ــاين خامت ــم أعط القائ
ــَو  ــاين َوُه ــاَل: أعط ــه؟ َق ــال أعطاك ــىَل َأّي ح ــلََّم: َع ــِه َوَس ــىلَّ اهللَُّ َعَلْي ــّي َص النَّبِ
ــِذي خــص عليــا  راكــع، فكــر النَّبـِـّي َصــىلَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلََّم وَقــاَل: احلمــد هللَّ الَّ
ــالَة  ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ ِذيــَن آَمنُــوا الَّ هبــذه الكرامــة. فأنــزل اهللَّ َعــزَّ َوَجــّل: )َوالَّ
كاَة َوُهــْم راِكُعــوَن(«)1(. وينقــل الطــرّي مجلــة مــن الروايــات التــي  َوُيْؤُتــوَن الــزَّ

ــد هــذا املعنى، وهــي)2(: تؤكِّ

ــال:  ــم فق ــن يتواله ــم بم ــم أخره ــال: ث ــدي ق ــن الّس ــة ع ــة منقول أ- رواي
ــوَن  ــاَلَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــَن ُيِقيُم ِذي ــوا الَّ ــَن َآَمنُ ِذي ــوُلُه َوالَّ ــُم اهللَُّ َوَرُس ــَم َولِيُُّك )إِنَّ
َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن(، هــؤالء مجيــع املؤمنــني، ولكــن عــيل بــن أيب طالــب مــرَّ  الــزَّ

َــه. ــه ســائل وهــو راكــع يف املســجد، فأعطــاه خامَت ب

ب- روي عــن هنــاد بــن الــرسي قــال، حدثنــا عبــدة، عــن عبــد امللــك، عــن 
ــن  ــوله والذي ــم اهلل ورس ــم وليك ــة: »إن ــذه اآلي ــن ه ــألته ع ــال: س ــر ق أيب جعف

)1( تفسري مقاتل بن سليمن، أبو احلسن مقاتل بن سليمن بن بشري األزدي البلخى )ت150هـ(، 
املحقق: عبد اهلل حممود شحاته، دار إحياء الرتاث - بريوت، ط1/ 1423هـ: 5/ 247. 

)2( ينظر جامع البيان: 10/ 425 - 426. 
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ــن  ــت: م ــون«، قل ــم راكع ــزكاة وه ــون ال ــالة ويؤت ــون الص ــن يقيم ــوا الذي آمن
ــن أيب  ــيل ب ــت يف ع ــا نزل ــا أن ــا: بلغن ــوا! قلن ــن آمن ــال: الذي ــوا؟ ق ــن آمن الذي

ــوا. طالــب! قــال: عــيلٌّ مــن الذيــن آمن

ــم  ــول اهلل: )إن ــن ق ــر ع ــا جعف ــألت أب ــال: س ــك ق ــد املل ــن عب ت- روي ع
ــدة. ــن عب ــاد، ع ــث هنّ ــو حدي ــر نح ــوله(، وذك ــم اهلل ورس وليك

ث- روي عــن عتبــة بــن أيب حكيــم يف هــذه اآليــة: )إنــم وليكــم اهلل ورســوله 
والذيــن آمنــوا(، قــال: عــيل بــن أيب طالــب.

ــة،  ــم وليكــم اهلل ورســوله(، اآلي ــه: )إن ج- ُســمع مــن جماهــد يقــول يف قول
ق وهــو راكــع. قــال: نزلــت يف عــيل بــن أيب طالــب، تصــدَّ

ــدت أنَّ املعنــيَّ باآليــة هــو أمــرُي املؤمنــني )عليــه  هــذه هــي الروايــات التــي أكَّ
ــري  ــل التَّْفِس ــع أه ــد أمج ــي )ت974ه(: »َوق ــر اهليتم ــن حج ــال اب ــالم(، ق الس
َكاة وهــم َراِكُعــوَن َعــيّل؛  ــاَلة َوُيْؤتــوَن الــزَّ ــَراد بالذيــن ُيِقيُمــوَن الصَّ عــىل َأن امُل

إِْذ َســَبب ُنُزوهلَــا َأنــه ُســِئَل َوُهــَو َراِكــع، َفأْعطــى َخامتــه«)1(.

وحاوَل بعضهم تأويل اآلية تأوياًل آخر، عىل النحو اآلت:

ــا نزلــت يف أيب بكــر)2(. قــال الــّرازّي: »َأنَّ امْلُــَراَد  أ-قــال بعــض املفرسيــن أنَّ

)1( الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر 
)ت974هـ(،  العباس  أبو  اإلسالم،  شيخ  الدين  شهاب  األنصاري،  السعدي  اهليتمي 
املحقق: عبد الرمحن بن عبد اهلل الرتكي - وكامل حممد اخلراط، مؤسسة الرسالة - لبنان، 

الطبعة: األوىل، 1417هـ - 1997م: 1/ 104. 
)2( ينظر الكشف والبيان عن تفسري القرآن، أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق 
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ُل: َرَوى ِعْكِرَمــُة  ، َوَعــىَل َهــَذا َفِفيــِه َأْقــَواٌل: اأْلَوَّ ٌ ِمــْن َهــِذِه اآْلَيــِة َشــْخٌص ُمَعــنيَّ
أن هــذه اآْلَيــَة َنَزَلــْت يِف َأيِب َبْكــٍر َريِضَ اهللَّ َعنْــُه. َوالثَّــايِن: َرَوى َعَطــاٌء َعــِن اْبــِن 

َــا َنَزَلــْت يِف َعــيِلِّ ْبــِن َأيِب َطالِــٍب عليــه الســالم«)1(. ــاٍس َأنَّ َعبَّ

ــن الصامــت،  ــادة ب ــة نزلــت يف عب ــذه اآلي ــل إن ه ــال الطــرّي: »وقي ب- ق
ئــه مــن واليــة يــود بنــي قينقــاع وِحلفهــم، إىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه  يف ترُّ

وســلم واملؤمنــني«)2(.

َثنـَـا َأيِب ثنــا َأُبــو  ت- نقــل ابــن أيب حاتــم روايــة عــن ابــن عبــاس قائــاًل: »َحدَّ
َثنـَـا ُمَعاِوَيــُة ْبــُن َصالـِـٍح َعــْن َعــيِلِّ ْبــِن َأيِب َطْلَحــَة َعــِن  ْيــِث، َحدَّ َصالـِـٍح َكاتـِـُب اللَّ
ــْن  ــُه َم ــي: إِنَّ ــوا َيْعنِ ــَن آَمنُ ِذي ــوُلُه َوالَّ ــُم اهللَُّ َوَرُس ــَم َولِيُُّك ــُه: إِنَّ ــاٍس َقْوَل ــِن َعبَّ اْب

ِذيــَن آَمنُــوا«)3(. َأْســَلَم َتــَوالُه اهللَُّ َوَرُســوُلُه َوالَّ

: »واآليــة عامــة يف مجيــع املؤمنــني، فــكل مؤمــن ويل لكل  ث-قــال الواحــديُّ
مؤمــن، لقولــه تعــاىل: )َوامْلُْؤِمنـُـوَن َوامْلُْؤِمنـَـاُت َبْعُضُهــْم َأْولَِيــاُء َبْعــٍض( ]التوبــة: 

نظري  األستاذ  وتدقيق:  مراجعة  عاشور،  بن  حممد  أيب  اإلمام  حتقيق:  )ت427هـ(، 
الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، ط1/ 1422، هـ - 2002م: 4/ 

 .81
)1( مفاتيح الغيب: 12/ 383. 

)2( جامع البيان: 10/ 424. 
)3( تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر 
الطيب،  حممد  أسعد  املحقق:  )ت327هـ(،  حاتم  أيب  ابن  الرازي  احلنظيل،  التميمي، 

مكتبة نزار مصطفى الباز - اململكة العربية السعودية، ط3/ 1419 هـ: 4/ 1162. 
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ج-جــاء يف زاد املســري: »أنــا نزلــت فيمــن مــى مــن املســلمني ومــن بقــي 
منهــم، قالــه احلســن«)2(.

هــذه أكثــُر األقــوال التــي تناقلهــا املفــرسون. وال يّمنا صحــة هــذه الروايات 
ــا منهــا بعــد تأكيــد نزوهلــا بحــق  ــم يّمن مــن عدمــه يف تفســري هــذه اآليــة، وإّن
أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( معنــى الواليــة، وأحّقيَّتــه )عليــه الســالم( هبــا، 

وهــو معنــى قّلــم يلتفــُت إليــه املفــرسون مــن أهــل الســنّة واجلمعــة.

ومــن املفرسيــن الذيــن أشــاروا إىل هــذا املعنــى الدقيــق الثعلبــي يف تفســريه، 
ــم  ــن القاس ــد ب ــن حمم ــو احلس ــاري: »أب ــن أيب ذر الغف ــاًل ع ــا طوي ــاًل حديًث ناق
ــو عــيل أمحــد بــن عــيل  ــد اهلل بــن أمحــد الشــعراين، أب ــو حممــد عب بــن أمحــد، أب
بــن زريــن، املظفــر بــن احلســن األنصــاري، الســدي بــن عــيل العــزاق، حييــى 
بــن عبــد احلميــد احلــمين عــن قيــس بــن الربيــع عــن األعمــش عــن عبــادة بــن 
الربعــي، قــال: بينــا عبــد اهلل بــن عبــاس جالــس عــىل شــفري زمــزم إذ أقبــل رجل 
متعمــم بالعممــة فجعــل ابــن عباس ال يقــول، قــال رســول اهلل: إاّل قــال الرجل: 
قــال رســول اهلل؟ فقــال ابــن عبــاس: ســألتك بــاهلل مــن أنــت؟ قــال: فكشــف 
العممــة عــن وجهــه، وقــال: يــا أيــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن ل 

)1( الوسيط يف تفسري القرآن املجيد: 2/ 201. 
اجلوزي  بن حممد  بن عيل  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  التفسري، مجال  املسري يف علم  زاد   )2(
)ت597هـ(، املحقق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب - بريوت، ط1/ 1422 

هـ: 1/ 561. 
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يعرفنــي فأنــا جنــدب بــن جنــادة البــدري، أبــو ذر الغفــاري: ســمعت رســول 
اهلل صــىّل اهلل عليــه وســّلم هباتــني وإاّل صّمتــا ورأيتــه هباتــني وإاّل فعميتــا يقــول: 
عــيّل قائــد الــررة، وقاتــل الكفــرة، منصــور مــن نــرصه، خمــذول مــن خذلــه أمــا 
ــائل يف  ــل س ــر فدخ ــالة الظه ــام ص ــن األي ــا م ــول اهلل يوم ــع رس ــت م إين صلي
املســجد فلــم يعطــه أحــد فرفــع الســائل يــده إىل الســمء وقــال: اللهــم اشــهد 
ــا  ــيل راكع ــيئا وكان ع ــد ش ــي أح ــم يعطن ــول اهلل فل ــجد رس ــألت يف مس إين س
ــذ  ــى أخ ــائل حت ــل الس ــا فأقب ــم فيه ــى وكان يتخت ــرصه اليمن ــه بخن ــى إلي فأوم
اخلاتــم مــن خنــرصه وذلــك بعــني النبــي صــىّل اهلل عليــه وســّلم فلــم فــرغ النبــّي 
صــىّل اهلل عليــه وســّلم مــن الصــالة فرفــع رأســه إىل الســمء وقــال: »اللهــم إن 
ْ يِل َأْمــِري... َواْجَعــْل  ْح يِل َصــْدِري َوَيــرسِّ أخــي موســى ســألك، فقــال: َربِّ ارْشَ
يِل َوِزيــرًا ِمــْن َأْهــيِل هــاُروَن َأِخــي اْشــُدْد بِــِه َأْزِري اآليــة، فأنزلــت عليــه قرآنــا 
ناطقــا َسنَُشــدُّ َعُضــَدَك بَِأِخيــَك َوَنْجَعــُل َلُكــم ُســْلطانًا اللهــم وأنــا حممــد نبّيــك 
ْ يِل َأْمــِري... َواْجَعــْل يِل َوِزيــرًا ِمــْن  ْح يِل َصــْدِري َوَيــرسِّ وصفّيــك اللهــم فــارْشَ
ــول اهلل  ــتتم رس ــا اس ــو اهلل م ــو ذر: ف ــال أب ــري«. ق ــه ظه ــدد ب ــا أش ــيِل علي َأْه
الكلمــة حتــى أنــزل عليــه جرئيــل مــن عنــد اهلل، فقــال: يــا حممــد اقــرأ، فقــال: 

ــم َولِيُُّكــُم اهللَُّ َوَرُســوُلُه، إىل راِكُعــوَن«)1(. ومــا أقــرأ؟ قــال: اقــرأ إِنَّ

ة، منها:  ُ لنا من هذا النَّص أمور عدَّ يتبنيَّ

- ُجــرأُة الطــرح مــن كتــب التفســري املنســوبة لعلــمء أهــل الســنة واجلمعــة؛ 
إذ أشــار الثعلبــيُّ رصاحــًة إىل خصوصيَّــة اإلمــام )عليــه الســالم( يف هــذه اآليــة 

)1( الكشف والبيان: 4/ 80 - 81. 
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دون غــريه.

- اختــالُف نــّص الروايــة عــمَّ نقلــه املفــرسون الذيــن ســبقوا الثعلبــّي، وهــذا 
تطــّوٌر يف معاجلــة املوضوعــات املتعّلقــة بأهــل البيــت )عليهــم الســالم(.

ــه(  ــه وآل ــّي )صــىّل اهلل علي ــة عــن أيب ذر دعــاء النب ــة املنقول - تضّمــن الرواي
ــه  ــيل )علي ــام ع ــة اإلم ــة بأحقّي ــارات رصحي ــالم( إش ــه الس ــام )علي ــق اإلم بح
الســالم( بواليــة املســلمني بعــد رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه(. بــل تطابــق 
ــارات: )اللهــم إن أخــي  ــال عب ــر، مــن أمث ــة الغدي مضمــون الدعــاء مــع خطب
موســى ســألك... َواْجَعــْل يِل َوِزيــرًا ِمــْن َأْهــيِل عليــا أشــدد بــه ظهــري( بمقابــل 
ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــه: ))أنَّ ع ــه( يف خطبت ــه وآل ــىّل اهلل علي ــول )ص ــول الرس ق
أخــي ووصيــي، وخليفتــي واإلمــام مــن بعــدي الــذي حملــه منــى حمــل هــارون 

ــه ال نبــّي بعــدي(()1(. مــن موســى إاّل أّن

ــظ  ــني نالح ــري املؤمن ــق أم ــة بح ــزول اآلي ــىل ن ــن ع ــد املفرسي ــع تأكي وم
ــه  ــام )علي ــص اإلم ــم خي ــة ب ــرس اآلي ــٌف يف تف ــه رأٌي خمتل ــمعاين كان ل أنَّ الس
ــة يِف  ــِه: اْلواَلَي ــوله( َأَراَد بِ ــم اهلل َوَرُس ــَم َولِيُك ــه: )إِنَّ ــال: »َوَقول ــالم(؛ إذ ق الس
َمــاَرة والســلطنة، وهــم َفــوق كل واَلَيــة، َقــاَل َأُبــو ُعَبْيــَدة:  الّديــن، اَل واَلَيــة اإْلِ
ــت  ــن كن ــي: م ــْواَلُه » َيْعنِ ــيل َم ــْواَلُه فع ــت َم ــن كن ــه: »م ــى َقْول ــَك معن َوَكَذلِ
ــالف  ــذا خ ــن«)2(. وه ــرصه يِف الّدي ــُه وين ــيل ُيعين ــرصه، فع ــه وأن ــُه، أعين ــا َل ولي

)1( روضة الواعظني، حممد بن الفتال النيسابوري الشهيد )ت508ه(، وضع املقدمة: السيد 
حممد مهدي السيد حسن اخلرسان، منشورات الريض، قم - إيران،: 108. 

)2( تفسري السمعاين، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين 
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ــياق  ــك أنَّ س ــص، ذل ــل الن ــٌف يف تأوي ــه تعّس ــرسون. وفي ــه املف ــب إلي ــا ذه م
ث عــن األولويــة واألحــق باألمــور، وليــس النــارص واملعــني. ولنــا  اآليــة يتحــدَّ
شــواهد قرآنيــة كثــرية يف ذلــك، ومنهــا قولــه تعــاىل: )النَّبِــيُّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمنـِـنَي ِمــْن 
ــريها:  ــرشيُّ يف تفس ــال الزخم ــة 6[، ق ــن اآلي ــزاب/ م ــورة األح ــِهْم( ]س َأْنُفِس
»النَّبـِـيُّ َأْوىل بِامْلُْؤِمنـِـنَي يف كل يشء مــن أمــور الديــن والدنيــا ِمــْن َأْنُفِســِهْم وهلــدا 
أطلــق ول يقيــد، فيجــب عليهــم أن يكــون أحــّب إليهــم مــن أنفســهم، وحكمــه 
أنفــذ عليهــم مــن حكمهــا، وحقــه آثــر لديــم مــن حقوقهــا، وشــفقتهم عليــه 
ــل  ــداءه إذا أعض ــا ف ــه وجيعلوه ــا دون ــا، وأن يبدلوه ــفقتهم عليه ــن ش ــدم م أق
خطــب، ووقــاءه إذا لقحــت حــرب، وأن ال يتبعــوا مــا تدعوهــم إليــه نفوســهم 
وال مــا ترصفهــم عنــه، ويتبعــوا كل مــا دعاهــم إليــه رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
وســلم ورصفهــم عنــه، ألّن كل مــا دعــا إليــه فهــو إرشــاد هلــم إىل نيــل النجــاة 
اه  والظفــر بســعادة الداريــن«)1(. فاألمــُر ال يقتــرُص عــىل أمــور الديــن، بــل يتعــدَّ
ــة  ــىل أنَّ لفظ ــون ع ــني يتفق ــن واللغوي ــك أنَّ املفرسي ــىل ذل ــزاُد ع يف كلِّ يشء، ُي
)املــوىل( ومــا يتعّلــق هبــا مــن املشــرتك اللفظــي، التــي حتتمــُل مــا حتتمــُل مــن 
املعــاين، فــال يمكــن بــأّي حــاٍل مــن األحــوال حــرص الداللــة بأمــور الديــن.

ــه(:  ــه وآل ــىل اهلل علي ــول )ص ــول الرس ــدة لق ــري أيب ُعَبي ــتعانُتُه بتفس ــا اس أمَّ
))مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله(( بــأنَّ املــوىل بمعنــى الــويل واملعــني والنارص يف 

التميمي احلنفي ثم الشافعي )ت489هـ(، املحقق: يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
غنيم، دار الوطن، الرياض - السعودية، ط1/ 1418هـ- 1997م: 2/ 48. 

)1( الكشاف: 3/ 523. 
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ــه غــري موجــود يف كتــب أيب عبيدة،  الديــن، فهــو ال يســتقيم مــن وجــوه: أّوهلــا أنَّ
وثانيهــا: ثبــوت داللــة املــوىل بمعنــى األوىل واألحــق يف احلديــث املذكــور آنًفــا، 
ــه  ــل أمــري املؤمنــني )علي ــه عــن فضائ ــن عســاكر يف معــرض حديث كــم نقــل اب
الســالم(: »الرابعــة يــوم غديــر خــم، قــام رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه ]وآلــه[ 
وســلم( فأبلــغ، ثــم قــال: يــا أيــا النــاس ألســُت أوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم؟ 
ــده، ورفــع رســول اهلل  ــع ي ــا عــيل، فرف ــال: ادُن ي ــىل، ق ــوا: ب ثــالث مــرات قال
)صــىّل اهلل عليــه ]وآلــه[ وســّلم( يــده، حتــى نظــرت إىل بيــاض إبطيــه، فقــال: 

))َمــْن كنــت مــواله فعــيّل مــواله(( حتــى قاهلــا ثــالث مــرات«)1(.

ومــن املفرسيــن الذيــن تعّرضــوا آليــة الواليــة الفخــُر الــّرازّي، فهــو ابتــداًء 
حــاول إبعــاد نســبتها إىل أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، عندمــا نســبها إىل أيب 
بكــر)2(. ثــم حــرص داللــة املــوىل بالنــارص واملعــني)3(. وهــذا خــالف مــا أثبتنــاه 
ــه ومــن بــاب األمانــة العلميَّــة قــد ذكــر مــا ذكــره الثعلبــي، وهــي  آنًفــا. غــري أنَّ

روايــة أيب ذر)4(. مــن دون أن ُيعّلــق عليهــا.

ــري  ــبتها إىل أم ــد نس ــة، وأكَّ ــذه اآلي ــري ه ــة يف تفس ــة طويل ــف وقف ــن وق وممَّ
ــد  اق َوعب زَّ ــرَّ ــد ال ــه: »َوأخــرج عب ــه الســالم( الســيوطي، يف قول ــني )علي املؤمن

)1( تاريخ دمشق، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )ت571هـ(، 
املحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع/ 1415 هـ - 

1995 م، )د. ط(: 42/ 117. 
)2( مفاتيح الغيب: 12/ 378. 
)3( مفاتيح الغيب: 12/ 383. 
)4( مفاتيح الغيب: 12/ 383. 
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ــاس يِف َقْولــه:  ــْيخ َواْبــن مْرَدَوْيــه َعــن اْبــن َعبَّ بــن محيــد َواْبــن جريــر َوَأُبــو الشَّ
ــَم َولِيُكــم اهلل َوَرُســوله( اآْلَيــة. َقــاَل: نزلــت يِف َعــيّل بــن أيب َطالــب. َوأخــرج  )إِنَّ
ــيل  ــف بع ــاَل: وق ــارس َق ــن َي ــمر ب ــن ع ــه َع ــن مْرَدَوْي ــط َواْب ايِنّ يِف اأْلَْوَس ــَرَ الطَّ
ــاِئل َفأتــى َرُســول  َســائل َوُهــَو َراِكــع يِف َصــاَلة تطــّوع َفنــزع َخامتــه َفأْعَطــاُه السَّ
ــِه  ــىل اهلل َعَلْي ــي ص ــىل النَّبِ ــت ع ــك َفنزل ــه َذلِ ــلم فاعلم ــِه َوس ــىل اهلل َعَلْي اهلل ص
ــوَن  ــن ُيِقيُم ــوا الَّذي ــن آمنُ ــوله َوالَّذي ــم اهلل َوَرُس ــَم َولِيُك ــة )إِنَّ ــِذه اآْلَي ــلم َه َوس
ــِه  ــىل اهلل َعَلْي ــول اهلل ص ــَرَأ َرُس ــوَن(، َفَق ــم َراِكُع َكاة وه ــزَّ ــوَن ال ــاَلة َوُيْؤت الصَّ
ُهــمَّ َوال مــن  َوســلم عــىل َأْصَحابــه ثــمَّ َقــاَل: مــن كنــت َمــْواَلُه فعــيل َمــْواَلُه اللَّ
َوااَلُه َوَعــاد مــن َعــاَداُه«)1(. ويــكاُد يكــون الســيوطي مــن أكثــر املفرسيــن إنصاًفا 
ــن  م أنَّ املفرسي ــدَّ ــا تق ــا يف م ــة. فالحظن ــة الوالي ــة بآي ــات املتعّلق ــل الرواي يف نق
مــن أهــل الســنة واجلمعــة، وعــىل الرغــم مــن نقلهــم الروايــات املؤّكــدة حلــّق 
ــم نســبوها إىل غــريه أيًضــا،  أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذه اآليــة، إاّل أنَّ
فضــاًل عــن تأويلهــا تأويــاًل آخــر، ال يتوافــق مــع داللتهــا املنصفــة بحــق أمــري 

املؤمنــني )عليــه الســالم(.

�ش فيها املف�سرون اإىل معنى )املوىل( املبحث الثالث: اآيات اأخرى تعرَّ

ــة التــي ل يــرد فيهــا لفــظ )املــوىل(  ســنتناول يف هــذا املبحــث اآليــات القرآنيَّ
ــذا  ــالم(، ل ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــة أم ــت بوالي ــا ارتبط ــري أنَّ ــتقاته، غ ومش
نــت  اضطــر املفــرسون إىل التعــّرض إىل معنــى )الواليــة(، أو اآليــات التــي تضمَّ

)1( الدر املنثور، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: 911هـ(، دار الفكر 
- بريوت )د. ط(، )د. ت(: 3/ 105. 
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ــت  ــن كن ــث: ))م ــيَّم حدي ــا، وال س ــة هب ــث املرتبط ــى األحادي ــا، أو حت معناه
مــواله، فعــيلٌّ مــواله((. الــذي أصبــح عالمــًة عــىل هــذا املوضــوع؛ لصّحتــه، 
والرتباطــه املبــارش بحادثــة الغديــر، وقــد اقترصنــا عــىل ثــالث آيــات ملعاجلــة 

املوضــوع يف تفاســري أهــل الســنة واجلمعــة عــىل النحــو اآلت:

أواًل: قوله تعاىل: )َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة(

ــَك  ــاَل َربُّ ــاىل: )َوإِْذ َق ــه تع ــة يف قول ــوع اإلمام ــن موض ــّي ع ث القرطب ــدَّ حت
ــة 30[،  ــن اآلي ــرة/ م ــورة البق ــًة( ]س ــٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَف ــِة إيِنِّ َجاِع لِْلَماَلِئَك
ــذا  ــة يف ه ــر اآلراء املختلف ــا ذك ــار؟ وال يّمن ــص أو باالختي ــون بالنَّ ــل تك وه
املوضــوع، بقــدر اهتممنــا بواليــة أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، التــي قــال يف 
ــا  تِــي اْحَتــجَّ هِبَ ه عــىل مذهــب اإلماميَّــة، قائــاًل: »يِف َردِّ اأْلََحاِديــِث الَّ معــرض ردِّ
ــصِّ  ــَذا النَّ ــَرْت هِبَ ــَة َكَف ــُه، َوَأنَّ اأْلُمَّ ــيِلٍّ َريِضَ اهللَُّ َعنْ ــىَل َع ــصِّ َع ــُة يِف النَّ َماِميَّ اإْلِ
ــْن  ــاَلُم: ))َم ــِه السَّ ــُه َعَلْي ــا َقْوُل ــاًدا، ِمنَْه ــوِل ِعنَ ُس ــَر الرَّ ــْت َأْم ْت، َوَخاَلَف ــدَّ َواْرَت
ــوا:  ــاَداُه((. َقاُل ــْن َع ــاِد َم ــْن َوااَلُه َوَع ــمَّ َواِل َم ُه ــْواَلُه اللَّ ــيِلٌّ َم ــْواَلُه َفَع ــُت َم ُكنْ
ــَم  ــِب ُعِل ــاِء التَّْعِقي ــْواَلُه( بَِف ــيِلٌّ َم ــاَل: )َفَع ــمَّ َق ــى َأْوىَل، َفَل ــِة بَِمْعنَ َغ ــْوىَل يِف اللُّ َوامْلَ
َماَمــَة  ــُه َأَحــقُّ َوَأْوىَل. َفَوَجــَب َأْن َيُكــوَن َأَراَد بَِذلـِـَك اإْلِ َأنَّ امْلُــَراَد بَِقْولـِـِه« َمــْوىَل« َأنَّ
: )َأْنــَت ِمنِّــي بَِمنِْزَلــِة َهــاُروَن  ــاَلُم لَِعــيِلٍّ ُض الطَّاَعــِة، َوَقْوُلــُه َعَلْيــِه السَّ ــُه ُمْفــرَتَ َوَأنَّ
ــُه  ــُه اَل َنبـِـيَّ َبْعــِدي(. َقاُلــوا: َوَمنِْزَلــُة َهــاُروَن َمْعُروَفــٌة، َوُهــَو َأنَّ ِمــْن ُموَســى إاِلَّ َأنَّ
ــُه َوَلْ َيُكــْن َذلِــَك  ، َوَكاَن َأًخــا َل ِة َوَلْ َيُكــْن َذلِــَك لَِعــيِلٍّ ــُه يِف النُُّبــوَّ َكاَن ُمَشــاِرًكا َل
ــه يف  ــتعرض أدّلت ــمَّ اس ــُة«)1(. ث اَلَف ــِه اخْلِ ــَراَد بِ ــَم َأنَّ امْلُ ــًة، َفُعِل ، َوَكاَن َخِليَف ــيِلٍّ لَِع

)1( اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطبي(، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح 
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رفــض الروايــات التــي ُتثبــت واليــة أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم()1(. وهــي 
مرفوضــة مجلــًة وتفصيــاًل؛ ملــا تضّمنتــه مــن تغيــري للحقائــق التارخييــة الثابتــة، 
ــن  ــا ع ــد أعرضن ــيعة، وق ــمء الش ــل عل ــنة قب ــمء الس ــض عل ــا بع ه ــي أقرَّ والت
ــة عــىل إمامتــه )عليــه  ــة إثبــات النصــوص الدالَّ هــا يف هــذا املوضــع؛ ألنَّ أدلَّ ردِّ

م. الســالم( قــد مــرَّ ذكرهــا يف أكثــر صفحــات البحــث فيــم تقــدَّ

ثانًيا: قوله تعاىل: )َسَأَل ساِئٌل بَِعذاٍب واِقٍع(

ذكــر بعــُض املفرسيــن مــن علــمء أهــل الســنة واجلمعــة حديــَث الغديــر عنــد 
تفســري قولــه تعــاىل: )َســَأَل ســاِئٌل بَِعــذاٍب واِقــٍع( ]ســورة املعــارج/ اآليــة 1[، 
ــة عــن قــول  ــن عيين ــاًل: »وســئل ســفيان ب ــي، قائ ــْن ذكــر ذلــك الثعلب وأّوُل َم
اهلل ســبحانه: َســَأَل ســاِئٌل فيمــن نزلــت، فقــال: لقــد ســألتني عــن مســألة مــا 
ســألني أحــد قبلــك. حّدثنــي أيب عــن جعفــر بــن حممــد عــن آبائــه، فقــال: ملــا 
كان رســول اهلل صــىّل اهلل عليــه وســّلم بغديــر خــم، نــادى بالنــاس فاجتمعــوا، 
ــواله((.  ــيّل م ــواله فع ــت م ــن كن ــال: ))م ــه( فق ــيّل )ريض اهلل عن ــد ع ــذ بي فأخ
فشــاع ذلــك وطــار يف البــالد، فبلــغ ذلــك احلــرث بــن النعــمن القهــري فأتــى 
رســول اهلل صــىّل اهلل عليــه وســّلم عــىل ناقــة لــه حّتــى أتــى األبطــح، فنــزل عــن 
ناقتــه وأناخهــا وعقلهــا، ثــّم أتــى النبــّي )صــىّل اهلل عليــه ]وآلــه[ وســّلم( وهــو 
ــه إاّل  ــهد أن ال إل ــا عــن اهلل أن نش ــد أمرتن ــا حمم ــال: ي ــه فق ــأ مــن أصحاب يف م

األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي )ت671هـ(، حتقيق: أمحد الردوين وإبراهيم 
أطفيش، دار الكتب املرصية - القاهرة، ط2/ 1384هـ - 1964م: 1/ 266. 

)1( ينظر املصدر نفسه: 1/ 267 - 268. 
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ــك،  ــاه من ــا فقبلن ــيّل مخس ــا أن نص ــك، وأمرتن ــاه من ــول اهلل فقبلن ــك رس اهلل وأّن
ــهرا  ــوم ش ــا أن نص ــا، وأمرتن ــّج فقبلن ــا باحل ــا، وأمرتن ــزكاة فقبلن ــا بال وأمرتن
ــا  ــه علين ــك ففضلت ــن عّم ــي اب ــت بضبع ــى رفع ــذا حّت ــرض هب ــّم ل ت ــا، ث فقبلن
ــاىل؟  ــن اهلل تع ــك أم م ــذا يشء من ــواله، فه ــيل م ــواله فع ــت م ــن كن ــت: م وقل
فقــال: »واّلــذي ال إلــه إاّل هــو هــذا مــن اهلل« فــوىّل احلــرث بــن النعــمن يريــد 

راحلتــه وهــو يقــول:

ــا  ــمِء، َأِو اْئتِن ــَن السَّ ــاَرًة ِم ــا ِحج ــْر َعَلْين ــا َفَأْمطِ ــه حق ــا يقول ــّم إن كان م الله
ــه  ــىل هامت ــقط ع ــر فس ــاه اهلل بحج ــى رم ــا حّت ــل إليه ــم وص ــٍم، ف ــذاٍب َألِي بَِع
ــٍع  ــذاٍب واِق ــاِئٌل بَِع ــَأَل س ــبحانه: َس ــزل اهلل س ــه، وأن ــره فقتل ــن دب ــرج م وخ
لِْلكافِريــَن َلْيــَس َلــُه دافـِـٌع«)1(. فهــذه الروايــة مــن أهــم الروايــات التــي ذكــرت 
ــّي. ــري الثعلب ــن تفس ــن م ــمء واملفرسي ــر العل ــا أكث ــد أخذه ــر، وق ــة الغدي حادث

ــن  ــا م ــن ذكره ــرة، وممَّ ــيعة بكث ــمء الش ــرق عل ــن ط ــة م ــذه الرواي وردت ه
مفــرسي الشــيعة فــرات الكــويف)2(، والطــريس)3(، وابــن البطريــق)4(، وغريهــم. 

)1( الكشف والبيان: 10/ 35. وينظر الرساج املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كالم 
ربنا احلكيم اخلبري، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي )ت977هـ(، 

مطبعة بوالق )األمريية( - القاهرة/1285هـ )د. ط(: 4/ 380. 
)2( تفسري فرات الكويف: 503 - 504. 

)3( جممع البيان يف تفسري القرآن، أبو عيل، الفضل بن احلسن الطريس، حققه وعّلق عليه: جلنة 
م له: السيد حمسن األمني العاميل، مؤسسة األعلمي - بريوت،  من العلمء واملحققني، قدَّ

لبنان، ط1/ 1995م: 10/ 119. 
األسدي  احلسن  بن  حييى  الدين  شمس  البطريق،  ابن  للحافظ  املبني،  الوحي  خصائص   )4(
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وتــكاد تنعــدم يف تفاســري علــمء أهــل الســنة واجلمعــة، وأنَّ ورودهــا يف تفســري 
ــخ  ــة يف تاري ــات املفصليَّ ــذه املوضوع ــاول ه ــمٌّ يف تن ــّوٌر مه ــو تط ــي، ه الثعلب

ــلمني. ــالم واملس اإلس

وتابــع أبــو الســعود الثعلبــي يف نقــل الروايــة التفســريية بحــق أمــري املؤمنــني 
ــريُّ  ــمِن الفه ــِن النع ــرث ب ــو احل ــَل ه ــه: »وقي ــاًرا بقول ــالم( اختص ــه الس )علي
ــيَل  ــلم يف ع ــه[ وس ــه ]وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــوُل رس ــُه ق ــا بلَغ ــه مل ــَك أنَّ وذل
)ريَض اهلل عنــُه(: ))مــن كنــُت مــوالُه فعــيلٌّ مــوالُه((. قــاَل: اللهــمَّ إْن كاَن مــا 
يقــوُل حممــٌد حقــًا َفَأْمطِــْر َعَلْينَــا ِحَجــاَرًة ّمــَن الســمِء، فــم لبــَث َحتَّــى رمــاُه اهلل 
تعــاىَل بحجــٍر فوقــَع عــىل دماغــه خمــرج مــن أســفِلِه فهلــَك مــن ســاعتِِه، وقيــَل 

ــْم«)1(. ُهــو الرســوُل صــىل اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم اســتعجَل عذاهَبُ

ــة بحــق واليــة أمــري املؤمنــني  ة املهمَّ فهــذه الروايــة مــن الروايــات التفســرييَّ
ــا أصبحــت ُتذّكــر مــع حديــث الغديــر، وُيســتدلُّ هبــا  )عليــه الســالم(؛ ذلــك أنَّ
عــىل صحــة الواقعــة، وهــذا مــا فعلــه ابــن اجلــوزي، قائــاًل: »اتفــق علــمء الســري 
عــىل أن قصــة الغديــر كانــت بعــد رجــوع النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه مــن حجــة 
الــوداع يف الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة. مجــع الصحابــة وكانــوا مائــة وعرشيــن 
ــه  ــىل اهلل علي ــص ص ــث، ن ــواله احلدي ــيل م ــواله فع ــت م ــن كن ــال: م ــا، وق ألف

ط1/  قم،   - الكريم  القرآن  دار  املحمودي،  مالك  الشيخ  حتقيق:  )ت600ه(،  احليّل 
1417ه: 88. 

)1( إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، )تفسري أيب السعود(، أبو السعود العمدي 
حممد بن حممد بن مصطفى )ت982هـ(، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، )د. ت(، 

)د. ط(: 9/ 29. 
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وآلــه عــىل ذلــك برصيــح العبــارة دون التلويــح واإلشــارة. وذكــر أبــو إســحاق 
الثعلبــي يف تفســريه بإســناده أن النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه ملــا قــال ذلــك طار يف 
األقطــار وشــاع يف البــالد واألمصــار، فبلــغ ذلــك احلــرث بــن النعــمن الفهري، 
ــاب املســجد ثــم عقلهــا وجــاء فدخــل يف  ــه فأناخهــا عــىل ب ــاه عــىل ناقــة ل فأت
املســجد فجثــا بــني يــدي رســول اهللّ صــىل اهلل عليــه وآلــه، فقــال: يــا حممــد أنــك 
أمرتنــا أن نشــهد أن ال إلــه إاّل اهللّ وأنــك رســول اهللّ فقبلنــا منــك ذلــك... «)1(.

ــي  ــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِ ــْم َوَأمْتَْم ــُت َلُكــْم ِدينَُك ــْوَم َأْكَمْل ــا: قولــه تعــاىل: )اْلَي ثالًث
ــة 3[ ــا( ]ســورة املائــدة/ مــن اآلي ْســاَلَم ِدينً ــُم اإْلِ ــُت َلُك َوَرِضي

ــد أنَّ هــذه اآليــة نزلــت عــىل رســول اهلل )صــىّل  نقــل ابــن كثــري روايــة تؤكِّ
اهلل عليــه وآلــه( يف حجــة الــوداع، قائــاًل: »ُقْلــُت: َوَقــْد َرَوى اْبــُن َمْرُدويــه ِمــْن 
ـَـا ُأْنَزلـِـْت َعــىَل رســول  ؛ َأنَّ َطِريــِق َأيِب َهــاُروَن الَعْيــدي، َعــْن َأيِب َســِعيٍد اخْلـُـْدِريِّ
: »َمــْن كنــُت  اهلل صــىل اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم يــوم َغِديــر ُخــم ِحــنَي َقــاَل َلَعــيِلٍّ
ــْوُم الثَّاِمــَن َعــرَشَ  ــُه اْلَي ــِه: َأنَّ ــَرَة َوفِي َمــْواَلُه َفَعــيلٌّ َمــْواَلُه«. ُثــمَّ َرَواُه َعــْن َأيِب ُهَرْي
ــل  ــوداع«)2(. ونق ــة ال ــْن حج ــاَلُم ِم ــِه السَّ ــُه َعَلْي ــي َمْرِجَع ــِة، َيْعنِ جَّ ــْن ِذي احْلِ ِم
النيســابوري الروايــة نفســها بتعديــٍل طفيــف، قائــاًل: »عــن أيب ســعيد اخلــدري 
ــرم اهلل  ــه وك ــب ريض اهلل عن ــن أيب طال ــيل ب ــل ع ــت يف فض ــة نزل ــذه اآلي أن ه

الريض،  الرشيف  منشورات  )ت654ه(،  اجلوزي  ابن  سبط  للعاّلمة  اخلواص،  تذكرة   )1(
مطبعة أمري - قم/ 1418ه: 37. 

)2( تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسمعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي 
)ت774هـ(، املحقق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، ط2/ 1420هـ 

- 1999م: 3/ 28. 
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وجهــه يــوم غديــر خــم، فأخــذ رســول اهلل صــىل اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم بيــده 
وقــال: مــن كنــت مــواله فهــذا عــيّل مــواله. اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن 
ــوالي  ــت م ــب أصبح ــن أيب طال ــا اب ــك ي ــا ل ــال: هنيئ ــر وق ــه عم ــاداه. فلقي ع
ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة. وهــو قــول ابــن عبــاس والــراء بــن عــازب وحممــد 
ــه الســالم(،  ــر ألمــري املؤمنــني )علي ــة ُعَم بــن عــيل«)1(. فــزاد النيســابوري هتنئ
متضمنـًـا لفــظ )املــوىل( بقولــه: )أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة(، 
فــال حيتمــل لفــظ )املــوىل( ســوى النــص عــىل إمامتــه )عليــه الســالم( يف ذلــك 
ــه:  ــك، بقول ــىل ذل ــر ع ــة ُعَم ــى بمقول ــف املرت ــتدلَّ الرشي ــم اس ــف، ك املوق
»دليــل هلــم آخــر مــن طريــق الســنة، قالــوا قــد ثبــت عنــه صــىل اهلل عليــه وآلــه 
يــوم غديــر خــم مــا يــدل عــىل أنــه نــص عــىل أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( 
ــا فقــال:  ــام فيهــم خطيب ــم يف ذلــك املقــام ق ــه مــع اجلمــع العظي باإلمامــة؛ ألن
)ألســت أوىل بكــم منكــم بأنفســكم(؟ فقالــوا: اللهــم نعــم، فقــال بعــده إشــارة 
إليــه: )فمــن كنــت مــواله فهــذا عــيل مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن 
عــاداه وانــرص مــن نــرصه واخــذل مــن خذلــه(، حتــى قــال عمــر بــن اخلطــاب 
ــوز أن  ــة، وال جي ــن ومؤمن ــوىل كل مؤم ــوالي وم ــت م ــخ، أصبح ــخ ب ــه: ب ل
يريــد بقولــه: )مــن كنــت مــواله( إاّل مــا تقتضيــه مقدمــة الــكالم، وإاّل ل يكــن 
ــدل  ــال يف موضــع آخــر: »أنَّ عمــر ل يــرصح بــيء ي ــدة«)2(. وق لتقديمهــا فائ

)1( غرائب القرآن ورغائب الفرقان، )تفسري النيسابوري(، نظام الدين احلسن بن حممد بن 
الكتب  دار  عمريات،  زكريا  الشيخ  املحقق:  )ت850هـ(،  النيسابوري  القمي  حسني 

العلميه - بريوت، ط1/ 1416 هـ: 2/ 616. 
)2( الشايف يف اإلمامة، الرشيف املرتى )قدس رسه(، حققه وعّلق عليه: السيد عبد الزهراء 
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ــه  ــم شــهد ألمــري املؤمنــني )علي ــه، وإن ــا ويوافــق مذهب عــىل مــا خيالــف مذهبن
الســالم( بمثــل مــا تضمنــه لفــظ الرســول )صــىل اهلل عليــه وآلــه(«)1(.

ــُت  ــْوَم َأْكَمْل وُتعــدُّ حادثــة الغديــر مــن األســباب الرئيســة لنــزول آيــة: )اْلَي
َلُكــْم ِدينَُكــْم...(؛ قــال الســيوطي - بعــد أن ذكــر طرًفــا مــن احلادثــة -: 
ــْدِرّي  »َوأخــرج اْبــن مْرَدَوْيــه َواْبــن َعَســاِكر بَِســنَد َضِعيــف َعــن أيب ســعيد اخْلُ
َقــاَل ملــا نصــب َرُســول اهلل صــىل اهلل َعَلْيــِه َوســلم عليــا َيــْوم َغِديــر خــم َفنـَـاَدى 
ــْم(.  ــم دينُك ــت لك ــْوم أكمل ــة )اْلَي ــِذِه اآْلَي ــِه هِبَ ــل َعَلْي ي ــط ِجْرِ ــِة َهَب ــُه بِاْلواَلَي َل
َوأخــرج اْبــن مْرَدَوْيــه واخلطيــب َواْبــن َعَســاِكر بَِســنَد َضِعيــف َعــن أيب ُهَرْيــَرة 
ــاَل  ــة َق ــن ِذي احْلجَّ ــرش م ــَميِن ع ــْوم َث ــَو َي ــم َوُه ــر خ ــْوم َغِدي ــا َكاَن َي ــاَل: مل َق
النَّبـِـي صــىل اهلل َعَلْيــِه َوســلم: مــن كنــت َمــْواَلُه فعــيل َمــْواَلُه، َفأْنــزل اهلل )اْلَيــْوم 
أكملــت لكــم دينُكــْم(«)2(. فــكلُّ هــذه الروايــات املنقولــة مــن مفــرسي أهــل 
ــم  ــن مدونته ــاًل ع ــن غف ــر ل تك ــة الغدي ــىل أنَّ حادث ــدلُّ ع ــة ت ــنة واجلمع الس
ة، وإن حــاول بعضهــم التشــكيك والتضعيــف، ولكنَّنــا بجمــع اآليات  التفســرييَّ
ــا كانــت حــارضة بشــواهدها وأحداثها  التــي ترتبــط باحلادثــة ُيمكننــا اجلــزم بأنَّ
ورجاهلــا، واآليــة املذكــورة يف أعــاله هــي آخــر آيــة ارتبطــت باحلادثــة، فضــاًل 
عــن كونــا آخــر آيــة قاهلــا الرســول )صــىّل اهلل عليــه وآلــه( يف حجتــه األخــرية.

ط2/  طهران،   - الصادق  مؤسسة  امليالين،  فاضل  السيد  راجعه:  اخلطيب،  احلسيني 
1986م: 2/ 258. 

)1( املصدر نفسه: 2/ 290. 
)2( الدر املنثور: 3/ 19. 
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ُخال�سة البحث

ــري  ــة ألم ــالن البيع ــر، وإع ــة الغدي ــاب حادث ــٍة يف رح ــٍة علميَّ بعــد رحل
ــة يف  ــاط املضيئ ــن النق ــة م ــُث إىل مجل ــل البح ــالم( توصَّ ــه الس ــني )علي املؤمن

ــو اآلت: ــىل النح ــا ع ــن تلخيصه ــي ُيمك ــوع، والت ــة املوض معاجل

ــة، أو  ــى الِوالي ــل معن ــذر )ويل( - وحتم ــن اجل ــد م ــي تتوّل ــاين الت - أنَّ املع
التــويّل لأمــور - كثــريٌة، فقــد تــأت مــن ألفــاظ: )املــوىل، األْوىل، وأويل األمــر، 

ــويل(. وال

- عجيــٌب أمــُر املفرسيــن؛ فهــم قــد أمجعــوا عــىل أنَّ )موالكــم( هنــا بمعنــى 
ــرآن  ــواردة يف الق ــا ال ــوىل( مجيعه ــاين )امل ــك يف مع ــروا ذل ــم. وأنك األوىل بك

ــة؟! ــالم( يف اخلالف ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــة أم ــد أولويَّ ــا تؤكِّ ــم؛ ألنَّ الكري

ــْم  ــَي َمْوالُك ــاُر ِه ــُم النَّ ــاىل: )َمْأواُك ــه تع ــرازي لقول ــر ال ــل الفخ - أنَّ تأوي
ــىل أنَّ  ــن ع ــاع املفرسي ــن إمج ــم م ــىل الرغ ــة ع ــالٍت خمتلف ــرُي( بتأوي ــَس امْلَِص َوبِْئ
ــف  ــة رأي الرشي ــاء ملعارض ــد ج ــم(. ق ــى )أوىل بك ــة بمعن ــم( يف اآلي )موالك
ــه  ــني )علي ــري املؤمن ــة أم ــىل والي ــى ع ــذا املعن ــتدلَّ هب ــد اس ــه ق ــى؛ لكون املرت
الســالم(، فهــو بذلــك يعــرتف بعداِئــِه آلل البيــت )عليهــم الســالم(، وال ســيَّم 

ــة. ــيعة اإلماميَّ ــد الش ــم معتق ــن صمي ــا م ــة؛ ألنَّ ــة بالوالي ــات املرتبط اآلي

- إنَّ تفســري الشــافعّي )املــوىل( بـــ)والء اإلســالم( هــي حماولــة إلبعــاد املعنى 
القيــادي الــذي يكتنــزه حديــث الرســول )صــىّل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: ))َمــْن 
كنــت مــواله، فعــيلٌّ مــواله((. كــم أنَّ رشحــه حديــث عمــر: )أصبحــت مــوىل 
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كل مؤمــن( بمعنــى )ويل كّل مســلم(، - يــدلُّ مــن حيــث الظاهــر عــىل واليــة 
أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، وال ســيَّم أنَّ احلديــث جــاء بعــد بيعــة الغديــر 
ــالم  ــة يف اإلس ــى الوالي ــىل معن ــدلُّ ع ــن ي ــث الباط ــن حي ــه م ــات، ولكنَّ بلحظ
ــر  ــه(، وُعم ــه وآل ــىل اهلل علي ــول )ص ــم أراد الرس ــة ك ــادة األمَّ ــس قي ــط، ولي فق

نفســه.

ســول )صــىّل اهلل عليــه وآلــه( بشــأن والية  - إنَّ إشــارَة القيــيّس إىل حديــث الرَّ
أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( ونرصتــه يف هــذه اآليــة مــع إمجــاع املفرسيــن عــىل 
ــوم ال يدفــع  ــْيًئا(: ي ــْوىًل َش ــْن َم ــْوىًل َع ــي َم ــْوَم ال ُيْغنِ ــه تعــاىل: )َي أنَّ معنــى قول
ابــن عــّم عــن ابــن عــّم، وال صاحــب عــن صاحبــه شــيئا، فيهــا داللــة واضحــة 
جــَل يعتقــُد بــأنَّ الــويل بحســب الفهــم القــرآين هــو أمــري املؤمنــني  عــىل أّن الرَّ

)عليــه الســالم(.

ــة أهــل البيــت )عليهــم الســالم( عــن دائــرة )أويل  - ال يمكننــا أن نبعــد أئمَّ
ــا  ــا يِف َزَمانِنَ ــول: )إنَّ ــرازي يق ــر ال ــون. وإذا كان الفخ ــم معصوم ــر(؛ ألنَّ األم
ــا نزلــت بحــق  َمــاِم امْلَْعُصــوِم(، فكيــف يعتقــد أنَّ َهــَذا َعاِجــُزوَن َعــْن َمْعِرَفــِة اإْلِ
أيب بكــر وعمــر؟!. يف املقابــل ال نجــده معرتًضــا إزاء مــا اعتقــده اآلخــرون مــن 
ــا نزلــت بحــق اخلليفــة األول والثــاين!. كلُّ ذلــك ال يــدع جمــااًل للشــك يف أنَّ  أنَّ
الفخــر الــرازي نصــب العــداء ألهــل البيــت )عليهــم الســالم( وملــن واالهــم.

ــني،  ــري املؤمن ــة أم ــىل والي ــة ع ــات دالل ــر اآلي ــن أكث ــي م ــة ه ــة الوالي - آي
تأكيــًدا ملــا جــاء يف خطبــة الغديــر، فــكان ملفــرسي أهــل الســنة واجلمعــة وقفــة 

ــة، أو النفــي والتشــكيك. ــد ملوضــوع الوالي ــني التأيي ــرية عندهــا، ب كب
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ــد  ــي عن ــري الثعلب ــر يف تفس ــث الغدي ــة يف حدي ــّص الرواي ــالَف ن - إنَّ اخت
تفســري آيــة الواليــة عــمَّ نقلــه املفــرسون الذيــن ســبقوه، ُيعــدُّ تطــّوًرا يف معاجلــة 

ــالم(. ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة بأه ــات املتعّلق املوضوع

- تضّمنــت الروايــة املنقولــة عــن أيب ذر دعــاء النبــّي )صــىّل اهلل عليــه وآلــه( 
ــه  ــيل )علي ــام ع ــة اإلم ــة بأحقّي ــارات رصحي ــالم( إش ــه الس ــام )علي ــق اإلم بح
الســالم( بواليــة املســلمني بعــد رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه(. بــل تطابــق 

مضمــون الدعــاء مــع خطبــة الغديــر.

- إنَّ اســتعانة الســمعاين بتفســري أيب ُعَبيــدة لقــول الرســول )صــىل اهلل عليــه 
ــأنَّ املــوىل بمعنــى الــويل واملعــني  وآلــه(: ))مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله(( ب
ــه غــري موجــود يف كتــب أيب عبيــدة، ولثبوت  والنــارص يف الديــن، ال يســتقيم؛ ألنَّ

داللــة املــوىل بمعنــى األوىل واألحــق يف احلديــث املذكــور آنًفــا.

ــات  ــل الرواي ــا يف نق ــن إنصاًف ــر املفرسي ــن أكث ــيوطي م ــون الس ــكاُد يك - ي
املتعّلقــة بآيــة الواليــة. فالحظنــا أنَّ املفرسيــن مــن أهــل الســنة واجلمعــة، وعــىل 
ــه الســالم( يف  الرغــم مــن نقلهــم الروايــات املؤّكــدة حلــّق أمــري املؤمنــني )علي
ــاًل  ــا تأوي ــن تأويله ــاًل ع ــا، فض ــريه أيًض ــبوها إىل غ ــم نس ــة، إاّل أنَّ ــذه اآلي ه
ــه الســالم(. آخــر، ال يتوافــق مــع داللتهــا املنصفــة بحــق أمــري املؤمنــني )علي

ــت  ــا ارتبط ــري أنَّ ــتقاته، غ ــوىل( ومش ــظ )امل ــا لف ــرد فيه ــات ل ي ــاك آي - هن
ــّرض  ــرسون إىل التع ــر املف ــا اضط ــالم(، ممَّ ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــة أم بوالي
نــت معناهــا، أو حتــى األحاديــث  ــات التــي تضمَّ ــة(، أو اآلي إىل معنــى )الوالي
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املرتبطــة هبــا، وال ســيَّم حديــث: ))مــن كنــت مــواله، فعــيلٌّ مــواله((. الــذي 
ــة  ــارش بحادث ــه املب ــه، والرتباط ــوع؛ لصّحت ــذا املوض ــىل ه ــًة ع ــح عالم أصب

ــر. الغدي

ــة  ــة بحــق والي ة املهمَّ ــًة ُتعــدُّ مــن الروايــات التفســرييَّ - نقــل الثعلبــيُّ رواي
ــا أصبحــت ُتذّكــر مــع حديــث الغدير،  أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(؛ ذلــك أنَّ

وُيســتدلُّ هبــا عــىل صحــة الواقعــة.

- إنَّ كثــرة الروايــات املنقولــة مــن مفــرسي أهــل الســنة واجلمعــة واملرتبطــة 
ة، وإن  ــرييَّ ــم التفس ــاًل يف مدونته ــن غف ــا ل تك ــىل أنَّ ــدلُّ ع ــر، ي ــة الغدي بحادث
ــا بجمــع اآليــات التــي ترتبــط  حــاول بعضهــم التشــكيك والتضعيــف، ولكنَّن
ــا كانــت حــارضة بشــواهدها وأحداثهــا ورجاهلــا. باحلادثــة ُيمكننــا اجلــزم بأنَّ

امل�سادر واملراجع

- القرآن الكريم.

1- إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم، )تفســري أيب الســعود(، 
أبــو الســعود العــمدي حممــد بــن حممــد بــن مصطفــى )ت982هـــ(، دار إحيــاء 

الــرتاث العــريب - بــريوت، )د. ت(، )د. ط(.

2- بحــر العلــوم، )تفســري الســمرقندي(، أبــو الليــث نــرص بــن حممــد بــن 
أمحــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )ت373هـــ(، دار الكتــب العلميَّــة/ 1993م، 

)د. ط(.
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3- البحــر املحيــط يف التفســري، أبــو حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــيل بــن 
يوســف بــن حيــان أثــري الديــن األندلــيس )ت745هـــ(، املحقــق: صدقــي حممد 

مجيــل، دار الفكــر - بــريوت/ 1420هـ.

ــروف  ــة اهلل املع ــن هب ــن ب ــن احلس ــيل ب ــم ع ــو القاس ــق، أب ــخ دمش 4- تاري
بابــن عســاكر )ت571هـــ(، املحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 

ــع/ 1415 هـــ - 1995 م، )د. ط(. ــة والنــرش والتوزي للطباع

5- تذكــرة اخلــواص، للعاّلمــة ســبط ابــن اجلــوزي )ت654ه(، منشــورات 
الرشيــف الــريض، مطبعــة أمــري - قــم/ 1418ه.

ــس  ــن إدري ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــافعي أب ــافعي، الش ــام الش ــري اإلم 6- تفس
بــن العبــاس بــن عثــمن بــن شــافع بــن عبــد املطلــب بــن عبــد منــاف املطلبــي 
القــريش املكــي )ت204هـــ(، مجــع وحتقيــق ودراســة: د. أمحــد بــن مصطفــى 
ــة الســعودية، ط1/  ــة - اململكــة العربي ــوراه(، دار التدمري ان )رســالة دكت الفــرَّ

2006م.  - 1427ه 

7- تفســري الســمعاين، أبــو املظفــر، منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار ابــن 
أمحــد املــروزى الســمعاين التميمــي احلنفي ثــم الشــافعي )ت489هـــ(، املحقق: 
ــاض -  ــن، الري ــم، دار الوط ــن غني ــاس ب ــن عب ــم ب ــم وغني ــن إبراهي ــارس ب ي

الســعودية، ط1/ 1418هـــ- 1997م.

ــلمي  ــاش الس ــن عي ــعود ب ــن مس ــد ب ــر حمم ــو النظ ــايش، أب ــري العي 8- تفس
الســمرقندي، املعــروف بالعيــايش، حتقيــق: الســيد هاشــم الرســويل املحــالت، 
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ــران، )د. ط( )د. ت(. ــالمية - طه ــة اإلس ــة العلمي املكتب

ــع  ــة الطب ــويف، مؤسس ــم الك ــن إبراهي ــرات ب ــويف، ف ــرات الك ــري ف 9- تفس
والنــرش التابعــة لــوزارة الثقافة واإلرشــاد اإلســالمي - طهــران، ط1/ 1990م.

ــن  ــد الرمح ــد عب ــو حمم ــم، أب ــن أيب حات ــم الب ــرآن العظي ــري الق 10- تفس
بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، الــرازي ابــن أيب حاتــم 
ــاز -  ــزار مصطفــى الب ــة ن )ت327هـــ(، املحقــق: أســعد حممــد الطيــب، مكتب

ــعودية، ط3/ 1419 هـــ. ــة الس ــة العربي اململك

ــري  ــن كث ــر ب ــن عم ــمعيل ب ــداء إس ــو الف ــم، أب ــرآن العظي ــري الق 11- تفس
ــد  ــن حمم ــامي ب ــق: س ــقي )ت774هـــ(، املحق ــم الدمش ــرصي ث ــريش الب الق

ــع، ط2/ 1420هـــ - 1999م. ــرش والتوزي ــة للن ــالمة، دار طيب س

12- تفســري مقاتــل بــن ســليمن، أبــو احلســن مقاتــل بــن ســليمن بــن بشــري 
ــاء  ــحاته، دار إحي ــود ش ــد اهلل حمم ــق: عب ــى )ت150هـــ(، املحق األزدي البلخ

الــرتاث - بــريوت، ط1/ 1423هـــ.

13- التقفيــة يف اللغــة، أبــو بــرش، اليــمن بــن أيب اليــمن الَبندنيجــي، 
)ت284هـــ(، املحقــق: د. خليــل إبراهيــم العطيــة، اجلمهورية العراقيــة - وزارة 
ــداد/ 1976م. ــاين - بغ ــة الع ــالمي - مطبع ــرتاث اإلس ــاء ال ــاف - إحي األوق

14- جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن، حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري 
ــو جعفــر الطــري )ت310هـــ(، املحقــق: أمحــد حممــد  ــن غالــب اآلمــيل، أب ب

شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1/ 1420 هـــ - 2000 م.
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15- اجلامــع ألحــكام القــرآن )تفســري القرطبــي(، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن 
ــي  ــن القرطب ــمس الدي ــي ش ــاري اخلزرج ــرح األنص ــن ف ــر ب ــن أيب بك ــد ب أمح
)ت671هـــ(، حتقيــق: أمحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب املرصيــة 

- القاهــرة، ط2/ 1384هـــ - 1964م.

16- خصائــص الوحــي املبــني، للحافــظ ابــن البطريــق، شــمس الديــن حييى 
بــن احلســن األســدي احلــيّل )ت600ه(، حتقيــق: الشــيخ مالــك املحمــودي، دار 

القــرآن الكريــم - قــم، ط1/ 1417ه.

ــيوطي  ــن الس ــالل الدي ــر، ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــور، عب ــدر املنث 17- ال
ــريوت )د. ط(، )د. ت(. ــر - ب ــوىف: 911هـــ(، دار الفك )املت

18- روضــة الواعظــني، حممــد بــن الفتــال النيســابوري الشــهيد )ت508ه(، 
ــورات  ــان، منش ــن اخلرس ــيد حس ــدي الس ــد مه ــيد حمم ــة: الس ــع املقدم وض

ــران )د. ط(، )د. ت(. ــم - إي ــريض، ق ال

ــن  ــد الرمح ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــري، مج ــم التفس ــري يف عل 19- زاد املس
بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي )ت597هـــ(، املحقــق: عبــد الــرزاق املهــدي، دار 

الكتــاب العــريب - بــريوت، ط1/ 1422هـــ.

20- الــرساج املنــري يف اإلعانــة عــىل معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا 
احلكيــم اخلبــري، شــمس الديــن، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب الرشبينــي الشــافعي 

ــة( - القاهرة/1285هـــ )د. ط(. ــوالق )األمريي ــة ب )ت977هـــ(، مطبع

ــق  ــه وعّل ــدس رسه(، حقق ــى )ق ــف املرت ــة، الرشي ــايف يف اإلمام 21- الش
عليــه: الســيد عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب، راجعــه: الســيد فاضــل امليالين، 
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مؤسســة الصــادق - طهــران، ط2/ 1986م.

ــد  ــة، أمح ــالل والزندق ــض والض ــل الرف ــىل أه ــة ع ــق املحرق 22- الصواع
بــن حممــد بــن عــيل بــن حجــر اهليتمــي الســعدي األنصــاري، شــهاب الديــن 
شــيخ اإلســالم، أبــو العبــاس )ت974هـــ(، املحقــق: عبــد الرمحــن بــن عبد اهلل 
الرتكــي - وكامــل حممــد اخلــراط، مؤسســة الرســالة - لبنــان، الطبعــة: األوىل، 

1417هـ - 1997م.

ــم  ــن متي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أمح ــل ب ــن اخللي ــد الرمح ــو عب ــني، أب 23- الع
الفراهيــدي البــرصي )ت170هـــ(، املحقــق: د مهــدي املخزومــي، د إبراهيــم 

الســامرائي، دار ومكتبــة اهلــالل، )د. ط( )د. ت(.

ــام  ــابوري(، نظ ــري النيس ــان، )تفس ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق 24- غرائ
الديــن احلســن بــن حممد بــن حســني القمــي النيســابوري )ت850هـــ(، املحقق: 

الشــيخ زكريــا عمــريات، دار الكتــب العلميــه - بــريوت، ط1/ 1416هـــ.

ــن  ــود ب ــم حمم ــو القاس ــل، أب ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع 25- الكش
ــريب -  ــاب الع ــار اهلل )ت538هـــ(، دار الكت ــرشي ج ــد، الزخم ــن أمح ــرو ب عم

بــريوت، ط3/ 1407هـــ.

ــم  ــن إبراهي ــان عــن تفســري القــرآن، أمحــد بــن حممــد ب 26- الكشــف والبي
ــن عاشــور،  ــق: اإلمــام أيب حممــد ب ــو إســحاق )ت427هـــ(، حتقي الثعلبــي، أب
ــريب،  ــرتاث الع ــاء ال ــاعدي، دار إحي ــري الس ــتاذ نظ ــق: األس ــة وتدقي مراجع

ــان، ط1/ 1422، هـــ - 2002م. ــريوت - لبن ب

27- لطائــف اإلشــارات )تفســري القشــريي(، عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن 
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عبــد امللــك القشــريي )ت465هـــ(، املحقــق: إبراهيــم البســيوين، اهليئــة املرصية 
العامــة للكتــاب - مــرص، ط3، )د. ت(.

ــم  ــو القاس ــاس، أب ــن العب ــاد ب ــن عب ــمعيل ب ــة، إس ــط يف اللغ 28- املحي
الطالقــاين، املشــهور بالصاحــب بــن عبــاد )ت385هـــ(، املحقــق: حممــد حســن 

ــريوت، ط1/ 1994م. ــب - ب ــال الكت ــني، ع آل ياس

ــن  ــن احلس ــل ب ــيل، الفض ــو ع ــرآن، أب ــري الق ــان يف تفس ــع البي 29- جمم
م لــه: الســيد  الطــريس، حققــه وعّلــق عليــه: جلنــة مــن العلــمء واملحققــني، قــدَّ
حمســن األمــني العامــيل، مؤسســة األعلمــي - بــريوت، لبنــان، ط1/ 1995م.

معــال التنزيــل يف تفســري القــرآن )تفســري البغــوي(، أبــو حممــد احلســني بــن 
مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت510هـــ(، املحقــق: عبــد 

الــرزاق املهــدي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب -بــريوت، ط1/ 1420هـــ.

31- معــاين القــرآن وإعرابــه، إبراهيــم بــن الــرسي بــن ســهل، أبــو إســحاق 
ــب -  ــال الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب ــد اجللي ــق: عب ــاج )ت311هـــ(، املحق الزج

بــريوت، ط1/ 1408 هـــ - 1988 م.

32- مفاتيــح الغيــب، )التفســري الكبــري(، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن 
ــب  ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي امللق ــي ال ــني التيم ــن احلس ــن ب احلس

الــري )ت606هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط3/ 1420هـــ.

ــرازي،  ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أمح ــس اللغ 33- مقايي
أبــو احلســني )ت395هـــ(، املحقــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر/ 

1399هـــ - 1979م.
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34- مناقــب آل أيب طالــب، رشــيد الديــن، أبــو عبــد اهلل، حممــد بــن عــيل بــن 
شــهر آشــوب )ت588ه(، قــام بتصحيحــه ورشحــه ومقابلتــه جلنــة مــن أســاتذة 

النجــف األرشف، املطبعــة احليدريــة - النجــف األرشف، ط1/ 1956م.

35- النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، جمــد الديــن أبــو الســعادات املبارك 
بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري 
)ت606هـــ(،، حتقيــق: طاهــر أمحــد الــزاوى - حممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة 

العلميــة - بريوت/ 1399هـــ - 1979م.

36- اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســريه، وأحكامــه، 
ــوش بــن حممــد  ومجــل مــن فنــون علومــه، أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب مَحّ
ــي )ت437هـــ(،  ــي املالك ــيس القرطب ــم األندل ــريواين ث ــيس الق ــار القي ــن خمت ب
املحقــق: جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمي - 
جامعــة الشــارقة، بــإرشاف أ. د: الشــاهد البوشــيخي، جمموعــة بحــوث الكتــاب 
ــارقة، ط1/  ــة الش ــالمية - جامع ــات اإلس ــة والدراس ــة الرشيع ــنة - كلي والس

1429هـ - 2008م.

ــن  ــد ب ــن أمح ــيل ب ــن ع ــو احلس ــد، أب ــرآن املجي ــري الق ــيط يف تفس 37- الوس
حممــد بن عــيل الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )ت468هـ(، حتقيــق وتعليق: 
الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، وآخــرون، قدمــه وقرظــه: األســتاذ الدكتــور 
عبــد احلــي الفرمــاوي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت - لبنــان، ط1/ 1415هـــ 

- 1994م.
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د. مواهب �سالح مهدي اخلطيب

بيان امل�ساألة: 

ــة  ــا زعام ــى عليه ــي ُتبن ــة الت ــائل املهم ــن املس ــدُّ م ــة تع ــى أنَّ اإلمام ال خيف
املســلمني والســلطة الترشيعيــة والسياســية بعــد رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه 
وســلَّم، ومــن البديــي أنَّ أهــم املصــادر التــي تعــني لنــا أبعــاد هــذه املســألة هــو 
ــه مصــدر الترشيــع عنــد املســلمني ومــورد اتفاقهــم؛ ولــذا  القــرآن الكريــم ألنَّ
ــني  ــني مهمت ــة يف آيت ــة اإلمام ــألة حموري ــىل مس ــوء ع ــلط الض ــث يس ــذا البح فه
اســتند إليهــم أبنــاء العامــة واخلاصــة مــن مدرســة أهــل البيــت وأتبــاع مدرســة 
اخللفــاء يف إثبــات مدعياهتــم يف هــذه املســألة، ولقــد اخرتنــا أهــم التفاســري عنــد 
ــة بينهــم مــن أجــل معرفــة داللــة اآليتــني عــىل حموريــة  الفريقــني لنعقــد مقارن
ــني  ــن علم ــني م ــريين مهم ــني تفس ــة ب ــة حتليلي ــريية مقارن ــة تفس ــة برؤي اإلمام
ــة اإلســالمية مهــا الطباطبائــي والــرازي، وتكمــن أمهيــة هــذا  مــن إعــالم األُمَّ
ــه يكــون مدعــاًة لتقريــب وجهــات النظــر بــني علــمء املدرســتني  البحــث يف أنَّ
إذا ثبتــت الرؤيــة التفســريية املوحــدة، وجديــر بالذكــر أنَّ هــذا اهلــدف رضوري 
يف زمننــا هــذا الــذي يكثــر فيــه التناحــر الطائفــي واملذهبــي، فالســبيل األنجــع 
ــة كالم اهلل عــزَّ  أن نتجــه لكلمــة ســواء توّحــد صفــوف املســلمني حتــت حمورّي

ــه عزيــز قديــر. ــه وعونــه إنَّ ، نســأل اهلل التوفيــق إلمتــام البحــث بمنِّ وجــلَّ
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امللخ�ش:

ــه اهلل  ــة أنزل ــاب هداي ــم كت ــرآن الكري ــلمني أنَّ الق ــن املس ــد م ــف أح ال خيتل
ــة، وأنَّ أهــم  ــرية الضالل ــن ح ــه م ــاس ب ــذ الن ــاىل عــىل رســوله األكــرم لينق تع
وظيفــة للنبــيِّ األكــرم صــىلَّ اهلل عليــه آلــه وســلَّم هــي إبــالغ رســالة اهلل لعبــاده، 
ــان مصاديــق اآليــات وتفســريها  ســواء مــا جــاء بشــكل آيــات كريــمت أو تبي
ُهــْم  َل إَِلْيِهــْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّــاِس َمــا ُنــزِّ ْكــَر لُِتَبــنيِّ ُبــِر َوَأنَزْلنـَـا إَِلْيــَك الذِّ }بِاْلَبيِّنـَـاِت َوالزُّ

ــُروَن{)1(. َيَتَفكَّ

ــادة املجتمــع البــرشي فضــاًل عــن  ــه أنَّ مســألة اإلمامــة وقي ومــن املتيقــن ب
ــأنه  ــزَّ ش ــارئ ع ــا الب ــم هب ــي يت ــائل الت ــم املس ــن أه ــالمي م ــع اإلس املجتم
ــا  ــون حموره ــة تك ــات خاص ــا آي ــرد هل ــه أْن يف ــلَّم ب ــن املس ــه، وم ــال جالل وع
ــا  ــا وتبليغه ــم طرحه ــوله األعظ ــىل رس ــدد ع ــة، وأْن يش ــة لُأمَّ ــألة اإلمام مس
ــول  ــة وللرس ــه بالوحداني ــرار ل ــا باإلق ــر يقرن ــات ُأخ ــن آي ــاًل ع ــاده، فض لعب
ــذا  ــوله؛ ول ــة رس ــه وطاع ــة بطاعت ــا مقرون ــام فيه ــة اإلم ــل طاع ــّوة، وجيع بالنب
فهــذا البحــث يناقــش آيتــني مهمتــني يف مســألة اإلمامــة ليســتنبط منهــا حموريــة 
اإلمامــة، ومهــا آيــة التبليــغ وآيــة اإلكــمل املوجودتــان يف ســورة املائــدة والتــي 
توافــق أغلــب العلــمء عــىل شــأن نزوهلــم واملســألة التــي يطرحانــا، وإْن كانــوا 
ــة  ــن اإلمام ــود م ــر املقص ــد ذك ــث بع ــذا البح ــداق، ويف ه ــوا يف املص اختلف
واملقصــود مــن املحوريــة هلــا يف اآليتــني يقــّدم تفســري الــرازي الــذي هــو مــن 
ــني  ــول اآليت ــره ح ــة نظ ــتجيل وجه ــة ويس ــاء العام ــرسي أبن ــمء ومف ــار عل كب

)1( سورة النحل: اآلية 43.
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ــه يــرى أنَّ اآليتــني تطــرح اإلمامــة والزعامــة  مــورد البحــث، وتلخــص منــه أنَّ
ــه ال يقــر بمصداقهــا عنــد الشــيعة، ُثــمَّ يذهــب البحــث ليتعــرف  الدينيــة، إالَّ أنَّ
عــىل ردود تفســري امليــزان للعالمــة الطباطبائــي الــذي هــو مــن كبــار مفــرسي 
الشــيعة ويــرى األجوبــة لإلشــكاالت التــي طرحهــا الــرازي؛ ليتبــني أنَّ العالمة 
ــن  ــم م ــداق هل ــا املص ــر لن ــني ويذك ــودة يف اآليت ــة موج ــة اإلمام ــد أنَّ حموري يؤي
تبيــني رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وشــواهد النــزول واحلــوادث التارخييــة 
التــي ســجلها الفريقــان، وخيلــص البحــث إىل مقارنــة وحتليــل بــني التفســريين 
ــه التــزم بالقواعــد  الختيــار ترجيــح كفــة امليــزان للعالمــة الطباطبائــي؛ ذلــك ألنَّ
ــة اإلمامــة  ــة يف تفســري اآليتــني، وثبــت حموري ــط املوضوعي ــة والضواب األُصولي

فيهــم.

معنى الإمامة: معنى الإمامة لغويًا 

اإلمامة: هي تقّدم شخص عىل الناس عىل نحو يتبعونه ويقتدون به.

ــا اإلمــام، فهــو: مــن ُيقتــدى بــه، وهــو الــذي يتقــّدم عــىل النــاس وهــم  َأمَّ
ــه يف القــول أو الفعــل أو غــري ذلــك)1( ــه، ويقتــدون ب يأمتــون ب

ا�ستعمال الإمامة قراآنيًا 

ــق  ــة احل ــّدم يف إمام ــى املتق ــة - باملعن ــة - أئم ــم كلم ــرآن الكري ــتعمل الق اس
ــْم... ــاٍس بِإَِماِمِه ــو ُكلَّ ُأَن ــْوَم َنْدُع والباطــل عــىل حــدٍّ ســواء، حيــث قــال: ﴿َي

)1( راجع: مفردات غريب القرآن: 24، وجممع البحرين: 1، 108.
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.)1(﴾

كــم واســتعمل القــرآن الكريــم - األئمــة - يف كلٍّ مــن أئمــة احلــق والباطــل 
ــُدوَن بَِأْمِرَنــا َوَأْوَحْينَــا  ــًة َيْ عــىل انفــراد، فقــال يف أئمــة احلــق: ﴿َوَجَعْلنَاُهــْم َأِئمَّ
ــا َعابِِديــَن﴾)2(،  ــوا َلنَ َكاِة َوَكاُن ــاء الــزَّ ــاَلِة َوإِيَت ــاَم الصَّ اِت َوإَِق ــرْيَ ــَل اخْلَ إَِلْيِهــْم فِْع
ــا  وا َوَكاُنــوا بِآَياتِنَ ــا َصــَرُ ــا مَلَّ ــُدوَن بَِأْمِرَن ــًة َيْ ــا ِمنُْهــْم َأِئمَّ وقــال أيضــًا: ﴿َوَجَعْلنَ

ــوَن﴾)3(. ُيوِقنُ

ــا أْن تكــون شــاملة ومطلقــة فتكــون عامــة تشــمل مجيــع  ثــمَّ إنَّ اإلمامــة إمَّ
اجلهــات، كقــول اهلل ســبحانه وتعــاىل بالنســبة إىل النبــيِّ إبراهيــم اخلليــل عليــه 
ــاِس  ــَك لِلنَّ ــاَل إيِنِّ َجاِعُل ــنَّ َق َُّه ــَمٍت َفَأمَت ــُه بَِكِل ــَم َربُّ ــىَل إِْبَراِهي ــالم: ﴿َوإِِذ اْبَت السَّ

ــاُل َعْهــِدي الظَّاملِِــنَي﴾)4( ــاَل الَ َينَ ــي َق تِ يَّ ــاَل َوِمــن ُذرِّ ــا َق إَِماًم

ــاُم  ــون اإلم ــة، فيك ــدود خاص ــدة بح ــل مقي ــاملة ب ــري ش ــون غ ــا أْن تك وإمَّ
إمامــًا ضمــن تلــك احلــدود ويف تلــك اجلهــة املــرّصح هبــا، كــم يف إمــام اجلمعــة 

أو اجلمعــة أو بالنســبة إىل إمامــة احلجــاج أو غــري ذلــك.

الإمامة يف الثقافة الإ�سالمية

ــة يتبــادر منــه الواليــة واحلكــم  إنَّ مفهــوم اإلمامــة يف الثقافــة اإلســالمية العامَّ

)1( سورة اإلرساء اآلية: 71.
)2( سورة األنبياء اآلية: 73.

)3( سورة السجدة، اآلية: 24.
)4( سورة البقرة، اآلية: 124.
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ــى  ــا بمعن ــي فرسوه ــة الت ــوم اإلمام ــًا ملفه ــورًا أولي ــوم تص ــذا املفه ــل ه ويمث
اخلالفــة أو الوصايــة أو الرئاســة يف ُأمــور الديــن والدنيــا، وكلُّ هــذه املعــاين غــري 
معنــى اإلمامــة يف املصطلــح القــرآين كــم يــرّصح الطباطبائــي )وليســت اإلمامــة 
ختالــف الكلــمت الســابقة وختتــص بموردهــا بمجــرد العنايــة اللفظيــة فقــط، إذ 
ال يصــح أْن يقــال لنبــيٍّ - مــن لــوازم نبّوتــه كونــه مطاعــًا - إينِّ جاعلــك للنــاس 
ــدلُّ عــىل مواهــب  ــم ت ــل إنَّ هــذه املفاهي ــه كان كذلــك، ب مطاعــًا - واحلــال أنَّ
ــى  ــع: فلمعن ــمَّ يتاب ــة...، ُث ــم اللفظي ــرد املفاهي ــا مقصــورة عــىل جم ــة، ال أنَّ إهلي
ــق()1( مســتندًا بذلــك إىل حديــث رســول اهلل  اإلمامــة حقيقــة وراء هــذه احلقائ

صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: )إنَّ عــىل كلِّ يشء حقيقــة وعــىل كلِّ صــواب نــورًا()2(. 

ــرى  ــاد األُخ ــن األبع ــري م ــح كث ــة أْن تتض ــات القرآني ــع لآلي ــن للمتتب يمك
ــة: ــة اإلبراهيمي ــة اإلمام ــه آي ــت علي ــا دّل ــا م ــة منه لإلمام

1- إنَّ اإلمامة هي هداية للناس.

2- إنَّ اإلمامة عهد اهلل. 

3- إنَّ اإلمام ال يمكن أْن يكون ظاملًا. 

4- إنَّ اإلمامــة مرتبــة عاليــة أعــىل مــن درجــة النبــّوة )ويتفــرع عــىل ذلــك( ال 
ُبّدّيــة أْن جتتمــع يف اإلمــام أبعــاد النبــّوة بمســتوياهتا العالية. 

ا عاملية وللناس مجيعًا.  5- إنَّ

)1( تفسري امليزان ج1 ص 124.
)2( ُأصول الكايف ج 2 باب حقيقة اإليمن واليقني، ص 54.
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6-إنَّه واحد دهره يف كلِّ زمان. 

7-لوال اإلمام لساخت األرض بأهلها. 

ــه حّجــة اهلل عــىل اخللــق ويســتحيل أْن يوجــد مــن يفوقــه بــيء مــن  8-إنَّ
ــل.  الفضائ

ــه األُســوة واملثــال املتحــرك وهــو القــرآن الناطــق...إىل غــري ذلــك مــن  9-إنَّ
خصائــص اإلمــام.

إنَّ البحــث املنطقــي حيتِّــم علينــا أْن نتعــرف عــىل حقيقــة اإلمامــة كــم يراهــا 
صاحــب امليــزان والــرازي لنعــرف مــوارد الوفــاق واالختــالف بينهــم، فيذهــب 
الطباطبائــي وفــق منهجــه القــرآين إىل أنَّ اإلمامــة ليســت جمــرد مفهــوم اجتمعــي 
وال رئاســة يف الديــن والدنيــا، بــل هــي هدايــة تكوينّيــة وســيطرة عــىل القلــوب 
ــني  ــل ب ــبب مّتص ــه س ــة، وأنَّ ــة الباطني ــات اإلهلي ــتالم للفيوض ــمل واس واألع

األرض والســمء، واإلمــام هــادي للنــاس بأمــر إهلــي ملكــوت 

ــؤون  ــن ش ــة م ــة املجعول ــذه اهلداي ــي)1(: )إنَّ ه ــة الطباطبائ ــول العالم يق
ــه  ــم علي ــل إبراهي ــبحانه جع ــق ألنَّ اهلل س ــى إراءة الطري ــت بمعن ــة ليس اإلمام
ــالم إمامــًا بعدمــا جعلــه نبيــًا، يف تفســري قولــه }إيِنِّ َجاِعُلــَك لِلنَّــاِس إَِماًما{ السَّ
)2(، وال تنفــك النبــّوة عــن اهلدايــة بمعنــى إراءة الطريــق فــال يبقــى لإلمامــة إالَّ 

اهلدايــة بمعنــى اإليصــال إىل املطلــوب وهــي نــوع تــرصٍف تكوينــيٍّ يف النفــوس 

)1( انظر امليزان: ج 14 بحث اإلمامة.
)2( سورة البقرة، اآلية: 124.
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بتســيريها يف ســري الكــمل ونقلهــا مــن موقــف معنــوي إىل موقــف آخــر.

ــي  ــر التكوين ــراد باألم ــًا فامل ــاًل باطني ــًا وعم ــًا تكويني ــر ترصف وإذا كان األم
الــذي تكــون بــه اهلدايــة ليــس هــو األمــر الترشيعــي االعتبــاري، بــل مــا يفــرسه 
ــِذي  ــَم َأْمــُرُه إَِذا َأَراَد َشــْيًئا َأْن َيُقــوَل َلــُه ُكــْن َفَيُكــوُن* َفُســْبَحاَن الَّ يف قولــه: }إِنَّ
ٍء...{)1(، فهــو الفيوضــات املعنويــة واملقامــات الباطنيــة  ــِدِه َمَلُكــوُت ُكلِّ يَشْ بَِي
التــي يتــدي إليهــا املؤمنــون بأعمهلــم الصاحلــة ويتلبســون هبــا رمحــة مــن رهبــم.

ــا مــن وجهــة نظــر الــرازي فاألمــر خمتلــف متامــًا بالنســبة ملســألة اإلمامــة،  أمَّ
فاألصــل ثابــت واملصــداق عنــده خمتلــف فهــو عندمــا يناقــش املفرسيــن يف اآلية 
ُســوَل َوُأْويِل األَْمــِر ِمنُْكــْم َفــإِْن  ِذيــَن آَمنُــوا َأطِيُعــوا اهللَ َوَأطِيُعــوا الرَّ ــا الَّ َ }َيــا َأيُّ
ُســوِل إِْن ُكنُتــْم ُتْؤِمنـُـوَن بــاهللِ َواْلَيــْوِم اآلِخــِر  وُه إىَِل اهللِ َوالرَّ ٍء َفــُردُّ َتنَاَزْعُتــْم يِف يَشْ
ــراد  ــول امل ــه ح ــوا إلي ــا ذهب ــوه م ــر وج ــاًل{)2(، يذك ــُن َتْأِوي ــرْيٌ َوَأْحَس ــَك َخ َذلِ
ــا،  ــراء الرساي ــراد ُأم ــاين: امل ــدون، والث ــاء الراش ــا: اخللف ــر فأوهل ــن ُأويل األم م
وثالثهــا: املــراد العلــمء الذيــن يفتــون يف األحــكام الرشعيــة ويعلمــون النــاس 
ــا  دينهــم، ورابعهــا: نقــل عــن الروافــض أنَّ املــراد بــه األئمــة املعصومــون، وملَّ
ــة يف تفســري هــذه اآليــة حمصــورة يف هــذه الوجــوه، خيتــار مــن  كانــت أقــوال األُمَّ
الوجــوه محــل ُأويل األمــر عــىل األُمــراء والســالطني ويســتدل عليــه أنَّ األُمــراء 

والســالطني أوامرهــم نافــذة عــىل اخللــق، فهــم يف احلقيقــة ُأولــو األمــر.

إنَّ اهلل تعــاىل أمــر بطاعــة ُأويل األمــر عــىل وجــه اإلطــالق ول يقيــده بــيء، 

)1( سورة يس، اآلية: 82.
)2( سورة النساء: اآلية 59.
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ــه ســبحانه ال يــرىض لعبــاده الكفــر والعصيــان ولــو كان عــىل  ومــن البديــي أنَّ
ســبيل اإلطاعــة لشــخص آخــر، وعليــه تكــون طاعــة ُأويل األمــر فيــم إذا أمــروا 

بالعصيــان حمرمــًا.

فمقتــى اجلمــع بــني هذيــن األمريــن أْن يكــون أولــو األمــر الذيــن وجبــت 
ــًا،  ــة مطلق ــم معصي ــدر عنه ــني ال يص ــالق معصوم ــه اإلط ــىل وج ــم ع إطاعته
ــة  ــىل خصوصي ــق ع ــتمل املتعل ــة اش ــر بالطاع ــالق األم ــن إط ــف م فيستكش

تصــّده عــن األمــر بغــري الطاعــة.)1(

ــريه،  ــة ُأويل يف تفس ــىل عصم ــة ع ــة اآلي ــرازي رصح بدالل ــرى ال ــذا ن وهك
ــتدرك  ــث اس ــي حي ــتدالله املنطق ــه اس ــداه إلي ــا ه ــة م ــتثمر نتيج ــه ل يس ولكنَّ
ــه واســتفادة  ــا عاجــزون عــن معرفــة اإلمــام املعصــوم والوصــول إلي ــاًل بأنَّ قائ
ــد. ــل والعق ــل احل ــو أه ــراد ه ــون امل ــن ك ــاص م ــال من ــه، ف ــم من ــن والعل الدي

حمورية الإمامة:

املقصــود يف البحــث عــن داللــة اآليــات عىل)حمورّيــة اإلمامــة( هو أنَّ مســألة 
ــي  ــث وه ــورد البح ــة م ــات الكريم ــايس يف اآلي ــوع األس ــي املوض ــة ه اإلمام
اآليــة الثالثــة واآليــة الســابعة والســتون مــن ســورة املائــدة، ويعــرف ذلــك مــن 

خــالل منهــج منطقــي يف االســتدالل نوضحــه يف نقــاط:

ــة  ــتها دراس ــة ودراس ــوع اإلمام ــة بموض ــة املختلف ــات القرآني ــع اآلي أ- مج
ــة. موضوعي

)1( انظر مفاتيح الغيب، ج 10 ص144.
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ب-أخــذ آيــة متثــل املحــور للموضــوع الــذي يــدور حولــه البحــث أال وهي 
آيــة }إين جاعلــك...{، واســتخراج مباحــث وخصائــص مهّمــة منها.

ج-رفــد تلــك اخلصائــص بآيــات ُأخــر وّضحــت املعنــى وفرستــه وعرفــت 
املوضــوع.

د-اعتمــد عــىل ُأصــول موضوعّيــة مهّمــة يبتنــي عليهــا التفســري وتســاعد يف 
فهــم اآليــات منهــا:

1- إنَّ هنــاك مقامــات باطنيــة ومراتــب حقيقيــة يرتقــي إليهــا املؤمن الســالك 
ــًة درجة. درج

ــكلِّ يشء  ــة وأنَّ ل ــون العلّي ــىل قان ــد ع ــببًا، أي اعتم ــبب مس ــكلِّ س 2- إنَّ ل
ــاس  ــه يفيــض اهلل عــزَّ وجــلَّ الفيوضــات عــىل الن ــدَّ مــن ســبب ب ســببًا فــال ُب

ــة. ــا أو الظاهري ــة منه ــواء الباطنّي س

3- نبذ السفسطة واالعتمد عىل الرهان يف استحصال النتائج.

اخلطوات التي ينبغي اتبعها يف استحصال النتيجة:

أ- إثبــات أنَّ اإلمامــة ُأعطيــت إلبراهيــم بعــد النبــّوة والرســالة ويف ُأخريــات 
. ته حيا

ب- االعتــمد عــىل تعريــف القــرآن لإلمامــة دون التأثــر باملذاهــب الكالمّيــة 
واملفاهيــم العرفيــة. 

ــات  ــة الرواي ــزول ودراس ــأن الن ــوع إىل ش ــب الرج ــة جي ــل الرؤي ج- لتكت
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ــل: ــة مث ــن اإلمام ــدث ع ــي تتح ــة الت ــند املوثق ــة الس الصحيح

أبــو حمّمــد القاســم رفعــه عــن عبــد العزيــز بــن مســلم قــال: كنــا مــع الرضــا 
عليــه الّســالم بمــرو، فاجتمعنــا يف اجلامــع يــوم اجلمعــة يف بــدء مقدمنا، فــأداروا 
أمــر اإلمامــة وذكــروا كثــرة اختــالف النــاس فيهــا، فدخلــت عــىل ســيدي عليــه 

الّســالم فأعلمتــه خــوض النــاس فيــه، فتبســم عليــه الّســالم ثــمَّ قــال:

ــز جهــل القــوم وخدعــوا عــن آرائهــم، إنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ ل  ــد العزي ــا عب »ي
يقبــض نبّيــه صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه حتــى أكمــل لــه الديــن، وأنــزل عليــه القــرآن 
ــع  ــكام، ومجي ــدود واألح ــرام واحل ــالل واحل ــه احل ــنّي في ــان كلِّ يشء، ب ــه تبي في
ــا يِف اْلِكَتــاِب ِمــْن  ْطنَ : }َمــا َفرَّ مــا حيتــاج إليــه النــاس كمــاًل، فقــال عــزَّ وجــلَّ
{، وأنــزل يف حجــة الــوداع وهــي آخــر عمــره صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: }اْلَيــْوَم  يَشْ
ْســاَلَم ِدينـًـا{  َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
ــني  ــى ب ــه حت ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــِض ص ــن، ول يم ــام الدي ــن مت ــة م ــر اإلمام وأم
تــه معــال دينهــم، وأوضــح هلــم ســبيلهم، وتركهــم عــىل قصــد ســبيل احلــق،  ألُمَّ
ــة  ــالم علــًم وإمامــًا، ومــا تــرك شــيئًا حتتــاج إليــه األُمَّ وأقــام هلــم عليــًا عليــه السَّ
إالَّ بيَّنــه، فمــن زعــم أنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ ل يكمــل دينــه فقــد ردَّ كتــاب اهلل، ومــن 

ردَّ كتــاب اهلل فهــو كافــر بــه«)1( 

ــرازي  ــد ال ــة عن ــى اإلمام ــىل معن ــبق ع ــا س ــالل م ــن خ ــا م ــد أْن تعرفن وبع
والطباطبائــي وتناولنــا املقصــود مــن حموريــة اإلمامــة يف بحــث املفاهيــم 
ــة  ــول حمورّي ــيٍّ ح ــتدالٍل منطق ــة إىل اس ــط املوصل ــض الضواب ــتقرأنا بع واس

)1( الكايف: 1، 198.
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اآليــات الدالــة عــىل اإلمامــة باألمثلــة، فلننظــر اآلن أي التفســريين أخــذ هــذه 
ــه متقــدم زمانــًا عىل  الضوابــط بعــني االعتبــار وســنبدأ بتفســري الــرازي أوالً، ألنَّ
صاحــب امليــزان باإلضافــة إىل أنَّ الطباطبائــي كان مطلعــًا عــىل تفســري الــرازي 
وحيــاول جــواب اإلشــكاالت التــي أوردهــا والــرّد عليهــا بنقــد منهجيتــه أحيانًا 

ــة. ــكلِّ موضوعي ب

املبحث الثاين: الآيتان من كتب التفا�سري 

َأّوالً: آية التبليغ بني مفاتيح الغيب وامليزان 

ْغــَت  ــَك َوإِْن َلْ َتْفَعــْل َفــَم َبلَّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ }َيــا َأيُّ
ــْوَم اْلَكافِِريــَن{)1(  ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللَ ال َيْ ــْن النَّ ِرَســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِم

ــي يف  ــرازي والطباطبائ ــه ال ــا قال ــني م ــارن ب ــوف نق ــث س ــذا املبح يف ه
ــرّد  ــه وكيــف ي ــدأ بالــرازي لنــرى مــا يف جعبت ــة فنب تفســريمها حــول هــذه اآلي

ــه.  ــي علي الطباطبائ

ــة  ــر إىل قّل ــأْن ال ينظ ــول ب ــر للرس ــا أم ــىل أنَّ ــة ع ــذه اآلي ــرازي ه ــنّي ال يب
املقتصديــن وكثــرة الفاســقني وال خيشــى مكروههــم ويكشــف أرسارهــم 
ــم  ــن مكره ــه م ــم ويصون ــن كيده ــه م ــإنَّ اهلل يعصم ــم، ف ــح أفعاهل وفضائ
ــلَّم  ــه وس ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيِّ ص ــن النب ــن ع ــة احلس ــك بروي ــىل ذل ــتدلُّ ع ويس
قــال: »إنَّ اهلل بعثنــي برســالته فضقــت هبــا ذرعــًا وعرفــت أنَّ النــاس يكذبــوين 
واليهــود والنصــارى وقريــش خيوفــوين«، فلــمَّ أنــزل اهلل هــذه اآليــة زال اخلــوف 

)1( سورة املائدة، اآلية: 67.
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ــة  ــه بمّك ــام إقامت ــه وســلَّم كان أي ــه وآل ــة، وروي أنَّ النبــيَّ صــىلَّ اهلل علي بالكلّي
جياهــر ببعــض القــرآن وخيفــي بعضــه إشــفاقًا عــىل نفســه مــن تــرسع املرشكــني 
ــا  َ إليــه وإىل أصحابــه، فلــّم أعــزَّ اهلل اإلســالم وأّيــده باملؤمنــني قــال لــه: }َيــا َأيُّ
ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّــَك{ أي ال تراقبــن أحــدًا، وال تــرتك شــيئًا  ُســوُل َبلِّ الرَّ

ــًا مــن أْن ينالــك مكــروه.)1( ــزل إليــك خوف ــا ُأن ممّ

ُثــمَّ يــورد مســألة يعطــي فيهــا احتــمالت تفــرّس قولــه تعــاىل: }َوإِْن َلْ َتْفَعــْل 
ــن  ــور املفرسي ــات مجه ــورد إجاب ــا وي ــن معناه ــاءل ع ــَت ِرَساَلَتُه{يتس ْغ ــَم َبلَّ َف
بــأنَّ املــراد: أنَّــك إْن ل تبلــغ واحــدًا منهــا كنــت كمــن ل يبلــغ شــيئًا منهــا، ثــمَّ ال 
يقبــل منهــم هــذا املعنــى ويضعفــه ويعلــل ذلــك بــأنَّ مــن أتــى بالبعــض وتــرك 
ــن  ــع م ــال ممتن ــم حم ــو ظل ــكّل فه ــض ال ال ــرك البع ــدار ت ــذ بمق ــض يؤاخ البع
ــك  ــة ذل ــده مماثل ــح عن ــول إنَّ األص ــواب، ويق ــذا اجل ــقط ه ــاىل فس ــارئ تع الب
بقــول الشــاعر أنــا أبــو النجــم الــذي يقــول بــم معنــاه إنَّ الشــعر ال يقــال عنــه 

شــعرًا إالَّ إذا كان شــعره هــو، كنايــة عــن املبالغــة يف املــدح لشــعره.

ــه  وهنــا اآليــة مثــل ذلــك إذا ل تبلــغ رســالته فــم بلغــت رســالته، مــا يعنــي أنَّ
ــه تــرك التبليــغ، فــكان  ال يمكــن أْن يوصــف تــرك التبليــغ بتهديــد أعظــم مــن أنَّ

ذلــك تنبيهــًا عــىل غايــة التهديــد والوعيــد. 

ــورد منهــا اثنــني لنعكــف  ــة وجوهــًا عــرشة ن ــزول اآلي ــمَّ يذكــر لســبب ن ُث
عــىل مقارنتهــم بــم ســيجيب عنــه صاحــب امليــزان خشــية التطويــل واالكتفــاء 

ــة اآليــة لإلمامــة. بمحــور احلديــث عــن حموري

)1( التفسري الكبري: ج 6 ص 179.
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ــا نزلــت يف قصــة الرجــم والقصــاص  يــورد الــرازي عــرشة أوجــه أوهلــا: أنَّ
ــت يف  ــا نزل ــول: إنَّ ــارش يق ــا ويف الع ــة بعده ــورد ثمني ــمَّ ي ــود، ُث ــة اليه يف قص
ــة أخــذ بيــده  ــا نزلــت هــذه اآلي ــالم، وملَّ ــه السَّ فضــل عــيلِّ بــن أيب طالــب علي
وقــال: »مــن كنــت مواله فعــيلٌّ مــواله، اّللهــم واِل مــن وااله وعــاِد من عــاداه«، 
فلقيــه عمــر فقــال: هنيئــًا لــك يــا بــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كلِّ 

مؤمــن ومؤمنــة)1(.

ــه تعــاىل  ُثــمَّ يقــول: إنَّ هــذه الروايــات وإْن كثــرت إالَّ أنَّ األَوىل محلــه عــىل أنَّ
آمنــه مــن مكــر اليهــود والنصــارى، وأمــره بإظهــار التبليــغ مــن غــري مبــاالة منه 
هبــم، واســتدلَّ بــأنَّ مــا قبــل ومــا بعــد اآليــة كان كالمــًا مــع اليهــود والنصارى، 
فيمتنــع إلقــاء هــذه اآليــة الواحــدة يف البــني عــىل وجــٍه تكــون أجنبيــة عــّم قبلهــا 

ومــا بعدهــا.

ــف  ــاِس{، كي ــَن النَّ ــَك ِم ــه: }َواهللُ َيْعِصُم ــاءل يف قول ــرازي يتس ــمَّ إنَّ ال ث
ــه عليــه الصــالة والّســالم شــجَّ وجهــه يــوم  جيمــع بــني ذلــك وبــني مــا روي أنَّ
ُأحــد وكــرست رباعيتــه؟ وجييــب عــن ذلــك مــن وجيهــن: أحدمهــا: أنَّ املــراد 
ــه جيــب عليــه أْن حيتمــل كلَّ مــا دون  يعصمــه مــن القتــل، وفيــه التنبيــه عــىل أنَّ

ــا نزلــت بعــد يــوم ُأحــد. النفــس مــن أنــواع البــالء. وثانيهــم: أنَّ

ُثــمَّ يعــرب أنَّ املقصــود مــن كلمــة )النــاس( هــا هنــا الكفــار، بدليــل قولــه 
ــه تعــاىل ال يمكنهــم ممَّــا  تعــاىل: }إِنَّ اهللَ اَل َيْــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن{، ومعنــاه أنَّ
يريــدون ويســتدلُّ عــىل ذلــك بروايــة عــن أنــس ابــن مالــك: )كان رســول اهلل 

)1( انظر التفسري الكبري:ج12ص52
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صــىلَّ اهلل عليــه -وآلــه- وســلَّم حيرســه ســعد وحذيفــة حتــى نزلــت هــذه اآلية، 
فأخــرج رأســه مــن قبــة أدم وقــال: انرصفــوا يــا أّيــا النــاس فقــد عصمنــي اهلل 

مــن النــاس()1(.

ا صاحب امليزان فم قوله يف هذه اآلية؟  وأمَّ

ــا تتضمــن  يــرى العالمــة الطباطبائــي أنَّ معنــى اآليــة يف نفســها ظاهــر، فإنَّ
أمــر الرســول صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه بالتبليــغ يف صــورة التهديــد، ووعــده صــىلَّ 
ــب  ــح الغي ــب مفاتي ــىل صاح ــردٍّ ع ــاس، وك ــن الن ــة م ــه بالعصم ــه وآل اهلل علي
ــإنَّ  ــارى ف ــود والنص ــن اليه ــدث ع ــات تتح ــط آي ــة يف وس ــوع اآلي ــأن وق بش
الطباطبائــي يــرى أنَّ وقوعهــا معرتضــًا لتلــك اآليــات التوبيخيــة هلــم ويســتدلُّ 

عــىل ذلــك بعــدم وحــدة الســياق فيقــول:

لــو كانــت اآليــة متصلــة بــم قبلهــا ومــا بعدهــا يف ســياق واحــد يف أمــر أهــل 
الكتــاب لــكان حمصلهــا أمــر النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أشــّد األمــر بتبليــغ مــا 
أنزلــه اهلل ســبحانه يف أمــر أهــل الكتــاب، وتعــني بحســب الســياق أنَّ املــراد بــم 
ــاِب  ــَل اْلِكت ــا َأْه ــْل ي ــه: }ُق ــه هــو مــا يأمــره بتبليغــه يف قول ــه مــن ربِّ ــزل إلي ُأن
ــْن  ــْم ِم ــِزَل إَِلْيُك ــا ُأْن ــَل َوم ْنِجي ــْوراَة َواإْلِ ــوا التَّ ــى ُتِقيُم ٍء َحتَّ ــىل يَشْ ــُتْم َع َلْس

ــْم{)2(. ُك َربِّ

ــدلُّ عــىل  ــاِس{ ي ــَن النَّ ــَك ِم ــه: }َواهللُ َيْعِصُم ــاه فــإنَّ قول ــة يأب وســياق اآلي

)1( انظر التفسري الكبري:ج12، ص 54-52
)2( سورة املائدة، اآلية: 68.
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أنَّ هــذا احلكــم املنــزل املأمــور بتبليغــه أمــر مهــم فيــه خمافــة اخلطــر عــىل نفــس 
النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أو عــىل ديــن اهلل تعــاىل مــن حيــث نجــاح تبليغــه، 
ول يكــن مــن شــأن اليهــود وال النصــارى يف عهــد النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه 
أْن يتوجــه إليــه مــن ناحيتهــم خطــر يســوغ لــه صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أْن يمســك 
عــن التبليــغ أو يؤخــره إىل حــني، فيبلــغ األمــر إىل حيــث حيتــاج إىل أْن يعــده اهلل 
بالعصمــة منهــم إْن بّلــغ مــا ُأمــر بــه فيهــم حتــى يف أوائــل هجرتــه صــىلَّ اهلل عليه 
وآلــه إىل املدينــة، وعنــده حــّدة اليهــود وشــّدهتم حتــى انتهــى إىل وقائــع خيــر 

وغريهــا)1(.

ــد  ــادًا، وق ــوالً ح ــديدًا وال ق ــرًا ش ــن أم ــة ال تتضم ــة أنَّ اآلي ــرى العالم وي
تقــّدم عليــه تبليــغ مــا هــو أشــّد وأحــّد وأمــّر مــن ذلــك عــىل اليهــود، وقــد ُأمــر 
ــد  ــغ التوحي ــك كتبلي ــن ذل ــدَّ م ــا هــو أش ــغ م ــه بتبلي ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيُّ ص النب
ونفــي الوثنيــة إىل كفــار قريــش ومرشكــي العــرب، وهــم أغلــظ جانبــًا وأشــّد 
بطشــًا وأســفك للدمــاء، وأفتــك مــن اليهــود وســائر أهــل الكتــاب، ول يــدده 

ــه بالعصمــة منهــم. اهلل يف أمــر تبليغهــم وال آمن

عــىل أنَّ اآليــات املتعرضــة حلــال أهــل الكتــاب معظــم أجــزاء ســورة املائــدة 
فهــي نازلــة فيهــا قطعــًا، واليهــود كانــت عنــد نــزول هــذه الســورة قــد كــرست 
ســورهتم فــال معنــى خلــوف رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه منهــم يف ديــن اهلل، 
وقــد دخلــوا يومئــٍذ يف الّســلم وقبلــوا هــم والنصــارى بدفــع اجلزيــة، وال معنــى 
لتقريــره تعــاىل لــه خوفــه منهــم واضطرابــه يف تبليــغ أمــر اهلل إليهــم، وهــو أمــر 

)1( انظر: تفسري امليزان، ج 6، ص 48.
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ــغ إليهــم مــا هــو أعظــم منــه، وقــد وقــف قبــل هــذا املوقــف فيــم هــو  قــد بّل
أهــول منــه وأوحــش.

فــال ينبغــي االرتيــاب يف أنَّ اآليــة ال تشــارك اآليــات الســابقة عليهــا 
ــردة  ــة مف ــي آي ــم ه ــا، وإنَّ ــا يف رسده ــل هب ــياقها، وال تتص ــا يف س ــة هل والالحق

ــا. ــت وحده نزل

وإذا حترينــا ردًا عــىل مــا تبنــاه الــرازي يف املقصــود باألمــر املــراد تبليغــه نجــد 
ــه، ويوعــز  ــن أو بعــض أجزائ ــا جممــوع الدي ــراد إمَّ ــأنَّ امل ــرّصح ب أنَّ العالمــة ي
ْغــَت ِرســاَلَتُه{ خلــوف  ذلــك اخلطــاب التهديــدي يف اآليــة }َوإِْن َلْ َتْفَعــْل َفــم َبلَّ
النبــيِّ مــن النــاس يف تبليــغ أمــر كان يؤخــره إىل حــنٍي يناســبه، بدليــل أنَّ آيــات 
ــِذي  ــَك الَّ ــِم َربِّ ــَرْأ بِاْس ــه تعــاىل: }اْق ــد كقول ــة ل تشــتمل عــىل التهدي أول البعث
ــُر ُقــْم َفَأْنــِذْر{)2(، وقولــه: }َفاْســَتِقيُموا إَِلْيــِه  ثِّ َــا امْلُدَّ َخَلــَق{)1(، وقولــه: }يــا َأيُّ

ِكــنَي{)3(. َواْســَتْغِفُروُه َوَوْيــٌل لِْلُمرْشِ

ول يكــن اخلــوف عــىل نفســه يف جنــب اهلل ســبحانه فهــو أجــّل مــن أْن يبخــل 
ــر  ــة ومظاه ــريته الرشيف ــه س ــذا يشء تكذب ــه، فه ــر اهلل بمهجت ــن أم يف يشء م
حياتــه، عــىل أنَّ اهلل شــهد يف رســله عــىل خــالف ذلــك كــم قــال تعــاىل: }مــا 
ِذيــَن َخَلــْوا ِمــْن َقْبــُل  كاَن َعــىَل النَّبـِـيِّ ِمــْن َحــَرٍج فِيــم َفــَرَض اهللُ َلــُه ُســنََّة اهللِ يِف الَّ
ُغــوَن ِرســاالِت اهللِ َوخَيَْشــْوَنُه َوال خَيَْشــْوَن  ِذيــَن ُيَبلِّ َوكاَن َأْمــُر اهللِ َقــَدرًا َمْقــُدورًا الَّ

)1( سورة العلق، اآلية: 1.
)2( سورة املدثر، اآلية: 2.

)3( سورة السجدة، اآلية: 6.
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َأَحــدًا إاِلَّ اهللَ َوَكفــى بـِـاهللِ َحِســيبًا{)1(، وقــد قــال تعــاىل يف أمثال هــذه الفروض: 
}َفــال خَتاُفوُهــْم َوخاُفــوِن إِْن ُكنُْتــْم ُمْؤِمنـِـنَي{)2(، وقــد مــدح اهلل ســبحانه طائفــة 
ِذيــَن  ــم ل خيشــوا النــاس يف حــني أنَّ النــاس خوفوهــم فقــال: }الَّ مــن عبــاده بأنَّ
قــاَل هَلـُـُم النَّــاُس إِنَّ النَّــاَس َقــْد مَجَُعــوا َلُكــْم َفاْخَشــْوُهْم َفزاَدُهــْم إِيمنــًا َوقاُلــوا 

َحْســُبنَا اهللُ َونِْعــَم اْلَوِكيــُل{)3(.

وليــس مــن اجلائــز أْن يقــال: إنَّــه صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه كان خيــاف عــىل نفســه 
أْن يقتلــوه فيبطــل بذلــك أثــر الدعــوة وينقطــع دابرهــا، فــكان يعوقــه إىل حــنٍي 
ــه:  ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــه ص ــول ل ــبحانه يق ــإنَّ اهلل س ــدة ف ــذه املفس ــه ه ــس في لي

ٌء{)4(. ــِر يَشْ ــَن اأْلَْم ــَك ِم ــَس َل }َلْي

ل يكــن اهلل ســبحانه يعجــزه لــو قتلــوا النبــيَّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أْن حييــي 
دعوتــه بــأيِّ وســيلة مــن الوســائل شــاء)5(.

ويف ردِّ العالمــة عــىل مــن ســبقه مــن املفرسيــن يبــنّي أنَّ اآليــة ل تنــزل يف بــدء 
البعثــة، إذ ال معنــى حينئــٍذ لقولــه تعــاىل: }َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس{ إالَّ أْن 
يكــون النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يمطــل يف إنجــاز التبليــغ خوفــًا مــن النــاس 
ــاًل ال  ــغ باط ــب التبلي ــوه ويذه ــاة أو أْن يقتل ــرم احلي ــوه فيح ــه أْن يقتل ــىل نفس ع

)1( سورة األحزاب: اآلية 39.
)2( سورة آل عمران: اآلية 175.
)3( سورة آل عمران: اآلية 173.
)4( سورة آل عمران: اآلية128.

)5( انظر امليزان:ج6، ص151.
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ــه ال ســبيل إىل احتملــه)1(. أثــر لــه فــإنَّ ذلــك كلَّ

ْغــَت ِرســاَلَتُه{ بشــعر أيب  ويف بيــان مماثلــة قولــه تعــاىل }َوإِْن َلْ َتْفَعــْل َفــم َبلَّ
النجــم: أنــا أبــو النجــم وشــعري شــعري.......... كنايــة عــن البالغــة.

ــأنَّ هــذا  ــا ب ــرّد العالمــة هن ــاه الــرازي كباقــي املفرسيــن ي ــا تبنّ كــم تقــّدم ممَّ
ــه اهلل ســبحانه،  يلــزم القصــور يف التبليــغ واإلمهــال يف املســارعة إىل مــا أمــره ب
ــاص  ــام واخل ــوارد الع ــحُّ يف م ــم تص ــة إنَّ ــة الكالمي ــذه الصناع ــرى أنَّ ه وي

ــك. ــر ذل ــد ونظائ ــق واملقي واملطل

فقــد تبــنّي أنَّ اآليــة بســياقها ال تصلــح أْن تكــون نازلــة يف بــدء البعثــة ويكون 
املــراد فيهــا بــم ُأنــزل إىل الرســول صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه جممــوع الديــن أو أصلــه، 
ــا ال تصلــح أْن تكــون نازلــة يف خصــوص تبليــغ جممــوع الدين  ويتبــني بذلــك أنَّ
ــن  ــأ م ــم ينش ــكال إنَّ ــإنَّ اإلش ــة، ف ــدء البعث ــري ب ــر غ ــت آخ ــه يف أيِّ وق أو أصل
جهــة لــزوم ال يالئــم النــزول يف أيِّ وقــت آخــر غــري بــدء البعثــة عــىل تقديــر 

إرادة الرســالة بمجمــوع الديــن أو أصلــه، وهــو ظاهــر.

فظهــر أنَّ هــذا األمــر الــذي ُأنــزل عــىل النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وأكــدت 
اآليــة تبليغــه هــو ليــس جممــوع الديــن أو أصلــه عــىل مجيــع تقاديــره املفروضــة، 
بــل هــو األمــر بتبليــغ حكــم خــاص ُأنــزل عــىل اخلاتــم صلــوات اهلل عليــه وآلــه 

ــه وإْن يبلغــه فكأنَّــم ل يبلــغ)2(. مــن ربِّ

)1( املصدر السابق ص152.
)2( انظر امليزان: ج 6، ص 160.
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ويــرى العالمــة أنَّ الســبب يف عــدِّ ذلــك األمــر اخلــاص مهــًم وإْن ل يبلغــه 
ــة  ــة مرتبط ــكام الديني ــارف واألح ــون املع ــالته لك ــن رس ــيئًا م ــغ ش ــم ل يبل كأنَّ
ــن  ــة م ــيعارضه جمموع ــم وس ــر مه ــذا األم ــر أنَّ ه ــض، والظاه ــا ببع بعضه
ــه ســيعصمه منهــم. النــاس أكثــر مــن أيِّ أمــر آخــر ســبق؛ ولــذا وعــد اهلل نبّيــه أنَّ

ــكام  ــارف واألح ــإنَّ املع ــازل، ف ــم ن ــع أيِّ حك ــى م ــذا املعن ــتقيم ه وال يس
الدينيــة يف اإلســالم ليســت مجيعهــا يف درجــة واحــدة، ففيهــا التــي هــي عمــود 
الديــن، وفيهــا الدعــاء عنــد رؤيــة اهلــالل، وفيهــا زنــى املحصــن وفيهــا النظــر 
إىل األجنبيــة، وال يصــح فــرض هــذه املخافــة مــن النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه 
ــض  ــل يف بع ــم كان ب ــا كيف ــم منه ــع كلِّ حك ــاس م ــن النّ ــة م ــد بالعصم والوع

ــكام. األح

فليــس اســتلزام عــدم تبليــغ هــذا احلكــم لعــدم تبليــغ غــريه مــن األحــكام 
ــو أمهــل أمــره كان ذلــك  ــه ووقوعــه مــن األحــكام يف موقــع ل إالَّ ملــكان أمهيت
يف احلقيقــة إمهــاالً ألمــر ســائر األحــكام، وصريورهتــا كاجلســد العــادم للــروح 
التــي هبــا احليــاة الباقيــة واحلــس واحلركــة، وتكــون اآليــة حينئــٍذ كاشــفة عــن 
أنَّ اهلل ســبحانه كان قــد أمــر رســوله صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه بحكــم يتــّم بــه أمــر 
الديــن ويســتوي بــه عــىل عريشــة القــرار، وكان مــن املرتقــب أْن خيالفــه النــاس 
ويقلبــوا األمــر عــىل النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه بحيــث تنهــدم أركان مــا بنــاه 
مــن بنيــان الديــن وتتالشــى أجــزاؤه، وكان النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يتفــرس 
ذلــك وخيافهــم عــىل دعوتــه فيؤخــر تبليغــه مــن حــني إىل حــني، ليجــد لــه ظرفــًا 
صاحلــًا وجــوًا آمنــًا، عســى أن تنجــح فيــه دعوتــه وال خييــب مســعاه، فأمــره اهلل 
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تعــاىل بتبليــغ عاجــل، وبــنّي لــه أمهيــة احلكــم، ووعــده أْن يعصمــه مــن النــاس، 
وال يديــم يف كيدهــم، وال يدعهــم يقلبــوا لــه أمــر الدعــوة)1(.

ــم يتصــور تقليــب أمــر الدعــوة عــىل النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وإبطــال  وإنَّ
عملــه بعــد انتشــار الدعــوة اإلســالمية ال مــن جانــب املرشكــني ووثنيــة العــرب 
أو غريهــم كأْن تكــون اآليــة نازلــة يف مكــة قبــل اهلجــرة، وتكــون خمافــة النبــيِّ 
ــاه يف  ــه واهتامهــم إي ــاس مــن جهــة افرتائهــم علي ــه مــن الن ــه وآل صــىلَّ اهلل علي

ــٌم جَمْنُــوٌن{)2(. أمــره كــم حــكاه اهلل ســبحانه مــن قوهلــم: }ُمَعلَّ

ثانيًا: اآلية الثالثة من سورة املائدة بني مفاتيح الغيب وامليزان

ــِه  ــرْيِ اهللَِّ بِ ــلَّ لَِغ ــا ُأِه ــِر َوَم نِْزي ــُم اخْلِ ُم َوحَلْ ــدَّ ــُة َوال ــُم امْلَْيَت ــْت َعَلْيُك َم }ُحرِّ
ــا  ــْم َوَم ْيُت ــا َذكَّ ــُبُع إاِلَّ َم ــا َأَكَل السَّ ــُة َوَم ــُة َوالنَّطِيَح َي دِّ ــوَذُة َوامْلُرَتَ ــُة َوامْلَْوُق َوامْلُنَْخنَِق
ِذيــَن  ــْوَم َيِئــَس الَّ ــاأْلَْزاَلِم َذلُِكــْم فِْســٌق اْلَي ــَح َعــىَل النُُّصــِب َوَأْن َتْسَتْقِســُموا بِ ُذبِ
ــْم  ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــْوِن اْلَي ــْوُهْم َواْخَش ــاَل خَتَْش ــْم َف ــْن ِدينُِك ــُروا ِم َكَف
ْســاَلَم ِدينـًـا َفَمــِن اْضُطــرَّ يِف خَمَْمَصــٍة  َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ

ــة: 3(. ــدة، آي ــورة املائ ــٌم{ )س ــوٌر َرِحي ــإِنَّ اهللََّ َغُف ــٍم َف ْث ــٍف إِلِ ــرْيَ ُمَتَجانِ َغ

بعــد أْن تــمَّ الــكالم يف اآليــة الســابعة والســتني مــن ســورة املائــدة نحــاول 
ــن  ــرسون م ــا املف ــق عليه ــي تواف ــال الت ــايس واملع ــرض األس ــوع إىل الغ الرج
ــمَّ العالمــة  ــه الــرازي ُث ــمَّ نعكــف عــىل نقــل مــا بين مميــزات ســورة األنعــام، ُث

)1( انظر: تفسري امليزان، ج6، ص 45-35
)2( سورة الدخان: اآلية14.
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ــن. ــة إكــمل الدي ــدة وهــي آي ــة مــن ســورة املائ ــة الثالث عــن اآلي

واهلــدف مــن بيــان الغــرض مــن الســورة هــو إبــراز املشــرتك بــني املفرسيــن 
ــه  ــب عادت ــىل حس ــريه ع ــي يف تفس ــة الطباطبائ ــر العالم ــا ذك ــب م ــا حس حوهل
يف ذكــر اهلــدف مــن الســورة، فــإنَّ اآليــة هــي بنــت الســورة ولــذا تفهــم مــن 
خالهلــا الغــرض العــام للســورة فنذكــر هنــا بعــض مميــزات الســورة ممــا ذكــره 
ــن  ــع م ــرض اجلام ــأنَّ الغ ــن ب ــي املفرسي ــع باق ــًا م ــي متوافق ــة الطباطبائ العالم
الســورة عــىل مــا يعطيــه التدبــر يف مفتتحهــا وخمتتمهــا، وعامــة اآليــات الواقعــة 
فيهــا، واألحــكام واملواعــظ والقصــص التــي تضمنتهــا هــو الدعــوة إىل الوفــاء 
ــن  ــغ ع ــر البال ــت، والتحذي ــا كان ــة م ــة كائن ــق احلق ــظ املواثي ــود وحف بالعه
نقضهــا وعــدم االعتنــاء بأمرهــا، وأنَّ عادتــه تعــاىل جــرت بالرمحــة والتســهيل 
ــن  ــىل م ــديد ع ــن، والتش ــى وأحس ــمَّ اتق ــن ث ــى وآم ــن اتق ــىل م ــف ع والتخفي
بغــى واعتــدى وطغــى باخلــروج عــن ربقــة العهــد بالطاعــة، وتعــدى حــدود 

ــن. ــه يف الدي ــوذة علي ــق املأخ املواثي

ولذلــك تــرى الســورة تشــتمل عــىل كثــري مــن أحــكام احلــدود والقصــاص، 
وعــىل مثــل قصــة املائــدة، وســؤال املســيح، وقصــة ابنــي آدم، وعــىل اإلشــارة إىل 
كثــري مــن مظــال بنــي إرسائيــل ونقضهــم املواثيــق املأخــوذة منهــم، وعــىل كثــري 
ــن،  ــمل الدي ــور كإك ــاس بُأم ــىل الن ــا ع ــاىل فيه ــن اهلل تع ــي يمت ــات الت ــن اآلي م
ــري أْن  ــن غ ــاس م ــر الن ــا يطه ــع م ــات، وترشي ــالل الطيب ــة، وإح ــام النعم وإمت

يريــد هبــم احلــرج والعــرس.

ا  وهــذا هــو املناســب لزمــان نــزول الســورة، إذ ل خيتلــف أهــل النقــل عــىل أنَّ
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آخــر ســورة مفصلــة نزلــت عــىل رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يف أواخــر أيــام 
ــا ناســخة غــري منســوخة، واملناســب  حياتــه وقــد ورد يف روايــات الفريقــني، أنَّ
لذلــك تأكيــد الوصيــة بحفــظ املواثيــق املأخــوذة هلل تعــاىل عــىل عبــاده وللتثبــت 

.)1 ( فيها

ــه  ــول قول ــه ح ــا يقول ــرى م ــرازي لن ــر ال ــري الفخ ــل اآلن إىل تفس ولندخ
تعــاىل: }اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم 
ــة تتحــدث عــن أكــر نعــم اهلل  ــرازي أنَّ هــذه اآلي ــا{)2(، يــرى ال ــاَلَم ِدينً ْس اإْلِ
ــة، حيــث أكمــل تعــاىل هلــم دينهــم، فــال حيتاجــون  عــزَّ وجــلَّ عــىل هــذه األُمَّ
ــذا  ــه؛ وهل ــالمه علي ــوات اهلل وس ــم، صل ــري نبّيه ــيٍّ غ ــريه، وال إىل نب ــن غ إىل دي
جعلــه اهلل خاتــم األنبيــاء، وبعثــه إىل اإلنــس واجلــن، فــال حــالل إالَّ مــا أحلــه، 
وال حــرام إالَّ مــا حّرمــه، وال ديــن إالَّ مــا رشعــه، وكلُّ يشء أخــر بــه فهــو حــق 
َّــْت َكِلَمــُة  وصــدق ال كــذب فيــه وال خلــف، ويستشــهد بذلــك مــن اآليــة }َومَت
ــَك........{)3(، ُثــمَّ يــورد روايــة عــيلِّ بــن أيب طلحــة، عــن ابــن عبــاس قوله:  َربِّ
}اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم{ وهــو اإلســالم، أخــر اهلل نبّيــه صــىلَّ اهلل عليــه 
ــادة  ــون إىل زي ــال حيتاج ــمن، ف ــم اإلي ــل هل ــه أكم ــني أنَّ ــلَّم واملؤمن ــه- وس -وآل
ــدًا)4(،  ــخطه أب ــال يس ــه اهلل ف ــد رضي ــدًا، وق ــه أب ــال ينقص ــد أمتّــه اهلل ف ــدًا، وق أب

)1( انظر امليزان:ج5، ص 157.
)2( سورة املائدة: اآلية 3.

)3( سورة األنعام: اآلية 115.
)4( انظر: التفسري الكبري، ج 11، ص 142.
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وعــن شــأن نــزول اآليــة نقــل الــرازي روايــة أســباط عــن الســدي: نزلــت هــذه 
اآليــة يــوم عرفــة، فلــم ينــزل بعدهــا حــالل وال حــرام.

ُثــمَّ أورد عــّدة روايــات تثبــت أنَّ يــوم نزوهلــا كان يومــًا عظيــًم قّيمــه الــرواة 
ــوع... إىل أْن  ــند مرف ــر بس ــن جري ــة اب ــا رواي ــلمني، منه ــد للمس ــه عي ــىل أنَّ ع
ــة نزلــت عليهــم هــذه اآليــة، لنظــروا اليــوم  قــال كعــب: لــو أنَّ غــري هــذه األُمَّ
الــذي ُأنزلــت فيــه عليهــم فاختــذوه عيــدًا جيتمعــون فيــه، فقــال عمــر: أي آيــة 
ــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم{، فقــال عمــر: قــد علمــت  ــْوَم َأْكَمْل يــا كعــب؟ فقــال: }اْلَي
ــة  ــوم مجع ــت يف ي ــه، نزل ــت في ــذي ُأنزل ــكان ال ــه، وامل ــت في ــذي ُأنزل ــوم ال الي

ــد)1(. ــا عي ويــوم عرفــة وكالمهــا بحمــد اهلل لن

ــه يتعــرض إىل مســائل يــورد فيهــا احتــمالت لآليــة فيقــول يف املســألة  ُثــمَّ إنَّ
افَِضــِة، َوَذلـِـَك  ــٌة َعــىَل ُبْطــاَلِن َقــْوِل الرَّ الثالثــة: )َقــاَل َأْصَحاُبنَــا: َهــِذِه اآْلَيــُة َدالَّ
ــَد َذلـِـَك بَِقْولـِـِه  يــِن، َوَأكَّ ِذيــَن َكَفــُروا َيِئُســوا ِمــْن َتْبِديــِل الدِّ َ َأنَّ الَّ ــُه َتَعــاىَل َبــنيَّ أِلَنَّ
ــِن َأيِب َطالِــٍب َريِضَ اهللَّ  }َفــال خَتَْشــْوُهْم َواْخَشــْوِن{، َفَلــْو َكاَنــْت إمامــة َعــيِلِّ ْب
َعنـْـُه َمنُْصوًصــا َعَلْيَهــا ِمــْن ِقَبــِل اهللِ َتَعــاىَل وقبــل رســوِل َصــىلَّ اهللَّ َعَلْيــه -وآلــه- 
ــا َواِجــَب الطَّاَعــِة َلــَكاَن َمــْن َأَراَد إِْخَفــاَءُه َوَتْغِيــرَيُه آِيًســا ِمــْن َذلـِـَك  َم َنصًّ َوَســلَّ
َحاَبــِة َعــىَل إِْنــَكاِر  بُِمْقَتــَى َهــِذِه اآْلَيــِة، َفــَكاَن َيْلــَزُم َأْن اَل َيْقــِدَر َأَحــٌد ِمــَن الصَّ
ــِر  ــْل َلْ جَيْ ــَك، َب ــُر َكَذلِ ــِن اأْلَْم ــا َلْ َيُك ــِه، َومَلَّ ــرِيِه َوإِْخَفاِئ ــىَل َتْغِي ــصِّ َوَع ــَك النَّ َذلِ
َعــاَء َهــَذا النَّــصِّ  ــا َأنَّ ادِّ ــٌر، َعِلْمنَ ــُه َخــَرٌ َواَل َأَث ــَر ِمنْ ــٌر، َواَل َظَه هِلَــَذا النَّــصِّ ِذْك
َماَمِة( َكــِذٌب، َوَأنَّ َعــيِلَّ ْبــَن َأيِب َطالـِـٍب َريِضَ اهللَّ َعنـْـُه َمــا َكاَن َمنُْصوًصــا َعَلْيــِه بِاإْلِ

)1( انظر مفاتح الغيب: ج 11، ص 140 -143.



 محورية اإلمامة سي الغدير بريية قرآلية مقارلة

211

)1(، ويقــول يف املســألة الرابعــة: إنَّ النبــيَّ ل يعمــر بعــد نــزول اآليــة إالَّ واحــدًا 

وثمنــني أو اثنــني وثمنــني يومــًا.

ا �ساحب امليزان  واأمَّ

ــم يف  ــة ك ــزول اآلي ــخ ن ــن يف تاري ــي املفرسي ــرازي وباق ــا رواه ال ــده م ويؤي
ــيَّ صــىلَّ  ــزل عــىل النب ــد عــن الشــعبي قــال: ن ــد بــن محي ــور عــن عب ــدر املنث ال
ــْم{ ــُت َلُكــْم ِدينَُك ــْوَم َأْكَمْل اهلل عليــه وآلــه هــذه اآليــة - وهــو بعرفــة -: }اْلَي
ــه:  ــْم{، وقول ــْن ِدينُِك ــُروا ِم ــَن َكَف ِذي ــَس الَّ ــْوَم َيِئ ــه: }اْلَي ــرى أنَّ قول ــمَّ ي )2(، ث

ــان مفهومــًا بــال  ــًا، مرتبطت ــان مضمون ــْم{ متقاربت ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل }اْلَي
ــن  ــمل دي ــني إك ــلمني وب ــن املس ــن دي ــار م ــأس الكف ــني ي ــا ب ــور م ــب، لظه ري
املســلمني، ويســتدل بتأييــد الســلف واخللــف مــن مفــرسي الصحابــة والتابعــني 
ــىل  ــوا ع ــًا وبن ــم بعض ــّم بعضه ــني يت ــني متصلت ــذوا اجلملت ــن، إذ أخ واملتأخري

ــول واحــد. ــة عــىل مدل نزوهلــم معــًا، واجتمعهــم مــن حيــث الدالل

ــَس  ــْوَم َيِئ ــه: }اْلَي ــي قول ــة أعن ــة املعرتض ــذه اآلي ــك أنَّ ه ــن ذل ــج م وينت
ْســاَلَم ِدينًــا{ كالم  ِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن ِدينُِكــْم{ إىل قولــه: }َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ الَّ
واحــد متصــل بعــض أجزائــه ببعــض مســوق لغــرض واحــد قائــم بمجمــوع 
اجلملتــني مــن غــري تشــتت، ثــمَّ يتســاءل عــن املــراد بــه، هــل هــو زمــان ظهــور 
اإلســالم ببعثــة النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه ودعوتــه، فيكــون املــراد أنَّ اهلل أنــزل 

)1( انظر مفاتيح: ج 11، ص 288.
)2( انظر: تفسري امليزان، ج 5، ص 167.
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ــم  ــأس منك ــة وأي ــم النعم ــمَّ عليك ــن وأت ــم الدي ــل لك ــالم؟ وأكم ــم اإلس إليك
ــن،  ــم دي ــه كان هل ــياق أنَّ ــر الس ــك ألنَّ ظاه ــبيل إىل ذل ــب: ال س الكفار؟وجيي
ــىل  ــونم ع ــلمون خيش ــريه، وكان املس ــه أو تغي ــون يف إبطال ــار يطمع كان الكف
ــه كان ناقصــًا  دينهــم فأيــأس اهلل الكافريــن ممَّــا طمعــوا فيــه وآمــن املســلمني وأنَّ
فأكملــه اهلل وأتــمَّ نعمتــه عليهــم، ول يكــن هلــم قبــل اإلســالم ديــن حتــى يطمــع 
فيــه الكفــار أو يكملــه اهلل ويتــم نعمتــه عليهــم، ثــمَّ يــورد اســتدالالت مجيلــة 

نلخصهــا فيــم يــيل: 

ــىل  ــُت{، ع ــْوَم َأْكَمْل ــه: }اْلَي ــدم قول ــى أْن يتق ــن املعن ــر م ــا ذك 1- الزم م
ــه)1(. ــكالم يف نظم ــتقيم ال ــى يس ــُروا{، حت ــَن َكَف ِذي ــَس الَّ ــْوَم َيِئ ــه: }اْلَي قول

2- املــراد باليــوم هــو مــا بعــد فتــح مكــة حيــث أبطــل اهلل فيــه كيــد مرشكــي 
ــم،  ــرس أصنامه ــم، وك ــان دينه ــه بني ــدم في ــوكتهم، وه ــب ش ــش وأذه قري
فانقطــع رجاؤهــم أْن يقومــوا عــىل ســاق، ويضــادوا اإلســالم ويمنعــوا نفــوذ 

ــه. ــار صيت ــره وانتش أم

ال ســبيل إىل ذلــك أيضــًا فــإنَّ اآليــة تــدلُّ عــىل إكــمل الديــن وإمتــام النعمــة 
وملــا يكمــل الديــن بفتــح مكــة، وكان يف الســنة الثامنــة مــن اهلجــرة، فكــم مــن 
ــني  ــه وب ــم بين ــرام رشع في ــالل أو ح ــن ح ــم م ــك، وك ــد ذل ــت بع ــة نزل فريض

رحلــة النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه.

ِذيــَن َكَفــُروا{ يعــمُّ مجيــع مرشكــي العــرب ول يكونــوا مجيعــًا  3- قولــه: }الَّ

)1( انظر امليزان: ج 5، ص 167
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ــات  ــن املعارض ــريًا م ــه أنَّ كث ــل علي ــن الدلي ــلمني، وم ــن املس ــن دي ــني م آيس
ــة  ــة اجلاهلي ــون حّج ــوا حيّج ــة وكان ــت باقي ــرض كان ــدم التع ــىل ع ــق ع واملواثي
ــه ال ســبيل إىل ذلــك االحتــمل حــول يــأس  عــىل ســنن املرشكــني)1(. فتحصــل أنَّ
ــاه  ــراد معن ــوم إذا ل ي ــورد احتــمالت حــول املقصــود بالي ــمَّ ي ــن كفــروا، ُث الذي
الوســيع كزمــان ظهــور الدعــوة اإلســالمية أو مــا بعــد فتــح مكــة مــن الزمــان، 
أو مــا بعــد نــزول آيــات الــراءة، فــال ســبيل إالَّ أْن يقــال: إنَّ املــراد باليــوم هــو 
يــوم نــزول اآليــة نفســها، وهــو يــوم نــزول الســورة إْن كان قولــه: }اْلَيــْوَم َيِئَس 
ِذيــَن َكَفــُروا{، معرتضــًا مرتبطــًا بحســب املعنــى باآليــة املحيطــة هبــا، أو بعــد  الَّ
نــزول ســورة املائــدة يف أواخــر عهــد النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، وذلــك ملــكان 

قولــه تعــاىل: }اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت{.

فهــل املــراد باليــوم يــوم فتــح مكــة بعينــه؟ أو يوم نــزول الــراءة بعينــه، يكفي 
يف فســاده مــا تقــدم مــن اإلشــكاالت الــواردة عــىل االحتــمالت املتقدمــة، أو أنَّ 
املــراد باليــوم هــو يــوم عرفــة مــن حّجــة الــوداع كــم ذكــره كثــري مــن املفرسيــن 

ــض الروايات. ــه ورد بع وب

ــة  ــوم عرف ــو ي ــوم -وه ــذا الي ــم هل ــل في ــا أْن نتأم ــرى يدعون ــة ُأخ ــن جه م
تاســع ذي احلجــة مــن الســنة العــارشة مــن اهلجــرة- مــن الشــأن الــذي يناســب 

ــة. ــي{ يف اآلي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــه: }اْلَي قول

فربــم أمكــن أْن يقــال: إنَّ املــراد بــه إكــمل أمــر احلــّج بحضــور النبــيِّ صــىلَّ 
اهلل عليــه وآلــه بنفســه فيــه، وتعليمــه النــاس تعليــًم عمليــًا مشــفوعًا بالقــول.

)1( امليزان: ج 5 ص169
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ــج  ــم بح ــد أمره ــه -وق ــك حج ــاس مناس ــه الن ــرد تعليم ــه أنَّ جم ــن في لك
ــن  ــع أركان الدي ــه ترشي ــد تقدم ــورًا، وق ــار مهج ــث دون أن ص ــع ول يلب التمت
ــمى  ــّح أْن يس ــك - ال يص ــري ذل ــاد وغ ــج وزكاة وجه ــوم وح ــالة وص ــن ص م
ــن  ــات الدي ــن واجب ــم يشء م ــمى تعلي ــح أْن يس ــف يص ــن، وكي ــمالً للدي إك
ــات  ــن واجب ــب م ــم واج ــّمى تعلي ــن أْن يس ــاًل ع ــب فض ــك الواج ــمالً لذل إك

ــن. ــوع الدي ــن ملجم الدي

ــه:  عــىل أنَّ هــذا االحتــمل يوجــب انقطــاع رابطــة الفقــرة األُوىل أعنــي قول
ِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن ِدينُِكــْم{ هبــذه الفقــرة أعنــي قولــه: }اْلَيــْوَم  }اْلَيــْوَم َيِئــَس الَّ
َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم{ وأي ربــط)1( ليــأس الكفــار عــن الديــن بتعليــم رســول 

اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه حــج التمتــع للنــاس.

ــالل  ــا احل ــزول بقاي ــن بن ــمل الدي ــه إك ــراد ب ــال: إنَّ امل ــن أْن يق ــم أمك ورب
واحلــرام يف هــذا اليــوم يف ســورة املائــدة، فــال حــالل بعــده وال حــرام، وبإكــمل 
ــاره عــىل وجوههــم. الديــن اســتوىل اليــأس عــىل قلــوب الكفــار، والحــت آث

ــة  ــن عــر عنهــم يف اآلي ــز هــؤالء الكفــار الذي لكــن جيــب أن نتبــرص يف متيي
ــم مــن هــم؟ فــإْن ُأريــد هبــم  ِذيــَن َكَفــُروا{ عــىل هــذا التقديــر وأنَّ بقولــه: }الَّ
ــر  ــن يتظاه ــم م ــن فيه ــٍذ ول يك ــم يومئ ــالم عّمه ــد كان اإلس ــرب فق ــار الع كف

ــون. ــار اآليس ــم الكف ــن ه ــة، فم ــالم حقيق ــو اإلس ــالم وه ــري اإلس بغ

ــال  ــم واألجي ــد هبــم الكفــار مــن غريهــم كســائر العــرب مــن األُم وإْن ُأري

)1( امليزان: ج 5، ص170.
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ــم ل يكونــوا آيســني يومئــٍذ مــن الظهــور عــىل املســلمني)1(. فقــد عرفــت آنفــًا أنَّ

ــاىل:  ــه تع ــى قول ــا معن ــي م ــة الطباطبائ ــاءل العالم ــه يتس ــك كلِّ ــد ذل وبع
ْســاَلَم ِدينًــا{، هــل املــراد باليــوم واحــد مــن األيــام التــي  }َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
بــني عرفــة وبــني ورود النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه املدينــة عــىل بعــض الوجــوه 
املذكــورة يف معنــى يــأس الكفــار ومعنــى إكــمل الديــن؟ وفيــه مــن اإلشــكال ما 

يــرّد عــىل غــريه عــىل التفصيــل املتقــدم.

ُثــمَّ وقفــة عنــد قولــه تعــاىل }َفــاَل خَتَْشــْوُهْم{ تأمــني منــه ســبحانه للمؤمنــني 
ْت  ــاىل: }َودَّ ــال تع ــية، ق ــىل خش ــه ع ــرس ب ــن ت ــر، وم ــىل خط ــه ع ــوا من ــا كان ممَّ
ــْن  ــرٌي ِم ــاىل: }َودَّ َكثِ ــال تع ــْم{)2(، وق ــْو ُيِضلُّوَنُك ــاِب َل ــِل اْلِكَت ــْن َأْه ــٌة ِم َطاِئَف
ــاًرا َحَســًدا ِمــْن ِعنـْـِد َأْنُفِســِهْم  وَنُكــْم ِمــْن َبْعــِد إِيَمنُِكــْم ُكفَّ َأْهــِل اْلِكَتــاِب َلــْو َيُردُّ
ــِرِه إِنَّ اهللََّ  ــْأِتَ اهللَُّ بَِأْم ــى َي ــوا َحتَّ ــوا َواْصَفُح ــقُّ َفاْعُف ــُم احْلَ َ هَلُ ــنيَّ ــا َتَب ــِد َم ــْن َبْع ِم

ــٌر{)3(. ٍء َقِدي ــىَل ُكلِّ يَشْ َع

والكفــار ل يكونــوا يرتبصــون الدوائــر باملســلمني إالَّ لدينهــم، ول يكــن يضيق 
ــؤددهم  ــب بس ــن كان يذه ــة أنَّ الدي ــن جه ــم إالَّ م ــدع قلوهب ــم وينص صدوره
ورشفهــم واسرتســاهلم يف اقــرتاف كلِّ مــا هتــواه طباعهــم، وتألفــه وتعتــاد عليــه 

نفوســهم، وخيتــم عــىل متتعهــم بــكلِّ مــا يشــتهون بــال قيــد ورشط.

فقــد كان الديــن هــو املبغــوض عندهــم دون أهــل الديــن إالَّ مــن جهــة دينهم 

)1( انظر امليزان:ج5، ص171.

)2( سورة آل عمران: اآلية 69.
)3( سورة البقرة: اآلية 109.
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احلــق فلــم يكــن يف قصدهــم إبــادة املســلمني وإفنــاء مجعهــم)1(، بــل إطفــاء نــور 
ــم  ــارًا ك ــني كف ــه، ورّد املؤمن ــة ب ــة املضطرب ــرشك املتزلزل ــم أركان ال اهلل وحتكي
ــاًرا{ )اآليــة( قــال تعــاىل:  ــْم ُكفَّ ــِد إِيَمنُِك ــْن َبْع وَنُكــْم ِم ــْو َيُردُّ مــرَّ يف قولــه: }َل
}ُيِريــُدوَن َأْن ُيْطِفُئــوا ُنــوَر اهللِ بَِأْفَواِهِهــْم َوَيْأَبــى اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِــمَّ ُنــوَرُه َوَلــْو َكــِرَه 
ــقِّ لُِيْظِهــَرُه َعــىَل  ــِذي َأْرَســَل َرُســوَلُه بِاهْلـُـَدى َوِديــِن احْلَ اْلَكافِــُروَن )32( ُهــَو الَّ

ُكــوَن{)2(. ــِه َوَلــْو َكــِرَه امْلُرْشِ يــِن ُكلِّ الدِّ

حتليل ومقارنة 

ــات  ــع كلَّ اآلي ــعنا إالَّ أن نجم ــًا ال يس ــًا قرآني ــم مصطلح ــا أن نفه إذا أردن
ــوع. ــذا املوض ــن ه ــي ع ــي حتك ــة الت القرآني

ــْوَم  ــْويِن اْلَي ــْوُهْم َواْخَش ــاَل خَتَْش ــْم َف ــْن ِدينُِك ــُروا ِم ــَن َكَف ِذي ــَس الَّ ــْوَم َيِئ }اْلَي
َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــْم اإِلْســاَلَم ِدينـًـا{

ــي  ــة الت ــواهد اخلارجي ــع الش ــة م ــة الكريم ــة يف اآلي ــن الداخلي ــري القرائ )3( تش

متثلــت بــم جــاء بشــأنا مــن أخبــار مــن طــرق الشــيعة والســنة، للتدليــل عــىل 
ــر خــم. اختصاصهــا بغدي

ــق  ــن احلقائ ــد م ــف العدي ــرآن يكش ــات الق ــزول آي ــباب ن ــث يف أس إنَّ البح
ــات  ــه يف موضوع ــوى من ــزول أق ــباب الن ــايض يف أس ــب الري ــك أنَّ اجلان ذل

)1( راجع تفسري امليزان: ج 5، ص 174-175.
)2( سورة: الصف: اآلية 9. 

)3( سورة املائدة: اآلية 3.
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ــرى.. ــري األُخ التفس

ليــس مــن العجيــب أْن خيتلــف املســلمون يف أول آيــات نزلــت عــىل النبــيِّ 
ــتثناء  ــم باس ــمَّ إنَّ ــذاك، ث ــلمني آن ــوا مس ــم ل يكون ــه، ألنَّ ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ص
ــة ل يكتبــوا مــا ســمعوه مــن نبّيهــم يف حياتــه، فاختلفــوا بعــده يف أحاديثــه  القّل

ــريته. وس

وهلــذا ال نعجــب إذا وجدنــا أربعــة أقــوال يف تعيــني أول مــا أنزلــه اهلل تعــاىل 
ــه  ــة وأنَّ ــورة الفاحت ــه س ــر، وأنَّ ــورة املدث ــه س ــرأ، وأنَّ ــورة اق ــه س ــه بأنَّ ــن كتاب م

ــملة)1(. البس

ولكــنَّ العجيــب اختالفهــم يف آخــر مــا نــزل مــن القــرآن، وقــد كانــوا دولــًة 
ــه  ــه أنَّ ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــم ص ــم نبيُّه ــن هل ــد أعل ــا، وق ــول نبيِّه ــًة ح ــًة ملتفَّ وُأمَّ
راحــٌل عنهــم عــن قريــب، وحــجَّ معهــم حجــة الــوداع، ومــرض قبــل وفاتــه 

مــدًة، ووّدعــوه ووّدعهــم.

إنَّ األغــراض الشــخصّية والسياســّية ل تدخــل يف مســألة َأّول مــا نــزل مــن 
القــرآن كــم دخلــت يف مســألة آخــر مــا نــزل منــه.

ــدة  ــورة املائ ــل إىل أنَّ س ــري يص ــه والتفس ــث والفق ــادر احلدي ــع يف املص املتتب
آخــر ســورة نزلــت مــن القــرآن وأنَّ آيــة }اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم{ نزلــت 
ــوا  ــوا أْن جيعل ــة حاول ــض الصحاب ــض، وأنَّ بع ــع الفرائ ــزول مجي ــمل ن ــد إك بع

بــدل املائــدة ســورًا ُأخــرى، وبــدل آيــة إكــمل الديــن، آيــات ُأخــرى!

)1( اإلتقان للسيوطي: 1، 91.
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قول املفرسين السنة املوافق لقول أهل البيت عليهم السالم:

ــة  ــن الدرج ــاح م ــا صح ــات، وفيه ــغ املئ ــر تبل ــة الغدي ــم يف بيع 1- أحاديثه
األُوىل عندهــم وقــد مجعهــا عــدٌد مــن علمئهــم القدامى منهــم الطــري املؤرخ يف 
كتابــه )الواليــة(، فبلغــت طرقهــا ونصوصهــا عنــده جملديــن، وتنــص رواياهتــا 
عــىل أنَّ النبــيَّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أصعــد عليــًا معــه عــىل املنــر، ورفــع يــده 

ــة مــا أمــره اهلل فيــه.. إلــخ. حتــى بــان بيــاض إبطيهــم، وبلــغ األُمَّ

ــب يف  ــذه الكت ــه ه ــنة لتأليف ــني الس ــض املتعصب ــري بع ــد الط ــد انتق وق
ــم. أحاديــث الغديــر، التــي حيتــج هبــا الشــيعة عليهــم، وجيادلونــم هبــا عنــد رهبِّ

ــن  ــمل الدي ــة إك ــىل أنَّ آي ــم ع ــر عنده ــات الغدي ــض رواي ــّص بع 2-وتن
نزلــت يف اجلحفــة يــوم الغديــر بعــد إبــالغ النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه واليــة 
ــالم، لكــْن ينبغــي االلتفــات إىل أنَّ أكثــر الســنة الذيــن صّحــت  عــيلٍّ عليــه السَّ
عندهــم روايــات الغديــر، ل يقبلــوا األحاديــث القائلــة بــأنَّ آيــة إكــمل الديــن 
ــا نزلــت يــوم عرفــة. نزلــت يــوم الغديــر، بــل أخــذوا بقــول عمــر ومعاويــة، أنَّ

وعنــرص التوقيــت هنــا يرجــح قــول أهــل البيــت عليهــم الســالم والروايــات 
الســنية املوافقــة هلــم، مضافــًا إىل املرجحــات األُخــرى.

ــٌد إهلــيٌّ  ــة عي ــزول اآلي ــوم ن ــع املســلمني أنَّ ي ــد مجي ــه عن 3-إنَّ املجمــع علي
عظيــم )عيــد إكــمل الديــن وإمتــام النعمــة(، فهــو مرتبــٌط بإمتــام اهلل تعــاىل نعمــة 
ــكام  ــل أح ــنة بتنزي ــمء الس ــق يف رأي عل ــد حتق ــة، وق ــىل األُمِّ ــه ع ــالم كلِّ اإلس

ــادة مســريته. ــة لقي الديــن وإكملــه مــن دون تعيــني آلي
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وحتقــق يف رأي علــمء الشــيعة بإكــمل تنزيــل األحــكام، ونعمــة احلــّل اإلهلــي 
ملشــكلة القيــادة، وإرســاء نظــام اإلمامــة إىل يــوم القيامــة، يف عــرتة خاتــم النبيــني 

صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه.

إنَّ اليوم الذي تتحدث عنه اآلية الرشيفة له خصائص أربع مهمة:

1 - إنَّ هــذا اليــوم هــو اليــوم الــذي شــعر فيــه الكّفــار واملرشكــون باليــأس 
الكامــل.

2 - اليوم الذي أكمل اهلل لكم الدين.

3 - اليوم الذي أتّم اهلل تعاىل نعمته عىل مجيع املسلمني.

4 - اليــوم الــذي رىض بــه اهلل تعــاىل أْن يكــون اإلســالم دينــًا خالــدًا جلميــع 
ــات  ــذه اخلصوصي ــع هب ــذي يتمت ــارك ال ــوم املب ــذا الي ــوم ه ــأّي ي ــاس، ف الن

ــع؟ األرب

ولإلجابة عن هذا السؤال يمكننا اختيار طريقني:

ــن  ــزول يمك ــن الن ــة يف زم ــوادث التارخيي ــن احل ــة م ــع أيِّ حادث ــاءل م نتس
ــة؟ ــة الرشيف ــذه اآلي ــق ه تطبي

ويف مقام اإلجابة عن هذا السؤال فالفخر الرازي له رأيان: 

ــرازي يف  ــر ال ــا الفخ ــي ذكره ــات الت ــدى النظري ــي إح ــة األُوىل: وه النظري
ــة ــريه لآلي تفس

الــواردة يف هــذه اآليــة ل تــرد بمعناهــا احلقيقــي بــل وردت - اليــوم - 
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ــة ــي أّن كلم ــة، وه الرشيف

أو الرهــة مــن الزمــان ال - املرحلــة - هنــا تعني - اليــوم - باملعنــى املجازي، 
كلمة أّن  أي 

مقطع خاص منه بم حيكي عن ليلة ونار واحد.

وطبقــًا هلــذه النظريــة فــإّن )اليــوم( هنــا ال يقصــد بــه يــوم معــني أو حادثــة 
خاصــة بــل يشــري إىل بدايــة مرحلــة حتكــي عــن عظمــة اإلســالم ويــأس األعداء 

والكّفــار مــن حتقيــق النــرص، هــو )اليــوم( عــىل هــذه الدعــوة الســموية.

ــاج  ــازي حيت ــى املج ــح ألّن املعن ــة واض ــذه النظري ــن ه ــواب ع ــنَّ اجل ولك
ــة  ــذه القرين ــي ه ــم ه ــي، ف ــى احلقيق ــن املعن ــتعمل ع ــرصف االس ــة ل إىل قرين

ــازي؟ ــى املج ــول باملعن ــرازي للق ــر ال ــا الفخ ــتند عليه ــي اس ــة الت الواضح

ــى  ــو املعن ــة ه ــة الرشيف ــوم يف اآلي ــة الي ــراد بكلم ــة: إنَّ امل ــة الثاني النظري
ــوم  ــوداع يف )ي ــة ال ــة، يف حج ــهر ذي احلّج ــن ش ــن م ــو الثام ــي، أي ه احلقيق

ــرة. ــارشة للهج ــنة الع ــن الس ــني م ــاص ومع ــوم خ ــة( ي عرف

ــة يف  ــوم عرف ــًا ألّن ي ــًا كافي ــن إقناع ــا ال تتضم ــة بدوره ــذه النظري ــنَّ ه ولك
الســنة العــارشة للهجــرة ال خيتلــف عــن أيــام عرفــة األُخــرى يف الســنة التاســعة 
والثامنــة للهجــرة، ولــو ل حتــدث يف هــذا اليــوم حادثــة خاصــة فكيــف ذكرتــه 

اآليــة الرشيفــة بلغــة التعظيــم والتبجيــل؟

ــإّن  ــه ف ــة وعلي ــري منطقي ــة وغ ــري مقبول ــة غ ــذه النظري ــة هــي أّن ه واخلالص
كلتــا النظريتــني للفخــر الــرازي ال تعيننــا يف اســتجالء مضمــون اآليــة الرشيفــة 
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واكتشــاف الــرّس املســتودع فيهــا.

ــرسي  ــع مف ــي مجي ــري الطباطبائ ــو تفس ــذي ه ــة ال ــة الرشيف ــذه اآلي ــورد ه م
ــم. ــيعة وعلمئه الش

يف هــذه اآليــة الكريمــة املــراد مــن كلمــة )اليوم(هــو اليــوم الــذي يئــس فيــه 
الكّفــار واســتوجب رىض اهلل تعــاىل وكمــل فيــه الديــن ومتـّـت فيــه النعمــة هــو 
ــرة أي  ــارشة للهج ــنة الع ــن الس ــة م ــهر ذي احلج ــن ش ــرش م ــادي ع ــوم احل الي
ــًا  ــام علّي ــول اهلل اإلم ــه رس ــب في ــذي نص ــوم ال ــو الي ــر، وه ــد الغدي ــوم عي ي
ــالم خليفــة لــه عــىل املســلمني وأعلــن فيــه خالفتــه وواليتــه بصــورة  عليــه السَّ

ــمية.  رس

سؤال: هل هذه النظرية تتطابق مع مضمون اآلية الرشيفة؟

اجلــواب: إذا نظرنــا بعــني اإلنصــاف إىل هــذه اآليــة الرشيفــة وابتعدنــا عــن 
ــًا  ــق متام ــة تنطب ــة الرشيف ــا اآلي ــة لرأين ــب الرتاثي ــة والرواس ــبوقات الفكري املس

ــا: عــىل واقعــة الغديــر ألنَّ

ــوا  ــم وانزم ــع مؤامراهت ــلوا يف مجي ــد أن فش ــالم بع ــداء اإلس أوالً: ألّن أع
ــة  ــّث التفرق ــم يف ب ــلت خططه ــلمني وفش ــالم واملس ــدَّ اإلس ــم ض يف حروهب
واالختــالف يف صفــوف املســلمني، فإّنــم ل يبــَق هلــم ســوى يشء واحــد حييــي 
أملهــم يف االنتصــار والتغلــب عــىل هــذا الديــن اجلديــد، وهــو أنَّ النبــيَّ األكــرم 
بعــد رحيلــه مــن هــذه الدنيــا وخاصــة مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أّنــه ل يكــن 
لــه ولــد خيلفــه يف أمــر الدعــوة واســتمرارية الرســالة ول يعــنّي حلــد اآلن خليفــة 
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ــالم  ــة لإلس ــة قاصم ــددوا رضب ــذه أْن يس ــال ه ــم واحل ــده فيمكنه ــن بع ــه م ل
والدعــوة الســموية بعــد رحيــل الرســول صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، ولكنّهــم عندمــا 
شــاهدوا أّن النبــيَّ األكــرم قــد مجــع املســلمني يف صحــراء غديــر خــم يف اليــوم 
ــه  ــة ل ــار خليف ــة يف الســنة العــارشة للهجــرة واخت الثامــن عــرش مــن ذي احلّج
ــالمي  ــع اإلس ــور املجتم ــري ُأم ــم يف تدب ــم وأقدره ــو أعلمه ــلمني وه ــىل املس ع
ــذاك طموحاهتــم  ــأس كامــل، وتبخــرت حين ــدّل إىل ي ــد تب ــإّن أملهــم هــذا ق ف
ــدة لأمــل لديــم فيئســوا مــن هزيمــة  ــذة الوحي ــه الناف ومتنياهتــم وأغلقــت في

ــد. اإلســالم إىل األب

ــالم خليفــة ووصيــًا للرســول فــإّن  ثانيــًا: مــع انتخــاب اإلمــام عــيلٍّ عليــه السَّ
النبــّوة لــن تنقطــع، بــل اســتمرت يف ســريها التكامــيل ألنَّ اإلمامــة هــي تكميــل 
ــن، وعــىل هــذا األســاس  ــه فاإلمامــة هــي الســبب يف كــمل الدي ــّوة، وعلي للنب
ــة  ــالم خليف ــه السَّ ــًا علي ــام علّي ــه اإلم ــه بنصب ــل دين ــد أكم ــاىل ق ــإنَّ اهلل تع ف
ــزة مــن بــني املســلمني بالعلــم والقــدرة  عــىل املســلمني وهــو الشــخصية املتمي
والتقــوى والفضيلــة بــم ال يدانيــه أحــد بعــد رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه.

ثالثــًا: إنَّ النعــم اإلهليــة قــد متـّـت عــىل املســلمني بنصــب اإلمــام عــيلٍّ عليــه 
ــالم خليفــة وإمامــًا بعــد رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه. السَّ

رابعــًا: إّن اإلســالم بــال شــك ســوف ال يكــون دينــًا عامليــًا وشــموليًا وخاتــم 
األديــان بــدون عنــرص اإلمامــة، ألنَّ الديــن الــذي يعتــر نفســه خاتــم األديــان 
جيــب أن يتضمــن إجابــات كافيــة حلاجــات النــاس املتكثــرة واملتواليــة يف مجيــع 
ــن  ــان م ــوم يف كلِّ زم ــام معص ــن دون إم ــنى م ــى ال يتس ــذا املعن ــان، وه األزم
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والنتيجــة هــي أنَّ تفســري اآليــة الرشيفــة بواقعــة الغديــر هــو التفســري الوحيد 
واملقبــول مــن مجيــع اجلهات.

ــا املــراد مــن إكــمل الديــن فقــد ذكــر املفــرسون يف تفســري هــذا املقطــع  وأمَّ
ــْم{ ثــالث نظريــات: ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــة الرشيفــة }اْلَي مــن اآلي

ــه  ــت في ــوم كمل ــك الي ــني، أي أنَّ ذل ــو القوان ــن ه ــن الدي ــراد م 1- إنَّ امل
ــوين وفــراغ ترشيعــي بعــد  قوانــني اإلســالم فــال يوجــد يف اإلســالم خلــل قان

اآلن.

ولكــّن اجلــواب عــن هــذه النظريــة يمكــن أْن يثــري ســؤاالً مفــاده: مــا هــذا 
القانــون املهــم أو احلادثــة املهمــة التــي وقعــت يف ذلــك اليــوم وأّدت إىل تكميــل 

القوانــني اإلهليــة والترشيعــات الســموية؟

ويف اجلواب عن هذا السؤال يكمن مضمون اآلية الرشيفة ومدلوهلا.

ــّج، أي أّن اهلل  ــو احل ــة ه ــة الرشيف ــن يف اآلي ــة الدي ــن كلم ــود م 2- املقص
تعــاىل قــد أكمــل حــج املســلمني يف ذلــك اليــوم العظيــم، ولكــن هــل أّن الديــن 
ــمل  ــد واألع ــة العقائ ــو جمموع ــن ه ــًا، أو أّن الدي ــج واقع ــى احل ــتعمل بمعن يس
ــو  ــاين ه ــمل الث ــح أنَّ احت ــن الواض ــج أحدها؟م ــكل احل ــي يش ــادات الت والعب
ــه فــإنَّ تفســري الديــن بمعنــى احلــج هــو تفســري غــري مقبــول  الصحيــح، وعلي

ــني. ــل مت ــىل دلي ــوم ع وال يق

3- إنَّ حتقــق مضمــون اآليــة الرشيفــة يف إكــمل الديــن وإمتــام النعمــة يف هــذا 
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ــن رّش  ــم م ــم وخّلصه ــىل أعدائه ــلمني ع ــه املس ــرص في ــاىل ن ــأنَّ اهلل تع ــوم ب الي
هــؤالء األعــداء، ولكــن هــل يصــح هــذا الــكالم؟ فمــن هــم األعــداء الذيــن 
ــوا  ــلموا ودخل ــد استس ــني فق ــبة إىل املرشك ــأس؟ فبالنس ــعروا بالي ــوا وش ُغلب
ــود  ــبة إىل اليه ــة، وبالنس ــح مك ــد فت ــرة عن ــة للهج ــنة الثامن ــالم يف الس يف اإلس
ــد  ــم ق ــة فإنَّ ــي قريظ ــاع وبن ــي قينق ــري وبن ــي النظ ــل بن ــر وقبائ ــة وخي املدين
هزمــوا يف ســنوات ســابقة يف معركــة خيــر واألحــزاب فرتكــوا اجلزيــرة العربيــة 
ــد  ــارى فق ــبة إىل النص ــا بالنس ــالمية، وأمَّ ــة اإلس ــارج احلكوم ــوا إىل خ وخرج
أمضــوا معاهــدة الصلــح مــع املســلمني، وعليــه فــإنَّ مجيــع أعــداء اإلســالم قــد 

ــل الســنة العــارشة للهجــرة.  استســلموا قب

ــن يمّثلــون أخطــر أعــداء اإلســالم حيــث  نعــم، بقــي خطــر املنافقــني الذي
ــم قــد  مــا زال خطرهــم ماثــاًل أمــام املســلمني، ولكــْن كيــف يمكــن القــول بأنَّ
انزمــوا وأصاهبــم اليــأس؟ هنــا نجــد أنَّ هــذا الســؤال بقــي بــال جــواب مقنــع 
كــم هــو حــال الســؤال املطــروح يف النظريــة األُوىل والــذي ل يتقــدم أصحــاب 

هــذه النظريــة باجلــواب عــن هــذا الســؤال.

ــا تفســري علــمء الشــيعة فكــم تقــدم آنفــًا فإّنــه جييــب عــن مجيــع األســئلة  أمَّ
ويلقــي ضــوءًا خاصــًا عــىل مفهــوم اآليــة وأجوائهــا.

اعــرتاف جــّذاب مــن الفخــر الــرازي أّنــه ملــا نزلــت هــذه اآليــة عــىل النبــيِّ 
ــني  ــًا أو اثن ــني يوم ــدًا وثمن ــا إالَّ واح ــد نزوهل ــر بع ــه ل يعم ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ص
وثمنــني يومــًا، ول حيصــل يف الرشيعــة بعدهــا زيــادة وال نســخ وال تبديــل البّتــة. 
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ــة  ــزول اآلي ــت ن ــدس وق ــن ح ــرازي يمك ــر ال ــة الفخ ــق مقول ــىل وف وع
الرشيفــة، والنتيجــة هــي أنَّ القرائــن املختلفــة التــي حتــّف هبــذه اآليــة الرشيفــة 
ــة  ــأن خالف ــت يف ش ــا نزل ــر وأنَّ ــة الغدي ــق بواقع ــة تتعّل ــذه اآلي ــري إىل أنَّ ه تش

ــالم. ــه السَّ ــيلٍّ علي ــام ع ــني اإلم ــري املؤمن أم

ا بشأن آية التبليغ اآلية الثالثة من سورة املائدة: أمَّ

فيمكــن التســاؤل عــن أّن بدايــة اآليــة الثالثــة مــن ســورة املائــدة تتحــدث عن 
اللحــوم املحرمــة وآخرهــا تتحــد ث عــن االضطــرار والــرورة وأحكامهــا، 
ــجام  ــب وانس ــأيُّ تناس ــة، ف ــة واإلمام ــن الوالي ــة ع ــدث اآلي ــا تتح ــم بينه وفي
بــني مســألة الواليــة واإلمامــة وخالفــة النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه مــع مســألة 

اللحــوم املحرمــة وحكــم االضطــرار والــرورة أالَّ يكــون.

ــو  ــم ه ــم ك ــاب منظ ــورة كت ــرد بص ــم ل ت ــرآن الكري ــات الق ــواب: إّن آي اجل
ــرتات  ــىل ف ــة وع ــت متفرق ــل نزل ــيكية، ب ــة الكالس ــب املتعارف ــال يف الكت احل
خمتلفــة، وقــد تكــون آيــات ســورة واحــدة قــد نزلــت يف أوقــات متباينــة، وكان 
ــة،  ــورة معين ــة يف س ــة كلِّ آي ــويص بكتاب ــه ي ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــرم ص ــيُّ األك النب
ــن  ــدث ع ــذي يتح ــة ال ــدر اآلي ــون ص ــن أْن يك ــاس فيمك ــذا األس ــىل ه وع
األســئلة التــي كان املســلمون يســألون النبــيَّ األكــرم صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه عنهــا 
ــت  ــّدة حدث ــد م ــر، وبع ــة الغدي ــل واقع ــزل قب ــد ن ــة ق ــوم املحرم ــن اللح وع
ــم  ــة حتري ــد آي ــي بع ــاب الوح ــا كّت ــغ وذكره ــة التبلي ــت آي ــر ونزل ــة الغدي واقع
ــا  ــن مصاديقه ــداق م ــدث مص ــرار أو ح ــألة االضط ــت مس ــمَّ حدث ــوم، ث اللح
ــذا  ــة يتضمــن ه ــة الرشيف ــل اآلي ــذا االضطــرار، لذلــك نجــد أنَّ ذي وحكــم ه
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احلكــم الرشعــي، وقــد كتبــه كّتــاب الوحــي بعــد احلديــث عــن واقعــة الغديــر 
ــرورة أْن  ــس بال ــابقة فلي ــة الس ــة النكت ــة، وبمالحظ ــط اآلي ــورة يف وس املذك
يكــون هنــاك انســجام معــني يف ســياق اآليــة الرشيفــة، ومــع االلتفــات إىل هــذه 
املالحظــة ســوف حتــل كثــري مــن الشــبهات واإلشــكاالت حــول هــذه اآليــة، 
ــزول هــذه  ــواردة يف شــأن ن ــة ال ــات الرشيف فضــاًل عــن أنَّ األحاديــث والرواي
ــر(  ــم )الغدي ــه القي ــي يف كتاب ــة األمين ــر العاّلم ــد ذك ــرية، وق ــة كث ــة الرشيف اآلي
هــذه الروايــات مــع األبحــاث املتعّلقــة هبــا بصــورة واســعة، فقــد أورد حديــث 
، مضافــًا  الغديــر يف هــذا الكتــاب مــن مائــة وعــرشة رواة مــن أصحــاب النبــيِّ
ــن  ــري م ــا كث ــده فيه ــني أي ــن التابع ــخصًا م ــني ش ــن ثمن ــه م ــد نقل ــك فق إىل ذل

: ــا إىل أنَّ ــا منه ــم خلصن ــنة ومفرسي ــمء الس عل

1- آيــة البــالغ تــرّصح بقضيــة مهّمــة جــدًا، وهــي أنَّ تــرك تنصيــب عــيلِّ بــن 
ــالم هــو تــرك لتبليــغ الرســالة بأكملها. أيب طالــب عليــه السَّ

2-ممـّـا يؤكــد أمهيتهــا هــو ما نجــده واضحــًا يف أقــوال الرســول األكــرم صىلَّ 
اهلل عليــه وآلــه بعــد تبليــغ مقــام الواليــة وتعيــني الــويل للنــاس، حيث قــال صىلَّ 
اهلل عليــه وآلــه: »فليبلــغ الشــاهد الغائــب«)1( قــد بلغــت التواتــر، باإلضافــة إىل 
مــا يكتنــف اآليــة املباركــة مــن القرائــن احلاليــة الكثــرية والواضحــة الدالــة عــىل 
أمهيــة هــذا األمــر وتأثــريه املبــارش عــىل مســرية اإلســالم كنـــزوله صــىلَّ اهلل عليه 
م  م وتقــدُّ ــن تقــدَّ ــه برجــوع َم ــه وآل ــه يف حــّر اهلجــري، وأمــره صــىلَّ اهلل علي وآل
ــة واملســلمني  َمــن تأّخــر، مضافــًا إىل حضــور ذلــك اجلــّم الغفــري مــن الصحاب

)1( انظر: لسان امليزان، ابن حجر: ج۱ ص۳.
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الذيــن حــروا ألداء مناســك احلــج مــن ســائر أطــراف البــالد اإلســالمية.

ــا  ــي بّلغه ــالغ الت ــة الب ــة أّن آي ــال األطروح ــد مع ــىل حتدي ــا ع 3- داللته
ــل يف  ــاءت حتم ــه، ج ــر حيات ــه يف أواخ ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــرم ص ــول األك الرس
طياهتــا اإلشــارة إىل قضيــة مهّمــة جــّدًا يف الديــن اإلســالمي، وهــي حتديــد معال 
أطروحــة اإلمامــة يف اإلســالم، مؤكــدة عــىل أنَّ اإلمامــة شــاملة لــكلِّ األبعــاد 
القياديــة السياســية منهــا واحلكوميــة واملرجعيــة وغريهــا، وأنَّ منصــب اخلالفــة 
واحلكومــة يمثــل أحــد أبعــاد اإلمامــة، وهــذا هــو موضــع النـــزاع مــع أتبــاع 
مدرســة اخللفــاء، حيــث إّنــم خيتزلــون دور اإلمــام يف احلاكميــة فقــط، فــإذا ل 
يســتلم احلكومــة ال يكــون إمامــًا، عــىل خــالف معتقــد الشــيعة اإلماميــة االثنــي 
عرشيــة التــي تعتقــد أنَّ منصــب احلاكميــة يمّثــل أحــد أبعــاد اإلمامــة ال مجيعهــا.

4- داللتها عىل اإلعالن الرسمي بالوالية واإلمامة

ــة  ــة واإلمام ــمي للوالي ــالن الرس ــة اإلع ــا بصيغ ــاء تبليغه ــالغ ج ــة الب إّن آي
ــك  ــهد لذل ــلمني، ويش ــام املس ــالم أم ــه السَّ ــيلٍّ علي ــام ع ــام لإلم ــج الع والتتوي
كيفيــة التبليــغ، حيــث أمــر رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه النــاس بــأن جيتمعوا، 
ومجعــت لــه صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أقتــاب اإلبــل وارتقاهــا آخــذًا بيــد أخيــه عــيلٍّ 
ــالم أمــام املــأ صادعــًا بإبــالغ الواليــة، وطلــب بنفســه البيعــة مــن  عليــه السَّ
ــالم وســّلموا عليــه  ــالم، وبــادر النــاس لبيعتــه عليــه السَّ النــاس لعــيلٍّ عليــه السَّ
ــالم، وَأّول  بإمــرة املؤمنــني، وهنــؤوا النبــيَّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وعلّيــًا عليــه السَّ
ــمن)1(،  ــاب وعث ــن اخلط ــر ب ــمَّ عم ــر ث ــو بك ــة، أب ــة والبخبخ ــدم بالتهنئ ــن تق م

)1( انظر املصادر: مسند أمحد: ج۴ ص ۲۸۱؛ املعجم الكبري: ج۵ ص ۲۰۳؛ فيض القدير 
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وروى الطــري عــن زيــد بــن أرقــم أّن النبــيَّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه قــال للنــاس 
ــنتنا،  ــًا بألس ــنا، وميثاق ــن أنفس ــدًا م ــك عه ــىل ذل ــاك ع ــوا أعطين ــذاك: »قول آن

وصفقــة بأيدينــا، نؤديــه إىل أوالدنــا وأهلنــا ال نبتغــي بذلــك بــدالً«)1(. 

ــة  ــات اخلاص ــك البيان ــىل تل ــة ع ــغ اإلمام ــرص يف تبلي ــو اقت ــل: ل واحلاص
للرســول األكــرم صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه واملقتــرصة عــىل حضــور بعــض 
الصحابــة، لضاعــت وأصبحــت روايــات ضعافــًا، وملــا وصلــت إلينــا بشــكل 
ــع  ــبب من ــك بس ــالغ، وذل ــات الب ــات ورواي ــا آي ــم جاءتن ــر ك ــح ومتوات واض
تدويــن حديــث رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يف عهــد اخللفــاء ولتــويل بنــي 
ــذا  ــم بعــد؛ ول ــث في ــن احلدي ــالم تدوي ــة وأعــداء أهــل البيــت عليهــم السَّ ُأمي
كان تبليغهــا يف واقعــة الغديــر كفيــاًل بــأن جيعلهــا تصــل إىل حــّد التواتــر وإمجــاع 

ــاوزه. ــن جت ــذي ال يمك ــلمني ال املس

ــه فّصــل  وأخــريًا ترجــح تفســري الطباطبائــي عــىل الفخــر الــرازي ذلــك ألنَّ
مفــردات اآليــات وتقســمها، فأخــذ القســم األول مــن تعريــف اإلمامــة 
ــة وقســمه إىل قســميه املعروفــني ومهــا اإلراءة للطريــق  وحموريتهــا حــول اهلداي
ــى عــىل ذلــك  ــمَّ بن ــة، ث ــة والتكويني ــة الترشيعي واإليصــال للمطلــوب أو اهلداي
ــع  ــًا وبالطب ــال إىل املطلــوب تكويني ــة وهــي اإليص ــني الثاني ــن اهلدايت ــار م فاخت
ــه هــو املناســب للهدايــة بمعنــى اإليصــال  فاألمــر ســيكون تكوينيــًا كذلــك ألنَّ

رشح اجلامع الصغري: ج۶ ص ۲۸۲ ح ۱۲۰؛ تذكرة اخلواص: ص۳۶؛ نظم الدرر ص 
۱۰۹؛ شواهد التنزيل احلاكم للحسكاين: ج۱ ص۲۰۰

)1( انظر: كتاب الوالية: حممد بن جرير الطري: ص ۲۱۴- ۲۱۶٫.
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إىل املطلــوب، وال يمكــن أْن يكــون األمــر ترشيعيــًا مــع كــون اهلدايــة تكوينيــة 
ــي. ــر الترشيع ــرت األم ول خي

امل�سادر

1 - القرآن الكريم

منشــورات مؤسســة  الطباطبائــي،  امليــزان، حممــد حســني  تفســري   -2
بــريوت.  األعلمــي، 

ــن  ــر الدي ــر، فخ ــارش، دار الفك ــري، الن ــري الكب ــب التفس ــح الغي 3- مفاتي
الــرازي، 1401 - 1981، عــدد املجلــدات: 32، الطبعــة األُوىل.

4- مفاتيــح الغيــب التفســري الكبــري، املؤلــف: أبــو عبــد اهلل حمّمــد بــن عمــر 
بــن احلســن بــن، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت الطبعــة: الثالثــة، 1420 

هـ.

5- اإلتقــان يف علــوم القــرآن، الســيوطي، تــويف 911، طبعــة مــرص، حتقيــق: 
أيب الفضــل إبراهيــم.

ــف األرشف،  ــة النج ــويف 548، طبع ــريس، ت ــيخ الط ــاج: الش 6- االحتج
ــراق. الع

7- بحــار األنــوار: العالمــة املجلــيس، تــويف 1111، مؤسســة الوفــاء، 
ــريوت. ب

8- تفســري الكشــاف: جــار اهلل الزخمــرشي، تــويف 528، منشــورات البالغــة، 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

230

الجزء األول

قــم، مصــورة عــن الطبعــة املرصيــة، 1307.

ــة  ــري - مؤسس ــتم الط ــن رس ــر ب ــن جري ــد ب ــة: حمم ــل اإلمام 9- دالئ
.1408 بــريوت   - األعلمــي 

10- عيــون أخبــار الرضــا: الصــدوق، تــويف ســنة 381، منشــورات 
.1390  - طهــران  األعلمــي 

ــة  ــي، الطبع ــد الطرحي ــن حمم ــن ب ــر الدي ــة فخ ــن للعالم ــع البحري 11- جمم
ــران. ــران، إي ــوي، طه ــة املرتض ــة 1365 ش، مكتب الثاني
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سبب نزول آييت اإلبالغ واإلكمال عند املسلمني دراسة نقدية

د. علي عبد الرزاق هادي

املقدمة

يــدور البحــث حــول ســبب نــزول ايتــي اإلبــالغ و إكــمل الديــن يف ســورة 
ــلمني  ــد املس ــا ورد عن ــالل م ــن خ ــا م ــح لنزوهل ــبب الصحي ــاد الس ــدة إلجي املائ
ــب يف  ــث يص ــم ان البح ــارئ الكري ــىل الق ــى ع ــم وال خيف ــبب نزوهل ــول س ح
ــى  ــان معن ــري يف بي ــني دور كب ــلمني فلآليت ــد املس ــر عن ــر املتوات ــث الغدي حدي
حديــث الغديــر او بعبــارة اوضــح معنــى املــوىل الــواردة يف احلديــث الرشيــف 
وتوجــد حمــاوالت كثــرية لــرصف االيتــني عــن حديــث الغديــر كــي ال يتعــني 
معنــى املــوىل الــوارد يف احلديــث؛ الن وجــوب اإلبــالغ الــوارد يف اآليــة الكريمة 
و إكــمل الديــن الــوارد يف اآليــة الثانيــة هلــم داللــة واضحــة عــىل ان املــوىل يعنــي 
املــرشع واملعصــوم الــذي لــه نفــس صالحيــات الرســول األكــرم ص اال انــه ال 

نبــي بعــده.

متهيد

ــث  ــة فاملبح ــث وخامت ــة مباح ــىل ثالث ــع ع ــث املتواض ــون البح ــرر ان يك تق
األول يتكلــم عــن نــزول ســورة املائــدة؛ النــه يدخــل بشــكل مبــارش يف اثبــات 
ســبب نــزول االيتــني واملبحــث الثــاين يتكلــم عــن ايــة اإلبــالغ و الثالــث عــن 
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ــج  ــا نتائ ــض عنه ــي يتمخ ــث والت ــة البح ــة خامت ــن ويف النهاي ــمل الدي ــة إك اي
ــث. البح

طريقة البحث

ــة اســتنباطية مــن خــالل مــا ورد يف  ــة نقدي امــا طريقــة البحــث فهــي حتليلي
ــب  ــىل كت ــث ع ــز البح ــري و يرتك ــث او التفس ــب احلدي ــلمني يف كت ــب املس كت
الســنة؛ الن الشــيعة ثابــت عندهــم نتائــج هــذا البحــث فــال داعــي للرتكيــز عــىل 

كتبهــم ورواياهتــم كــي ال يطــول املقــام بنــا وال ندخــل يف حتصيــل احلاصــل.

املبحث الأول

كيفية نزول �سورة املائدة

ــة  ــوداع دفع ــة ال ــدة يف حج ــورة املائ ــزول س ــىل ن ــة ع ــق األم ــكاد ان تتف ت
واحــدة لــورود جمموعــة أحاديــث عنــد الفريقــني حــول نزوهلــا عــىل رســول اهلل 

ــذه األحاديــث: ــك بعــض ه ــه والي ــدة وهــو راكــب عــىل ناقت ــة واح ص دفع

َثــُه َقاَل َســِمْعُت  مْحَــِن احْلُُبــيِلَّ َحدَّ 1 - روى اإلمــام امحــد باســناده »َأيَب َعْبــِد الرَّ
َم ُســوَرُة  َعْبــَد اهللَِّ ْبــَن َعْمــٍرو َيُقوُل:ُأْنِزَلــْت َعــىَل َرُســوِل اهللَِّ َصــىلَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلَّ

ِمَلــُه َفنـَـَزَل َعنَْهــا«. 1 امْلَاِئــَدِة َوُهــَو َراِكــٌب َعــىَل َراِحَلتـِـِه َفَلــْم َتْســَتطِْع َأْن حَتْ

ــرآن  ــال: كان الق ــالم ق ــه الس ــيل علي ــن ع ــناده »ع ــيس باس 2 - وروى املجل
ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــر رس ــن أم ــذ م ــم كان يؤخ ــا، وإن ــه بعض ــخ بعض ينس
وآلــه بآخــره، فــكان مــن آخــر مــا نــزل عليــه ســورة املائــدة نســخت مــا قبلهــا 
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ول ينســخها شــيئ، فلقــد نزلــت عليــه وهــو عــىل بغلتــه الشــهباء وثقــل عليهــا 
الوحــي حتــى وقــف وتــدىل بطنهــا حتــى رأيــت رسهتــا تــكاد متــس االرض«. 2

ــد  ــت يزي ــمء بن ــن أس ــار » ع ــث و االخب ــد بالتحدي ــام امح 3 - ورى اإلم
قالــت: إين آلخــذة بِزَمــام الَعْضبــاء ناقــِة رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم، إذ 

ــَة ». 3 ــد الناق ــُدّق َعُض ــا َت ــن ثقله ــا، وكادت م ــدة كله ــه املائ ــت علي نزل

4 - ورى البويــرصي مخــس أحاديــث يف هــذا البــاب منهــا مــا رواه عــن ايب 
يعــىل املوصــيل« عــن أســمء بنــت يزيــد قالــت: نزلــت املائــدة مجيعــًا وأنــا آخــذة 

بزمــام ناقــة رســول العضبــاء، وكادت مــن ثقلهــا أن تــدق عضــد الناقــة«4.

ــة  ــا دفع ــىل نزوهل ــدل ع ــث ت ــة أحادي ــناده جمموع ــري باس 5 - وروى الط
واحــدة يــوم عرفــة منهــا مــا رواه » عــن عكرمــة: أن عمــر بــن اخلطــاب قــال: 

ــة«5. ــوم اجلمع ــق ي ــة، وواف ــوم عرف ــدة« ي ــورة املائ نزلت«س

باالضافــة اىل نقــل أحاديــث اخــرى عــن الســنة6 يف هــذا البــاب كلهــا تــدل 
ــوداع يقــول املــاوردي يف  ــدة دفعــة واحــدة يف حجــة ال ــزول ســورة املائ عــىل ن
كتابــه النكــت والعيــون: »واختلــف ىف وقــت نــزول هــذه الســورة عــىل ثالثــة 

أقاويــل:

ــمء  ــن أس ــب ع ــن حوش ــهر ب ــة، روى ش ــوم عرف ــت يف ي ــا نزل ــا: أن أحده
بنــت يزيــد قالــت: نزلــت ســورة املائــدة مجيعــًا وأنــا آخــذة بزمــان ناقــة رســول 
اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم العضبــاء وهــو واقــف بعرفــة فــكادت مــن ثقلهــا أن 

تــدق عضــد الناقــة.
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والثــاين: أنــا نزلــت ىف مســريه صــىل اهلل عليــه وســلم يف حجــة الــوداع، وهو 
راكــب، فركــت بــه راحلتــه مــن ثقلها.

والثالــث: أنــا نزلــت يــوم االثنــني باملدينــة، وهــو قــول ابــن عبــاس، وقــد 
ــدة يف  ــة واح ــا مجل ــىل نزوهل ــاق ع ــي االتف ــا يعن ــول األول«7 مم ــه الق ــَي عن ُحِك

ــه. ــم االختــالف يف اليــوم الــذي نزلــت في شــهر ذي احلجــة وان

ــوداع  ــة ال ــدة يف حج ــة واح ــت دفع ــدة نزل ــورة املائ ــني ان س ــدم يتب ــا تق ومم
ــدم. ــم تق ــة ك ــوم عرف ــا ي ــري نزوهل ــح الط ويرج

املبحث الثاين 

�سبب نزول اآيه الإبالغ

ــَك َوإِْن َلْ َتْفَعــْل َفَم  ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ قــال تعاىل:}َيــا َأيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اهللََّ اَل َيْــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريَن{. 8 َبلَّ

ــم أن  ــابق يتحت ــث الس ــة املبح ــع مالحظ ــة م ــة الكريم ــذه اآلي ــر ه ــد تدب عن
ــه؛  ــرآن نفس ــري الق ــم غ ــر مه ــالغ أم ــوله إب ــىل رس ــب ع ــأن اهلل أوج ــول ب نق
ــرم ص اي  ــول األك ــاة الرس ــام حي ــر اي ــت يف اخ ــا نزل ــًا ان ــت آنف ــك عرف ألن
ان الرســول ابلــغ كل القــرآن الكريــم قبــل هــذه الســورة وهــذه الســورة عــىل 
ــغ  ــي ص ابل ــم أي ان النب ــرآن الكري ــن الق ــكل 5% م ــمالت تش ــن االحت احس
ــذي  ــم ال ــر ف ــوف او اي يشء اخ ــكلة او خ ــدون اي مش ــرآن ب ــن الق 95% م
ــة الكريمــة وقــد التفــت ابــن عاشــور هلــذه املعضلــة الكبــرية  ــه اآلي تتكلــم عن
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ــدة  ــإّن ســورة املائ ــة يف هــذه الســورة معضــل، ف فقــال: » إّن موضــع هــذه اآلي
مــن آخــر الســور نــزوالً إن ل تكــن آخرهــا نــزوالً، وقــد بّلــغ رســول اهلل صــىل 
اهلل عليــه وســلم الرشيعــة ومجيــَع مــا أنــزل إليــه إىل يــوم نزوهلــا، فلــو أّن هــذه 
اآليــة نزلــت يف أّول مــّدة البعثــة لقلنــا هــي تثبيــت للرســول وختفيــف ألعبــاء 
ــن  ــرض ع ــر وأع ــم تؤم ــَدْع ب ــاىل: }فاْص ــه تع ــزل قول ــم أن ــه، ك ــي عن الوح
املرشكــني إّنــا كفينــاك املســتهزئني{ 9 وقولــه: }إّنــا ســنلقي عليــك قــوالً ثقيــاًل 
ــا وهــذه الســورة مــن  إىل قولــه }واصــِر عــىل مــا يقولــون{ 10 اآليــات، فأّم
ــس يف  ــُن فلي ــل الّدي ــالة وُأْكِم ــول اهلل الرس ــد أّدى رس ــزوالً وق ــور ن ــر الس آخ
احلــال مــا يقتــي أن يؤمــر بتبليــغ«11 لــذا يــرى البحــث أن الــذي يتــالءم مــع 
نــص اآليــة الكريمــة والقرائــن املحيطــة هبــا هــو ان يكــون موضــوع اآليــة شــيئًا 
اخــر غــري ابــالغ آيــات قرآنيــة وهــو الــذي ينســجم مــع اعــالن الواليــة لأمــة 

ــوداع. ــة ال ــالمية يف حج اإلس

ويؤيد ذلك جمموعة أحاديث منها: 

ــعيد  ــن أيب س ــاكر ع ــن عس ــه واب ــن مردوي ــم واب ــن أيب حات ــرج اب 1 - »أخ
اخلــدري قــال: نزلــت هــذه اآليــة }يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن 
ربــك{ عــىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم يــوم غديــر خــم، يف عــيل بــن أيب 

طالــب ». 12

2 - يقــول الــرازي: » نزلــت اآليــة يف فضــل عيل بــن أيب طالب عليه الســالم، 
وملــا نزلــت هــذه اآليــة أخــذ بيــده وقــال: » مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله اّللهم 
وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه » فلقيــه عمــر ريض اهلل عنــه فقــال: هنيئــًا لــك 
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يــا ابــن طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة، وهــو قــول ابــن 
عبــاس والــراء بــن عــازب وحممــد بــن عــيل«. 13

ــاس ريض  ــن عب ــن اب ــريه:« وع ــويس يف تفس ــن اآلل ــهاب الدي ــول ش 3 - يق
اهلل تعــاىل عنهــم قــال: نزلــت هــذه اآليــة يف عــيل كــرم اهلل تعــاىل وجهــه حيــث 
ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــّوف رس ــه فتخ ــاس بواليت ــر الن ــبحانه أن خي ــر س أم
ــى اهلل  ــه، فأوح ــك علي ــوا يف ذل ــه وأن يطعن ــن عم ــى اب ــوا حاب ــلم أن يقول وس
تعــاىل إليــه هــذه اآليــة فقــام بواليتــه يــوم غديــر خــم، وأخــذ بيــده فقــال عليــه 
الصــالة والســالم: مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد 
مــن عــاداه، وأخــرج اجلــالل الســيوطي يف »الــدر املنثــور« عــن أيب حاتــم وابــن 
مردويــه وابــن عســاكر راويــن عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: نزلــت هــذه اآليــة 
عــىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم يــوم غديــر خــم يف عــيل بــن أيب طالــب 
كــرم اهلل تعــاىل وجهــه، وأخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن مســعود قــال: كنــا نقــرأ 
ــْغ  ــوَن ياأيــا الرســول َبّل ــه وســلم }َيْعَمُل عــىل عهــد رســول اهلل صــىل اهلل علي
ــَت  ْغ ــَم َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ــني }َوإِن لَّ ــًا ويل املؤمن ــَك{ إن علي ّب ــن رَّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأن َم

ــاَلَتُه{ ». 14 ِرَس

ــعيد  ــن أيب س ــيعة ع ــرج الش ــه:« وأخ ــيعة بقول ــم الش ــويس يته ــع أن اآلل م
اخلــدري أن هــذه اآليــة نزلــت بعــد أن قــال النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم لعــيل 
كــرم اهلل تعــاىل وجهــه يف غديــر خــم: مــن كنــت مــواله فعــىل مــواله فلــم نزلــت 
قــال عليــه الصــالة والســالم: اهلل أكــر عــىل إكــمل الديــن وإمتــام النعمــة ورضاء 
الــرب برســالتي وواليــة عــيل كــرم اهلل تعــاىل وجهــه بعــدي، وال خيفــى أن هــذا 
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مــن مفرتياهتــم ». 15 ثــم أنــه روى احلديــث عــن كتبهــم يف نفــس تفســريه فــال 
جمــال ملــا يســميه بمفرتيــات الشــيعة إال أن محيتــه املذهبيــة دعتــه الهتــام الشــيعة 
ــم فقــد روى  ــم أن اهلل اجــرى احلــق عــىل لســانه مــن حيــث ال يعل باالفــرتاء ث

نفــس احلديــث الــذي ادعــى أنــه مــن مفرتياهتــم.

ــال:  ــْغ{ ق ــوُل َبلِّ ُس ــه }الرَّ ــاس يف قول ــن عب ــن اب ــي » ع ــروي الثعالب 4 - ي
نزلــت يف عــيل )ريض اهلل عنــه( أمــر النبــي }صــىل اهلل عليــه وســلم{ أن يبلــغ 
ــه الســالم( بيــد عــيل، وقــال: مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله  ــه فأخــذ )علي في

ــاداه ». 16 ــن ع ــاِد م ــن وااله وع ــم واِل م الله

5 - ووافقهــم ابــن كثــري بقولــه:« إنــا نزلــت عــىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
وســلم يف مِســريه إىل حجــة الــوداع. ثــم رواه مــن طريــق أبــى جعفــر الــرازي، 

عــن الربيــع بــن أنــس.

ــن أيب  ــدي، ع ــارون الَعْي ــق أيب ه ــن طري ــه م ــن َمْرُدوي ــد روى اب ــت: وق قل
ســعيد اخلــدري؛ أنــا أنزلــت عــىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم يــوم َغِديــر 
ُخــم حــني قــال لعــيل: مــن كنــُت مــواله َفَعــيلٌّ مــواله. ثــم رواه عــن أيب هريــرة 
ــه اليــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة، يعنــي مرجعــه عليــه الســالم  وفيــه: أن

مــن حجــة الــوداع ». 17

6 - يــروي الواحــدي بإســناده عــن: » أيب ســعيد اخلــدري قــال: نزلــت هــذه 
اآليــة - يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك - يــوم غديــر خــم يف 

عــيل بــن أيب طالــب رىض اهلل عنــه«. 18
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ــد  ــىل عه ــرأ ع ــا نق ــال: كن ــعود ق ــن مس ــن اب ــه ع ــن مردوي ــرج اب 7 - »أخ
رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم }يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن 
ربــك{ أن عليــًا مــوىل املؤمنــني }وإن ل تفعــل فــم بلغــت رســالته واهلل يعصمك 

مــن النــاس{«. 19

ــت  ــة وليس ــك عاطف ــاىل واهلل يعصم ــه تع ــواو يف قول ــك أن ال ــىل ذل زد ع
إســتئنافية ممــا ينفــي مــا ورد يف بعــض األحاديــث كــم ســيأت مــن انــا تــدل عــىل 
حفــظ رســول ص؛ الن احلفــظ كان يف مرحلــة متقدمــة وخاصــة يف مكــة حيــث 
أن الرســول األكــرم ص بلــغ ثلثــي القــرآن يف مكــة مــع كــون الــواو عاطفــة ال 
يمكــن اســتقطاع اآليــة واالســتدالل هبــا يقــول صــايف حممــود يف اعــراب هــذه 
اآليــة الكريمــة:« و مجلــة »اهللّ يعصمــك... «: ال حمــّل هلــا معطوفــة عــىل جــواب 

النــداء«20 يقصــد مطلــع اآليــة قولــه تعــاىل: يــا أيــا الرســول.

وقــد رويــت جمموعــة أحاديــث حتــاول ربــط قولــه تعــاىل واهلل يعصمــك مــن 
ــدم  ــد تق ــي وق ــالغ الوح ــني اب ــال ح ــن االغتي ــول ص م ــوف الرس ــاس بخ الن
كالم ابــن عاشــور حــول اآليــة الكريمــة اضــف اىل ذلــك أن ســورة املائــدة نزلت 
مجلــة واحــدة يف يــوم عرفــة كــم تقــدم فاألحاديــث التــي تتحــدث عــن حفــظ 
الرســول ص وربطهــا بالعصمــة املذكــورة يف اآليــة الكريمــة غلفــت عــن وقــت 
نــزول اآليــة الكريمــة وحاولــت بجهــود حثيثــة تغيــري القرائــن والســياق كــي ال 

تــدل عــىل واليــة اإلمــام عــيل عليــه الســالم.

ــىل أن  ــدل ع ــة ت ــة ومدين ــداث يف مك ــع وأح ــة وقائ ــت جمموع ــد روي وق
ــة يف اخــر مــا  ــزل اآلي الرســول األكــرم ص حمفــوظ بأمــر اهلل فــال داعــي أن تن
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نــزل مــن القــرآن منهــا مــا رواه البخــاري بإســناده عــن » اْبــُن َعبَّــاٍس َقــاَل َأُبــو 
ــًدا ُيَصــىلِّ ِعنـْـَد اْلَكْعَبــِة ألََطــَأنَّ َعــىَل ُعنُِقــِه َفَبَلــَغ النَّبـِـىَّ -  َجْهــٍل َلِئــْن َرَأْيــُت حُمَمَّ

ــُة ». 21  ــُه امْلَاَلِئَك ــُه ألََخَذْت ــْو َفَعَل ــاَل َل ــه وســلم - َفَق صــىل اهلل علي

ويبــدو أن حماولــة توجيــه قولــه تعــاىل واهلل يعصمــك مــن النــاس لــه شــاهد 
حديثــي نقلــه الســيوطي بقولــه: » وأخــرج الطــراين وأبــو الشــيخ وأبــو نعيــم يف 
الدالئــل وابــن مردويــه وابــن عســاكر عــن ابــن عبــاس قــال كان النبــي صــىل 
ــو طالــب كل يــوم رجــاًل  ــه وســلم حيــرس، وكان يرســل معــه عمــه أب اهلل علي
مــن بنــي هاشــم حيرســونه، فقــال: يــا عــم، إن اهلل قــد عصمنــي ال حاجــة يل إىل 
مــن تبعــث ». 22 ومــن ثــم اضيفــت اآليــة هلــذه الواقعــة واعترهــا الــرواة هــي 
ســبب نــزول اآليــة كــي ال يقعــوا يف معضلــة قولــه تعــاىل بلــغ مــا انــزل اليــك 
وغفلــوا عــن باقــي القضايــا اليقينيــة املحيــط باآليــة كنزوهلــا يف حجــة الــوداع 

وقــد بلــغ الرســول القــرآن يف اصعــب واشــد احلــاالت.

لــذا قــال ابــن كثــري يف هــذه االيــة:« الصحيــح أن هــذه اآليــة مدنيــة، بــل هي 
مــن أواخــر مــا نــزل هبــا ». 23 فــال تنســجم مــع مــا ذكــر يف بعــض الكتــب مــن 
انــا نزلــت يف مكــة زد عــىل ذلــك اذا قلنــا ان اآليــة تتكلــم عــن احلفــظ االهلــي 
للنبــي ص حتــى لــو كانــت آخــر مــا نــزل فهــذا غــري معقــول وال متناســب مــع 
ــة الدعــوة اإلســالمية  ــار ان جيــب أن حيصــل عقــاًل بداي ــة باعتب البالغــة القرآني
لــذا هــذا النوع مــن األحاديــث مــردود ملخالفتــه للثابــت قرآنيــًا وحديثيــًا وحتى 
عقليــًا مــن أن احلفــظ كان يف بدايــات الدعــوة اإلســالمية وذكرنــا نموذجــًا لــه.

مــن امثلــة هــذه األحاديــث مــا رواه البيهقــي يف ســننه عــن: »عائشــة قالــت 
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كان النبــي صــىل اهلل عليــه و -وآلــه - ســلم حيــرس حتــى نزلــت هــذه اآليــة }يا 
ايــا الرســول بلــغ مــا انــزل اليــك مــن ربــك وان ل تفعــل فــم بلغــت رســاالته 
واهلل يعصمــك مــن النــاس{ فاخــرج النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم رأســه مــن 
القبــة فقــال يــا ايــا النــاس انرصفــوا فقــد عصمنــي اهلل، وروايــة اهلــاليل فقــال 
ــى  ــوك حت ــم ان يقتل ــن قتله ــك م ــافعي( يعصم ــال الش ــاس )ق ــا الن ــم اي هل
تبلغهــم مــا انــزل اليــك فبلــغ مــا امــر بــه فاســتهزأ بــه قــوم فنــزل }فاصــدع بــم 
ــا كفينــاك املســتهزئ{ »24 وقــد عرفــت أن  تؤمــر وأعــرض عــن املرشكــني ان
النبــي ص حمفــوظ بأمــر اهلل تعــاىل ثــم تأمــل تعليــق الشــافعي عــىل اآليــة الكريمة 
ــان عــىل أن  ــم تؤمــر » و ال خيتلــف اثن ــه تعــاىل » فاصــدع ب فهــو يستشــهد بقول
نــزول هــذه اآليــة يف مكــة يف بدايــات الدعــوة اإلســالمية وهــي تتحــدث عــن 
ــب  ــا يف قل ــه أن يلعنه ــه ص علي ــا اذ أن ــظ معلنه ــن حف ــوة املتضم ــالن الدع اع
الــرشك واجلاهليــة املقيتــة فــكأن الشــافعي رد عــىل نفســه مــن حيــث ال يعلــم.

وافــرتى اآللــويس عــىل الشــيعة بقولــه: » ونســب إىل الشــيعة أنــم يزعمــون 
أنــه عليــه الصــالة والســالم كتــم البعــض تقيــة » 25 فلــم يذكــر اجلهــة املفرتيــة 
عــىل الشــيعة وال املصــدر الشــيعي الــذي يزعــم تلــك الفريــة كأنــه مــرص عــىل 
ــة  ــاج اىل ادل ــرتاءات حتت ــذه االف ــأن ه ــري ب ــو خب ــلمني وه ــني املس ــة ب زرع الفتن
مــن امهــات الكتــب الشــيعية زد عــىل ذلــك أن حديــث الغديــر املتواتــر وذكــر 
خالفــة اإلمــام عــيل عليــه الســالم مــن بدايــات الدعــوة اىل حجــة الــوداع دليــل 
واضــح عــىل أنــه ص ل يكتــم الواليــة وال حيــق ألحــد أن يدعــي أنــه ص غفــل 

أو تغافــل عــن ذكــر احلقيقــة حاشــا لــه ص.
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املبحث الثالث 

�سبب نزول اية اإكمال الدين

قال تعاىل: }اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي{26

اختلفــت األمــة حــول ســبب نــزول هــذه اآليــة الكريمــة واملوضــوع الــذي 
تتكلــم عنــه اآليــة والــذي يســمى بشــأن النــزول إال أن اآليــة الكريمــة احتــوت 
عــىل لفظتــني مهــا القرينــة الدالــة عــىل املعنــى احلقيقــي الــذي تتكلــم عنــه اآليــة 
ــزول  ــبب ن ــلمني يف س ــد املس ــا ورد عن ــا؛ ألن م ــبب نزوهل ــني س ــة وتع الكريم
هــذه اآليــة فيــه تناقــض وهتافــت كثــري حيتــاج الباحــث املدقــق جلمــع القرائــن 

لتعيــني املعنــى الصحيــح الــذي نزلــت مــن اجلــه اآليــة الكريمــة.

ــك  ــم؛ ألن ــوي بينه ــرق اللغ ــام والف ــمل واإلمت ــظ اإلك ــي لف ــة ه أول قرين
ــص  ــتخدمة يف الن ــاظ املس ــة فاأللف ــزة بالغي ــم معج ــرآن الكري ــرف أن الق تع
ــرق  ــكري يف الف ــالل العس ــو ه ــول اب ــة يق ــة فائق ــة اهلي ــريت بعناي ــة اخت القرآني
بــني اإلكــمل واإلمتــام: » قــد فــرق بينهــم بــأن اإلمتــام: الزالــة نقصــان األصــل 
واإلكــمل: الزالــة نقصــان العــوارض بعــد متــام األصــل قيــل: ولــذا كان قولــه 
تعــاىل: تلــك عــرشة كاملــة أحســن مــن )تامــة( فــإن التــام مــن العــدد قــد علــم، 
وإنــم نفــي احتــمل نقــص يف صفاهتــا وقيــل: تــم: يشــعر بحصــول نقــص قبلــه 
وكمــل: ال يشــعر بذلــك » 27 وهــذا يعنــي أن الديــن قــد كمــل بحجــة الــوداع 
ــن  ــن م ــص يف الدي ــدم النق ــم ع ــن فه ــه ويمك ــص في ــود نق ــدم وج ــى ع بمعن

ــني:  ناحيت
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ــزل ول  ــا ن ــر م ــة آخ ــة الكريم ــذه اآلي ــى أن ه ــي بمعن ــمل الوح األوىل: اكت
ــدًا. ــرآن اب ــا ق ــزل بعده ين

الثانيــة: اكتــمل األحــكام الرشيعــة بحيــث ل ينــزل بعدهــا أي حكــم رشعــي 
ــة  ــة الكريم ــي أن اآلي ــذا يعن ــة فه ــكام رشعي ــة أو أح ــات قرآني ــت آي واذا نزل
ــن  ــدث ع ــم تتح ــة و إن ــكام الرشعي ــي او األح ــمل الوح ــن إك ــدث ع ال تتح
اســتمرارية مصــدر الترشيــع بواســطة خليفــة الرســول األكــرم ص باعتبــار أن 

ــوداع. ــة نزلــت يف حجــة ال هــذه اآلي

وروى الطــري يف هــذا املعنــى جمموعــة أحاديــث منهــا مــا رواه بإســناده: » 
عــن الســدي قولــه: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم، هــذا نــزل يــوم عرفــة، فلــم 
ينــزل بعدهــا حــالل وال حــرام ورجــع رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم فــمت 
ــن  ــزل م ــا ن ــر م ــودة يف آخ ــام االراء املوج ــد أم ــاء ال يصم ــذا االدع » 28 وه
القــرآن الكريــم حيــث عــدد الســيوطي يف هــذا املوضــوع جمموعــة آراء غالبيتهــا 
ال تــدل عــىل أن هــذه اآليــة آخر مــا نــزل - ســواء كان قرآنــًا او أحكامــًا - لذلك 
اســتدرك الســيوطي بعــد اســتعراضه لــآلراء يف هــذه املســألة بقولــه: » تنبيــه مــن 
املشــكل عــىل مــا تقــدم قولــه تعــاىل اليــوم أكملــت لكــم دينكــم فإنــا نزلــت 
بعرفــة عــام حجــة الــوداع، وظاهرهــا إكــمل الفرائــض واألحــكام قبلهــا، وقــد 
رصح بذلــك مجاعــة منهــم الســدى فقــال: ل ينــزل بعدهــا حــالل وال حــرام، مع 
أنــه ورد يف آيــة الربــا والديــن والكاللــة أنــا نزلــت بعــد ذلــك وقــد استشــكل 
ذلــك ابــن جريــر وقــال: األوىل أن يتــأول عــىل أنــه أكمــل هلــم دينهــم بإقرارهــم 
ــم  ــلمون ال خيالطه ــة املس ــى حج ــه حت ــني عن ــالء املرشك ــرام وإج ــد احل بالبل
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املرشكــون » 29 وواضــح أن تأويــل الطــري ال يصمــد أمــام موضــوع اإلكــمل 
الــذي تتحــدث عنــه اآليــة الكريمــة فكأنــم حــرص اهلل ســبحانه املعنــى املتوقــع 
ــة اإلمــام  ــة بوالي ــم اخلارق ــق بالغــة القــرآن الكري ــة الكريمــة عــن طري يف اآلي
ــل  ــي يكتم ــي ك ــص الترشيع ــتمرارية الن ــي اس ــي تعن ــالم والت ــه الس ــيل علي ع
ــلمني ال  ــني املس ــة ب ــات املذهبي ــه؛ الن اخلالف ــة اوصيائ ــه ووالي ــن بواليت الدي
ــت  ــات كان ــن ومتــام النعمــة وخاصــة أن هــذه اخلالف تنســجم مــع إكــمل الدي
ــا و  ــى اقتتاهل ــا وحت ــة وافرتاقه ــالف األم ــروع وأدت اىل اخت ــول والف يف األص
ــتعراض  ــي الس ــداين وال داع ــايص وال ــيل للق ــح وج ــالمي واض ــخ اإلس التاري

احلــروب الداخليــة للفــرق اإلســالمية التــي أدت بــأرواح املســلمني.

بعــد هــذا البيــان اآلنــف الذكــر يســتعرض البحــث جمموعــة أحاديــث تــدل 
عــىل املعنــى املــراد مــن هــذه اآليــة الكريمــة منهــا: 

ــعيد  ــن أيب س ــف ع ــند ضعي ــاكر بس ــن عس ــه واب ــن مردوي ــرج اب 1 - »أخ
ــر  ــوم غدي ــًا ي ــلم علي ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــب رس ــا نص ــال مل ــدري ق اخل
ــت  ــوم أكمل ــة }الي ــذه اآلي ــه هب ــل علي ــط جري ــة، هب ــه بالوالي ــادى ل ــم فن خ
لكــم دينكــم{ ». 30 ومــن الطبيعــي أن يعلــق الســيوطي قولــه بســند ضعيــف 
ملــا عرفــت مــن أن هــذه اآليــة داللتهــا واضحــة عــىل واليــة اإلمــام عــيل عليــه 

ــا. ــول بمؤداه ــه القب ــب علي ــانيدها وج ــح اس ــإذا صح ــالم ف ــالم الس الس

2 - يــروي صاحــب كتــاب العلــل املتناهيــة بإســناده:« عــن ايب هريــرة قــال 
مــن صــام يــوم ثــمين عــرشة مــن ذي احلجــة كتــب اهلل لــه صيــام ســتني شــهرا 
وهــو يــوم غديــر خــم ملــا اخــذ النبــي صــىل اهلل عليــه و ســلم بيــد عــيل بــن ايب 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

244

الجزء األول

ــه و  ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــا رس ــىل ي ــوا ب ــني قال ــت ويل املؤمن ــال ألس ــب فق طال
ســلم قــال مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله فقــال عمــر بــن اخلطــاب بــخ بــخ 
ــز  ــزل اهلل ع ــلم فأن ــوىل كل مس ــوالي وم ــت م ــب أصبح ــن ايب طال ــا اب ــك ي ل
ــري مــن طــرق  ــوم أكملــت لكــم دينكــم« 31 وامللفــت للنظــر يف كث و جــل الي
ــت اوىل  ــه الس ــرم ص قول ــول األك ــر الرس ــا ذك ــر أن يف غالبيته ــث الغدي حدي
ــيُّ َأْوىَل  ــاىل: }النَّبِ ــه تع ــة اىل قول ــارة واضح ــي اش ــهم وه ــن انفس ــني م باملؤمن
ــر هــو  ــى املــوىل حديــث الغدي ــذي يعــني معن ــِهْم{32 فال ــْن َأْنُفِس ــنَي ِم بِامْلُْؤِمنِ
نفــس املعنــى املذكــور يف قولــه تعــاىل النبــي أـــوىل باملؤمنــني مــن انفســهم فهــي 
قرينــة متصلــة باحلديــث الرشيــف ودليلهــا قــرآين واضــح وســيأت اإلشــارة لــه.

3 - »وأخــرج ابــن مردويــه واخلطيــب وابــن عســاكر بســند ضعيــف عــن أيب 
هريــرة قــال: ملــا كان يــوم غديــر خــم وهــو يــوم ثــمين عــرش مــن ذي احلجــة، 
ــزل  ــواله. فأن ــيل م ــواله فع ــت م ــن كن ــلم: م ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــال النب ق
ــة أســانيد خمتلفــة عــن أيب  اهلل }اليــوم أكملــت لكــم دينكــم{«33 وهــذه ثالث
هريــرة فلــمذا قيدهــا الســيوطي بالضعــف فهــذا يعنــي أن هلــا توابــع وشــواهد.

4 - يقــول ابــن كثــري يف هــذه االيــة: » قلــت: وقــد روى ابــن َمْرُدويــه مــن 
طريــق أيب هــارون الَعْيــدي، عــن أيب ســعيد اخلــدري؛ أنــا أنزلــت عــىل رســول 
اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم يــوم َغِديــر ُخــم حــني قــال لعــيل: مــن كنــُت مــواله 
ــه اليــوم الثامــن عــرش مــن ذي  َفَعــيلٌّ مــواله ثــم رواه عــن أيب هريــرة وفيــه: أن
ــذا وال  ــح ه ــوداع وال يص ــة ال ــن حج ــالم م ــه الس ــه علي ــي مرجع ــة، يعن احلج
ــة »  ــوم عرف ــة: أنــا أنزلــت ي ــه وال مري ــل الصــواب الــذي ال شــك في هــذا، ب
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5 - يقــول ابــن كثــري بعــد ذكــره حلديــث ايب هريــرة اآلنــف الذكــر: » وقــد 
ــذا  ــث ه ــذا احلدي ــراده ه ــد إي ــي بع ــد اهلل الذهب ــو عب ــظ اب ــيخنا احلاف ــال ش ق
ــد  ــن امح ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــالل وامح ــون اخل ــدا ورواه حبش ــر ج ــث منك حدي
النــريي ومهــا صدوقــان عــن عــيل بــن ســعيد الرمــيل عــن ضمــرة قــال ويــروى 
هــذا احلديــث مــن حديــث عمــر بــن اخلطــاب ومالــك بــن احلويــرث وأنــس 
بــن مالــك وأيب ســعيد وغريهــم بأســانيد واهيــة قــال وصــدر احلديــث متواتــر 
ــن وااله  ــم وال م ــا الله ــه وأم ــلم قال ــه و س ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــن أن رس أتيق
فزيــادة قويــة االســناد وأمــا هــذا الصــوم فليــس بصحيــح وال واهلل مــا نزلــت 
ــام واهلل تعــاىل أعلــم« 35 فهــو  ــر خــم بأي ــة إال يــوم عرفــة قبــل غدي هــذه اآلي
يعــرتف بصــدق الــرواة إال أنــه يــرى احلديــث منكــرًا وهــذا يعنــي ملخالفــة متــن 
احلديــث مــع مذهبــه ومــع وجــود األســانيد التــي ذكرهــا فيقــوى ســند احلديث 
ومتنــه إال انــه ســيبقى خمالفــًا ملــا يعتقــده فيعنــون حتــت النــكارة يف احلديــث أمــا 
نــزول اآليــة قبــل واقعــة الغديــر فهــذا ال ينفــي املوضــوع التــي تتحــدث عنــه 
اآليــة والتــي قــد عرفــت مــن خــالل القرينــة املتصلــة واألحاديــث الــواردة هــو 
الواليــة إلمــام عــيل عليــه الســالم فنــزول املائــدة دفعــة واحــدة للحفــاظ عــىل 
آياهتــا واهــم هــذه اآليــات هــي ايــات الغديــر والتــي تتمثــل يف ســورة املائــدة 
ــوُلُه  ــُم اهللَُّ َوَرُس ــَم َولِيُُّك ــة }إِنَّ ــة اىل آي ــث باإلضاف ــص البح ــي خت ــني الت باآليت
ــوَن{ 36  ــْم َراِكُع َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــاَلَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــَن ُيِقيُم ِذي ــوا الَّ ــَن َآَمنُ ِذي َوالَّ
فهــذه اآليــات كلهــا نزلــت مــع ســورة املائــدة يف يــوم واحــد ثــم تبــني ســبب 
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ــي  ــزول الدفع ــي؛ الن الن ــذا طبيع ــد وه ــم بع ــا في ــأن نزوهل ــل ش ــا او ق نزوهل
ــة اقتضــت ذلــك. لســورة املائــدة لــه ســبب إهلــي وحكمــة رباني

ويظهــر مــن جمموعــة أحــداث وروايــات أن صيغــة حديــث الغديــر ذكــرت 
قبــل واقعــة الغديــر يف حجــة الــوداع وهــو الــذي يفــرس خــوف الرســول ص 
الــوارد ذكــره يف آيــة اإلبــالغ والــذي يعنــي خــوف الرســول ص عــىل أمتــه مــن 
الفتنــة واالفــرتاق ألنــه ص رأى مــن بعــض صحابتــه عــدم تقبــل واليــة اإلمــام 

عــيل ع.

مــن هــذه األحــداث اآليــة الكريمــة اآلنفــة الذكــر حيــث »أخــرج الطــراين 
يف األوســط وابــن مردويــه عــن عــمر بــن يــارس قــال » وقــف بعــيل ســائل وهــو 
راكــع يف صــالة تطــّوع، فنــزع خامتــه فأعطــاه الســائل، فأتــى رســول اهلل صــىل 
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــىل النب ــت ع ــك، فنزل ــه ذل ــلم فاعلم ــه وس اهلل علي
هــذه اآليــة }إنــم وليكــم اهلل ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــالة 
ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون{ فقــرأ رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم عــىل 
أصحابــه، ثــم قــال: مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله، اللهــم وال مــن وااله وعــاد 

مــن عــاداه « » 37.

ومنها ايضا قوله تعاىل:

}َسَأَل َساِئٌل بَِعَذاٍب َواِقٍع )1( لِْلَكافِِريَن َلْيَس َلُه َدافٌِع{38.

ــريُّ  ــمِن الفه ــِن النع ــارُث ب ــو احل ــَل ه ــريه: »قي ــعود يف تفس ــو الس ــول اب يق
ــُه قــوُل رســوِل اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم يف عــيَل ريَض اهلل  ــه ملــا بلَغ وذلــَك أنَّ
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عنــُه مــن كنــُت مــوالُه فعــيلٌّ مــوالُه قــاَل اللهــمَّ إْن كاَن مــا يقــوُل حممــٌد حقــًا 
ــٍر  ــاىَل بحج ــاُه اهلل تع ــى رم ــَث َحتَّ ــم لب ــمِء، ف ــن الس ــارًة م ــا حج ــْر علين فأمط
ــن  ــِه فخــرَج مــن أســفِلِه فهلــَك مــن ســاعتِِه ». 39 ونقــل اب ــَع عــىل دماِغ فوق

ــة 40 ــر للحادث ــاًل اكث ــادل تفصي ع

ــا يذكــر مــن  ــة وهــو يتناســب مــع م زد عــىل ذلــك أن ســورة املعــارج مكي
ذكــر خالفــة اإلمــام عــيل عليــه الســالم يف مكــة منهــا مــا روي عــن ابــن عبــاس 
مســتفيضًا يف حديــث طويــل يرويــه أهــل الســنة يذكــر فيهــا ابــن عبــاس عــرشة 
فضائــل إلمــام عــيل عليــه الســالم عــن لســان الرســول ص منهــا ذكــر خالفــة 
اإلمــام عــيل عليــه الســالم يف مكــة نذكــر جــزءًا منهــا حيــث قــال:« َوَقــاَل لَِبنـِـي 
ــاَل  ــْوا َفَق ــٌس َفَأَب ــُه َجالِ ــيِلٌّ َمَع ــاَل َوَع ــا َواآْلِخــَرِة َق ْنَي ــْم ُيَوالِينِــي يِف الدُّ ُك ــِه َأيُّ َعمِّ
ْنَيــا َواآْلِخــَرِة َقــاَل  ــي يِف الدُّ ْنَيــا َواآْلِخــَرِة َقــاَل َأْنــَت َولِيِّ َعــيِلٌّ َأَنــا ُأَوالِيــَك يِف الدُّ
ــَرِة  ــا َواآْلِخ ْنَي ــي يِف الدُّ ــْم ُيَوالِينِ ُك ــاَل َأيُّ ــْم َفَق ــٍل ِمنُْه ــىَل َرُج ــَل َع ــمَّ َأْقَب ــُه ُث َك َفرَتَ
ْنَيا  ْنَيــا َواآْلِخــَرِة َفَقــاَل َأْنــَت َولِيِّــي يِف الدُّ َفَأَبــْوا َقــاَل َفَقــاَل َعــيِلٌّ َأَنــا ُأَوالِيــَك يِف الدُّ
َواآْلِخــَرِة... خــَرَج بِالنَّــاِس يِف َغــْزَوِة َتُبــوَك َقــاَل َفَقاَل َلــُه َعــيِلٌّ َأْخُرُج َمَعــَك َقاَل 
ــِة  ــي بَِمنِْزَل ــْرىَض َأْن َتُكــوَن ِمنِّ ــا َت ــُه َأَم ــاَل َل ــيُّ اهللَِّ اَل َفَبَكــى َعــيِلٌّ َفَق ــُه َنبِ ــاَل َل َفَق
ــَت  ــُه اَل َينَْبِغــي َأْن َأْذَهــَب إاِلَّ َوَأْن ــيٍّ إِنَّ ــَك َلْســَت بِنَبِ ــْن ُموَســى إاِلَّ َأنَّ ــاُروَن ِم َه

ــي يِف ُكلِّ ُمْؤِمــٍن َبْعــِدي«41. َخِليَفتِــي َقــاَل َوَقــاَل َلــُه َرُســوُل اهللَِّ َأْنــَت َولِيِّ

فحديــث الغديــر ال يمكــن انــكاره فهــو متواتــر ولــه طــرق واســانيد ووقائــع 
ــي  ــم بق ــر نع ــة الغدي ــل واقع ــت قب ــة نزل ــذه اآلي ــه أن ه ــرد علي ــرية وال ي كث
الــكالم يف داللــة لفــظ املــوىل الــوارد يف احلديــث الرشيــف وقــد رود يف غالبيــة 
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ــيُّ َأْوىَل  ــه تعــاىل: }النَّبِ ــر ذكــر الرســول األكــرم ص لقول ــث الغدي طــرق حدي
بِامْلُْؤِمنـِـنَي ِمــْن َأْنُفِســِهْم{42 فالــذي يعــني معنــى املــوىل هــو نفــس تفســري هــذه 
اآليــة فاملســفرون يف تفســري هــذه اآليــة الكريمــة بينــوا أن األولويــة هنــا ال تعنــي 
احلــب وانــم تعنــي الترشيــع ونفــوذ احلكــم فيــرسي نفــس احلكــم لإلمــام عــيل 

عليــه الســالم بحكــم حديــث الغديــر.

( حممــد)أْوىَل  يقــول الطــري يف تفســري هــذه اآليــة الكريمــة: »)النَّبــيُّ
بِامُلْؤِمنـِـنَي( يقــول: أحــق باملؤمنــني به)ِمــْن أْنُفِســِهْم(، أن حيكــم فيهــم بــم يشــاء 
مــن حكــم، فيجــوز ذلــك عليهــم كــم حدثنــي يونــس، قــال: أخرنا ابــن وهب، 
قــال: قــال ابــن زيد:)النَّبــيُّ أْوىَل بامُلْؤِمنـِـنَي ِمــْن أنُفســِهْم( كــم أنــت أوىل بعبــدك 

مــا قــى فيهــم مــن أمــر جــاز، كــم كلــم قضيــت عــىل عبــدك جــاز«. 43

ــم  ــه عليه ــوذ حكم ــض يف نف ــم ببع ــن بعضه ــي م ــوي:« يعن ــف البغ ويضي
ووجــوب طاعتــه عليهــم. وقــال ابــن عبــاس وعطــاء: يعنــي إذا دعاهــم النبــي 
صــىل اهلل عليــه وســلم ودعتهــم أنفســهم إىل يشء كانــت طاعــة النبــي صــىل اهلل 

عليــه وســلم أوىل هبــم مــن طاعتهــم أنفســهم ». 44

ــه  ــه علي ــه:« أولويت ــة الكريمــة بقول ويتابعهــم اآللــويس يف تفســري هــذه اآلي
الصــالة والســالم يف مجيــع األمــور ويعلــم مــن كونــه صــىل اهلل عليــه وســلم أوىل 
هبــم مــن أنفســهم كونــه عليــه الصــالة والســالم أوىل هبــم مــن كل مــن النــاس، 
وقــد أخــرج البخــاري وغــريه عــن أيب هريــرة عنــه صــىل اهلل عليــه وســلم أنــه 

قــال: » مــا مــن مؤمــن إال وأنــا أوىل النــاس بــه يف الدنيــا واآلخــرة ». 45
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فيتعــني أن املقصــود مــن الواليــة يف حديــث الغديــر هــي الواليــة الترشيعيــة 
ــة  ــىل عصم ــدل ع ــدوره ي ــذي ب ــة وال ــص الترشيعي ــتمرارية الن ــىل اس ــة ع الدال
ــا واألخــرة. اإلمــام عــيل عليــه الســالم وأنــه ع خليفــة رســول اهلل ص يف الدني

وكان عــىل املســلمني وكحــد وســط يف التعامــل مــع حديــث الغديــر وغــريه 
مــن األحاديــث الــواردة يف واليــة اإلمــام عــيل عليــه الســالم أن يقدمــوا اإلمــام 
ــريه  ــه غ ــوا علي ــو قدم ــى ل ــًا حت ــدرًا ترشيعي ــًا ومص ــالم علمي ــه الس ــيل علي ع
باخلالفــة فــإن اإلمــام عــيل عليــه الســالم مصــدر العلــم ومنبــع املعرفــة وبــاب 
علــم رســول اهلل ص لكــن لأســف نــرى أن مدرســة اإلمــام عــيل عليــه الســالم 
غــري جديــرة باالهتــمم مــن الناحيــة العلميــة عنــد الطــرف اآلخــر ولــو عاملــوا 
مدرســة أهــل البيــت ع كــرأي علمــي قابــل للمناقشــة والقبــول والــرد لــكان 
خــريًا لأمــة وتوحيــدًا هلــا فــم يرهــم إذا عاملــوا آراء أهــل البيــت ع كــرأي 
عــال ســني يعيــش يف القــرن الثامــن ويناقــش علميــًا ويصلــح للقبــول أو الــرد 

فجفــاء األمــة ألهــل البيــت ع مــؤل ومؤســف وحمــزن.

اخلامتة 

متخض عن البحث املتواضع النتائج اآلتية:

ــت  ــذا ثاب ــة وه ــهر ذي احلج ــدة يف ش ــة واح ــت دفع ــدة نزل ــورة املائ 1 - س
ــلمني. ــد املس عن

ــت يف  ــواردة نزل ــث ال ــن واألحادي ــالل القرائ ــن خ ــالغ وم ــة اإلب 2 - إن آي
ــالمية. ــة اإلس ــه لأم ــالغ واليت ــالم وإب ــه الس ــيل علي ــام ع ــق اإلم ح
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3 - مــن خــالل مــا ثبــت مــن آيــة اإلبــالغ والقرائــن املتصلــة واألحاديــث 
الــواردة تكــون آيــة إكــمل الديــن تتعلــق بواليــة اإلمــام عــيل عليــه الســالم 

4 - ال ضــري مــن كــون آيــة اإلكــمل نزلــت قبــل واقعــة الغديــر؛ الن ســورة 
املائــدة نزلــت دفعــة واحــدة إنــم الــذي يعــني املعنــى الصحيــح لآليــة الكريمــة 

هــو القرائــن واألحاديــث الــواردة.

5 - إن حديث الغدير كمفهوم ومنطوق ورد قبل حجة الوداع.

ــرآن  ــو الق ــر ه ــث الغدي ــوارد يف حدي ــوىل ال ــى امل ــني معن ــذي يع 6 - إن ال
ــي  ــدر الترشيع ــي املص ــوىل ه ــن أن امل ــد املفرسي ــت عن ــد ثب ــه وق ــم نفس الكري

ــلمني. ــاب املس ــىل رق ــذة ع ــة الناف ــب الوالي وصاح

7 - ويف اخلتــام يــويص البحــث بالتعامــل مــع مدرســة أهــل البيــت ع كآراء 
علميــة قابــل للمناقشــة والقبــول والــرد يكفــي اجلفــاء ألهــل البيــت ع علميــًا.

واحلمد هلل رب العاملني

امل�سادر

ــن  ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــرشة أمح ــانيد الع ــد املس ــرة بزوائ ــرية امله ــاف اخل 1- احت
ــعودية ط1 1998. ــاض - الس ــد الري ــة الرش ــريي مكتب ــمعيل البوص إس

ــالل  ــظ ج ــن احلاف ــد الرمح ــل عب ــو الفض ــرآن، اب ــوم الق ــان يف عل 2- االتق
الديــن الســيوطي، حتقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، املكتبــة التوفيقيــة، مــرص، 

)د. ت(..
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ــو الســعود، حممــد  ــم أب ــاب الكري ــا الكت 3- إرشــاد العقــل الســليم إىل مزاي
بــن حممــد بــن مصطفــى العــمدي دار املصحــف القاهــرة - مــرص ط1 2010.

4- أســباب النــزول أبــو احلســن عــيل بــن أمحــد الواحــدي النيســابوري دار 
البــاز للنــرش والتوزيــع الريــاض - الســعودية 1388 ه - 1968 م.

ــاء  ــر املجلســيى مؤسســة الوف ــوار العالمــة الشــيخ حممــد باق 5- بحــار األن
ــان. ــريوت - لبن ب

6- البدايــة والنهايــة إســمعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش أبــو الفــداء مكتبة 
ــريوت ط1. املعارف - ب

ــرش  ــية للن ــدار التونس ــور ال ــن عاش ــر اب ــد الطاه ــر حمم ــر والتنوي 7- التحري
ــس ط1 2005. تون

8- تفســري القــرآن العظيــم أبــو الفــداء إســمعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش 
الدمشــقي املحقــق: ســامي بــن حممــد ســالمة دار طيبــة للنــرش التوزيــع الطبعــة: 

الثانيــة 1420هـ - 1999 م.

9- تفســري اللبــاب عمــر بــن عــيل بــن عــادل الدمشــقي دار الكتــب العلميــة 
بــريوت - لبنــان ط1 1998.

10- جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري 
بــن غالــب اآلمــيل، أبــو جعفــر الطــري، املحقــق: أمحــد حممــد شــاكر النــارش: 
مؤسســة الرســالة الريــاض - الســعودية الطبعــة: األوىل، 1420 هـــ - 2000 م 

ج9 ص528.
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11- اجلامــع الصحيــح املختــرص حممــد بــن إســمعيل أبــو عبــد اهلل البخــاري 
اجلعفــي دار ابــن كثــري، اليممــة - بــريوت الطبعــة الثالثــة، 407 - 1987 

ــث 4675. حدي

12- اجلــدول يف إعــراب القــرآن صــاىف حممــود بــن عبــد الرحيم دار الرشــيد 
الرياض - الســعودية ط1 1998.

ــح، دار  ــة الفت ــيوطي، ط1، مطبع ــن الس ــالل الدي ــور، ج ــدر املنث 13- ال
ــريوت، 1365 هـــ. ــرش، ب ــة والن ــة للطباع املعرف

14- روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين شــهاب الديــن 
حممــود ابــن عبــد اهلل احلســيني األلــويس دار احيــاء الــرتاث العــريب بــريوت - 

ــان ط2 2001. لبن

ــن  ــيل ب ــن ع ــن ب ــد الرمح ــة عب ــث الواهي ــة يف األحادي ــل املتناهي 15- العل
ــة األوىل، 403 ــان الطبع ــريوت -لبن ــة ب ــب العلمي ــوزي دار الكت اجل

16- الفــروق اللغويــة ابــو هــالل العســكري مؤسســة النــرش اإلســالمي قــم 
- ايــرن الطبعــة: األوىل التاريــخ: شــوال املكــرم 1412.

17- الكشــف والبيــان امحــد ابــو اســحاق الثعلبــي دار احيــاء الــرتاث العريب 
ــان ط1 2002. بريوت - لبن

ــد اهلل احلاكــم النيســابوري  ــن عب 18- املســتدرك عــىل الصحيحــني حممــد ب
ــان ط2 2002. ــريوت - لبن ــة ب ــب العلمي دار الكت

19- املعجــم األوســط ســليمن بــن امحــد بــن ايــوب الطــراين دار احلرمــني 
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ــاض - الســعودية ط1 1995. الري

ــب  ــي دار الكت ــيل البيهق ــن ع ــني ب ــن احلس ــد ب ــرى امح ــنن الك 20- الس
العلميــة بــريوت - لبنــان ط1 2003.

21- الســنن الكــرى امحــد بــن شــعيب بــن عــيل النســائي مؤسســة الرســالة 
الريــاض - الســعودية ط1 2001.

ــعيب  ــق: ش ــل املحق ــن حنب ــد ب ــل أمح ــن حنب ــد ب ــام أمح ــند اإلم 22- مس
األرنــؤوط وآخــرون النــارش: مؤسســة الرســالة الريــاض - الســعودية الطبعــة: 

الثانيــة 1420هـــ، 1999م.

23- معــال التنزيــل حميــي الســنة، أبــو حممــد احلســني بــن مســعود البغــوي 
املحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه حممــد عبــد اهلل النمــر - عثــمن مجعــة ضمرييــة 
ــعودية  ــاض - الس ــع الري ــرش والتوزي ــة للن ــرش دار طيب ــلم احل ــليمن مس - س

الطبعــة: الرابعــة، 1417 هـــ - 1997 م.

24- مفاتيــح الغيــب أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســني 
التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي دار الفكــر بــريوت - لبنــان ط1 

.1981

ــب  ــن حبي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــون أبواحلس ــت والعي 25- النك
البــرصي البغــدادي، الشــهري باملــاوردي دار الكتــب العلميــة بــريوت لبنــان ط2 

.2007

اهلوامش
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ــعيب  ــق: ش ــل املحق ــن حنب ــد ب ــل أمح ــن حنب ــد ب ــام أمح ــند اإلم 1- مس
األرنــؤوط وآخــرون النــارش: مؤسســة الرســالة الريــاض - الســعودية الطبعــة: 

الثانيــة 1420هـــ، 1999م ج11 ص218 ح6354.

ــاء  ــر املجلســيى مؤسســة الوف ــوار العالمــة الشــيخ حممــد باق 2- بحــار األن
ــان ج18 ص271. ــريوت - لبن ب

3- املسند )455/6(

ــن  ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــرشة أمح ــانيد الع ــد املس ــرة بزوائ ــرية امله ــاف اخل 4- احت
إســمعيل البوصــريي مكتبــة الرشــد الريــاض - الســعودية ط1 1998ج6 

.66 ص

ــري  ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن حمم ــل الق ــان يف تأوي ــع البي 5- جام
بــن غالــب اآلمــيل، أبــو جعفــر الطــري، املحقــق: أمحــد حممــد شــاكر النــارش: 
مؤسســة الرســالة الريــاض - الســعودية الطبعــة: األوىل، 1420 هـــ - 2000 م 

ص528. ج9 

انظــر: املســتدرك عــىل الصحيحــني للحاكــم ح3168. و املعجــم   -6
األوســط للطرانيــح3122. و الســنن الكــرى ويف ذيلــه اجلوهــر النقــي

املؤلف: أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ح14353.

ــب  ــن حبي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــون أبواحلس ــت والعي 7- النك
البــرصي البغــدادي، الشــهري باملــاوردي ج1 ص347.

8- املائدة:67.
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9- احلجرات: 94، 95.

10- املزمل: 5 10

11- التحرير والتنوير حممد الطاهر ابن عاشور ج4 ص240.

ــالل  ــر، ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــور عب ــل باملأث ــور يف التأوي ــدر املنث 12- ال
ــيوطي ج3 ص418. ــن الس الدي

13- مفاتيــح الغيــب أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســني 
التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي ج3 ص113.

14- روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين شــهاب الديــن 
حممــود ابــن عبــد اهلل احلســيني األلــويس ج5 ص67.

15- روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين شــهاب الديــن 
حممــود ابــن عبــد اهلل احلســيني األلــويس ج4 ص376.

16- الكشف والبيان الثعلبي ج5 ص131.

ــري  ــن كث ــر ب ــن عم ــمعيل ب ــداء إس ــو الف ــم أب ــرآن العظي ــري الق 17- تفس
القــريش الدمشــقي املحقــق: ســامي بــن حممــد ســالمة دار طيبــة للنــرش التوزيــع 

ــة 1420هـــ - 1999 م ج3 ص28. ــة: الثاني الطبع

18- أســباب النــزول أبــو احلســن عــيل بــن أمحــد الواحــدي النيســابوري دار 
البــاز للنــرش والتوزيــع الريــاض - الســعودية 1388 ه - 1968 م ج1 ص135.

ــالل  ــر، ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــور عب ــل باملأث ــور يف التأوي ــدر املنث 19- ال
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ــيوطي ج3 ص418. ــن الس الدي

ــم ج6  ــد الرحي ــن عب ــود ب ــاىف حمم ــرآن ص ــراب الق ــدول يف إع 20- اجل
.173 ص

21- اجلامــع الصحيــح املختــرص حممــد بــن إســمعيل أبــو عبــد اهلل البخــاري 
اجلعفــي دار ابــن كثــري، اليممــة - بــريوت الطبعــة الثالثــة، 407 - 1987 

ــث 4675. حدي

ــالل  ــر، ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــور عب ــل باملأث ــور يف التأوي ــدر املنث 22- ال
ــيوطي ج3 ص419. ــن الس الدي

ــري  ــن كث ــر ب ــن عم ــمعيل ب ــداء إس ــو الف ــم أب ــرآن العظي ــري الق 23- تفس
القــريش الدمشــقي املحقــق: ســامي بــن حممــد ســالمة دار طيبــة للنــرش والتوزيع 

الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999 م ج3 ص154.

24- السنن الكرى البيهقي ج9 ص8.

25- تفسري روح املعاين االلويس ج5 ص 62.

26- املائدة:3.

27- الفــروق اللغويــة ابــو هــالل العســكري مؤسســة النــرش اإلســالمي قــم 
- ايــرن الطبعــة: األوىل التاريــخ: شــوال املكــرم 1412 ص 14.

28- تفسري جامع البيان يف تأويل القرآن الطري ج9 ص 518.

29- انظــر: االتقــان يف علــوم القــرآن جــالل الديــن الســيوطي ج1 ص 30 
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ومــا قبلهــا.

ــالل  ــر، ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــور عب ــل باملأث ــور يف التأوي ــدر املنث 30- ال
ــيوطي ج3 ص323. ــن الس الدي

ــن  ــيل ب ــن ع ــن ب ــد الرمح ــة عب ــث الواهي ــة يف األحادي ــل املتناهي 31- العل
ــة األوىل، 403 ــان الطبع ــريوت -لبن ــة ب ــب العلمي ــوزي دار الكت اجل

حتقيق: خليل امليس ح356.

32- األحزاب:6.

ــالل  ــر، ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــور عب ــل باملأث ــور يف التأوي ــدر املنث 33- ال
ــيوطي ج3 ص323. ــن الس الدي

34- تفسري القرآن العظيم ابن كثري ج3 ص 29.

ــداء  ــو الف ــريش أب ــري الق ــن كث ــر ب ــن عم ــمعيل ب ــة إس ــة والنهاي 35- البداي
ــريوت ج5 ص 214. ــارف - ب ــة املع مكتب

36- املائدة:55.

37- الدر املنثور السيوطي ج3 ص 404.

38- املعارج:1 2.

39- إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم أبــو الســعود، حممــد 
بــن حممــد بــن مصطفــى العــمدي ج6 ص376.

40- تفسري اللباب ابن عادل ج6 ص456.
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41- مسند امحد امحد بن حنبل ج6 ص436 ح2903

42- األحزاب:6.

43- جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري 
بــن غالــب اآلمــيل، أبــو جعفــر الطــري، املحقــق: أمحــد حممــد شــاكر

النــارش: مؤسســة الرســالة الريــاض - الســعودية الطبعــة: األوىل، 1420 هـــ 
- 2000 م ج20 ص208.

44- معــال التنزيــل حميــي الســنة، أبــو حممــد احلســني بــن مســعود البغــوي 
املحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه حممــد عبــد اهلل النمــر - عثــمن مجعــة ضمرييــة 
ــعودية  ــاض - الس ــع الري ــرش والتوزي ــة للن ــرش دار طيب ــلم احل ــليمن مس - س

الطبعــة: الرابعــة، 1417 هـــ - 1997 م ج6 ص318.

45- روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين شــهاب الديــن 
حممــود ابــن عبــد اهلل احلســيني األلــويس ج16 ص42.
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بلغ ما أنزل إليك من ربك حبث خمتصر يثبت نزول اآلية يف اإلمام علي 
عليه السالم

د. مروان �سالح خليفات

متهيد

ُســوُل بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن ل تفعــل فــم  ــا الرَّ َ ــا َأيُّ إن آيــة )َي
بلغــت رســالته واهلل يعصمــك مــن النــاس إن اهلل ال يــدي القــوم الكافريــن(1 
تــدل بــال شــك عــىل أن أمــرا مهــم قــد نــزل عــىل رســول صــىل اهلل عليــه وآلــه، 
وأن عــدم تبليغــه ايــاه يعنــي عــدم تبليــغ الرســالة بأكملهــا، ويف هــذا إشــارة اىل 
ارتبــاط ســائر الترشيعــات هبــذا األمــر. فالفعــل )ُأنــزل( يف قولــه تعــاىل: )بلــغ ما 
أنــزل إليــك مــن ربــك( يشــري إىل نــزول أمــر مــا عــىل رســول اهلل، لكنــه ل يبلغــه 
فــور نزولــه، ثــم ذكــره اهلل هبــذا األمــر، فقــال يف تتمــة اآليــة )وإن ل تفعــل فــم 
بلغــت رســالته( ثــم وعــده بالعصمــة مــن النــاس، ممــا يشــري إىل كــره النــاس هلذا 

األمــر وعــدم قبوهلــم لــه.

ليســت اآليــة ناظــرة إىل بدايــة الدعــوة املحمديــة كــم قــد ُيظــن، حيــث أنــه 
صــىل اهلل عليــه وآلــه صــدح بــم أمــره اهلل، وواجــه عتــاة قريــش دون خــوف أو 
تــردد، فــال شــك أنــه امــر آخــر، خاصــة إذا عرفنــا أن اآلية قــد نزلت يف الشــهور 

)1( املائدة، 67
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األخــرية مــن حيــاة النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه. قــال ابــن كثــري: )والصحيــح أن 
هــذه اآليــة مدنيــة بــل هــي مــن أواخــر مــا نــزل هبــا واهلل أعلــم(1

ــر خــم  ــوم غدي ــه الســالم ي ــيل علي ــأن اإلمــام ع ــة بش ــزول اآلي ــد روى ن لق
ــا يف  ــىل نزوهل ــق ع ــالمية تتف ــرق اإلس ــهر الف ــكاد أش ــة، وت ــن الصحاب ــة م ثمني
ــة واحلديــث  ــر بعــٌض مــن أهــل الرواي ــوم الغدي عــيل ع، حيــث روى نزوهلــا ي
مــن مجهــور املســلمني، وروى نزوهلــا كذلــك املعتزلــة والزيديــة واإلســمعيلية، 

ــة الذيــن اتفقــوا عــىل شــأن نزوهلــا. فضــال عــن اإلمامي

ــزول  ــة حــول ســبب ن ــة الثمني ــات الصحاب ســنعرض يف هــذا البحــث رواي
ــي  ــا بحث ــرى، خامت ــرق األخ ــض الف ــدى بع ــا ل ــبب نزوهل ــر س ــم أذك ــة، ث اآلي
ــق. ــث، واهلل ويل التوفي ــة بالبح ــات املرتبط ــض التعقيب ــع بع ــة م ــرأي اإلمامي ب

املبحث الأول: يف كتب اجلمهور

رواة نزول اآلية يف عيل عليه السالم من الصحابة.

1- أبو سعيد اخلدري

ــن  ــمن ب ــا عث ــا أيب ثن ــريه: )حدثن ــم )ت 327هـــ( يف تفس ــن أيب حات روى اب
ــي  ــن عابــس عــن األعمــش ابن ــا عــيل ب ــا، ثن ــن زكري ــا إســمعيل ب حــرزاد، ثن
احلجــاب2، عــن عطيــة العــويف عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: نزلــت هــذه اآليــة 
ــَك( يف عــيل بــن أيب طالــب( عــن  ــْغ مــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ )يــا َأيُّ

)1( تفسري القرآن العظيم، ج 2 - ص 81
)2( هكذا يف األصل والصحيح: )وايب اجلحاف(
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أيب اجلحــاف ] داود بــن أيب عــوف [(1

2- ابن عباس

ــي  ــد القاين ــن حمم ــداهللّ ب ــد عب ــو حمم ــي )ت 427ه(: )روى أب ــال الثعلب ق
ــن  ــن احلس ــد اب ــر حمم ــو بك ــا: أب ــي ن ــمن النصيب ــن عث ــد ب ــن حمم ــو احلس ــا أب ن
الســبيعي نــا عــيل بــن حممــد الّدهــان، واحلســني بــن إبراهيــم اجلصــاص قــاال 
ــي عــن  ــان عــن الكلب ــن حي ــن احلســني ب ــا احلســن ب ــن احلكــم ن ــا احلســن ب ن
ــا أيــا الرســول بلــغ(( قــال: نزلــت  أيب صالــح عــن ابــن عبــاس يف قولــه » )ي
يف عــيل )ريض اهلل عنــه( أمــر النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم أن يبلــغ فيــه فأخــذ 
)عليــه الســالم( بيــد عــيل، وقــال: )مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله اللهــم واِل 

ــاده(  ــن ع ــادي م ــن وااله وع م

وروى الثعلبــي2 نــزول اآليــة يف عــيل ع، عــن اإلمــام حممــد بــن عــيل الباقــر 
ع.

ــن  ــن اب ــالم ع ــه الس ــيل علي ــا يف ع ــي3 نزوهل ــكاين احلنف ــم احلس وروى احلاك

القرآن العظيم، ج 4 - ص 1172، والرواية عن أيب سعيد اخلدري ذكرها أكثر  )1( تفسري 
من واحد. راجع: تاريخ مدينة دمشق البن عساكر - ج 42 - ص237، أسباب نزول 
اآليات للواحدي النيسابوري، ص 135، فتح القدير للشوكاين، ج 2 ص 60، شواهد 
تفسري   ،258  -  249 ص   1 ج  احلنفي،  احلسكاين  للحاكم  التفضيل  لقواعد  التنزيل 

اآللويس لآللويس، ج6 - ص 193. 
)2( الكشف والبيان عن تفسري القرآن، ج 4 - ص 92

بن  اهلل  بن عبد  اهلل  تاريخ اإلسالم، ج 32 - ص 305 - 306: )عبيد  الذهبي يف  قال   )3(
القريّش  احلّذاء  بن  القاسم  أبو  القايض  بن أمحد بن حممد بن حسكان.((  أمحد بن حممد 
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عبــاس، قــال: )حدثنــي حممــد بــن القاســم بــن أمحــد يف تفســريه قــال: حدثنــا 
ــن  ــعد ب ــا س ــال: حدثن ــا أيب ق ــال: حدثن ــه، ق ــيل الفقي ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف أب
ــا أمحــد بــن عبــد اهلل الرقــي، عــن أبيــه، عــن خلــف بــن  عبــد اهلل قــال: حدثن
عــمر األســدي عــن أيب احلســن العبــدي عــن األعمــش، عــن عبايــة بــن ربعــي: 
عــن عبــد اهلل بــن عبــاس عــن النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه( ] وســاق [ حديــث 
ــرا، وإنــك رســول  ــه وزي ــا إال جعلــت ل ــال: وإين ل أبعــث نبي املعــراج إىل أن ق
ــدث  ــره أن حي ــول اهلل فك ــط رس ــاس: فهب ــن عب ــال اب ــرك. ق ــا وزي اهلل وإن علي
النــاس بشــيئ منهــا إذ كانــوا حديثــي عهــد باجلاهليــة حتــى مــى ] مــن [ ذلــك 
ســتة أيــام، فأنــزل اهلل تعــاىل: )فلعلــك تــارك بعــض مــا يوحــى إليــك( فاحتمــل 
رســول اهلل ] صــىل اهلل عليــه وآلــه [ حتــى كان يــوم الثامــن عــرش، أنــزل اهلل عليــه 
)يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك( ثــم إن رســول اهلل )صــىل اهلل 
عليــه وآلــه( أمــر بــالال حتــى يــؤذن يف النــاس أن ال يبقــى غــدا أحــد إال خــرج 
إىل غديــر خــم، فخــرج رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( والنــاس مــن الغــد، 
ــا  ــا ذرع ــت هب ــالة وإين ضق ــم برس ــلني إليك ــاس إن اهلل أرس ــا الن ــا أي ــال: ي فق
خمافــة أن تتهمــوين وتكذبــوين حتــى عاتبنــي ريب فيهــا بوعيــد أنزلــه عــيل بعــد 
ــاض  ــاس بي ــى رأى الن ــا حت ــب فرفعه ــن أيب طال ــيل ب ــد ع ــذ بي ــم أخ ــد، ث وعي
إبطيهــم ] إبطهــم » خ » [ ثــم قــال: أيــا النــاس اهلل مــوالي وأنــا موالكــم فمــن 
كنــت مــواله فعــيل مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــرص مــن 

مع. أسّن  النَّيسابورّي احلنفّي احلاكم، احلافظ. شيخ متقن، ذو عناية تاّمة باحلديث والسَّ
األبواب  بن كريز. سمع ومجع وصنَّف، ومجع  بن عامر  اهلل  ذّرية عبد  وعّمر، وهو من 

والطُّرق(
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نــرصه واخــذل مــن خذلــه. وأنــزل اهلل: )اليــوم أكملــت لكــم دينكــم(1

ورواه بســند آخــر، قــال: )أخرنــا احلاكــم أبــو عبــد اهلل احلافــظ مجلــة، ] قال: 
أخرنــا [ عــيل بــن عبــد الرمحــان بــن عيســى الدهقــان بالكوفــة، قــال: حدثنــا 
ــن احلســني العــرين قــال:  ــا احلســن ب ــن احلكــم احلــري قــال: حدثن احلســني ب
حدثنــا حبــان بــن عــيل العنــزي قــال: حدثنــا الكلبــي عــن أيب صالــح: عــن ابــن 
عبــاس يف قولــه عــز وجــل: )يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك( 
اآليــة، ] قــال: [ نزلــت يف عــيل، أمــر رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه( أن يبلــغ فيــه، 
فأخــذ رســول اهلل بيــد عــيل فقــال: مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله اللهــم وال 

مــن وااله وعــاد مــن عــاداه(

ثــم عقــب قائــال: )رواه مجاعــة عــن احلــري وأخرجــه الســبيعي يف تفســريه 
ــذا  ــرق ه ــي. وط ــن الكلب ــة ع ــبيعي ورواه مجاع ــن الس ــمعته م ــكأين س ــه، ف عن
احلديــث مســتقصاة يف كتــاب دعــاء اهلــداة إىل أداء حــق املــواالة مــن تصنيفــي 

يف عــرشة أجــزاء(2

3- أبو هريرة

قــال احلاكــم احلســكاين: )أخرنــا الســيد أبــو احلســن حممــد بــن ] عــيل بــن [ 

)1( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1 - ص 249 - 258
ابن  السالم  نزول اآلية يف عيل عليه  نفسه، ج 1 - ص 249 - 258، ممن ذكر  املصدر   )2(
مردويه كم يف مناقب عيل بن أيب طالب )ع( وما نزل من القرآن يف عيل )ع(، ص 239 
-241، واملحسن بن كرامة اجلشمي )ت 494هـ( يف تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني، 

ص 64، واأللويس يف تفسري اآللويس، ج 6 - ص 193. 
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احلســني احلســني رمحــه اهلل قــراءة قــال: أخرنــا أبــو احلســن حممــد بــن حممــد بــن 
عــيل األنصــاري بطــوس، قــال: حدثنــا قريــش بــن خــداش بــن الســائب، قــال: 
حدثنــا أبــو عصمــة نــوح بــن أيب مريــم، عــن إســمعيل، عــن أيب معــرش، عــن 
ســعيد املقــري: عــن أيب هريــرة، عــن النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه( قــال: ملــا 
أرسى يب إىل الســمء ســمعت ] نــداء مــن [ حتــت العــرش أن عليــا رايــة اهلــدى 
وحبيــب مــن يؤمــن يب بلــغ يــا حممــد، قــال: فلــم نــزل النبــي )صــىل اهلل عليــه 
وآلــه( أرس ذلــك، فأنــزل اهلل عــز وجــل: )يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك 
ــالته، واهلل  ــت رس ــم بلغ ــل ف ــب، )وإن ل تفع ــن أيب طال ــيل ب ــك( يف ع ــن رب م

يعصمــك مــن النــاس(1

4- عبد اهلل بن أيب أوىف

ــو  ــا أب ــال: أخرن ــكري ق ــر الس ــو بك ــا أب ــكاين: )أخرن ــم احلس روى احلاك
ــن  ــد ب ــي أمح ــال: حدثن ــفيان، ق ــن س ــن ب ــا احلس ــال: أخرن ــري ق ــرو املق عم
أزهــر قــال: حدثنــا عبــد الرمحــان بــن عمــرو بــن جبلــة، قــال: حدثنــا عمــر بــن 
نعيــم بــن عمــر بــن قيــس املــارص، قــال: ســمعت جــدي قــال: حدثنــا عبــد اهلل 
بــن أيب أوىف قــال: ســمعت رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( يقــول يــوم غديــر 
خــم وتــال هــذه اآليــة: )يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك، وإن ل 
تفعــل فــم بلغــت رســالته( ثــم رفــع يديــه حتــى يــرى بيــاض إبطيــه ثــم قــال: 
أال مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه. ثــم 

)1( املصدر نفسه، ج 1 - ص 249 - 258
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قــال: اللهــم اشــهد(1

5- جابر بن عبد اهلل

روى احلاكــم احلســكاين: )حدثنــي عــيل بــن موســى بــن إســحاق، عــن حممد 
ــا الفضــل  ــا ســهل بــن بحــر، قــال: حدثن بــن مســعود بــن حممــد، قــال: حدثن
بــن شــاذان، عــن حممــد بــن أيب عمــري، عــن عمــر بــن أذينــة عــن الكلبي عــن أيب 
صالــح: عــن ابــن عبــاس وجابــر بــن عبــد اهلل قــاال: أمــر اهلل حممــدا أن ينصــب 
عليــا للنــاس ليخرهــم بواليتــه فتخــوف رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( أن 
يقولــوا حابــا ابــن عمــه وأن يطعنــوا يف ذلــك عليــه، فأوحــى اهلل إليــه: )يــا أيــا 
الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك( اآليــة، فقــام رســول اهلل بواليتــه يــوم 

غديــر خــم(2

6- عبد اهلل بن مسعود

ــرأ  ــا نق ــال كن ــن مســعود ق ــن اب ــه ع ــن مردوي ــرج اب ــيوطي: )وأخ ــال الس ق
ــزل  ــا أن ــغ م ــول بل ــا لرس ــا أي ــلم ي ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــد رس ــىل عه ع
إليــك مــن ربــك ان عليــا مــوىل املؤمنــني وان ل تفعــل فــم بلغــت رســالته واهلل 

ــاس(3 ــن الن ــك م يعصم

)1( املصدر نفسه. 
)2( املصدر نفسه. 

)3( الدر املنثور يف التفسري باملأثور، ج 2 - ص 298، وراجع نزوهلا يف عيل عن ابن مسعود: 
مردويه  البن  السالم  عليه  عيل  يف  القرآن  من  نزل  وما  )ع(  طالب  أيب  بن  عيل  مناقب 

األصفهاين، ص 239 - 241، وتفسري اآللويس، ج 6 - ص 193. 
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7- الراء بن عازب

قــال احلكــم اجلشــمي: )وقــد ذكــر أهــل النظــر والتفســري مثــل ذلــك، وروي 
ــه  ــزل قول ــا ن ــه مل ــن عــيل، ان ــن عــازب، وحممــد ب ــراء ب ــاس، وال ــن عب عــن اب
ــول اهلل  ــذ رس ــك( اخ ــن رب ــك م ــزل إلي ــا ان ــغ م ــول بل ــا الرس ــا أي ــاىل: )ي تع
صــىل اهلل عليــه وآلــه عليــا بيــده وقــال: مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله، اللهــم 
وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه » فقــال عمــر: هنيئــا لــك يــا بــن أيب طالــب، 
أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة. وحديــث املــواالة وغديــر خــم 
قــد رواه مجاعــة مــن الصحابــة، وتواتــر النقــل بــه حتــى دخــل يف حيــز التواتــر(1

وقــال: )فلــم بلــغ غديــر خــم ونــزل: )يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك 
مــن ربــك( عــىل مــا بينــه مــن بعــد، نــزل يف واد ليــس بموضــع النــزول ونــص 
عليــه وبــني فضلــه ورشفــه، وانــه القائــم مقامــه بعــده، وكان املرشكــون يقولــون 
إنــه أبــرت ال يقــوم مقامــه أحــد إذ ال ولــد لــه، فبــني تعــاىل انــم نســوا مــن ذلــك 

حــني نــص عليــه، وثــم بــني الــرشع والديــن، وهــذه فضيلــة ظاهــرة(2

وقــال فخــر الديــن الــرازي )ت 606ه( وهــو يذكــر وجــوه نــزول آيــة )بلغ(: 
)العــارش: نزلــت اآليــة يف فضــل عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم، وملــا نزلــت 
هــذه اآليــة أخــذ بيــده وقــال: »مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله اّللهــم وال مــن 
وااله وعــاد مــن عــاداه » فلقيــه عمــر ريض اهلل عنــه فقــال: هنيئــًا لــك يــا ابــن 
طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة، وهــو قــول ابــن عبــاس 

)1( تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني، ص 64
)2( املصدر نفسه، ص 59
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والــراء بــن عــازب وحممــد بــن عــيل(1

8- حذيفة بن اليمن

روى احلاكــم احلســكاين بســنده: )عــن حذيفــة بــن اليــمن قــال: كنــت واهلل 
ــر  ــا غدي ــزل بن ــد ن ــه )و( ق ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــدي رس ــني ي ــا ب جالس
خــم، وقــد غــص املجلــس باملهاجريــن واألنصــار، فقــام رســول اهلل صــىل اهلل 
عليــه وآلــه عــىل قدميــه فقــال: يــا أيــا النــاس إن اهلل أمــرين بأمــر فقــال: )يــا أيــا 
الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك( ثــم نــادى عــيل بــن أيب طالــب فأقامــه 
عــن يمينــه ثــم قــال: يــا أيــا النــاس أل تعلمــوا أين أوىل منكــم بأنفســكم؟ قالوا: 
اللهــم بــىل. قــال: مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله اللهــم وال مــن وااله، وعــاد 
مــن عــاداه، وانــرص مــن نــرصه واخــذل مــن خذلــه. فقــال حذيفــة: فــواهلل لقــد 
ــن  ــد اهلل ب ــىل عب ــه ع ــع يمين ــا واض ــرج مغضب ــى وخ ــام ومتط ــة ق ــت معاوي رأي
قيــس األشــعري ويســاره عــىل املغــرية بــن شــعبة ثــم قــام يمــي متمطئــا وهــو 
يقــول: ال نصــدق حممــدا عــىل مقالتــه وال نقــر لعــيل بواليتــه. فأنــزل اهلل تعــاىل: 
)فــال صــدق وال صــىل ولكــن كــذب وتــوىل، ثــم ذهــب إىل أهلــه يتمطــى( فهــم 
بــه رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه أن يــرده فيقتلــه فقــال لــه جرئيــل: ال حتــرك 

بــه لســانك لتعجــل بــه. فســكت عنــه(2

تعقيب 

)1( تفسري الرازي، ج 12 - ص 49 - 50
)2( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 2 - ص 391 - 392
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تبــني ممــا ســبق روايــة ثمنيــة مــن الصحابــة نــزول آيــة )بلــغ( بحــق 
ــالم  ــض أع ــد بع ــة عن ــر الرواي ــدد كايف لتوات ــذا الع ــيل ع، وه ــني ع أمرياملؤمن

اجلمهــور.

فابــن حــزم )ت 456ه( عــد روايــة أربعــة مــن الصحابــة ألحــد األحاديــث 
تواتــرا، ال حيــل خمالفتــه. قال:)وروينــاه أيضــا مســندا مــن طريــق جابــر فهــؤالء 

أربعــة مــن الصحابــة، فهــو نقــل تواتــر ال حتــل خمالفتــه(1
وقال: )فهذا نقل مخسة من الصحابة بالطرق الثابتة فهو نقل تواتر(2

وقــال عــن حديــث رواه ســبعة مــن الصحابــة: )فهــؤالء شــيخان بدريــان. 
ــم  ــر كله ــن عم ــرة. واب ــو هري ــعيد. وأب ــو س ــر. وأب ــج. وجاب ــن خدي ــع ب وراف

ــر موجــب للعلــم املتيقــن(3 يــروى عــن النبــي... فهــو نقــل توات

وعــد ابــن حجــر اهليتمــي )973ه( حديثــا رواه ثمنيــة مــن الصحابــة متواتــرا 
هبــذا العــدد، وهــو كحــال روايــات آيــة )بلــغ( التــي ذكرناهــا قــال: )اعلــم أن 
هــذا احلديــث متواتــر فإنــه ورد مــن حديــث عائشــة وابــن مســعود وابــن عباس 

وابــن عمــر وعبــد اهلل بــن زمعــة وأيب ســعيد وعــيل بــن أيب طالــب وحفصــة(4

ــر ال ســيم يف طبقــة الصحابةــــــ  فنخلــص ممــا ســبق إىل أن النقــل قــد توات

)1( املحىل، ج 2 - ص 135
)2( املصدر نفسه، ج 8- ص 453

)3(-. ج 8 - ص 212
)4( الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة، ص 23
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ــر خــم. ــوم غدي ــة بلــغ ي ــزول آي بشــأن ن

ينبغي االلتفات إىل أن احلديث املتواتر ال ُيبحث يف صحة سنده، 

قــال الرشيــف املرتــى مــن اإلماميــة: )... ألن األخبــار املتواتــرة ال يشــرتط 
فيهــا عدالــة رواهتــا، بــل قــد يثبــت التواتــر وجتــب املعرفــة بروايــة الفاســق بــل 
الكافــر، ألن العلــم بصحــة مــا رووه يبتنــي عــىل أمــور عقليــة تشــهد بــأن مثــل 

تلــك اجلمعــة ال جيــوز عليهــا وهــي عــىل مــا هــي عليــه(1

وقــال األلبــاين: )وال يشــرتط يف احلديــث املتواتــر ســالمة طرقــه مــن 
الضعــف، ألّن ثبوتــه إّنــم هــو بمجموعهــا، ال بالفــرد منهــا، كــم هــو مــرشوح 

يف املصطلــح( 2.

هل صح يشء من هذه الروايات؟ 

ــح  ــه إال بأص ــرج روايات ــريه أن ال خي ــرازي يف تفس ــم ال ــن أيب حات ــرتط اب اش
ــرآن  ــري الق ــراج تفس ــواين إخ ــن إخ ــٌة م ــألني مجاع ــال: )س ــث ق ــانيد، حي األس
خمتصـــرًا بأصــّح األســانيد وحــذف الطــرق والشــواهد واحلــروف والروايــات 
ــني  ــريه متقّص ــردًا دون غ ــري جم ــراج التفس ــد إلخ ــور، وأن نقص ــل الس وتنزي
ــرج  ــرٌي إال أخ ــه تفس ــد ل ــرآن يوج ــن الق ــًا م ــرتك حرف ــى ال ن ــري اآلي حت تفس
ــول وال  ــتعني وال ح ــاه نس ــق وإي ــاهلل التوفي ــهم وب ــم إىل ملتمس ــك. فأجبته ذل

)1( رسائل الرشيف املرتى، ج 3 - ص 311 - 312
)2( إرواء الغليل، ج6 ص95. 
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ــنادًا(1 ــار إس ــّح األخب ــك بأص ــراج ذل ــت إخ ــاهلل، فتحّري ــوة إال ب ق

قــال الســيوطي )ت 911هـــ( تعليقــا عــىل حديــث يف تفســري ابــن أيب حاتــم: 
)وأخرجــه ابــن أيب حاتــم يف تفســريه، وقــد التــزم أن خيــرج فيــه أصــح مــا ورد، 

ول خيــرج حديثــا موضوعــا البتــة(2

وقــد أوردنــا روايــة ابــن أيب حاتــم3 نــزول اآليــة يف عــيل عليــه الســالم عــن 
أيب ســعيد اخلــدري، ممــا يعنــي صحــة الروايــة عنــد ابــن أيب حاتــم.

ــي  ــة، فه ــرد الرواي ــض ل ــا البع ــذرع هب ــد يت ــي ق ــش4 الت ــة األعم ــا عنعن أم
ــج  ــاري احت ــم أن البخ ــا، ك ــه هب ــل احتجاج ــم، بدلي ــن أيب حات ــد اب ــرة عن معت
بعنعنــة األعمــش يف أكثــر مــن 200 مــورد، واحتــّج مســلم بعنعنتــه أكثــر مــن 
ــا  ــي خّرجه ــه الت ــي أحاديث ــه أن يرم ــه فعلي ــج بعنعنت ــن ال حيت ــرة، فم 300 م

ــث. ــىل 500 حدي ــو ع ــي ترب ــيخان والت الش

املبحث الثاين: نزول اآلية لدى سائر الفرق 

الإمامية اأول:

ــل  ــة )بلــغ( بشــأن اإلمــام عــيل ع، ب ــزول آي ــة عــىل ن تتفــق املصــادر اإلمامي

)1( تفسري القرآن العظيم، ج1 ص 14
)2( الآللئ املصنوعة يِف األحاديث املوضوعة للسيوطي، ص 11

)3( تفسري القرآن العظيم، ج 4 - ص 1172
)4( أي روايته بصيغة عن، وقد ذهب املتأخرون إىل رفض رواياته التي رواها بصيغة )عن( 

واهتموه بالتدليس. 
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نقــل بعــض أعــالم اجلمهــور ســبب نــزول اآليــة عــن بعــض أئمــة أهــل البيــت 
ع.

ــزل  ــا أن ــغ م ــاه: بّل ــيل: معن ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــال أب ــي: )وق ــال الثعلب ق
إليــك يف فضــل عــيل بــن أيب طالــب، فلــم نزلــت اآليــة أخــذ )عليــه الســالم( 

ــد عــيل، فقــال: )مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله(1. بي

ــن  ــد ب ــن حمم ــرو ب ــا عم ــال: )أخرن ــي فق ــكاين احلنف ــة احلس ــل الرواي ونق
أمحــد العــدل بقــراءت عليــه مــن أصــل ســمع نســخته، قــال: أخرنــا زاهــر بــن 
ــا املغــرية  ــو بكــر حممــد بــن حييــى الصــويل قــال: حدثن ــا أب أمحــد، قــال: أخرن
بــن حممــد، قــال: حدثنــا عــيل بــن حممــد بــن ســليمن النوفــيل قــال: حدثنــي أيب 
قــال: ســمعت زيــاد بــن املنــذر يقــول: كنــت عنــد أيب جعفــر حممــد بن عــيل وهو 
حيــدث النــاس إذ قــام إليــه رجــل مــن أهــل البــرصة يقــال لــه: عثــمن األعشــى 
ــن رســول اهلل جعلنــي  ــا اب ــه: ي ــروي عــن احلســن البــرصي - فقــال ل - كان ي
اهلل فــداك إن احلســن خيرنــا أن هــذه اآليــة نزلــت بســبب رجــل وال خيرنــا مــن 
الرجــل )يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك(. فقــال: لــو أراد أن 
ــىل اهلل  ــي )ص ــىل النب ــط ع ــل هب ــاف، إن جرئي ــه خي ــه، ولكن ــر ب ــه ألخ ــر ب خي
ــه: إن اهلل يأمــرك أن تــدل أمتــك عــىل صالهتــم. فدهلــم  ــه وســلم( فقــال ل علي
ــم  ــم. فدهل ــىل زكاهت ــك ع ــدل أمت ــرك أن ت ــال: إن اهلل يأم ــط فق ــم هب ــا، ث عليه
عليهــا، ثــم هبــط فقــال: إن اهلل يأمــرك أن تــدل أمتــك عــىل صيامهــم. فدهلــم، 
ثــم هبــط فقــال: إن اهلل يأمــرك أن تــدل أمتــك عــىل حجهــم ففعــل، ثــم هبــط 

)1( الكشف والبيان عن تفسري القرآن، ج 4 - ص 92
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فقــال: إن اهلل يأمــرك أن تــدل أمتــك عــىل وليهــم عــىل مثــل مــا دللتهــم عليــه من 
صالهتــم وزكاهتــم وصيامهــم وحجهــم ليلزمهــم احلجــة يف مجيــع ذلــك. فقــال 
ــة وفيهــم تنافــس وفخــر،  ــوا عهــد باجلاهلي ــا رب إن قومــي قريب رســول اهلل: ي
ومــا منهــم رجــل إال وقــد وتــره وليهــم وإين أخــاف فأنــزل اهلل تعــاىل: )يــا أيــا 
الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن ل تفعــل فــم بلغــت رســالته( يريــد 
فــم بلغتهــا تامــة )واهلل يعصمــك مــن النــاس(. فلــم ضمــن اهلل ] لــه [ بالعصمــة 
ــت  ــن كن ــاس م ــا الن ــا أي ــال: ي ــم ق ــب ث ــن أيب طال ــيل ب ــد ع ــذ بي ــه أخ وخوف
مــواله فعــيل مــواله، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه، وانــرص مــن نــرصه 
واخــذل مــن خذلــه وأحــب مــن أحبــه وأبغــض مــن أبغضــه. قــال زيــاد: فقــال 

عثــمن: مــا انرصفــت إىل بلــدي بشــيئ أحــب إيل مــن هــذا احلديــث(1

ــه يف هــذا املــكان أي  ــد )ت 413هـــ(: )وكان ســبب نزول قــال الشــيخ املفي
غديــر خــم نــزول القــرآن عليــه بنصبــه أمــري املؤمنــني عليــه الســالم خليفــة يف 
األمــة مــن بعــده، وقــد كان تقــدم الوحــي إليــه يف ذلــك مــن غــري توقيــت لــه 
فأخــره حلضــور وقــت يأمــن فيــه االختــالف منهــم عليــه، وعلــم اهلل ســبحانه 
أنــه إن جتــاوز غديــر خــم انفصــل عنــه كثــري مــن النــاس إىل بالدهــم وأماكنهــم 
وبواديــم، فــأراد اهلل تعــاىل أن جيمعهــم لســمع النــص عــىل أمــري املؤمنــني عليــه 
ــا  ــا أي ــه: )ي ــه علي ــت عظمت ــزل جل ــه. فأن ــم في ــة عليه ــدا للحج ــالم تأكي الس
ــن أيب  ــيل ب ــتخالف ع ــي يف اس ــك( يعن ــن رب ــك م ــزل إلي ــا أن ــغ م ــول بل الرس
طالــب أمــري املؤمنــني عليــه الســالم والنــص باإلمامــة عليــه )وإن ل تفعــل فــم 

)1( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1 - ص 249 - 258
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ــك،  ــه بذل ــرض علي ــه الف ــد ب ــاس( فأك ــن الن ــك م ــالته واهلل يعصم ــت رس بلغ
وخوفــه مــن تأخــري األمــر فيــه، وضمــن لــه العصمــة ومنــع النــاس منــه...(1

ــا أيــا الرســول  ــه تعــاىل )ي وقــال الرشيــف املرتــى )ت 436ه(: )وأن قول
بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن ل تفعــل فــم بلغــت رســالته( نــزل يف هــذا 

املوضــع أي غديــر خــم(2

وقــال يف موضــع آخــر: )أنــه تعــاىل أنــزل عــىل رســوله صــىل اهلل عليــه وآلــه: 
ــت  ــم بلغ ــل ف ــك وإن ل تفع ــن رب ــك م ــزل إلي ــا أن ــغ م ــول بل ــا الرس ــا أي » )ي
ــد  ــه عن ــه وآل ــىل اهلل علي ــي ص ــر النب ــاس( فأم ــن الن ــك م ــالته واهلل يعصم رس

ــه(3 ــر خــم بجمــع أصحاب ذلــك يف غدي

ــال:  ــح، ق ــي بســند صحي ــات يف ذلــك، مــا رواه الشــيخ الكلين ومــن الرواي
)عــيل بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أيب عمــري، عــن عمــر بــن أذينــة، عــن 
ــن  ــد ب ــن مســلم وبري ــن أعــني وحممــد ب ــن يســار، وبكــري ب ــل ب زرارة والفضي
ــال: أمــر اهلل عــز  ــه الســالم ق ــة وأيب اجلــارود مجيعــا عــن أيب جعفــر علي معاوي
ــن  ــوله والذي ــم اهلل ورس ــم وليك ــه » إن ــزل علي ــيل وأن ــة ع ــوله بوالي ــل رس وج
ــر،  ــة أويل االم ــرض والي ــزكاة » وف ــون ال ــالة ويؤت ــون الص ــن يقيم ــوا الذي آمن
ــم  ــرس هل ــه أن يف ــه وآل ــىل اهلل علي ــدا ص ــر اهلل حمم ــي، فأم ــا ه ــدروا م ــم ي فل
الواليــة، كــم فــرس هلــم الصــالة، والــزكاة والصــوم واحلــج، فلــم أتــاه ذلــك من 

)1( اإلرشاد، ج 1 - ص 175 - 177
)2( رسائل الرشيف املرتى، ج 4 - ص 130

)3( الشايف يف االمامة، ج 2 - ص 259
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ــدوا  ــه وختــوف أن يرت ــه وآل اهلل، ضــاق بذلــك صــدر رســول اهلل صــىل اهلل علي
ــه عــز وجــل فأوحــى اهلل  ــوه فضــاق صــدره وراجــع رب عــن دينهــم وأن يكذب
عــز وجــل إليــه » يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن ل تفعــل 
فــم بلغــت رســالته واهلل يعصمــك مــن النــاس » فصــدع بأمــر اهلل تعــاىل ذكــره 
فقــام بواليــة عــيل عليــه الســالم يــوم غديــر خــم، فنــادى الصــالة جامعــة وأمــر 
ــوا مجيعــا غــري  ــة: قال ــن أذين ــال عمــر ب ــغ الشــاهد الغائــب. - ق ــاس أن يبل الن
أيب اجلــارود - وقــال أبــو جعفــر عليــه الســالم: وكانــت الفريضــة تنــزل بعــد 
ــل »  ــز وج ــزل اهلل ع ــض، فأن ــر الفرائ ــة آخ ــت الوالي ــرى وكان ــة األخ الفريض
اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي » قــال أبــو جعفــر عليــه 
الســالم: يقــول اهلل عــز وجــل: ال انــزل عليكــم بعــد هــذه فريضــة، قــد أكملــت 

لكــم الفرائــض(1

)1( الكايف، ج 1- ص 289، والروايات من طرق اإلمامية كثرية، فراجع: الكايف، ج 1 - ص 
290 -291 و وص 293ـــ 296، األمايل للشيخ الصدوق، ص 435 - 437 و ص 
582 584، بصائر الدرجات ملحمد بن احلسن بن فروخ )الصفار( - ص 535 - 536، 
كتاب سليم بن قيس - سليم بن قيس اهلاليل الكويف - ص 288 - 289، تفسري أيب محزة 
الثميل أليب محزة الثميل، ص 159 - 160، تفسري العيايش ملحمد بن مسعود العيايش - ج 
1 - ص 328، تفسري القمي لعيل بن إبراهيم القمي - ج 1 - ص 171، التبيان يف تفسري 
القرآن - الشيخ الطويس - ج 3 - ص 588، روضة الواعظني للفتال النيسابوري - ص 
89 -، املسرتشد ملحمد بن جرير الطري )الشيعي( - ص 465 - 467 و ص 605 - 
606، االحتجاج للشيخ الطريس - ج 1 - ص 66 - 71، الثاقب يف املناقب - ابن محزة 
الطويس - ص 127 - 130، املزار ملحمد بن جعفر املشهدي - ص 263 - 272 و ص 
ص 16 - 17، عمدة عيون صحاح االخبار يف مناقب إمام األبرار البن البطريق - ص 
املصطفى  بشارة   ،244 ص   - ج2   - طاووس  ابن  للسيد  األعمل  اقبال   ،100  -  99
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ْغ  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ قــال ابــن شــهر آشــوب )ت 588هـ(: )قولــه ســبحانه: » يا َأيُّ
ْغــَت ِرســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن  ــَك َوإِْن َلْ َتْفَعــْل َفــم َبلَّ مــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ
النَّــاِس ذكــر أبــو عبيــدة والنقــاش وســفيان بــن عيينــة والواحــدي وابــن جريــح 
ــم  ــاين وإبراهي ــح واملرزب ــو صال ــي وأب ــاس والكلب ــن عب ــا واب ــوري وعط والث
الثقفــي وابــن عقــدة وغريهــم يف روايــات متفقــات املعــاين أنــا نزلــت يف أمــري 
املؤمنــني وقــد رواه أكثــر الناقلــني منهــم أمحــد بــن حنبــل وابــن بطــة وأبــو بكــر 
بــن مالــك وأبــو ســعيد اخلركــويش وأبــو املظفــر الســمعاين وأبــو بكــر الباقــالين 

ممــا يطــول بذكــره الكتــاب ويؤيــده إمجــاع أهــل البيــت )ع((1

الإ�سماعيلية ثانيا:

ــد  ــر حمم ــن أيب جعف ــا ع ــريب)ت 363ه(: )وروين ــمن املغ ــايض النع ــال الق ق
ــا بــن رســول اهلل، إن احلســن  بــن عــيل صلــوات اهلل عليــه أن رجــال قــال لــه ي
ــلني  ــال: إن اهلل أرس ــه ق ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــا أن رس ــرصي حدثن الب
ــدين إن ل  ــاس، فتواع ــي الن ــيت أن يكذبن ــدري وخش ــا ص ــاق هب ــالة فض برس
ــال: ال،  ــالة، ق ــم بالرس ــل حدثك ــر: فه ــو جعف ــه أب ــال ل ــي، ق ــا أن يعذبن أبلغه
قــال: أمــا واهلل إنــه ليعلــم مــا هــي ولكنــه كتمهــا متعمــدا، قــال الرجــل: يــا بــن 
ــر  ــاىل أم ــارك وتع ــال: إن اهلل تب ــي، فق ــا ه ــداك، وم ــي اهلل ف ــول اهلل، جعلن رس
املؤمنــني بالصــالة يف كتابــه فلــم يــدروا مــا الصــالة وال كيــف يصلــون، فأمــر 
ــم  ــون فأخره ــف يصل ــم كي ــني هل ــع( أن يب ــه )صل ــدا نبي ــل حمم ــز وج اهلل ع

ملحمد بن أيب القاسم الطري - ص 275 - 276. 
)1( متشابه القرآن وخمتلفه، ج 2 - ص 30
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بــكل مــا افــرتض اهلل عليهــم مــن الصــالة مفــرسا وفــرض الصــالة يف القــرآن 
مجلــة ففرسهــا رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وعــىل آلــه يف ســنته، وأعلمهــم بالــذي 
أمرهــم بــه مــن الصــالة التــي فــرض اهلل عليهــم، وأمــر بالــزكاة فلــم يــدروا مــا 
هــي ففرسهــا رســول اهلل )صلــع( وأعلمهــم بــم يؤخــذ مــن الذهــب والفضــة 
ــزكاة إال  ــن ال ــرض اهلل م ــا ف ــيئا مم ــدع ش ــزرع ول ي ــم وال ــر والغن ــل والبق واإلب
فــرسه المتــه وبينــه هلــم، وفــرض عليهــم الصــوم فلــم يــدروا مــا الصــوم وال 
ــا  ــم م ــني هل ــه وب ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــم رس ــرسه هل ــون فف ــف يصوم كي
ــع( أن  ــه )صل ــر اهلل نبي ــج فأم ــر باحل ــون، وأم ــف يصوم ــوم وكي ــون يف الص يتق
ــز  ــر اهلل ع ــنته وأم ــك يف س ــم ذل ــح هل ــى أوض ــون حت ــف حيج ــم كي ــرس هل يف
وجــل بالواليــة فقــال: )إنــم وليكــم اهلل ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون 
ــم  ــر فل ــة والة األم ــرض اهلل والي ــون، فف ــم راكع ــزكاة وه ــون ال ــالة ويؤت الص
يــدروا مــا هــي فأمــر اهلل نبيــه عليــه الســالم أن يفــرس هلــم مــا الواليــة مثــل مــا 
فــرس هلــم الصــالة والــزكاة والصــوم واحلــج، فلــم أتــاه ذلــك مــن اهلل عــز وجــل 
ضــاق بــه رســول اهلل )صلــع( ذرعــا وختــوف أن يرتــدوا عــن دينــه وأن يكذبــوه، 
ــزل  ــا أن ــغ م ــول بل ــا الرس ــا أي ــه: )ي ــى إلي ــه فأوح ــع رب ــدره وراج ــاق ص فض
إليــك مــن ربــك وإن ل تفعــل فــم بلغــت رســالته واهلل يعصمــك مــن النــاس، 
فصــدع بأمــر اهلل وقــام بواليــة أمــري املؤمنــني عــىل ابــن أيب طالــب صلــوات اهلل 
عليــه يــوم غديــر خــم ونــادى لذلــك: الصــالة جامعــة وأمــر أن يبلــغ الشــاهد 
الغائــب وكانــت الفرائــض ينــزل منهــا شــيئ بعــد شــيئ، تنــزل الفريضــة ثــم 
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ــر الفرائــض...(1 ــة آخ ــت الوالي ــرى وكان ــة األخ ــزل الفريض تن

الزيدية ثالثا: 

قــال حييــى بــن احلســني الزيــدي )ت 298هـــ(: )وفيــه انــزل اهلل عىل رســوله 
ــك وإن ل تفعــل  ــك مــن رب ــزل إلي ــا أن ــغ م ــا أيــا الرســول بل ــر خــم: )ي بغدي
فــم بلغــت رســاالته واهلل يعصمــك مــن النــاس( فوقــف صــىل اهلل عليــه وآلــه 
وقطــع ســريه، ول يســتجز أن يتقــدم خطــوة واحــدة، حتــى ينفــذ مــا عــزم بــه 
ــم  ــاس ث ــع الن ــه ومج ــة مكان ــت الدوح ــزل حت ــالم، فن ــه الس ــيل علي ــه يف ع علي
ــا رســول  ــا أيــا النــاس ألســت أوىل بكــم مــن أنفســكم قالــوا: بــىل ي قــال: )ي
اهلل فقــال: اللهــم اشــهد، ثــم قــال: اللهــم اشــهد، ثــم قــال: فمــن كنــت مــواله، 
ــه،  ــن خذل ــذل م ــاداه، واخ ــن ع ــاد م ــن وااله، وع ــم وال م ــواله، الله ــيل م فع

وانــرص مــن نــرصه(2

ــجري )ت499هـــ(:  ــني الش ــني احلس ــن احلس ــى ب ــاهلل حيي ــد ب ــال املرش وق
)قــال أخرنــا أبــو احلســن بــن حممــد بــن أمحــد العتيقــي البــزاز، بقــراءت عليــه، 
قــال: أخرنــا أبــو عمــر عثــمن بــن حممــد بــن أمحــد املخزومــي، قــال: أخرنــا 
احلســن عــيل بــن عبــد الرمحــن بــن عيســى بــن مــات الكاتــب، قــال: حدثنــي 
احلســني بــن احلكــم اجلــري، قــال: حدثنــا احلســن بــن احلســني، عــن حيــان، 
ــز  ــه ع ــه، يف قول ــاس ريض اهلل عن ــن عب ــن اب ــح، ع ــن أيب صال ــي، ع ــن الكلب ع

االسمعييل  للقايض  األخبار  رشح  كتاب  وراجع   ،-  14 ص   -  1 ج  اإلسالم،  دعائم   )1(
النعمن املغريب - ج 1 - ص 101 - 104

)2( األحكام، ج 1 - ص 37 - 38
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وجــل: )يأيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن ل تفعــل فــم بلغــت 
ــاس إن اهلل ال يــدي القــوم الكافرين(نزلــت يف  رســالته واهلل يعصمــك مــن الن
عــيل عليــه الســالم، أمــر رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه أن يبلــغ فيــه، فأخــذ 
ــه الســالم، فقــال: » مــن كنــت  ــد عــيل علي ــه بي ــه وآل رســول اهلل صــىل اهلل علي

مــواله فعــيل مــواله، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه(1

اخلال�سة:

ــة،  ــن الصحاب ــة م ــن ثمني ــني ع ع ــري املؤمن ــق أم ــغ( بح ــة )بل ــزول آي روي ن
وهــو مــا يعــد تواتــرا لــدى بعــض اعــالم اجلمهــور، ثــم ذكرنــا اتفــاق اإلماميــة 
والزيديــة واإلســمعيلية عــىل نــزول اآليــة بحــق األمــري ع. وهــذا التوافــق يؤكــد 
حقيقــة نــزول اآليــة يــوم الغديــر، عــىل أنــه ال ينبغــي التشــدد يف دراســة أســانيد 
روايــات التفســري، فهــي ليســت بأحــكام رشعيــة، ومــع ذلــك قد ســبق اإلشــارة 
إىل صحــة إحــدى الروايــات لــدى أحــد املحدثــني وهــو ابــن أيب حاتــم الــرازي.

ــوم  ــا ي ــة، ونزوهل ــك احلادث ــة بتل ــة اآلي ــر وعالق ــة الغدي ــني أمهي ــذا يتب وهب
غديــر خــم، وأن عــدم تبليــغ واليــة أمــري املؤمنــني هــو عــدم تبليــغ الرســالة، 

ــني. ــد هلل رب العامل واحلم

)1( ترتيب األمايل اخلميسية للشجري، ج 1 - ص 191
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، وَموىل، وصاحل املؤمنني وليٌّ

د. زهور كاظم زعيميان

املقدمة

ــري  ــن أم ــوب الدي ــا يعس ــص هب ــات اخت ــث مصطلح ــذا البح ــت يف ه تناول
املؤمنــني عــيلُّ بــن أيب طالــب عليــه الســالم، وقــد وردت هــذه املصطلحــات يف 
ــا كونــا ختــّص اإلمــام علّيــًا عليــه الســالم فهــو ما ســنتناوله  القــرآن الكريــم، أمَّ

يف هــذا البحــث املتواضــع.

املبحث الأّول

الويلُّ

ــاَةَ  ــونَ الصَّ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُ ــوُلهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ ــا وَلِيُُّكــمُ اهلل وَرَسُ ــاىل: ﴿إِنَّمَ ــال اهلل تع ق
ــون﴾)1(. ــمْ رَاكِعُ ــزََّكاةَ وَهُ ــونَ ال وَيُؤُْت

ــرصة  ــيل الن ــذي ي ــويل: هــو ال ــيل)2(، وال ــل وىل ي : مــن الفع ــة ويلٌّ ويّل يف اللغ
ــه  ــحه خلالفت ــن يرّش ــال مل ــر، ويق ــري األم ــيل تدب ــذي ي ــو ال ــويل ه ــة وال واملعون
عليهــم بعــده ويّل عهــد املســلمني، والســلطان ويل أمــر الرعيــة، قــال الكميــت 

)1( سورة املائدة، اآلية: 55. 
)2( انظر: الدر املصون، 55/4. 
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ــه الســالم: ــًا علي يمــدح علّي
ــه  ــي ول بـــعـــد  األمــــــر  ويّل  ــم  ــعـ ــؤدب)1(ونـ املـ ونعم  التقوى  ومنتجع 

ــني  ــرق ب ــاك ف ــا، وهن ــم هب ــاَل القائ ــور الع ــويل ألُم ــارص املت ــو الن ــويل ه وال
ــدّل  ــدر ي ــواو مص ــورة ال ــواو، فمكس ــرس ال ــة بك ــواو والِوالي ــح ال ــة بفت الَوالي
عــىل احلرفــة، وهــي مــن جنــس الصناعــة نحــو اخلياطــة والصياغــة)2( وهــي مــن 
ــا مفتوحــة الــواو ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وََلــمْ  النــرصة والنســب)3(، أمَّ
ــن  ــوارث املهاجري ــة يف ت ــا َلُكــمْ مِــنْ وَاَليَتِِهــمْ مِــنْ شَــيْء﴾)4(، فهــذه اآلي يُهَاِجــرُوا مَ
ــم)5(.  ــن مرياثه ــم م ــا لك ــه: }فمــا لكــم مــن واليتهــم{ أي م ــار فقول واألنص

وقيــل: معنــاه ليــس عليكــم نرصهتــم)6(.

ــهُ{ فقــد ذكــر املــرد يف كتــاب  ــا الِواليــة هلل يف قولــه تعــاىل ﴿إِنَّمَــا وَلِيُُّكــمُ اللَّ َأمَّ
ــه  ــّق، ومثل ــو أوىل، أي أح ــذي ه ــويل ال ــل ال ــات اهلل: أص ــن صف ــارة ع العب

ــوىل)7(. امل

ــة  ــه يف اآلي ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــوله ص ــاىل ورس ــد اهلل تع ــث بع ــويل الثال وال

)1( جممع البيان للطريس: 3/ 295. 
)2( جممع البيان: 366/4- 367. 

)3( لسان العرب مادة )ويل(: 282/15. 
)4( سورة األنفال، اآلية: 72. 

)5( لسان العرب مادة )ويل(: 282/15. 
)6( جممع البيان: 4/ 367. 
)7( جممع البيان: 3/ 295. 
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ــم(  ــه الســالم، فـــ )إنَّ الكريمــة مــن ســورة املائــدة ال ينطبــق إالَّ عــىل عــيلٍّ علي
خمصصــة تنفــي حصــول التخصيــص لغــري املخصصــني هبــا، والــويل تــدّل عــىل 
ابــن العــّم، قــال أبــو عبيــدة: يعنــي املــوايل أي بنــي العــم)1(، وقــال اخلليــل يف 
معنــى مــوىل: )املــوايل: بنــو العــم مــن أهــل بيــت النبــّي، حيــرم عليــه الصدقــة(

)2(، ومــن يتــواله أي يتــوىل عليــًا هــم حــزب اهلل، ومــن يعــرض عــن واليتــه فهو 

مــع حــزب الشــيطان، قــال البيضــاوي بعــد أْن رصح بــأنَّ اآليــة الكريمــة نزلــت 
بحــق عــيلٍّ حــني ســأله ســائل وهــو راكــع يف صالتــه فطــرح لــه خامتــه: )ومــن 
ــم  ــًا بذكره ــون، وتنوي ــم الغالب ــزب اهلل ه ــزب اهلل وح ــم ح ــؤالء فه ــول ه يت
وتعظيــًم لشــأنم وترشيفــًا هلــم هبــذا االســم، وتعريضــًا ملــن يــوايل غــري هــؤالء 

ــيطان()3(. ــزب الش ــه ح بأنَّ

والــويل واملــوىل واحــد يف كالم العــرب، قــال ابــن منظــور اإلفريقــي يف معنــى 
)ويل(: يف قــول رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: <مــن كنــت مــوله فعــيٌّ مــوله> 

أي: مــن كنــت وليــه)4(.

ــول،  ــم مفع ــأت اس ــي ت ــدة فه ــل دالالت ع ــوزن فعي ــل ول ــا فعي وويلٌّ وزن
ــو  ــل( فه ــة )قتي ــول كلم ــم املفع ــن اس ــبهة)5(، وم ــة مش ــة، وصف ــة مبالغ وصيغ

)1( لسان العرب مادة )ويل(: 282/15. 
)2( العني: 365/8. 

)3( تفسري البيضاوي: 2/ 133. وانظر جممع البيان: 3/ 296. 
)4( لسان العرب مادة )ويل(: 282/15. 

)5( ينظر: أطروحة الدكتوراه، 2015 الداللة القطعية واالحتملية يف القرآن الكريم، الدكتورة: 
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ــويل. ــى ال ــي بمعن ــول وه ــم مفع ــوىل اس ــإنَّ امل ــك ف ــول، وكذل املقت

وهــو مــا ذهــب إليــه أبــو هــالل العســكري بــأنَّ )الــويل( تكــون اســم فاعــل 
: جْيــِري يِف الّصفــة عــىل امُلَعــان وامُلِعــني َتقــوُل:  واســم مفعــول قائــاًل: )إنَّ الــويلَّ
ــزَّ  ــرص اهلل ع ــاُن بن ــُن ويلُّ اهلل( َأي: امُلع ــم و)امُلؤم ــني(؛ َأي: ُمِعينُُه )اهللُ َويِلُّ املؤمن

.)1() َوجــلَّ

ــن أتــى الــزكاة وهــو راكــع فقــد ذكــرت قصــة تصــّدق اإلمــام عــيلٍّ  ــا عمَّ أمَّ
ــريهم  ــد تفس ــة عن ــة واخلاص ــري العام ــم التفاس ــه يف معظ ــالم بخامت ــه السَّ علي
ــا  ــالم بأنَّ ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــمء أه ــري عل ــت تفاس ــة، وأمجع ــة الكريم لآلي
نزلــت يف عــيلٍّ عليــه الســالم حــني تصــدق بخامتــه وهــو راكــع، ونقــل الطريس 
ــالم وأيب عبــد اهلل الصــادق  األحاديــث املرويــة عــن أيب جعفــر الباقــر عليــه السَّ
ــيلَّ  ــد روي أنَّ ع ــال: )فق ــي ق ــري القرطب ــة)2(، ويف تفس ــالم يف احلادث ــه السَّ علي
ــالم أعطــى الســائل شــيئًا وهــو يف الصــالة()3(. وذكــر  بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــا نزلــت بحــق عــيلِّ بــن أيب طالــب  الطــري أحاديــث كثــرية متصلــة الســند أنَّ
عليــه الســالم)4(، وقــال ابــن كثــري: )وحتــى أنَّ بعضهــم ذكــر يف هــذا أثــرًا عــن 

زهور كاظم صادق. 
)1( معجم الفروق اللغوية أليب هالل العسكري:515-514. 

)2( جممع البيان: 3/ 297. 
)3( القرطبي: 6/ 163. 
)4( الطري: 426/10. 
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عيلِّ بن أيب طالب()1(.

ــا اآللــويس فنقــل حديثــًا متصــل اإلســناد ونقــل أبيــات شــعر حلســان بــن  أمَّ
ــالم: فعــن ابن  ثابــت تؤكــد أنَّ اآليــة نزلــت بحــق عــيلِّ بــن أيب طالــب عليــه السِّ
عبــاس بإســناد متصــل قــال: إنَّــه خــرج إىل املســجد والنــاس بــني قائــم وراكــع، 
فبــرص بســائل، فقــال: هــل أعطــاك أحــد شــيئًا؟ فقــال: نعــم، خاتــم مــن فضــة، 
فقــال: مــن أعطاكــه؟ فقــال: ذلــك القائــم، وأومــأ إىل عــيلٍّ - عليــه الســالم - 
فقــال النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه <عــى أي حــال أعطــاك؟>، فقــال: وهــو راكــع، 

فكــّر النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه ثــمَّ تــال هــذه اآليــة فأنشــأ حســان يقــول:
ومهجتي نفيس  تفديك  حسن  ــا  اهلــــدى مــســارعأب بــطــيء يف  وكــــلُّ 

ــر ضــائــعــًا  ــح ــك امل ــدحي بضائعأيـــذهـــب م ــه  اإللـ جنب  يف  ــدح  املـ ومــا 

راكعا كنت  إذ  أعطيت  الــذي  راكــعفأنت  يــا خــر  النفس  فــدتــك  زكـــاة 

ــة  ــ والي ــر  ــ خ فـــيـــك  اهلل  ــزل  ــ ــأن ــ ــاب الـــرشائـــع)2(ف ــا كــت ــن وأثــبــتــهــا أث

ــىلَّ اهلل  ــيُّ اهلل ص ــال نب ــال: ق ــاس ق ــن عب ــن اب ــرة: ع ــث املعت ــن األحادي وم
ــو  ــيلٍّ وه ــث إىل ع ــه اهلل«، فبع ــاًل ال خيزي ــن رج ــر: »ألبعث ــوم خي ــه ي ــه وآل علي
ــا  يف الرحــل يطحــن، ومــا كان أحدكــم يطحــن، فجــاؤوا بــه أرمــد، فقــال: <ي
ــمَّ  ــرات، ث ــالث م ــة ث ــزَّ الراي ــه، وه ــث يف عيني ــر>، فنف ــا أكاد ُأب ــيَّ اهلل، م نب
دفعهــا إليــه، ففتــح لــه، فجــاء بصفيــة بنــت حيــي، ثــمَّ قــال لبنــي عّمــه: <أيكــم 
ــا فــالن، أتتــولين يف  ــا واآلخــرة؟>، فقــال لــكلِّ رجــل منهــم: <ي يتــولين يف الدني

)1( ابن كثري: 139/3. 
)2( روح املعاين، لآللويس: 6/ 167. 
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: <يــا  الدنيــا واآلخــرة؟> ثالثــًا، فيقــول: ال. حتــى مــّر عــىل آخرهــم، فقــال عــيلٌّ
نبــيَّ اهلل، أنــا ولّيــك يف الدنيــا واآلخــرة>، فقــال النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: <أنــت 
وليــي يف الدنيــا واآلخــرة>، قــال: وبعــث أبــا بكــر بســورة التوبــة، وبعــث عليــًا 
، فقــال  ، لعــلَّ اهلل ورســوله ســخطا عــيلَّ ــا عــيلُّ ــو بكــر: ي ــره، فقــال أب عــىل أث
ــي إلَّ  ــغ عن ــي أن يبل ــه: ل ينبغ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ اهلل ص ــال نب ــن ق : <ل، ولك ــيلٌّ ع
ــه  ــه ثوب ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــع رس ــال: ووض ــه>، ق ــا من ــي وأن ــل من رج
ــا يريــد اهلل ليذهــب عنكــم  عــىل عــيلٍّ وفاطمــة واحلســن واحلســني، ثــمَّ قــال: <إنَّ

ــم تطهــرا>)1(. ــت ويطهرك الرجــس أهــل البي

وأكــد الطــراين أمحــد بــن حنبــل يف معجمــه الكبــري بــأنَّ رســول اهلل صــىلَّ اهلل 
عليــه وآلــه أوىص باخلالفــة لإلمــام عــيلٍّ عليــه الســالم مــن بعــده فقــال عنــه: 
ــك؟>،  ــرج مع : <أخ ــيلٌّ ــه ع ــال ل ــوك، فق ــزوة تب ــاس يف غ ــرج بالن ــمَّ خ ــال: ث ق
، فقــال لــه نبــيُّ اهلل صــىلَّ  فقــال لــه النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: <ل>، فبكــى عــيلٌّ
ــك  ــا تــرىض أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلَّ أنَّ اهلل عليــه وآلــه: <أَم
ــه ل ينبغــي أْن أذهــب إلَّ وأنــت خليفتــي>، قــال: وقــال لــه: <أنــت  لســت بنبــّي، إنَّ
ــواب  ــه أب ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــدَّ رس ــال: وس ــدي>، ق ــن بع ويلُّ كلِّ مؤم
، فيدخــل املســجد جنبــًا وهــو طريقــه ليــس لــه طريــق  املســجد غــري بــاب عــيلٍّ
غــريه، قــال وقــال: <مــن كنــت مــوله فعــيٌّ مــوله>)2(، قــال عنــه يف النيســابوري 

 ،390-389 3/ص  ج   :)2836( احلديث  رقم  األوسط  املعجم  يف  الطراين  أخرجه   )1(
واملعجم الكبري: للطراين )رقم احلديث 12593(: ج12/ 98. ومسند أمحد بن حنبل 

رقم احلديث )3052(: ج331/1.
)2( هذه املصادر ذكرت احلديث وفيها عبارة )خليفتي( املعجم الكبري: للطراين )رقم احلديث 
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بعــد أن اقتطــع منــه )خليفتــي مــن بعــدي(: )هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ول 
خيرجــاه()1(، ويقصــد هبــم البخــاري ومســلم.

ومــن امللفــت للنظــر أْن يقــول العســقالين: )وقــد اّدعــى بعضهــم أنَّ البــاب 
ــن  ــال: ال يطلب ــه ق ــا كأنَّ ــن طلبه ــة ع ــدِّ كناي ــر بالس ــة، واألم ــن اخلالف ــة ع كناي
ــه ال حــرج عليــه يف طلبهــا، وإىل هــذا جنــح ابــن  أحــد اخلالفــة إالَّ أبــا بكــر فإنَّ
ــه اخلليفــة بعــد  حبــان فقــال بعــد أْن أخــرج هــذا احلديــث: يف هــذا دليــل عــىل أنَّ
ــي كلَّ  ــّدوا عن ــه: س ــم بقول ــه حس ــلَّم - ألنَّ ــه وس ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيِّ - ص النب

خوخــة يف املســجد أطــمع النــاس كّلهــم عــن أْن يكونــوا خلفــاء بعــده()2(.

ــه قــال فيهــا: أمرنــا  ثــمَّ ينقــل بعــد ذلــك روايــة عــن ســعد بــن أيب وقــاص أنَّ
ــرك  ــجد وت ــارعة يف املس ــواب الش ــدِّ األب ــه بس ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص رس
)3(، ويف روايــة للطــراين يف - األوســط - رجاهلــا ثقــات مــن الزيــادة  بــاب عــيلٍّ
ها،  فقالــوا: يــا رســول اهلل ســددت أبوابنــا، فقــال: مــا أنــا ســددهتا ولكنَّ اهلل ســدَّ
وعــن ابــن عبــاس قــال: أمــر رســول اهلل )صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه( بأبواب املســجد 

12593(: ج12/ 98. ومسند أمحد بن حنبل مسند بني هاشم رقم احلديث )3052(: 
ج331/1 وجممع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب املناقب، باب جامع يف مناقبه: 9/ 120. 

)1( املستدرك عىل الصحيحني، للنيسابوري مسألة )1654(: 3/ 537. 
سّدوا  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبيِّ  قول  باب  مسألة  البخاري:  صحيح  رشح  الباري  فتح   )2(

األبواب إال باب أيب بكر: صفحة 16. 
باب  البخاري:  صحيح  رشح  الباري  فتح  انظر:  قوي  وإسناده  والنسائي  أمحد  أخرجه   )3(
قول النبي )صىل اهلل عليه وآله( سدوا األبواب إال باب أيب بكر: صفحة 19. كم أخرج 

احلديث عن جابر بن سمرة يف جممع الزائد: مسألة 1467.
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، ويف روايــة وأمــر بســدِّ األبــواب غــري بــاب عــيلٍّ فــكان  فســّدت إالَّ بــاب عــيلٍّ
يدخــل املســجد وهــو جنــب ليــس لــه طريــق غــريه، أخرجهــم أمحــد والنســائي 

ورجاهلــم ثقــات)1(.

ــدة  ــون يل واح ــال ألْن يك ــالث خص ــب ث ــن أيب طال ــيلُّ ب ــي ع ــد ُأعط )ولق
منهــن أحــّب إيلَّ مــن محــر النعــم: زوجــه رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه ابنتــه 
وولــدت لــه، وســدَّ األبــواب إالَّ بابــه يف املســجد، وأعطــاه الرايــة يــوم خيــر(

.)2(

وعندمــا رفــض ابــن اجلــوزي حديــث ســّد األبــواب إالَّ بــاب عــيلٍّ ردَّ عليــه 
ــه مــن وضــع الرافضــة قابلــوا بــه احلديــث الصحيــح يف  العســقالين: )وزعــم أنَّ
ــك رّد  ــلك يف ذل ــه س ــنيعًا فإنَّ ــأ ش ــك خط ــأ يف ذل ــى، وأخط ــر انته ــاب أيب بك ب

األحاديــث الصحيحــة بتومهــه املعارضــة()3(.

ــد مــن هــو أوىل بتدبــري ُأمــور املســلمني  وحيــث ثبــت أنَّ لفظــة ولّيكــم تفي
وجتــب عليهــم طاعتــه بعــد اهلل تعــاىل ورســوله صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، وأنَّ الوالية 
ــه ال جيــوز محــل النــصِّ عــىل داللــة  ُحــرصت بــه مــن بــني النــاس بـ)إّنــم(، وأنَّ

)1( فتح الباري: كتاب فضائل الصحابة مسألة )3454(: ص 19. 
)2( فتح الباري رشح صحيح البخاري: باب قول النبي صىل اهلل عليه وآله سدوا األبواب إاّل 
باب أيب بكر: صفحة 19. وأخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده: املسألة )4782( والرتمذي 
باب جامع يف  التاسع:  الفوائد: اجلزء  الزوائد ومنبع  املسألة )3732( وجممع  يف سننه: 

مناقبه: صفحة 120. 
)3( فتح الباري رشح صحيح البخاري: باب قول النبي )صىل اهلل عليه وآله( سدوا األبواب 

إال باب أيب بكر: صفحة 19. 
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املــواالة يف الديــن بــني املؤمنــني عامــة لقولــه تعــاىل: }الَّذِيــنَ آمَنُــوا{ فقــد حرص 
الذيــن يؤتــون الــزكاة أثنــاء ركوعهــم هبــذه الواليــة؛ فعــيلٌّ عليــه الســالم هو ويل 

اهلل.

وهــو املذكــور يف احلديــث عــن عمــران بــن احلصــني، قــال: <عــيٌّ منــي وأنــا 
منــه، وهــو ويلُّ كلِّ مؤمــن بعــدي>)1(.

ــة  اَلَف ــوُن اْلِ ــاُه! َأَتُك ــالم: <َواَعَجَب ــه الس ــال علي ــل وق ــه بالدالئ ــة ل فالوالي
َحابــة َواْلَقَراَبــِة؟>)2(. َحاَبــِة َولَ َتُكــوُن بِالصَّ بِالصَّ

املبحث الثاين

املوىل

ــة  ــالم يف خطب ــه الس ــيلٍّ علي ــه لع ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــول رس ــا ق أمَّ
الــوداع عنــد غديــر خــم: <مــن كنــت مــوله فعــي مــوله>)3(، فقــال الشــافعي: 
ــهَ مَوَْلــى  ــاىل: ﴿َذلِــكَ بِــَأنَّ اللَّ ــبحانه وتع ــه س ــالم، كقول ــك والء اإلس ــي بذل يعن

الَّذِيــنَ آمَنُــوا وََأنَّ الَْكافِِريــنَ اَل مَوَْلــى َلهُــمْ﴾)4(.

ــري  ــري الط ــي تفس ــوىل؛ فف ــو امل ــويل ه ــأنَّ ال ــا ب ــم قلن ــويل ك ــو ال ــوىل ه وامل

)1( أخرجه أمحد يف املسند، والرتمذي، والنسائي انظر: سري أعالم النبالء، للذهبي: 5/ 233. 
)2( رشح نج البالغة حممد عبدة:3/ 195 برقم 190. 

)3( مناقب عيل بن أيب طالب للمغازيل: 31. وانظر: سري أعالم النبالء: 28/ 233 
)4( سورة حممد، اآلية: 11. 
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ــهَ مَوَْلــى{: )قــال موالهــم: وليهــم()1(، ويف تفســريه  لقولــه تعــاىل ﴿َذٰلِــكَ بـِـَأنَّ اللَّ
ــا)3(. ــت ولين ــوِْم الَْكافِِريــنَ﴾)2(: أن ــا عََلــى الَْق ــا َفانصُرْنَ ــاىل: ﴿َأنــتَ مَوْاَلنَ ــه تع لقول

والدليــل اآلخــر عــىل أنَّ املــوىل هــو الــويل قــول ابــن منظــور: إنَّ ُأســامة قــال 
ــم مــوالي رســول اهلل صــىلَّ اهلل  لإلمــام عــيلٍّ عليــه الســالم: لســت مــوالي، إّن
عليــه وآلــه، فقــال صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: <مــن كنــت مــوله فعــيٌّ مــوله>، وكلُّ 

مــن ويل أمــر واحــد فهــو ولّيــه، ويقــال: بينهــم والء، بالفتــح، أي: قرابــة)4(.

وعندمــا قاهلــا رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه لعــيلٍّ عليــه الســالم قــال عمــر 
لعــيلٍّ عليــه الســالم: )أصبحــت مــوىل كلِّ مؤمــن( أي ويل كلِّ مؤمــن)5(.

ــن ذي  ــت م ــرشة خل ــمين ع ــوم ث ــام ي ــن ص ــال: م ــه ق ــرة أنَّ ــن أيب هري وع
ــيُّ  ــذ النب ــا أخ ــم ملَّ ــر خ ــوم غدي ــو ي ــهرًا وه ــتني ش ــام س ــه صي ــب ل ــة كت احلج
ــن  ــت أوىل باملؤمن ــال: <ألس ــب فق ــن أيب طال ــيلِّ ب ــد ع ــه بي ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ص
مــن أنفســهم؟>، قالــوا: بــىل يــا رســول اهلل، قــال: <مــن كنــت مــوله فهــذا عــيٌّ 

ــوله>)6(. م

)1( جامع البيان، للطري: 164/22. 
)2( سورة البقرة، اآلية: 286.

)3( املصدر نفسه: 22/ 164. وقد ذكر احلديث يف عدد كبري من كتب املفرسين.
)4( لسان العرب نفسه.

)5( انظر: سري أعالم النبالء، للذهبي: 235/28. ومسند اإلمام أمحد: مسألة 18011. وسنن 
ابن ماجة: مسألة: 116. واملصنف البن أيب شيبة: 7/ مسألة 4724. صفحة 503. 

)6( مناقب عيل بن أيب طالب للمغازيل:47. وسري أعالم النبالء: 28/ 234. 
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ــًا  ــذي يتخــذ أحــدًا ولي ــويل: ضــّد العــدو؛ فال واملــواالة: ضــّد املعــاداة، وال
ــولين  ــن ت ــال: <م ــه ق ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيَّ ص ــد روي أنَّ النب ــارصه، فق ــو ن فه
فليتــولَّ عليــًا>؛ معنــاه مــن نــرصين فلينــرصه. وقولــه: <اللهــم واِل مــن واله>، أي 

ــه، وانــرص مــن نــرصه)1(. أحبــب مــن أحب

ــه  ــىلَّ اهلل علي ــيُّ ص ــع النب ــا رج ــص: مل ــائي يف اخلصائ ــظ النس ــرج احلاف وأخ
ــال:  ــمَّ ق ــن ث ــات فقم ــر بدوح ــم أم ــر خ ــزل غدي ــوداع ون ــة ال ــن حج ــه م وآل
ــر،  ــن اآلخ ــم م ــا أعظ ــن، أحدمه ــم الثقل ــارك فيك ــت، وإينِّ ت ــت فأجب )<كأينِّ دعي
ــا  ــن يفرتق ــا ل ــا، فإنَّ ــوين فيه ــف ختلف ــروا كي ــي، فانظ ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهلل وع كت
حتــى يــردا عــيَّ احلــوض...>، ثــمَّ قــال: <إنَّ اهلل مــولي وأنــا ويلُّ كلِّ مؤمــن>، ثــم 
ــه، اللهــم واِل  ــه، فهــذا ولي ــه الســالم فقــال: <مــن كنــت ولي ــد عــيلٍّ علي أخــذ بي
مــن واله وعــاِد مــن عــاداه...>، فقلــت لزيــد: ســمعته مــن رســول اهلل صــىلَّ اهلل 
ــه مــا كان يف الدوحــات أحــد إالَّ ورآه بعينــه وســمعه  عليــه وآلــه قــال: نعــم، وإنَّ

ــه()2(. بأذني

)1( لسان العرب: 15/ 282. وانظر: سري أعالم النبالء: 28/ 232. 
ص   - العقبى  ذخائر  الطري:  واملحب   .41  -  40  -  39 ص   - اخلصائص  النسائي:   )2(
67. احلاكم: املستدرك عىل الصحيحني: 3 /109 وأيضًا احلافظ الذهبي يف تلخيصه. 
ج  وأيضًا   -  15  /2 العسقالين:  حجر  ابن  اإلصابة،  للحديث..  ُأخرى  ومصادر 
واالعتقاد   .1983 ط   331/1 أمحد:  ومسند   .92  /2 املقريزي:  واخلطط،   .568/4
السيوطي: 2/  الصغري،  البيهقي: 204 - وأيضًا 217 ط بريوت - 1986. واجلامع 
642. وتاريخ اخللفاء، السيوطي:169. والرياض النرة، املحب الطري: 2/ 172. 
ووفيات األعيان، ابن خلكان: 4/ 318، 319. وتاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي: 7/ 
437. واإلمامة والسياسة، ابن قتيبة باب )وقوع عمرو بن العاص يف عيل(: 1/ 109. 
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ــه، وال  ــة في ــح ال مري ــر صحي ــث الغدي ــر: )إنَّ حدي ــن حج ــول اب ــذا يق وهل
ــن رّده()1(. ــه وال مل ــدح يف صحت ــن ق ــت مل يلتف

وخطبــة رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يف حجــة الــوداع مذكــورة يف معظــم 
التفاســري وكتــب األحاديــث، ل ينكرهــا أحــد حتــى مــن نصــب العــداء ألهــل 
البيــت عليهــم الســالم، فقــد قــال ابــن تيميــة: )وثبــت يف صحيــح مســلم عــن 
ــه قــال: خطبنــا رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه بغديــر يدعــى  زيــد بــن أرقــم أنَّ

)خــم( بــني مكــة واملدينــة()2(.

ــو  ــم ه ــر خ ــث غدي ــة حدي ــري لواقع ــر الط ــر أيب جعف ــون ذك ــم يك ورب
الســبب يف تعرضــه ملحنــة شــديدة يف أواخــر حياتــه بســبب التعصــب املذهبــي، 
ــة  ــري ورأس احلنابل ــر الط ــن جري ــني اب ــاحنات ب ــن ومش ــت ضغائ ــد وقع فلق
ــن  ــة الب ــاد احلنابل ــت إىل اضطه ــتاين أفض ــن داود السجس ــر ب ــداد أيب بك يف بغ
جريــر، وكان املذهــب احلنبــيل يف هــذه الفــرتة هــو املســيطر عــىل العــراق عامــًة 
وبغــداَد خاصــًة، وتعصــب العــواّم عــىل ابــن جريــر ورمــوه بالتشــّيع وغالــوا يف 
ــارًصا يف  ــر حم ــن جري ــل اب ــه، وظ ــمع ب ــن االجت ــاس م ــوا الن ــى منع ــك، حت ذل

ــويّف)3(. ــه حتــى ُت بيت

املبحث الثالث

)1( صحيح مسلم: 7 / 122 -123. 
)2( ابن تيمية: حقوق آل البيت: 13.

.https://ar.wikipedia.org/wiki/3( حممد بن جرير الطري(
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�سالح املوؤمنني عليٌّ عليه ال�سالم

ــهِ َفــِإنَّ  ــرَا عََليْ ــا وَإِنْ تََظاهَ ــهِ َفَقــدْ صََغــتْ ُقُلوبُُكمَ ــا إَِلــى اللَّ ــاىل: ﴿إِنْ تَُتوبَ ــه تع يف قول
ــنَ﴾)1(. ــحُ الْمُؤْمِنِ ــوْاَلهُ وَِجبِْريــُل وَصَالِ ــوَ مَ ــهَ هُ اللَّ

�سالح املوؤمنني يف كتب الأحاديث

فقــد وردت الروايــة مــن طريــق اخلــاص والعــام أنَّ املــراد بصالــح املؤمنــني 
أمــري املؤمنــني عــيلٌّ عليــه الســالم وهــو قــول جماهــد ويف كتــاب شــواهد التنزيــل 
ف  باإلســناد عــن ســدير الصــرييف عــن أيب جعفــر عليــه الســالم قــال: »لقــد عــرَّ
ة  ــا مــرَّ ــالم أصحابــه مّرتــني، أمَّ رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه عليــًا عليــه السَّ
ــا الثانيــة فحيــث نزلــت هــذه  فحيــث قــال: مــن كنــت مــوله فعــيٌّ مــوله، وأمَّ
ــول اهلل  ــذ رس ــنَي{ أخ ــُح امْلُْؤِمنِ ــُل َوَصالِ ي ــْواَلُه َوِجْرِ ــَو َم ــإِنَّ اهللََّ ُه ــة }َف اآلي
صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه بيــد عــيلٍّ عليــه الســالم فقــال: أيــا النــاس هــذا صالــح 

املؤمنــني«)2(.

ــول  ــمعت رس ــت: س ــس قال ــت عمي ــمء بن ــن أس ــور)3(، ع ــث املذك واحلدي
اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يقــول: <صالــح املؤمنــن عــيُّ بــن أيب طالــب>)4(، وقولــه 

)1( سورة التحريم، اآلية: 4.
)2( تفسري فرات: 2/ 420. 

)3( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 176/18.
)4( القرطبي: 178/18 مناقب آل أيب طالب:1/ 562. أمايل الصدوق: 20 وكشف الغمة: 
األنوار:  بحار   .562  /1 طالب:  أيب  آل  مناقب   .491  /2 الكويف:  فرات   .93-92

30/39، وتاريخ مدينة دمشق: 351/42- 361. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

292

الجزء األول

ــه: <وصالــح املؤمنــن نزلــت يف عــيٍّ خاصــة>)1(. ــه وآل صــىلَّ اهلل علي

ــي أيضــًا حديثــًا عــن الباقــر عليــه الســالم قــال: <صالــح املؤمنــن  ونقــل القمِّ
هــو عــيُّ بــن أيب طالــب عليــه الســالم>)2(.

وعــن رشــيد اهلجــري قــال: كنــت أســري مــع مــوالي عــيلِّ بــن أيب طالــب 
ــح  ــيد صال ــا رش ــا واهلل ي ــال: <أن ــت إيلَّ فق ــر فالتف ــذا الظه ــالم يف ه ــه الس علي

ــن>)3(. املؤمن

وعــن عــمر بــن يــارس رضــوان اهلل تعــاىل عليــه، قــال: ســمعت عــيلَّ بــن أيب 
ــال: أل  ــه فق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــاين رس ــول: <دع ــالم يق ــه الس ــب علي طال
ــزل اهلل  ــد أن ــال: ق ــر، ق ــرًا بال ــت مب ــا زل ــول اهلل وم ــا رس ــى ي ــت: ب ــرك؟ قل أب
فيــك قرآنــًا، قــال: قلــت: ومــا هــو يــا رســول اهلل؟ قــال: قرنــت بجربئيــل ثــمَّ قــرأ 
ــن  ــون م ــت واملؤمن ــكَ َظِهــر{ فأن ــدَ َذلِ ــنَ وَالْمَاَئَِكــُة بَعْ ــحُ الْمُؤْمِنِ ــُل وَصَالِ }وَِجبِْري
ــًا  بنيــك الصاحلــن معــارش النــاس، إنَّ ربكــم جــلَّ جاللــه أمــرين أْن ُأقيــم لكــم علي

ــرًا>)4(. ــًا، وأْن أختــذه أخــًا ووزي ــًة ووصي ــًا وخليف ــًا وإمام عل

صالح املؤمنني يف كتب التفاسري

وَصَالِــحُ  وَِجبِْريــُل  مَــوْاَلهُ  هُــوَ  ــهَ  اللَّ ﴿َفــِإنَّ  تعــاىل:  قولــه  يف  ــي  القمِّ تفســري  يف 

)1( شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاين: 1/ 239.
روضة  كتاب:  يف  معترة  بأسانيد  نقلت  السالم،  عليه  الباقر  اإلمام  رواية  القمي  تفسري   )2(

الواعظني: 1/ 89، واالحتجاج: 1 / 66، واليقني: 343 باب 127. 
)3( تفسري فرات: 2/ 420. 
)4( تفسري القّمي: 1 / 89. 
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الْمُؤْمِنِــنَ﴾: )وصالــح املؤمنــني يعنــي: أمــري املؤمنــني عليــه الســالم }َوامْلَاَلِئَكــُة 
ــالم()1(. ــه الس ــني علي ــري املؤمن ــي: ألم ــرٌي{ يعن ــَك َظِه ــَد َذلِ َبْع

ــه أفضلهــم؛ ألنَّ القائــل إذا قــال: فــالن فــارس قومــه  وذلــك يــدلُّ عــىل أنَّ
ــهم  ــه أفرس ــك أنَّ ــع ذل ــن مجي ــم م ــه يفه ــم، فإنَّ ــه أو صاحله ــجاع قبيلت أو ش

وأشــجعهم وأصلحهــم)2(.

قــال رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: <معــارش النــاس، إنَّ عليــًا بــاب اهلــدى 
ــا  ــنْ دَعَ ــوْاًل مِمَّ ــنُ َق ــنْ َأحْسَ ــن: ﴿وَمَ ــح املؤمن ــو صال ــي إىل ريب، وه ــدي، والداع بع
ــي،  ــًا من ــاس، إنَّ علي ــلِمِنَ﴾)3(، معــارش الن ــا وََقــاَل إِنَّنِــي مِــنَ الْمُسْ ــَل صَالِحً ــهِ وَعَمِ إَِلــى اللَّ

ولــده ولــدي، وهــو زوج حبيبتــي، َأمــره َأمــري، ونيــه نيــي>)4(.

ــرىض أْن  ــا ت : <أَم ــيلٍّ ــه لع ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيُّ ص ــال النب ــر ق ــث آخ ويف حدي
ــى>)5(. ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون منِّ تك

ــاىل: ﴿إِنَّ  ــه تع ــي قول ــة، فف ــوم القيام ــة ي ــري الري ــم خ ــعته ه ــيلٌّ وشيــ وع
ــةِ﴾)6( جــاء يف تفســري الطــري  ٰــئِكَ هُــمْ خَيْــرُ الْبَِريَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمُِلــوا الصَّالِحَــاتِ ُأوَلـ
ٰــئِكَ هُــمْ خَيْــرُ الْبَِريَّــةِ{، قــال النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآله: <أنت  لقولــه تعــاىل: }ُأوَلـ

)1( تفسري القّمي: 677 - 678. 
)2( ا لتبيان للطويس.

)3( سورة فصلت، اآلية: 33.
)4( تفسري الرهان: 17.

)5( صحيح البخاري/كتاب فضائل الصحابة احلديث: ]3503[. 
)6( سورة البّينة، اآلية: 7.
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يــا عــيُّ وشــيعتك>)1(.

ونقــل فــرات الكــويف عــن الباقــر عليــه الســالم قــال: <قــال رســول اهلل صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه: مــن الــر لعــيِّ بــن أيب طالــب عليــه الســالم مــا مل يقلــه ألحــد، قــال: 
أنــت وشــيعتك يــا عــيُّ خــر الربيــة؛ فعــيٌّ واهلل خــر الربيــة بعــد رســول اهلل صــىَّ 

اهلل عليــه وآلــه>)2(.

 : وعــن ابــن عبــاس: إنَّ هــذه اآليــة ملَّــا نزلــت قــال صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه لعــيلٍّ
<هــو أنــت وشــيعتك، تــأيت أنــت وشــيعتك يــوم القيامــة، راضــن مرضيــن، ويــأيت 

عــدوك غضابــًا مقمحــي>)3(.

وأخــرج ابــن عســاكر، عــن جابــر بــن عبــد اهلل، قــال: كنــا عنــد النبــيِّ صــىلَّ 
ــه: إذا  ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــد ص ــاب حمّم ، وكان أصح ــيلٌّ ــل ع ــه فأقب ــه وآل اهلل علي

أقبــل عــيلٌّ قالــوا: قــد جــاء خــري الريــة)4(.

ــول اهلل  ــال يل رس ــال: <ق ــالم ق ــه السَّ ــيلٍّ علي ــن ع ــه، ع ــن مردوي ــرج اب وأخ
ــاءت  ــوض إذا ج ــم احل ــدي وموعدك ــيعتك وموع ــت وش ــه: أن ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص

ــن>)5(. ــرًا حمجل ــون غ ــاب تدع ــم للحس األُم

وعــن جابــر بــن عبــد اهلل، قــال: كنــا عنــد النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه فأقبــل 

)1( تفسري الطري: 24 /542. 
)2( تفسري فرات الكويف: 2/ 884. 

)3( الصواعق املحرقة، ابن حجر: 96، 159. 
)4( احلاكم احلسكاين - شواهد التنزيل: 2/ 460. 
)5( ابن عساكر - تاريخ مدينة دمشق: 42/ 371. 
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عــيلُّ بــن أيب طالــب عليــه الســالم فقــال النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: <قــد أتاكــم 
ــده  ــي بي ــذي نف ــال: <وال ــمَّ ق ــده ث ــا بي ــة فرهب ــت إىل الكعب ــمَّ التف ــي>، ث أخ
ــًا معــي  ــه أّولكــم إيان إّن هــذا وشــيعته هلــم الفائــزون يــوم القيامــة>، ثــمَّ قــال: <إّن
ــوّية  ــمكم بالس ــة وأقس ــم يف الّرعي ــر اهلل وأعدلك ــم بأم ــد اهلل وأقومك ــم بعه وأوفاك

ــة>)1(. ــد اهلل مزّي وأعظمكــم عن

وقــال الســيوطي يف الــدر املنثــور: أخــرج ابــن عــدي، عــن ابــن عبــاس قــال: 
ــال  ــةِ{، ق ــرُ الْبَِريَّ ــمْ خَيْ ــاتِ ُأوَلئِــكَ هُ الِحَ ــوا وَعَمُِلــوا الصَّ ذِيــنَ آمَنُ ــت: }إِنَّ اَلّ ــا نزل )ملَّ
ــالم: <هــو أنــت وشــيعتك يــوم  رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه لعــيلٍّ عليــه السَّ

القيامــة راضــن مرضيــن>()2(.

ــال  ــةِ{ فق ــرُ الْبَِريَّ ــمْ خَيْ ــيّل }ُأوَلئِــكَ هُ ــن ع ــد ب ــن حمم ــارود، ع ــن أيب اجل وع
ــيَعُتك>)3(. ــيُّ َوِش ــا َع ــَت ي ــه: <أْن ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيُّ ص النب

وعــن عائشــة قالــت: قلــت يــا رســول اهلل مــن أكــرم اخللــق عــىل اهلل؟ قــال: 
يــا عائشــة أَمــا تقرئــني: }إِنَّ الَّذِيــنَ َآمَنُــوا وَعَمُِلــوا الصَّالِحَــاتِ ُأوَلئِــكَ هُــمْ خَيْــرُ 
ــيِّ  ــد النب ــا عن ــد اهلل قــال: كن ــن عب ــر ب ــن عســاكر عــن جاب الْبَِريَّــةِ{ وأخــرج اب
، فقــال النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: <والــذي  صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، فأقبــل عــيلٌّ
نفــي بيــده إنَّ هــذا وشــيعته هلــم الفائــزون يــوم القيامــة>، ونزلــت: }إِنَّ الَّذِيــنَ 
ــل  ــد إذا أقب ــرُ الْبَِريَّــةِ{ فــكان أصحــاب حمّم ــمْ خَيْ ــوا وَعَمُِلــوا الصَّالِحَــاتِ ُأوَلئِــكَ هُ َآمَنُ

)1( ابن حجر - الصواعق املحرقة: 96، 159. 
)2( السيوطي - الدر املنثور - اجلزء: 6/ 379. 

)3( تفسري الطري: 542/24. 
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قالــوا: قــد جــاء خــري الريــة.

وهكــذا تبــنّي لنــا بــأنَّ اإلمــام علّيــًا عليــه الســالم هــو الــويل بعــد اهلل تعــاىل 
ــح  ــو صال ــك، وه ــم كذل ــوىل بعده ــو امل ــه، وه ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــوله ص ورس
املؤمنــني، وهــو خــري الريــة، وهــو املقصــود بالواليــة يف بيعــة الغديــر املباركــة.

فبايعــه الرجــال وقــد أمــر النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه النســاء كذلــك بالبيعــة 
ــد ذلــك بصــورة خاصــة  لعــيلٍّ عليــه الســالم بإمــرة املؤمنــني وهتنئتــه، وقــد أكَّ

عــىل زوجاتــه وأمرهــن أْن يذهبــن إىل خيمتــه ويبايعــن.

ــاء، وأْن  ــه م ــري في ــاء كب ــار إن ــه بإحض ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــر رس فأم
يــرب عليــه بســتار بحيــث إنَّ النســاء كــنَّ يضعــن أيديــن يف اإلنــاء خلــف 
الســتار، وأمــري املؤمنــني عليــه الســالم يضــع يــده يف اإلنــاء مــن اجلانــب اآلخر، 

وهبــذه الصــورة متــت بيعــة النســاء.

وقــد أهــدى الرســول األعظــم صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يف يــوم الغديــر عممتــه 
ــالم  ــه الس ــني علي ــري املؤمن ــىل رأس أم ــا ع ــحاب( ووضعه ــمى )الس ــي تس الت
وألقــى بحنكهــا عــىل كتفــه، عــىل مــا كان مــن عــادة العــرب عنــد إعــالن رئاســة 

شــخص.

ــه:  ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــر ق ــل األصغ ــم الثق ــيلٌّ وأوالده ه ع
ــف  ــي، كي ــن ثق ــي ع ــن تلقونن ــألكم ح ــوض فأس ــيَّ احل ــردوا ع ــكون أْن ت <توش
ــي  ــأيب أنــت وُأمِّ خلفتمــوين فيهــا>، حتــى قــام رجــل مــن املهاجريــن وقــال: ب
أنــت نبــيُّ اهلل مــا الثقــالن؟ قــال صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: <األكــرب منهــا كتــاب اهلل 
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تعــاىل: طــرف بيــد اهلل وطــرف بأيديكــم، فتمســكوا بــه ول تضلــوا، واألصغــر منــه 
ــدو>)1(. ــا يل ع ــا يل ويلٌّ وعدومه ــرتيت... ووليه ع

عليٌّ هو املخلوق من �سجرة ر�سول اهلل �سلَّى اهلل عليه واآله

ــا يف  ــم مه ــالم بين ــه الس ــيلٍّ علي ــه لع ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ق
ــت  ــا أصلهــا وأن ــت مــن شــجرة فأن ــا وأن ، خلقــت أن ــا عــيُّ ــي ي ــات: <ادُن من عرف
فرعهــا واحلســن واحلســن أغصانــا، فمــن تعلــق بغصــن منهــا أدخلــه اهلل اجلنــة>)2(.

ــم  ــل لرح ــم وص ــون؛ ووصله ــه إالَّ املؤمن ــق ب ــذي ال يتعل ــن ال ــك الغص ذل
رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وقاطــع الرحــم يف القــرآن الكريــم هــو مــن ال 
يُْتــمْ َأنْ ُتْفسِــدُوا  يتعلــق هبــم، فقــد قــال الفــراء يف قولــه تعــاىل: ﴿َفهَــْل عَسَــيُْتمْ إِنْ تَوَلَّ
عُــوا َأرْحَامَُكــم﴾)3(، قــال املســّيب بــن رشيــك والفــّراء: نزلــت يف  فِــي اأْلَرِْض وَُتَقطِّ
ــل  ــن ُمَغّف ــد اهلل ب ــا روى عب ــل م ــذا التأوي ــل ه ــم؛ ودلي ــي هاش ــة وبن ــي ُأمي بن
ــْم َأْن  ــْيُتْم إِْن َتَولَّْيُت ــْل َعَس ــه يقــول: <َفَه ــه وآل ــيَّ صــىلَّ اهلل علي ــال: ســمعت النب ق
ُتْفِســُدوا يِف ْاألَْرِض>، ثــم قــال: »هــم هــذا احلــّي مــن قريــش أخــذ اهلل عليهــم إن 

ــم«)4(. ــوا أرحامه ــدوا يف األرض وال يقطع ــاس أاّل يفس ــوا النّ َوّل

ــه  ــىلَّ اهلل علي ــد ص ــت حمّم ــل البي ــام أه ــم أي: أرح ــوا أرحامه ــال يقطع ف

)1( مناقب عيل بن أيب طالب: 46-45. 
)2( املناقب: 147.

)3( سورة حممد، اآلية: 22. 
وتفسري  الرهان  يف  اآلية  تفسري  وانظر   ،178/22 القرطبي:  القرآن،  ألحكام  اجلامع   )4(

الثعلبي وتفسري اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن/ الثعالبي.
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وآلــه وهــم أوالد عــيلٍّ عليــه الســالم مــن فاطمــة عليهــا الســالم ومــن يقطــع 
ــرف  ــذي ع ــض ال ــك البغ ــالم، ذل ــه الس ــيلٍّ علي ــه لع ــن ُبغض ــم فم أرحامه
بأحاديــث رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه بأنَّــه ال يبغضــه إالَّ منافــق، فقــد جــاء 
ــيِّ  ــُد النَّبِ ــُه َلَعْه ــَرَأ النََّســَمَة، إِنَّ ــَة َوَب بَّ ــَق احْلَ ــِذي َفَل : <َوالَّ ــاَل َعــيِلٌّ يف كتــاب مســلم َق
ــيِّ َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه وآلِــِه، إيَِلَّ َأْن َل ُيِبَّنـِـي إِلَّ ُمْؤِمــٌن، َوَل ُيْبِغَضنـِـي إِلَّ ُمنَافـِـق>)1(. األُمِّ

نقلــه النســائي وقــال: احلديــث بــِه ســبعة أنفــس، ثــمَّ قــال: وهــؤالء كلُّهــم 
ثقــات)2(.

ذلــك البغــض الــذي ُذكــر يف القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل: }وََلَتعِْرَفنَّهُــمْ فِــي 
ــهُ يَعَْلــمُ َأعْمَاَلُكــمْ{)3(، قــال الشــوكاين يف تفســريها: )واألحاديــث  َلحْــِن الَْقــوِْل وَاللَّ
يف صلــة الرحــم كثــرية جــدًا... ويف قولــه )ولتعرفنهــم يف حلــن القــول(: قــال: 

ببغضهــم عــيّل بــن أيب طالــب()4(.

وكذلــك يف مناقــب ابــن املغــازيل الشــافعي، يرفعــه إىل أيب ســعيد اخلــدري، يف 
قولــه تعــاىل: }وََلَتعِْرَفنَّهُــمْ فِــي َلحْــِن ألَْقــوِْل{، قــال: ببغضهــم عــيلَّ بــن أيب طالــب 

عليــه الســالم)5(.

)1( يِف َصِحيح مسلم: )2682(، والنسائي:115/8، ويف السنن الكرى: 8433، و: 8097 
و:8431 وسري أعالم النبالء، للذهبي: )2246(، ورشح السنة، البغوي )3818(. 

)2( يف السنن الكرى: )8097( و)8431(. 
)3( سورة حممد، اآلية: 30. 

)4( فتح القدير/ الشوكاين )ت 1250 هـ(: 1/ 1378. 
)5( املناقب: 381. 
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وقــال اآللــويس: )ذكــروا مــن عالمــات النفــاق بغــض عــيلٍّ كــرم اهلل تعــاىل 
وجهــه... وعنــدي أنَّ بغضــه ريض اهلل تعــاىل عنــه مــن أقــوى عالمــات النفــاق(

.)1(

ــالم قــال: <والذي فلــق احلبــة وبرأ النســمة  وعــن عــيلِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــه لعهــد النبــيِّ األُمــيِّ إيلَّ أنَّه ل يبنــي إلَّ مؤمــن ول يبغضنــي إلَّ منافق>)2(. إنَّ

وهــو وريــث رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، قــال رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليه 
وآلــه: <لــكلِّ نبــيٍّ ويصٌّ ووارث، وإنَّ وصيــي ووارثــي عــيُّ بــن أيب طالب>)3(.

ــْن  ــة: ﴿َفَم ــة املباهل ــري آي ــاء يف تفس ــد ج ــه، فق ــول اهلل ومن ــس رس ــو نف وه
ــَك فِيــِه ِمــن َبْعــِد َمــا َجــآَءَك ِمــَن أْلِعْلــِم َفُقــْل َتَعاَلــْوا َنــْدُع َأْبنَآَءَنــا َوَأْبنَآَءُكــْم  َحآجَّ
ــىَل  ــَت أهللَِّ َع ْعنَ ــل لَّ ــْل َفنَْجَع ــمَّ َنْبَتِه ــُكْم ُث ــنَا َوَأنُفَس ــآَءُكْم َوَأنُفَس ــآَءَنا َونَِس َونَِس
أْلَكـٰــِذبنَِي﴾)4( بــأنَّ أنفســنا املقصــود هبــا عــيّل بــن أيب طالــب عليــه الســالم)5(.

ــال:  ــه ق ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــعبي أنَّ رس ــن الش ــري ع ــت التفاس ونقل
)<لقــد أتــاين البشــر هبلكــة نجــران حتــى الطــر عــى الشــجر لــو متــوا عــى املالعنة>، 
وروي أنَّ أســقف نجــران ملَّــا رأى رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه مقبــاًل ومعــه 
عــيلٌّ وفاطمــة واحلســنان - عليهــم الســالم -، قــال: يــا معــرش النصــارى: إينِّ 

)1( روح املعاين، لآللويس: 26/ 78. 
)2( املصنف: ج7/ مسألة 4723 )18(. 

)3( مناقب عيل بن أيب طالب: 262. 
)4( سورة آل عمران، اآلية: 61. 

)5( انظر: تفسري اجلامع ألحكام القرآن: 99/4. 
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ــال  ــه ف ــه ألزال ــن مكان ــاًل م ــل جب ــاىل أْن يزي ــألوا اهلل تع ــو س ــًا ل ألرى وجوه
ــوا فتهلكــوا()1(. تباهل

ــاب  ــل أصح ــىل فض ــه ع ــوى من ــل ال يشء أق ــه دلي ــرشي: )وفي ــال الزخم وق
الكســاء عليهــم الســالم، وفيــه برهــان واضــح عــىل صحــة نبــّوة النبــيِّ صــىلَّ اهلل 
ــم أجابــوا إىل ذلــك()2(. ــه ل يــرِو أحــد مــن موافــق وال خمالــف أنَّ عليــه وآلــه ألنَّ

تــه بعــد رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: فعــن ســلمن الفاريس  وهــو أعلــم ُأمَّ
ــه  تــك؟ فإنَّ قــال: ســألت رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه مــن وصيــك مــن ُأمَّ
ــا  ــه: <ي ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــال ص ــه، فق ــن ُأّمت ــه ويصٌّ م ــيٌّ إالَّ وكان ل ــث نب ل ُيبع
ــن  ــى م ــن كان ويص موس ــدري م ــل ت ــي، فه ت ــن ُأمَّ ــي م ــن وصي ــألتني ع ــلان س س
تــه؟>، فقلــت: كان وصيــه يوشــع بــن نــون فتــاه، فقــال صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه:  ُأمَّ
ــىلَّ اهلل  ــال ص ــم، ق ــوله أعل ــت: اهلل ورس ــه؟>، قل ــدري مل كان أوىص إلي ــل ت <فه
ــي  ت ــم ُأمَّ ــو أعل ــي ه ــده، ووصي ــه بع ت ــم ُأمَّ ــه كان أعل ــه ألنَّ ــه: <أوىص إلي ــه وآل علي

بعــدي عــّي بــن أيب طالــب>)3(.

ــى  ــولِهِ إَِل ــهِ وَرَسُ ــنَ اللَّ ــاىل: }وََأَذانٌ مِ ــبحانه وتع ــه س ــري قول ــاء يف تفس ــد ج فق
النَّــاِس يَــوْمَ الْحَــجِّ اأْلَْكبَــِر{)4(.

فكيــف يــؤدي اخلالفــة أحــد بعــد رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه غــري عــيلٍّ 

)1( روح املعاين، لآللويس: 3/ 189. 
)2( الكشاف: 1/ 565. 

)3( سورة التوبة، اآلية: 3. 
)4( بصائر الدرجات، للصفار: 141. 
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عليــه الســالم، وقــد قــال رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: <عــيٌّ منــي وأنــا منــه، 
ول يــؤّدي عنــي إلّ عــّي>)1(.

ــن  ــات م ــر آي ــت ع ــا نزل ــال: <ملَّ ــه ق ــالم أنَّ ــه الس ــيلٍّ علي ــن ع ــد روي ع وق
بــراءة عــن النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه دعــا أبــا بكــر ليقرأهــا عــى أهــل مكــة، فقــال 
يل: أدرك أبــا بكــر، فحيثــا لقيتــه فخــذ الكتــاب منــه فاقــرأه عــى أهــل مكــة، فلحقتــه 
فأخــذت الكتــاب منــه، ورجــع أبــو بكــر، وقــال: يــا رســول اهلل نــزل يّف يشء؟ قــال: 

ل، ولكــنَّ جربيــل جــاءين فقــال: لــن يــؤدي عنــك إلَّ أنــت أو رجــٌل منــك>)2(.

وعــن أيب جعفــر حممــد بــن عــيلِّ بــن حســني بــن عــيلٍّ عليهــم الســالم قــال: 
ــر  ــا بك ــث أب ــد كان بع ــه، وق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــى رس ــراءة ع ــت ب ــا نزل <ملَّ
ــال: ل  ــر! فق ــت إىل أيب بك ــو بعث ــول اهلل، ل ــا رس ــه: ي ــل ل ــاس؛ قي ــج للن ــم احل ليقي
يــؤّدي عنــي إلَّ رجــل مــن أهــل بيتــي!... فقــام عــيُّ بــن أيب طالــب عليــه الســالم، 

ــول اهلل>)3(. ــره رس ــذي أم ــاس بال ــأذن يف الن ف

امل�سادر 

)1( املصنف البن أيب شيبة )ت 235هـ(: ج 7، مسألة 4723 فضائل عيّل بن أيب طالب عليه 
السالم ص 496. وسنن الرتمذي: مسألة 3719:ج 5/ 595. وسنن ابن ماجة: مسألة 

119 والسنن الكرى، واملعجم الكبري للطراين: مسألة 3512.
البخاري،  صحيح  رشح  يف  الباري  فتح  وانظر:   .556  /1 للشوكاين:  القدير،  فتح   )2(
التفسري: مسألة 11039  الزوائد:  العسقالين: احلديث 4379/ صفحة 169. وجممع 
ومسند أمحد بن حنبل )العرشة املبرشين باجلنة(: مسألة: 1299. الكشاف: 107/14. 

)3( الكشاف: 108/14.
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القرآن الكريم

1- االحتجــاج: العالمــة أبــو منصــور أمحــد بــن عيّل بــن أيب طالــب الطريس 
)ت 548هـــ(، مالحظات الســيد حممد باقر اخلرســان.

ــن عــيّل بــن  ــن احلســني ب ــة إىل ســبيل الرشــاد: أمحــد ب 2- االعتقــاد واهلداي
موســى البيهقــي أبــو بكــر )ت 458هـــ(، حتقيــق: أمحــد عصــام الكاتــب، ط1، 

1401هـ.

ــن  ــيّل ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق أب ــيخ الص ــدوق: الش ــايل الص 3- أم
احلســني بــن بابويــه القمــي )ت 281هـــ(، ط1 مؤسســة األعلمــي، بــريوت- 

لبنــان، 2009 م.

4- اإلمامــة والسياســة، املعــروف بتاريــخ اخللفــاء: ابــن قتيبــة الدينــوري أبــو 
ــواء  ــريي، ط1، دار األض ــيل ش ــتاذ ع ــق: األس ــلم حتقي ــن مس ــد اهلل ب ــد عب حمم

للطباعــة والنــرش 1990م.

ــن  ــد اهلل ب ــري عب ــو اخل ــن أب ــارص الدي ــل: ن ــل وأرسار التأوي ــوار التنزي 5- أن
عمــر بــن حممــد الشــريازي الشــافعي البيضــاوي )ت 685 هـــ(، تقديــم: حممــد 

عبــد الرمحــن دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت.

ــم  ــيد هاش ــرّس الس ــّدث املف ــة املح ــرآن: العالم ــري الق ــان يف تفس 6- الره
ــالمية  ــات اإلس ــم الدراس ــق: قس ــراين )ت 1107هـــ(، حتقي ــيني البح احلس

ــم. ــة يف ق ــة البعث مؤسس

ــرن  ــار )ت الق ــي الصف ــن القمِّ ــن احلس ــد ب ــات، حمم ــر الدرج 7- بصائ
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الثالــث(، ط األمحــدي، طهــران.

8- تاريــخ بغــداد: أبــو بكــر أمحــد بــن عــيّل ْبــن ثابــت ْبــن َأمْحَــد ْبــن مهــدي 
اخلطيــب البغــدادي )ت 463هـــ(، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الكتــب 

العلميــة - بــريوت.

9- تاريــخ خلفــاء املســلمني: احلافــظ جــالل الديــن الســيوطي )ت911هـ(، 
حتقيــق: محــدي الدمــرداش، ط1 مكتبــة نزار مصطفــى، 1425هـــ- 2004م.

ــة اهلل  ــن هب ــن ب ــن احلس ــيّل ب ــم ع ــو القاس ــق: أب ــة دمش ــخ مدين 10- تاري
املعــروف بابــن عســاكر )ت 571هـــ( املحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، 

ــر. ط دار الفك

11- التبيــان يف تفســري القــرآن: شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن 
ــد  ــح: أمح ــراين، تصحي ــزرك الطه ــا ب ــيخ اغ ــه: الش ــدم ل ــويس ق ــيّل الط ــن ع ب

ــان. ــاء الــرتاث، بــريوت - لبن حبيــب العامــيل، دار إحي

12- تفســري احلــري - أبــو عبــد اهلل احلســني ابــن احلكــم بــن مســلم احلــري 
)ت286هـــ(، حتقيق: الســيد حممــد رضا احلســيني، 1987م.

13- تفســري الصايف، املوىل حمســن امللقــب بالفيض الكاشــاين )ت1091هـ(، 
ط3 مكتبــة الصــدر، إيــران - طهران.

ــن  ــر ب ــن عم ــمعيل ب ــداء إس ــظ أيب الف ــم للحاف ــرآن العظي ــري الق 14- تفس
كثــري القــريش الدمشــقي )ت774هـــ( حتقيق: ســامي حممــد الســالمة، دار طيبة.

ــي )القــرن الثالــث  ــي، أبــو احلســن عــيّل بــن إبراهيــم القمِّ 15- تفســري القمِّ
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ــاب  ــة دار الكت ــري، مؤسس ــوي اجلزائ ــب املوس ــيد طي ــق: الس ــري(، حتقي اهلج
للطباعــة والنــرش، ط3 قــم - إيــران.

ــرات  ــن ف ــم ب ــن إبراهي ــرات ب ــم ف ــو القاس ــويف: أب ــرات الك ــري ف 16- تفس
الكــويف، مــن أعــالم الغيبــة الصغــرى، حتقيــق: حممــد كاظــم، مؤسســة التاريــخ 

العــريب ط1، 1432هـــ - 2011م.

17- جامــع األحاديــث )اجلامــع الصغــري( وزوائــده واجلامــع الكبــري 
ــه األحاديــث املوضوعــة  ــور ويلي ــيِّ األن ــه اجلامــع األزهــر يف حديــث النب ويلي
ــن  ــد الرمح ــن عب ــالل الدي ــيل: ج ــانيد واملراس ــه املس ــري ويلي ــع الكب ــن اجلام م
الســيوطي - عبــد الــرؤوف بــن حممــد املنــاوي، حتقيــق: صقــر وعبــد اجلــواد، 

ــة 1414هـــ - 1994م. ــة املكرم ــة، مك ــة التجاري املكتب

ــر  ــن جري ــد ب ــر حمم ــرآن: أليب جعف ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 18- جام
ــق: حممــد حممــود شــاكر، دار املعــارف - مــرص. الطــري )ت310 هـــ(، حتقي

ــاري  ــد األنص ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــرآن: أليب عب ــكام الق ــع ألح 19- اجلام
ــان، 1993م. ــريوت - لبن ــر - ب ــي )ت671هـــ(، دار الفك القرطب

20- اجلواهــر احلســان يف تفســري القــرآن )تفســري الثعالبــي( )ت875هـــ(: 
ــي:  ــي املالك ــد الثعالب ــو زي ــوف أب ــن خمل ــد ب ــن حمم ــن اب ــد الرمح ــف: عب املؤل
ــاء  ــد املوجــود، دار إحي ــق: عــيل حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد عب حتقي

ــان. ــريوت- لبن ــرتاث، ب ال

ــادرة  ــة رســالة ن ــن تيمي ــة: اب ــنة والبدع ــني الس ــت ب 21- حقــوق أهــل البي
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ــادر  ــد الق ــتاذ عب ــك األس ــري، وكذل ــراب الظاه ــو ت ــا أب ــة، نرشه ــن تيمي الب
ــورة  ــائل املنث ــع الرس ــه جام ــد يف كتاب ــو زي ــر أب ــًا بك ــا أيض ــد نرشه ــا، وق عط

اجلــزء3 / 115-69.

22- خصائــص أمــري املؤمنــني عــيلِّ بــن أيب طالــب عليــه الســالم: املؤلــف: 
أمحــد بــن شــعيب النســائي أبــو عبــد الرمحــن: حتقيــق: أمحــد مرييــن البلــويش، 

مكتبــة املعــال - الكويــت، 1406هـــ - 1986م.
ــي، دار  ــمني احللب ــروف بالس ــف املع ــن يوس ــد ب ــون: أمح ــدر املص 23- ال

ــم. القل
24- الــدر املنثــور: جــالل الديــن الســيوطي، ط1، مركــز هجــر، 1424هـــ 

- 2003م.
25- الداللــة القطعيــة االحتمليــة يف القــرآن الكريــم: د. زهــور كاظــم 

صــادق، أطروحــة الدكتــوراه، 2015 جامعــة بغــداد، 2015.
ــاس  ــو العب ــن أب ــّب الدي ــى: حم ــب ذوي القرب ــى يف مناق ــر العقب 26- ذخائ
ــرم  ــق: أك ــي )ت694هـــ(، حتقي ــري املك ــد الط ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــد ب أمح

ــاؤوط ط1/ 1415هـــ. ــود األرن ــويش وحمم الب
ــاء  ــاين: أليب الثن ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــري الق ــاين يف تفس 27- روح املع
الســيد حممــود بــن عبــد اهلل اآللــويس )ت1270هـــ(، حتقيــق: حممد أمحــد األمد، 
وعبــد الســالم الســالمي، ط1، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، 2000م.
28- الريــاض النــرة يف مناقــب العــرشة: احلافــظ أبــو العبــاس أمحــد بــن 
ــة  ــافعي )ت694هـــ( ط مطبع ــري الش ــن الط ــب الدي ــد، حم ــن حمم ــد اهلل ب عب
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ــريوت. ــي، ب ــاين احللب ــن النعس ــدر الدي ــد ب ــح: حمم ــرص، تصحي ــي م اخلانج
29- ســري أعــالم النبــالء: حممــد بــن أمحــد بــن عثــمن الذهبــي، ط مؤسســة 

الرســالة، 1422هـ- 2001م.
ــد املعــروف  ــن أمح ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل ب ــل: احلافــظ عبي ــواهد التنزي 30- ش
بـ)احلاكــم احلســكاين( احلنفــي النيســابوري )القــرن اخلامــس اهلجــري(، حتقيق: 

حممــد باقــر املحمــودي، مؤسســة األعلمــي، بــريوت- لبنــان.
31- صحيح البخاري: ط بوالق.

32- صحيــح مســلم: مســلم بــن حجــاج، حتقيــق: نظــر بــن حممــد الفاريــايب 
أيب قتيبــة، ط1، دار طيبــة، 1427 هـ - 2006م.

33- الصواعــق املحرقــة عــىل أهــل الرفــض والضــالل والزندقــة: أمحــد بــن 
حممــد بــن عــيل بــن حجــر اهليتمــي الســعدي األنصــاري، شــهاب الديــن شــيخ 

اإلســالم، أبــو العبــاس، طبعــة مــرص 1889.
ــر  ــن حج ــيلِّ ب ــن ع ــد ب ــاري، أمح ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب 34- فت

ــرتاث 1407هـــ-1986م. ــان لل ــقالين، دار الري العس
ــوكاين  ــد اهلل الش ــن عب ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــر: حمم ــح القدي 35- فت
ــق. ــب - دمش ــم الطي ــري، دار الكل ــن كث ــي)ت 1250هـــ( ط1، دار اب اليمن
ــن  ــد ب ــي(: أمح ــري الثعلب ــرآن )تفس ــري الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 36- الكش
ــام أيب  ــق: اإلم ــحاق )ت 427هـــ( حتقي ــو إس ــي، أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب حمم
حممــد بــن عاشــور، مراجعــة: األســتاذ نظــري الســاعدي، ط، دار إحيــاء الــرتاث 

ــان. العــريب، 1422هـــ - 2002م، بــريوت - لبن
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37- لســان العــرب: لإلمــام العالمــة ابــن منظــور )ت 711هـــ(، حتقيــق: 
يــارس ســليمن أيب شــادي وجمــدي فتحــي الســيد، دار التوفيقيــة للــرتاث، 

2009م. القاهــرة، 
38- جممــع البيــان يف تفســري القــرآن: أمــني اإلســالم أبــو عــيلِّ الفضــل بــن 
املحســن الَطــريس )ت548هـــ(، ط2، دار املرتــى، بريوت - لبنــان، 1430هـ 

- 2009م.
39- جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد: نــور الديــن عــيلِّ بــن أيب بكــر اهليثمــي 
ــق:  ــر، حتقي ــن حج ــي واب ــني: العراق ــني اجلليل ــر احلافظ )ت807هـــ(، بتحري

ــة القــديس، 1414هـــ - 1994م. حســام الديــن القــديس، مكتب
40- املســتدرك عــىل الصحيحــني، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم 

النيســابوري، دار املعرفــة، 1418هـــ - 1998م.
41- مسند أسمء بنت عميس، ط املوصل.

ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل أمح ــو عب ــل: أب ــن حنب ــد ب ــام أمح ــند اإلم 42- مس
حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين )ت241هـــ( دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 

1414هـــ - 1993م.
43- املصنــف: عبــد اهلل بــن حممــد بــن أيب شــيبة، ط1، دار الفكــر، 1414هـ 

- 1994م.
ــعود  ــن مس ــني ب ــد احلس ــن أيب حمم ــي الدي ــام حمي ــل: لإلم ــال التنزي 44- مع
الفــراء البغــوي الشــافعي )ت516هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد اهلل النمــر - عثــمن 
مجعــة ضمرييــة - ســليمن مســلم احلــرش، ط دار طيبــة، الريــاض، 1409هـــ - 
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1989م.
45- املعجــم األوســط: أبــو القاســم ســليمن بــن أمحــد املعــروف بالطــراين 
)ت360هـــ(، حتقيــق: الدكتــور: حممــد الطحــان أســتاذ احلديــث بكليــة الرشيعة 
والدراســات اإلســالمية، ط1، مكتبــة املعــارف، الرياض 1405هـــ - 1985م.

ــراين  ــروف بالط ــد املع ــن أمح ــليمن ب ــم س ــو القاس ــري: أب ــم الكب 46- املعج
)ت360هـــ(، حتقيــق: محــدي عبــد املجيــد الســلفي.

47- مناقــب عــيلِّ بــن أيب طالــب عليــه الســالم: للحافــظ أيب احلســن عــيل 
ــد  ــق: أيب عب ــن املغــازيل )ت483هـــ(، حتقي ــن حممــد الواســطي املعــروف باب ب

الرمحــن تركــي بــن عبــد اهلل الوادعــي، ط1، صنعــاء 1424هـــ - 2003م.
ــة(:  ــط املقريزي ــار )اخلط ــط واآلث ــر اخلط ــار يف ذك ــظ واالعتب 48- املواع
تقــي الديــن املقريــزي )ت845هـــ(، حتقيــق: الدكتــور أيمــن فــؤاد ســيد، ط1، 

ــدن. ــان بلن ــة الفرق مؤسس
49- وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، املؤلــف: أبــو العبــاس شــمس 
الديــن أمحــد بــن حممــد ابــن إبراهيــم بــن أيب بكــر بــن خلــكان الرمكــي اإلربــيل 
ــان،  ــريوت - لبن ــادر، ب ــاس، ط، دار ص ــان عب ــق: إحس )ت681هـــ( املحق

1972م.
50- اليقــني باختصــاص موالنــا عــيلٍّ عليــه الســالم بإمــرة املؤمنــني ويتلــوه 
ــن  ــيلِّ ب ــن ع ــيد ريض الدي ــني: الس ــار اليق ــن أخب ــا زاد م ــني ألرسار م التحص
الطــاووس احلــيل، حتقيــق: احلافــظ الذهبــي يف تلخيصــه، مؤسســة دار الكتــاب 

)اجلزائــري(، قــم - إيــران 1413هـــ.
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داللة األسبقية وقياس األولوية يف القرآن الكريم/ آيات الغدير 
أمنوذجًا

م. د. فردو�ش ها�سم اأحمد العلوي

املقدمة

ــالم عــىل أرشف األنبيــاء واملرســلني  احلمــد هلل ربِّ العاملــني، والصــالة والسَّ
ــد صــىّل اهلل عليــه وآلــه وعــىل ابــن عّمــه ســّيد الوصّيــني وقائــد  أيب القاســم حممَّ

الغــّر املحّجلــني ورمحــة اهلل وبركاتــه وبعــد...

فــإّن الباحــث يف ســرية اإلمــام عــيلٍّ عليــه الســالم ينــال مــن الــرشف والعلــم 
ــاج  ــة العلــم ورساجهــا الوّه ــاب مدين واملعرفــة مــا ل ينلــه أحــٌد غــريه، فهــو ب
ــه اهلل تعــاىل ليكــون خليفــة  الــذي مــأ الكــون نــورًا وعلــًم، وهــو الــذي نّصب
ــة  ــوم: )دالل ــع املوس ــي املتواض ــك كان بحث ــه؛ لذل ــه وآل ــىّل اهلل علي ــه ص نبّي
األســبقية وقيــاس األولويــة يف القــرآن الكريــم/ آيــات الغديــر ُأنموذجــًا( مــن 
املوضوعــات املهمــة يف العلــوم التفســريية واملباحــث العقائدّيــة عــىل حدٍّ ســواء، 
إذ يعــّد مــن البحــوث املهّمــة التــي تالمــس عقيــدة املســلم يف حقيقــة اختيــاره 
ملــن هــو َأوىل وَأحــّق ملنصــب الزعامــة مــن بعــد رســول اهلل صــىّل اهلل عليــه وآله، 
وهــو اإلمــام عــيّل عليــه الســالم فهــو عــدل القــرآن وبــاب علــم مدينــة رســول 
ــة  ــة أحقّي ــة والداللّي ــة والنقلّي ــن العقلّي ــنّي القرائ ــه، إذ تب ــه وآل اهلل صــىّل اهلل علي
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اإلمــام عليــه الســالم هلــذا املنصــب، اعتــمدًا عــىل مصاديــق اآليــات، والداللــة 
ــورة  ــات املذك ــات الرواي ــة، وانعكاس ــبق واألولوي ــى الس ــة ملعن ــة واملعنوّي املاّدي
ــرآن،  ــع )الق ــادر الترشي ــتعانة بمص ــا، وباالس ــل مصادرن ــة قب ــادر العاّم يف مص

الســنّة، اإلمجــاع، العقــل(.

لــذا كان البحــث متكونــًا مــن مقّدمــة تبــنّي اإلطــار العــام للبحــث، ومتهيــد 
ــن الســبق، واألســبقّية يف اللغــة واالصطــالح، وتعريــف قيــاس األولوّيــة  َتَضمَّ

عنــد املفرّسيــن واألصوليــني يف اللغــة واالصطــالح.

واملبحــث األَّول املوســوم: )حــّق الســبق واألولوّيــة مــن وجهــة نظــر 
ــًا  ــت مصداق ــي ُجعل ــات الت ــن الرواي ــمذج م ــن ن ــذي يتضم ــريّية(، وال تفس
لتفســري اآليــات القرآنّيــة الداّلــة عــىل الســبق واألولوّيــة، والتــي تبــنّي أّن حقيقــة 
الســبق إّنــم ُجعلــت لفئــة معّينــة مــن النــاس، ممـّـن تتجــىّل هبــم صفــات القربــى 
ــة  ــت عاّم ــي وليس ــزاء اإلهل ــن اجل ــب األُوىل م ــم املرات ــاىل، وحيازهت إىل اهلل تع

ــاس. ــكلِّ الن ل

ــة(  ــة واملعنوّي ــة بــني املادّي ــا املبحــث الثــاين املوســوم: )األســبقية واألولوّي أّم
فهــو يتضمــن التفريــق بني الداللتــني املادّيــة واملعنوّيــة للســبق، إذ إّن األُوىل تعني 
األســبقّية يف الزمــن، والثانيــة تعني األســبقية يف املكانــة والتي تســّمى)األولوّية(، 
ــد  ــاس األولوّية(عن ــن، و)قي ــد املفرّسي ــة عن ــى األولوّي ــني معن ــق ب وكــذا التفري

األُصوليــني، إذ إّن لــكلٍّ منهــا دالالت خمتلفــة قــد جتتمــع يف هــذا البحــث.

واملبحــث الثالــث املوســوم: )األولوّيــة يف اآليــات الغديرّيــة( الــذي يتضمــن 
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ــىل  ــات ع ــر، وتطبيق ــوم الغدي ــه ي ــه وآل ــىّل اهلل علي ــيِّ ص ــة النب ــًا خلطب ملخص
اآليــات التــي نزلــت يــوم الغديــر، وبيــان دالالهتــا عنــد املفرّسيــن، والــدالالت 
املادّيــة واملعنوّيــة، إلظهــار حــّق الســبق واألولويــة لتســنّم هــذا املنصــب اإلهلي، 

وكــذا بيــان اآلراء يف ذلــك عنــد الفريقــني.

وكــذا تضّمــن البحــث خامتــة بأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الباحثــة، 
وقائمــة بأهــم املصــادر واملراجــع التــي أعانــت الباحثــة يف بحثهــا.

وأخــريًا نســأل املــوىل العــيلَّ القديــر أْن جيعلنــا مــن املتمســكني بواليــة أمــري 
ــالم، ومــن الســائرين عــىل نجــه يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون  املؤمنــني عليــه السَّ

إالَّ مــن أتــى اهلل بقلــب ســليم، وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل ربِّ العاملــني.

التمهيد:

القيا�ش يف اللغة وال�سطالح:

القيــاس يف اللغــة مــن قيــس: و)قــاَس الــيء َيقيُســه َقْيســًا وقياســًا واْقتاســه 
ره عــىل مثالــه()1(. وَقيَّســه إِذا قــدَّ

ــه،  ــه َيِقيس ــة يف قاَس ــًا: لغ ــه َقْوس ــيء َيقوُس ــاَس ال ــدار، وق ــاس: املِْق واملِقي
ــف)2(. ــته، باألَل ــال َأَقْس ــًا، وال يق ــًا وِقياس ــه َقْوس ــته َأُقوُس ــته وُقْس ــال: ِقْس ويق

)1( ابن منظور، لسان العرب: 6/ 187.
)2( ينظر: م. ن.
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واملِْقياس: ما ِقيَس به، امُلقاَيسة ُمفاَعَلة من القياس)1(.

والقيــاس: بكــرس القــاف مصــدر قــاس، التقديــر. أو القيــاس يعنــي إحلــاق 
ــة وهــو عــىل نوعــني: أصــٍل بفــرٍع يف احلكــم الحتادمهــا يف العلَّ

ــادرت  ــه بنفــي الفــارق، مــا تب ــة، مــا قطــع في ــاس العلَّ 1- قيــاس جــيل: قي
ــد ســمع احلكــم. ــه إىل الفهــم عن عّلت

2- قيــاس خفــي: قيــاس الشــبه، مــا ل يقطــع فيــه بنفــي الفــارق مــا ل تــدرك 
علتــه إالَّ بالفكــر والتأمــل.

3- قيــاس األوىل: مــا كانــت العّلــة فيــه يف الفــرع أظهــر منهــا يف األصــل)2(، 
ــع  ــر جام ــم بأم ــه عنه ــم أو نفي ــم هل ــات حك ــوم يف إثب ــىل معل ــوم ع ــل معل مح

ــم)3(. بينه

وقال اآلمدي: )مساواة فرع بأصل يف عّلة حكمه()4(.

ــل  ــم مث ــات حك ــو إثب ــاس ه ــة أّن القي ــب الذريع ــى وصاح ــرى املرت وي
املقيــس عليــه للمقيــس)5(، وقيــل هــو: إثبــات حكــم األصــل يف الفــرع 

)1( ينظر: م. ن.
)2( حممد قلعجي، معجم لغة الفقهاء: 373.

)3( ابن جزي، تقريب الوصول إىل علم األصول: 185.
)4( اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام: 3/ 170.

)5( املرتى، الذريعة: 2/ 669. ينظر: الطويس، العدة: 2/ 647.
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الشــرتاكهم يف عّلــة احلكــم)1(.

يبــدو مــن خــالل مــا تقــّدم أّن للقيــاس جنبتــني إحدامهــا اجلنبــة املادّيــة التــي 
تعنــى باملقاديــر، واألُخــرى معنوّيــة تعنــى باملقارنــة بــني األحــكام.

األولويــة يف اللغــة: واألَّول واألوىل بمنزلــة أفعــل وفعــىل، ومجــع أول: 
أولــون: ومجــع أوىل: أوليــات، كــم أنَّ مجــع األُخــرى: ُأخريــات)2(.

واألوىل بالــيء: األحــق بــه مــن غــريه، وهــم األولــون، واالثنــان: األوليان، 
وكذلــك كّل كلمــة يف آخرهــا ألــف إذا مجعتــه بالنــون، كان اعتــمد الــواو واليــاء 
ــد  ــو وعي ــروف، وه ــى، وأوىل: مع ــو: مثن ــه، نح ــىل نصب ــون ع ــل الن ــني قب اللت

وهتــدد وتلهــف)3(.

أوىل، األولويــة: األوىل: األحــق. األجــدر. األحــرى. ترجيــح أحــد القولــني 
أو االحتملــني عــىل اآلخــر بوجــٍه مــا، أي اســتنادًا عــىل دليــل، األولويــة: حــال 

كــون الــيء أوىل)4(.

تعريف قيا�ش الأولوية:

ــه  ــع في ــاء اجلام ــا كان اقتض ــو م ــة: وه ــاس األولوي ــة أو قي ــوم املوافق مفه

)1( الغزايل، شفاء الغليل: 18.
)2( الفراهيدي، العني: 8/ 368.

)3( م. ن: 8/ 370.
)4( مركز املعجم الفقهي، املصطلحات: 563.
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ــرآن  ــا ورد يف الق ــه م ــل)1(، ومثال ــه يف األص ــد من ــوى وأوك ــرع أق ــم بالف للحك
ــآ  هُمَ ــاىل: ﴿َفــاَ تَُقــل َلّ ــال تع ــن، ق ــن الوالدي ــف م ــن التأف ــي ع ــن النه ــم م الكري

ــم)3(. ــة إليه ــه اإلهان ــم، وتوجي ــم رضهب ــايض بتحري ﴾)2( الق ُأفٍّ

ــا فحــوى اخلطــاب: )وهــو مــا ُدلَّ عليــه بالتنبيــه، وُيشــرتط فيــه أْن يكــون  أمَّ
املســكوت عنــه َأوىل باحلكــم، ولذلــك يســّمى التنبيــَه باألدنــى عــىل األعــىل()4(.

أو هو: أْن يكون املسكوت عنه َأوىل باحلكم، كالرب مع التأفيف)5(.

أو )املعنى املستنبط من النّص، الذي ل يرد النّص من أجله()6(.

ــه  ــدلُّ علي ــا ال ي ــو م ــاب ه ــوى اخلط ــني أنَّ فح ــد األُصولي ــروف عن واملع
ــم هــو مســكوت عنــه، لكــن يســتفاد مــن اللفــظ بكــون  اللفــظ بمنطوقــه، وإنَّ
ــم  ــن حتري ــتفاد م ــرب املس ــم ال ــوق، كتحري ــه يف املنط ــه أوىل من ــم في احلك

ــق َأوىل)7(. ــف بطري التأفي

ــم،  ــىل التقدي ــدّل ع ــح ي ــد صحي ــل واح ــاف أص ــاء والق ــني والب ــبق: الس س

)1( احلكيم، الفقه املقارن: 1/ 357.
)2( سورة اإلرساء، اآلية: 23.

)3( احلكيم، الفقه املقارن: 1/ 357.
)4( الداماد، الرواشح السموية: 297.

)5( الشهيد األول، ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة: 1/ 53.
)6( حممد قلعجي، معجم لغة الفقهاء: 68.

)7( الكركي، جامع املقاصد: 8/ 186.
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ــا الســبق فهــو اخلطــر الــذي يأخــذه الســابق)1(. يقــال ســبق يســبق ســبقًا، فأمَّ

والســبق تقــدم الــيء عــىل طالــب اللحــوق بــه: ســبق يســبق ســبقًا وتســابق 
تســابقًا، وســابقة مســابقة واســتبقوا اســتباقًا، وســبقه تســبيقًا إذا أعطاه السبق)2(.

ــبقًا  ــبق س ــبق يس ــه: )س ــوق ب ــب اللح ــىل طال ــيء ع ــدم ال ــبق تق والس
وتســابقًا، وســابقة مســابقة واســتبقوا اســتباقًا وســبقه تســبيقًا إذا أعطــاه الســبق(

.)3(

والسبق مصدر: سبق، وهو يف اللغة: )القدمة يف اجلري ويف كلِّ يشء()4(.

م يف الزمــان،  واألَْســَبِقيَّة: )اســم( مصــدر صناعــّي مــن أســبُق: أقدميَّــة، تقــدُّ
ــاب أســبقّية  ــة باألســبقية، هلــذا الكت ــال الرتقي ــن ن م عــىل اآلخري ــة وتقــدُّ أولوّي
ــا:  ــبقيَّة زماًن ــة، األس ــة: األولويَّ ــبقّية رتب ــروح األس ــوع املط ــث املوض يف بح

ــة)5(. األقدميَّ

األولويــة: حــال كــون الــيء أوىل. )انظــر: أوىل(: األســبقية، الســبق: 
حــق الســبق، وهــو مــا يــؤدي إىل عــدم مزامحــة غــريه، فمثــاًل عبــارة فــالن لــه 
ــا)6(. ــه فيه ــريه مزامحت ــوز لغ ــه ال جي ــى أنَّ ــوات تعن ــك أرض امل ــة يف متل األولوّي

)1( أمحد بن زكريا ابن فارس، مقاييس اللغة: 3/ 129.
)2( الطويس، التبيان يف تفسري القرآن: 5/ 147.

)3( م. ن.
)4( حممود عبد الرمحن عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية: 2/ 239.

)5( معجم املعاين اجلامع.
)6( مركز املعجم الفقهي، املصطلحات: 563.
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ــًا بســيطًا بــني تعريــف  ــاك فرق ــدو مــن خــالل التعريفــات الســابقة أّن هن يب
ــة. ــدم املزامح ــة، وع ــة واألولوي ــب األمهي ــر بحس وآخ

املبحث الأول: حّق ال�سبق والأولوية من وجهة نظر تف�سريية:

ــبقية(،  ــي )األس ــة وه ــا مادّي ــان إحدامه ــم داللت ــرآن الكري ــبق يف الق للس
ــان  ــم لبي ــز بينه ــن التميي ــدَّ م ــذا الب ــة(؛ ل ــي )األولوي ــة وه ــرى معنوي واألُخ

ــم. ــة كلٍّ منه دالل

نْصَــاِر وَالَّذِينَ  وَُّلــونَ مِــنَ الْمُهَاِجِريــنَ وَاأْلَ األســبقّية: قــال تعــاىل: ﴿ وَالسَّــابُِقونَ اأْلَ
نْهَــارُ  اتَّبَعُوهُــمْ بِِإحْسَــاٍن رَضِــيَ اهلل عَنْهُــمْ وَرَُضــوا عَنْــهُ وََأعَــدَّ َلهُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْــِري تَحَْتهَــا اأْلَ

ــوُْز الْعَظِيــمُ﴾)1(. ــدًا َذلِــكَ الَْف ــا َأبَ خَالِدِيــنَ فِيهَ

وقال تعاىل: ﴿وَالسَّابُِقونَ السَّابُِقونَ﴾)2(.

ــا نزلــت يف عــيلٍّ عليــه الســالم، وروى  روي يف }وَالسَّــابُِقونَ السَّــابُِقونَ{ أنَّ
ــلِهِ ُأوَلئِــكَ  ــهِ وَرُسُ ــوا بِاللَّ ــاىل }وَالَّذِيــنَ َآمَنُ ــه تع ــنده يف قول ــل يف مس ــن حنب ــد ب أمح
ــالم، والصديقــون ثالثــة: حبيب  ــا نزلــت يف عــيلٍّ عليــه السَّ هُــمُ الصِّدِّيُقونَ{)3(أنَّ
بــن موســى النجــار، وهــو مؤمــن آل يــس، وحزقيــل، وهــو مؤمــن آل فرعــون، 
وعــيّل بــن أيب طالــب، وهــو أفضلهــم، رواه أمحــد بــن حنبــل يف مســنده بثــالث 

)1( سورة التوبة، اآلية: 100.
)2( سورة الواقعة، اآلية:10.
)3( سورة احلديد، اآلية: 19.
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طــرق، ورواه الثعلبــي يف تفســريه بطريقــني)1(.

و بإســناده عــن عــيلٍّ عليــه الســالم قــال: »}وَالسَّــابُِقونَ السَّــابُِقونَ{ يّف 
نزلــت«)2(.

ــالم: »يــا جابــر إنَّ  وعــن جابــر اجلعفــي قــال: )قــال أبــو عبــد اهلل عليــه السَّ
: ﴿وَُكنُْتــمْ  اهلل تبــارك وتعــاىل خلــق اللــق ثالثــة أصنــاف وهــو قــول اهلل عــزَّ وجــلَّ
َأْزوَاجًــا ثَاَثـَـًة )7( َفَأصْحَــابُ الْمَيْمَنَــةِ مَــا َأصْحَــابُ الْمَيْمَنَــةِ )8( وََأصْحَــابُ الْمَشْــَأمَةِ مَــا َأصْحَــابُ 
ــالم  ــم السَّ ــل اهلل عليه ــم رس ــابقون ه ــابُِقونَ﴾)3( فالس ــابُِقونَ السَّ ــَأمَةِ )9( وَالسَّ الْمَشْ
وخاصــُة اهلل مــن خلقــه، جعــل فيهــم مخســة أرواح أّيدهــم بــروح القــدس فبــه عرفــوا 
ــّوة  ــروح الق ــوا اهلل عــزَّ وجــلَّ وأيَّدهــم ب ــه خاف ــان فب ــروح اإلي األشــياء، وأيدهــم ب
فبــه قــدروا عــى طاعــة اهلل، وأّيدهــم بــروح الشــهوة فبــه اشــتهوا طاعــة اهلل عــزَّ وجــلَّ 
ــه يذهــب النــاس وجييئــون،  ــه، وجعــل فيهــم روح املــدرج الــذي ب وكرهــوا معصيت
ــم  ــل فيه ــوا اهلل، وجع ــه خاف ــان فب ــة روح اإلي ــاب امليمن ــن وأصح ــل يف املؤمن وجع
ــتهوا  ــه اش ــهوة فب ــم روح الش ــل فيه ــة اهلل، وجع ــى طاع ــدروا ع ــه ق ــوة فب روح الق

طاعــة اهلل، وجعــل فيهــم روح املــدرج الــذي بــه يذهــب النــاس وجييئــون«)4(.

يبــدو مــن خــالل مــا تقــّدم وباتفــاق الفريقــني أنَّ املقصــود باألســبقية هــم 

)1( ينظر: أمحد بن حنبل، فضائل الصحابة: 3/ 627، ح1072. وينظر: كنز العمل: 11/ 
 /5 احلق:  إحقاق   .75 املحرقة:  الصواعق   .53  /7 املنثور:  الدّر  ح32898.   ،601

597، و3/ 243، نقاًل عن أمحد.
)2( الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم: 2/ 71.

)3( سورة الواقعة، اآليات: 10-7.
)4( الكليني: لكايف: 272/1
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ــالم  ــن اإلس ــواء أكان دي ــموي، س ــن الس ــق بالدي ــابقة إىل التصدي ــة الس الثّل
ــن  ــل م ــم أفض ــك فه ــق، وبذل ــبقية يف التصدي ــة األس ــوا رتب ــم نال ــريه، فه أم غ

ــرشف. ــة وال ــة واملنزل ــم يف الرتب غريه

ــل  ــة؛ لبط ــص درج ــل أنق ــون األفض ــاز أْن يك ــو ج ــي: )ول ــول الكلين يق
الفضــل، ول يكــن لــه معنــى وال رغــب فيــه راغــب، وليــس للفضــل معنــى إالَّ 

ــة()1(. ــه يف اجلن ــع منزلت ــا وترفي ــع يف الدني ــم األرف ــاىل بتعظي ــر اهلل تع أم

وقيــل هــم الذيــن عرفــت يف الســبق حاهلــم وعلمــت يف التقديــم مآهلــم فــال 
حيتاجــون إىل بيــان كمالهتــم وتوضيــح حاالهتــم)2(.

ــئل  ــد س ــابُِقونَ ُأوَلئِــكَ الْمَُقرَّبُــونَ﴾)3(، فق ــابُِقونَ السَّ ــاىل: ﴿وَالسَّ ــه تع ــا قول أمَّ
عنهــا رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، فقــال: »أنزهلــا اهلل تعــاىل ذكــره يف األنبيــاء 
ــل  ــي أفض ــب وصي ــن أيب طال ــّي ب ــله وع ــاء اهلل ورس ــل أنبي ــا أفض ــم، فأن وأوصيائه

ــوا: »اللهــم نعــم«. ــاء«؟ قال األوصي

ويــرى آخــرون أّن االســتباق مــن اهلل تعــاىل: هــو الفضــل واللطــف والرمحــة 
ــة  ــي يف املرتب ــم ه ــادل: فإنَّ ــزاء املتع ــاب واجل ــدل واحلس ــا الع ــان، وأّم واإلحس
ــدة يف  ــريات واملجاه ــارعة يف اخل ــو املس ــد: ه ــن العب ــتباق م ــة، واالس الالحق

ــات)4(. ــة بالطاع ــة واملالزم ــمل الصاحل األع

)1( ابن حزم: املحىّل: 44/1
)2( املازندراين: موىل حممد بن صالح: رشح أصول الكايف: 73/7

)3( الواقعة:11-10
)4( حسن املصطفوي، التحقيق يف كلمت القرآن الكريم: 5/ 40.
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ــا قولــه تعاىل: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ سَــبََقتْ َلهُمْ مِنَّــا الْحُسْــنى ُأولئِــكَ عَنْهــا مُبْعَــدُونَ﴾)1(:  أمَّ
أي مــن أخــذت عنايــة اهلل بأيديــم يف ظلــمت الشــبهات فقادهتــم فيهــا بإضافــة 
ــار  ــن الن ــم ع ــك ه ــل وأولئ ــن الباط ــّق م ــز احل ــم إىل متّي ــة عليه ــور اهلداي ن

ــدون)2(. مبع

ــنى  ــة احلس ــيئته، اخلصل ــه ومش ــم اهلل وقضائ ــم يف عل ــبقت هل ــل: )أي س وقي
وهــي الســعادة أو التوفيــق للطاعــة، أو البــرشى باجلنــة، أو العاقبــة احلســنى()3(.

ــا  ــرْ َلنَ ــا اْغفِ ــمْ يَُقوُلــونَ رَبَّنَ ــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِ ــه تعــاىل: ﴿وَالَّذِيــنَ جَ ــة قول ــل يف دالل وقي
وَإِلِخْوَانِنَــا الَّذِيــنَ سَــبَُقونَا بِاإْلِميَــاِن﴾.)4( و﴿وََلــوْ ال َكلِمَــٌة سَــبََقتْ مِــنْ رَبِّــكَ﴾)5(، ﴿َلــوْ 
ــَتْأخِرُونَ﴾)7(.  ــةٍ َأجََلهــا وَمــا يَسْ ــنْ ُأمَّ ــِبقُ مِ ــه ِ﴾)6(، ﴿مــا تَسْ ــبَُقونا إَِليْ ــرًا مــا سَ كانَ خَيْ
واملعنــى يف مجيــع هــذه املــوارد هــو التحــرك يف برنامــج بحيــث يكــون متقّدمــًا 

ويف الصــّف األّول ويلحــق بــه اآلخــرون.

يقــول املرتــى: )وخيتــص خمالفونــا بــرشط آخــر يذكرونــه عــىل مذاهبهــم، 
ــم يشــرتطون يف هــذه اآليــة ويف أمثاهلــا مــن آيــات الوعــد بالثــواب عىل  وهــو أنَّ

)1( سورة األنبياء، اآلية:101.
)2( ابن ميثم البحراين، رشح نج البالغة: 2/ 135.

)3( املجليس، بحار األنوار: 34/ 176.
)4( سورة احلرش، اآلية: 10.
)5( سورة يونس، اآلية: 19.

)6( سورة األحقاف، اآلية: 11.
)7( سورة احلجر، اآلية: 5.
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الطاعــات، أْن ال يــأت هــذا املطيــع بــم يســقط بــه ثــواب طاعتــه مــن األفعــال 
القبيحــة، ونحــن ال نشــرتط ذلــك ألنَّ يف مذاهبنــا أنَّ املؤمــن عــىل احلقيقــة رًسا 
ــن  ــا نح ــرشط، وإن رشطن ــذا ال ــاج إىل ه ــر، وال حيت ــوز أن يكف ــة ال جي وعالني
ــإنَّ  ــايص، ف ــذا الع ــوب ه ــاب، إالَّ أْن يت ــد بالعق ــات الوعي ــًا يف آي ــم مجيع وه
ــن  ــدَّ م ــال ُب ــًا، ف ــا وجوب ــد خمالفين ــاًل وعن ــاب تفض ــا العق ــقط عندن ــة تس التوب

ــاب. ــد بالعق ــرتاطها يف الوعي اش

وقــال أيضــًا: )فمــن أيــن ملخالفينــا إذا ثبــت هلــم دخــول مــن يريــدون دخوله 
ــه مــا أتــى طــول عمــره بــم يســقط  يف اآليــة، مضافــًا )إىل إيمنــه باطنــًا وظاهــرًا أنَّ

ثواب ســبقه إىل اإلســالم()1(.

وأضــاف املرتــى قائــاًل: ليــس خيلــو املــراد بالســابقني املذكوريــن يف اآليــة، 
ــواه، وإْن كان  ــبق س ــن س ــه م ــراد ب ــريه، أو ي ــه غ ــذي ل يتقدم ــابق ال ــو الس ه
مســبوقًا، يف نفســه بغــريه، وإْن كان املــراد هــو األول، فالذيــن هــم هبــذه الصفــة 
يف الســبق إىل اإلســالم أمــري املؤمنــني عليــه الســالم ومحــزة وجعفــر وخبــاب بــن 
ــار  ــن األنص ــم، وم ــة اهلل عليه ــارس رمح ــن ي ــمر ب ــة وع ــن حارث ــد ب األرت وزي
ســعد بــن معــاذ وأبــو اهليثــم بــن التيهــان وخزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتني)2(.

املبحث الثاين: )الأ�سبقية والأولوّية بني املادّية واملعنوّية(:

ــبق،  ــة للس ــة واملعنوّي ــني املادّي ــني الداللت ــق ب ــث التفري ــذا املبح ــن ه يتضم

)1( الرشيف املرتى، رسائل الرشيف املرتى: 3/ 90-89.
)2( م.ن.
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ــة  ــبقية يف املكان ــي األس ــة تعن ــن، والثاني ــبقّية يف الزم ــي األس إذ إّن األُوىل تعن
والتــي تســّمى)األولوّية(، وكــذا التفريــق بــني معنــى األولوّيــة عنــد املفرّسيــن، 
ــد  ــة ق ــا دالالت خمتلف ــكلٍّ منه ــني، إذ إّن ل ــد األصولي ــاس األُولوّية(عن و)قي

ــث. ــذا البح ــع يف ه جتتم

ــك يف  ــىّل ذل ــًا، ويتج ــًا ومعنوي ــبق مادي ــة الس ــني دالل ــح ب ــرق واض ــاك ف هن
ــه يــدّل عــىل الرسعــة يف الزمــن وحماولــة  املــوارد التــي ورد فيهــا الســباق، إذ إّن
ــا األولوّيــة فهــي قيمــة مكانّيــة ألشــخاص أو  الوصــول إىل اهلــدف والغايــة، أمَّ

أشــياء حصلــت عــىل الســبق معنويــًا.

ــاىل: ﴿ ــه تع ــا قول ــك، ومنه ــىل ذل ــل ع ــري دلي ــة خ ــات القرآني ــّل اآلي ولع
سَــبًْقا﴾)1(. َفالسَّــابَِقاتِ 

يقول صاحب البحار: )والسابقات سبقًا( فيه أقوال)2(:

ــل  ــمن والعم ــري واإلي ــن آدم باخل ــبقت اب ــا س ــة ألنَّ ــا املالئك ــا: إنَّ أحده
ــا  ــل: إنَّ ــاء، وقي ــي إىل األنبي ــياطني بالوح ــبق الش ــا تس ــل: إنَّ ــح، وقي الصال

ــالم. ــه الس ــيلٍّ علي ــن ع ــة، ع ــني إىل اجلن ــأرواح املؤمن ــبق ب تس

ــد  ــا وق ــن يقبضون ــة الذي ــبق إىل املالئك ــني تس ــس املؤمن ــا أنف ــا: إنَّ وثانيه
ــه. ــه وكرامت ــاء ثواب ــة اهلل ولق ــوقًا إىل رمح ــرسور، ش ــت ال عاين

)1( سورة النازعات، اآلية: 4.
)2( ينظر: املجليس، بحار األنوار: 56/ 170.
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ا النجوم يسبق بعضها بعضًا يف السري)1(. وثالثها: إنَّ

ا اخليل يسبق بعضها بعضًا يف احلرب. ورابعها: إنَّ

يف حــني يــرى آخــرون أنَّ االســتباق يتحقــق عندمــا نتخــىّل عــن عــال املــادة، 
وهــو بذلــك اســتباق معنــويٌّ )ويتحّقــق االســتباق يف الســري عــن عــوال املــاّدة(

.)2(

واحلــّق أنَّ هــذا الــرأي يميــل إىل الفلســفة وليــس إىل األدّلــة العقليــة والنقلية، 
فهــو بذلــك يطابــق الــرأي الثــاين مــن اآلراء املذكــورة آنفًا.

ــا قولــه تعــاىل: ﴿سَــابُِقوا إَِلــى مَْغفِــرَةٍ مِــنْ رَبُِّكــمْ وَجَنَّــةٍ عَرُْضهَــا َكعَــرِْض السَّــمَاءِ  أمَّ
ــهِ...﴾.)3( فهــو يميــل إىل اجلنبــة املعنويــة للمســابقة،  ذِيــنَ َآمَنُــوا بِاللَّ رِْض ُأعِــدَّتْ لِلَّ وَاأْلَ

ــه الســباق يف مضــمر الســعادة. إذ إنَّ

يقــول الشــريازي: )هــذه اآليــات تشــبه ســعي املطيعــني واجتهادهــم 
بالســباق، واملســابقة املعنويــة التــي هتــدف الوصــول إىل الرمحــة اإلهليــة، والنعــم 

ــدة()4(. ــة اخلال ــا الرباني والعطاي

ــول إىل  ــي الوص ــة يبتغ ــة واملعنوي ــني املادي ــا احلالت ــباق يف كلت ــق أّن الس واحل
غايــة وهــدف ُجعــل ألجلــه هــذا الســباق، واهلــدف هنــا هــو املغفــرة واجلنّــة.

)1( هذا رأي السيوطي أيضًا: الدر املنثور يف التفسري باملأثور: 6/ 311.
)2( حسن املصطفوي، التحقيق يف كلمت القرآن: 9/ 71.

)3( سورة احلديد، اآلية: 21.
)4( نارص مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل 2/ 692.
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ثــمَّ إنَّ هنــاك فرقــًا بــني املســابقة واملســارعة، إذ إنَّ ســورة احلديــد ورد فيهــا 
ــا ســورة آل عمــران فقــد ورد فيهــا )وســارعوا( يف قولــه تعــاىل: ﴿ )ســابقوا(، أمَّ
قِــنَ﴾)1(. وَسَــاِرعُوا إَِلــى مَْغفِــرَةٍ مِــنْ رَبُِّكــمْ وَجَنَّــةٍ عَرُْضهَــا السَّــمَاوَاتُ وَاأْلَرْضُ ُأعِــدَّتْ لِْلمُتَّ

ولعــّل الفــرق بــني معنيــي )ســابقوا وســارعوا( يكمــن يف كــون املســابقة يف 
املرحلــة األُوىل مــن الســباق، واملســارعة تــأت لترسيــع الســباق)2(.

حقيقة ال�سبق: 

هنــاك فــرق بــني داللتــي الســبق واالســتباق، إذ إنَّ إحدامهــا مقدّمــة حلــدوث 
الفعــل واألُخــرى هــي القيــام بحــدوث الفعــل، ويتأتــى هــذا الفــرق مــن داللــة 
ــهُ  ــا َفَأَكَل ــدَ مََتاعِنَ ــفَ عِنْ ــا يُوسُ ــَتِبقُ وَتَرَْكنَ ــا نَسْ ــا َذهَبْنَ ــا إِنَّ ــا َأبَانَ ــوا يَ ــاىل: ﴿َقاُل ــه تع قول

ئْــبُ وَمَــا َأنـْـتَ بِمُؤْمِــٍن َلنَــا وََلــوْ ُكنَّــا صَادِقِــنَ﴾)3(. الذِّ

فــاألَّول هــو املقدمــة للدخــول يف الســباق، والثــاين هــو املشــاركة يف الســباق، 
والوصــول إىل الغايــة، وهنــا يكمــن الفــرق بــني الصيغتــني.

ــبق،  ــف الس ــتباق تكل ــة: )فاالس ــذه اآلي ــري ه ــار يف تفس ــب املن ــال صاح وق
ــا  ــد هب ــي يقص ــاركة الت ــي املش ــابق بصيغت ــابقة، والتس ــن املس ــرض م ــو الغ وه

ــه()4(. ــبق ومن ــر يف الس ــرض آخ ــه أو لغ ــد لذات ــد يقص ــب، وق الغل

)1( سورة آل عمران، اآلية: 133.
)2( نارص مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: 2/ 693.

)3( سورة يوسف، اآلية: 17.
)4( حممد رشيد، املنار: 7/ 211.
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وهــو بذلك خيتلــف عن داللــة الســبق يف قولــه تعــاىل: ﴿َفاسْــَتِبُقوا الَْخيْــرَاتِ﴾)1( 
فهــذا يقصد بــه الســبق لذاتــه ال للغلب)2(.

ــالف  ــع اخت ــدة م ــابق واح ــتباق والتس ــة االس ــي أّن دالل ــرى الطباطبائ وي
الغايــة، وذلــك يف قولــه تعــاىل: )واســتبقا البــاب(، فــإنَّ املــراد بــه قطعــًا أنَّ كالًّ 
منهــم كان يريــد أن يســبق اآلخــر إىل البــاب هــذا ليفتحــه، وهــذه لتمنعــه مــن 
الفتــح وهــو معنــى التســابق، فاحلــق أنَّ معنيــي االســتباق والتســابق متحــدان 

ــًا عــىل املــورد)3(. صدق

وروى العامــة يف التلخيــص واحلاكــم يف املســتدرك وفيهــا: )ال يستوحشــون 
ــدر، ل  ــاب ب ــّدة أصح ــىل ع ــم، ع ــل فيه ــد يدخ ــون بأح ــد وال يفرح إىل أح
ــوت  ــاب طال ــّدة أصح ــىل ع ــرون، وع ــم اآلخ ــون وال يدركه ــبقهم األول يس

ــر(. ــه النه ــاوزوا مع ــن ج الذي

ــص  ــرب املخت ــام الق ــزًا ملق ــني، وحائ ــىل األول ــابقًا ع ــع س ــإذا كان التاب ف
بالســابقني ﴿وَالسَّــابُِقونَ السَّــابُِقونَ ُأوَلئِــكَ الْمَُقرَّبُــونَ﴾)4(، ول يدركه يف االســتباق 
إىل الكــمالت اآلخــرون، فــم أعظــم مقــام املتبــوع الــذي هــو بــاب اهلل، ودّيــان 
ــه الســالم  ــه علي ــه وحجــة اهلل ودليــل إرادتــه، إنَّ دينــه وخليفــة اهلل ونــارص حّق

)1( سورة البقرة، اآلية: 148.
)2( ينظر: حمّمد رشيد، املنار: 7/ 212.

)3( ينظر: حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن: 11/ 102.
)4( سورة الواقعة، اآليتان: 11-10.
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مظهــر للرســول صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه)1(.

ــه  ــن ل ــل ول يك ــل الفض ــة لبط ــص درج ــل أنق ــون األفض ــاز أْن يك ــو ج ول
ــاىل  ــر اهلل تع ــى إاّل أم ــل معن ــس للفض ــب، ولي ــه راغ ــب في ــى، وال رغ معن
بتعظيــم األرفــع يف الدنيــا وترفيــع منزلتــه يف اجلنــة)2( والســابقون األَولــون مــن 
املهاجريــن واألنصــار والذيــن اتبعوهــم بإحســان، فأمجعــوا عــىل أنَّ الســبق إىل 
اإلســالم مــن أفضــل الفضائــل التــي تفاضــل املؤمنــون هبــا، وقــد ذكرنــا فيــم 
ــذه  ــور ه ــن ذك ــوله م ــاهلل وبرس ــن ب ــن آم ــالم َأّول م ــه الس ــًا علي ــدم أنَّ علي تق

ة)3(. األُمَّ

السَّــمَاءِ  عَرُْضهَــا َكعَــرِْض  وَجَنَّــةٍ  رَبُِّكــمْ  مِــنْ  مَْغفِــرَةٍ  إَِلــى  ــا قولــه: ﴿سَــابُِقوا  َأمَّ
ــاه ممّــن دفــع النــّص  ــم ذكــر فيهــا األولــون منهــم، ومــن ذكرن وَاأْلَرِْض﴾)4(. فإنَّ
ــم أمــري املؤمنــني عليــه الســالم وجعفــر بــن  ل يكــن مــن الســابقني األَولــني ألنَّ
ــن اإلرث،  ــاب ب ــة وخب ــن حارث ــد ب ــب وزي ــد املطل ــن عب ــزة ب ــب ومح أيب طال

ــؤالء. ــالم ه ــن إس ــرًا ع ــالمه متأخ ــّص كان إس ــع الن ــن دف ــم ممّ وغريه

عــىل أنَّ مــن ذكــروه لــو ثبــت لــه الســبق فإنَّــم يثبــت لــه الســبق إىل اإلســالم 
يف الظاهــر والباطــن ال يعلمــه إالَّ اهلل، وليــس كلُّ مــن أظهــر الســبق إىل اإلســالم 
ــم عنــى مــن يكــون  ــه الثــواب، واهلل تعــاىل إنَّ كان ســبقه عــىل وجــٍه يســتحق ب

)1( الشيخ وحيد اخلراساين، منهاج الصاحلني: 1/ 483.
)2( ابن حزم، املحىل: 1/ 44.

)3( ينظر: القايض النعمن املغريب: 2/ 213.
)4( سورة احلديد، اآلية: 21.
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ســبقه مرضيــًا عــىل الظاهــر والباطــن، فمــن أيــن هلــم أنَّ مــن ذكــروه كان ســبقه 
عــىل وجــه يســتحق بــه الثــواب)1(.

املبحث الثالث: )قيا�ش الأولوّية يف الآيات الغديرّية(:

ــني،  ــن واألُصولي ــني املفرسي ــم ب ــرآن الكري ــة يف الق ــة األولوي ــت دالل اختلف
فاألولويــة عنــد املفرّسيــن تقــاس بحســب املكانــة، والرتبــة، واملنزلــة، وتقــاس 

ــة. ــه اآلي ــذي تتضّمن ــاب ال ــوى اخلط ــب فح ــني بحس ــد األُصولي عن

فــاألَوىل بالــيء: األحــق بــه مــن غــريه، وهــم األولــون، واالثنــان: 
ــمد  ــون، كان اعت ــه بالن ــف إذا مجعت ــا أل ــة يف آخره ــك كّل كلم ــان، وكذل األولي
ــى، وأوىل: معــروف،  ــه، نحــو: مثن ــون عــىل نصب ــل الن ــني قب ــاء اللت ــواو والي ال

ــف)2(. ــدد وتله ــد وهت ــو وعي وه

ــى  ــن بمعن ــة واملفرسي ــاب اللغ ــد أصح ــة عن ــى األولوي ــون معن ــذا يك وهب
ــه. ــق ب ــي األَح ــيء يعن ــاألَوىل بال ــة، ف األحقّي

وكــذا األولويــة تعنــي األجــدر واألَحــرى، ترجيــح أحــد القولــني أو 
ــال  ــة: ح ــل، األولوي ــىل دلي ــتنادًا ع ــا، أي اس ــٍه م ــر بوج ــىل اآلخ ــني ع االحتمل

ــيء َأوىل)3(. ــون ال ك

ــة ختتــّص بمكانــة الــيء ومنزلتــه  يبــدو مــن خــالل التعريفــات أّن األولوّي

)1( املفيد، مسألتان يف النص عىل عيل عليه السالم: 2/ 31.
)2( م. ن: 8/ 370.

)3( مركز املعجم الفقهي، املصطلحات: 563.
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لقربــه مــن الصــواب واحلقيقــة، أو لكونــه عــني الصــواب واحلقيقــة ذاهتــا، فهــو 
بذلــك أجــدر مــن غــريه.

ــة  ــة لديــم خمتلــف مــن حيــث الدالل ــاس األولوي ــإنَّ قي ــون ف ــا األُصولي َأمَّ
ــى مّتحــد. ــا مــن حيــث اجلوهــر فاملعن ــى، أّم ــة للمعن اخلارجي

ويســّمى أيضــًا )مفهــوم املوافقــة( أو قيــاس األولويــة: وهــو مــا كان اقتضــاء 
اجلامــع فيــه للحكــم بالفــرع أقــوى وأوكــد منــه يف األصــل)1(، ومثاله مــا ورد يف 
القــرآن الكريــم مــن النهــي عــن التأفــف مــن الوالديــن، قــال تعــاىل: ﴿َفــاَ تَُقــل 

﴾)2( القــايض بتحريــم رضهبــم، وتوجيــه اإلهانــة إليهــم)3(. هُمَــآ ُأفٍّ َلّ

أي أّن املعنــى العــام للحكــم يف اآليــة أقــوى ممَّــا هــو عليــه يف األصــل، وهــو 
بذلــك َأوىل مــن غــريه.

ــا فحــوى اخلطاب:)وهــو مــا ُدلَّ عليــه بالتنبيــه، وُيشــرتط فيــه أْن يكــون  َأمَّ
املســكوت عنــه َأوىل باحلكــم؛ ولذلــك يســّمى التنبيــَه باألدنــى عــىل األعــىل()4(.

أو هو: أْن يكون املسكوت عنه َأوىل باحلكم، كالرب مع التأفيف)5(.

)1( احلكيم، الفقه املقارن: 1/ 357.
)2( سورة اإلرساء، اآلية: 23.

)3( احلكيم، الفقه املقارن: 1/ 357.
)4( الداماد، الرواشح السموية: 297.

)5( الشهيد األول، ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة: 1/ 53.
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كقوله تعاىل: ﴿َفاَ تَُقْل َلهُمَا ُأفٍّ وَاَل تَنْهَرْهُمَا وَُقْل َلهُمَا َقوْاًل َكِرميًا﴾)1(.

فاملــراد مــن فحــوى اآليــة منــع كّل أذى، وكّل ظلــم عــن الوالديــن، لكنَّــه ل 
يــرّصح بــه علنــًا، بــل جــاء مســكوتًا عنــه، لكنّــه َأوىل باحلكــم؛ ولذلــك يســّمى 

التنبيــَه باألدنــى عــىل األعــىل.

ويــرى آخــرون أّن مفهــوم املوافقــة هــو مــن بــاب األولويــة العقليــة، نحــو: 
ال تقــل هلــم أفٍّ فمفهومــه عــدم جــواز الــرب أيضــًا مــن طريــق َأوىل ويســّمى 

باألولويــة العقليــة)2(.

بْيَــضُ مِــنَ  ــُط اأْلَ ــى يََتبَيَّــنَ َلُكــمُ الَْخيْ ــاىل: ﴿حَتَّ ــه تع ــة قول ــال يف دالل ــذا احل وك
الَْخيْــطِ اأْلَسْــوَدِ مِــنَ الَْفجْــِر﴾)3( فقــد ُعــّدت مــن فحــوى اخلطــاب كــون املســكوت 

عنــه هــو عــدم البقــاء عــىل اجلنابــة، وعــدِم إفســاده للصــوم.

ومنهــم مــن أدخلهــا يف بــاب داللــة اإلشــارة؛ ألّن جــواز اإلصبــاح جنبــًا ل 
ُيقصــد باآليــة، ولكــن لــزم مــن املقصــود فيهــا، وهــو جــواز اســتغراق الليــل 

ــو األّول)4(. ــّق ه ــارشة، واحل ــث واملب بالرف

وعليــه فاملســكوت عنــه، رغــم كونــه ل يــرّصح بــه إالَّ أّنــه ســبق غــريه باملكانة 
والرتبــة، وأصبــح هــو األَوىل باألخــذ به.

)1( سورة اإلرساء، اآلية: 23.
)2( ينظر: ياسني عيسى العاميل، االصطالحات الفقهية يف الرسائل العملية: 79.

)3( سورة البقرة، اآلية: 187.
)4( ينظر: الداماد، الرواشح السموية: 297.
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أّمــا اآليــات التــي نزلــت يف يــوم الغديــر، يف غديــر خــم، أو يف حّجــة الــوداع 
عــىل اختــالف الروايــات واآلراء، فــإنَّ هلــا وقعــًا يف نفــوس احلارضيــن، وتأثــريًا 
عــىل مديــات تفكريهــم وعقيدهتــم وانتمءاهتــم القبليــة؛ لــذا كان صــدى اآليــات 
ــة  ــن دالل ــات م ــك اآلي ــه تل ــا تتضمن ــك مل ــن، وذل ــوس احلارضي ــرًا يف نف مؤث

عامــة، وفحــوى خطــاب.

ــتُ  ــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْ ــوْمَ َأْكمَْل ــاىل: ﴿الْيَ ــه تع ــات قول ــذه اآلي وَأّول ه
دِينًــا﴾)1(. اإْلِسْــاَمَ  نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ  عََليُْكــمْ 

ــيِّ  ــمل النب ــنّي إك ــا تب ــد أّن ــريي نج ــب التفس ــن اجلان ــة م ــا اآلي ــو تدبرن فل
حمّمــد صــىّل اهلل عليــه وآلــه التكليــف اإلهلــي، وأّنــه أّدى الــذي كان عليــه عــىل 
ــذا  ــا؛ ل ــة التــي مــّن اهلل هبــا علين ــّم وجــه، وأّن هــذا الديــن مــن النِّعــم اإلهلي أت

ــن ومتــام النعمــة. ــة إكــمل الدي ــة بآي ُســميت هــذه اآلي

ــة  ــن، وناي ــغ بإكــمل الدي ــة الفحــوى، فليــس الغــرض التبلي ــا مــن ناحي أّم
ــار اإلمــام املكّلــف للمرحلــة القادمــة، وهــي مرحلــة  التبليــغ، بــل يأمــر باختي
ــاب  ــوى اخلط ــون فح ــذا يك ــه، وب ــه وآل ــىّل اهلل علي ــول ص ــاة الرس ــد وف ــا بع م
أوىل بالتقديــم مــن مضمــون اآليــة؛ كــون الفحــوى يتحــّدث عــن إكــمل مهّمــة 
ــان  ــر األدي ــون آخ ــاىل أْن يك ــذي أراده اهلل تع ــف ال ــالمي احلني ــن اإلس الدي

ــموّية. الّس

ــا يتــوارد إىل األذهــان تقديــم الكــمل عــىل التــمم يف اآليــة، إذ إّن هنــاك  وهن

)1( سورة املائدة، اآلية: 3.
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فرقــًا يف معنــى الكلمتــني يتبــنّي مــن خاللــه األولويــة إلحدامهــا دون األخــرى.

ــك  ــول: ل ــزاؤه، تق ــه أج ــزأ من ــذي جي ــمم ال ــمل: الت ــدي: )الك ــال الفراهي ق
ــال  ــه امل ــه، أعطيت ــه وأمتمت ــيء: أمجلت ــت ال ــه، وأكمل ــه وكمل ــه وبعض نصف

ــع()1(. ــى وال جُيم ــاًل ال ُيثنَّ ــاًل: أي كام َكَم

ُأ منه أجزاُؤه)2(. زَّ ويرى آخرون عكس ذلك، فالتَّمم: هو الذي جُتَ

ــادة  ــم نقــص مــن الناقــص، والكــمل الزي ــان ب ــمم: اإلتي وقــال مجاعــة: )الت
ــه  عــىل التــمم، فــال يفهــم الســامع عربيــًا أو غــريه مــن رجــل تــام اخللــق إالَّ أنَّ
ــمم  ــىل الت ــد ع ــى زائ ــه بمعن ــل، وخّص ــن كام ــم م ــه، ويفه ــص يف أعضائ ال نق

ــريض()3(. ــذات أو الع ــل ال ــن والفض كاحلس

ــمل  ــى الك ــًا يف معن ــاك تضارب ــابقة أّن هن ــات الس ــالل التعريف ــن خ ــدو م يب
والتــمم مــن حيــث األجــزاء، فبعــض يميــل إىل أّن الكــمل هــو لتتّمــة األجــزاء 
مــن النقــص، ويــرى آخــرون أّن الكــمل إمتــام لنقــص للعــوارض اخلارجيــة، يف 

حــني يــرى غريهــم أّن التــمم كذلــك، وهكــذا.

ــى  ــذي يتــالءم مــع املعن ــة هــذه اآلراء، وال ــرأي الراجــح مــن مجل ولكــنَّ ال
القــرآين آليــة كــمل الديــن ومتــام النعمــة، هــو أّن الكــمل للــيء الــذي ال حيتوي 
عــىل أجــزاء، والتــمم للــيء الــذي فيــه أجــزاء )الفــرق بــني الكلمتــني هــو أّن 

)1( أمحد الفراهيدي، العني: 5/ 378.
)2( الزبيدي، تاج العروس: 15/ 667.

)3( العاميل، االنتصار: 3/ 479.
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ــأت آخــر أجــزاء الــيء املتتابعــة بعضهــا وراء بعــض،  اإلمتــام يطلــق حيــث ي
ــا اإلكــمل فليــس األمــر كذلــك فــال ينطــوي الــيء عــىل جــزء ناقــص ليقــال  أمَّ
ــه  لــه غــري تــام، فقــد ال يكــون الــيء ناقصــًا، وليــس لــه جــزء يتّممــه، ولكنَّ
ــة نقصــان األصــل،  مــع ذلــك هــو غــري كامــل حتــى اآلن، إذ إنَّ اإلمتــام إلزال

واإلكــمل إلزالــة نقصــان العــوارض بعــد متــام األصــل()1(.

ــتُ  ــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْ ــوْمَ َأْكمَْل ــاىل: ﴿الْيَ ــه تع ــى قول ــون معن ــذا يك وب
عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإْلِسْــاَمَ دِينًــا﴾ أّن الكــمل احلقيقي للدين اإلســالمي 
الــذي ال يشــوبه نقــص، ال يف داخلــه، وال يف عوارضــه، فهــو كامــل ال يتجــّزأ 
ــو  ــدة تل ــة الواح ــأت متجزئ ــي ت ــاج إىل إمتــام، عــىل عكــس النعــم الت ــى حيت حت

األُخــرى، فيتّمــم بعضهــا بعضــًا.

ــن  ــا نح ــالم: »إّن ــه الس ــادق علي ــر الص ــام أيب جعف ــن اإلم ــذا روي ع وك
نتــوارث الكــال والتــام اللذيــن أنزهلــا اهلل عــى نبيــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف قولــه: ﴿
الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإْلِسْــاَمَ دِينًــا﴾ 

واألرض ل ختلــو ممـّـن يكمــل هــذه األُمــور التــي يقــر عنهــا غرنــا«)2(.

ــك  ــمم، وبذل ــن الت ــة م ــمل َأوىل باألمهّي ــّدم أّن الك ــا تق ــّفه ممّ ــذي نستش فال
يكــون كــمل الديــن هــو األجــدر باألولويــة مــن متــام النعمــة، لذلــك كان لــه 

ــة. ــث املكان ــن حي ــة م ــة، واألولوي ــبقّية يف اآلي األس

)1( م. ن.
)2( مريزا حسني النوري الطريس، مستدرك الوسائل: 14/ 79.
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أّمــا مــن وجهــة نظــر ُأصولّيــة فــإّن فحــوى اخلطــاب يف اآليــة يــدّل عــىل أّن 
األحــّق بكــمل الديــن وإمتــام النعــم جيــب أن ُيّتبع، فمــن أحــّق بإكمل هــذا الدين 

غــري ويّص الرســول صــىّل اهلل عليــه وآلــه وهــو اإلمــام عــيّل عليــه الســالم.

ــا  ــة بعــد األمــر اإلهلــي بالتبليــغ، يف قولــه تعــاىل: ﴿يَ وقــد جــاءت هــذه اآلي
ــهُ يَعْصِمُكَ  ْغتَ ِرسَــاَلَتهُ وَاللَّ ــْغ مَــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ

ــهَ اَل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ﴾)1(. مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اللَّ

يــدلُّ ُأســلوب اخلطــاب مــع النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أنَّ اهلل ســبحانه قــد 
ــه ثقيــل  أمــره بتبليــغ أمــٍر مهــم للغايــة، وأّنــض النبــيَّ قــد ضــاق بــه ذرعــًا، ألنَّ

عــىل أنفــس مجاعــة مــن الصحابــة.

ــا نزلــت يف  وذكــر الــرازي يف ســبب نــزول هــذه اآليــة وجوهــًا، منهــا: )أنَّ
ــا نزلــت هــذه اآليــة أخــذ النبــيُّ  ــالم، وملَّ فضــل عــيلِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــالم وقــال: »مــن كنــت مــوله فعــيٌّ مــوله، اللهــم واِل مــن  ــه السَّ بيــد عــيلٍّ علي
ــب،  ــن أيب طال ــا ب ــك ي ــًا ل ــال: هنيئ ــر فق ــه عم ــاداه«، فلقي ــن ع ــاِد م واله، وع
أصبحــت مــوالي ومــوىل كلِّ مؤمــن ومؤمنــة، وهــو قــول ابــن عبــاس والــراء 

بــن عــازب وحمّمــد بــن عــيلِّ بــن احلســني عليهــم الســالم()2(.

وقيــل: عندمــا نزلــت اآليــة صــدع النبــيُّ صــىّل اهلل عليــه وآلــه بأمــر اهلل عــزَّ 
ــالة  ــادى: الص ــم، فن ــر خ ــوم غدي ــالم ي ــه الس ــيلٍّ علي ــة ع ــام بوالي ــره، فق ذك

)1( سورة املائدة، اآلية: 67.
)2( حممد جواد مغنية، التفسري املبني: 150.
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ــب. ــاهد الغائ ــغ الش ــاس أْن يبل ــر الن ــة، وأم جامع

ــر  ــو جعف ــال أب ــارود: ق ــري أيب اجل ــًا غ ــوا مجيع ــة: )قال ــن ُأذين ــر ب ــال عم وق
ــض  ــر الفرائ ــة آخ ــت الولي ــرى، وكان ــة األُخ ــت الفريض ــالم: »وكان ــه السَّ علي
: ﴿الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي﴾«،  فأنــزل اهلل عــزَّ وجــلَّ
قــال أبــو جعفــر عليــه الســالم: »يقــول اهلل عــزَّ وجــلَّ ل ُأنــزل عليكــم بعــد هــذه 

فريضــة، قــد أكملــت لكــم الفرائــض«()1(.

ــن رواة  ــع م ــد رواه مج ــني وق ــد الفريق ــر عن ــث متوات ــذا احلدي ــق أّن ه واحل
احلديــث مــن كال الفريقــني، إذ قيــل: ثنــا عفــان، ثنــا محــاد بــن ســلمة، أنــا عــيّل 
بــن زيــد، عــن عــدي بــن ثابــت، عــن الــراء بــن عــازب، قــال: كنــا مــع رســول 
اهلل صــىلَّ اهلل عليــه - وآلــه - يف ســفر فنزلنــا بغديــر خــم، فنــودي فينــا الصــالة 
جامعــة، وكســح لرســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه - وآلــه - حتــت شــجرتني فصــىلَّ 
الظهــر وأخــذ بيــد عــيلٍّ كــرم اهلل وجهــه فقــال: »ألســتم تعلمــون أينِّ َأوىل باملؤمنــن 
ــن  ــن م ــكلِّ مؤم ــون أينِّ َأوىل ب ــتم تعلم ــال: »ألس ــىل. ق ــوا: ب ــهم؟«، قال ــن أنفس م
نفســه؟«، قالــوا: بــىل. قــال: فأخــذ بيــد عــيلٍّ عليــه الســالم فقــال: »مــن كنــت 
ــه عمــر  مــوله فعــيٌّ مــوله، اللهــم واِل مــن واله، وعــاِد مــن عــاداه«، قــال: فلقي
بعــد ذلــك فقــال لــه: )هنيئــًا يــا بــن أيب طالــب ! أصبحــت وأمســيت مــوىل كلِّ 

مؤمــن ومؤمنــة()2(.

يتبــنّي لنــا مــن خــالل داللــة روايــات الفريقــني أّن األمــر املهــم الــذي أراد 

)1( حمّمد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن: 6/ 16.
)2( اخلطيب التريزي، اإلكمل يف أسمء الرجال: 25.
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النبــيُّ صــىّل اهلل عليــه وآلــه تبليغــه للنـّـاس هــو واليــة عــيلِّ بــن أيب طالــب عليــه 
الســالم ملنصــب اإلمامــة، وكان هــو األَوىل بالتخصيــص لِعظــم مكانتــه، وعظــم 

املوقــف الــذي ُأعِلــن فيــه تنصيبــه.

ــو  ــة ه ــه( يف اآلي ــكوت عن ــغ )املس ــة التبلي ــاب آي ــوى خط ــون فح ــذا يك وب
تعيــني اإلمــام بعــد الرســول صــىّل اهلل عليــه وآلــه، وهــو األحــّق بالتقديــم، ولــه 
ــرأى  ــني، وبم ــة آراء الفريق ــة، وبدالل ــة يف املكان ــالم، واألَولوّي ــبق يف اإلس الس

ومســمع مجيــع النــاس.

ــة  ــزول آي ــبب ن ــد س ــذي عّض ــر ال ــث الغدي ــرى حدي ــة األُخ ــن األدّل وم
التبليــغ، وهــو حديــث معــروف متواتــر، وحاصلــه أّن النبــيَّ عندمــا وصــل إىل 
غديــر خــم مــن اجلحفــة عنــد منرصفــه مــن حّجــة الــوداع، أمــر بــرّد مــن تقــّدم 
مــن احلجــاج، وحبــس مــن تأخــر عنهــم، حتــى إذا أخــذ القــوم منازهلــم، قــام 
خطيبــًا وســط القــوم عــىل أقتــاب اإلبــل، فقــال: »ألســتم تشــهدون أن ل إلــه إلَّ 
اهلل، وأّن حمّمــدًا عبــده ورســوله، وأّن جنّتــه حــّق، ونــاره حــّق، وأّن املــوت حــّق، وأّن 
ــهد  ــىل نش ــوا: ب ــور؟«، قال ــن يف القب ــث م ــا، وأّن اهلل يبع ــب فيه ــة ل ري ــاعة آتي الس
ــوا:  ــاس، أل تســمعون؟«، قال ــا الن ــال: »أّي ــّم ق ــال: »الّلهــّم اشــهد«، ث بذلــك. ق
ــن«،  ــوين يف الثقل ــف ختلف ــروين كي ــوض، فانظ ــى احل ــرط ع ــإيّن ف ــال: »ف ــم. ق نع
ــاب اهلل،  ــرب، كت ــل األك ــال: »الثق ــول اهلل؟ ق ــا رس ــالن ي ــا الثق ــاٍد: وم ــادى من فن
واآلخــر األصغــر عــرتيت، إّن اللطيــف البــر نبــأين أّنــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــّي 

ــوا«. ــا فتهلك ــروا عنه ــوا ول تق ــا فتهلك ــال تقدمومه ــوض، ف احل

ــالم فرفعهــا، حتــى ُرؤي بيــاض آباطهــم، وعرفه  ثــّم أخــذ بيد عــيلٍّ عليــه السَّ
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ــا النــاس مــن َأوىل النــاس باملؤمنــن مــن أنفســهم؟«،  القــوم أمجعــون، فقــال: »أّي
قالــوا: اهلل ورســوله أعلــم. قــال: »إّن اهلل مــولي، وأنــا مــوىل املؤمنــن، وأنــا َأوىل 
هبــم مــن أنفســهم، مــن كنــت مــوله، فعــيٌّ مــوله« - يقوهلــا ثــالث مــّرات - ثــّم 
ــه، وأبغــض مــن  ــال: »الّلهــّم واِل مــن واله، وعــاِد مــن عــاداه، وأحــبَّ مــن أحب ق
ــث دار، أل  ــه حي ــق مع ــه، وأدر احل ــن خذل ــذل م ــره، واخ ــن ن ــر م ــه، وان أبغض
فليبلــغ الشــاهد الغائــب«، ثــمَّ ل يتفرقــوا حتــى نــزل أمــني وحــّي اهلل بقولــه: ﴿
الْيَــوم َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَــي﴾)1(، فقــال رســول اهلل صــىلَّ 
اهلل عليــه وآلــه: »اهلل أكــرب عــى إكــال الديــن وإمتــام النعمــة ورىض الــربِّ برســالتي 

والوليــة لعــيٍّ مــن بعــدي«)2(.

اخلامتة ونتائج البحث:

ــه  ــن عّم ــة واب ــفيع األُّم ــىل ش ــالم ع ــالة والس ــريًا، والص ــدًا كث ــد هلل مح احلم
ــد.. ــن وبع ــني الطاهري ــم الطيب ــىل آهل وع

ــة نتيجتهــا  فــإنَّ اخلــوض يف حديــث الغديــر ومــا ينتــج عنــه مــن رمحــة إهلي
ــات  ــث يف طّي ــتياق إىل البح ــري االش ــة ليث ــذه األُمَّ ــىل ه ــة ع ــب ويّل األُّم تنصي
ــري  ــل يث ــدث، ب ــذا احل ــن ه ــد م ــس للتأّك ــث، لي ــرآن واحلدي ــوم الق ــب عل كت
ــالم، وقــد  ــه السَّ ــن الــذي كان منقــذه اإلمــام عــيلٌّ علي ــًا هلــذا الدي شــغفًا وحب
ــة  ــام النعم ــن ومت ــمل الدي ــىل إك ــة ع ــة الدالل ــة واضح ــات القرآني ــت اآلي كان

)1( سورة املائدة، اآلية: 3.
)2( الشيخ جعفر السبحاين، احلديث النبوي بني الرواية والدراية: 171.
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ــارة فحــوى خطــاب، لكــن بــكلِّ  ــارة كان القــول رصحيــًا وت ــة، فت هبــذه الوالي
ــا  ــي كان هل ــالم، والت ــه السِّ ــيلٍّ علي ــة ع ــي والي ــدة وه ــة واح ــوال النتيج األح
الســبق عــىل بقيــة النــاس بــدالالت متعــّددة، فــكان مــن نتائــج البحــث اآلت: 

1- إّن للقيــاس جنبتــني إحدامهــا اجلنبــة املادّيــة التــي تعنــى باملقاديــر، 
ــكام. ــني األح ــة ب ــى باملقارن ــة تعن ــرى معنوّي واألُخ

2- إنَّ املقصــود باألســبقية هــم الثّلــة الســابقة إىل التصديق بالدين الســموي، 
ــق،  ــبقية يف التصدي ــة األس ــوا رتب ــم نال ــريه، فه ــالم َأم غ ــن اإلس ــواء أكان دي س

وبذلــك فهــم أفضــل مــن غريهــم يف الرتبــة واملنزلــة والــرشف.

ــواب  ــن الص ــه م ــه لقرب ــيء ومنزلت ــة ال ــّص بمكان ــة ختت 3- إنَّ األولوّي
واحلقيقــة، أو لكونــه عــني الصــواب واحلقيقــة ذاهتــا، فهــو بذلــك أجــدر مــن 

ــريه. غ

4- إنَّ هنــاك تضاربــًا يف معنــى الكــمل والتــمم مــن حيــث األجــزاء، فبعــض 
يميــل إىل أّن الكــمل هــو لتتّمــة األجــزاء مــن النقــص، ويــرى آخــرون أّن الكمل 
ــمم كذلــك،  ــرى غريهــم أّن الت ــة، يف حــني ي إمتــام لنقــص للعــوارض اخلارجي

وهكــذا.

ــات الفريقــني أّن األمــر املهــم الــذي  ــة رواي ــا مــن خــالل دالل ــنّي لن 5- يتب
أراد النبــيُّ صــىّل اهلل عليــه وآلــه تبليغــه للنّــاس هــو واليــة عــيلِّ بــن أيب طالــب 
عليــه الســالم ملنصــب اإلمامــة، وكان هــو األَوىل بالتخصيــص لِعظــم مكانتــه، 

وعظــم املوقــف الــذي ُأعِلــن فيــه تنصيبــه.
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ــني  ــة هــو تعي ــه( يف اآلي ــغ )املســكوت عن ــة التبلي 6- إّن فحــوى خطــاب آي
اإلمــام بعــد الرســول صــىّل اهلل عليــه وآلــه، وهــو األحــّق بالتقديــم، ولــه الســبق 
ــة يف املكانــة، وبداللــة آراء الفريقــني، وبمــرأى ومســمع  يف اإلســالم، واألَولوّي

مجيــع النــاس.

امل�سادر:

خري ما نبتدئ به القرآن الكريم

اآللــويس: الســيد حممــود البغدادي)ت:1270هـــ(، روح املعــاين يف تفســري 
القــرآن الكريــم والســبع املثــاين، تــح: حممــد أمحــد اآلمــد، وعمــر عبــد الســالم 

ــان، ط2000/1م. ــريب، بريوت-لبن ــرتاث الع ــاء ال ــالمي، دار إحي الس

ــه،  ــق علي ــكام، عل ــول األح ــكام يف أص ــد، اإلح ــن حمّم ــيل ب ــدي: ع اآلم
العالمــة الشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي، املكتــب اإلســالمي، طبــع بــإذن فضيلــة 
ــ . الريــاض، الطبعــة  الشــيخ املحقــق، ومؤسســة النــور، الطبعــة األوىل 1387 ه

ــ . بــريوت. ــة 1402 ه الثاني

ــرآن،  ــب الق ــاظ غري ــردات ألف ــب )ت: 425هـــ(، مف ــاين: الراغ األصفه
حتقيــق: صفــوان عدنــان داوودي، الطبعــة األُوىل: بــريوت، 1996م. 

ابــن حــزم: املحــىل، أبــو حمّمــد عــيّل بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم، املتــوىف 
ــ . طبعــة مصححــة ومقابلــة عــىل عــّدة خمطوطــات ونســخ معتمدة،  ســنة 456 ه

كــم قوبلــت عــىل النســخة التــي حققهــا األســتاذ الشــيخ أمحــد حممــد شــاكر.
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ــنة 679هـــ،  ــوىف س ــم، املت ــن ميث ــيّل ب ــن ع ــم ب ــن ميث ــمل الدي ــراين: ك البح
ة ُنَســخ  رشح نــج البالغــة، عنــى بتصحيحــه عــّدة مــن األفاضــل وُقوبِــَل بِعــدَّ

ــه قــم. ــرت تبليغــات اســالمي حــوزه علمي ــوٌق هبــا، مركــز انتشــارات دف َموث

ــد اهلل  ــن عب ــد ب ــد اهلل حمّم ــو عب ــن أب ــيخ ويل الدي ــب: ش ــزي: اخلطي التري
التريــزي، اإلكــمل يف أســمء الرجــال، تعليــق: أيب أســد اهلل ابــن احلافــظ حمّمــد 
ــد اهلل األنصــاري، مؤسســة أهــل البيــت عليهــم الســالم شــارع فاطمــي -  عب

قــم املقدســة.

ــق:  ــق وحتقي ــراج وتعلي ــول، إخ ــم األُص ــول إىل عل ــادئ الوص ــيل: مب احل
ــالم  ــب اإلع ــرش - مكت ــز الن ــارش: مرك ــال، الن ــيل البق ــد ع ــني حمّم ــد احلس عب

ــالمي. ــالم اإلس ــب اإلع ــة مكت ــف: مطبع ــة وتصحي ــالمي، طباع اإلس

الدامــاد حمّمــد باقــر احلســيني االســرتآبادي؛ الرواشــح الســموية، التحقيــق: 
غــالم حســني قيرصيــه هــا، ونعمــت اهلل اجلليــيل. - قــم.

الزبيــدي: حمــّب الديــن أبــو فيــض الســيد حممــد مرتى احلســيني الواســطي، 
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، دراســة وحتقيــق: عــيل شــريي دار الفكــر 

للطباعــة والنرش والتوزيــع، 1414هـ.

الســبحاين: جعفــر، احلديــث النبــوّي بــني الروايــة والدرايــة، املطبعــة: اعتمد. 
قــم، الطبعــة: األُوىل، 1419 ه .

الســيوطي: جــالل الديــن: ت:911ه، الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور: دار 
الفكــر بــريوت - لبنــان.
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الرشيــف املرتــى، رســائل الرشيــف املرتــى، تقديــم: الســيد أمحــد 
احلســيني، إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي، نــرش: دار القــرآن الكريــم - قــم.

ــة  ــزل، طبع ــاب اهلل املن ــري كت ــل يف تفس ــكارم، األمث ــارص م ــريازي: ن الش
ــات.  ــع إضاف ــة م ــدة منقح جدي

ــي  ــه القمِّ ــن بابوي ــني ب ــن احلس ــيّل ب ــن ع ــد ب ــر: حمّم ــو جعف ــدوق: أب الص
ــق  ــه وعل ــدم ل ــه وق ــا، صحح ــار الرض ــون أخب ــنة 381: عي ــوىف س ــده( املت )ق
عليــه: العالمــة الشــيخ حســني األعلمــي، منشــورات مؤسســة األعلمــي 

للمطبوعــات، بــريوت - لبنــان، الطبعــة األُوىل.

ــة  ــورات مجاع ــرآن، منش ــري الق ــزان يف تفس ــني، املي ــد حس ــي: حمّم الطباطبائ
ــة.  ــم املقدس ــة، يف ق ــوزة العلمي ــني يف احل املدرس

الطــريس: أبــو عــيّل الفضــل بــن احلســن، جممــع البيــان يف تفســري القــرآن، 
ــريوت -  ــات، ب ــي للمطبوع ــة األعلم ــورات مؤسس ــه: منش ــق علي ــه وعل حقق
ــ  - 1995 م، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات.  لبنــان، الطبعــة األُوىل، 1415 ه

ــ ، مســتدرك  الطــريس: احلــاج مــريزا حســني النــوري، املتــوىف ســنة 1320 ه
ــالم  ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــق: مؤسس ــائل، حتقي ــتنبط املس ــائل ومس الوس
ــة آل  ــة األُوىل، 1408 هـــ - 1987 م مؤسس ــة املحقق ــرتاث/ الطبع ــاء ال إلحي

ــريوت. ــرتاث/ ب ــاء ال ــالم إلحي ــم الس ــت عليه البي

ـ ، مســتدرك  الطــريس: مــريزا حســني النــوري: املتــوىف ســنة 1320 هـ
ــالم  ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــق: مؤسس ــائل، حتقي ــتنبط املس ــائل ومس الوس
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إلحيــاء الــرتاث، الطبعــة املحققــة األُوىل، 1408 هـــ - 1987 م.

ــه اهلل(، 385 - 460 هــ ،  ــن )رمح ــن احلس ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــويس: أب الط
ــي، الطبعــة األُوىل:  العــّدة يف ُأصــول الفقــه، حتقيــق: محــد رضــا األنصــاري القمِّ

ــم. ــ  ق، ق ــة 1417 ه ذو احلج

الطــويس: أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن، التبيــان يف تفســري القــرآن، حتقيــق 
وتصحيــح: أمحــد حبيــب قصــري العامــيل، النــارش: مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، 

ــ . ق.  الطبعــة: األُوىل 1209 ه

العامــيل اجلزينــي، الشــهيد األَّول حمّمــد بــن مجــال الديــن مكــي قــدس رّسه 
ــ  ق، ذكــرى الشــيعة يف أحــكام الرشيعــة، حتقيــق:  الرشيــف: ت734 - 786 ه

مؤسســة آل البيــت عليهــم الســالم إلحيــاء الــرتاث.

العامــيل: االنتصــار: أهــم مناظــرات الشــيعة يف شــبكات اإلنرتنــت بحــوث 
ــ  - 2000 م. متهيديــة، دار الســرية، بــريوت - لبنــان، الطبعــة األُوىل - 1421 ه

ــ ،  ــوىف ســنة 1104 هـ ــن احلســن احلــر العامــيل، املت ــد ب العامــيل: احلــر حمّم
وســائل الشــيعة إىل حتصيــل مســائل الرشيعــة، حتقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهم 

ــاء الــرتاث.  ــالم إلحي السَّ

ــة:  ــائل العملي ــة يف الرس ــات الفقهي ــى: االصطالح ــني عيس ــيل: ياس العام
ــة األُوىل،  ــة، الطبع ــة، دار البالغ ــائل العملي ــة يف الرس ــات الفقهي االصطالح

1413 هـــ - 1993 م.

ــس  ــم مقايي ــا، معج ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــني أمح ــو احلس ــارس: أب ــن ف اب
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اللغــة: حققــه: عبــد الســالم حمّمــد هــارون، الرئيــس قســم الدراســات النحوّيــة 
بكليــة دار العلــوم ســابقا.

ــني،  ــاب الع ــ ، كت ــد 175 ه ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــو عب ــل أب ــدي: اخللي الفراهي
حتقيــق: الدكتــور مهــدي املخزومــي، والدكتــور إبراهيــم الســامرائي، مؤسســة 

دار اهلجــرة، الطبعــة: الثانيــة يف إيران1409هـــ. 
قلعجــي: حمّمــد: معجــم لغــة الفقهــاء: جامعــة امللــك ســعود بالريــاض، دار 

النفائــس للطباعــة والنــرش والتوزيــع، ط1، 1985م.
ــي )رمحــه اهلل(،  ــي: أبــو احلســن عــيّل بــن إبراهيــم القمِّ ــي: تفســري القمِّ القمِّ
ــب  ــيد طي ــة: الس ــالم العالم ــة اإلس ــه: حج ــدم ل ــه وق ــق علي ــه وعل صحح
ــران.  ــم - إي ــرش، ق ــة والن ــاب للطباع ــة دار الكت ــري، مؤسس ــوي اجلزائ املوس
الكركــي: الشــيخ عــيّل بــن احلســني، املتــوىف ســنة 940 هـــ، جامــع املقاصــد 
يف رشح القواعــد، حتقيــق ونــرش: مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســالم( إلحيــاء 

الــرتاث - قــم املرشفــة، الطبعــة: األُوىل - ربيــع األول 1408 هـــ. ق.
املازنــدراين: حمّمــد صالــح، رشح ُأصــول الــكايف املعــروف كتــاب الــكايف يف 
األُصــول والروضــة أليب جعفــر حمّمــد بــن يعقــوب الكلينــي مــع رشح الــكايف 
ــ ، دار إحيــاء الــرتاث  اجلامــع للمــوىل حمّمــد صالــح املازنــدراين، املتــوىف 1081 ه

ــ  - 2000 م.  العــريب، بــريوت - لبنــان، الطبعــة األُوىل 1421 ه
املجلــيس، حمّمــد باقــر، بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهار، 
ــاء - بــريوت  ــ  - 1983 م، مؤسســة الوف ــة املصححــة/ 1403 ه الطبعــة الثاني

- لبنــان. 
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حممــود عبــد الرمحــن عبــد املنعــم، معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة، 
القاهــرة. 

املرتــى: الرشيــف: الذريعــة إىل ُأصــول الرشيعــة، تصنيــف، ســيد مرتــى 
علــم اهلــدى )أيب القاســم عــيل بــن احلســني املوســوي(، قســمت أول )از آغــاز 
ــا پايــان مباحــث نســخ( تصحيــح ومقدمــه وتعليقــات از دكــرت أبــو القاســم  ت

گرجــى.
املصطفوي: حسن: التحقيق يف كلمت القرآن، الطبعة األُوىل: 1417 ه . 

ــة  ــني، الطبع ــم للمالي ــف، دار العل ــري الكاش ــواد: الّتفس ــد ج ــة: حمّم مغني
األُوىل، بــريوت، الطبعــة الثالثــة، آذار )مــارس( 1981.

مغنيــة: حمّمــد جــواد: التفســري املبــني: طبعــة ثانيــة منقحــة ومزيــدة، 1403 
ــ  - 1983 م. ه

ــري  ــد اهلل العك ــم أيب عب ــن املعل ــمن اب ــن النع ــد ب ــن حمّم ــد ب ــد: حمّم املفي
البغــدادي )336 - 413هـــ(، مســألة يف النــص عــىل عــيلٍّ عليه الســالم، حتقيق: 

الشــيخ مهــدي نجــف.
ابــن منظــور: أبــو الفضــل مجــال الديــن حمّمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، 

نــرش أدب احلــوزة، قــم - إيــران، 1405 هـــ 1363 ق. 
ــ  الصواعــق املحرقــة  اهليتمــي املكــي: أمحــد بــن حجــر: ت: 899 - 974 ه
ج أحاديثــه وعلــق حواشــيه وقــدم لــه:  يف الــردِّ عــىل أهــل البــدع والزندقــة، خــرَّ
عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف األســتاذ املســاعد بكليــة ُأصــول الديــن بجامعــة 

األزهــر، الطبعــة الثانيــة.
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املناهج التفسريّية آليات الغدير املنهج اللغوي والنقدي ُأمنوذجًا

د. قا�سم �سهيد حممد

املقدمة

ــا  ــة هل ــة هائل ــروات فكرّي ــه ث ــل يف مضامين ــدًا حيم ــري ج ــوان كب ــر عن الغدي
نــا  أعــمق مّجــة واســعة، ومــن العســري أْن يتضمــن بحــٌث مــا جــلَّ حماورهــا إالَّ أنَّ
ــة مباحــث:  ــا اجلانــب التفســرييَّ فيهــا، وقــد اشــتمل البحــث عــىل ثالث تناولن
ــات  ــن اآلي ــه م ــأس ب ــددًا ال ب ــه ع ــت في ــد مجع ــزول، وق ــباب الن ل أس ــاألَوَّ ف
ــالم، فضــاًل عــن تواترهــا  املبــاركات، فقــد أكــد نزوهلــا يف واليــة عــيلٍّ عليــه السَّ
وروايتهــا مــن العامــة واخلاصــة، وقــد أبــان املبحــث الثــاين كيــف أنَّ رســول اهلل 
صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه بلَّــغ املســلمني مجيعــًا رجــاالً ونســاًء وألزمهــم مبايعــة أمــري 
ــا اجلانــب اخلطــايب فقــد َبــنيَّ فيــه حــقَّ الرعيــة عليــه  ــالم، وأمَّ املؤمنــني عليــه السَّ
ــم يريدونــه ألنفســهم وهــو يريدهــم هلل، فهــو مســؤول  ــه عليهــم وأبــان أنَّ وحقَّ
يف تبليغهــم وهــم مســؤولون وحماســبون يف طاعتــه والتــزام أوامــره التــي هــي 
مــن طاعــة اهلل يف تبليغــه بواليــة عــيلٍّ واألئمــة مــن ولــده، حتــى انتهــى بخامتــة 

تضمنــت أهــم نتائــج البحــث وثــمره.

املبحث الأول: اأ�سباب نزول اآيات الغدير

ــث أْن  ــن أليِّ باح ــا وال يمك ــا أمهيته ــي هل ــوم الت ــن العل ــزول م ــباب الن أس
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ــه ُأمــور وقعــت  ينــرصف عنهــا بــأيِّ شــكل مــن األشــكال، ويمكــن تعريفــه بأنَّ
ــل  ــع اخلط ــد وق ــأنا)1(، وق ــي بش ــزول الوح ــتدعت ن ــي واس ــرص الوح يف ع
واجلــدل بــني العلــمء نتيجــة إمهالــه أو تركــه، ومــن أهــم اآليــات التــي تشــري إىل 

واليــة إمــام املتقــني وســيد البلغــاء واملتكلمــني هــي:

ــْغ مــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ  َأّوالً: قــول اهلل تعــاىل يف حمكــم كتابــه املجيــد }يــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ْغــتَ ِرســاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اهلَل ال يَهْــدِي  مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمــا بَلَّ

الَْقــوْمَ الْكافِِريــنَ{)2()3(.

حــّدث احلافــظ أبــو جعفــر حمّمــد بــن جريــر الطــري )ت 310هـــ( بإســناده 
ــا  عــن زيــد بــن أرقــم كــم يف كتــايب الواليــة يف طــرق حديــث الغديــر قــال: )ملَّ
ــوداع،  ــة ال ــر خــم يف رجوعــه مــن حّج ــه بغدي ــه وآل ــيُّ صــىلَّ اهلل علي ــزل النب ن
وكان يف وقــت الضحــى وحــر شــديد أمــر بالدوحــات فقمــت ونــادى الصــالة 
 : ــزل إيلَّ ــاىل أن ــال: »إنَّ اهلل تع ــمَّ ق ــة، ث ــة بالغ ــب خطب ــا، فخط ــة فاجتمعن جامع
ْغــتَ ِرســاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُــكَ مِــنَ  ــْغ مــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمــا بَلَّ }بَلِّ
النَّــاِس{)4(، وقــد أمــرين جرئيــل عــن ريبِّ أْن أقــوم يف هــذا املشــهد وأعلــم كلَّ 
أبيــض وأســود... معــارش النــاس هــذا أخــي وويص وواعــي علمــي وخليفتــي 
عــىل مــن آمــن يب«، ويف روايــة »اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه والعــن 
ــك أنزلــت عنــد تبيــني  ــه، اللهــم إنَّ مــن أنكــره واغضــب عــىل مــن جحــد حقَّ
ذلــك يف عــيلٍّ }اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم{ بإمامتــه، فمــن ل يأتــم بــه وبمــن 
كان مــن ولــدي مــن صلبــه إىل القيامــة فأولئــك حبطــت أعمهلــم ويف النــار هــم 

ــدون...«)5(. خال
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ــد عــن احلســن بــن عــيلِّ النعــمن عــن حمّمــد بــن مــروان  حدثنــا أمحــد بــن حممَّ
ــالم يف قــول اهلل تعــاىل: }ُقــْل  عــن الفضيــل بــن يســار عــن أيب جعفــر عليــه السَّ
ــنْ  ــِزَل إَِليُْكــمْ مِ ــَل وَمــا ُأنْ ــوْراةَ وَاإِلنِْجي ــوا التَّ ــى ُتقِيمُ ــيْ ءٍ حَتَّ ــُتمْ عَلــى شَ ــاِب َلسْ ــَل الْكِت ــا َأهْ ي
ُســوُل  ــا الرَّ َ رَبُِّكــمْ{)6(، قــال: »هــي الواليــة وهــو يف قــول اهلل تعــاىل }َيــا َأيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه{، قــال: هــي  ــَك َوإِْن َلْ َتْفَعــْل َفــَم َبلَّ ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ َبلِّ

الواليــة«)7(.

ــا نزلــت يف فضــل  ويف تفســري ابــن جريــح، وعطــاء، والثــوري، والثعلبــي أنَّ
ــدري  ــن اخل ــناده ع ــي بإس ــم الثقف ــالم، إبراهي ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيلِّ ب ع
ــه  ــيلٍّ علي ــر يف ع ــوم الغدي ــت ي ــا نزل ــيلٍّ أنَّ ــن ع ــد ب ــلمي وحمّم ــدة األس وبري
ــالم، تفســري الثعالبــي قــال جعفــر بــن حممــد: »معنــاه بلــغ مــا ُأنــزل إليــك  السَّ
ــالم فلــمَّ نزلــت هــذه اآليــة  مــن ربــك، يف فضــل عــيلِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــيلٌّ  ــواله فع ــت م ــن كن ــال: م ــيلٍّ فق ــِد ع ــه بي ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيُّ ص ــذ النب أخ

ــواله«)8(. م

وعنــه بإســناده عــن الكلبــي نزلــت أْن يبلــغ فيــه فأخــذ رســول اهلل صــىلَّ اهلل 
عليــه وآلــه بيــد عــيلٍّ فقــال: »مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن 
ــه مخســة أشــياء: كرامــة،  ــا الرســول في ــا أّي ــه: ي وااله وعــاِد مــن عــاداه، فقول
وأمــر وحكايــة وعــزل، وعصمــة، أمــر اهلل نبيَّــه أْن ينصــب عليــًا إمامــًا فتوقــف 
ــكَ باخِــعٌ نَْفسَــكَ...{)9(، فأمرهــم  فيــه لكراهتــه تكذيــب القــوم فنزلــت }َفَلعَلَّ
ــا الرَّسُــوُل  رســول اهلل أْن يســلموا عــىل عــيلٍّ باإلمــرة، ثــمَّ نــزل بعــد أيــام }يــا َأيُّهَ

ــْغ مــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ{)10()11(. بَلِّ
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وجــاء يف تفســري قولــه تعــاىل: }َفَأوْحــى إىِل عَبْــدِهِ مــا َأوْحــى{)12(، ليلــة 
ــالم فلــمَّ دخــل وقتــه قــال: بلــغ مــا ُأنــزل إليــك مــن  املعــراج يف عــيلٍّ عليــه السَّ
ــالم ليلــة املعــراج. ربِّــك ومــا أوحــى، أي بلِّــغ مــا ُأنــزل إليــك يف عــيلٍّ عليــه السَّ

حممــد بــن حييــى، عــن حمّمــد بــن احلســني، عــن احلجــال، عــن عبــد الصمــد 
ــالم مــن  ــه السَّ ــد اهلل علي ــا عب ــال: محلــت أب ــن بشــري، عــن حســان اجلــمل ق ب
املدينــة إىل مكــة فلــمَّ انتهينــا إىل مســجد الغديــر نظــر إىل ميــرسة املســجد فقــال: 
»ذلــك موضــع قــدم رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه حيــث قــال: مــن كنــت 
ــع  ــك موض ــال: »ذل ــر فق ــب اآلخ ــر إىل اجلان ــمَّ نظ ــواله«، ث ــيلٌّ م ــواله فع م
ــمَّ  ــراح، فل ــدة اجل ــة وأيب عبي ــوىل أيب حذيف ــال م ــالن وس ــالن وف ــطاط أيب ف فس
ــم عينــا  أْن رأوه رافعــًا يديــه قــال بعضهــم لبعــض: انظــروا إىل عينيــه تــدور كأنَّ
ــُروا  ــَن َكَف ِذي ــَكاُد الَّ ــة: }َوإِْن َي ــالم هبــذه اآلي ــه السَّ جمنــون، فنــزل جرئيــل علي
ــُه مَلَْجنـُـوٌن )51( َوَمــا ُهــَو  ْكــَر َوَيُقوُلــوَن إِنَّ َلُيْزلُِقوَنــَك بَِأْبَصاِرِهــْم مَلَّــا َســِمُعوا الذِّ

ــنَي{)13()14(. ــٌر لِْلَعامَلِ إاِلَّ ِذْك

ــق  ــم ال يلي ــه ب ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيَّ ص ــوا النب ــن اهتم ــؤالء الذي ــدو يل أنَّ ه يب
مــن األوصــاف هــم مجاعــة مــن املنافقــني، وهــذا مــا وضحتــه الروايــة اآلتيــة: 
ــا رأوه رافعــًا  ــا اجلانــب اآلخــر فذلــك موضــع فســطاط املنافقــني الذيــن ملَّ »َأمَّ
ــون،  ــا جمن ــم عين ــدوران كأنَّ ــه ت ــروا إىل عيني ــض انظ ــم لبع ــال بعضه ــده ق ي
ِذيــَن َكَفــُروا َلُيْزلُِقوَنــَك  ــالم هبــذه اآليــة }َوإِْن َيــَكاُد الَّ فنــزل جرئيــل عليــه السَّ
ــٌر  ــَو إاِلَّ ِذْك ــا ُه ــوٌن )51( َوَم ــُه مَلَْجنُ ــوَن إِنَّ ــَر َوَيُقوُل ْك ــا َســِمُعوا الذِّ ــْم مَلَّ بَِأْبَصاِرِه
ــالم بذلــك حســان اجلــمل ملــا محلــه مــن  لِْلَعامَلـِـنَي{«، أخــر الصــادق عليــه السَّ
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ــذا  ــك هب ــا حدثت ــايل م ــك مج ــوال أنَّ ــان ل ــا حس ــه: »ي ــال ل ــة فق ــة إىل مك املدين
ــث«)15(. احلدي

ثانيــًا: قــال اهلل تعــاىل: }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي 
وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإِلسْــامَ دِينــًا{)16(.

حدثنــا دارم بــن قبيصــة قــال: حدثنــا نعيــم بــن ســال قــال: ســمعت أنــس بن 
مالــك يقــول: ســمعت رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يقــول يــوم غديــر خــم 
ــالم: »أ لســت َأوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم؟«،  وهــو آخــذ بيــد عــيلٍّ عليــه السَّ
قالــوا: بــىل. قــال: »فمــن كنــت مــواله فهــذا عــيلٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله، 

وعــاِد مــن عــاداه، وانــرص مــن نــرصه، واخــذل مــن خذلــه«)17(.

جــالل الديــن بــن عبــد الرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي )ت 911هـــ( روى يف 
تفســريه عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: ملَّا نصــب رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآله 
عليــًا يــوم غديــر خــم فنــادى لــه بالواليــة هبــط جرئيــل عليــه هبــذه اآليــة)18( 

أي آيــة الواليــة.

ثالثــًا: آيــة الواليــة }إِنَّمــا وَلِيُُّكــمُ اهلُل وَرَسُــوُلهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّاةَ 
وَيُؤُْتــونَ الزَّكاةَ وَهُــمْ راكِعُونَ{)19(.

ــه ملَّــا أراد اهلل ســبحانه أْن يبــني خللقه مــن األوليــاء قال:}إِنَّم  معنــى تأويلــه: أنَّ
ِذيــَن آَمنُــوا{ فالــويل هنــا هــو األَوىل بالتــرصف لقولــه  َولِيُُّكــُم اهللُ َوَرُســوُلُه َوالَّ
تعــاىل: }النَِّبــيُّ َأوْىل بِالْمُؤْمِنِــنَ مِــنْ َأنُْفسِــِهمْ{)20( والــويل أيضــًا هــو الــذي جتــب 
ــه ال يطــاع إالَّ مــن يعــرف، وألنَّ  طاعتــه ومــن جتــب طاعتــه جتــب معرفتــه؛ ألنَّ
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ــمَّ  ــه، فل ــم شــكره إالَّ بعــد معرفت ــويل ويّل نعمــة واملنعــم جيــب شــكره وال يت ال
بــني ســبحانه األوليــاء بــدأ بنفســه ثــمَّ ثنّــى برســوله، ثــّم ثّلــث بالذيــن آمنــوا، 
فلــمَّ علــم ســبحانه أنَّ األمــر يشــتبه عــىل النــاس وصــف الذيــن آمنــوا بصفــات 
كاَة  ــالَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ خاصــة ل يرشكهــم هبــا أحــد فقــال }الَّ
َوُهــْم راِكُعــوَن{)21(، وعــىل هــذا حيــث ثبتــت الواليــة كثبــوت هــذه الرســالة 
صــارت شــيئًا واحــدًا، وإذا كانــت إمامتــه كرســالته صــار نفــس هــذه كنفــس 
هــذه، وفضلهــا كفضلهــا، إذ ليــس يوجــد مــن خلــق اهلل تعــاىل مــن نفســه كنفس 
رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه ســواه، بدليــل قولــه تعــاىل يف آيــة املباهلــة }... 
وََأنُْفسَــنا وََأنُْفسَــُكمْ...{)22( فجعلــه تعــاىل نفــس رســوله صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، 
ــن  ــة م ــه مماثل ــه كواليت ــه وواليت ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول ص ــس الرس ــإذا كان نف ف

مجيــع خلــق اهلل تعــاىل)23(.

ــالم: »قــال العــال موســى بــن جعفــر: إنَّ رســول اهلل  قــال اإلمــام عليــه السَّ
ــالم  صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه ملَّــا وقــف أمــري املؤمنــني عــيّل بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــن  ــبوين م ــد اهلل انس ــا عبي ــال: ي ــمَّ ق ــروف، ث ــهور املع ــه املش ــر موقف ــوم الغدي ي
أنــا، فقالــوا: أنــت حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد 
ــا النــاس، أ لســت َأوىل بكــم مــن أنفســكم؟ وأنــا موالكــم  منــاف، ثــمَّ قــال: أيُّ
ــمء  ــر إىل الس ــول اهلل، فنظ ــا رس ــىل ي ــوا: ب ــكم؟ قال ــم بأنفس ــم منك وَأوىل بك
وقــال: اللهــم اشــهد يقــول ذلــك ثالثــًا، ويقولــون ذلــك ثالثــًا، ثــمَّ قــال: أال 
مــن كنــت مــواله وَأوىل بــه فهــذا عــيلٌّ مــواله وَأوىل بــه، اللهــم واِل مــن وااله، 
وعــاِد مــن عــاداه، وانــرص مــن نــرصه، واخــذل مــن خذلــه، ثــمَّ قــال: قــم يــا 
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أبــا بكــر فبايــع لــه بإمــرة املؤمنــني، ففعــل، ثــمَّ قــال بعــد ذلــك لتــمم تســعة، 
ــن واألنصــار، فبايعــوه كلهــم، فقــام مــن بــني مجاعتهــم  ــمَّ لرؤســاء املهاجري ث
عمــر بــن اخلطــاب فقــال بــٍخ بــٍخ لــك يــا بــن أيب طالــب، أصبحــت مــوالي 
ومــوىل كلِّ مؤمــن ومؤمنــة، ثــمَّ تفرقــوا عــن ذلــك وقــد وكــدت عليهــم العهود 
واملواثيــق، ثــمَّ إنَّ قومــًا مــن متمرديــم وجبابرهتــم، تواطــؤوا بينهــم لئــن كانــت 
ملحّمــد صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه كائنــة لندفعــن هــذا األمــر عــن عــيلٍّ وال نرتكــه لــه، 
فعــرف اهلل تعــاىل ذلــك مــن قبلهــم، وكانــوا يأتــون رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه 
وآلــه ويقولــون: لقــد أقمــت عليــًا أحــبَّ اخللــق إىل اهلل وإليــك وإلينــا، فكفيتنــا 
ــم  ــاىل مــن قلوهب ــم اهلل تع ــتنا، وعل ــن يف سياس ــا واجلباري ــة لن ــة الظلم ــه مؤون ب
ــون،  ــداوة مقيم ــىل الع ــم ع ــض، وأنَّ ــم لبع ــأة بعضه ــن مواط ــك م ــالف ذل خ
ــم،  ــدًا عنه ــلَّ حمّم ــزَّ وج ــر اهلل ع ــرون، فأخ ــتحقه مؤث ــن مس ــر ع ــع األم ولدف
فقــال يــا حممــد، ومــن النــاس مــن يقــول آمنــا بــاهلل - الــذي أمــرك بنصــب عــيلٍّ 
ــم  ــك ولكنَّه ــني)24(، بذل ــم بمؤمن ــا ه ــرًا - وم ــك مدب ت ــًا وألُمَّ ــًا وسائس إمام
 ، يتواطــؤون عــىل هــالكك وهالكــه ويوطئــون أنفســهم عــىل التمــرد عــىل عــيلٍّ
إْن كانــت بــك كائنــة وقولــه تعــاىل: }يُخادِعُــونَ اهلَل وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَمــا يَْخدَعُــونَ إاِلَّ 

َأنُْفسَــهُمْ وَمــا يَشْــعُرُونَ{«)25()26(.

ــه  ــر: يف قول ــن جعف ــى ب ــال موس ــال الع ــالم: »ق ــه السَّ ــام علي ــال اإلم ق
تعــاىل: }وَإِذا قِيــَل َلهُــمْ ال ُتْفسِــدُوا فِــي اأَلرِْض قاُلــوا إِنَّمــا نَحْــنُ مُصْلِحُــونَ{)27( وإذا 
ــار  ــي اأَلرِْض{ بإظه ــدُوا فِ ــر }ال ُتْفسِ ــوم الغدي ــة يف ي ــني للبيع ــؤالء الناكث ــل هل قي
نكــث البيعــة لعبــاد اهلل املســتضعفني فتشوشــون عليهــم دينهــم، وحتريونــم يف 
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نــا ال نعتقــد ديــن حمّمــد وال غــري ديــن  مذاهبهــم }قاُلــوا إِنَّمــا نَحْــنُ مُصْلِحُــونَ{ ألنَّ
حمّمــد ونحــن يف الديــن متحــريون، فنحــن نــرىض يف الظاهــر بمحّمــد بإظهــار 
قبــول دينــه ورشيعتــه، ونقــي يف الباطــن إىل شــهواتنا، فنتمّتــع ونرتّفــه ونعتــق 
، لكــي إْن ُأديــل يف  ــه عــيلٍّ هــا مــن طاعــة ابــن عمِّ أنفســنا مــن رقِّ حممــد، ونفكَّ
ــا قــد ســلمنا مــن ســبي  ــا قــد توجهنــا عنــده، وإن اضمحــل أمــره كنّ الدنيــا كنّ
أعدائــه، قــال اهلل عــزَّ وجــلَّ }َأال إِنَّهُــمْ هُــمُ الْمُْفسِــدُونَ...{)28( بــم يقولــون مــن 
ــه نفاقهــم، فهــو  ــه وآل ــه صــىلَّ اهلل علي ف نبيَّ ُأمــور أنفســهم ألنَّ اهلل تعــاىل يعــرِّ
ــم  يلعنهــم ويأمــر املؤمنــني بلعنهــم، وال يثــق هبــم أيضــًا أعــداء املؤمنــني، ألنَّ
ــه  ــد صــىلَّ اهلل علي ــم ينافقونــم أيضــًا، كــم ينافقــون أصحــاب حممَّ ــون أنَّ يظن
ــة،  ــل الثق ــلَّ أه ــم حم ــون عنده ــة، وال حيل ــم منزل ــم عنده ــع هل ــال يرف ــه، ف وآل
ــاسُ قاُلــوا َأ ُنؤْمِــنُ َكمــا آمَــنَ  ــوا َكمــا آمَــنَ النَّ ــمْ آمِنُ : }وَإِذا قِيــَل َلهُ ــلَّ ــزَّ وج ــه ع قول

السُّــَفهاءُ َأال إِنَّهُــمْ هُــمُ السُّــَفهاءُ وَلكِــنْ ال يَعَْلمُــونَ{«)29()30(.

ــالم: إنَّ رســول اهلل  قــال اإلمــام: »قــال العــال موســى بــن جعفــر عليــه السَّ
ــالم  صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه ملَّــا أوقــف أمــري املؤمنــني عــيلَّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــبوين،  ــاد اهلل، انس ــا عب ــال: ي ــمَّ ق ــروف، ث ــهور املع ــه املش ــر موقف ــوم الغدي يف ي
فقالــوا: أنــت حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، 
ــا موالكــم، َأوىل  ــاس، أ لســت َأوىل بكــم مــن أنفســكم؟ فأن ــا الن ــال: أيُّ ــمَّ ق ث
بكــم مــن أنفســكم؟ قالــوا: بــىل، يــا رســول اهلل، فنظــر رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليه 
ــمء، فقــال: اللهــم اشــهد، يقــول هــو ذلــك صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه،  وآلــه إىل السَّ
وهــم يقولــون ذلــك، ثالثــًا، ثــمَّ قــال: أال فمــن كنــت مــواله وَأوىل بــه، فهــذا 
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مــواله وَأوىل بــه، اللهــم، واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه، وانــرص مــن نــرصه، 
واخــذل مــن خذلــه، ثــمَّ قــال: قــم - يــا أبــا بكــر - فبايــع لــه بإمــرة املؤمنــني، 
فقــام ففعــل ذلــك، ثــمَّ قــال: قــم - يــا عمــر - فبايــع لــه بإمــرة املؤمنــني، فقــام 
فبايــع، ثــمَّ قــال بعــد ذلــك لتــمم التســعة، ثــمَّ لرؤســاء املهاجريــن واألنصــار، 
فبايعــوا كلُّهــم، فقــام مــن بــني مجاعتهــم عمــر بــن اخلطــاب، فقــال: بــٍخ بــِخ يــا 
بــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كلِّ مؤمــن ومؤمنــة، ثــمَّ تفرقــوا عــن 

ذلــك وقــد وكــدت عليهــم العهــود واملواثيــق...«)31(.

ــهُ وَرَسُــوُلهُ  ــالم يف قــول اهلل تعــاىل: }إِنَّمــا وَلِيُُّكــمُ اللَّ عــن أيب عبــد اهلل عليــه السَّ
ــي َأوىل بكــم أي أحــق بكــم وبأموركــم  ــم يعن ــال: »إنَّ ــوا...{)32( ق وَالَّذِيــنَ آمَنُ
وأنفســكم وأموالكــم اهلل ورســوله }وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا{ يعنــي عليــًا وأوالده األَئمــة 
ــمَّ وصفهــم اهلل عــزَّ وجــلَّ فقــال: }الَّذِيــنَ  ــوم القيامــة، ث عليهــم الّســالم إىل ي
يُقِيمُــونَ الصَّــاةَ وَيُؤُْتــونَ الــزَّكاةَ وَهُــمْ راكِعُــونَ{ وكان أمــري املؤمنــني عليــه 
ــالم يف صــالة الظهــر وقــد صــىلَّ ركعتــني وهــو راكــع وعليــه حّلــة قيمتهــا  السَّ
ألــف دينــار، وكان النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه قــد كســاه إياهــا وكان النجــايش 
ــني  ــا ويل اهلل وَأوىل باملؤمن ــك ي ــالم علي ــال: الس ــائل فق ــاء س ــه فج ــا ل أهداه
ــة إليــه وأومــى بيــده إليــه أن  مــن أنفســهم تصــّدق عــىل مســكني، فطــرح احلّل
ــكلُّ  ــه، ف ــة أوالده بنعمت ــريَّ نعم ــة وص ــذه اآلي ــه ه ــاىل في ــزل اهلل تع ــا، فأن امحله
مــن بلــغ مــن أوالده مبلــغ اإلمامــة يكــون هبــذه النعمــة مثلــه فيتصدقــون وهــم 
ــة،  ــن املالئك ــالم م ــه الّس ــني علي ــري املؤمن ــأل أم ــذي س ــائل ال ــون، والس راكع

ــون مــن املالئكــة«)33(.  ــن يســألون األئمــة مــن أوالده يكون والذي
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ــالم نــاول الســائل اخلاتــم مــن إصبعــه، وقــد روتــه  ــه عليــه السَّ ويف روايــة أنَّ
ــة، وُأخــرى  ة باحلّل ق يف ركوعــه مــرَّ ــالم تصــدَّ ــه عليــه السَّ العامــة أيضــًا، ولعلَّ
باخلاتــم، واآليــة نزلــت بعــد الثانيــة، فــإنَّ )يؤتــون( ُيشــعر بالتكــرار والتجــدد، 

ــه ُيشــعر بفعــل أوالده أيضــًا)34(.  كــم أنَّ

ــد  ــن أمح ــد ع ــن حمّم ــىل ب ــن مع ــد ع ــن حمّم ــني ب ــكايف احلس ــول ال ويف ُأص
بــن حمّمــد عــن احلســن بــن حمّمــد اهلاشــمي قــال: حدثنــي أيب عــن أمحــد بــن 
ــزَّ  ــه ع ــن جــده * يف قول ــه ع ــن أبي ــد ع ــن حمّم ــر ب ــي جعف ــال: حدثن ــى ق عيس
: }يَعِْرُفــونَ نِعْمَــتَ اهلِل ُثــمَّ يُنْكِرُونَهــا وََأْكَثرُهُــمُ الْكافِــرُونَ{ )35( قــال:  وجــلَّ
ــا نزلــت }إِنَّمــا وَلِيُُّكــمُ اهلُل وَرَسُــوُلهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّــاةَ وَيُؤُْتــونَ  »ملَّ
ــىلَّ  ــول اهلل ص ــاب رس ــن أصح ــر م ــع نف ــونَ{)36( اجتم ــمْ راكِعُ الــزَّكاةَ وَهُ
اهلل عليــه وآلــه يف مســجد املدينــة فقــال بعضهــم لبعــض: مــا تقولــون يف هــذه 
اآليــة؟ فقــال بعضهــم: إْن كفرنــا هبــذه اآليــة نكفــر بســايرها وإْن آمنــا فــإنَّ هــذا 
ــا أنَّ حممــدًا صــادق  ــا ابــن أيب طالــب، فقالــوا: قــد علمن ذلٌّ حــني يســلط علين
فيــم يقــول ولكنَّــا نتــواله وال نطيــع عليــًا فيــم أمرنــا، قــال: فنزلــت هــذه اآليــة: 
، وأكثرهــم الكافــرون  }يَعِْرُفــونَ نِعْمَــتَ اهلِل ُثــمَّ يُنْكِرُونَهــا{ يعرفــون واليــة عــيلٍّ

ــة«)37(.  بالوالي

رابعًا: قال عزَّ وجلَّ }سََأَل سائٌِل بِعَذاٍب واقٍِع{)38( 

ــم  ــًا عليه ــيُّ علّي ــب النّب ــا نص ــالم »مّل ــم السَّ ــه عليه ــن آبائ ــادق ع ــن الّص ع
ــالم يــوم الغديــر شــاع ذلــك يف البــالد، فقــدم النّعــمن بــن احلــارث الفهــرّي  السَّ
فقــال: أمرتنــا أْن نشــهد أن ال إلــه إالَّ اهلل، وأّنــك رســول اهلل، وأمرتنــا باجلهــاد 
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واحلــّج والّصــوم والّصــالة والــّزكاة فقبلناهــا، ثــّم ل تــرَض حّتــى نصبــت لنــا 
هــذا الغــالم وقلــت: مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ مــواله، فهــذا أمــر منــك َأم مــن 
ــه إالَّ هــو إّن هــذا مــن اهلل،  ــذي ال إل ــه: واهلل الَّ ــه وآل اهلل؟، فقــال صــىلَّ اهلل علي
ــر  ــدك فأمط ــن عن ــّق م ــو احل ــذا ه ــم إْن كان ه ــول: اللَّه ــو يق ــمن وه ــوىلَّ نع ف
ــزل اهلل:  ــه، وأن ــمء، فرمــاه اهلل بحجــر عــىل رأســه فقتل ــا حجــارة مــن الّس علين
}سَــَأَل ســائٌِل بِعَــذاٍب واقِــٍع{«)39(، وحكــى عنــه أبــو جعفــر حمّمــد بــن عــيلٍّ الباقــر 
ــه قــال: »كان يف األرض أمانــان مــن عــذاب اهلل وقــد رفــع أحدمهــا فدونكــم  أنَّ
ــا األمــان الــذي رفــع فهــو رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه  اآلخــر فتمســكوا بــه، أمَّ
ــا األمــان الباقــي فاالســتغفار قــال اهلل تعــاىل: }وَمــا كانَ اهلُل  وآلــه وســلَّم، وأمَّ
بَهُــمْ وَهُــمْ يَسْــَتْغفِرُونَ{«، )وهــذا مــن حماســن  بَهُــمْ وََأنـْـتَ فِيِهــمْ وَمــا كانَ اهلُل مُعَذِّ لِيُعَذِّ

االســتخراج ولطائــف االســتنباط()40(.

املبحث الثاين: التف�سري البالغي - اخلطب -

ــرى،  ــة ُأخ ــا أّي بالغ ــو عليه ــي ال تعل ــة الت ــه املتعالي ــرآن ببالغت ــاز الق امت
ــالم باملرتبــة الثانيــة بعــد كتــاب اهلل الثقــل  وتــأت خطــب أمــري املؤمنــني عليــه السَّ
ــالم دون كالم اخلالــق وفــوق كالم املخلوق،  األكــر، حيــث إنَّ خطبــه عليــه السَّ

ــالم وإليــك منهــا:  وقــد أخذنــا جانبــًا مهــًم مــن خطبــه عليــه السَّ

ــالم خطبهــا يف  ففــي مصبــاح شــيخ الطائفــة خطبــة ألمــري املؤمنــني عليــه السَّ
يــوم الغديــر وفيهــا: »ول يــدع اخللــق يف هبــم صــًم وال يف عميــاء بكــًم بــل جعــل 
هلــم عقــوالً مازجــت شــواهدهم وتفرقــت يف هياكلهــم وحققهــا يف نفوســهم 
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ــر،  ــكار وخواط ــر وأف ــمع ونواظ ــىل أس ــا ع ــرر هب ــهم، فق ــا حواس ــتعبد هل واس
ألزمهــم هبــا حّجتــه وأراهــم هبــا حمجتــه وأنطقهــم عــّم شــهد بألســن ذربــة بــم 
قــام فيهــا مــن قدرتــه وحكمتــه، وبــني عندهــم هبــا ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة 
وحييــا مــن حــي عــن بينــة، وإن اهلل لســميع عليــم بصــري شــاهد خبــري«)41(. 

ــا مــن حــي عــن  ــالم: »ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة وحيي ــه السَّ فقولــه علي
بينــة«، قــال: يعلــم مــن بقــي أنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ نــرصه قــال عــزَّ مــن قائــل}َوإِْذ 
ُلُكــْم يِف َأْعُينِِهــْم...{ اآليــة)42(. ُيِريُكُموُهــْم إِِذ اْلَتَقْيُتــْم يِف َأْعُينُِكــْم َقِليــاًل َوُيَقلِّ

ــدر  ــوم ب ــس ي ــال: »كان إبلي ــالم ق ــه السَّ ــر علي ــن أيب جعف ــن زرارة، ع وع
يقلــل املســلمني يف أعــني الكفــار ويكثــر الكفــار يف أعــني املســلمني فشــدَّ عليــه 
ــالم بالســيف فهــرب منــه وهو يقــول: يــا جرئيــل إينِّ مؤجل،  جرئيــل عليــه السَّ
ــالم:  إينِّ مؤجــل حتــى وقــع يف البحــر«، قــال زرارة: فقلــت أليب جعفــر عليه السَّ

أليِّ يشء كان خيــاف وهــو مؤجــل؟ قــال: »يقطــع بعــض أطرافــه«)43(.

ــالم فهنــاك يف نــج البالغــة كلــمت  ــا البيعــة يف كالم اإلمــام عــيلٍّ عليــه السَّ أمَّ
ــالم عليهــا مــرارًا وأنَّ النــاس  تؤكــد البيعــة وقــد عــول اإلمــام عــيلٌّ عليــه السَّ
ــم  ــاس إنَّ يل عليك ــا الن ــه: »أي ــض خطب ــال يف بع ــه ق ــا أنَّ ــن مجلته ــوه، وم بايع
ــم  ــري فيئك ــم وتوف ــة لك ــيلَّ فالنصيح ــم ع ــا حّقك ، فأمَّ ــقٌّ ــيلَّ ح ــم ع ــًا ولك حق
عليكــم وتعليمكــم كيــال جتهلــوا وتأديبكــم كيــم تعلمــوا«، ثــمَّ يضيــف عليــه 
ــب  ــهد واملغي ــة باملش ــة والنصيح ــاء بالبيع ــم فالوف ــي عليك ــا حقِّ ــالم: »وأمَّ السَّ

ــم«)44(.  ــني آمرك ــة ح ــم والطاع ــني أدعوك ــة ح واإلجاب



ا
لموةجا

 
ة ثيات الغدير املنها اللغوت والنقدت أ  املناُا التفسيرية

355

ــري  ــه يف غ ــه وتفريق ــم في ــرتك الظل ــريه ب ــاه توف ــم، معن ــم عليك ــري فيئك وتوف
ــدلُّ  ــا ي ــه)45(، وممَّ ــن كان قبل ــه م ــم فعل ــم، ك ــة لك ــس بمصلح ــا لي ــوه ممّ وج
ــالم قــام خطيبــًا باملدينــة  ــه عليــه السَّ ــالم أنَّ عــىل عدالــة أمــري املؤمنــني عليــه السَّ
حــني ويل اخلالفــة وقــال: »يــا معــرش املهاجريــن واألنصــار، يــا معــرش قريــش، 
ــرب،  ــذق بيث ــام يل ع ــا ق ــيئًا م ــم ش ــن فيئك ــم م ــوا - واهلل - إينِّ ال أرزؤك اعلم
أفــرتوين مانعــًا نفــيس وولــدي ومعطيكــم؟! وألســوين بــني األســود واألمحــر«، 
فقــام إليــه )أخــوه( عقيــل بــن أيب طالــب فقــال: لتجعلنــي وأســود مــن ســودان 
املدينــة واحدًا؟!فقــال لــه: »اجلــس رمحــك اهلل تعــاىل، أَمــا كان ههنــا مــن يتكلــم 

غــريك؟ ومــا فضلــك عليهــم إالَّ بســابقة أو تقــوى«)46(.

ــا ليــت شــعري أّي بيعــة قــد وفــوا هبــا وأّي نصيحــة باملشــهد واملغيــب،  في
ــوه؟ ــوه وأطاع ــل أجاب وه

ــاَي َفْلَتــًة، وَلْيــَس َأْمِري  ــالم يف مــكان آخــر: »ملْ َتُكــْن َبْيَعُتُكْم إِيَّ ويقــول عليــه السَّ
ــا النَّــاُس َأِعينُــويِن َعــَى  َ وَأْمُرُكــْم َواِحــدًا إيِنِّ ُأِريُدُكــْم هللِ وَأْنُتــْم ُتِريُدوَننـِـي ألَْنُفِســُكْم َأيُّ
َأْنُفِســُكْم وأْيــُم اهللِ ألُْنِصَفــنَّ امْلَْظُلــوَم ِمــْن َظاملـِِـِه وألَُقــوَدنَّ الظَّــامِلَ بِِخَزاَمتـِـِه َحتَّــى ُأوِرَدُه 

ــقِّ وإِْن َكاَن َكاِرهًا«)47(. َمنَْهــَل احْلَ

الفلتــة: األمــر يقــع بغــري تدّبــر وال روّيــة، بــل كانــت بيعتكــم يل عــن تدّبــر 
ــا  ــدم عليه ــف أو ين ــا أْن خيال ــم بعده ــن ألحدك ــم، ل يك ــمع رأي منك واجت
وقولــه: »وليــس أمــري وأمركــم واحــدًا«، إشــارة إىل االختــالف بــني حركاتــه 
ومقاصدهــم، ثــّم بــنّي الفــرق بقولــه: »إيّن أريدكــم هلل« أي إّنــم أريــد طاعتكــم 
ــم تريدوننــي ألنفســكم« أي حلظــوظ  إلقامــة ديــن اهلل، وإقامــة حــدوده، »وأنت
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أنفســكم مــن العطــاء والتقريــب وســاير منافــع الدنيــا، ثــّم مّلــا وّبخهــم بذلــك 
ــال  ــه وامتث ــة ل ــهم: أي بالطاع ــىل أنفس ــة ع ــم اإلعان ــب منه ــم، وطل ــه هب أّي
أوامــره، فأقســم لينصفــّن املظلــوم وليقــودّن الظــال بخزامتــه، وكذلــك اســتعار 
لفــظ املنهــل للحــّق، ووجــه االســتعارة كونــه مــوردًا يشــفى بــه أل املظلــوم كــم 

ــان)48(. ــه أل العطش ــفى ب يش

ويف خطبتــه التــي خطبهــا قبــل حــرب اجلمــل والتحــرك مــن املدينــة 
ــال  ــوه فق ــا بايع ــىل م ــوا ع ــاه وأْن يثبت ــاس إي ــة الن ــار إىل بيع ــرصة أش ــو الب نح
ــني  ــل طائع ــن ب ــتكرهني وال جمري ــري مس ــاس غ ــي الن ــالم: »وبايعن ــه الس علي

خمرييــن«)49(.

ــالم  ونقــرأ أخــريًا يف بعــض كتبــه ملعاويــة حــني ل يبايــع اإلمــام عليــًا عليه السَّ
ــالم قولــه: وروي أّن جريــرًا مّلــا أراد بعثه  وكان يريــد االنتقــام مــن عــيلٍّ عليــه السَّ
قــال: واهلل يــا أمــري املؤمنــني مــا أّدخــرك مــن نــرصت شــيئًا، ومــا أطمــع لــك يف 
ــالم: »قصــدي حّجــة أقمتهــا«، ثــمَّ كتــب معــه: »أّمــا  معاويــة، فقــال عليــه السَّ
ــن  ــي القــوم الَّذي ــه بايعن ــة لزمتــك وأنــت بالشــام، ألّن ــي باملدين ــإّن بيعت بعــد ف
بايعــوا أبــا بكــر وعمــر وعثــمن عــىل مــا بايعوهــم عليــه فلــم يكــن للشــاهد أْن 

خيتــار وال للغائــب أن يــرّد«)50(.

ــّرة  ــن م ــر م ــت أكث ــة ليس ــج أنَّ البيع ــارات النه ــض عب ــن بع ــتفاد م ويس
ــن  ــخ، وم ــار الفس ــا اختي ــس فيه ــا ولي ــر فيه ــد النظ ــبيل لتجدي ــدة وال س واح
هــا فهــو منافــق  خيــرج منهــا فهــو طاعــن، ومــن يرتيــث ويفكــر يف قبوهلــا أو ردِّ
ــارج  ــار، اخل ــا اخلي ــتأنف فيه ــر وال يس ــا النظ ــى فيه ــدة ال يثن ــة واح ــا بيع ]إنَّ
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منهــا طاعــن واملــروي فيهــا مداهــن[، ويســتفاد مــن جممــوع هــذه التعابــري أنَّ 
ــالم اســتدلَّ عــىل مــن ل يقبلــوا بــأنَّ إمامتــه منصــوص عليهــا  اإلمــام عليــه السَّ
مــن قبــل النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وكانــوا يتذرعــون بحجــج واهيــة، بالبيعــة 
التــي كانــت عندهــم مــن املســّلم هبــا، ول تكــن هلــم اجلــرأة عــىل أْن يرفضــوا 
ــم يــرون مرشوعيــة  طاعــة اإلمــام ويســمعوا ملعاويــة وأمثــال معاويــة، فكــم أنَّ
ــة اإلمــام  ــأنَّ خالف ــة الســابقني، فعليهــم أْن يعتقــدوا ب ــاء الثالث ــة للخلف اخلالف
مرشوعــة أيضــًا وأْن يذعنــوا لــه، بــل إنَّ خالفتــه أكثــر رشعيــة؛ ألنَّ بيعتــه كانت 
أوســع وكانــت حســب رغبــة النــاس ورضاهــم، فبنــاء عــىل هــذا ال منافــاة بــني 
االســتدالل بالبيعــة ومســألة نصــب اإلمــام بواســطة اهلل والنبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه 
وآلــه وتأكيــد البيعــة؛ لذلــك فــإنَّ اإلمــام يشــري يف مــكان مــن )نــج البالغــة( 
ــاس،  ــا الن ــة: »أي ــوص اإلمام ــن نص ــو م ــذي ه ــني ال ــث الثقل ــه بحدي نفس
ــه يمــوت مــن مــات منــا  خذوهــا عــن خاتــم النبيــني صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، إنَّ
وليــس بميــت، ويبــىل مــن بــىل منــا وليــس ببــاٍل، فــال تقولــوا بــم ال تعرفــون، 
فــإنَّ أكثــر احلــقِّ فيــم تنكــرون، وأعــذروا مــن ال حّجــة لكــم عليــه - وهــو أنــا 
- أل أعمــل فيكــم بالثقــل األكــر، وأتــرك فيكــم الثقــل األصغــر، قــد ركــزت 
ــتكم  ــرام، وألبس ــالل واحل ــدود احل ــىل ح ــم ع ــمن، ووقفتك ــة اإلي ــم راي فيك
ــم  ــة مــن عــديل، وفرشــتكم املعــروف مــن قــويل وفعــيل، وأريتكــم كرائ العافي

ــيس«)51()52(. ــن نف ــالق م األخ

إْن قلــت: فهــل يمكــن أْن يقــال: إنَّ الضمــري يعــود إىل النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه 
ــه يمــوت  ــه قــد ذكــره يف قولــه: )خاتــم النبيــني( فيكــون التقديــر: أنَّ وآلــه، ألنَّ
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مــن مــات منــا والنبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه ليــس بميــت، ويبــىل مــن بــىل منــا 
ــه لــو أراد ذلــك لقــال:  والنبــيُّ ليــس ببــاٍل، قلــت: هــذا أبعــد مــن األَّول، ألنَّ
، ول يــأِت  ــه اآلن حــيٌّ إنَّ رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه ال تبليــه األرض، وإنَّ
ــه يف ســياق تعظيــم العــرتة وتبجيــل أمرهــا، وفخــره  هبــذا الــكالم املوهــم، وألنَّ
بنفســه ومتدحــه بخصائصــه ومزايــاه، فــال جيــوز أْن يدخــل يف غضــون ذلــك مــا 

ليــس منــه)53(.

ــره  ــل ذك ــت: ب ــًا؟ قل ــه مرفوع ــه أم قال ــكالم من ــذا ال ــل ه ــت: فه ــإن قل ف
مرفوعــًا، أال تــراه قــال: »خذوهــا عــن خاتــم النبيــني«، ثــمَّ نعــود إىل التفســري 
ــه قــال قــوالً عجيبــًا، وذكــر أمــرًا غريبــًا،  ــه ملَّــا قــال هلــم ذلــك علــم أنَّ فنقــول: إنَّ
ــا ال  ــوا م ــال تقول ــم: »ف ــال هل ــه، فق ــون من ــك ويعجب ــرون ذل ــم ينك ــم أنَّ وعل
ــار رســول اهلل لكــم هبــذا  ــوا إخب ــاري، وال تكذب ــوا إخب تعرفــون«، أي ال تكذب
فتقولــون مــا ال تعلمــون صحتــه، ثــمَّ قــال: فــإنَّ أكثــر احلــقِّ يف األُمــور العجيبــة 
التــي تنكرونــا كإحيــاء املوتــى يف القيامــة، وكالــرصاط وامليــزان والنــار واجلنــة 
وســائر أحــوال اآلخــرة، هــذا إْن كان خاطــب مــن ال يعتقــد اإلســالم، فــإْن كان 
ــة  ــوا مرجئ ــم كان ــك أنَّ أكثره ــى بذل ــه يعن ــالم، فإنَّ ــد اإلس ــن يعتق ــاب مل اخلط
ــه رشك يف  ومشــبهة وجمــرة، ومــن يعتقــد أفضليــة غــريه عليــه، ومــن يعتقــد أنَّ
دم عثــمن، ومــن يعتقــد أنَّ معاويــة صاحــب حّجــة يف حربــه، أو شــبهة يمكــن 
ــك  ــري ذل ــم، إىل غ ــأ يف التحكي ــه أخط ــد أنَّ ــن يعتق ــق، وم ــا متعل ــق هب أْن يتعل
ــن ال  ــذروا م ــال: »واع ــمَّ ق ــا. ث ــم عليه ــي كان أكثره ــأ الت ــن رضوب اخلط م
حّجــة لكــم عليــه وهــو أنــا«، يقــول: »قــد عدلــت فيكــم، وأحســنت الســرية 
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وأقمتكــم عــىل املحجــة البيضــاء، حتــى ل يبــَق ألحــد منكــم حّجــة حيتــج هبــا 
«، ثــم رشح ذلــك، فقــال: »عملــت فيكــم بالثقــل األكــر«، يعنــي الكتــاب،  عــيلَّ
ــم بقيــة الثقــل األصغــر، فجــاز  و»خلفــت فيكــم األصغــر«، يعنــي ولديــه؛ ألنَّ
ى  ــم الثقــل األصغــر، وإنَّم ســمَّ أْن يطلــق عليهــم بعــد ذهــاب مــن ذهــب منــه أنَّ
النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه الكتــاب، والعــرتة الثقلــني؛ ألنَّ الثقــل يف اللغــة متاع 
ــال إىل  ــىل االنتق ــارف ع ــا ش ــه ملَّ ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــه ص ــمه، فكأنَّ ــافر وحش املس
ــزل إىل منــزل،  ــه تعــاىل، جعــل نفســه كاملســافر الــذي ينتقــل مــن من جــوار ربِّ
ــه،  ــياء ب ــّص األش ــم أخ ــمه؛ ألنَّ ــه وحش ــرتة كمتاع ــاب والع ــل الكت وجع
ــة اإليــمن«، أي غرزهتــا وأثبّتهــا، وهــذا مــن بــاب  قولــه: »وركــزت فيكــم راي
ــن  ــرام«، م ــالل واحل ــدود احل ــىل ح ــم ع ــه: »ووقفتك ــك قول ــتعارة، وكذل االس
ــة  ــات الفاصل ــي اجله ــدار وه ــدود ال ــن ح ــوذ م ــًا، مأخ ــتعارة أيض ــاب االس ب
بينهــا وبــني غريهــا، قولــه: »وألبســتكم العافيــة مــن عــديل« اســتعارة فصيحــة، 
وأفصــح منهــا قولــه: »وفرشــتكم املعــروف مــن قــويل وفعــيل«، أي جعلتــه لكــم 
فراشــًا، وفــرش هــا هنــا: متعــدٍّ إىل مفعولــني، يقــال: فرشــته كــذا أي أوســعته 

ــاه)54(.  إي

ــد  ــآل حممَّ ــاس ب ــة »ال يق ــة والوراث ــألة الوصي ــر إىل مس ــكان آخ ــري يف م ويش
ــرت  ــن ج ــم م ــوى هب ــد، وال يس ــة أح ــذه األُمَّ ــن ه ــه م ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ص
نعمتهــم عليــه أبــدًا، هــم أســاس الديــن، وعــمد اليقــني، إليهــم يفــيء الغــايل، 
وهبــم يلحــق التــايل، وهلــم خصائــص حــقِّ الواليــة، وفيهــم الوصيــة والوراثــة، 

ــه«)55(. ــل إىل منتقل ــه ونق ــق إىل أهل ــع احل اآلن إذ رج
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ــه األُخــرى إىل لــزوم الوفــاء بالبيعــة  ــالم يف بعــض عبارات ــه السَّ ويشــري علي
ــرار:  ــة إىل التك ــدم احلاج ــر وع ــد النظ ــث وجتدي ــخ والنك ــكان الفس ــدم إم وع
ــَة،  ــَة اْلَبْيَع ــوَن اْلَبْيَع ــا، َتُقوُل ــىَل َأْواَلِدَه ــِل َع ــوِذ امْلََطافِي ــاَل اْلُع ــْم إيَِلَّ إِْقَب »َأْقَبْلُت
ُــَم  ــي َفَبَســْطُتُموَها، وَناَزْعُتُكــْم َيــِدي َفَجاَذْبُتُموَهــا، اللَُّهــمَّ إِنَّ َقَبْضــُت َكفِّ
ــَدا واَل  ــا َعَق ــْل َم ، َفاْحُل ــيَلَّ ــاَس َع ــا النَّ َب ــي وَألَّ ــا َبْيَعتِ ــَميِن، وَنَكَث ــايِن وَظَل َقَطَع
ــاَل وَعِمــاَل، وَلَقــِد اْســَتَثْبُتُهَم َقْبــَل  ــا امْلََســاَءَة فِيــَم َأمَّ ِكــْم هَلـُـَم َمــا َأْبَرَمــا، وَأِرمِهَ حُتْ
ــَة«)56(،  ا اْلَعافَِي ــَة وَردَّ ــا النِّْعَم ــاِع، َفَغَمَط ــاَم اْلِوَق ــَم َأَم ــَتْأَنْيُت هِبِ ــاِل، واْس اْلِقَت
فالعــوذ: مجــع عــوذة وهــي الناقــة املســنّة، واملطافيــل: مجــع ُمطفــل بضــم امليــم 
وهــي قريبــة العهــد بالنتــاج، والتأليــب: التحريــص، وأبرمــت األمــر أحكمتــه، 
واســتثبّتهم بالثــاء املعجمــة بثــالث نقــط: طلبــت رجوعهــم، يــروى بالتــاء مــن 

ــرت)57(. ــتأنيت: انتظ ــة، واس التوب

فهــو احتجــاج عــىل طلحــة والزبــري ومــن تابعهــم عــىل نكــث بيعتــه فقولــه: 
ــن  ــري م ــاس ضم ــرى قي ــرى صغ ــرى جم ــا، جي ــه: فجاذبتموه ــم، إىل قول فأقبلت
الشــكل األّول، وتلخيصهــا أّنكــم اجتهدتــم عــيلَّ يف طلــب البيعــة حّتــى 
بايعتكــم وأخــذت عهودكــم، وتقديــر الكــرى وكّل مــن اجتهــد اجتهادكــم إىل 
تلــك الغايــة فيجــب عليــه الوفــاء بعهــده، والصغــرى مســلَّمة منهــم وبرهــان 
ــدِ اهلل إِذا  ــوا بِعَهْ ــودِ{)58(، و}َأوُْف ــوا بِالْعُُق ــوا َأوُْف ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا َأيُّهَ ــاب }ي ــرى الكت الك
عاهَدُْتــمْ{)59(، وقــد شــّبه إقباهلــم عليــه طالبــني للبيعــة بإقبــال مســنّات النــوق 
عــىل أطفاهلــا، ووجــه التشــبيه شــّدة اإلقبــال واحلــرص عــىل مبايعتــه، وخــّص 
املســنّات ألّنــا أقــوى حنـّـة عــىل أوالدهــا، ونصــب البيعــة عــىل اإلغــراء، وفائدة 
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التكريــر يف اإلغــراء تأكيــد األمــر الــداّل عــىل شــّدة االهتــمم باملأمــور بــه، وهــذه 
هــي مســائل مقبولــة بالنســبة للبيعــة أيضــًا)60(، ويســتفاد مــن هــذه التعابــري 
ضمنــًا بصــورة جيــدة أنَّ البيعــة إذا كانــت فيهــا جنبــة إكــراه أو إجبــار أو ُأخذت 
عــىل حــني غــّرة مــن النــاس فــال عــرة هبــا وال قيمــة هلــا، بــل البيعــة احلــّق التــي 

تكــون يف حــال االختيــار واحلريــة واإلرادة والتفكــر والتدبــر)61(.

ــاء  ــع النس ــة م ــت البيع ــاذا كان ــو: مل ــؤال وه ــذا الس ــا ه ــرد هن ــن أْن ي يمك
ــة إالَّ  ــن مرشوط ــال ل تك ــة الرج ــني أنَّ بيع ــرشوط، يف ح ــذه ال ــة هب مرشوط
باإليــمن واجلهــاد؟ ولإلجابــة عــن ذلــك نقــول: إنَّ األُمــور األساســّية املتعلقــة 
بالرجــال يف ذلــك املحيــط هــي اإليــمن واجلهــاد، وألنَّ اجلهــاد ل يكــن مرشوعــًا 
ــة الرشيفــة  ــه اآلي ــذا ذكــرت رشوط ُأخــرى أمّههــا مــا أكدت بالنســبة للنســاء؛ ل

ــك املجتمــع)62(. ــرأة مــن االنحــراف يف ذل ــد أمــر صــون امل ــي تؤك الت

وممَّــا جيــدر التذكــري بــه هنــا أنَّ مســألة بيعــة النســاء للرســول صــىلَّ اهلل عليــه 
ــا النَِّبــيُّ إِذا  ــة }يــا َأيُّهَ ــا اآلي ــت عليه ــم نّص ــة ك ــاءة ومربي ــرشوط بن ــت ب ــه كان وآل
ــِرْقنَ وَال يَزْنِــنَ وَال  ــيْئًا وَال يَسْ جــاءََك الْمُؤْمِنــاتُ يُبايِعْنَــكَ عَلــى َأنْ ال يُشْــِرْكنَ بِــاهلِل شَ
ــنَّ وََأرْجُلِِهــنَّ وَال يَعْصِينَــكَ فِــي  ــنَّ وَال يَْأتِــنَ بِبُهْتــاٍن يَْفَتِرينَــهُ بَيْــنَ َأيْدِيِه يَْقُتْلــنَ َأوْالدَهُ
ــة  ــذه النقط {)63(، )إنَّ ه ــمٌ ــورٌ رَحِي ــنَّ اهلَل إِنَّ اهلَل َغُف ــَتْغفِرْ َلهُ ــنَّ وَاسْ ــرُوفٍ َفبايِعْهُ مَعْ
ــن  ــرأة م ــرم امل ــالم ح ــون يف أنَّ اإلس ــة واملغرض ــه اجلهل ــا يقول ــالف م ــىل خ ع
ــر  ــدت أم ــة أك ــذه اآلي ــإنَّ ه ــتحقها، ف ــي تس ــة الت ــة واملكان ــرتام والقيم االح
االهتــمم باملــرأة يف أهــم املســائل ومــن ضمنهــا موضــوع البيعــة ســواء أكانــت 
يف احلديبيــة يف العــام الســادس للهجــرة َأم يف فتــح مكــة، وبذلــك دخلــن العهــد 
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ــانية  ــة اإلنس ــن اهلوي ــّر ع ــة تع ــًا إضافي ــن رشوط ــال وتقبل ــع الرج ــي م اإلهل
ــا  ــة منه ــت القديم ــواء أكان ــة، س ــن رشور اجلاهلي ــا م ــة تنقذه ــرأة امللتزم للم
ــباع  ــيلة إلش ــص، ووس ــس رخي ــاع بخ ــا كمت ــل معه ــث تتعام ــدة، حي َأم اجلدي

.)64( ــس إالَّ ــال لي ــهوة الرج ش

ــالم  ــه السَّ ــيلٍّ علي ــة لع ــاء بالبيع ــه النس ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيُّ ص ــر النب ــد أم فق
ــه  ــىل زوجات ــة ع ــورة خاص ــك بص ــد ذل ــد أكَّ ــه، وق ــني وهتنئت ــرة املؤمن بإم
وأمرهــن أْن يذهبــن إىل خيمتــه ويبايعنــه، فأمــر رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه 
بإحضــار إنــاء كبــري فيــه مــاء، وأْن يــرب عليــه بســتار بحيــث إنَّ النســاء كــنَّ 
ــالم يضــع  يضعــن أيديــن يف اإلنــاء خلــف الســتار، وأمــري املؤمنــني عليــه السَّ
يــده يف اإلنــاء مــن اجلانــب اآلخــر، وهبــذه الصــورة متــت بيعــة النســاء، فبايعتــه 
ــيِّ صــىلَّ  ــالم، وكــذا نســاء النب الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ
ــالم وفاطمــة  اهلل عليــه وآلــه مجيعهــن، وُأمُّ هــاين ُأخــت أمــري املؤمنــني عليــه السَّ
بنــت محــزة عــّم النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، وأســمء بنــت عميــس، كــم بايعــه 
ســائر النســاء احلــارضات. وهكــذا نــرى أنَّ املــرأة منــذ صــدر الرســالة كان هلــا 
دور مهــم وفعــال، وأنَّ اإلســالم ل يمــش دورهــا وأعطاهــا واجبــات وفــرض 
عليهــا مــا فــرض عــىل الرجــال مــع اســتثناء بعــض األحــكام اخلاصــة هبــم يف 
قبــال أحــكام وفرائــض خاصــة باملــرأة أيضــًا، وكان الرســول األعظــم صلــوات 
ــر بنصــب خيمــة  ــارك، وأم ــر خــم املب ــوم غدي ــًم بالنســاء ي ــه مهت ــه وآل اهلل علي
ــالم.... ويف الوقــت  خاصــٍة هبــنَّ ليبايعــن هبــا أمريهــن وإمامهــن علّيــًا عليــه السَّ
نفســه نــرى حــرص رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه الشــديد يف احلفــاظ عــىل 
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حشــمة النســاء و ســرتهن؛ لــذا أمــر أْن يــرب ســتار بــني النســاء وبــني أمــري 
ــالم وأْن تضــع املــرأة يدهــا يف إنــاء حيــوي مــاًء كــي ال تضطــر  املؤمنــني عليــه السَّ
ــالم وهــو رجــل أجنبــي بالنســبة ألكثــر  إىل مالمســة يــد األمــري عــيلٍّ عليــه السَّ
النســاء احلــارضات يف ذلــك اليــوم، وهكــذا نرى تــوازن اإلســالم يف إعطــاء حقِّ 
املــرأة و يف احلفــاظ عــىل ســرتها وعفافهــا، بحيــث ال حيــّد األَّول مــن الثــاين وال 
العكــس! ول تذهــب بيعــة النســاء يــوم الغديــر عبثــًا فقــد كان للمــرأة دور مهــم 
ــالم، ولنتأكــد  أســهمت بــه يف الدفــاع والــذبِّ عــن صاحــب البيعــة عليــه السَّ
أكثــر فــإنَّ يــوم الغديــر الــذي تعــّرض للغــدر مــن قبــل املنافقــني والتخــاذل مــن 
قبــل املتخاذلــني ل يدافــع عنــه ويذكــر بــه ســوى امــرأٍة واحــده وهــي ســيدتنا 
ــالم، فاملــرأة يمكــن أْن تقــوم بأعــمٍل يعجــز عنهــا الرجــال  الزهــراء عليهــا السَّ
ــن اهلل  ــرصة دي ــدًا لن ــم ج ــل مه ــا عام ــا ألنَّ ــالم هب ــى اإلس ــذا اعتن ــداء؛ ل األش

عــىل مــدى التاريــخ)65(.

املبحث الثالث: التف�سري الروائي 

مــن النصــوص عــىل إمامتــه مــا ورد يف يــوم الغديــر عــن ابــن عبــاس وجابــر 
ــالم-  قــاال: أمــر اهلل حممــدًا - صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه - أْن ينصــب عليــًا -عليه السَّ
للنــاس ليخرهــم بواليتــه، فتخــوف رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه -وآلــه- وســلَّم 
ــه وأْن يطعنــوا يف ذلــك عليــه، فأوحــى اهلل إليــه }يــا  أْن يقولــوا حابــى ابــن عمِّ
ْغــتَ ِرســاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُــكَ  ــْغ مــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمــا بَلَّ َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اهلَل ال يَهْــدِي الَْقــوْمَ الْكافِِريــنَ{)66(، فصــدع بأمــر اهلل تعــاىل 
ــالم يــوم غديــر خــم)67(، فلــم يكــن ختــوف  ذكــره فقــام بواليــة عــيلٍّ عليــه السَّ
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رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه إالَّ لكــون قومــه حديثــي عهــد باجلاهليــة، فقــد 
ــه كان يقــول: كنــت عنــد أيب جعفــر حمّمــد بــن عــيلٍّ  روي عــن زيــاد بــن املنــذر أنَّ
ث النّــاس إذ قــام إليــه رجــل مــن أهــل البــرصة يقــال  ــالم وهــو حيــدِّ عليــه السَّ
ــن  ــا ب ــه: ي ــروي عــن احلســن البــرصي - فقــال ل ــمن األعشــى - كان ي ــه عث ل
رســول اهلل، جعلنــي اهلل فــداك، إنَّ احلســن خيرنــا أنَّ هــذه اآليــة نزلــت بســبب 
ــْغ مــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ...{  رجــل، وال خيرنــا مــن الرجــل }يــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ــط إىل  ــل هب ــاف، إنَّ جرئي ــه خي ــه، ولكنَّ ــر ب ــه ألخ ــر ب ــو أراد أْن خي ــال: »ل فق
تــك  النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه... «، إىل قولــه: »فقــال: إنَّ اهلل يأمــرك أْن تــدلَّ ُأمَّ
ــم  ــم وصيامه ــم وزكاهت ــن صالهت ــه م ــم علي ــا دللته ــل م ــىل مث ــم ع ــىل وليِّه ع
وحجهــم، ليلزمهــم احلّجــة مــن مجيــع ذلــك، فقــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
ــة، وفيهــم تنافــس وفخــر، ومــا  ــو عهــد باجلاهلي ــا رب إنَّ قومــي قريب ــه: ي وآل
منهــم رجــل إالَّ وقــد وتــره وليُّهــم، وإينِّ أخــاف - أي مــن تكذيبهــم - فأنــزل 
ْغــتَ  ــْغ مــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمــا بَلَّ اهلل تعــاىل }يــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ِرســاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اهلَل ال يَهْــدِي الَْقــوْمَ الْكافِِريــنَ{«)68(، يريــد 
ــة  ــه بالعصم ــن اهلل ل ــمَّ ضم ــاس »فل ــن الن ــك م ــة، واهلل يعصم ــا تام ــم بلغته ف

.)69(»... وخوفــه أخــذ بيــد عــيلٍّ

ــالم ووصايته  الروايــة فيهــا إشــارة واضحــة عــىل واليــة اإلمام عــيلٍّ عليــه السَّ
إىل أنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ قــد عصــم الرســول صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه مــن أذى النــاس 
إليــه بعــد أْن أبــدى خماوفــه جتــاه قومــه، وإذا بلــغ الرســالة بــدون تبليــغ واليــة 
ــالم فســتكون وصايتــه ناقصــة غــري تامــة، فرســول اهلل مســؤول  عــيلٍّ عليــه السَّ
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وهــم مســؤولون.

ــاس يف حديــث املعــراج، أنَّ اهلل عــزَّ  ــن عب وروى احلاكــم احلســكاين عــن اب
اســمه قــال لنبيِّــه يف مــا قــال: »وإينِّ ل أبعــث نبيــًا إالَّ وجعلــت لــه وزيــرًا، وإنَّــك 
ــًا وزيــرك«، قــال ابــن عبــاس: فهبــط رســول اهلل صــىلَّ اهلل  رســول اهلل وإنَّ علي
ــوا حديثــو  ــِرَه أْن حيــدث النــاس بــيء منهــا إذ كان ــه -وآلــه- وســلَّم، َفَك علي
عهــد باإلســالم إىل قولــه: فاحتمــل رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه -وآلــه- وســلَّم 
ــِزَل  ــْغ مــا ُأنْ ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــه }ي ــزل اهلل علي ــرش أن ــن ع ــوم الثام ــى إذا كان الي حت
ْغــتَ ِرســاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اهلَل ال  ــْل َفمــا بَلَّ إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَ
ا الناس، إنَّ اهلل أرســلني  يَهْــدِي الَْقــوْمَ الْكافِِريــنَ{)70(، إىل قولــه فقــال: »يــا أيُّ
إليكــم برســالة، وإينِّ ضقــت هبــا ذرعــًا، خمافــة أْن تتهمــوين وتكذبــوين، حتــى 

.)71(» ... عاتبنــي ريبِّ فيهــا بوعيــد أنزلــه عــيلَّ

إنَّ قــوم رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه كــم عهدهــم صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه 
ــه  ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــوله ص ــلَّ لرس ــزَّ وج ــد اهلل ع ــالم فوعي ــد باإلس ــو عه حديث
وعصمتــه مــن النــاس جعلتــه يصدع بــم أخــره اهلل مــن أمــر الوصايــة والوالية.

وروى احلســكاين وابــن عســاكر عــن أيب هريــرة: أنــزل اهلل عــزَّ وجــلَّ }يــا َأيُّهَــا 
ْغــتَ ِرســاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُــكَ مِنَ  ــْغ مــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمــا بَلَّ الرَّسُــوُل بَلِّ
ــود  ــرة أنَّ املقص ــو هري ــد أب ــاِس إِنَّ اهلَل ال يَهْــدِي الَْقــوْمَ الْكافِِريــنَ{)72(، قص النَّ

ــالم)73(. أْن يبلــغ مــا نــزل يف عــيلٍّ عليــه السَّ

ــالم يعطــي  تأويــل مــا رصح بــه أبــو هريــرة يف نــزول اآليــة يف عــيلٍّ عليــه السَّ
ــنة  ــل الس ــا أه ــن إخوانن ــري م ــك كث ــة، فهنال ــة للرواي ــن الدعام ــريًا م ــًا كب جانب
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ــة  ــه ليــس مــن الصحاب ــرة عــىل الرغــم مــن كون ممَّــن يأخــذ بأحاديــث أيب هري
ــالم. الثابتــني يف والئهــم آلل البيــت عليهــم السَّ

ــْغ مــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ...{)74( ثــمَّ رفــع يديــه حتــى رؤي بيــاض  }يــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
إبطيــه، ثــمَّ قــال: »أال مــن كنــت مــواله...«)75(.

دليــل حــيس قــد رآه املســلمون يــوم غديــر خــم بــأنَّ الرســول صــىلَّ اهلل عليــه 
وآلــه قــد رفــع يديــه حتــى رأوا بيــاض إبطيــه، وهــذا الدليــل يضــاف إىل األدلــة 
حــت هبــا اآليــات الكريمــة والروايــات الرشيفــة بواليــة عــيلٍّ  الكثــرية التــي رصَّ

ــالم. عليــه السَّ

ــالم قــال: »ملَّــا نزل  عــن حنــان بــن ســدير عــن أبيــه عــن أيب جعفــر عليــه السَّ
ــالم عــىل رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يف حّجــة الــوداع  جرئيــل عليــه السَّ
ــِزَل  ــا ُأنْ ــْغ م ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــالم }ي ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيلِّ ب ــر ع ــالن أم بإع
إَِليْــكَ{)76(«، إىل آخــر اآليــة، قــال: »فمكــث النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه ثلثــًا 
حتــى أتــى اجلحفــة فلــم يأخــذ بيــده فرقــًا مــن النــاس، فلــمَّ نــزل اجلحفــة يــوم 
الغديــر يف مــكان يقــال لــه مهيعــة، فنــادى: الصــالة جامعــة، فاجتمــع النــاس 
فقــال النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: مــن َأوىل بكــم مــن أنفســكم؟ قــال: فجهــروا 
فقالــوا: اهلل ورســوله، ثــمَّ قــال هلــم الثانيــة، فقالــوا: اهلل ورســوله، ثــمَّ قــال هلــم 
ــالم فقــال: مــن كنــت  الثالثــة، فقالــوا: اهلل ورســوله، فأخــذ بيــد عــيلٍّ عليــه السَّ
مــواله فعــيلٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه و انــرص مــن نــرصه 
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــو منِّ ــه، وه ــا من ــي وأن ــه منِّ ــه، فإنَّ ــن خذل ــذل م واخ

ــه ال نبــيَّ بعــدي«)77(. موســى إالَّ أنَّ
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ُأســلوب خطــايبٌّ اســتخدمه رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه أال وهــو 
التكــرار، عندمــا قــال هلــم صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: »مــن أوىل بكــم مــن أنفســكم« 
ــه  ــني علي ــري املؤمن ــة أم ــغ يف والي ــالة بالتبلي ــأن الرس ــة ش ــًا ألمهي ــا ثالث كرره
ــالم، فاســتعان باأللفــاظ املوحيــة املثــرية واختــار الكلــمت اجلزلــة ملالئمتهــا  السَّ
ملســتوى الســامعني واإلحلــاح عــىل النقطــة الرئيســة يف املوضــوع حتــى تســتقر 
ــم)78(،  ــى األَوىل بك ــأت بمعن ــي ت ــواالة الت ــي امل ــامعني، أال وه ــان الس يف أذه
ــاط قــال: قلــت  ــان بــن ســدير، عــن ســال احلنّ ــا عــن حن عــن بعــض أصحابن
ــهِ  ــزََل بِ ــاىل: }نَ ــارك وتع ــول اهلل تب ــن ق ــرين ع ــالم: أخ ــه السَّ ــر علي أليب جعف
ــنٍ{)79(؟  ــيٍّ مُِب ــنَ الْمُنْذِِريــنَ * بِلِســاٍن عَرَبِ ــنُ * عَلــى َقْلِبــكَ لَِتُكــونَ مِ الــرُّوحُ اأَلمِ
ــي  ــال ه ــه ق ــالم«)80(، فقول ــه السَّ ــني علي ــري املؤمن ــة ألم ــي الوالي ــال: »ه ق
ــًا  ــرًا وباطن ــرآن ظاه ــم أنَّ يف الق ــالم، اعل ــه السَّ ــني علي ــري املؤمن ــة ألم الوالي
ــك، وأنَّ  ــع ذل ــة بجمي ــم األُمَّ ــم أعل ــاهبًا، وأنَّ ــًم ومتش ــؤوالً وحمك ــاًل وم وجمم
ظاهــر هــذه اآليــة هــو أنَّ الضمــري يف »بــه« راجــع إىل القــرآن، ومــا بعــده بيــان 
لــه  ــالم أرجعــه إىل الواليــة باعتبــار املنــزل وَأوَّ ــه عليــه السَّ ملآلــه وغايتــه، ولكنَّ
ــالم عــىل قلبــك  بــأنَّ معنــاه نــزل هبــا الــروح األمــني وهــو جرئيــل عليــه السَّ
ــني،  ــريب مب ــان ع ــرك، بلس ــة ويل أم ــن خمالف ــن ع ــن املنذري ــون م ــد لتك ــا حمّم ي
واضــح الداللــة عــىل املقصــود؛ كيــال يقولــوا يــوم القيامــة عــىل ســبيل املعــذرة 
مــا كنــا نفهــم لســانك وتبليغــك يف وليِّــك، ويف روايــة عــيلِّ بــن إبراهيــم أيضــًا 
ــه قــال يف تفســريه: حّدثنــي أيب عــن حنــان عــن أيب عبــد اهلل  ترصيــح بذلــك، فإنَّ
ــهُ َلَتنِْزيــُل رَبِّ الْعاَلمِــنَ * نَــزََل بـِـهِ الــرُّوحُ اأَلمِــنُ * عَلــى  ــالم يف قولــه تعــاىل }وَإِنَّ عليــه السَّ
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ــه  ــني علي ــري املؤمن ــت ألم ــة نزل ــال: »الوالي َقْلِبــكَ لَِتُكــونَ مِــنَ الْمُنْذِِريــنَ{ ق
ــر«)81(.  ــوم الغدي ــالم ي السَّ

للقــرآن الكريــم ظاهــر وباطــن فظاهــره تنزيلــه وباطنــه تأويلــه فأمــر الواليــة 
أمــر إهلــي فينــذر الرســول صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه كلَّ مــن خيالــف أمــره، وهــذا 
ــزول  ــه ن ــالم بأنَّ ــه السَّ ــه علي ــد بّين ــري فق ــا الظاه ــي، أمَّ ــزول الباطن ــل الن تأوي

ــم. القــرآن الكري

ــالم، قــال: »ملَّــا  عــن حنــان بــن ســدير، عــن أبيــه، عــن أيب جعفــر عليــه السَّ
ــالم عــىل رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليه وآلــه يف حّجــة الوداع  نــزل جرئيــل عليــه السَّ
ــْغ مــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ  ــالم }يــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ بإعــالن أمــر عــيلِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــه  ــىلَّ اهلل علي ــيُّ ص ــث النب ــال: »فمك ــة، ق ــر اآلي مِــنْ رَبِّــكَ...{«)82(، إىل آخ
وآلــه ثالثــًا حتــى أتــى اجلحفــة، فلــم يأخــذ بيــده فرقــًا مــن النــاس فلــمَّ نــزل 
اجلحفــة يــوم الغديــر يف مــكان يقــال لــه مهيعــة نــادى الصــالة جامعــة، فاجتمــع 
النــاس، فقــال النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: مــن َأوىل بكــم مــن أنفســكم؟ قــال: 
ــوله،  ــوا: اهلل ورس ــة، فقال ــم الثاني ــال هل ــمَّ ق ــوله، ث ــوا: اهلل ورس ــروا، فقال فجه
ــالم  ــه السَّ ــيلٍّ علي ــد ع ــذ بي ــوله، فأخ ــوا: اهلل ورس ــة، فقال ــم الثالث ــال هل ــمَّ ق ث
فقــال: مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه، 
ــي  ــو منِّ ــه، وه ــا من ــي وأن ــه منِّ ــه، فإنَّ ــن خذل ــذل م ــرصه، واخ ــن ن ــرص م وان

ــه ال نبــيَّ بعــدي«)83(. بمنزلــة هــارون مــن موســى، إالَّ أنَّ

حدثنــا فــرات بــن إبراهيــم بــن فــرات الكــويف، قــال حدثنــا حمّمــد بــن عــيّل 
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بــن معّمــر، قــال: حدثنــا أمحــد بــن عــيلٍّ الرمــيل، قــال: حدثنا حمّمــد بن موســى، 
قــال: حدثنــا يعقــوب بــن إســحاق املــروزي قــال: حدثنــا عمــرو بــن منصــور، 
ــن أيب  ــه، ع ــن أبي ــري ع ــن كث ــى ب ــن حيي ــان، ع ــن أب ــمعيل ب ــا إس ــال: حدثن ق
هــارون العبــدي، قــال: ســألت جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري عــن معنــى قــول 
ــة هــارون  ــي بمنزل ــت منِّ ــالم: »أن ــه السَّ ــه لعــيلٍّ علي ــه وآل ــيِّ صــىلَّ اهلل علي النب
ــه  ت ــىل ُأمَّ ــك واهلل ع ــتخلفه بذل ــال: اس ــدي«، ق ــيَّ بع ــه ال نب ــى إالَّ أنَّ ــن موس م
يف حياتــه وبعــد وفاتــه، وفــرض عليهــم طاعتــه، فمــن ل يشــهد لــه بعــد هــذا 

القــول باخلالفــة فهــو مــن الظاملــني)84(.

وإذا كان حديــث أئمتنــا حديــث رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وحديــث 
الرســول صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه حديــث جرئيــل وحديــث جرئيــل قــول اهلل عــزَّ 

وجــلَّ فــأيُّ حديــث بعــد هــذا يتمنــون؟

واالســتخالف ليــس أمــرًا هينــًا أْن يــرتك النبــّي صــىل اهلل عليــه وآلــه قيادتــه 
ــة دون أْن ينصــب هلــا وصيــًا مــن بعــده وهــذا مــا توضحــه املحاّجــة اآلتية:  لُأمَّ

ــد  ــل حمّم ــيخ األج ــي الش ــه الديلم ــن بوي ــة اب ــن الدول ــك رك ــف للمل وص
بــن بابويــه وجمالســه وأحاديثــه، فأرســل إليــه عــىل وجــه الكرامــة، فلــمَّ حــر 
ــا الشــيخ قــد اختلــف احلــارضون يف القــوم الذيــن يطعــن عليهــم  قــال لــه: أيُّ
الشــيعة، فقــال بعضهــم: جيــب الطعــن، وقــال بعضهــم: ال جيــوز، فــم عنــدك 
ــا امللــك، إنَّ اهلل ل يقبــل مــن عبــاده اإلقــرار بتوحيــده  يف هــذا؟ فقــال الشــيخ: أيُّ
ــه أمرهــم أْن يقولوا:  حتــى ينفــوا كلَّ إلــه وكلَّ صنــم ُعبــد مــن دونــه، أال تــرى أنَّ
ال إلــه إالَّ اهلل فـــ)ال إلــه( غــريه وهــو نفــيُّ كلِّ إلــه ُعبــد دون اهلل، و- إالَّ اهلل - 
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، وهكــذا ل يقبــل اإلقــرار مــن عبــاده بنبــوة حمّمــد صــىلَّ اهلل  إثبــات اهلل عــزَّ وجــلَّ
عليــه وآلــه حتــى نفــوا كلَّ مــن كان مثــل مســيلمة وســجاح واألســود العنــيس 
وأشــباههم، وهكــذا ال ُيقبــل القــول بإمامــة أمــري املؤمنــني عــيلِّ بــن أيب طالــب 
ــة دونــه، فقــال امللــك: هــذا  ــالم إالَّ بعــد نفــي كلِّ ضــدٍّ انتصــب لُأمَّ عليــه السَّ
ــا إىل أْن  ــه عنه ــرية أجاب ــؤاالت كث ــة س ــك يف اإلمام ــأله املل ــمَّ س ــّق، ث ــو احل ه
ــو القاســم، فاســتأذن يف  ــه أب ــًم عــىل رأس امللــك يقــال ل قــال: وكان رجــل قائ
ــن ُأويل  ــيٍّ م ــة نب ــم ُأمَّ ــل وه ــي إرسائي ــىل بن ــاز ع ــه... وإذا ج ــأذن ل ــكالم ف ال
ــوا  ــى خالف ــام حت ــادة أي ــالم بزي ــه السَّ ــى علي ــة موس ــدوا بغيب ــزم أْن يرت الع
ــف ال  ــل، وكي ــادة العج ــو دون عب ــا ه ــة ممَّ ــذه األُمَّ ــامري ه ــل س ــه، وفع وصيَّ

ــة؟ يكــون عــيلٌّ معــذورا يف تركــه قتــال ســامري هــذه األُمَّ

ــارون  ــة ه ــه بمنزل ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــيِّ ص ــن النب ــالم م ــه السَّ ــيلٌّ علي ــم ع وإنَّ
ــا  ــه ال نبــيَّ بعــده، فاستحســن امللــك كالمــه فقــال الشــيخ: أيُّ مــن موســى إالَّ أنَّ
ــه  ــىلَّ اهلل علي ــيَّ ص ــة: أنَّ النب ــذه األُمَّ ــامري ه ــة س ــون بإمام ــم القائل ــك زع املل
ــيُّ  ــه النب ــا فعل ــإْن كان م ــوه، ف ــاًل وأقام ــتخلفوا رج ــتخلف، واس ــه ال يس وآل
صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه عــىل زعمهــم مــن تــرك االســتخالف حقــًا، فالــذي أتتــه 
ــذي  ــًا، فال ــة صواب ــه األُمَّ ــذي أتت ــل، وإْن كان ال ــتخالف باط ــن االس ــة م األُمَّ

ــه وآلــه خطــأ بمــن يلصــق اخلطــأ هبــم َأم بــه؟ فعلــه النبــيُّ صــىلَّ اهلل علي

فقــال امللــك: بــل هبــم فقــال الرجــل وكيــف جيــوز أْن خيــرج النبــيُّ صــىلَّ اهلل 
ــة؟ ونحــن ال نــرىض مــن أكار يف  عليــه وآلــه مــن الدنيــا وال يــويص بأمــر األُمَّ
قريــة إذا مــات وخلــف مســحاة وفأســًا ال يــويص هبــم إىل مــن بعده؟ فاستحســنه 
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ــه  ــىلَّ اهلل علي ــيَّ ص ــوا أنَّ النب ــرى: زعم ــة ُأخ ــا كلم ــيخ: وهن ــال الش ــك، فق املل
ــمَّ ل  ــاين، ث ل اســتخلف الث ــه ل يســتخلف فخالفــوه باســتخالفهم؛ ألنَّ األَوَّ وآل
يقتــد الثــاين بــه وال بالنبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه حتــى جعــل األمــر شــورى يف 

قــوم معدوديــن، وأيُّ بيــان أوضــح مــن هــذا؟)85(.

اخلامتة

1- إِنَّ النبــيَّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه قــد صــدع بدعوتــه إىل إمامــة إمــام املتقــني 
ــلمني  ــن املس ــري م ــع غف ــام مج ــالم أم ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيلِّ ب ــه ع وواليت
بآيــات كريمــة كآيــة التبليــغ والواليــة وغريهــا وأحاديــث مّجــة يمثــل حديــث 
ــة  ــر ورواه العامَّ ــة وقــد توات ــه الوالي ــدور حول ــر قطــب الرحــى الــذي ت الغدي

ــة. واخلاص

2- حــاول مجــع مــن املنافقــني وهــم يف فســطاطهم الطعــن بالنبــيِّ صــىلَّ اهلل 
ــُه مَلَْجنُــوٌن  عليــه وآلــه واهتمــوه باجلنــون وقــد ردَّ عليهــم القــرآن }َوَيُقوُلــوَن إِنَّ
ــن  ــداء الدي ــاليب أع ــت أس ــم تنوع ــنَي{ ومه ــٌر لِْلَعامَلِ ــَو إاِلَّ ِذْك ــا ُه )51( َوَم
ــة  ــمس يف رابع ــن الش ــح م ــالم أوض ــه السَّ ــيلٍّ علي ــة ع ــى والي ــائلهم تبق ووس

النهــار.

ــالم حتــى بــان  3- أخــذ رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه ليــد عــيلٍّ عليــه السَّ
بيــاض إبطيهــم هــو جانــٌب حــيسٌّ يضــاف إىل اجلوانــب األُخــرى، فمهــم غطــي 
ــني  ــر املخلص ــى حناج ــني تبق ــؤم واملنافق ــني ول ــؤم املتخاذل ــة بش رداء احلقيق

تصــدع بالتبليــغ مهــم كلفهــا مــن تضحيــات.
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ــط  ــالم هب ــه السَّ ــًا علي ــه علي ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــب رس ــا نّص 4- ملَّ
ــدأ اهلل عــزَّ وجــلَّ  ــاء، حيــث ب ــة األولي ــة، فقــد بينــت اآلي ــة الوالي ــل بآي جرئي
بنفســه ثــمَّ ثنــى برســوله ثــمَّ ثّلــث بالذيــن آمنــوا، فلــمَّ علــم ســبحانه أنَّ األمــر 
يشــتبه عــىل النــاس وصــف الذيــن آمنــوا بصفــات خاصــة ل يشــرتك معهــم هبــا 
ــوَن  ــاَلَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــَن ُيِقيُم ِذي ــال: }الَّ ــن ق ــلَّ م ــال ج ــق، فق ــن اخلل ــد م أح
ــمَّ  ــوة ث ــده النب ــد وبع ــه التوحي ــري يتقدم ــال ض ــوَن{، ف ــْم َراِكُع َكاَة َوُه ــزَّ ال
الواليــة، حيــث أصبــح ثبــوت الواليــة كثبــوت الرســالة املحمدّيــة، فنفــس عــيلٍّ 
ــالم كنفــس النبــيِّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه، وهــذا مــا أثبتتــه آيــة املباهلــة. عليــه السَّ

ــة  ــىل والي ــّدة ع ــواهد ع ــه ش ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــة ص ــيُّ الرمح ــاف نب 5- أض
ــالم، بــل أمرهــم  إمــام املتقــني، فلــم يكتــف بتبليغهــم بمــواالة عــيلٍّ عليــه السَّ
ــٍخ  ــه املشــهورة: ب ــال مقولت ــث ق ــو بكــر وبعــده عمــر، حي باملبايعــة، فبايعــه أب
بــٍخ لــك يــا بــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كلِّ مؤمــن ومؤمنــة، وإذا 
ــع  ــوىل مجي ــالم م ــه السَّ ــيلٌّ علي ــح ع ــيء؛ أصب ــو األَوىل بال ــوىل ه ــا أنَّ امل عرفن

ــا. ــارق األرض ومغارهب ــلمني يف مش املس

6- هنالــك مــن أنكــر الواليــة يف احليــاة الدنيــا عنــادًا وتطفاًل فُأصيــب بحجر 
ــالم،  عــىل رأســه فقتلــه، وهــذا شــاهد آخــر عــىل واليــة أمــري املؤمنــني عليــه السَّ
ــىلَّ اهلل  ــوله ص ــة هلل ورس ــي خمالف ــه ه ــلَّ أنَّ خمالفت ــزَّ وج ــارئ ع ــان الب ــث أب حي
ــوا اهلَل  ــوا َأطِيعُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا َأيُّهَ ــاىل }ي ــة اهلل تع ــن طاع ــه م ــه؛ ألنَّ طاعت ــه وآل علي

ــِر مِنُْكــمْ{ )ســورة النســاء: اآليــة 59(. وََأطِيعُــوا الرَّسُــوَل وَُأولِــي اأَلمْ

ــالم يف  7- مــن خــالل اجلانــب اخلطــايب فقــد بــنّي أمــري املؤمنــني عليــه السَّ
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ــم،  ــم وتأديبه ــيء وتعليمه ــري الف ــة وتوف ــه يف النصيح ــة علي ــقَّ الرعي ــه ح خطب
ــه عــىل الرعيــة فالوفــاء بالبيعــة والنصيحــة باملشــهد واإلجابــة والطاعة  ــا حقَّ وأمَّ
ــالم، واحلــقُّ األخــري ممَّــا ل يلتــزم بــه املســلمون، فلــو ألتزمــوا بــه  لــه عليــه السَّ
ألكلــوا مــن فوقهــم ومــن حتــت أرجلهــم؛ ألنَّ الواليــة نعمــة مــن نعــم اهلل التــي 

مــنَّ هبــا عــىل عبــاده.

ــه يريدهم  ــالم فلتــة فقــد أخرهــم أنَّ 8- ل تكــن بيعــة أمــري املؤمنــني عليــه السَّ
هلل وهــم يريدونه ألنفســهم، فشــتان بــني إرادة اهلل ونعمهــا الكثــرية وإرادة النفس 
وآثمهــا اجلســيمة، فمثــال مــن نكــث البيعــة طلحــة والزبــري ومــن تابعهــم فهــم 
ــمَّ  ــة ث ــب البيع ــدوا يف طل ــالم اجته ــه السَّ ــم علي ــم وصفه ــر ك ــادئ األم يف ب

نقضوهــا وهــذا مــا حتقــق فعــاًل.

ــه يعمــل  ــالم قــد أخرهــم أنَّ 9- أبــان يل البحــث أنَّ اإلمــام علّيــًا عليــه السَّ
فيهــم بالثقــل األكــر أي كتــاب اهلل العزيــز، وخلــف فيهــم الثقــل األصغــر أي 
ولــده مــن بعــده، وهــذا مــا أشــار إليــه النبــيُّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يف حديــث 
ــة عــىل التــالزم التــام بــني  الثقلــني الــذي يعــدُّ مــن األحاديــث املتواتــرة والدالَّ

الثقلــني فهــم إخــوان مؤتلفــان وصاحبــان مصطحبــان.

ــان  ــد أب ــالم، وق ــه السَّ ــيلٍّ علي ــة ع ــنَّ يف بيع ــف حقه ــاء ل جيح 10- النس
ــالم  ــا السَّ ــراء عليه ــيدة الزه ــت الس ــد دافع ــة وق ــة البيع ــاًل كيفّي ــث مفص البح

ــة. ــة الفاني ــا الزائل ــاق الدني ــني وعش ــني واملنافق ــدَّ املتخاذل ــا ض عنه

ــوك  ــروش املل ــز ع ــًا ي ــل دوي ــزال يمث ــي كان وال ي ــري الروائ 11- التفس
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وأصحــاب الــرتف، فمهــم اجتهــدوا يف إخفائــه إالَّ أنَّ اهلل عــزَّ وجــَل أبــى إالَّ أْن 
يتــم نــوره ولــو كــره الكافــرون، فالحظنــا أنَّ النبــيَّ صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه متّلكــه 
ــالم؛ ألنَّ قومــه حديثــو عهــد  ختــوٌف مــن إعــالن تبليغــه لواليــة عــيلٍّ عليــه السَّ
باإلســالم فجــذور اجلاهليــة حتتــاج جهــدًا كبــريًا الســتئصاهلا، فبــذل كلَّ مــا يف 
وســعه حتــى جــاءه األمــر اإلهلــي بالعصمــة مــن النــاس، فهــو مســؤول لتبليــغ 
الرســالة وهــم مســؤولون يف طاعــة اهلل ورســوله وأهــل بيتــه عليهــم الســالم.

12- اســتخدم رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه التكــرار عندمــا قــال: »مــن 
َأوىل بكــم مــن أنفســكم«، فقــد كررهــا ثالثــًا والتكــرار ال يــأت إالَّ ألمهيــة األمــر 
حيــث اســتعان صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه باأللفــاظ املوحيــة املثــرية واختــار الكلــمت 

اجلزلــة ومــن ثــمَّ اإلحلــاح عــىل النقطــة الرئيســة التــي هــي املــواالة.
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بوســتان كتــاب، مطبعة مؤسســة بوســتان كتــاب، ط2 )1432ق 1390 ش(.

ــد  ــي وحمم ــني درايت ــد حس ــق: حمم ــاين، حتقي ــض الكاش ــى، الفي 2- األصف
رضــا نعمتــي، مطبعــة مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، مركــز النــرش التابــع ملكتبــة 

اإلعــالم اإلســالمي، قــم )1418هـــ(.

3- األمثــل يف تفســري كتــاب اهلل املنــزل، الشــيخ نــارص مــكارم الشــريازي، 
)مــن دون ســنة طبــع(.

4- الرهــان يف تفســري القــرآن: البحــراين منشــورات إســمعليان، قــم، )مــن 
دون ســنة طبــع(.
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ــورات  ــار، منش ــن الصف ــن احلس ــد ب ــيخ حمّم ــات: الش ــر الدرج 5- بصائ
ــع(. ــنة طب ــن دون س ــان )م ــريوت - لبن ــي، ب األعلم

6- تأويــل اآليــات الظاهــرة يف فضائــل العــرتة الطاهــرة، الســيد رشف الدين 
عــيّل احلســيني األســرتابادي، مدرســة اإلمــام املهــدي - احلــوزة العلميــة - قــم 

املقدســة أمــري قــم )1407- 1366ش(.
ــالم،  ــه السَّ ــيلٍّ علي ــن ع ــن ب ــام احلس ــكري، اإلم ــام العس ــري اإلم 7- تفس
ــالم، حتقيــق: مؤسســة اإلمــام  التفســري املنســوب لإلمــام العســكري عليــه السَّ

ــالم، مطبعــة مهــر، قــم ط1 )1409هـــ(. ــه السَّ ــدي علي امله
8- تفســري البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل، عبــد اهلل بــن عمــر، 

دار الفكــر، بــريوت )مــن دون ســنة طبــع(.
ــد بــن مســعود الســلمي  9- تفســري العيــايش، تفســري القــرآن الكريــم، حمّم
الســمرقندي، تصحيــح وتعليــق: الســيد هاشــم الرســويل املحــالت، طبــع ونرش: 

الســيد حممــود الكتابيجــي )مــن دون ســنة طبــع(.
ــيد  ــح: الس ــق وتصحي ــزي، حتقي ــيخ احلوي ــني، الش ــور الثقل ــري ن 10- تفس
ــع،  ــرش والتوزي ــة والن ــمعيليان للطباع ــة إس ــالت، مؤسس ــول املح ــم الرس هاش

قــم، ط4 )1370 ش(.
11- اجلامــع ألحــكام القــرآن، تفســري القرطبــي، حتقيــق وتصحيــح: أمحــد 

عبــد العليــم الــردوين، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت - لبنــان.
12- خصائــص الوحــي املبــني، ابــن البطريــق حتقيــق: الشــيخ مالــك 

القــرآن الكريــم، نكــني، قــم، ط1 )1417(. املحمــودي، دار 
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13- الــدر املنثــور يف التفســري املأثــور، جــالل الديــن الســيوطي، دار املعرفــة 
للطباعــة والنــرش، بــريوت - لبنــان.

ــق:  ــع تعلي ــق م ــدراين، حتقي ــح املازن ــد صال ــكايف، حمم ــول ال 14- رشح ُأص
ــور، دار  ــيل عاش ــيد ع ــح: الس ــط وتصحي ــعراين، ضب ــن الش ــريزا أيب احلس امل
ــان،  ــريوت - لبن ــع، ط1، ب ــرش والتوزي ــة والن ــريب للطباع ــرتاث الع ــاء ال إحي

2000م(.  -1421(
ــة  ــمعيليان للطباع ــة إس ــد، مؤسس ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ 15- رشح ن

ــم. ــل إبراهي ــد أيب الفض ــق: حمم ــع، حتقي ــرش والتوزي والن
16- رشح نــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين، حتقيــق: عــدد مــن األفاضــل، 
وقوبــل بنســخ عــدة موثــوق هبــا، مركــز النــرش، مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، 

قــم- إيــران، جابخانــه دفــرت تبليغــات اســالمي تابســتان )1362ش(.
17- شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، عبــد بــن احلــذاء، حتقيــق وتعليــق: 
الشــيخ حممــد باقــر املحمــودي، مؤسســة الطبــع والنــرش التابعــة لــوزارة الثقافــة 

واإلرشــاد اإلســالمي، طهران - إيــران )1411هـــ - 1990م(. 
18- علــوم القــرآن: الســيد حممــد باقــر احلكيــم، جممــع الفكــر اإلســالمي، 

مطبعــة رشيعــت، قــم )1426هـ(.
19- يف ظــالل الغديــر، الســيد مجــال حممــد صالــح، مؤسســة الرافــد 

2011م(.   - )1432هـــ  ط1  قــم،  للمطبوعــات، 
ــر  ــيل أك ــق: ع ــح وتعلي ــي، تصحي ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــكايف، حمّم 20- ال

الغفــاري، نــرش دار الكتــب اإلســالمية، حيــدري )1363هـــ(.
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ــيد  ــح: الس ــن، تصحي ــن احلس ــل ب ــريس، الفض ــان، الط ــع البي 21- جمم
هاشــم الرســويل والســيد فاضــل اهلل الطباطبائــي، منشــورات: رشكــة املعــارف 

اإلســالمية )1339هـــ(.
22- مدرســة الغديــر وأثــر الفكــر اإلســالمي يف احليــاة عبــد الزهــرة عثــمن 
حمّمــد الشــهيد عــز الديــن ســليم، دار الزهــراء للطباعــة والتوزيــع، بــريوت - 

لبنــان زيــد للنــرش، بغــداد - العــراق )1410هـــ- 1990م(.
23- مصبــاح املتهجــد، الشــيخ الطــويس، مؤسســة فقــه الشــيعة، بــريوت - 

لبنــان، ط1 )1411هـ- 1991م(.
ــر  ــيل أك ــق: ع ــح وتعلي ــدوق، تصحي ــيخ الص ــار، الش ــاين األخب 24- مع
ــم -  ــني يف ق ــة املدرس ــالمي جلمع ــرش اإلس ــة الن ــورات مؤسس ــاري، منش الغف

ــران )1366- 1405هـــ(. إي
25 - معــال املدرســتني: الســيد مرتــى العســكري، مؤسســة النعــمن 

للطباعــة والنــرش والتوزيــع. بــريوت - لبنــان )1410هـــ - 1990م(.
د الريشهري، دار احلديث، ط1. 26- ميزان احلكمة، حممَّ

حتقيق:  احلديد،  أيب  ابن  الم،  السَّ عليه  عيلٍّ  اإلمام  خطب  البالغة،  نج   -27
د عبدة، دار الذخائر، قم - إيران، النهضة، قم )1412- 1370ش(. الشيخ حممَّ

ــالم،  ــه الس ــادي علي ــام اهل ــة اإلم ــدوق، مؤسس ــيخ الص ــة، الش 28- اهلداي
ــالم، مطبعــة اعتــمد، قــم )1418هـ(. حتقيــق: مؤسســة اإلمــام اهلــادي عليه السَّ
ــران  ــيت، طه ــالمية باألفس ــة اإلس ــاين، املطبع ــض الكاش ــوايف، الفي 29- ال

)1375هـ(.
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آيات الغدير دراسة وحتليل يف صحيح تراث األمةالجزء األول

م. م. ر�سل �ساحب خ�سري ال�سمري

امللخ�ش:

الكــمل يف الديــن متمثــاًل بالنــص القرآين يتجســد يف نــزول األحــكام الرشعية 
واحتوائــه عــىل نظــم العقائــد الســموية كاملــة فالغــرض منــه - واحلــال هــذه - 
مكتمــل، أمــا متامــه فيكمــن يف النعمــة املتمثلــة بواليــة عــيل بــن أيب طالــب عليــه 
الســالم فبهــا ال حيتــاج املــرء إىل يشء آخــر، فهــو خليفــة رســول اهلل )صــىل اهلل 
عليــه وآلــه( ووارث علمــه، فقــد كان املرشــد عنــد اختــالف النــاس وتباينهــم 
ــه  ــق غايت ــن بتحقي ــة الدي ــا غاي ــّم هب ــي أت ــة اهلل الت ــو نعم ــام ه ــرأي، فاإلم يف ال
ــة  ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ــة ه ــن دون تفرق ــا م ــكل أجزائه ــه ب ــان تفاصيل وبي
أخــرى فــإن وجــود اإلمــام يغنــي النــاس بعــدم احتياجهــم يف دينهــم إىل يشء 
ــة  ــوع آي ــا موض ــل. خلصن ــه األمث ــران وثقل ــو الق ــه صن ــام ألن ــري اإلم ــر غ آخ
ــري  ــح التفس ــم ورد يف صحي ــث األول ع ــا يف املبح ــني، حتدثن ــىل مبحث ــر ع الغدي
عنــد الفريقــني، ويف املبحــث الثــاين مــا ورد فيهــا مــن حديــث مرجحــني القــوي 

وراّديــن الســقيم.

املقدمة:

واقعــة الغديــر كانــت حمــّل االهتــمم مــن اهلل ســبحانه، فقــد أنــزل احلق)جــل 
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جاللــه( ذكــرًا يرتلــه املســلمون آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، يتلونــه يف 
ــْل  ــَك َوإِْن َلْ َتْفَع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــم: ﴿َياَأيُّ خلواهت
ــذ  ــغ الرســالة يومئ ــم بل ــاِس﴾)1( فل ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَم َبلَّ َف
بنّصــه عــىل عــيل باإلمامــة، وعهــده إليــه باخلالفــة، فأنــزل اهلل ســبحانه عليــه ﴿
ْســاَلَم  اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
ِدينــا﴾)2( فــإذا كانــت عنايــة اهلل )جــل جاللــه( عــىل هــذه الشــكل فــإّن عنايــة 
رســوله َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه وآلـِـه ال بــد أن توازيــا فإنــه ملــا َدنــا أجُلــه، وُنعيــت لــه 
نفســه، أمــَر بأمــٍر مــن رّبــه عــىل أن ينــادي بواليــة أمــري املؤمنــني يف احلــج األكــر 
عــىل رؤوس األشــهاد فــأّذن يف النــاس قبــل املوســم بأنــه حــاج إىل بيــت اهلل يف 
هــذا العــام حجــة الــوداع، فتوافــَد البــرش عليــه مــن كل بقــاع األرض، فخــرَج 
معــه إىل احلــج نحــو مئــة ألــف أو يزيــدون فلــم كان يــوم املوقــف بعرفــات نادي 
رســول اهلل َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه وآلـِـه بالنــاس: »َعــيِلٌّ ِمنِّــي َوَأَنــا ِمنـْـُه، َواَل ُيــَؤدِّي َعنِّي 
)3(» : » اَل َيْقــِي َعنِّــي َدْينـِـي إاِلَّ َأَنــا َأْو َعــيِلٌّ إاِلَّ َأَنــا َأْو َعــيِلٌّ » َوَقــاَل اْبــُن َأيِب ُبَكــرْيٍ

َا  وبإســناده اىل أيب ســعيد اخلــدري قــال الواحــدي: نزلــت هــذه اآليــة: ﴿َياَأيُّ
ــَك﴾)4( يــوم غديــر خــم يف عــيل بــن أيب  ــَك ِمــْن َربِّ ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ُســوُل َبلِّ الرَّ

)1( سورة املائدة: من اآلية/67. 
)2( سورة املائدة: من اآلية/3. 

)3( رواه أمحد يف مسنده: 49/29، برقم )17505(، وابن ماجه يف سننه، َفْضُل َعيِلِّ ْبِن َأيِب 
َأيِب  ْبِن  َعيِلِّ  مناقب  جامعه،  يف  والرتمذي  برقم)119(   ،44/1 السالم(:  َطالٍِب)عليه 

َطالٍِب)عليه السالم(: 79/6، برقم )3719(، وقال حديث حسن صحيح. 
)4( سورة املائدة: من اآلية/67. 
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طالــب عليــه الســالم، وذكــر إنــم مســؤولون عــن واليــة عــيل وأهــل البيــت 
فيكــون الغــرض مــن قــول رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه وإنكــم مســؤولون 

هتديــد أهــل اخلــالف لوليــه ووصيــه)1( 

منهج البحث:

ــث  ــتخراج األحادي ــًا فقمــُت باس ــًا ترجيحي ــتقرائيًا مقارن اتبعــت منهجــًا اس
ــق  ــا وف ــدا يل راجح ــا ب ــت م ــا ورجح ــُت بينه ــا وقارن ــن مظاّن ــات م والرواي

ــم. ــل العل ــوال أه أق

خطة البحث:

ــتُّ  ــث األول أثب ــث، يف املبح ــة مباح ــىل ثالث ــم ع ــوع أن ُيَقّس ــى املوض اقت
ــري الفريقــني. ــه مــن تفاس ــا ترمــي إلي ــر وم ــة الغدي واقع

ويف املبحــث الثــاين بّينــُت األحاديــث واآلثــار واملرويــات مــن كتــب الفريقني 
حــول واقعــة الغديــر مشــريًا اىل بعــض الرشوحات.

ويف املبحــث طرحــُت الشــبهات وقمــُت بالــرد عليهــا مشــريًا اىل حجــج كل 
فريــق مرجحــًا مــا ثبــت ترجيحــه.

ثم اخلامتة وقد خلصت فيها أهم نتائج البحث.

املبحث الأول

يف الرتاث التفسريي

)1( أسباب النزول، للواحدي: ص/204. 
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وفيه مطلبان:

املطلب األول: عند اإلمامية

املطلب الثاين: عند أهل السنة

املطلب الأول: عند الإمامية

ــدث  ــأنه أن حي ــن ش ــا م ــق فيه ــادة التدقي ــزول وإع ــباب الن ــث يف أس البح
ــّلًم  ــا كان مس ــيبطل م ــل وس ــق، ب ــن احلقائ ــري م ــا الكث ــف لن ــًم يكش ــوالً عل حت

ــت.. ــن الثواب ــّد م ــت وُع ــرون مض لق

ــلوين، ول  ــال: س ــن ق ــه م ــِه وآلِ ــىلَّ اهللُ َعَلْي ــي َص ــد النب ــَر بع ــة ل ت إن البرشي
ــط  ــخص فق ــذا الش ــمء ! فه ــه يف األرض وال يف الس ــأل عن ــا يس ــدًا مل ــني أح يع

ــًا كّل يشء. ــه تبيان ــذي في ــاب اهلل ال ــرس كت ــتطيع أن يف يس

﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم﴾.. ألنــا إن اكتفينــا بتنزيــل الكتــاب عليكــم، 
ول نجعــل لــه مفــرسًا لــه بعــد رســولنا، فقــد جعلنــا الكتــاب خزائــن مقفلــة! 
ــة  ــل، فالنعم ــرش يف كل جي ــول الب ــه عق ــا حتتاج ــا م ــتخرج منه ــْن يس ــم َم ولك

العلميــة عــىل البــرش ال تتــم إال بمفــرس للكتــاب اإلهلــي.

ومــن هنــا كانــت حاجتنــا ملــن حيــل لنــا معضــل القــرآن، فــأدىل كل الصحابــة 
ــم فاختلفوا.. بدلِوه

فقــد جتــد مخســة أســباب نــزول أو أكثــر آليــٍة واحــدة ختتلــف كٌل منهــا عــن 
األخــرى يف حتديــد تاريــخ وســبب نــزول اآليــة، فــال يمكــن - واحلــال هــذه- 
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ــم  ــم اقَتَدْيت ِ ــوم، بأيِّ ــايِب كالنُُج ــاب »أْصَح ــن ب ــات م ــذه الرواي ــل كل ه أن نقب
ــح،  ــري صحي ــي غ ــدًا، والباق ــبُب واح ــون الس ــّد أن يك ــم«)1(، وإذن فالب اْهَتَدْيت
ــة  ــن وآي ــة إكــمل الدي ــة فآي ــزول هــو مــا حيســم تفســري اآلي ــم أن ســبب الن وب
الوالية)آيــة الغديــر( مــن اآليــات التــي اختلــف فيهــا الفريقــان )الســنة 

ــالت. ــن تأوي ــا م ــا ورد فيه ــًا مل ــيعة( تبع والش

ــزل مــن ســور القــرآن،  ــدة آخــر مــا ن ــكاد يتفــق املفــرسون أّن ســورة املائ ي
ثــم اختلفــوا يف آخــر مــا نــزل مــن آي القــرآن اىل أقــوال كثــرية منهــا آيــة إكــمل 

الديــن ولكنهــا نزلــت بعــد إكــمل نــزول مجيــع الفرائــض.

والــرأي عنــد أهــل البيــت أّن ســورة املائــدة هــي آخــر مــا نــزل مــن القــرآن 
وأنــا ال ينســخها يشء بــل هــي تنســخ غريهــا.)2( 

وآيــة الغديــر واحــدة مــن اآليــات التــي نزلــت يف حــّق أمــري املؤمنــني عــيل 
عليــه الســالم فقــد اتفقــت اإلماميــة عــن بكــرة أبيهــم عــىل نــزول هــذه اآليــة 

الكرى:  االبانة  يف  بطة  وابن   ،)6497( برقم   ،160/4 الفردوس:  يف  الديلمي  رواه   )1(
220/2، برقم )709(

)2( روى العيايش يف تفسريه: 82/2: » عن عيل )عليه السالم( قال: كان القرآن ينسخ بعضه 
بعضا وإنم كان يؤخذ من أمر رسول اهلل َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه وآلِه بآخره فكان من آخر ما نزل 
عليه سورة املائدة فنسخت ما قبلها ول ينسخها يشء لقد نزلت عليه وهو عىل بغلة الشهباء 
وثقل عليه الوحي حتى وقفت وتدىل بطنها حتى رأيت رسهتا تكاد متس االرض وأغمى 
عىل رسول اهلل َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه وآلِه حتى وضع يده عىل ذؤابة شيبة بن وهب اجلمحى، ثم 
رفع ذلك عن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم فقرأ علينا سورة املائدة فعمل رسول 

اهلل َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه وآلِه وعملنا«
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ــاظ  ــني بألف ــري املؤمن ــة أم ــص بوالي ــىل التنصي ــر ع ــّص الغدي ــول ن ــة ح الكريم
رصحيــة حمكمــة، فتضّمــن نصــًا جليــًا عرفتــه الصحابــة وفهمتــه العــرب فاحتــّج 

بــه مــن بلغــه اخلــر.

ــاه اآلن يئــس  ــه، بــل معن ــه يومــًا بعين ــراد ب ــة ال ُي ف )اليــوم( الــوارد يف اآلي
الكافريــن مــن دينكــم، يريــد أن اهلل تعــاىل حــول اخلــوف الــذي كان يلحقهــم 
مــن الكافريــن اليــوم إليهــم ويئســوا مــن بطــالن اإلســالم وجاءكــم مــا كنتــم 
توعــدون بــه يف قولـِـه ليظهــره عــىل الديــن كلــه، ومعنــى يئســوا انقطــع طمعهــم 
ــه إىل الــرشك، وقــد يكــون املــراد باليــوم  مــن دينكــم أن ترتكــوه وتراجعــوا من

يــوم عرفــة مــن حجــة الــوداع بعــد دخــول العــرب كلهــا يف اإلســالم.

ففي ذلك اليوم ل ُيَر إال مسلًم موحدًا ول ُيَر مرشكًا.

ــن  ــوا م ــوا وخياف ــم اهلل أن خيش ــني ناه ــاب للمؤمن ــْوُهم﴾ خط ــاَل خَتَْش ﴿َف
ــن  ــم ع ــلمني ويردوه ــروا املس ــالم ويقه ــن اإلس ــىل دي ــروا ع ــار أن يظه الكف

ــم. دينه

﴿واْخَشــْوِن﴾ أي ولكــن اخشــوين، أي خافــوين إن خالفتــم أمــري وارتكبتــم 
. معصيتي

﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم﴾ قيل فيه أقوال:

القــول األول: إّن كــمل الديــن بواليــة عــيل عليــه الســالم، عــن زرارة عــن 
ــْوَم  ــة ﴿اْلَي ــا اهلل الوالي ــة أنزهل ــر فريض ــال: »آخ ــالم ق ــه الس ــر علي ــى جعف أب
ْســاَلَم ِدينــا﴾  َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
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فلــم ينــزل مــن الفرائــض يشٌء بعدهــا حتــى قبــض رســول اهلل َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه 
وآلِــه، وعــن جعفــر بــن حممــد اخلزاعــى عــن أبيــه قــال: ســمعت ابــا عبــد اهلل 
ــوم  ــات ي ــه عرف ــه وال ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــزل رس ــا ن ــول: مل ــالم يق ــه الس علي
اجلمعــة أتــاه جرئيــل عليــه الســالمفقال لــه: يــا حممــد ان اهلل يقــرؤك الســالم 
ــْم  ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــك ﴿اْلَي ــل المت ــك: ق ــول ل ويق
ْســاَلَم ِدينًــا﴾ ولســت أنــزل عليكــم بعــد هــذا، قــد  نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
ــت  ــة، ولس ــي اخلامس ــج وه ــوم واحل ــزكاة والص ــالة وال ــم الص ــت عليك أنزل

ــل هــذه األربعــة إال هبــا.)1( أقب

ــا احلــالل واحلــرام يف  القــول الثــاين: إّن املــراد بــه إكــمل الديــن بنــزول بقاي
ــن  ــمل الدي ــرام، وبإك ــده وال ح ــالل بع ــال ح ــدة، ف ــورة املائ ــوم يف س ــذا الي ه
اســتوىل اليــأس عــىل قلــوب الكفــار، والحــت آثــاره عــىل وجوههــم)2(، ويــرّد 
ــا جيــب أن نتبــرص يف متييــز هــؤالء الكفــار الذيــن عــر عنهــم  هــذا القــول بأّنن
ــإن  ــر وأنــم مــن هــم؟ ف ــُروا﴾ عــىل هــذا التقدي ــَن َكَف ِذي ــه: ﴿الَّ ــة بقول يف اآلي
أريــد هبــم كفــار العــرب فقــد كان اإلســالم عمهــم يومئــذ ول يكــن فيهــم مــن 
ــار اآليســون،  يتظاهــر بغــري اإلســالم وهــو اإلســالم حقيقــة، فمــن هــم الكف
وإن أريــد هبــم الكفــار مــن غريهــم كســائر العــرب مــن األمــم واألجيــال فقــد 

ــوا آيســني يومئــذ مــن الظهــور عــىل املســلمني.)3( عرفــت آنفــا أنــم ل يكون

)1( هذان األثران ذكرمها العيايش يف تفسريه: 92/2. 
)2( تفسري الطباطبائي: 292/31. 
)3( تفسري الطباطبائي: 292/31. 
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القــول الثالــث: خلــوص البيــت للمســلمني دون غريهــم وهــو مــا حــدث 
ملــا أردف عليًاعليــه الســالم خلــف أيب بكــر ليقــرأ عــىل النــاس ســورة بــراءة)1(، 
ــم ذكــر قبــل ذلــك  ــه قــد كان صفــا األمــر للمســلمني في ــرّد هــذا القــول أن وي
ــْم﴾،  ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــه: ﴿اْلَي ــوم يف قول ــده بالي ــى تقيي ــم معن ــنة، ف بس
وأيَّ معنــى لتســمية خلــوص البيــت إكــمال للديــن، وليــس الديــن إال جمموعــة 
مــن عقائــد وأحــكام، وليــس إكملــه إال أن يضــاف إىل عــدد أجزاِئهــا وأبعاِضهــا 
عــدد؟ وأمــا صفــاء اجلــو الجرائهــا، وارتفــاع املوانــع واملزامحــات عــن العمــل 
ــن  ــار ع ــأس الكف ــكال ي ــىل أن إش ــة. ع ــن البت ــمال للدي ــمى إك ــس يس ــا فلي هب

الديــن عــىل حالــه)2(

ــب  ــاىل خياط ــإّن اهلل تع ــي﴾ ف ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــاىل: ﴿َوَأمْتَْم ــه تع ــا قول أم
املؤمنــني بأنــه أتــم النعمــة عليهــم بإظهارهــم عــىل عدوهــم املرشكــني، ونفيهــم 
إياهــم عــن بالدهــم، وقطعــه طمعهــم مــن رجــوع املؤمنــني، وعودهــم إىل ملــة 
الكفــر، وانفــراد املؤمنــني باحلــج البلــد احلــرام،)3( وقيــل معنــاه أمتمــت عليكــم 
نعمتــي بــأن أعطيتكــم مــن العلــم واحلكمــة مــا ل يعــط قبلكــم نبــي وال أمــة، 

وقيــل إن متــام النعمــة دخــول اجلنــة.

ــري  ــالم ألم ــم اإلس ــت لك ــا﴾ أي رضي ــاَلَم ِدينً ْس ــُم اإْلِ ــُت َلُك ﴿َوَرِضي
واالنقيــاد لطاعتــي عــىل مــا رشعــت لكــم مــن حــدوده و فرائضــه ومعاملــه دينــا 

)1( تفسري العيايش: 144/3. 
)2( تفسري الطباطبائي: 294-292/31. 

)3( التبيان، للطويس: 78/7. 
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أي طاعــة منكــم يل والفائــدة يف هــذا إن اهلل ســبحانه ل يــزل يــرصف نبيــه حممــدا 
وأصحابــه يف درجــات اإلســالم ومراتبــه درجــة بعــد درجــة ومنزلــة بعــد منزلــة 
حتــى أكمــل هلــم رشائعــه وبلــغ هبــم أقــى درجاتــه ومراتبــه ثــم قــال رضيــت 

لكــم احلــال التــي انتــم عليهــا اليــوم فألزموهــا وال تفارقوهــا.)1( 

املطلب الثاين: عند اأهل ال�سنة

﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم﴾ هلم فيها أقوال:

ــي ول  ــاليل وحرام ــدودي وح ــي وح ــت فرائ ــي أكمل ــول األول: يعن الق
ــم  ــل وال حتري ــن حتلي ــض م ــن الفرائ ــه م ــِه وآلِ ــىلَّ اهللُ َعَلْي ــي َص ــىل النب ــزل ع ين

ــدي. ــاس والس ــن عب ــول اب ــذا ق وه

القــول الثــاين: يعنــي اليــوم أكملــت لكــم حجتكــم أن حتجــوا البيــت احلــرام 
وال حيــج معكــم مــرشك وهــذا قــول قتــادة وســعيد ابــن جبــري.)2(

ولــو اعــرتض معــرتض هــل كان الديــن ناقصــًا، فيجــاب بــأن الديــن مــا كان 
ناقصــا البتــة، بــل كان أبــدا كامــال، يعنــي كانــت الرشائــع النازلــة مــن عنــد اهلل 
ــت  ــا يف أول وق ــاىل كان عامل ــه تع ــت، إال أن ــك الوق ــة يف ذل ــت كافي يف كل وق
ــالح  ــد وال ص ــل يف الغ ــس بكام ــوم لي ــذا الي ــل يف ه ــو كام ــا ه ــأن م ــث ب املبع
ــا يف  ــدم، وأم ــد الع ــد بع ــوت وكان يزي ــد الثب ــخ بع ــرم كان ينس ــال ج ــه، ف في
آخــر زمــان املبعــث فأنــزل اهلل رشيعــة كاملــة وحكــم ببقائهــا إىل يــوم القيامــة، 

)1( التبيان، للطويس: 78/7. 
)2( تفسري املاوردي)النكت والعيون(: 13/2. 
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فالــرشع أبــدا كان كامــال، إال أن األول كــمل إىل زمــان خمصــوص، والثــاين كــمل 
إىل يــوم القيامــة)1( 

الرتجيح:

لفظــة )يــوم( يف بدايــة النــص الكريــم متثــل موضــع خــالف واختــالف بــني 
ــذا  ــد ه ــر يف حتدي ــا النظ ــت زواي ــني إذ تباين ــني الفريق ــري القــرآين ب ــمء التفس عل
ــْوَم﴾  اليــوم وتعــددت اآلراء فيــه، ولكــن تعريفــه ب )ال( يف قولــه تعــاىل ﴿الَي
تقتــي التعريــف التخصيــيص العهــدي فاملــراد بذلــك اليــوم يــوم معــني، وإذا 
ل يــرد ســبحانه يومــا خمصصــا جلــاز أن نقــول إن هــذا اليــوم ينطبــق عــىل مجيــع 
الزمــان بــم يف ذلــك الزمــان الــذي ســبق نــزول الرســالة )النــص القــرآين( وهذا 
ــُروا  ِذيــَن َكَف ــَس الَّ ــْوَم َيِئ حمــال عقــال وزمنــا، فضــال عــن أن قولــه تعــاىل: ﴿اْلَي
ِمــْن ِدينُِكــْم َفــاَل خَتَْشــْوُهْم َواْخَشــْوِن﴾ يــدل داللــة قطعيــة عــىل أن هــذا اليــوم 
هــم يــوم زمنــي حمــدد وإال ل ييــأس الكافــرون إال بعــد أن أثبــت الرســول َصــىلَّ 

اهللُ َعَلْيــِه وآلـِـه ركائــز اإلســالم ووثقهــا بواليــة اإلمــام عــيل عليــه الســالم.

ــر  ــه غدي ــو أن ــة ه ــوم يف اآلي ــة الي ــد لفظ ــح األراء يف حتدي ــد أرج ــذا تع وهل
خــم يف الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة؛ حيــث بويــع اإلمــام عــيل عليــه الســالم 
ــا للمســلمني كافــة ويســند ذلــك متاميــة النــص، إذ يقــول ســبحانه )أليــوم  ولي
أكملــت لكــم دينكــم وأنــت عليــك يش ورضيــت لكــم اإلســالم دينــا( فيــوم 
يــأس الكافــرون هــو ذات اليــوم الــذي اكتمــل فيــه الديــن ومتــت فيــه النعمــة 

)1( مفاتيح الغيب، للرازي: 287/11. 
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التــي هــي واليــة أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(.)1(

فعــيٌل عليــه الســالم واليتــه هــي كــمل الديــن وهــي متــام النعمة؛ألنــه خليفــة 
ــن  ــم م ــدس، ف ــاب املق ــه يف الكت ــه ووارث علم ــِه وآلِ ــىلَّ اهللُ َعَلْي ــول اهلل َص رس
ــه  ــري إال وكان ل ــن وحت ــم تباي ــالف أو يداخله ــاس يف اخت ــه الن ــع في ــع يق موض
احلكــم الفصــل، مــن هنــا كان اإلمــام هــو نعمــة اهلل التــي أتــم هبــا غايــة الديــن 
ــن دون  ــا م ــكل أجزائه ــه ب ــق تفاصيل ــه بتطبي ــق غايت ــث حتقي ــن حي ــك م وذل
ــاس  ــي الن ــإن وجــود اإلمــام يغن ــة هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى ف تفرق
بعــدم احتياجهــم يف دينهــم إىل يشء أخــر غــري اإلمــام ألنــه صنــو القــران وتقلــه 

ــل.)2( األمث

املبحث الثاين

يف ال�سنة والأثر والرواية

وفيه مطلبان:

املطلب األول: عند اإلمامية

املطلب الثاين: عند أهل السنة

املطلب الأول: عند الإمامية

ــه الســالم  ــد اهلل علي ــن راشــد، عــن أيب عب احلديــث األول: »عــن احلســن ب

)1( تفسري الصايف: 10/2. 
)2( حتليل سورة املائدة: ص/17
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ــا  ــم ي ــال: نع ــن؟ ق ــري العيدي ــد غ ــلمني عي ــداك للمس ــت ف ــت: جعل ــال: قل ق
حســن أعظمهــم وأرشفهــم، قلــت وأي يــوم هــو؟ قــال هــو يــوم نصــب أمــري 
املؤمنــني صلــوات اهلل وســالمه عليــه فيــه علــم للنــاس، قلــت: جعلــت فــداك 
ومــا ينبغــي لنــا أن نصنــع فيــه؟ قــال: تصومــه يــا حســن وتكثــر الصــالة عــىل 
حممــد وآلــه وتــرأ إىل اهلل ممــن ظلمهــم فــإّن األنبيــاَء صلــواُت اهلل عليهــم كانــت 

ــه الــويص أن يتخــذ عيــدًا. ــاء باليــوم الــذي كان يقــام في تأمــر األوصي

قــال قلــت: فــم ملــن صامــه؟ قــال: صيــام ســتني شــهرًا، وال تــدع صيــام يــوم 
ســبع وعرشيــن مــن رجــب فإنــه هــو اليــوم الــذي نزلــت فيــه النبــوة عــىل حممــد 

صــىل اهلل عليــه وآلــه وثوابــه مثــل ســتني شــهرًا لكــم«)1(

ــال  ــالم ق ــه الس ــر علي ــن أيب جعف ــارود، ع ــن أيب اجل ــاين: ع ــث الث احلدي
ســمعت أبــا جعفــر عليــه الســالم يقــول: فــرض اهلل )جــل جاللــه( عــىل العبــاد 
ــداك؟  ــت ف ــميهن يل جعل ــت: أتس ــدا، قل ــوا واح ــا وترك ــذوا أربع ــا، أخ مخس
ــه  ــل علي ــزل جرئي ــدرون كيــف يصلــون، فن ــاس ال ي فقــال: الصــالة وكان الن
الســالم فقــال: يــا حممــد أخرهــم بمواقيــت صالهتــم، ثــم نزلــت الــزكاة فقــال: 
يــا حممــد أخرهــم مــن زكاهتــم مــا أخرهتــم مــن صالهتــم، ثــم نــزل الصــوم 
فــكان رســول اهلل َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه وآلـِـه إذا كان يــوم عاشــورا بعــث إىل مــا حولــه 
مــن القــرى فصامــوا ذلــك اليــوم فنــزل شــهر رمضــان بــني شــعبان وشــوال، 
ثــم نــزل احلــج فنــزل جرئيــل عليــه الســالم فقــال: أخرهــم مــن حجهــم مــا 
ــاه  ــم أت ــة وإن ــت الوالي ــم نزل ــم، ث ــم وصومه ــم وزكاهت ــن صالهت ــم م أخرهت

)1( الكايف:148/4، ونحوه يف من ال حيره الفقيه: 179/4. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

396

الجزء األول

ذلــك يف يــوم اجلمعــة بعرفــة، أنــزل اهلل عــز وجــل ﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكْم 
َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي﴾ وكان كــمل الديــن بواليــة عــيل ابــن أيب طالــب عليــه 
الســالم فقــال عنــد ذلــك رســول اهلل َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه وآلـِـه: امتــي حديثــوا عهــد 
ــل -  ــول قائ ــل، ويق ــول قائ ــي يق ــن عم ــذا يف اب ــم هب ــى أخرهت ــة ومت باجلاهلي
ــز  ــن اهلل ع ــة م ــي عزيم ــاين - فأتتن ــه لس ــق ب ــري أن ينط ــن غ ــيس م ــت يف نف فقل
ــْغ َمــا  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ وجــل بتلــة أوعــدين إن ل ابلــغ أن يعذبنــي، فنزلــت: ﴿َياَأيُّ
ــَن  ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَم َبلَّ ــْل َف ــَك َوإِْن َلْ َتْفَع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ُأْن

ــَن﴾)1( «)2( ــْوَم اْلَكافِِري ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللََّ اَل َيْ النَّ

ــال  ــالم ق ــه الس ــر علي ــن أيب جعف ــري، ع ــن أيب بص ــث: »ع ــث الثال احلدي
ــة عــيل، أمــن اهلل أو  ــي عــن والي ــه رجــل: حدثن ــده جالســا، فقــال ل كنــت عن
ــه  ــِه وآلِ مــن رســوله؟ فغضــب ثــم قــال: وحيــك كان رســول اهلل َصــىلَّ اهللُ َعَلْي
أخــوف مــن أن يقــول مــا ل يأمــره بــه اهلل، بــل افرتضــه كــم افــرتض اهلل الصــالة 

ــج«)3( ــوم واحل ــزكاة والص وال

ــي  ــة ه ــة النعم ــا أن حقيق ــي﴾ وغريمه ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــه: ﴿َوَأمْتَْم وقول
ــده.)4( ــر عب ــم بأم ــو القائ ــاىل ه ــه تع ــي كون ــة وه الوالي

املطلب الثاين: عند اأهل ال�سنة

)1( سورة املائدة: اآلية/67. 
)2( الكايف: 180/2. 

)3( املصدر نفسه. 
)4( تفسري الطباطبائي: 165/17. 
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األحاديــث التــي تؤكــد حادثــة الغديــر ونزوهلــا يف عــيل عليــه الســالم أكثــر 
مــن أن حتــى نذكــر قســًم منهــا:

ــِة:  َحَب ــاَس يِف الرَّ ــٍع، َقــاال: َنَشــَد َعــيِلٌّ النَّ ــِن ُيَثْي ــِد ْب احلديــث األول: »َعــْن َزْي
ــاَم،  ــمٍّ إاِل َق ــِر ُخ ــْوَم َغِدي ــوُل َي ــه َيُق ــِه وآلِ ــىلَّ اهللُ َعَلْي ــوَل اهللِ َص ــِمَع َرُس ــْن َس َم
ـُـْم َســِمُعوا  َقــاَل: َفَقــاَم ِمــْن ِقَبــِل َســِعيٍد ِســتٌَّة، َوِمــْن ِقَبــِل َزْيــٍد ِســتٌَّة، َفَشــِهُدوا َأنَّ
: » َأَلْيــَس اهللُ َأْوىَل  َرُســوَل اهللِ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه وآلـِـه َيُقــوُل لَِعــيِلٍّ َيــْوَم َغِديــِر ُخــمٍّ
بِامْلُْؤِمنـِـنَي؟ » َقاُلــوا: َبــىَل َقــاَل: » اللُهــمَّ َمــْن ُكنْــُت َمــْوالُه، َفَعــيِلٌّ َمــْوالُه، اللُهــمَّ 

َواِل َمــْن َواالُه، َوَعــاِد َمــْن َعــاَداُه«)1(

ــَن  ــاَل: َســِمْعُت َســْعَد ْب ــِن َق مْحَ ــِد الرَّ ــِن َعْب ــَة ْب احلديــث الثــاين: » َعــْن َخْيَثَم
ْفــَت َعنْــُه، َفَقــاَل َســْعٌد:  لَّ ــَك خَتَ ــا َيَقــُع فِيــَك إِنَّ َمالِــٍك، َوَقــاَل َلــُه َرُجــٌل: إِنَّ َعِليًّ
ــُه َلــَرْأٌي َرَأْيُتــُه، َوَأْخَطــَأ َرْأِيــي، إِنَّ َعــيِلَّ ْبــَن َأيِب َطالـِـٍب ُأْعطِــَي َثاَلًثــا أِلَْن  َواهللَِّ إِنَّ
ْنَيــا َوَمــا فِيَهــا، َلَقــْد َقــاَل َلــُه َرُســوُل  َأُكــوَن ُأْعطِيــُت إِْحَداُهــنَّ َأَحــبَّ إيَِلَّ ِمــَن الدُّ
ــْل  ــِه: »َه ــاِء َعَلْي ــِد اهللَِّ َوالثَّنَ ــَد مَحْ ــمٍّ َبْع ــٍر ُخ ــْوَم َغِدي ــه َي ــِه وآلِ ــىلَّ اهللُ َعَلْي اهللَِّ َص
ــْواَلُه،  ــُت َم ــْن ُكنْ ــمَّ َم ُه ــاَل: »اللَّ ــْم، َق ــا: َنَع ــنَي؟« ُقْلنَ ــوَن َأينِّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمنِ َتْعَلُم
ــَو  ــَرَ َوُه ــْوَم َخْي ــِه َي ــاَداُه« َوِجــيَء بِ ــْن َع ــاِد َم ــْن َوااَلُه، َوَع ــْواَلُه، َواِل َم ــيِلٌّ َم َفَع
ــُه  ــا َل ــِه، َوَدَع ــَل يِف َعْينَْي ــُد، َفَتَف ــا َرُســوَل اهللَِّ، إيِنِّ َأْرَم ــاَل: َي ، َفَق ــرِصُ ــا ُيْب ــُد َم َأْرَم
ــَح َعَلْيــِه َخْيــَرُ َوَأْخــَرَج َرُســوُل اهللَِّ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه  ــى ُقتِــَل، َوُفتِ َفَلــْم َيْرَمــْد َحتَّ
ــا َوَنْحــُن  ــاُس: خُتِْرُجنَ ــُه اْلَعبَّ ــاَل َل ــَن امْلَْســِجِد، َفَق ُه ِم ــرْيَ ــاَس َوَغ ــُه اْلَعبَّ وآلِــه َعمَّ

)1( مسند اإلمام أمحد: 262/2، برقم )950(، وابن ماجه يف سننه، َفْضُل َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب 
)عليه السالم(: 43/1، برقم )116(، 
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ــَكنُْتُه،  ــْم َوَأْس ــا َأْخَرْجُتُك ــا َأَن ــاَل: »َم ــا؟ َفَق ــِكُن َعِليًّ ــَك َوُتْس ــَك َوُعُموَمُت َعَصَبُت
ــَكنَُه«)1( ــْم َوَأْس ــنَّ اهللََّ َأْخَرَجُك َوَلِك

احلديــث الثالــث: روى أبــو هريــرة عــن رســول اهلل َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه وآلـِـه أن 
صيامــه يعــدل عنــد اهلل عبــادة ســتني ســنة !)2( 

، َيُقــوُل: َوَقَف َعــىَل َعــيِلِّ ْبــِن َأيِب َطالٍِب  َر ْبــَن َيــارِسٍ احلديــث الرابــع: عــن َعــمَّ
ــاِئَل، َفَأَتــى َرُســوَل اهللَِّ  ٍع َفنَــَزَع َخامَتـَـُه، َفَأْعَطــاُه السَّ َســاِئٌل، َوُهــَو َراِكــٌع يِف َتَطــوُّ
ــه  ــِه وآلِ ــيِّ َصــىلَّ اهللُ َعَلْي ــْت َعــىَل النَّبِ ــَك، َفنََزَل ــُه َذلِ ــه َفَأْعَلَم ــِه وآلِ َصــىلَّ اهللُ َعَلْي
ــاَلَة  ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ ِذيــَن آَمنُــوا الَّ ــَم َولِيُُّكــُم اهللَُّ َوَرُســوُلُه َوالَّ َهــِذِه اآْلَيــَة: ﴿إِنَّ
َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن﴾)3(، َفَقَرَأَهــا َرُســوُل اهللَِّ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه وآلِــه،  َوُيْؤُتــوَن الــزَّ
ــْن  ــاِد َم ــْن َوااَلُه، َوَع ــمَّ َواِل َم ُه ــْواَلُه، اللَّ ــيِلٌّ َم ــْواَلُه َفَع ــُت َم ــْن ُكنْ ــاَل: »َم ــمَّ َق ُث

)1( احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني:126/3، برقم )4601(. 
)2( رواه الصدوق رمحه اهلل يف األمايل ص50: )حدثنا احلسن بن حممد بن احلسن بن إسمعيل 
السكوين يف منزله بالكوفة قال: حدثني إبراهيم بن حممد بن حييى النيسابوري قال: حدثنا 
أبو جعفر ابن الرسي وأبو نرص بن موسى بن أيوب اخلالل قال: حدثنا عيل بن سعيد 
قال: حدثنا ضمرة بن شوذب، عن مطر، عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة، قال: من 
صام يوم ثمنية عرش من ذي احلجة، كتب اهلل له صيام ستني شهرًا، وهو يوم غدير خم، 
ملا أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بيد عيل بن أيب طالب وقال: يا أيا الناس، ألست 
أوىل باملؤمنني؟ قالوا: نعم يا رسول اهلل، قال: من كنت مواله فعيل مواله، فقال له عمر: 
بخ بخ يا بن أيب طالب، أصبحت موالي وموىل كل مسلم، فأنزل اهلل عز وجل: ﴿اْلَيْوَم 

َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم﴾
)3( سورة املائدة:اآلية/ 55. 
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َعــاَداُه«)1(

ــِه  ــىلَّ اهللُ َعَلْي ــوِل اهللِ َص ــَع َرُس ــا َم ــاَل: ُكنَّ ــْعٍد َق ــْن َس ــس: َع ــث اخلام احلدي
ــاُس،  ــَف النَّ ــَر ُخــمٍّ َوَق ــَغ َغِدي ــمَّ َبَل ــا، َفَل ــٌه إَِلْيَه ــَو ُمَوجِّ ــَة، َوُه ــِق َمكَّ ــه بَِطِري وآلِ
ــا  َ ــاَل: »َأيُّ ــِه َق ــاُس إَِلْي ــَع النَّ ــمَّ اْجَتَم ــَف، َفَل لَّ ــْن خَتَ ــُه َم َق ــَى، َوحَلِ ــْن َم ــمَّ َردَّ َم ُث
اٍت َيُقوهُلـَـا،  ْغــُت؟« َقاُلــوا: َنَعــْم َقــاَل: »اللُهــمَّ اْشــَهْد« َثــاَلَث َمــرَّ النَّــاُس َهــْل َبلَّ
َــا النَّــاُس َمــْن َولِيُُّكــْم؟« َقاُلــوا: اهللُ َوَرُســوُلُه َثاَلًثــا، ُثــمَّ َأَخــَذ بَِيــِد  ُثــمَّ َقــاَل: »َأيُّ
ــمَّ َواِل  ــُه، اللُه ــَذا َولِيُّ ــُه، َفَه ــْن َكاَن اهللُ َوَرُســوُلُه َولِيَّ ــاَل: »َم ــمَّ َق ــُه ُث ، َفَأَقاَم ــيِلٍّ َع

ــاَداُه«)2( ــْن َع ــاِد َم ــْن َوااَلُه، َوَع َم

ــل مــا جــاء يف  ــا قــال اإلمــام أمحــد: مــا جــاء يف أحــد مــن الفضائ ومــن هن
ــث  ــة باألحادي ــن الصحاب ــد م ــق أح ــرد يف ح ــابوري: ل ي ــال النيس ــيل، وق ع

ــالم »)3( ــه الس ــيل علي ــق ع ــا ورد يف ح ــان م احلس

اخلامتة:

توصل البحث إىل نتائج يمكن أن نجملها عىل النحو التايل:

1- واليــة اهلل ســبحانه وتعــاىل ال تتــّم إال بواليــة رســوله - أي تدبــري بالديــن 
األمــور العبــاد - وال واليــة رســوله إال بواليــة وليــه مــن بعــده وهــي تدبريهــم 

)1( الطراين يف األوسط: 218/6، برقم )6232(. 
برقم   ،443/7 السالم(:  )عليه  َعيِلٍّ  ُمَواالَِة  يِف  ِغيُب  الرتَّْ باب  للنسائي،  الكرى  السنن   )2(

 .)8427(
)3( فيض القدير، للمناوي:468/4. 
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ألمــور األمــة الدينيــة.

ــأن  ــح ب ــار الصحي ــن االعتب ــق ع ــم كان يتحق ــه إن ــار ومتام ــأس الكف 2- ي
ــِه وآلِــه يف  ينصــب رب العــزة هلــذا األمــر مــن يقــوم مقــام النبــي َصــىلَّ اهللُ َعَلْي
حفظــه وتدبــري أمــره وإرشــاد األمــة اإلســالمية نحــو الصــواب فيتعقــب ذلــك 

يــأس الذيــن كفــروا مــن ديــن املســلمني.

3- لغــة اآليــة وهلجتهــا هــو املســتند األســايس الــذي يعتمــده الفكر الشــيعي 
يف االســتدالل عــىل أمهيــة املســألة وهــي تتســاءل عــن املوضــع الــذي يرتفــع إىل 

مســتوى يكــون فيــه مكمــال لديــن اهلل متمــم لنعمتــه إال وهــي مســالة الواليــة.

ــغ ال  ــا بل ــغ م ــه وان بل ــه ومعارف ــة أحكام ــن جه ــن م ــمل الدي 4 - إن ك
يقــوى بنفســه عــىل حفــظ نفســه أي خــروج الديــن مــن مرحلــة القيــام باحلامــل 
ــون  ــام( فيك ــي )اإلم ــل النوع ــام باحلام ــة القي ــول( إىل مرحل ــخيص )الرس الش

ــاء. ــة البق ــدوث إىل صف ــة احل ــن صف ــه م ــن بتحويل ــمال للدي ــك إك ذل

5- ضيــاع األمــة وتعطيــل احلــدود واألحــكام وإحيــاء أمــر اجلاهليــة هــو يف 
رحيــل النبــي َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه وآلـِـه دون اســتخالف أحــد ملهمــة حفــظ اإلســالم 
ــت  ــي ل يم ــان النب ــذا ف ــرآن؛ ل ــون الق ــل مضم ــه بكام ــة وعلم ــرتط عصم تش
ــة.  ــىل اهلل حج ــاس ع ــون للن ــال يك ــه لئ ــوم مقام ــا يق ــه وصي ــى ورث علم حت

ــه الطيبــني الطاهريــن. وصــىل اهلل عــىل حممــد وآل

امل�سادر واملراجع:

بعد كتاب اهلل عز وجل
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1- اإلبانــة عــن رشيعــة الفرقــة الناجيــة، إلبــن بطــة-أيب عبــد اهلل عبيــداهلل 
بــن حممــد بــن بطــة)ت ســنة 387هـــ( حتقيــق د. عثــمن األثيــويب، دار الرايــة، 

الريــاض ط2، 1418هـــ/ 1998م

ــن  ــد ب ــن أمح ــيل ب ــن ع ــدي- أيب احلس ــرآن، للواح ــزول الق ــباب ن 2- أس
حممــد بــن عــيل، النيســابوري، الشــافعي )ت: 468هـــ(، حتقيــق: كــمل بســيوين 

ــريوت، ط1، 1411 هـــ/ 1991م. ــة، ب ــب العلمي ــول، دار الكت زغل

ــن  ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر حمم ــي- أيب جعف ــكايف، للكلين ــن ال ــول م 3- األص
اســحاق)ت:329هـ( دار الكتب اإلســالمية، طهــران، ط3، 1388هـ/1968م

4- التبيــان يف تفســري القــرآن، للطــويس- أيب جعفــر حممــد بــن احلســن )ت: 
460هـــ(، حتقيــق: أمحــد حبيــب العامــيل، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بريوت

5- حتليــل ســورة املائــدة، ســريوان عبــد الزهــرة- حمــارضات ألقيــت عــىل 
ــة اآلداب، جامعــة الكوفــة. ــة املرحلــة الرابعــة، كلي طلب

6- تفســري العيــايش، أبــو النــر حممــد بــن مســعود بن عيــاش الســلمي)ت: 
320هـــ(، حتقيــق: الســيد هاشــم الرســويل املحالت، املكتبــة العلميــة، طهران

7- اجلامــع الكبــري، ســنن الرتمــذي- أبــو عيســى حممــد بــن عيســى 
)ت:279هـــ(، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار إحيــاء الغــرب اإلســالمي، 

1418هـــ/1998م ط1،  ــريوت،  ب

ــد )ت: 275  ــن يزي ــد اهلل حممــد ب ــي- أيب عب ــن ماجــه، للقزوين 8- ســنن اب
ــ (، حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفكــر، بــريوت. هـ
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ــعيب )ت:  ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــائي- أيب عب ــرى، للنس ــنن الك 9- الس
303هـــ( مكتــب املطبوعــات اإلســالمية، حلــب، 1406هـــ/1986م

ــق  ــه وعل ــاين )ت: 191هـــ(، حقق ــض الكاش ــايف، للفي ــري الص 10- التفس
ــم، ط1، 1416هـــ/1996م ــدر، ق ــة الص ــي، مكتب ــني األعلم ــه: حس علي

ــن  ــهردار ب ــن ش ــريويه ب ــي- ش ــاب، للديلم ــور اخلط ــردوس بمأث 11- الف
شــريو يــه بــن فناخــرسو، أبــو شــجاع اهلمــذاين )ت: 509هـــ(، حتقيق: الســعيد 
بــن بســيوين زغلــول، النــارش: دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط1، 1406 هـــ / 

1986م.

ــرؤوف بــن  ــد ال ــاوي- عب ــر رشح اجلامــع الصغــري، للمن 12- فيــض القدي
تــاج العارفــني بــن عــيل بــن زيــن العابديــن احلــدادي)ت: 1031هـــ(، املكتبــة 

ــة الكــرى، القاهــرة، ط1 التجاري

13- مــن ال حيــره الفقيــه، للشــيخ الصــدوق- أيب جعفــر حممــد بــن عــىل 
بــن احلســني بــن بابويــه القمــي )ت: 381هـــ( منشــورات مجاعــة املدرســني، قم 

املقدســة، ط2

14- املســتدرك عــىل الصحيحــني، للنيســابوري- أيب عبــد اهلل حممــد بــن عبد 
ــب  ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــم )ت:405هـــ(، حتقي اهلل احلاك

العلميــة، بــريوت، ط1، 1411هـــ/1990م

ــن حنبل)ت:241هـــ(  ــد ب ــد اهلل أمح ــو عب ــيباين- أب ــد، الش ــند أمح 15- مس
ــريوت، 1420هـــ/1999م. ــالة، ب ــة الرس مؤسس
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ــد )ت:  ــن أمح ــليمن ب ــم س ــراين- أيب القاس ــط، للط ــم األوس 16- املعج
360هـــ(، حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد عبــد املحســن بــن إبراهيــم 

احلســيني، دار احلرمــني، القاهــرة، 1415هـــ/ 1995م

ــر  ــرازي( - فخ ــري ال ــري )تفس ــري الكب ــمى التفس ــب املس ــح الغي 17- مفاتي
ــل  ــيخ خلي ــه الش ــدم ل ــني )ت:606هـــ( ق ــن احلس ــر ب ــن عم ــد ب ــن حمم الدي

ــريوت، 1415هـــ/1995م ــر، ب ــس، دار الفك املي

18- امليــزان يف تفســري القــران العالمــة الســيد حممــد حســني الطباطبائي)ت: 
1402هـــ( منشــورات مجاعــة املدرســني يف احلــوزة العلمية، قم املقدســة

ــن  ــد ب ــن حُمَمَّ ــيل ب ــن ع ــاوردي( أيب احلس ــري امل ــت والعيون)تفس 19- النك
حبيــب )ت: 450هـــ(، حتقيــق: الســيد بــن عبــد املقصــود بن عبــد الرحيــم، دار 

الكتــب العلميــة، بــريوت.
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