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المقدمة
شدَيدا ً
ّلِل الهذَي أ َ َ
علَى َ
نز َل َ
اب َولَ ْم يَجْ عَل لههُ َع َو َجا * قَيَما ً َليُنذ ََر بَأْسا ً َ
{ا ْل َح ْم ُد َ ه َ
ع ْب َد َه ا ْل َكت َ َ
َين َي ْع َملُ َ
ين الهؤذ َ
ش َر ا ْل ُم ْؤْ َم َن َ
سؤنا ً (َ { )1ذ َلؤََ
لؤا َل َحا َ
ؤون ال ه
َمن له ُد ْنهُ َويُ َب َ
َ أ َ هن لَ ُ ؤ ْم أَجْ ؤرا ً َح َ
ؤين (َ )2
اِؤ ُل َمؤن بَؤي َْن يَ َديْؤ َه َو َال َم ْ
ْب فَي َه ُهدًى َل ْل ُمت ه َق َ
ؤن َه ْل َؤ َه
{ال يَأْتَيؤ َه ا ْلبَ َ
اب الَ َري َ
ا ْل َكت َ ُ
)
3
(
َ { ,ما ك َ
َان َحدَيثا ً يُ ْت َ َرى َولَؤك َكن تَلْؤدَي َ الهؤذَي بَؤي َْن يَ َديْؤ َه
يم َح َمي ٍد
نزي ٌل َم ْن َح َك ٍ
تَ َ
ارََ الهذَي نَ هز َل ا ْل ُ ْرقَ َ
ش ْي ٍء َو ُهدًى َو َرحْ َمةً َلقَ ْو ٍم يُ ْْ َمنُ َ
علَؤى
ان َ
َوت َ ْ َلي َل ُك هل َ
ون ({ )4تَبَ َ
ين نَذَيرا ً ()5
ُون َل ْلعَالَ َم َ
ع ْب َد َه َليَك َ
َ
وبعد :لقد ه
من هللا تعالى على األمة المحمدية بؤأن أنؤزل علؤي م القؤرلن الكؤريم أع ؤم
كتبؤؤه والم ؤؤيمن علي ؤؤا ,وهؤؤو الملؤؤدر األساسؤؤي ل ؤؤذا الؤؤدين والنب ؤ اللؤؤافي الؤؤذي
تستمد منه األمة من ج ا وقوت ا وحيات ؤا وقوام ؤا ووحدت ا,ولقؤد سؤِرَ القؤرون
الثالثؤؤة الم ةؤؤلة األولؤؤى مؤؤن هؤؤذه األمؤؤة أنلؤؤ لؤؤ حاَ التؤؤارير لقؤؤو ارتبؤؤاِ م
وتمسؤؤك م ب ؤؤذا الكتؤؤاب الهالؤؤد حتى حؤؤار أعؤؤداء اهسؤؤالم فؤؤي قؤؤو هؤؤذا الؤؤدين وقؤؤو
أتباعه الذين أزالؤوا أع ؤم امبراِؤوريتين وقت ؤا:الروم وال ؤرأ  ,وأيقنؤوا أن ؤم لؤن
يستِيعوا القةاء على هؤذا الؤدين بقؤو السؤالد بعؤدما بؤاءَ محؤاوالت م العسؤكرية
بال شل َ ,لما يتمت به المسلمون مؤن قؤو اهيمؤان والتةؤحية فؤي سؤبيل هؤذا الؤدين
القويم ,فلجأ هْالء األعداء إلى محاربة هذا الدين بِريقؤة أهؤرى أنجؤ فا ؤد وأقؤل
هسؤؤار  ,وذلؤؤَ بؤؤأن يؤؤدعي بعة ؤ م اهسؤؤالم فؤؤي ال ؤؤاهر ثؤؤم ينهؤؤر فؤؤي جسؤؤد األمؤؤة
كالسؤؤوأ ,ونشؤؤَِ حركؤؤة هؤؤْالء األدعيؤؤاء فؤؤي الؤؤبالد اهسؤؤالمية النا يؤؤة عؤؤن العلؤؤم
نؤور
والعلماء ,إذ كل دعو هدامة ال ت رخ إال في البي ؤاَ الجاهلؤة التؤي ُحؤرم أهلُ ؤا َ
العلم الذي يِ يء كل فتنة ,وادعى كثيؤر مؤن هؤْالء التشؤي ألهؤل البيؤَ رةؤي هللا
عن م ,واندأ في شيعت م ,ال حبًؤا ألهؤل البيؤَ  ,وإنمؤا ب ةًؤا وحقؤدًا علؤى اهسؤالم
وأهله ,ورغبة في القةاء عليه بعدما ت اوَ أمامؤه امبراِوريؤاَ الك ؤر التؤي نشؤأ
في ؤؤا مع ؤؤم هؤؤْالء ,وقؤؤد نجؤؤع هؤؤْالء األدعيؤؤاء فؤؤي بعؤؤص أهؤؤداف م ,وشؤؤقوا علؤؤا
المسلمين ,وساعدهم على ذلَ أن م هرجؤوا فؤي حؤين فرقؤة بؤين المسؤلمين ,ودا ًمؤا
في وقَ الحروب والهالفاَ يجد ألحاب الدعواَ ال دامؤة فرلؤةً سؤانحة لتؤروي
أفكؤؤارهم ,وقؤؤد وةؤؤعوا أالد األحاديؤ واكثؤؤار المكذوبؤؤة علؤؤى رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا
عليه وسلم وأهل بيته األِ ار لتروي أفكارهم التي أدَ إلى انحؤراد أكثؤر الشؤيعة
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عن الجاد وعن المذهب الحقيقؤي ألهؤل البيؤَ  -رةؤي هللا عؤن م  -الؤذي يزعمؤون
االنتماء إليه
وفي علؤرنا قؤد وجؤد العؤدو المتؤربم باألمؤة فؤي هؤذه ال َرقؤة وغيرهؤا مؤن ال ؤر
األهرى الهارجة عن سبيل الح  ،وسيلة هيقاع ال تنة في األمؤة ،وتمزيؤ شؤمل ا,
واستباحة بَيْةت ا ,وهو يعد التقؤارير التؤي ت ؤتم أبلؤه االهتمؤام بتؤارير وعقا ؤد تلؤَ
الِوا ؤؤد وال ؤؤر المهتل ؤؤة ،ويسؤؤتثمر ذلؤؤَ للوقؤؤود فؤؤي وجؤؤه اللؤؤحو اهسؤؤالمية
المتناميؤؤة التؤؤي يهشؤؤاها ،ولؤؤذا ف ؤؤو ي ؤؤذي بعؤؤص هؤؤذه الِوا ؤؤد ،وي ي ؤ الوس ؤا ل
لولؤؤول ا للقيؤؤاد والتوجيؤؤه لتهؤؤدم أغراةؤؤه وال شؤؤَ أن بيؤؤان الحؤ فؤؤي أمؤر هؤؤذه
ال َر فيه ت ويَ لل رلة أمام العدو لتوسي رقعة الهالد بين المسلمين
وهؤؤؤذا البحؤؤؤ محاولؤؤؤةٌ منهؤؤؤا لبيؤؤؤان أثؤؤؤر مؤؤؤا وةؤؤؤعه الكؤؤؤذابون -المنتسؤؤؤبون للشؤؤؤيعة
فرقؤؤوا ب ؤا
والمدسوسؤؤون بيؤؤن م  -مؤؤن لثؤؤار ولراء فؤؤي ت سؤؤير ليؤؤاَ الكتؤؤاب الحكؤؤيم ه
األمؤؤة مهؤؤال ين بؤؤذلَ المعنؤؤى اللؤؤحيع ل ؤؤذه اكيؤؤاَ وبيؤؤان كيؤؤد أن غؤؤال الشؤؤيعة
تؤؤأثروا بؤؤذلَ فقؤؤاموا بلؤؤي عنؤؤ اكيؤؤاَ وتأويل ؤؤا علؤؤى غيؤؤر معناهؤؤا لتوافؤؤ هؤؤذه
المروياَ  ,وليقرروا بؤذلَ معتقؤدات م التؤي هؤال وا في ؤا عامؤة المسؤلمين بمؤا فؤي م
ؤأوى ألفكؤؤار
الشؤؤيعة الزيديؤؤة ولقؤؤد لؤؤار مؤؤذهب الشؤؤيعة اهماميؤؤة االثنؤؤى عشؤؤرية مؤ ً
ومعتقداَ هْالء ال ال بل لؤاروا أربؤاب المؤذهب هالؤة بعؤد أن قامؤَ ل ؤم بعؤص
الدول-على ندرت ا -على مؤر العلؤور ،وه تؤَ فؤي المقابؤل ألؤواَ القلؤة المعتدلؤة
التى أرادَ تنقية المذهب مما لل به ،وسنحاول بؤذذن هللا تعؤالى بيؤان مؤن أهؤل
السنة في ت سير كتاب هللا تعالى ومن الشؤيعة االثنؤى عشؤرية فؤي الت سؤير والؤرد
منلؤد يريؤد
على الشبه التي أوردوها ،وذلَ لبيؤان الحؤ مؤن الباِؤل ليتةؤع لكؤل
ٍ
ةؤؤعد حجج ؤؤم وزيؤؤد مؤؤا تمسؤؤكوا بؤؤه وفؤؤي بيؤؤان الحؤؤ زوال للشؤؤب ة
الحؤؤ
َ
واةمحالل لل ُرقة  ،و في اتباعه اجتماع للكلمة وتوحيد لألمة
ورأيَ أن أذكر -فيما بين يدي البح  -بعص ما ي يد و يعين على ف م ومعرفؤة مؤا
في هذا البح  ،ثم أقسم البح إلى ثالثة أقسام :
األول :القرلن بين أهل السنة والشيعة اهمامية االثنى عشرية
الثاني :الت سير بين أهل السنة والشيعة اهمامية االثنى عشرية
الثالث :أمثلة مؤن الت سؤير لؤبعص اكيؤاَ التؤي بنؤى علي ؤا الشؤيعة اهماميؤة االثنؤى
عشرية أحكا ًما وعقا د هال وا ب ا سا ر المسلمين و ت سير أهل السنة ل ا
هذا وقد حرلَ على أن يكون ما أنقله في هذا البح من الملادر الموثوقة عنؤد
ألحاب ا من ال ريقين ،إذ من اهنلاد أن ننقل ما يدل على لراء وأفكار كل ِا ؤة
مؤؤؤن كتب ؤؤؤا الهالؤؤؤة ب ؤؤؤا ال مؤؤؤن كتؤؤؤب المهؤؤؤال ين ل ؤؤؤا ،ونسؤؤؤأل هللا تعؤؤؤالى التوفيؤؤؤ
كثيرا
والسداد وللى هللا على سيدنا محمد ولله وسلم تسلي ًما
ً
3
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بقلم
السيد مختار

بين يدي البحث
أوالً  :معني السنة والشيعة في القرلن:
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ّللا فَي الهذَي َن َهلَ ْوا
سنهةَ ه َ
 -1السُّنة تأتي في القرلن بمعني الِريقة كما قال تعالىُ {:
ّللا ت َ ْبدَيالً {األحزاب62:
سنه َة ه َ
َمن قَ ْب ُل َولَن ت َ َج َد َل ُ
سؤؤؤنهتَنَا تَحْ ؤؤؤ َويالً
سؤؤؤنهةَ َمؤؤؤن قَؤؤؤ ْد أ َ ْر َ
سؤؤؤ َلنَا َوالَ ت َ َجؤؤؤ ُد َل ُ
سؤؤؤ ْلنَا قَ ْبلَؤؤؤََ َمؤؤؤن ر ُ
وقؤؤؤال تعالىُ {:
{اهسراء77:
ومعناها في الل ة أيةًا:الِريقة قال لبيد:
سنهةٌ وإمام ا
من معشر سنهَْ ل م لباْهم
قوم ُ
لكل ٍ
َ
سؤنهة النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم هؤؤي ِريقتؤؤه التؤؤي م ؤؤدها للمسؤؤلمين
وعلؤؤى ذلؤؤَ ف ُ
ليسيروا علي ا في دين م
وأما التعريد االلِالحي للسنة هو ":ما أُثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير"
وأةاد بعة م ل اته ال َهلقية وال ُهلُقية( ،)1وأهذ الشيعة ن ؤأ التعريؤد مؤن أهؤل
السنة وغيروا فيه كلمة واحد فقالوا :السنة ما أثر عن المعلوم مؤن قؤول أو فعؤل
أو تقرير ( ،)2وإنما ذكروا كلمة (المعلوم) بدال ً مؤن كلمؤة (النبؤي) ليؤدهل بؤذلَ فؤي
التعريد عندهم األ مةُ االثنى عشر إذ يدعون ل م العلمة
 -2الشيعة  ،والتشي  ،والمشايعة في القرلن -وكذا في الل ة -تؤدور حؤول معنؤى
المتابعة ،والمنالر  ،والموافقة بالرأي ،واالجتماع علؤى األمؤر ،أو الممؤاأل عليؤه
شيعَتَ َه َ َهب َْرا َهي َم {اللؤافاَ 83:فؤذبراهيم مؤن شؤيعة
كما في قوله
تعالى{:و َإ هن َمن َ
َ
علَؤى الهؤذَي َمؤ ْ
ؤن
شؤيعَتَ َه َ
سؤت َ َاثَهُ الهؤذَي َمؤن َ
نؤود ويتابعؤه علؤى من جؤه وقال تعالى{:فَا ْ
سى فَقَ َ
علَ ْي َه { القلم 15:أي است اثه اهسؤرا يلي الؤذي مؤن
ةى َ
َ
عد َُو َه فَ َوك ََزهُ ُمو َ
أنلاره وعلى دينه على ال رعوني الذي هو عدوه
ؤن مؤؤا ,كمؤؤا فؤي
وقؤؤد جؤؤاءَ بمعنؤؤى الِا ؤؤة أو ال رقؤؤة المجتمعؤؤة علؤؤى رأي ٍ مؤؤا أو ديؤ ٍ
الؤرحْ َم َن َعتَيؤا ً {مؤريم69:
شؤيعَ ٍة أَي ُ ؤ ْم أَشَؤد َ
ُؤل َ
علَؤى ه
قوله تعالى{:ث ُ هم لَنَ َ
نؤزع هَن َمؤن ك َ
وقولؤؤؤؤؤه تعؤؤؤؤؤالى{:إَ هن الهؤؤؤؤؤذ َ
سؤؤؤؤؤََ َمؤؤؤؤؤ ْن ُ ْم فَؤؤؤؤؤي
شؤؤؤؤؤيَعا ً له ْ
َين فَ هرقُؤؤؤؤؤواْ دَيؤؤؤؤؤنَ ُ ْم َوكَؤؤؤؤؤانُواْ َ
ش ْي ٍء {األنعام159:
َ
ثانيًا :في األحدا التاريهية في لدر اهسالم وردَ ل الشيعة بمعناها الل ؤوي
اللؤؤرد ،وهؤؤو المنالؤؤر والمتابعؤؤة ،بؤؤل إننؤؤا نجؤؤد فؤؤي وثيقؤؤة التحكؤؤيم بؤؤين الهلي ؤؤة
علؤؤي ،ومعاويؤؤة  -رةؤؤي هللا عن مؤؤا  -ورود ل ؤ الشؤؤيعة ب ؤؤذا المعنؤؤى ،حيؤ أِلؤ
على أتباع علي شيعة ،كما أِل على أتباع معاوية شيعة ،ولم يهتم ل ؤ الشؤيعة
بأتباع علي
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ومما جاء في لحي ة التحكيم " :هذا ما تقاةى عليه علي بن أبي ِالب ،
(ومن ا) :وأن عليا ً وشيعته رةوا بعبد
ومعاوية بن أبي س يان ،وشيعت ما
هللا بن قيأ ،ورةي معاوية وشيعته بعمرو بن العام ()1
ثالثًا :والوقا التاريهية تقول بأن لقب الشيعة لم يهتم إِالقه علؤى أتبؤاع علؤي
إال بعد مقتل علي  -رةي هللا عنه  -كما يرى البعص( ، )2أو بعد مقتل الحسين كمؤا
يرى لهرون
)
3
(
ويؤؤذكر المسؤؤعودي أنؤؤه فؤؤي سؤؤنة همؤؤأ وسؤؤتين تحركؤؤَ الشؤؤيعة فؤؤي الكوفؤؤة ,
وتكونؤؤَ حركؤؤة التؤؤوابين ،ثؤؤم حركؤؤة المهتؤؤار (الكيسؤؤانية) ،وبؤؤدأَ الشؤؤيعة تتكؤؤون
وتة ألول مذهب ا وأهذَ تتميز ب ذا االسم
* ونسؤؤتِي القؤؤول أن الشؤؤيعة -شؤؤيعة علؤؤي رةؤؤي هللا عنؤؤه -فؤؤي بدايؤؤة األمؤؤر كؤؤانوا
يُعرفون بالورع واالجت اد ،وكانوا يحبؤون أول األمؤة،ويعرفون فةؤا ل م و قؤدرهم,
ف ذا شريَ بن عبد هللا حينما سأله سا ل :أي ما أفةل أبؤو بكؤر أو علؤيق فقؤال لؤه:
أبو بكر فقال السا ل :تقول هذا وأنَ شيعي! فقؤال لؤه :نعؤم مؤن لؤم يقؤل هؤذا فلؤيأ
ي رةؤؤي هللا عنؤؤه  ،فقؤؤال :أال إن هيؤؤر هؤؤذه
شؤؤيعياً ،وهللا لقؤؤد رقؤؤي هؤؤذه األعؤؤواد عل ؤ ،
األمة بعد نبي ا أبو بكر ،ثم عمر ،فكيد نرد قوله ،وكيد نكذبؤهقوهللا مؤا كؤان كؤذابا ً
( )4فان ر كيد ن ى شريَ التشي عن مؤن يهؤالد عليًؤا رةؤي هللا عنؤه فؤي ت ةؤيل
أبي بكر على غيره
وفي كتب الشيعة:قال أبؤو عبؤد هللا (جع ؤر اللؤاد ) عليؤه السؤالم " :مؤا شؤيعتنا إال
مؤؤن اتقؤؤى هللا وأِاعؤؤه ،ومؤؤا كؤؤانوا يعرفؤؤون إال بالتواة ؤ والتهش ؤ واألمانؤؤة" ()5
وقال أبو جع ر" :ال تذهب بكم المذاهب فوهللا ما شيعتنا إال من أِاع هللا عز وجل"
()6

وفي رواية جابر  ،عن أبي جع ر عليه السالم قال  ،قال لي  ( :يا جابر أيكت ي مؤن
انتحل التشي أن يقول بحبنا أهل البيَ ق فوهللا ما شيعتنا اال من اتقؤى هللا و أِاعؤه
 ،ومؤؤا كؤؤانوا يعرفؤؤون يؤؤا جؤؤابر اال بالتواة ؤ والتهش ؤ واألمانؤؤة وكثؤؤر ذكؤؤر هللا ،
واللوم واللال  ،والبر بالوالدين  ،والتع د للجيران من ال قراء وأهل المسؤكنة )
إلى أن قال  (:يا جؤابر وهللا مؤا يتقؤرب إلؤى هللا تعؤالى إال بالِاعؤة ,ومؤا معنؤا بؤراء ٌ
1

 -الدينوري /األخبار الطوال ص ، 196-194 :وانظر :تاريخ الطبري ,)54 – 53/5( :وانظر أصول مذهب

2

 -محمد أبو زهرة /الميراث عند الجعفرية ص22 :

3

 -أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي /مروج الذهب (  )92/3بتحقيق مصطفى السيد -طبعة

4

 -ابن تيمية/منهاج السنة ) 86/2( :تحقيق د .محمد رشاد سالم

الشيعة اإلمامية االثنى عشرية()38-39/1

المكتبة التوفيقية
5

 -سفينة البحار) 733/1( :

6

 أصول الكافي) 73/1( :6
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من النار  ،وال على هللا ألح ٍد من حجة ،من كان هلل مِيعًا  ،ف و لنا ولي ،ومن كؤان
هلل عاليا ،ف و لنا عدو ،وما تنال واليتنا إال بالعمل والورع )()1
ً
ف ْالء الشيعة كان دين م هو التقوى ال التقية ،والوالية هلل الحؤ  ،ولنبيؤه ،وألهؤل
بيته ،وللحابَته ،وللمْمنين والمْمناَ كافة أما أول ؤَ ال ؤال الؤذين ديؤن م التقيؤة
والن ا وعداو اللحابة وب ص بعص لل البيَ وال لؤو فؤي الؤبعص اكهؤر فليسؤوا
بشيعة بش اد من تعتبؤرهم الشؤيعة أ مت ؤا ،ول ؤذا سؤماهم اهمؤام زيؤد بؤن علؤي بؤن
الحسين رةي هللا عن م بالرافةة ،ال الشيعة
رابعًا :روى أحمد وأبو يعلى ( :)2عن علي رةي هللا عنه قال :ي لَ فؤي رجؤالن :
تر يحمله شنآني على أن يب تنؤي "
ُم َح ٌ
ِر ي رِ لي بما ليأ في  ،ومب ص م ٍ
ب ُم ٍ
)
3
(
ي لؤن ان :محؤب
وهو أيةًا عند الشيعة في كتاب ن البالغة بل  " :سي لَ ف ه
م رِ يذهب به الحؤب َإلؤى غيؤر الحؤ  ،ومؤب ص م ؤرِ يؤذهب بؤه الؤب ص َإلؤى غيؤر
الح  ،وهير الناأ في ً
حاال النمِ األوسِ ،فؤالزموه والزمؤوا السؤواد األع ؤم ،فؤ َذن
)
4
(
يد هللا على الجماعة ،و َإياكم وال رقة » .
وهذا الكالم يْيد ما انقسم إليه الناأ بشأن علي رةي هللا عنؤه فقؤد انقسؤموا إلؤى
ِرفين متناقةين هالكين ,ووسِ على الح فالِرفان ال الكان هما:
األول :باله في حبَه وأفرِ بما لؤيأ فيؤه وهؤم الرافةؤة ،فزعمؤوا أنؤه معلؤوم وأن
عنده علم األنبياء  ،وعنده كل الكتب السابقة ،بل مؤن م مؤن رفعؤه فؤو األنبيؤاء بؤل
ادعوا أنه يعلم ال يب وأنه يأتي يوم القيامة فيدهل شيعته الجنة وأعؤداءه النؤار ثؤم
سحبوا هذه اللؤ اَ علؤى أ مؤت م مؤن بعؤده بؤل بلؤه غلؤوهم أن قؤال الهؤوميني فؤي
كتابؤؤه (الحكومؤؤة اهسؤؤالمية ) (:)5فؤؤذن لامؤؤام-أي:مؤؤن األ مؤؤة االثنؤؤى عشؤؤر -مقا ًمؤؤا
1
2

 -الكافي(  ، )74-75/ 2الوسائل ( ) 184 /11

 -رواه أحمد(/)160/1مسند علي( رقم ) 1376وأبو يعلى الموصلي(/)406/1مسند علي( رقم, ) 534

مصنف ابن أبي شيبة ( -374/6برقم .) 32134

مرويا في أكثر من كتاب من كتب الحديث عند أهل السنة فأكتفي بالعزو
كثير ما يكون الحديث
* تنبيهً :ا
ً
لبعضها .وقد يكون للحديث أكثر من طريق أو رواية في الكتاب الواحد فأكتفي بذكر إحداها.

- 3هذا الكتاب حمعه الشريف الرضي ويشتمل على خطب ورسائل وحكم ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب
رضي هللا عنه ،ويعتبره الشيعة من أعظم وأصح الكتب عندهم.ومن تدبر ما في الكتاب أيقن أن فيه ما هو

صواب وفيه ما هو كذب يستحيل نسبته إلى اإلمام علي ،ويكفي أن تعلم أن الشريف الرضي الذي جمع هذا

الكتاب ولد عام359هـ بينما مات اإلمام علي سنة40هـ  ،فانظر كم بينهما من القرون التي يسهل فيها على
الكذابين أن يُن ِسبوا إلى اإلمام ما لم يقله ،وخاصة أن الشريف الرضي ذكر ما جمعه بال إسناد.
 -4خطبة رقم( .)127نهج البالغة بشرح محمد عبده( ، )8/2وبحار األنوار()373/33

 - 5الحكومة اإلسالمية ص ,75
7
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محمؤودًا ودرجؤؤةً سؤؤاميةً ,وهالفؤؤةً تكوينيؤةً تهةؤ لواليت ؤؤا وسؤؤيِرت ا جميؤ ذراَ
هذا الكون ,وإن َمن ةرورياَ مذهبنا أن أل متنا مقا ًما ال يبل ه ملٌَ مقرب وال نبؤي ٍ
مرسل أهك
وفؤؤي ألؤؤول الكؤؤافي:عن أبؤؤي بلؤؤير عؤؤن أبؤؤي عبؤؤد هللا (جع ؤؤر اللؤؤاد ) قؤؤالَ :إ هن
َع ْن َدنَا َع ْل َم َما ك َ
سؤاعَةُ قَؤا َل :قُ ْلؤَُ ُ :ج َع ْلؤَُ فَؤدَاََ
َان َو َع ْل َم َما ُه َو كَا َ ٌن إَلَى أ َ ْن تَقُو َم ال ه
ْأ َب َذاََ  ,قَؤا َل :قُ ْلؤَُ ُ :ج َع ْلؤَُ فَؤ َداََ فَؤأَي شَؤ ْي ٍء
َه َذا َو ه َ
ّللا ُه َو ا ْل َع ْل ُم ,قَالَ َ:إنههُ لَ َع ْل ٌم َو لَي َ
ؤارْ ,األ َ ْم ُؤر َم ْ
ؤن بَ ْعؤ َد ْاأل َ ْم َؤرَ ,و الشهؤ ْي ُء بَ ْعؤ َد الشهؤ ْي َء,
ا ْل َع ْل ُم ققَا َلَ :ما يَحْ ُد ُ بَالله ْي َل َو النه َ َ
إلَى يوم ا ْلقيامة"()1
َ َْ َ ََ َ َ
الثاني :نقيص األول وهم المب ةون له ،وهم فريقان:
أول ما :الهوارج الذين هرجوا عليه وقاتلوه ،بل وك روه
وثاني مؤؤا :النوالؤؤب الؤؤذين نالؤؤبوه وأهؤؤل بيتؤؤه العؤؤداء ,وكؤؤان غالؤؤب ذلؤؤَ بسؤؤبب
السياسة واهمار  ,مثل كثير من أمراء بني أميؤة وبنؤي العبؤاأ ومؤن تؤابع م علؤى
ذلَ
أمؤؤا أهؤؤل السؤؤنة والجماعؤؤة فكؤؤانوا وس ؤ ً
ِا بؤؤين الم ؤؤرِين فؤؤي الحؤؤب والؤؤب ص ,ف ؤؤم
يحبؤؤون عليًؤؤا رةؤؤي هللا عنؤؤه ،ويتولونؤؤه ،ف ؤؤو مؤؤن كبؤؤار اللؤؤحابة ومؤؤن الهل ؤؤاء
الراشدين ،ولكن ال يرفعونه فو قدره ويتبرأون ممن يب ةه،وممن ي الي فيه
خامسًا :انحلرَ ِوا د الشيعة وفرق ا الكثيؤر  -فؤي زماننؤا  -فؤي ثؤال ِوا ؤد
فقِ وهم(:)2
 -1الزيدية  :وهم أقل ِوا د الشيعة الثال عددًا اكن ,وأكثرهم يسؤكنون الؤيمن,
سؤموا بالزيديؤة نسؤبة
وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبؤي ِالؤب ,و ُ
إليه وقد افترقوا عن اهمامية حينما س ل زيؤد عؤن أبؤي بكؤر وعمؤر فترةؤى عن مؤا
سمي من لم يرفةه من الشيعة زيديؤة التبؤاع م لؤه,
فرفةه قوم فسموا رافةة و ُ
وذلَ في لهر هالفة هشام بن عبد الملَ سنة إحدى وعشؤرين أو اثنتؤين وعشؤرين
بعد الما ة ()3
السماو ِ
ِ
ِا
ات َو ْاألَْر ِ
َّللا
 - 1أصول الكافي ( )240/1وهذا
ٍ
مناف لقول هللا تعالىُ {:قل اال َي ْعَل ُم َمن في ا َ َ
ض اْل َغْي َب إال ا ُ
ول َل ُك ْم
}[النمل ] 65:وغير ذلك من اآليات الكثيرة.بل إن هللا تعالى قال لرسوله صلى هللا عليه وسلمُ {:قل الا أَ ُق ُ
آئن ِ
ِ ِ
ِ
َعَلم اْل َغيب}[األنعام ]50:وقال { ُقل الا أ ِ ِ ِ
ِ
نت
َّللا َوَل ْو ُك ُ
عندي َخ َز ُ ه
َّللا َوال أ ْ ُ ْ َ
َمل ُك لَن ْفسي َن ْفعاً َوالَ َضهاًر إالا َما َشاء ه ُ
ْ
ِ
ِ
وء } [األعراف] 188:
أْ
َعَل ُم اْل َغْي َب الَ ْس َت ْك َثْر ُت م َن اْل َخْي ِر َو َما َم اسن َي الس ُ
- 2أنظر:د.ناصر بن عبد هللا القفاري/أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثنى عشرية()96-97/1
3

 منهاج السنة(  ) 35/1ومقاالت اإلسالميين ألبي الحسن األشعري()136-137/18

This file was downloaded from QuranicThought.com

والزيدية يوافقون المعتزلة في العقا د وهم فر  :مؤن م مؤن يقتؤرب مؤن أهؤل السؤنة
كثيرا ً وهم ألحاب الحسن بن لالع بؤن حؤي ال قيؤه القؤا لون بؤأن اهمامؤة فؤي ولؤد
علي – رةي هللا عنه  ،-ويقول ابن حؤزم" :إن الثابؤَ عؤن الحسؤن بؤن لؤالع هؤو
أن اهمامة في جمي قريش ،ويتولون جمي اللؤحابة إال أن ؤم ي ةؤلون عليؤا ً علؤى
جميع م" ( )1ومن م من لم يحمل من االنتساب إلؤى زيؤد إال االسؤم وهؤم الجاروديؤة
أتبؤؤاع أبؤؤي الجؤؤارود وهؤؤم روافؤؤص فؤؤي الحقيقؤؤة يقولؤؤون :إن األمؤؤة ةؤؤلَ وك ؤؤرَ
بلرف ا األمر إلى غير علي()2
 -2اإلسماعيلية  :وهم من الشؤيعة اهماميؤة ولكؤن م قؤالوا :اهمؤام بعؤد جع ؤر هؤو
إسماعيل بن جع ر ،ثم قالوا بذمامة محمؤد بؤن إسؤماعيل بؤن جع ؤر ،وأنكؤروا إمامؤة
سؤؤا ر ولؤؤد جع ؤؤر ،ومؤؤن اهسؤؤماعيلية انبثؤؤ القرامِؤؤة والحشاشؤؤون وال ؤؤاِميون
والؤؤدروز وغيؤؤرهم ،ولاسؤؤماعيلية فؤؤر متعؤؤدد وألقؤؤاب كثيؤؤر تهتلؤؤد بؤؤاهتالد
البلؤؤدان  ،ومؤؤذهب م ف ؤؤو كمؤؤا يقؤؤول ال زالؤؤي وغيؤؤره" :إنؤؤه مؤؤذهب ؤؤاهره الؤؤرفص
وباِنؤؤه الك ؤؤر المحؤؤص" أو كمؤؤا يقؤؤول ابؤؤن الجؤؤوزي " :فمحلؤؤول قؤؤول م تعِيؤؤل
اللان وإبِال النبؤو والعبؤاداَ وإنكؤار البعؤ " ،ولكؤن م ال ي ؤرون هؤذا فؤي أول
أمؤؤرهم ول ؤؤم مراتؤؤب فؤؤي الؤؤدعو  ،وحقيقؤؤة المؤؤذهب ال تعِؤؤى إال لمؤؤن ولؤؤل إلؤؤى
الدرجؤؤة األهيؤؤر  ،وقؤؤد اِل ؤ علؤؤى أحؤؤوال م وكشؤؤد أسؤؤتارهم جملؤؤة مؤؤن أهؤؤل العلؤؤم
كالب دادي الذي اِل علؤى كتؤاب ل ؤم يسؤمى" :السياسؤة والؤبالد األكيؤد والنؤاموأ
األكبر" ورأى من هالله أن م دهرية زنادقة يتسؤترون بالتشؤي  ،والحمؤادي اليمؤاني
الذي اندأ بين م وعرد حؤال م وبؤين ذلؤَ فؤي كتابؤه" :كشؤد أسؤرار الباِنيؤة" ،
وابن النديم الذي اِل على "البالغاَ السبعة" ل م وقرأ الؤبالد السؤاب ورأى فيؤه
أمؤؤرا ً ع يمؤا ً مؤؤن إباحؤؤة المح ؤؤوراَ والوةؤ مؤؤن الشؤؤرا وألؤؤحاب ا وغيؤؤرهم،

وفي تاريخ ابن كثير( )329/9وابن األثير وغيرهم.
1
2

 -انظر :ابن حزم /الفصل في الملل والنحل ( ) 266/2

 -و قال السيد البجنوردي(من الشيعة اإلمامية) في كتابه القواعد الفقهية(: )65/5

سرحوبا ,وسماه بذلك أبو جعفر عليه
وسمى
ً
إن أبا الجارود :زياد بن منذر زيدي ينسب إليه الجارودية ُ
السالم ,وسرحوب :اسم شيطان أعمى يسكن البحر ،وكان أبو الجارود مكفوًفا أعمى القلب  ،هكذا ذكره

كافر "أهـ – وقد ذكره ابن عراق في
العالمة قدس سره في الخالصة  ،وقد قيل في حقه أنه كان كذابا ًا
الوضاعين وقال :زياد بن المنذر أبو الجارود عن أبى الطفيل وغيره .قال ابن حبان :رافضى يضع المثالب
والمناقب ".أهـ تنزيه الشريعة( )60/1البن عراق.ط:دار الكتب العلمية.
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ول م نشاِ م اليوم ،كما ل م كتب م السرية قال أحدهم" :إن لنؤا كتبؤا ً ال يقؤد علؤى
قراءت ا غيرنا وال يِل على حقا ق ا سوانا" ()1
 -3االثنى عشرية :وهي أكبر ِوا د الشيعة اليوم ،ف م يزيدون عن  120مليونًؤا
أي نحؤؤو  %75مؤؤن شؤؤيعة العالم,بحي ؤ إذا أِل ؤ ل ؤ الشؤؤيعة حاليًؤؤا فذنمؤؤا يعنؤؤي م,
وكؤؤذلَ إذا أِلؤ ل ؤ الشؤؤيعة الجع ريؤؤة أو اهماميؤؤة أو الرافةؤؤة وأكثرهم يسؤؤكنون
إيؤؤران والعؤؤرا وبعؤؤص المنؤؤاِ مؤؤن الؤؤبالد المجؤؤاور ل مؤؤا  ،والح ؤ أن مل ؤادر
االثنؤؤى عشؤؤرية فؤؤي الحؤؤدي والروايؤؤة قؤؤد اسؤؤتوعبَ مع ؤؤم لراء ال ؤؤر الشؤؤيعية
المهتل ة التي هرجَ في فتراَ التارير المهتل ة،إن لؤم يكؤن كل ؤا ,فألؤبحَ هؤذه
الِا ة هي الوجه المعبر عن ال ر الشيعية األهرى
و ؤؤور اسؤؤم (االثنؤؤى عشؤؤرية) كؤؤان بؤؤال شؤؤَ بعؤؤد مؤؤيالد فكؤؤر األ مؤؤة االثنؤؤى عشؤؤر،
والتؤؤؤي حؤؤؤدثَ بعؤؤؤد وفؤؤؤا الحسؤؤؤن العسؤؤؤكري-إمؤؤؤام م الحؤؤؤادي عشؤؤؤر -الؤؤؤذي تؤؤؤوفي
سنة260ه , ,حي أنه قبل وفا الحسن لم يكن أحد يقؤول بذمامؤة المنت ؤر -إمؤام م
الثاني عشر -وال عرد من زمن علؤي رةؤي هللا عنؤه ودولؤة بنؤي أميؤة أحؤ ٌد ادعؤى
إمامة االثنى عشر ومن المعلؤوم أن الحسؤن العسؤكري لؤم ينجؤب( )2فؤادهعى الؤبعص
أنؤؤه أنجؤؤب ِ ؤالً قبؤؤل موتؤؤه بهمؤؤأ سنواَ،واسؤؤمه محمؤؤد وهؤؤو الملقؤؤب بالم ؤؤدي
المنت ر أو القا م أو اهمام ال ا ؤب والشؤيعة اهماميؤة اهثنؤى عشؤرية يزعمؤون أنؤه
ولؤؤد سؤؤنة 255أو256هؤؤك وغؤؤاب غيبؤؤة ل ؤ رى سؤؤنة 260هؤؤك  ،وغيبؤؤة كبؤؤرى سؤؤنة
 329هؤؤك ويقولؤؤون بحياتؤؤه إلؤؤى اليؤؤوم وأنؤؤه الحجؤؤة فؤؤي هؤؤذا العلؤؤر ال ا ؤؤب لؤؤيمأل
األرص عدال ً وقسِا ً بعد ما مل َ لما ً وجورا ً
وفيما يلي بيان بأسؤماء األ مؤة االثنؤى عشؤر عنؤدهم وألقؤاب م ،وكناهم،وسؤنة مؤيالد
كل إمام ووفاته:
م

اسم اهمام

كنيته

لقبه

سؤؤؤؤؤؤؤنة مؤؤؤؤؤؤؤيالده
ووفاته

 - 1مصطفى غالب /الحركات الباطنية في اإلسالم :ص  ،67وانظر :أبو حاتم الرازي اإلسماعيلي /الزينة:

ص « 287ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية» ،ابن الجوزي /تلبيس إبليس :ص  , 99فضائح الباطنية
للغزالي ص , 37:أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثنى عشرية ص97:
2

 -انظر:منهاج السنة) 87/4 ( :
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1

علي بن أبي ِالب

أبو الحسن

المرتةى

2

الحسن بن علي

أبو محمد

الزكي

50-2هك

3

الحسين بن علي

أبو عبدهللا

الش يد

61-3هك

4

علي بن الحسين

أبو محمد

زين العابدين

95-38هك

5

محمد بن علي

أبو جع ر

الباقر

114-57هك

6

جع ر بن محمد

ابو عبدهللا

اللاد

148-83هك

7

موسى بن جع ر

أبو إبراهيم

الكا م

183-128هك

8

علي بن موسى

أبو الحسن

الرةا

203-148هك

9

محمد بن علي

أبو جع ر

الجواد

220-195هك

10

علي بن محمد

أبو الحسن

ال ادي

254-212هك

11

الحسن بن علي

أبو محمد

العسكري

260-232هك

12

محمد بن الحسن

أبو القاسم

الم دي

يزعمؤؤؤون أنؤؤؤه ولؤؤؤد

 23قبؤؤؤؤؤل ال جؤؤؤؤؤر ،
 40بعد ال جر

سنة 255أو256هؤك
ويقولؤؤؤؤؤون بحياتؤؤؤؤؤه
إلى اليوم

سادسًا :سبب التسمية بالرافةة:
قد تجد في بعؤص كتؤب الت اسؤير وغيرهؤا عنؤد أهؤل السؤنة والشؤيعة الزيديؤة إِؤال
ل (الرافةة أو الروافص)على الشيعة اهمامية فما السببق
يقول أبو الحسن األشعري":وإنما سؤموا رافةؤة لرفةؤ م إمامؤة أبؤي بكؤر وعمؤر"
()1

وه ه
ِأ ابن تيمية هذا القول وذكؤر أن اللؤحيع أن ؤم سؤموا رافةؤة لمؤا رفةؤوا زيؤد
بن علي بن الحسين بن علي بؤن أبؤي ِالؤب لمؤا هؤرج بالكوفؤة أيؤام هشؤام بؤن عبؤد
1

 أبو الحسن األشعري /مقاالت اإلسالميين)89/1 ( :11
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الملَ" ( )1وهذا الرأي البن تيمية يعود لرأي األشعري ،ألن ؤم مؤا رفةؤوا زيؤدا ً إال
لما أ ر مقالته الحسنة في الشيهين وإقراره ل ما بالهالفة وإنما ر هجع ابن تيميؤة
رأيهه مراعا ً للتارير
وقد جاءَ بعص األحادي بتسميت م بالرافةة وةعد كثير من العلمؤاء أسؤانيدها,
ولكن أهرج الِبراني في الكبير(رقم  - )12998بذسناد حسن كما يقؤول ال يثمؤي -
أن النبي للى هللا عليه وسلم قال" :يؤا علؤي سؤيكون فؤي أمتؤي قؤوم ينتحلؤون حبنؤا
أهل البيَ ،ل م نبز ،يسمون الرافةة ،قاتلوهم فذن م مشركون"()2
وروى أبو يعلى في مسنده( )6749بسنده عؤن محمؤد بؤن عمؤرو ال اشؤمي عؤن
زينب بنَ علي ٍ عن فاِمة بنَ محمؤد رةؤي هللا عن ؤا قالؤَ  :ن ؤر النبؤي  -لؤلى
هللا عليؤؤه وسؤؤلم  -إلؤؤى علؤؤي ٍ فقؤؤال  :هؤؤذا فؤؤي الجنؤؤة ،وإن مؤؤن شؤؤيعته قو ًمؤؤا يعلمؤؤون
اهسؤؤالم ,ثؤؤم يرفةؤؤونه ،ل ؤؤم نبؤؤز ،يسؤؤمون الرافةؤؤة ،مؤؤن لقؤؤي م فليقؤؤتل م فؤؤذن م
مشركون (")3
وقد نبهه اهمام ابن تيمية إلى كذب األحادي المرفوعؤة التؤي في ؤا ل ؤ الرافةؤة(،)4
ألن اسم الرافةة لم يعرد إال فؤي القؤرن الثؤاني ،و هؤذا ال يك ؤي فؤي الحكؤم بكؤذب
األحادي  ،إذ لو لحَ أسانيدها لكانَ مؤن بؤاب اههبؤار بمؤا سؤيق فؤي المسؤتقبل ،
ويكؤؤون قؤؤد أهبؤؤر هللا تعؤؤالى نبيؤؤه لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم بمؤؤا سؤؤيكون مؤؤن ؤؤور
ور فرقة الهوارج ()5
الروافص ،كما أوحى هللا إليه بشأن
1

 -ابن تيمية/منهاج السنة( 35-34/1( :

 - -2مجموع الزوائد ،)22/10( :وانظر الحديث في المعجم الكبير للطبراني ،)242/12 ( :و في إسناده
الحجاج بن تميم وهو ضعيف (انظر :تقريب التهذيب)152/1:

3
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 مسند أبي يعلى( .)116/12وقال محققه حسين سليم :إسناده صحيح. -منهاج السنة)36/1 ( :

يد اْل ُخ ْدرا ِ
ال" :
 - 5كما في صحيحي البخاري( )3414ومسلم( )1064وغيرهما عن أبي َس ِع ٍ
َّللا َعْن ُه َق َ
ِي َرض َي ا ُ
ِ
ِ ِ
ول ا ِ ا
َبْيَنما َن ْح ُن ِعْن َد َرس ِ
اه ُذو اْل ُخ َوْي ِصَرِة َو ُه َو َر ُج ٌل ِم ْن َبِني َت ِميمٍ
َّللا َعَلْيه َو َسال َم َو ُه َو َي ْقس ُم ق ْس ًما أ ََت ُ
ُ
َّللا َصلى ا ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ُع َمُرَ :يا
ول ا
َعد ْلَ ,ق ْد خْب َت َو َخسْر َت إ ْن َل ْم أ ُ
َك ْن أ ْ
ال َوْيَل َك َو َم ْن َي ْعد ُل إ َذا َل ْم أ ْ
َّللا ْ
َعد ُلَ ,فَق َ
اعد ْل َفَق َ
ال َيا َر ُس َ
َفَق َ
َّللا اْئ َذن لِي ِف ِ
رسول ا ِ
ِِ ِ
ِ
ام ُه
يه َفأ ْ
ال َ
ْ
َص َح ًابا َي ْحقُر أ َ
:د ْع ُه َفِإ ان َل ُه أ ْ
َض ِر َب ُعُنَق ُهَ ,فَق َ
َُ َ
َحُد ُك ْم َص َال َت ُه َم َع َص َال ته ْم َوصَي َ
ظر ِإَلى َنصلِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ق
ن
ن
الس ْه ُم م ْن ا
الدين َك َما َي ْمُر ُ ا
آن َال ُي َجاوُز َتَراقَي ُه ْم َي ْمُرُقو َ م ْن ه
َم َع صَيامه ْم َي ْقَرُءو َ اْلُقْر َ
ْ
الرماية ُيْن َُ
ظر ِإَلى َن ِضيِ ِه وهو ِقدحه َف َال يوجد ِف ِ
ِ ِ
ِِ
َف َال يوجد ِف ِ
يه َشي ٌء
يه َش ْي ٌء ُث ام ُيْن َ
ُ َُ
ُ َُ
ه َ َُ ْ ُ ُ
ظُر ِإَلى ِر َصافه َف َما ُي َ
وج ُد فيه َش ْي ٌء ُث ام ُيْن َُ
ْ
ِ ِ
ِِ
ق اْل َفْر َث َو ا
ض َدْي ِه ِم ْث ُل َث ْد ِي اْل َمْ أر َِة أ َْو
ُث ام ُيْن َ
َس َوُد ِإ ْحَدى َع ُ
ظُر ِإَلى ُق َذذه َف َال ُي َ
الد َم َ
وج ُد فيه َش ْي ٌء َق ْد َسَب َ
آي ُت ُه ْم َر ُج ٌل أ ْ
ين ُفْرَق ٍة ِم ْن الان ِ
ِم ْث ُل اْلَب ْض َع ِة َت َدْرَدُر َوَي ْخُر ُجو َن َعَلى ِح ِ
يث ِم ْن
َش َهُد أَِهني َس ِم ْع ُت َه َذا اْل َح ِد َ
ال أَُبو َس ِعي ٍدَ :فأ ْ
اس"َ .ق َ
ِ
ول ا ِ ا
َرس ِ
س َفأُِتي
َش َه ُد أ ا
طالِ ٍب َق َاتَل ُه ْم َوأََنا َم َع ُه َفأَ َمَر ِب َذلِ َك ا
َن َعلِ اي ْب َن أَِبي َ
َّللا َعَلْي ِه َو َسال َم َوأ ْ
الر ُج ِل َفاْل ُتم َ
ُ
َّللا َصلى ا ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا
ا
ِ
ِ
ا
ا
َّللا َعَلْيه َو َسل َم الذي َن َع َت ُه".
ِب ِه َحتى َن َ
ظْر ُت إَلْيه َعَلى َن ْعت النب ِهي َصلى ا ُ
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وفي كتب الشيعة :أن هللا هو الذي سماهم ب ؤذا االسؤم ,فقؤد جؤاء بعةؤ م إلؤى أبؤي
عبؤؤد هللا جع ؤؤر اللؤؤاد عليؤؤه السؤؤالم ،فقؤؤالوا ل ؤه(:إنا قؤؤد نُ َبزنؤؤا نَبؤ ًؤزا أثقؤؤل ورنؤؤا
وماتَ له أف دتنا ،واستحلَ لؤه الؤوال ُ دما َءنؤا فؤي حؤدي رواه ل ؤم فق ؤاْهم ،فقؤال
أبو عبد هللا عليه السالم :الرافةةق قالوا :نعم ،فقال :ال وهللا ما هم سموكم ولكؤن
ين َر ُج ًؤال َم ْ
سؤ ْب َع َ
س َؤرا َي َل َرفَةُؤوا
هللا س هماكم به أ َ َما َ
ؤن بَنَؤي َإ ْ
ع َل ْمََ -يَا أَبَا ُم َح همؤ ٍد -أ َ هن َ
ان لَ ُ ؤ ْم َ
س ؤتَبَ َ
سؤؤى ( عليؤؤه السؤؤالم ) لَ همؤؤا
فَ ْر َ
عؤ ْؤو َن َو قَ ْو َم ؤهُ لَ همؤؤا ا ْ
ةؤ َؤاللُ ُ ْم فَلَ َحقُؤؤوا بَ ُمو َ
َ
الرا َف َ
ست َ َب َ
ةةَ ,ألَنه ُ ْم َرفَةُوا َف ْرع َْو َنَ ,و كَانُوا
سموا َفي َ
ع ْ
ا ْ
سك ََر ُمو َ
ان لَ ُ ْم ُهدَاهُ فَ ُ
سى ه
ؤار َ
ون َو ذُ َريهتَ َ َمؤا ( علي مؤا
أَ َ
ش هد أ َ ْه َل َذ َلََ ا ْلعَ ْ
سؤك ََر َعبَؤا َد ً َو أَشَؤ هد ُه ْم ُحبؤا ً َل ُمو َ
سؤى َو َه ُ
سؤ َم
سى ( عليه السالم ) أ َ ْن أَثْبَؤَْ لَ ُ ؤ ْم َهؤ َذا َاال ْ
ّللاُ ع هَز َو َج هل إَلَى ُمو َ
السالم ) فَأ َ ْو َحى ه
سؤ َم
سؤى عليؤه السؤالم َاال ْ
سؤ هم ْيت ُ ُ ْم َبؤ َه َو نَ َح ْلؤت ُ ُ ْم َإيهؤاهُ ,فَأَثْبَؤََ ُمو َ
فَي الت ه ْو َرا َ فَؤ َذنَي قَؤ ْد َ
كموه) ()1
ّللاُ ع هَز َو َج هل لَ ُك ْم َه َذا َاال ْ
س َم َحتهى نَ َحلَ ُ ُ ُ
لَ ُ ْم ,ث ُ هم َذ َه َر ه
ويُال َح ؤ أن ؤؤم أرادوا بالروايؤؤة السؤؤابقة ومؤؤا شؤؤاب ا تحسؤؤين اسؤؤم الرافةؤؤة الؤؤذي
ول م به أهل السنة والشيعة الزيدية فوةعوا فؤي ذلؤَ الهبؤر السؤاب الؤذي يبؤين
أن سبعين من الذين ك روا ب رعون ورفةوه ولمنوا بموسى عليه السالم قد سموا
سؤ َؤمي بالرافةؤؤة هؤؤم سؤؤحر
بالرافةؤؤة ،وإليؤؤَ هبؤؤر لهؤؤر عنؤؤدهم يبؤؤين أن أول مؤؤن ُ
فرعون الذين لمنوا بموسؤى عليؤه السؤالم :ف ؤي الت سؤير المنسؤوب إلؤى اهمؤام أبؤي
عمارا الدهني ش د اليؤوم
الحسن العسكري ()2قال :وقيل لللاد عليه السالم  :إن
ً
عنؤد ابؤؤن أبؤؤي ليلؤى قاةؤؤي الكوفؤؤة بشؤ اد  ،فقؤال لؤؤه القاةؤؤي  :قؤم يؤؤا عمؤؤار فقؤؤد
عرفنؤؤاَ ال تقبؤؤل ش ؤ ادتَ  ،ألنؤؤَ رافةؤؤي فقؤؤام عمؤؤار وقؤؤد ارتعؤؤدَ فرا لؤؤه ،
واست رغه البكاء فقال له ابن أبي ليلى  :أنَ رجل من أهؤل العلؤم والحؤدي  ،إن
كان يسوءَ أن يقال لَ " رافةي " فتبرأ مؤن الؤرفص  ،فأنؤَ مؤن إهواننؤا فقؤال
له عمار  :يا هذا ما ذهبَ وهللا حي ذهبَ  ،ولكني بكيَ عليَ وعلي  :أما بكؤا ي
على ن سي فذنَ نسبتني إلى رتبة شري ة لسؤَ مؤن أهل ؤا  ،زعمؤَ أنؤي رافةؤي ،
ويحَ لقد حدثني اللاد عليه السالم " أن أول من سمي الرافةة :السحر الذين
لما شؤاهدوا ليؤة موسؤى عليؤه السؤالم فؤي علؤاه لمنؤوا بؤه  ,ورةؤوا بؤه  ,واتبعؤوه
ورفةوا أمر فرعون  ،واستسلموا لكل ما نزل ب م  ،فسماهم فرعون الرافةة لمؤا
رفةوا دينه " فالرافةي من رفص ك هل ما كرهه هللا تعالى ,وفعل كل مؤا أمؤره هللا
ف رضي هللا عنهَ :ه ْل َس ِم ْع َت الانِب اي
الَ :سأَْل ُت َس ْه َل ْب َن ُحَنْي ٍ
وفي صحيح مسلم(َ 1068
)ع ْن ُي َسْي ِر ْب ِن َع ْم ٍرو َق َ
ِِ
ِ ا
ا
آن ِبأَْل ِسَنِت ِه ْم َال
الَ :س ِم ْع ُت ُه َوأ َ
َش َار ِبَيده َن ْح َو اْل َم ْش ِر ِق َق ْوٌم َي ْقَرُءو َن اْلُقْر َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم َي ْذ ُكُر اْل َخ َو ِار َج؟ َفَق َ
َصلى ا ُ
يعدو َتر ِاقيهم  ,يمرُقو َن ِمن هِ
الد ِ
الرِمايةِ ".
الس ْه ُم ِم ْن ا
ق ا
ْ
ين َك َما َي ْمُر ُ
َ ُْ َ َ ُ ْ َ ُْ

 - 1الكافي) 34/8 ( :
2

 -تفسير العسكري  :ص 312 – 310
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 ،فأين في الزمان مثل هذا ق فذنما بكيَ على ن سي هشية أن يِل هللا تعالى على
قلبي  ،وقد تقبلَ هذا االسم الشريد على ن سي  ،فيعاتبني ربي عز وجل ويقول :
تقلؤيرا
يا عمار أكنَ رافةًا لألباِيل  ،عامالً للِاعاَ كمؤا قؤال لؤَ ق فيكؤون ذلؤَ
ً
بؤؤي فؤؤي الؤؤدرجاَ إن سؤؤامحني  ،وموجبًؤؤا لشؤؤديد العقؤؤاب علؤؤي إن ناقشؤؤني  ،إال أن
يتؤؤداركني مؤؤوالي بش ؤ اعت م وأمؤؤا بكؤؤا ي عليؤؤَ  ،فلع ؤؤم كؤؤذبَ فؤؤي تسؤؤميتي ب يؤؤر
اسمي  ،وش قتي الشديد عليَ من عذاب هللا تعالى أن لرفَ أشرد األسماء إلؤى
أن جعلته من أرذل ا كيد يلبر بذلَ على عذاب هللا  ،وعذاب كلمتَ هذه ق ! فقؤال
اللاد عليه السالم  :لو أن علؤى عمؤار مؤن الؤذنوب مؤا هؤو أع ؤم مؤن السؤماواَ
واألرةين لمحيَ عنه ب ذه الكلماَ  :وإن ا لتزيد في حسؤناته عنؤد ربؤه عؤز وجؤل
حتى يجعل كل هردلة من ا أع م من الدنيا ألد مر أهك
سابعًا :قد تجد فيما ننقله من بعص ت اسيرهم ،بل وفي أش ر كتب األلول
وال روع المعتمد عندهم ,من الرواياَ ما ال يه ى كذب ا على كل ذي فِر سليمة
،ويستنكرها كل عاقل ،مما يْكد استحالة لدورها عن أهل البيَ رةي هللا عن م
 ,وهذا يْكد لد قول علماء الجرد والتعديل من أهل السنة :إن الشيعة
الروافص هم من أكذب الناأ على الرجال ,وهالة على أ مت م
قال أبو حاتم الرازي :سمعَ يونأ بن عبد األعلى يقول :قال أش ب بن عبد
س ل مالَ رحمه هللا عن الرافةة فقال :ال تكلم م وال تروي عن م فذن م
العزيزُ :
يكذبون
أر
وقال أبو حاتم الرازي :حدثنا حرملة قال :سمعَ الشافعي رحمه هللا يقول :لم َ
أحدا أش د بالزور من الرافةة
وقال مْمل بن أهاب :سمعَ يزيد بن هارون يقول :يكتب عن كل لاحب بدعة إذا
لم يكن داعيةً إال الرافةة فذن م يكذبون
وقال محمد بن سعيد األلب اني :سمعَ شريكًا -هو شريَ بن عبد هللا قاةي
الكوفة -يقول :احمل العلم عن كل من لقيَ إال الرافةة ،فذن م يةعون الحدي
ويتهذونه دينًا
وقال معاوية :سمعَ األعمش يقول :أدركَ الناأ وما يسمون م إال الكذابين
يعني ألحاب الم ير بن سعيد الرافةي الكاذب ( )1
بل َمن تتب ترجمة كثير من روات م في كتب الرجال عندهم كرجؤال الكشؤي والحلؤي
وغيرهما ،وجدهم مجروحين عنؤدهم حتؤى أنؤه قؤد ورد فؤي رجؤال الكشؤي:عن أبؤي
عبؤؤد هللا  قؤؤال( :مؤؤا أنؤؤزل هللا سؤؤبحانه ليؤؤة فؤؤي المنؤؤافقين إال وهؤؤي فؤؤيمن ينتحؤؤل
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التشي

)()1

شؤر مؤن الي ؤود والنلؤارى
وقال( :إن ممؤن ينتحؤل هؤذا األمؤر لمؤن هؤو ،

والمجوأ والذين

أشركوا) ()2

وقؤؤد كثؤؤرَ شؤؤكاوى األ مؤؤة عنؤؤدهم مؤؤن كثؤؤر الكؤؤذابين علؤؤي م ,فقؤؤد جؤؤاء فؤؤي كتؤؤاب
جام أحادي الشيعة:عن رجال الكشي بسنده إلؤى محمؤد بؤن عيسؤى بؤن عبيؤد عؤن
يونأ بن عبد الرحمن :أن بعص ألحابنا سأله وأنا حاةر فقؤال لؤه :يؤا أبؤا محمؤد
ما أشدَ في الحدي وأكثر إنكؤارَ لمؤا يرويؤه ألؤحابنا ،فمؤا الؤذي يحملؤَ علؤى رد
األحادي فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سؤم أبؤا عبؤد هللا عليؤه السؤالم يقؤول ال
تقبلوا علينا حديثًا إال ما واف القرلن والسؤنة ،أو تجؤدون معؤه شؤاهدًا مؤن أحاديثنؤا
المتقدمة فذن الم ير بن سعيد لعنه هللا دأ في كتب ألحاب أبي أحادي لم يحد
ب ا أبى ,فاتقوا هللا وال تقبلوا علينا مؤا هؤالد قؤول ربنؤا تعؤالى وسؤنة نبينؤا محمؤد (
م ) ()3فذنا إذا حدثنا قلنا :قال هللا عز وجل وقال رسول هللا للى هللا عليه ولله
قال يونأ :وافيَ العرا فوجدَ ب ا قِعة من ألحاب أبي جع ر عليؤه السؤالم ،
ووجدَ ألحاب أبي عبد هللا عليه السالم متؤوافرين فسؤمعَ مؤن م ،وأهؤذَ كتؤب م
فعرةت ا من بعد على أبي الحسن الرةا عليه السالم فأنكر من ا أحادي كثيؤر أن
تكون من أحادي أبي عبد هللا ( ع ) وقال لي :إن أبا الهِاب كذب على أبي عبد
هللا عليه السالم ,لعن هللا أبا الهِاب  ,وكذلَ ألحاب أبي الهِاب يدسون في هؤذه
األحادي إلى يومنا هذا في كتب ألحاب أبي عبد هللا عليه السالم فؤال تقبلؤوا علينؤا
هالد القرلن فذنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرلن وموافقة السنة()4
وفيه أيةًا عن ابؤن سؤنان قؤال :قؤال أبؤو عبؤد هللا ( ع ) :إنهؤا أهؤل بيؤَ لؤادقون ,ال
نهلو من كذاب يكذب علينا ,فيسقِ لدقُنا بكذبه علينا عند الناأ  ,كؤان رسؤول هللا
لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه ألؤؤد البريؤؤة ل جؤؤة وكؤؤان مسؤؤيلمة يكؤؤذب عليؤؤه ,وكؤؤان أميؤؤر
المؤؤْمنين (ع) ألؤؤد مؤؤن بؤؤرء هللا مؤؤن بعؤؤد رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه وكؤؤان
الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب لدقه -بما ي ترى عليه من الكذب -عبد هللا بؤن
سبأ لعنه هللا  ,وكان الحسين بن علي علي ما السالم قد ابتلى بالمهتؤار ثؤم ذكؤر أبؤو
عبد هللا عليه السؤالم الحؤار َ الشؤامي وبنؤان  ,كانؤا يكؤذبان علؤى علؤي َ بؤن الحسؤين
ومعمؤرا
علي ما السالم  ,ثم ذكر الم يؤر بؤن سؤعيد وبزيعًؤا والسؤرى وأبؤا الهِؤاب
ً
وبشارا األشعري وحمؤز البربؤري ولؤا د الن ؤدي ,فقؤال :لعؤن م هللا  ,إنؤا ال نهلؤو
ً
من كذاب يكذب علينا أو عاجز الرأي  ,ك انا هللا مْنة كل كذاب وأذاق م حر الحديؤد
"()5
1
2
3
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وذكر المجلسي في بحار األنوار:عن رجؤال الكشؤي -بسؤنده -عؤن هشؤام بؤن الحكؤم
أنه سم أبا عبد هللا عليه السالم يقول  :كان الم يؤر بؤن سؤعيد يتعمؤد الكؤذب علؤى
أبي عليه السالم ويأهؤذ كتؤب ألؤحابه  ،و كؤان ألؤحابه المسؤتترون بألؤحاب أبؤي
يأهؤؤذون الكتؤؤب مؤؤن ألؤؤحاب أبؤؤي فيؤؤدفعون ا إلؤؤى الم يؤؤر فكؤؤان يؤؤدأ في ؤؤا الك ؤؤر
والزندقؤؤة ويسؤؤندها إلؤؤى أبؤؤي عليؤؤه السؤؤالم  ،ثؤؤم يؤؤدفع ا إلؤؤى ألؤؤحابه فيؤؤأمرهم أن
يبثوها في الشيعة  ،فكل ما كان في كتب ألحاب أبي عليؤه السؤالم مؤن ال لؤو فؤذاَ
مما دسه الم ير بن سعيد في كتب م ()1
ولذلَ تجد المتأهرين من م قد زادوا في الكتب المعتمد عندهم أبوابًا وكتبًا لؤم تكؤن
عنؤؤد السؤؤابقين  ,فزيؤؤد فؤؤي كتؤؤاب الكؤؤافي وكتؤؤاب ت ؤؤذيب األحكؤؤام للِوسؤؤي وغيرهمؤؤا
الكثير مما لم يكتبه ملنَ و هذه الكتب  ,ومؤن م مؤن يقؤر بؤذلَ  ,وقؤد ذكؤر ذلؤَ أحؤد
المعتدلين من م وهو السيد حسؤين الموسؤوي فؤي كتابؤه (هلل ثؤم للتؤارير) فقؤال":إن
كتاب الكافي هو أع م الملادر الشيعية علؤى اهِؤال  ،ف ؤو موثؤ مؤن قبؤل اهمؤام
الثاني عشر المعلؤوم الؤذي ال يهِؤ وال ي لؤِ  ،إذ لمؤا ألؤد الكلينؤي كتؤاب الكؤافي
عرةه على اهمام الثاني عشر في سؤردابه فؤي سؤامراء ،فقؤال اهمؤام الثؤاني عشؤر
كاد ٍٍ لشيعتنا) (ان ر مقدمة الكافي )25
سالم هللا عليه (الكافي ٍ
قؤؤؤال السؤؤؤيد المحقؤؤؤ عبؤؤؤاأ القمؤؤؤي( :الكؤؤؤافي هؤؤؤو أجؤؤؤل الكتؤؤؤب اهسؤؤؤالمية وأع ؤؤؤم
الملؤؤؤن اَ اهماميؤؤؤة والؤؤؤذي لؤؤؤم يعمؤؤؤل لاماميؤؤؤة مثلؤؤؤه) ،قؤؤؤال المؤؤؤولى محمؤؤؤد أمؤؤؤين
االسترابادي في محكؤي فوا ؤده( :سؤمعنا مؤن مشؤايهنا وعلما نؤا أنؤه لؤم يلؤند فؤي
اهسالم كتاب يوازيه أو يدانيه) (الكنى واأللقاب )98/3
ولكن اقرأ معي هذه األقوال:
قال الهوانساري( :اهتل وا في كتاب الروةة الذي يةم مجموعؤة مؤن األبؤواب هؤل
هو أحد كتب الكافي الذي هو من تأليد الكليني أو مزيد عليه فيما بعؤدق) (روةؤاَ
الجناَ )118/6
قال الشير الثقة السيد حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي المتؤوفى (1076هؤك):
(إن كتاب الكافي همسون كتابا ً باألسانيد التي فيه لكل حؤدي متلؤل باأل مؤة علؤي م
السالم) (روةاَ الجناَ )114/6
بينما يقول السيد أبو جع ر الِوسي المتوفى (460هك)
(إن كتاب الكافي مشتمل على ثالثين كتاباً) (ال رسَ )161
يتبين لنا من األقوال المتقدمة أن ما زيد على الكافي ما بين القرن الهامأ والقرن
الحادي عشر ،عشرون كتابا ً وكل كتؤاب يةؤم الكثيؤر مؤن األبؤواب ،أي أن نسؤبة مؤا
زيؤؤد فؤؤي كتؤؤاب الكؤؤافي ِيلؤؤة هؤؤذه المؤؤد يبلؤؤه  %40عؤؤدا تبؤؤديل الروايؤؤاَ وت ييؤؤر
أل ا ا وحذد فقراَ وإةافة أهؤرى فمؤن الؤذي زاد فؤي الكؤافي عشؤرين كتابؤاًق
أيمكن أن يكون إنسانا ً نزي اًقق
وهل هو شهم واحد أم أشهام كثيرون تتؤابعوا ِيلؤة هؤذه القؤرون علؤى الزيؤاد
والت يير والتبديل والعب بهقق!!
1
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ونسأل :أما زال الكافي موثقا ً من قبل المعلوم الذي ال يهِ وال ي لِقق!!
ولنأهذ كتابا ً لهر يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكافي وهو أيةؤا ً أحؤد اللؤحاد األربعؤة
األولؤى ،إنؤؤه كتؤؤاب (تؤؤك ذيب األحكؤؤام) للشؤير الِوسؤؤي مْسؤؤأ حؤؤوز النجؤؤد ،فؤذن
فق اءنؤؤا وعلماءنؤؤا يؤؤذكرون علؤؤى أنؤؤه اكن ( )13590حؤؤديثاً ،بينمؤؤا يؤؤذكر الِوسؤؤي
ن سؤؤه مْلؤؤد الكتؤؤاب -كمؤؤا فؤؤي عؤؤد األلؤؤول -أن تؤؤك ذيب األحكؤؤام هؤؤذا أكثؤؤر مؤؤن
( )5000حدي  ،أي ال يزيد في كل األحوال عن ( )6000حدي  ،فمن الذي زاد فؤي
الكتؤؤاب هؤؤذا الكؤؤم ال ا ؤؤل مؤؤن األحادي ؤ الؤؤذي ج ؤاوز عؤؤدده العؤؤدد األلؤؤلي ألحادي ؤ
الكتابق م مالح ة الباليا التي رويَ فؤي الكؤافي وتؤك ذيب األحكؤام وغيرهمؤا ،فؤال
شؤؤَ أنؤؤك ا إةؤؤافاَ أليؤؤد ه يؤؤة تسؤؤترَ باهسؤؤالم ،واهسؤؤالم من ؤؤا بؤؤريء ،ف ؤذا حؤؤال
أع م كتابين فما بالَ لو تابعنا حال الملادر األهرى مؤاذا نجؤدقق ول ؤذا قؤال السؤيد
هاشم معرود الحسني:
(وة قلام الشيعة م ما وةعه أعداء األ مة عددا ً كثيرا ً من هذا النوع لأل مؤة
ال دا ) وقال أيةاً:
(وبعد التتب في األحادي المنتشر في مجامي الحدي كالكافي والؤوافي وغيرهمؤا
نجد أن ال ال والحاقدين على األ مة ال ؤدا لؤم يتركؤوا بابؤا ً مؤن األبؤواب إال ودهلؤوا
منه هفساد أحادي األ مة واهساء إلى سؤمعت م) (الموةؤوعاَ  )253 ،165وقؤد
اعتؤؤذر بؤؤذلَ الشؤؤير الِوسؤؤي فؤؤي مقدمؤؤة الت ؤؤذيب فقؤؤال( :ذاكرنؤؤي بعؤؤص األلؤؤدقاء
بأحادي ألحابنا وما وق في ا من االهؤتالد والتبؤاين والمنافؤا والتةؤاد ،حتؤى ال
يكاد يت ؤ هبؤر إال وبذزا ؤه مؤا يةؤاده ،وال يسؤلم حؤدي إال وفؤي مقابلؤه مؤا ينافيؤه،
حتى جعؤل مهال ونؤا ذلؤَ مؤن أع ؤم الِعؤون علؤى مؤذهبنا) ورغؤم حؤرم الِوسؤي
على ليانة كتابه إال أنه تعرص للتحريد كما رأيَ " أهك()1
* ولقد قام لية هللا البرقعي في كتابه (كسر اللنم) بنقد أحاديؤ كتؤاب الكؤافي الؤذي
هو عمد مذهب م وألع الكتب عندهم ,فبين أن رجال الكافي ليسؤوا ب َم ْرةؤيين فؤي
شؤاَ فؤي دينؤه أو مذهبؤه  ،وبؤين
المذهب الشيعي االثنى عشري ن سؤه  ،ف ؤم بؤين
ٍ
لم فاس مت م في دينه وعدالته  ،أو مع ود عنه تأليد الروايؤاَ واألهبؤار لقلؤب
الدين وقذفه وتنقيم القرلن وات امؤه  ،أو واةؤ ألحاديؤ تةؤحَ الثكلؤى كحؤدي
سلسلة الحمار( ، )2وبعملية نقؤد يسؤير إذا عمؤد المؤذهب يت ؤاوى ال كلؤنم يحتؤاج
إلى تحِيم وكسر بل كرماد تناثر بأقؤل نسؤمة هؤواء  ،فةؤعد مع ؤم مؤا فؤي الكتؤاب
إمؤا بؤالِعن فؤي سؤنده أو بالنكؤار فؤي متنؤه لمهال تؤه للقؤرلن ولؤحيع اكثؤار ،وقؤد
1

 -حسين الموسوي /هلل ثم للتاريخ :ص 98-96

 - 2جاء في أصول الكافي(  : )237/1عن أمير المؤمنين  إن ُغفي ارً -حمار رسول هللا صلى هللا عليه

وآله -قال له :بأبي أنت وأمي  -يا رسول هللا -إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه( :أنه كان مع نوح
حمار يركبه سيد النبيين
في السفينة ،فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال :يخرج من صلب هذا الحمار ٌ
وخاتمهم ،فالحمد هلل الذي جعلني ذلك الحمار) .وأقول:أي حمار هذا الذي كان جده الثالث في عصر نوح
عليه السالم؟ والحمير قصيرة العمر  ,ثم أليس من سوء األدب أن يقول الحمار للنبي:بأبي أنت وأمي؟.
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أكثر من نقل تةعيد شيه م المجلسي لكثير من ا فالمجلسي قام في كتابه (مؤرل
العقؤؤول) بتةؤؤعيد مؤؤا يقؤؤارب مؤؤن ثلثؤؤي أحاديؤ الكؤؤافي ،وجؤؤاء مؤؤن بعؤؤده الب بؤؤودي
فةؤؤعد أي ً
ةؤؤا كثيؤ ًؤرا ممؤؤا وثقؤؤه أو لؤؤححه المجلسؤؤي وانتقؤؤى مؤؤن الكؤؤافي مؤؤا رله
نحؤوا مؤن مجلؤد وسؤمى كتابؤه (لؤحيع كتؤاب الكؤافي) ،
لحي ًحا فلم يلؤع عنؤده إال
ً
وبذلَ تعلم هِأ أول َ الذين بنوا مذهب م على كتؤاب لؤم يسؤلم منؤه مؤن النقؤد  -مؤن
بعص محققي م -إال القليل وأنه ال عبر بقول الكُليني  -لاحب الكافي  -وهو يمؤدد
كؤاد يجمؤ فنؤون علؤم
كتابه في المقدمة  »:وقلَ إنَ تحؤب أن يكؤون عنؤدَ كتؤاب
ٍ
الدين ما يكت ي به المتعلم ويرج إليه المسترشؤد ,ويأهؤذ منؤه مؤن يريؤد علؤم الؤدين
والعمل به باكثار اللحيحة عن اللادقين(«)1
وكذا قول عبد الحسين شرد الدين في كتابه المراجعاَ » :وأحسؤن مؤا جمؤ من ؤا
الكتب األربعة التي هي مرج اهمامية في ألول م وفروع م من اللدر األول إلؤى
هذا الزمان وهي :الكافي ،والت ذيب ،واالستبلؤار  ،ومؤن ال يحةؤره ال قيؤه ،وهؤي
متؤؤؤؤواتر ومةؤؤؤؤامين ا مقِؤؤؤؤوع بلؤؤؤؤحت ا والكؤؤؤؤافي أقؤؤؤؤدم ا وأع م ؤؤؤؤا وأحسؤؤؤؤن ا
وأتقن ا«()2
وهؤؤذا الؤؤذي قالؤؤه لؤؤاحب المراجعؤؤاَ -ال يمثؤؤل رأيؤه وحؤؤده بؤؤل هؤؤو مؤؤا أِبؤ عليؤؤه
علماء االثنى عشرية فذذا كؤان هؤذا حؤال أع ؤم كتؤب م فمؤا نؤَ بمؤا هؤو دونؤه  ،و
لذلَ فال ي تر أحد بما يجده في ت اسؤيرهم مؤن الروايؤاَ المنكؤر عؤن األ مؤة والتؤي
يعتمدون علي ا في ت سير كتاب هللا تعالى
* واعلؤم أن أكثؤر مؤن تعؤرص للكؤذب عليؤؤه  ،بؤل وللِعؤن وال مؤز واللمؤز -فؤي كتؤؤب
الشيعة -اهمامان محمد الباقر وابنه جع ر اللاد رةي هللا عن مؤا وعؤن لبا مؤا،
فقد نسبَ إلي م أغلؤب المسؤا ل كؤالقول بالتقيؤة والمتعؤة واللواِؤة بالنسؤاء وإعؤار
ال رج و و إلر وهما بري ان من هذا كله ()3

1

 -مقدمة الكافي ص.7 :

 - 2المراجعات:ص 335 :مراجعة رقم  .110طبع دار صادق ببيروت .و صاحب كتاب المراجعات هذا من

شيوخهم المبجلين ,وهو من الغالة  ,وافترى على شيخ األزهر  -في عصره -الشيخ البشري رحمه هللا وادعى

كذبا بأنه راجعه في كثير من المسائل التي زعم أن الشيخ البشري ال يعلمها – مع أن أصغر طلبة األزهر
ً
الشريف يعلمها  -حتى عهلمها له هذا ا
شيعيا .وقد بين الدكتور
الدعي فأقر بها شيخ األزهر رحمه هللا وصار
ً
السالوس كذب هذا الدعي وافتراءه على شيخ األزهر في كتابه( المراجعات المفتراه على شيخ األزهر البشري)
ه
وانظر موسوعته الرائعة(مع االثنى عشرية في األصول والفروع).

 - 3هلل ثم للتاريخ :ص 34

* تنبيه :أهل السنة يجلون ويوقرون اإلمامين محمد الباقر وابنه جعفر الصادق فهما من علماء أهل السنة
وأئمة السلف -وال يدعون لهما العصمة فال عصمة إال للمالئكة والنبيين -وكان من أقرانهما من هو أكثر
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ثامنًا :الشيعة االثنى عشرية يسمون أهؤل السؤنة فؤي كتؤب م بالعامؤة أو بالنوالؤب
وقد جؤاء فؤي دا ؤر المعؤارد الشؤيعية مؤا نلؤه :الهالؤة فؤي الؤِالد بعؤص أهؤل
الدارية :اهمامية االثنا عشرية ،والعامة :أهل السنة والجماعة" ()1
و قال السيد نعمة هللا الجزا ري:وإن من عالمؤاَ النالؤبي :تقؤديم غيؤر علؤي عليؤه
في اهمامة ()2
علما ,وكانا أهالً للخالفة رضي هللا عنهما ,وقد أخذ العلم الصحيح عنهما طائفة من علماء أهل
منهما ً
السنة,واليك نبذة مختصرة عنهما:
فاإلمام الباقر هو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ،رضى هللا عنهم ،السيد القريشى

الهاشمى المدنى:أبو جعفر  ،سمى بالباقر ألنه بقر العلم ،أى شقه  ,ولد سنة ست وخمسين ,وأمه أم عبد هللا

بنت حسن بن على بن أبى طالب ، .وهو تابعى جليل ،إمام ،بارع ،مجمع على جاللته ،معدود فى فقهاء

أنسا ،وسمع جماعات من كبار التابعين كابن المسيب ،ومحمد بن الحنفية،
المدينة وأئمتهم ،سمع ً
جابرا ،و ً
وغيرهما.

روى عنه أبو إسحاق السبيعى ،وعطاء بـن أبـى رحـاح ،وعمـرو بـن دينـار ،واألعـرج ،وهـو أسـن منـه ،والزهـرى،

ورحيعة ،وخالئق آخرون من التابعين وكبار األئمة .وروى له البخـارى ومسـلم وأصـحاب السـنن وغيـرهم تـوفى
سنة أرحع عشرة ومائة .وهو ابن ثالث وسبعين .أنظر ترجمته في طبقات ابن سـعد ( ،)324 - 320/5وتـاريخ

ابن معـين ( ،)531/2والتـاريخ الكبيـر ( ،)183/1وحليـة األوليـاء ( ،)192 - 180/3ورحيـع األبـرار (،)328/4
وصــفة الصــفوة ( ،)112 - 108/2وتــذكرة الحفــا( ( ،)125 ،124/1وســير أعــالم النــبالء ()409 - 401/4

برقم ( ،)158والبداية والنهاية ( ،)312 - 309/9والوافى بالوفيات ( )103 ،102/4وغيرذلك.

= واإلمــام أبــو عبــد هللا جعفــر الصــادق :هــو جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب
الهاشمي المعروف بالصادق هو فقيه ح اجة .أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكـر وأمهـا أسـماء بنـت
عبد الرحمن بن أبي بكر ولذلك كان يقول :ولدني أبو بكر مرتين.

وروى عـــن أبيـــه والزهـــري ونـــافع وابـــن المنكـــدر وعطـــاء بـــن أبـــي رحـــاح .وروى عنـــه ابنـــه موســـى الكـــاظم
أيضا شعبة ويحيى القطان واإلمام مالك وآخـرون ولـد سـنة ثمـانين ومـات سـنة
والسفيانان:الثوري وابن عيينة و ً

ثمان وأرحعين ومائة.

اشـم  ،أَبـو عب ِـد ِ
اإلمام  ،ا ِ
ِ
ِ
هللا الُقَرِشـي ،
ق َ ،شْي ُخ َبنـي َه ٍ ُ َ ْ
الصاد ُ
وقال الذهبي رحمه هللا في "السير" (ُ َ ِ " :)255/6
ِ
اله ِ
ِي
اشـ ِـمي ِ َ ،ي
َع ـالَمِ وكــان يغضــب مــن الرافضــة ،ويمقــتهم إذا علــم أنهــم
َحـ ُـد األ ْ
المـ َـدني  ،أ َ
َ
العَلــو  ،الانَبــو َ ،
ى
ى
ن
يتعرضـو لجـده أبـي بكـر ظـاه اًر وباطنـاً ،هـذا ال ريـب فيـه ،ولكـن الرافضـة قـوم جهلـة قـد هـو بهـم الهـو فـي
الهاوية ،فبعداً لهم" أ.هـ.

ومن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى السير" ،و"تهـذيب التهـذيب (  ) 105-103/2والـوافي بالوفيـات(-27/4

 )28وشذرات الذهب" ( .)20/1وغيرها .وهللا الموفق.
 - 1دائرة المعارف الشيعية.122/17 :

سمى أهل السنة بالنواصب ثـم حكـم علـيهم فقـال::
 - 2أنظر له كتاب األنوار النعمانية ( :) 206-207/2فقد ه
إنـهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة اإلمامية ،وانـهم شر من اليهود والنصارى ،وان من عالمات الناصـبي
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وعلى ذلَ فكل أهل السنة والشيعة الزيدية هم نوالب عندهم ألن م أقؤروا بهالفؤة
أبي بكر وعمر وعثمان قبل علي رةي هللا عن م أجمعين
تاسعًا :أهل السنة والجماعة هم أح الناأ بأهل البيَ وأكثر الناأ ُحبًّا ل م ,لؤذا
يذكرون أن حب أهل البيَ دين وإيمان ,بل يذكرون األمر بوجوب محبة أهؤل البيؤَ
رد علؤى الشؤيعة حيؤ
في كتب العقا د عندهم للتنبيه علؤى أهميتؤه  ,وفؤي ذلؤَ أبلؤه ٍ
يسمون م بالنوالب()1
علي عليه في اإلمامة) وفي كتاب (هلل ثم للتاريخ :ص ) 87:قـال حسـين الموسـوي :وفـي جلسـة
:تقديم غير
ٍه
خاصة مع اإلمام  -يعني الخوميني -قال لي :سيد حسين ,آن األوان لتنفيذ وصايا األئمة صـلوات هللا علـيهم،
سنسفك دماء النواصب ونقتـل أبنـاءهم ونسـتحيي نسـاءهم ،ولـن نتـرك أحـداً مـنهم يفلـت مـن العقـاب ،وسـتكون

أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت ،وسنمحو مكة والمدينـة مـن وجـه األرض ألن هـاتين المـدينتين صـارتا معقـل

الوهــابيين ،وال بــد أن تكــون كــرحالء أرض هللا المباركــة المقدســة ،قبلــة للنــاس فــي الصــالة وســنحقق بــذلك حلــم

األئمة عليهم السالم ،لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سـنوات طويلـة مـن أجـل إقامتهـا ،ومـا بقـي إال التنفيذ .أهــ

بل تأمل معي كالم أبو القاسم الخوئي وهو من أعلم علمائهم في العصر الحديث وممـن ينسـبون إلـى االعتـدال

ظاهر بال فرق فـي ذلـك
ًا
حيث يقول" :فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة االثنى عشرية واسالمهم
بين أهل الخالف وحين غيرهم ,وان كان جميعهم في الحقيقة كافرين  ,وهم الذين سـميناهم بمسـلم الـدنيا وكـافر

اآلخرة » (كتاب الطهارة للخوئي .)87/2وال شك أنه أقـوال وآراء وكتـب هـؤالء الغـالة وأمثـالهم – وهـم كثيـر-

هي سبب كل فتنة ومحنة وتمزيق أَل َم ََ بهذه األمة.
 - 1قال اإلمام الطحاوي في عقيدته :ومن أحسن القول في أصحاب رسول هللا وأزواجه الطاهرات من كل

دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد بريء من النفاق "أهـ (شرح الطحاوية ص)420 :

ويقول اإلمام ابن تيمية في ( العقيدة الواسطية )  ":ومن أصول أهل السنة والجماعـة أنهـم يحبـون أهـل بيـت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويتولونهم  ،ويحفظون فيهم وصية رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم حيـث قـال
يوم ( غدير خم )  ":أذكـركم هللا فـي أهـل بيتـي  ،أذكـركم هللا فـي أهـل بيتـي  ،أذكـركم هللا فـي أهـل بيتـي" [ رواه

مسلم ]  ،وقال صلى هللا عليه وسلم للعباس عمـه  -وقـد اشـتكى إليـه أن بعـض قـريو يجفـو بنـي هاشـم ( -

والذي نفسي بيده ال يؤمنون حتى يحبـوكم هلل ولقرابتـي ) [ رواه أحمـد والترمـذي وفـي سـنده يزيـد بـن أبـي زيـاد
إن هللا اصـطفى بنـى إسـماعيل  ،واصـطفى مـن بنـي إسـماعيل كنانـة،
(ضعيف)] ،وقال صلى هللا عليه وسـلم ( ا

ويتوال ْـون
واصطفى مـن كنانـة ً
قريشـا ،واصـطفى مـن قـريو بنـى هاشم,واصـطفاني مـن بنـي هاشـم"[رواه مسـلم] َ
اجـه فـي اآلخـرة ،خصوصـاً خديجـة
اج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ امهات المؤمنين ،ويؤمنـون بـأان ا
هن أزو ُ
أزو َ
رضي هللا عنها ،أم أكثر أوالده ،و اأول من آمن به وعاضده على أمره ،وكان لها منه المنزلة العاليـة ،و هِ
الصـديقة
َ
هِ
ِ
ا
(فضـل عائشـة علـى النسـاء كفضـل
الصديق رضي هللا عنها ،التـي قـال فيهـا النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم:
بنت
ُ
ويسـبوَنهم،
ال اثريد على سـائر الطعـام)[متفق عليـه]،
ا
ويتبـرؤون مـن طريقـة الـروافض الـذين ُيبغضـون الصـحاب َة َ
ِ
أهـل البيـت بقـول أو عمـل "أهــ [العقيـدة الواسـطية بشرحهاللشـيخ محمـد خليـل
وطريقـة الانواصـب الـذين ُيـؤذون َ

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس ص.]153

وقال ابن تيمية رحمه هللا في رسالة ( فضل أهل البيت وحقوقهم ) (ص ..." )41-39:وأمـا العـالم العـادل فـال
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وحب م ألهؤل البيؤَ هؤو الحؤب الحقيقؤي الؤذي جؤاء بؤه الشؤرع الحنيؤد بؤال غلؤ ٍو وال
تقلير ( ,)1ولذلَ ال ينقلون عن أهؤل البيؤَ مؤن اكثؤار واألهبؤار إال مؤا لؤ هع عؤن م
حتى يح وا ل م مكانت م السامية وال يدنسوها باألهبار الكاذبؤة التؤي تسؤيء إلؤي م
وإلى مكانت م ,بهالد الشيعة الذين أساءوا إلي م بما ينقلونه في كتب م من األهبؤار
الكاذبة التي ت ُ ر أهل البيَ أحيانًا بال رور والكبر أو بالحقد على اللحابة وسا ر
المسؤؤلمين ,وازدرا ؤؤم،أو بؤؤالتورِ فؤؤي كثيؤ ٍؤر مؤؤن ال تؤؤاوى واألحكؤؤام الشؤؤاذ التؤؤي
كثيرا من اكثار التي ال يقبل ا عقؤل سؤليم،
تهالد ما عليه األمة ،بل وينقلون عن م
ً
ؤار المبؤرْن مؤن
ويستحيل ورودهؤا عؤن أهؤل البيؤَ وهؤم أهؤ ُل العلؤم وال ةؤل األِ ُ
مثل ذلَ ،رةي هللا عن م

يقول إال بالحق وال يتبع إال إياه ،ولهذا من يتبع المنقول الثابـت عـن النبـي  -صـلى هللا عليـه وسـلم  -وخلفائـه
وأصحابه وأئمة أهل بيته ،مثل اإلمام علي بن الحسـين زيـن العابـدين ،وابنـه اإلمـام أبـي جعفـر محمـد بـن علـي
الباقر ،وابنـه اإلمـام أبـي عبـد هللا جعفـر بـن محمـد الصـادق شـيخ علمـاء األمـة ،ومثـل مالـك بـن أنـس والثـوري

وطبقتهما ،وجد ذلك جميعـه متفقـاً مجتمعـاً فـي أصـول ديـنهم وجمـاع شـريعتهم ،ووجـد فـي ذلـك مـا يشـغله ومـا

يغنيه عما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع المقاالت التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف ،ممن ينتصـب
لعداوة آل بيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ويبخسهم حقوقهم ويؤذيهم ،أو ممن يغلو فيهم غيـر الحـق
 ،ويفتري عليهم الكذب ،ويبخس السابقين والطائعين حقوقهم" أهـ ،

و ال يخفى أن كتب الحديث ودواوين السنة مليئة بفضائل أهل البيت ووجوب محبتهم .وقد صرح األ ئمة

البيهقي والبغوي والشافعي وغيرهم بأن محبة آل البيت من فرائض الدين  ،ولإلمام الشافعي في حب آل البيت

الطاهرين شعر كثير ومنه:

فرض من هللا في القر ِ
آن أنزَله
أهل بيت رسول هللا حبكم * ٌ
يا َ
كفاكم من عظيم القدر أنكـم * من ال يصلي عليكم ال صالة له

= ويقول ابن كثير في التفسير( : )112-113/4وال ننكر الوصاة بأهل البيت  ،واألمر باإلحسان إليهم

سبا  ،وال
فخر
واحترامهم واكرامهم  ،فإنهم من ذرية طاهرة  ،من أشرف بيت وجد على وجه األرض ً ،ا
وحسبا ون ً
ً
سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية ،كما كان عليه سلفهم كالعباس وحنيه  ،وعلي
ه
وأهل بيته وذريته  ،رضي هللا عنهم أجمعين.أهـ
 - 1الغلو:هو تجاوز الحد (.أنظر:المصباح المنير ص )452:والغلو في الدين مذموم ومنهي عنه قال تعالى
َهل اْل ِك َت ِ
اب الَ َت ْغُلوْا ِفي ِد ِين ُك ْم}{النساء}171:وفي سنن ابن ماجة(  )3020وغيره – وصححه األلباني-
َ :
{يا أ ْ َ
اكم واْل ُغُل او ِفي هِ
الد ِ
ان َقْبَل ُك ْم اْل ُغُلو ِفي
ين َ ,فِإان ُه أ ْ
َهَل َك َم ْن َك َ
اس ِإاي ُ ْ َ
الَ ":يا أَي َها الان ُ
عن ابن عباس أن النبي َق َ
هِ
الد ِ
ين" وفي صحيح البخاري(-1271/3رقم  )3261وغيره ,قال النبي صلى هللا عليه وسلمَ ":ال ُت ْطُروِني َك َما
أَ ْطر ْت الانصارى ابن مريم َفِإانما أََنا عبدهَ ,فُقوُلوا :عبد ا ِ
َّللا َوَر ُسوُل ُه" فانظر كيف نهى النبي صلى هللا عليه وسلم
َُْ
َُْ ُ
َ
َ َ ْ َ َْ َ َ َ
عن إطرائه خشية الغلو فيه صلى هللا عليه وسلم ,وهو سيد الناس ,فما بالك بمن دونه؟
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عاشرًا :عندما نتعرص لت سير بعص اكياَ كأمثلة للمقارنة بين ت سير أهؤل السؤنة
والشيعة االثنى عشرية ،أهتم بذكر ما ل هع من أسؤباب النؤزول لؤبعص هؤذه اكيؤاَ،
إذ أن معرفؤؤة سؤؤبب النؤؤزول لييؤؤة معؤؤين علؤؤى ف م ؤؤا  ،ويؤؤدهل فؤؤي ت سؤؤيرها دهؤؤوال ً
مقؤؤرر عنؤؤؤد
أوليًؤؤا  ،وإن كؤؤان العبؤؤؤر بعمؤؤوم الل ؤؤ ال بهلؤؤؤوم السؤؤبب كمؤؤا هؤؤؤو
ٌ
وكثيرا ما تجد في ت اسير الشيعة رواياَ يدهعون أن ا أسباب النؤزول كيؤاَ
العلماء
ً
معينة ،وهي رواياَ ةعي ة أو موةوعة ،وقد يحتجؤون بوجودهؤا فؤي بعؤص كتؤب
الت سؤير عنؤد أهؤل السؤؤنة,فيقولون هؤذه الروايؤة:رويَ مؤن ِؤؤر عنؤد العامؤة -أهؤؤل
السنة -والهالة ,وهذا كالم ال يَ تر به إال جاهل ،إذ ليسؤَ كؤل الكتؤب ت ؤتم بلؤحة
الروايؤؤة ،وهؤؤم ي رحؤؤون بورودهؤؤا فؤؤي تلؤؤَ الكتؤؤب التؤؤي ال يعتنؤؤي ألؤؤحاب ا بلؤؤحة
الرواية من ةع ا ،بل ينقلون ال ه والسمين بدون تمييز أو نقد للرواياَ
حااادي عشاار :عنؤؤد ذكرنؤؤا لت سؤؤير هؤؤذه اكيؤؤاَ – كأمثلؤؤة -سؤؤنقوم إن شؤؤاء هللا بؤؤالرد
على الشبه التي يوردون ا ،إذا كانَ هذه الشبه تستند علؤى أدلؤة مؤن ليؤاَ قرلنيؤة،
أو أحادي ثابتة عن النبي للى هللا عليه وسلم فُ مَ على غير وج ا ،أما الشؤبه
التي مستندها قراءاَ شاذ  ،أو أحاديؤ ةؤعي ة أو موةؤوعة-ال تثبؤَ عنؤد علمؤاء
الحدي  -كأكثر ما في كتب م ،ف ذه ال نعبؤأ ب ؤا إذ يك ؤي فؤي الؤرد علي ؤا ةؤع ا أو
بِالن ا
ثااني عشاار:ال شؤَ أن كتؤؤب الت سؤيرعند ال ؤؤريقين  :أهؤل السؤؤنة  ،والشؤيعة االثنؤى
كثير من ا  ،ولكن لم أكثر النقل في هؤذا البحؤ
عشرية كثير جدًا ،ولقد رجعَ إلى ٍ
كل من ما :فمن ت اسير أهل السنة نقلَ من ت اسؤير
إال ه من أش ر كتب الت سير عند ٍ
كل من الِبري والب وي وابن الجوزي والقرِبي وابؤن كثيؤر والؤرازي والشؤوكاني
ٍ
واأللوسي والشنقيِي والسعدي وغيرهم وكذا من بعص الت اسير الميسر
ومن ت اسير الشيعة نقلَ من :ت سير علي بن إبراهيم القمي( ، )1الؤذي قؤالوا عنؤه
بأنؤه ألؤل ألؤول الت اسؤير عنؤؤدهم ( )2ووثؤ رواياتؤه شؤير مشؤايه م المعالؤؤرين
الذي يلقبونه "باهمام األكبر" وهو أبو القاسؤم الهؤو ي ،فقؤال" :ولؤذا نحكؤم بوثاقؤة
جمي مشاير علي بن إبراهيم القمي الذي روى عن م في ت سيره م انت ؤاء السؤند
إلى أحد المعلومين"()3

حرف ويكفرون الصحابة وغير
 - 1شيخ المفسرين عندهم ,وهو من الغالة الزنادقة الذين يقولون بأن القرآن ُم ا
ذلك من الباليا التى ستظهر لك من خالل هذا البحث.فال تغتر بثنائهم على مشايخهم فسيظهر لك حالهم بعد.
2
3

 -مقدمة تفسير القمي :ص 10:

 -أبو القاسم الخوئي /معجم رجال الحديث .63/1 :والقمي عندهم ثقة في الحديث  ،ثبت معتمد [ -رجال

النجاشي :ص  ]197كان في عصر اإلمام العسكري ،وعاو إلى سنة (307ه( ] مقدمة تفسير القمي :ص:
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وكؤؤؤذلَ ت سؤؤؤير العياشؤؤؤي( )1الؤؤؤذي قؤؤؤال فيؤؤؤه شؤؤؤيه م المعالؤؤؤر  -محمؤؤؤد حسؤؤؤين
الِباِبؤؤا ي" :أحسؤؤن كتؤؤاب ألؤؤد قؤؤديما ً فؤؤي بابؤؤه ،وأوثؤؤ مؤؤا ورثنؤؤاه مؤؤن قؤؤدماء
مشايهنا من كتب الت سير بالمأثور ،فقد تلقاه علماء هؤذا الشؤأن منؤذ ألؤد عؤام إلؤى
يومنا هذا -ما يقرب من أحد عشر قرنًا -بالقبول من غير أن يذكر بقدد ،أو ي مص
فيه بِرد" ()2
وت سؤؤير فؤؤراَ بؤؤن إبؤؤراهيم بؤؤن فؤؤراَ الكؤؤوفي( ،)3مؤؤن شؤؤيوه م فؤؤي القؤؤرن الثال ؤ
وأوا ل القرن الراب
وكذا ت سير التبيان للِوسي ،شير الِا ة عندهم  ،ومجم البيان للِبرسي وهمؤا
من أجل كتب الت اسير عندهم
و ت سير اللافي لشيه م محمد محسن المعرود بال يص الكاشاني الملقب عنؤدهم
ب يلسود العلماء( ,)4والت سير األل ى له أيةًا,
وت سير نور الثقلين لشيه م ومحدَث م الحويزي()5

 ]8وقد قال الذهبي وابن حجر عنه وعن تفسيره هذا" :رافضي جلد ،وله تفسير فيه مصائب"[.انظر :ميزان
االعتدال ،)111/3( :ولسان الميزان])191/4( :

 - 1العياشي هو محمد بن مسعود أبو النضر ،عاو في أواخر القرن الثالث ،وهو عندهم جليل القدر،
واسع األخبار ،بصير بالروايات[-الطوسي /الفهرست :ص .]165– 163

2

 -الطباطبائي /مقدمة الكتاب ص 4:وقال :أجمع كل من جاء بعده من أهل العلم على جاللة قدرة وعلو

منزلته وسعة فضله  ،و أطراه علماء الرجال متسالمين على أنه ثقة عين صدوق في حديثه من مشايخ
الرواية.

 - 3وقد وثقه شيخهم المجلسي فقال" :أخبار تفسير فرات موافقة لما وصل إلينا من األحاديث المعتبرة"

[بحار األنوار ،37 /1 :وانظر في بيان أنه من مصادرهم المعتبرة عند القدامى والمعاصرين :مقدمة تفسير
فرات ،لمحمد علي األوردبادي.].والحق أن تفسير فرات ليس فيه القول بإمامة االثنى عشر-عندهم -وال

بعصمتهم ,ولذلك عده الكثير من الزيدية ال من االثنى عشرية ،ولكنه يكثر الرواية عن أبي عبد هللا جعفر

أيضا.
كتابه بالروايات المنكرة ً
الصادق وأبيه محمد الباقر .وامتأل ُ
 - 4الذي يصفونه بـ "العالمة المحقق ،المدقق ،جليل القدر ،عظيم الشأن" [األردبيلي /جامع الرواة].42/2 :
وانظر مقدمة المحقق لتفسير الصافي.

 - 5الذي وصفه عالمهم محمد حسـين الطباطبـائي -صـاحب تفسـير الميـزان -بقولـه :ومـن أحسـن مـا جمعتـه
وخ ا
َّ ََتـه أيـدي التحقيـق بأناملهـا فـي هـذا الشـأن  -أو هـو أحسـنه  -هـو كتـاب نـور
أزمنة المجاهدة بعواملهـا َ
الثقلين لشيخنا الفقيه المحدث البارع الشيخ عبد على الحويزي ثم الشيرازي قدس هللا نفسه وروح رمسه ،الـذي
جاد به عصر أساطين الحديث وجهابذة الرواية وهو النصف األخير من القرن الحادي عشر مـن الهجـرة تقريبـا
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ومؤؤن الت اسؤؤير الحديثؤؤة ت سؤؤير الميؤؤزان للِباِبؤؤا ي وت سؤؤير البيؤؤان للهؤؤو ي وهمؤؤا
لعالمين من أجل علما م في العلر الحدي  ،وغيؤر ذلؤَ مؤن كتؤب الت سؤير عنؤدهم
التي رجعَ إلي ا ،وسأذكرها عند النقل من ا

الذي سمح بمثل موالنا المجلسي صاحب البحار وموالنا الفيض صـاحب الـوافي وشـيخنا الحـر العـاملي صـاحب

الوسائل وسيدنا السيد هاشم البحراني صاحب البرهان رضوان هللا عليهم أجمعين.

ولعمري انـه الكتـاب القـيم الـذي جمـع فيـه مؤلفـه شـتات األخبـار الـواردة فـي تفسـير آيـات الكتـاب العزيـز وأودع
عامة األحاديث المأثورة عن أهل بيـت العصـمة والطهـارة سـالم هللا علـيهم " .جـاء ذلـك فـي التقـري الـذي كتبـه

بتاريخ  15من ذي الحجة 1382هـ كما في مقدمة تفسير نور الثقلين ( ج  – 1المقدمة ص )3
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القسم األول
القرآن بين أهل السنة والشيعة االثنى عشرية
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* تعريف القرآن :
هو كالم هللا تعالى المعجز ال ُمنَؤ هز ُل علؤى رسؤوله محمؤد لؤلى هللا عليؤه وسؤلم بل ؤه
المكتوب في الملاحد ،المنقول بالتواتر،المبدوء بسؤور
العربي ,ال ُمتعَبه ُد بتالوته،
ُ
ال اتحة المهتوم بسور الناأ ()1
وب ذا التعريؤد يهؤرج كؤل مؤا كؤان كال ًمؤا هلل تعؤالى ولؤيأ قرلنًؤا كؤالتورا واهنجيؤل
والزبور ،واألحادي القدسية ،ويهرج بذلَ أيةًا ترجماَ معاني القؤرلن إلؤى ل ؤاَ
العجم ،وكذلَ الت سير المتةمن لمعاني القرلن بل ة العرب ،فكل ذلَ ليأ قرأنًا
* فضل تعلم القرآن ودراسته :
اب َيتْلُونَهُ َح ه َتالَ َو َت َه أ ُ ْولَك َََ يُ ْْ َمنُ َ
قال تعالى{:الهذ َ
ون َب َه َومن َي ْك ُ ْر َبؤ َه
َين لت َ ْينَا ُه ُم ا ْل َكت َ َ
س ُر َ
ون {البقر 121:
فَأ ُ ْولَك َََ ُه ُم ا ْل َها َ
سؤرا ً
َين يَتْلُ َ
وقال تعالى{ :إَ هن الهذ َ
اب ه َ
ّللا َوأَقَؤا ُموا ال ه
لؤ َال َ َوأَن َقُؤوا َم همؤا َر َز ْقنَؤا ُه ْم َ
ون َكت َ َ
َوع ََالنَيَةً يَ ْر ُج َ
ور [فاِر]29:
ار ً لهن تَبُ َ
ون تَ َج َ
سؤ َل َم َ
ين
وقال تعالىَ {:ونَ هز ْلنَا َ
اب تَ ْبيَانا ً َلك َُل َ
ش ْي ٍء َو ُهدًى َو َرحْ َمةً َوبُش َْرى َل ْل ُم ْ
علَ ْيََ ا ْل َكت َ َ
{النحل89:
ؤؤؤؤاب أ َ َ
ؤؤؤؤارٌَ َليَؤؤؤؤؤ هدبه ُروا ليَاتَؤؤؤؤؤ َه َو َليَتَؤؤؤؤؤ َذك َهر أ ُ ْولُؤؤؤؤؤوا
وقؤؤؤؤؤال تعؤؤؤؤؤالىَ { :كتَؤ ٌ
نز ْلنَؤؤؤؤؤاهُ َإلَ ْيؤؤؤؤؤََ ُمبَؤ َ
ب {م29:
ْاأل َ ْلبَا َ
اب م َبي ٌن * يَ ْ َدي َب َه ّللاُ َم َن اتهبَؤ َ َر ْ
ة َؤوانَهُ
وقال تعالى{ :قَ ْد َجاءكُم َم َن َ
ور َو َكت َ ٌ
ّللا نُ ٌ
يم
ؤن ال لُ َمؤا َ
ؤور بَ َذ ْذنَؤ َه َويَ ْؤ َدي َ ْم إَلَؤى َل َؤر ٍ
اِ م ْ
سبُ َل ال ه
ُ
سؤت َ َق ٍ
َ إَلَؤى الن َ
سالَ َم َويُ ْه َر ُج ُ م َم َ
{الما د 16-15:

1

 -محمد علي الصابوني/التبيان في علوم القرآن.ص ،10:د .محمد سليمان األشقر/الواضح في أصول الفقه

ص72:
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ع ْنؤهُ ع ْ
وفي لحيع البهاري( )4739وغيؤره ع ْ
عثْ َم َ
لؤلهى
ّللاُ َ
َؤن ُ
َؤن النه َبؤي َ َ
ي ه
ؤان َر َةؤ َ
سله َم قَا َلَ :هي ُْر ُك ْم َم ْن تَعَله َم ا ْلقُ ْر َ
عله َمهُ"
لن َو َ
ّللاُ َ
علَ ْي َه َو َ
ه
وفي لحيع مسؤلم ( )2699وغيؤره عؤن أبؤي هريؤر أن رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه
ّللاُ لَؤهُ َبؤ َه َ
سلَََ َ
ِ َريقًؤا َإلَؤى ا ْل َجنهؤ َة َو َمؤا
أ فَيؤ َه َع ْل ًمؤا َ
وسلم قالَ :م ْن َ
سؤ ه َل ه
ِ َريقًا يَ ْلت َ َم ُ
َ َمؤ ْ
ّللا يَتْلُ ؤ َ
سؤؤونَهُ بَ ْي ؤنَ ُ ْم إَ هال نَ َزلَؤؤَْ
اجْ ت َ َم ؤ َ قَؤ ْؤو ٌم فَؤؤي بَ ْي ؤ ٍ
ؤاب ه َ
َ هَ
ؤن بُيُؤؤو َ
َار ُ
ون َكتَؤ َ
ّللا َويَتَد َ
س َكينَةُ َو َ
ّللاُ فَي َم ْن َع ْن َدهُ"
َ
غ َ
علَ ْي َ ْم ال ه
الرحْ َمةُ َو َح هتْ ُ ْم ا ْل َم َال َكَةُ َو َذك ََر ُه ْم ه
شيَتْ ُ ْم ه
ّللا
س َؤمعَُْ َ
عبْؤ َد ه َ
ي َقؤال َ
وروى الترمذي ( )2910ولححه عن ُم َح هم َد ب َْن َك ْع ٍ
ب ا ْلقُ َر َ ه
ؤن قَ َؤرأ َ َح ْرفًؤا َم ْ
سؤله َم َم ْ
ّللا
ّللاُ َ
ب هَ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
ب َْن َم ْ
علَيْؤ َه َو َ
سعُو ٍد يَقُو ُل:قَا َل َر ُ
لؤلهى ه
ؤن َكتَؤا َ
دَ ،ولَ َك ْ
سؤنَةُ بَعَ ْ
د َو َال ٌم
سؤنَةٌ َوا ْل َح َ
فَلَؤهُ بَؤ َه َح َ
ؤد َحؤ ْؤر ٌ
ؤن أ َ َلؤ ٌ
شؤ َؤر أ َ ْمثَا َل َ ؤؤاَ ،ال أَقُؤو ُل الؤؤم َحؤ ْؤر ٌ
د"
د َو َمي ٌم َح ْر ٌ
َح ْر ٌ
ع ْم ٍؤرو ع ْ
ّللا ب َْن َ
وروى أحمد( )6799والترمذي( )2914وغيرهماع َْن َ
ع ْب َد ه َ
َؤن النه َبؤي َ
لن ْ
ارت َ َ َو َرتَ ْل َك َمؤا ُك ْنؤََ ت ُ َرتَؤ ُل فَؤي
ّللاُ َ
سله َم قَا َل يُقَا ُل َل َ
َ
ل َ
علَ ْي َه َو َ
اق َرأْ َو ْ
للهى ه
اح َ
ب ا ْلقُ ْر َ
ل َحي ٌع
س ٌن َ
الد ْنيَا فَ َذ هن َم ْن َزلَت َََ َع ْن َد َ
له َر ليَ ٍة ت َ ْق َرأ ُ بَ َ ا" وقَا َل الترمذيَ :ه َذا َح َدي ٌ َح َ
وفي الكافي :قال اهمام جع ر اللاد (عليه السالم)( :ينب ؤي للمؤْمن أن ال يمؤوَ
ّللا ( عليه السؤالم )
حتى يتعلم القرلن ،أو يكون في تعليمه) ( )1وأيةًاع َْن أ َ َبي َ
ع ْب َد ه َ
ع ْؤ َد َه َو أ َ ْن
سؤ َل َم أ َ ْن يَ ْن ُ َؤر فَؤي َ
قَا َل( :ا ْلقُ ْرل ُن َ
ع ْ ُد ه َ
ّللا َإلَى َه ْل َق َه فَقَ ْد يَ ْنبَ َ ؤي َل ْل َم ْؤر َء ا ْل ُم ْ
ين ليةً) ()2
يَ ْق َرأ َ َم ْنهُ فَي ك َُل يَ ْو ٍم َه ْم َ
س َ َ

* اعتقاد الشيعة االثنى عشرية في القرآن الكريم:
ان رد الشيعة االثنى عشرية عن سا ر المسلمين بالنسبة للقرلن بما يلي:
 -1قااول:م :ن القاارآن وعلاام القاارآن عنااد األ مااة ،وقااد اختاااوا بمعرفتااه ال
يشرك:م فيه أحد ،واأل مة قد فُ َوةوا في أمؤر هؤذا الؤدين ،كمؤا فؤوص رسؤول هللا
للى هللا عليه وسلم ،فل ؤم حؤ التشؤري تقؤول كتؤب الشؤيعة عؤن األ مؤة" :إن هللا
سؤو ُل فَ ُهؤذُوهُ
الر ُ
عز وجل فوص إلى نبيه للى هللا عليه وسؤلم فقؤالَ { :و َمؤا لتَؤا ُك ُم ه
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ع ْنهُ فَانت َ ُ وا [الحشر ] 7 :فما فؤوص إلؤى رسؤول هللا  -لؤلى هللا عليؤه
َو َما َن َ ا ُك ْم َ
ولله  -قد فوةه إلينا"()1
وقال أبو عبد هللا  -كما تزعم كتؤب الشؤيعة  " :-ال وهللا مؤا فؤوص هللا إلؤى أحؤد مؤن
هلقه إال إلى رسؤول هللا  -لؤلى هللا عليؤه وللؤه  -وإلؤى األ مؤة قؤال عؤز وجؤلَ { :إنهؤا
أَ َ
ّللاُ [النسؤاء  ] 105 :وهؤي
اب بَا ْل َح َ َلؤتَحْ ُك َم بَؤي َْن النه َ
نز ْلنَا إَلَ ْيََ ا ْل َكت َ َ
ؤاأ بَ َمؤا أ َ َراََ ه
جارية في األولياء" ()2
وفي ت سير فراَ " :إنما على النؤاأ أن يقؤرأوا القؤرلن كمؤا أنؤزل ،فؤذذا احتؤاجوا
إلى ت سيره فاالهتداء بنا وإلينا"()3
وزعمَ أيةا ً كتب الشيعة أن أبا جع ر قال :يا قتاد  ،أنَ فقيه أهل البلر ق فقال:
هكذا يزعمون ،فقال أبو جع ر – عليه السالم " :-بل ني أنَ ت سر القرلنق فقال له
قتاد  :نعم  -إلى أن قال -:ويحَ يا قتاد إنما يعرد القرلن من هوِب به" ()4
وقال ال يص الكاشاني في مقدمة ت سيره :المقدمة الثانية(:في نُبذ مما جؤاء فؤي أن
علم القرلن كله إنما هو عند أهل البيَ علي م السالم) :
روي في الكافي بذسناده عن سليم بؤن قؤيأ ال اللؤي( )5قؤال سؤمعَ أميؤر المؤْمنين
يقول -:وسا الحدي إلى أن قال  :ما نزلَ ليؤة علؤى رسؤول هللا ( لؤلى هللا عليؤه
وللؤؤؤه ) إال أقرأني ؤؤؤا وأمالهؤؤؤا علؤؤؤي فكتبت ؤؤؤا بهِؤؤؤي وعلمنؤؤؤي تأويل ؤؤؤا وت سؤؤؤيرها
وناسه ا ومنسوه ا ومحكم ا ومتشاب ا ودعا هللا لي أن يعلمني ف م ؤا وح ؤا
فما نسيَ لية من كتاب هللا وال عل ًما أماله علؤي فكتبتؤه منؤذ دعؤا لؤي بمؤا دعؤا ,ومؤا
تؤرَ شؤي ا علمؤه هللا مؤن حؤالل وال حؤرام وال أمؤر وال ن ؤي كؤان أو يكؤون وال كتؤاب
منزل على أح ٍد قبله من ِاعة أو معلية إال علمنيؤه ,وح تؤه فلؤم أنؤأ منؤه حرفًؤا
ونؤورا
واح ًدا ثم وة يده على لدري ودعا هللا أن يمأل قلبي عل ًما وف ًمؤا وحكمؤة
ً
فقلَ  :يا رسول هللا بأبي أنَ وأمي مؤذ دعؤوَ هللا لؤي بمؤا دعؤوَ لؤم أنؤأ شؤي ا
ولم ي تني شيء لم أكتبه أو تتهود علي النسؤيان فيمؤا بعؤد فقؤال  :لسؤَ أتهؤود
عليَ نسيانًا وال ج ال
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ورواه العياشي في ت سيره واللدو فؤي إكمؤال الؤدين بت ؤاوَ يسؤير فؤي أل ا ؤه
وزيد فؤي لهؤره  :وقؤد أهبرنؤي ربؤي أنؤه قؤد اسؤتجاب لؤي فيؤَ وفؤي شؤركا َ الؤذين
يكونؤؤون مؤؤن بعؤؤدَ فقلؤؤَ  :يؤؤا رسؤؤول هللا ومؤؤن شؤؤركا ي مؤؤن بعؤؤدي ق قؤؤال  :ال ؤذين
قرن م هللا بن سه وبي فقال  :أِيعوا هللا وأِيعوا الرسول وأولي األمر منكم فقلؤَ
ومن هم ق قال  :األولياء مني إلى أن يَ َردوا علي الحؤوص كل ؤم هؤادين م ؤديين
ال يةرهم من هذل م  ،هم م القؤرلن والقؤرلن مع ؤم ال ي ؤارق م وال ي ارقونؤه ب ؤم
ينلر أمتي وب م تمِر وب م يدف عن م الؤبالء وب ؤم يسؤتجاب دعؤاْهم فقلؤَ  :يؤا
سم م لي فقال  :ابني هذا ووة يده علؤى رأأ الحسؤن ثؤم ابنؤي هؤذا
رسول هللا َ
ووة يده على رأأ الحسين ثم ابن له يقؤال لؤه علؤي ,وسؤيولد فؤي حياتؤَ فؤأقرأه
مني السؤالم ،ثؤم تكملؤة اثنؤي عشؤر مؤن ولؤد محمؤد لؤلى هللا عليؤه وللؤه ,فقلؤَ لؤه:
فسم م لي فسماهم رجالً رجالً ,فقال  :فؤي م وهللا يؤا أهؤا بنؤي هؤالل
بأبي أنَ وأمي
َ
وجؤورا وهللا إنؤي
م دي أمة محمد الذي يمأل األرص قسؤِا وعؤدأل كمؤا مل ؤَ ل ًمؤا
ً
ألعرد من يبايعه بين الركن والمقام وأعرد أسماء لبا م وقبا ل م
وفي الكافي بذسناده عن أبي جع ر عليه السالم قال  :ما ادعى أحؤد مؤن النؤاأ أنؤه
جم القرلن كله كما أنزل إال كؤذاب ومؤا جمعؤه وح ؤه كمؤا أنؤزل هللا  ،إال علؤي بؤن
أبي ِالب واأل مة من بعده علي م السالم
وبذسناده عن أبي جع ر عليه السالم أنه قال  :ما يستِي أحؤد أن يؤدعي أن عنؤده
جمي القرلن كله اهره وباِنه غير األولياء
وبذسناده عن أبي عبد هللا عليه السؤالم فؤي قولؤه تعؤالى َ { :بؤ ْل ُه َؤو ل َيؤاٌَ َب َينَؤاٌَ َفؤي
ُور الهذ َ
َين أُوتُوا ا ْل َع ْل َم [العنكبوَ ]49:قال  :هم األ مة
ُ
لد َ
وبذسناده عنه عليه السالم قال  :قد ولدني رسول هللا للى هللا عليه ولله وأنا أعلم
كتاب هللا تعالى وفيه بدء الهلؤ ومؤا هؤو كؤا ن إلؤى يؤوم القيامؤة وفيؤه هبؤر السؤماء
وهبر األرص وهبر الجنة والنار وهبر مؤا كؤان ومؤا هؤو كؤا ن أعلؤم ذلؤَ كمؤا أن ؤر
إلى ك ي ,إن هللا تعالى يقول  ( :فيه تبيان كل شيء ) ()1
أقؤؤول  :الؤؤوالد المشؤؤار إلي ؤؤا تشؤؤمل الؤؤوالد الجسؤؤمانية والروحانيؤؤة فؤؤذن علمؤؤه
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يرج إليه كما أن نسبه يرج إليه ف و وار علمه كما هؤو وار مالؤه( ، )1ول ؤذا
قال  :وأنا أعلم كتاب هللا تعالى وفيه كؤذا وكؤذا  ،يعنؤي وأنؤا عؤالم بؤذلَ كلؤه انت ى
()2

 -2قول:م بأن القرآن ليس حجةً ال بقيِّم (هو أحد األ مة االثنى عشر):
وهذا مهالد للقؤرلن -ولمؤا أجمؤ عليؤه سا رالمسؤلمين -فؤاهلل تعؤالى يقؤول  -لمؤن
ِلؤؤب ليؤؤة تؤؤدل علؤؤى لؤؤد الرسؤؤول { :-أ َ َولَ ؤ ْم يَ ْك َ َ ؤ ْم أَنهؤؤا أ َ َ
ؤاب يُتْلَؤؤى
نز ْلنَؤؤا َ
علَ ْيؤؤََ ا ْل َكتَؤ َ
علَ ْي َ ْم [العنكبوَ ]51 :فالقرلن الع يم هؤو الشؤاهد والؤدليل والحجؤة ،والمسؤلمون
َ
مؤؤأمورون بؤؤالرجوع إلؤؤى القؤؤرلن وسؤؤنة الرسؤؤول لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فقؤؤِ عنؤؤد
االهؤتالد ،وليسؤوا مؤأمورين بؤالرجوع إلؤى األ مؤة ،ولكؤن أهؤل األهؤواء لؤم يرجعؤوا
إلي ما ،ولو رجعوا إلي ما لزال االهتالد  ،وإنما هجروا القرلن وتركؤوه ورجحؤوا
األهبار المذهبية على القرلن  ،وذلَ هالفا ً لقول هللا تعالىَ { :و َمؤا ْ
اهتَلَ ْؤت ُ ْم فَيؤ َه َمؤن
ّللا [الشؤؤورى ]10 :وقولؤه تعؤؤالى { :فَؤ َذن تَنَؤ َ
شؤ ْي ٍء
ؤاز ْعت ُ ْم فَؤؤي َ
َ
شؤ ْي ٍء فَ ُح ْك ُمؤهُ إَلَؤؤى ه َ
سؤؤو َل َإن كُن ؤت ُ ْم ت ُ ْْ َمنُؤ َ
اكهؤ َؤر [ النسؤؤاء، ]95 :
ؤون َبؤ َ
فَؤ ُؤردوهُ َإلَؤؤى َ
ؤاّلِل َوا ْل َي ؤ ْو َم َ
الر ُ
ّللا َو ه
ولكن م يقولون إن القرلن ال يدف الهالد فارجعوا إلؤى اهمؤام ف ؤذا شؤير الشؤيعة
الذي يسمونه بك"ثقة اهسالم" (ال ُكليني) يروي في كتابه الكافي " أن القرلن ال
يكون حجة إال بقيم :وأن عليا ً كان قيم القرلن وكانَ ِاعته م ترةة ،وكان الحجة
على النؤاأ بعؤد رسؤول هللا" ( )3وقؤد انتقؤل علؤم القؤرلن مؤن علؤي َ إلؤى سؤا ر األ مؤة
االثنى عشر ،كل إمام يع د ب ذا العلم إلى مؤن بعؤده ،حتؤى انت ؤى إلؤى اهمؤام الثؤاني
عشرال ا ب
وال يه ؤى مهال ؤة هؤذا للؤريع نلؤوم القؤرلن التؤي تبؤين أن القؤرلن حجؤة بذاتؤه
وعلى كل المكل ين تدبر لياته ومعرفة أحكامه واالهتداء ب ا ولزوم األهؤذ بمؤا ي ؤم
ؤاأ َو ُه ؤدًى َو َم ْو َع َ ؤةٌ َل ْل ُمت ه َقؤ َ
ؤين [لل
مؤؤن اهرهؤؤا كقول هللا تعؤؤالىَ { :هؤؤك َذا بَيَؤؤا ٌن َللنهؤ َ
سا َنََ لَ َعله ُ ؤ ْم َيتَؤ َذ هك ُر َ
ون [الؤدهان58:
س ْرنَاهُ َب َل َ
عمران ]138:وقوله تعالى {:فَ َذنه َما َي ه
سؤ ْؤرنَا ا ْلقُؤ ْؤر َ
لن َللؤ َؤذ ْك َر فَ َ ؤ ْل َمؤؤن م ؤ هد َك ٍر [القمؤؤر" ]17:
{ولَقَ ؤ ْد يَ ه
] وقولؤؤه تعؤؤالى َ :
َان َم ْن َعن َد َ
ّللا لَ َو َجدُواْ فَي َه ا ْهتَالَفؤا ً
لن َولَ ْو ك َ
ون ا ْلقُ ْر َ
وقوله تعالى { :أَفَالَ يَت َ َدبه ُر َ
غي َْر َ
َك َثيرا ً [النساء ]82:إلى غير ذلَ من اكياَ
ونرى أن علمؤاء الشؤيعة االثنؤى عشؤرية قسؤمان:إهباريون يعتمؤدون علؤى األهبؤار,
وألوليون يعتمدون على االستنباِ واالجت اد وإعمال العقل
 - 1األنبياء ال يورثون ماالً  ,وانما يورثون العلم – كما سيأتي بعد -ولو ورثوا ماالً -كما يقول الشيعة
اإلمامية -لكان العباس أولى بباقي تركة النبي صلى هللا عليه وسلم من علي رضي هللا عنه ألنه عم النبي
ِ
عمه.
صلى هللا عليه وسلم فهو أقرب أما
علي فهو ابن ه
ه
 - 2تفسير الصافي  :المقدمة (.)19-20/1
3
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فاههباريون ال يجوزون العمل ب اهر القرلن
واأللوليون يقولون بحجية واهر القرلن ،ولكن ال يجوزون االسؤتقالل فؤي العمؤل
ب واهر القرلن إال بعد الرجوع إلى األهبار الوارد عن األ مة
و قال أحد علما م وهو الهو ي في ت سيره بوجؤوب العمؤل بمؤا فؤي القؤرلن ولؤزوم
األهذ بما ي م من واهره -وقد ذكر بعص اكياَ الدالة على ذلَ  -ثؤم قؤال :وممؤا
يدل على حجية واهر الكتاب وف م العرب لمعانيه :
 -1أن القرلن نزل حجة علؤى الرسؤالة  ،وأن النبؤي  -م  -قؤد تحؤدى البشؤر علؤى
أن يأتوا ولو بسور من مثله  ،ومعنؤى هؤذا  :أن العؤرب كانؤَ ت ؤم معؤاني القؤرلن
من واهره  ،ولو كان القرلن من قبيل االل از لم تلع مِؤالبت م بمعارةؤته  ،ولؤم
يثبَ ل م إعجازه  ،الن م ليسوا ممؤن يسؤتِيعون ف مؤه  ،وهؤذا ينؤافي ال ؤرص مؤن
إنزال القرلن ودعو البشر إلى االيمان به
 - 2الروايؤؤؤاَ المتةؤؤؤافر اكمؤؤؤر بالتمسؤؤؤَ بؤؤؤالثقلين الؤؤؤذين ترك مؤؤؤا النبؤؤؤي فؤؤؤي
المسؤؤلمين  ،فؤؤذن مؤؤن البؤين أن معنؤؤى التمسؤؤَ بالكتؤؤاب هؤؤو األهؤؤذ بؤؤه  ،والعمؤؤل بمؤؤا
يشتمل عليه  ،وال معنى له سوى ذلَ
 - 3الروايؤؤاَ المتؤؤواتر التؤؤي أمؤؤرَ بعؤؤرص األهبؤؤار علؤؤى الكتؤؤاب  ،وأن مؤؤا هؤؤالد
الكتاب من ا يةرب على الجدار  ،أو أنه باِل  ،أو أنه زهرد  ،أو أنؤه من ؤي عؤن
قبوله  ،أو أن األ مة لم تقله  ،وهذه الرواياَ لؤريحة فؤي حجيؤة ؤواهر الكتؤاب ،
وأنه مما ت مؤه عامؤة أهؤل اللسؤان العؤارفين بال لؤيع مؤن ل ؤة العؤرب ومؤن هؤذا
القبيل الرواياَ التي أمرَ بعرص الشروِ على كتاب هللا ورد ما هال ه من ا
- 4اسؤؤؤتدالالَ األ مؤؤؤة  -ع  -علؤؤؤى جملؤؤؤة مؤؤؤن األحكؤؤؤام الشؤؤؤرعية وغيرهؤؤؤا باكيؤؤؤاَ
القرلنية أهك()1
ل القرآن نزل في أ مت:م ومن واالهم وفي أعدا :م:
 -3قول:م بأن جُ َّ
إن اهماميؤؤة االثنؤؤى عشؤؤرية ،قؤؤرروا أن اهقؤؤرار بذمامؤؤة علؤؤى و َمؤؤن بعؤؤده مؤؤن األ مؤؤة
والتؤؤزام حؤؤب م ومؤؤواالت م ،وبُ ؤؤص مهؤؤال ي م وأعؤؤدا م ،ألؤؤل مؤؤن ألؤؤول اهيمؤؤان،
بحي ؤ ال يلؤؤلع إيمؤؤان المؤؤرء إال إذا حلؤؤل ذلؤؤَ ،م ؤ اهقؤؤرار ببؤؤاقى األل ؤول ،كمؤؤا
قرروا وجوب ِاعة األ مة ،واعتقاد أفةيلت م على الهال أجمعين
قرر اهمامية هذا كله ،ثم أهذوا ينزلون نلوم القرلن على ما قرروه ،بؤل وزادوا
على ذلؤَ فقؤالوا :إن كؤل ليؤاَ المؤدد والثنؤاء وردَ فؤى األ مؤة و َمؤن واالهؤم ،وكؤل
لياَ الذم والتقري وردَ فى مهال ي م وأعدا م( ،)2بؤل ويؤدهعون مؤا هؤو أكثؤر مؤن
نؤؤزل فؤؤى اهرشؤؤاد إلؤؤي م ،واهعؤؤالن ب ؤؤم ،واألمؤؤر
ذلؤؤَ فيقولؤؤون :إن ُجؤؤ هل القؤؤرلن أ ُ َ
بموافقت م ،والن ى عن مهال ت م
1

 -أبو القاسم الخوئي/البيان في تفسير القرآن (ص ) 265-264:دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع

بيروت  -لبنان

 - 2أنظر مقدمة تفسير القمي للمحقق ص 21:وستأتي فيما بعد (هامو ص .)143
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بتقسؤيم لكتؤاب هللا تجعؤل فيؤه نلؤيب األ مؤة وأعؤدا م ثلؤ
وجاءَ بعص روايؤات م
ٍ
القرلن ،إال أن ؤا لؤم تجعؤل لأل مؤة وأعؤدا م إال ثلؤ القؤرلن ال ُجلؤه ،تقؤول الروايؤة:
"نؤؤزل القؤؤرلن أثالث ؤاً :ثل ؤ فينؤؤا وفؤؤي عؤؤدونا ،وثل ؤ سؤؤنن وأمثؤؤال ،وثل ؤ فؤؤرا ص
وأحكام"( )1و تأتي رواية ثانية يزيد في ؤا نلؤيب األ مؤة ومهؤال ي م مؤن الثلؤ إلؤى
النلد؛ تقول الرواية" :نزل القرلن على أربعة أرباع :رب فينا ،ورب في عدونا،
ورب سنن وأمثال ،ورب فرا ص وأحكام" ()2وقد ت ِن بعة م ل ذا فوة روايؤة
أهرى بن أ النم الساب  ،إال أنه زاد في ا" :ولنا كرا م القرلن"
وقؤؤد أشؤؤار إلؤؤى ذلؤؤَ لؤؤاحب ت سؤؤير اللؤؤافي فقؤؤال" :وزاد العياشؤؤي :ولنؤؤا كؤؤرا م
القؤؤرلن" ()3وال شؤؤَ فؤؤي كؤؤذب هؤؤذه الروايؤؤاَ و تؤؤأتي بعؤؤص روايؤؤات م لتقؤؤول" :إن
القرلن نزل أربعة أرباع :رب حالل ،وربؤ حؤرام ،وربؤ سؤنن وأحكؤام ،وربؤ هبؤر
ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفلل ما بينكم" ( )4وهؤذا يعنؤي أنؤه لؤيأ لأل مؤة
ذكر لريع في القرلن وهذه الرواية هي الموافقة لما في القرلن الكريم
* حفظ الله تعالى للقرآن ,واعتقاد كلٍّ من :أهال السانة والشايعة اإلمامياة فاي
ذلك.
أوال ً  :اعتقاد أهل السنة في ذلَ:
أجم أهل السنة والمسلمون جميعًا على لؤيانة كتؤاب هللا عؤز وجؤل مؤن التحريؤد
الذ ْك َر َو َإنها لَؤهُ
والزياد والنقم ف و مح و بح هللا له قال تعالى َ {:إنها نَحْ ُن نَ هز ْلنَا َ
اب ع ََز ٌ
لَ َحافَ ُ َ
اِؤ ُل َمؤن بَؤي َْن
يز* َال يَأْتَيؤ َه ا ْلبَ َ
ون [الحجر ] 9 :وقال تعالىَ {:وإَنههُ لَ َكت َ ٌ
نزيؤ ٌل َمؤ ْ
يَ َد ْيؤ َه َو َال َمؤ ْ
ؤيم َح َميؤ ٍد [فلؤلَ ] 42 -41:وقؤؤال تعؤالى{ :إَ هن
ؤن َح َكؤ ٍ
ؤن َه ْل َ ؤ َه ت َ َ
علَ ْينَا بَيَانَهُ [ القيامؤة]19-17:
علَ ْينَا َج ْمعَهُ َوقُ ْرلنَهُ* فَ َذ َذا قَ َرأْنَاهُ فَات ه َب ْ قُ ْرلنَهُ* ث ُ هم َإ هن َ
َ
وال يوجد في كتب أهل السؤنة المعتمؤد روايؤةٌ واحؤد لؤحيحة تهؤالد هؤذا المعتقؤد
وقؤؤد ذكؤؤر م سؤؤرو أهؤؤل السؤؤنة عنؤؤد قولؤؤه سؤؤبحانه  {:إنؤؤا نحؤؤن نزلنؤؤا الؤؤذكر وإنؤؤا لؤؤه
لحؤؤاف ون أن القؤؤرلن مح ؤؤو ٌ مؤؤن أي ت ييؤؤر أو تبؤؤديل أو تحريؤؤد ،ان ؤؤر فؤؤي ذلؤؤَ:
ت سؤؤؤؤؤيرالب وي  ،والقرِبؤؤؤؤؤي ،و النسؤؤؤؤؤ ي  ،و ت سؤؤؤؤؤير الهؤؤؤؤؤازن  ،و ابؤؤؤؤؤن كثيؤؤؤؤؤر ،
والبيةؤؤؤؤاوي،والبحر المحؤؤؤؤؤيِ البؤؤؤؤؤن حيؤؤؤؤان  ،واأللوسؤؤؤؤؤي  ،ولؤؤؤؤؤدي هؤؤؤؤؤان ،
والشنقيِي وغيرهم من الم سرين
ولرد كبار علماء السنة أن من اعتقد أن القرلن فيؤه زيؤاد أو نقؤم فقؤد هؤرج
من دين اهسالم
 - 1أصول الكافي ،)627/2( :البرهان )21/1 ( :تفسير الصافي) 24/1( :
 - 2أصول الكافي ،) 627/2( :البرهان)21/1( :
 - 3تفسير الصافي) 24/1( :

 - 4أصول الكافي)627/2( :
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وهذه العقيد عند أهل السنة من الش ر والتواتر بحي أن ا ال تحتاج إلى من يقؤيم
أدلة علي ا بل هذه العقيد من المتواتراَ عند المسلمين
قؤؤال القاةؤؤي عيؤؤاص  -رحمؤؤه هللا  ( :وقؤؤد أجمؤ المسؤؤلمون أن القؤؤرلن المتلؤؤو فؤؤي
جمي أقِار األرص المكتوب في الملحد بأيدي المسلمين مما جمعه الؤدفتان مؤن
أنؤه كؤالم هللا
أول { الحمد هلل رب العالمين الى لهر { قل أعوذ برب النؤاأ
ووحيه المنزل على نبيه محمد للى هللا عليه وسلم وأن جمي مافيه حؤ وأن مؤن
نقؤم منؤؤه حرفؤا قالؤؤدا لؤؤذلَ أو بدلؤه بحؤؤرد لهؤر مكانؤؤه أو زاد فيؤؤه حرفؤا ممؤؤا لؤؤم
يشتمل عليه الملحد الذي وق اهجمؤاع عليؤه وأجمؤ علؤى أنؤه لؤيأ مؤن القؤرلن
عامدا ً لكل هذا أنه كافر ()1
ونقل القاةي عياص عن أبي عثمؤان الحؤداد أنؤه قؤال ( :جميؤ مؤن ينتحؤل التوحيؤد
مت قون على أن الجحد لحرد من التنزيل ك ر ) ()2
ويقؤؤول القاةؤؤي أبؤؤو يعلؤؤي  :والقؤؤرلن مؤؤا غيؤؤر وال بؤؤدل وال نقؤؤم منؤؤه وال زيؤؤد فيؤؤه
هالفا ً للرافةة القا لين أن القرلن قد غيؤر وبؤدل وهولؤد بؤين ن مؤه وترتيبؤه  -ثؤم
قال : -إن القرلن جم بمحةؤر مؤن اللؤحابة رةؤي هللا عؤن م وأجمعؤوا عليؤه ولؤم
ينكر منكر وال رد أحد من اللحابة ذلَ وال ِعن فيه ولؤو كؤان م يؤرا ً مبؤدال ً لوجؤب
أن ينقل عن أحد من اللؤحابة أنؤه ِعؤن فيؤه  ،ألن مثؤل هؤذا اليجؤوز أن ينكؤتم فؤي
مستقر العؤاد والنؤه لؤو كؤان م يؤرا ً ومبؤدال ً لوجؤب علؤى علؤي رةؤي هللا عنؤه أن
يبينه ويللحه ويبين للناأ بيانا ً عاما ً أنه أللع ما كان م يرا ً فلما لم ي عل ذلَ بل
كان يقرأه ويستعمله دل على أنه غير مبدل وال م ير ()3
قال ابن قدامة  :وال هالد بين المسلمين في أن من جحؤد مؤن القؤرلن سؤور أو
لية أو كلمة أو حرفا ً مت قا ً عليه أنه كافر ()4
ويقول ابن حزم  :القول بأن بين اللوحين تبؤديالً ك ٌؤر لؤريع وتكؤذيب لرسؤول هللا
للى هللا عليه وسلم ) ( )5وقال أيةًا  -في الجواب عن احتجاج النلارى بؤدعوى
 –2، 1القاضي عياض /الشفاء ( :ص.)1103 - 1102 :
3
4
5

 -المعتمد في أصول الدين ص .258

 -ابن قدامة  /لمعة االعتقاد " ص . 19

 -ابن حزم /الفصل في الملل والنحل " ص .40 :و قد ذكر ابن حزم ُقبيل هذا الكالم أن عمرو بن بحر

الجاح قال :أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قاال لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف

بشيطان الطاق ويحك أما استحيت من هللا أن تقول في كتابك في اإلمامة أن هللا تعالى لم يقل قَّ في القرآن

" ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا " قاال :فضحك وهللا شيطان الطاق ضحكاً

طويالً حتى كأنا نحن الذي أذنبنا" أهـ قلت :محمد بن جعفر بن النعمان يلقبه جمهور المسلمين بشيطان
الطاق ,ويلقبه الشيعة اإلمامية بمؤمن آل محمد
33
This file was downloaded from QuranicThought.com

الؤؤروافص تحريؤؤد القؤؤرلن  :-وأمؤؤا قؤؤول م فؤؤي دعؤؤوى الؤؤروافص تبؤؤديل القؤؤرلن فؤؤذن
الروافص ليسوا من المسلمين ()1
قال ال هر الرازي عند قوله سبحانه  { :إنا نحن نزلنا الؤذكر وإنؤا لؤه لحؤاف ون ،
وإنا نح ذلَ الذكرمن التحريد والزياد والنقلان  -إلؤى أن قؤال  :إن أحؤدا ً لؤو
حاول ت يير حرد أو نقِة لقؤال لؤه أهؤل الؤدنيا هؤذا كؤذب وت ييؤر لكؤالم هللا حتؤى أن
الشؤؤير الم يؤؤب لؤؤو ات ؤ لؤؤه لحؤؤن أو ه ؤؤو فؤؤي حؤؤرد مؤؤن كتؤؤاب هللا تعؤؤالى لقؤؤال لؤؤه
اللبيان أهِؤأَ أي ؤا الشؤير ولؤوابه كؤذا وكؤذا واعلؤم أنؤه لؤم يت ؤ لشؤيء مؤن
الكتب مثل هذا الح فذنه ال كتاب إال وقد دهله التلؤحيد والتحريؤد والت ييؤر إمؤا
في الكثير منه أو في القليل  ،وبقاء هذا الكتاب ملؤونا ً مؤن جميؤ ج ؤاَ التحريؤد
م أن دواعي المالحد والي ود والنلارى متوفر على إبِاله وإفساده مؤن أع ؤم
المعجزاَ ()2
وقؤال ابؤن تيميؤة  :وكؤؤذلَ  -أي فؤي الحكؤم بتك يؤره  -مؤؤن زعؤم مؤن م أن القؤؤرلن
نقم منه لياَ وكتمَ  ،أو زعم أن لؤه تؤأويالَ باِنؤة تسؤقِ األعمؤال المشؤروعة
ونحو ذلَ وهْالء يسمون القرامِؤة والباِنيؤة ومؤن م التناسؤهية وهؤْالء الهؤالد
في ك رهم()3
والشؤؤواهد فؤؤي هؤؤذا المجؤؤال ال تحلؤؤى كثؤؤر وهؤؤي موجؤؤود فؤؤي مواةؤؤع ا فؤؤي كتؤؤب
الت سير وعلوم القرلن والحدي والعقيد واأللول وغيرها
ثانيًا:اعتقاد الشيعة االثنى عشرية في ذلَ :
* يقول شير الشيعة في زمنه ابن بابويه القمؤي (َ381ه( لؤاحب مؤن ال يحةؤره
ال قيه وهو واحد من أهؤم كتؤب م األربعؤة المعتمؤد فؤي الحؤدي  ،يقؤول" :اعتقادنؤا
أن القرلن الذي أنزله هللا تعالى على نبيه محمؤد وهؤو مؤا بؤين الؤدفتين وهؤو مؤا فؤي
أيؤدي النؤاأ لؤؤيأ بؤأكثر مؤن ذلؤؤَ و َمؤن نسؤب إلينؤؤا أنؤا نقؤول أكثؤؤر مؤن ذلؤَ ف ؤؤو
كاذب"()4
هذا قول شيه م الملقب عندهم باللدو  ،ويْيده في قوله هذا لهرون من شيعته
* ويقول الم يد (َ413ه(-الذي يلقبونه بركن اهسالم ولية هللا الملَ العؤالم" :-إن
األهبار قؤد جؤاءَ مست يةؤة عؤن أ مؤة ال ؤدى مؤن لل محمؤد لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
1
2
3

 " -الفصل " ( .) 80/2

 -الفخر الرازي /مفاتيح الغيب (.)160-161/19

 -ابن تيمية /الصارم المسلول ص  - . 586دار الكتب العلمية  -بيروت

 - 4االعتقادات ص84:
34
This file was downloaded from QuranicThought.com

باهتالد القرلن وما أحدثه بعص الِاعنين فيه مؤن الحؤذد والنقلؤان" ()1ويقؤول:
"وات قؤؤوا  -أي اهماميؤؤة  -علؤؤى أن أ مؤؤة الةؤؤالل  -يعنؤؤي ب ؤؤم كبؤؤار لؤؤحابة رسؤؤول
لؤلى هللا عليؤه وسؤؤلم الؤذين رةؤؤي هللا عنؤه ورةؤؤوا عنؤه  ،وعلؤؤى رأسؤ م الهل ؤؤاء
الثالثة قبل علي رةؤي هللا عؤن م -هؤال وا فؤي كثيؤر مؤن تؤأليد القؤرلن وعؤدلوا فيؤه
عن موجب التنزيل وسنة النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم" ()2ويقؤول بمؤا قالؤه م يؤدهم
ِا ة كبير من شيوه م
هؤؤذان-كمؤؤا تؤؤرى -قؤؤوالن مهتل ؤؤان ومتعارةؤؤان لؤؤدرا مؤؤن ش ؤيهين مؤؤن شؤؤيوه م
يجمع ما وحد الزمؤان والمكؤان ،ويت قؤان فؤي ال ويؤة المذهبيؤة ،بؤل إن هؤذا الم يؤد
هؤؤو تلميؤؤذ البؤؤن بابويؤه القمؤؤي فمؤؤن نلؤؤد من مؤؤاق وأي القؤؤولين يعبؤؤر عؤؤن مؤذهب
الشؤؤيعةق ونجؤؤد أن تلميؤؤذين مؤؤن تالمؤؤذ الم يؤؤد ومؤؤن أكبؤؤر شؤؤيوخ الشؤؤيعة  -وهمؤؤا
الِوسي ،وابن المرتةؤى  -يقؤوالن بمؤا قالؤه ابؤن بابويؤه وأن مؤذهب أهؤل التحقيؤ
من الشؤيعة إنكؤار هؤذه ال ريؤة  -كمؤا سؤيأتي  ،-وكؤل قؤول مؤن هؤذين القؤولين يْيؤده
جنؤؤاد مؤؤن الشؤؤيعة ،بؤؤل يؤؤدعي حين ؤا ً أن ال قؤؤول للشؤؤيعة سؤؤواه وغيؤؤره افتؤؤراء علؤؤى
الشؤؤيعة وكؤؤذب والتعؤؤرد علؤؤى الحقيقؤؤة وسؤؤِ هؤؤذا الركؤؤام مؤؤن األقؤؤوال المتعارةؤؤة
والمتناقةة ليأ بس ل المنال هالة م أناأ يدينون بالتقية
والحاصل انقسا م الشيعة في قضية حفظ القرآن وادعاء تحريفه إلى قولين:
األول :قول جم:ور الشيعة بالتحريف ونذكر من:م :
* علي بن إبراهيم القمي
فقد قال في مقدمة ت سيره
ؤاأ
وأما ما هو على هالد مؤا أنؤزل هللا ف ؤو قولؤه ُ { :كنؤت ُ ْم َهي َْؤر أ ُ همؤ ٍة أ ُ ْه َر َجؤَْ َللنه َ
تَؤؤأ ْ ُم ُر َ
ؤن ا ْل ُمن َكؤ َؤر [ لل عمؤؤران  ]110 :فقؤؤال أبؤؤو عبؤؤد هللا
ود َوت َ ْن َ ؤ ْؤو َن َ
ون بَؤؤا ْل َم ْع ُر َ
عؤ َ
عليؤؤه السؤؤالم لقؤؤاريء هؤؤذه اكيؤؤة  ( :هيؤؤر أمؤؤة ) يقتلؤؤون أميؤؤر المؤؤْمنين والحسؤؤن
والحسين بن علي علي م السالم ق فقيل له :وكيد نزلَ يا ابن رسؤول هللاق فقؤال :
إنما نزلَ  ( :كنتم هير أ مة أهرجَ للناأ ) أال ترى مدد هللا ل م فؤي لهؤر اكيؤة
( تأمرون بالمعرود وتن ون عن المنكر وتْمنون باهلل) ومثله لية قر َ على أبؤي
اجنَؤا َوذُ َريهاتَنَؤا قُ هؤر َ
ؤب لَنَؤا َم ْ
َين يَقُولُ َ
{والهذ َ
ون َربهنَؤا َه ْ
عبد اللككككه عليكه السالمَ :
ؤن أ َ ْز َو َ
أ َ ْعيُ ٍن َواجْ َع ْلنَا َل ْل ُمت ه َق َ
ين َإ َماما ً [ال رقان ] 74:فقؤال أبؤو عبؤد هللا عليؤه السؤالم  :لقؤد
سألوا هللا ع ي ًما أن يجعل م للمتقين إما ًما ( )4فقيؤل لؤه  :يؤا ابؤن رسؤول هللا كيؤد
(:)3

 - 1أوائل المقاالت :ص81:

 - 2أوائل المقاالت :ص46 :

 - 3تفسير القمي ( )10/1تصحيح وتعليق وتقديم  :السيد طيب الموسوي الجزائري.

 - 4إنما أراد هللا تعالى أن يعلمنا علو الهمة وأن نسأله علو المرتبة ،ألن من طلب العلو سيجتهد ليبلغ
َّللاَ ,فاسأَُل ِ
س َ ,فِإان ُه
ذلك .كما دلنا على ذلك ً
أيضا الرسول صلى هللا عليه وسلم في قولهَ ":فِإ َذا َسأَْل ُت ُم ا َ ْ ُ
وه اْلفْرَد ْو َ
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نزلَ ق فقال  :إنما نزلَ  ( :الذين يقولون من أزواجنا وذرياتنا قر أعين واجعؤل
لنا من المتقين إماما ) وقوله  { :لَهُ ُمعَ َقبَاٌَ َمن بَي َْن يَ َد ْي َه َو َم ْن َه ْل َ َه يَحْ َ ُونَؤهُ َم ْ
ؤن
ّللا{[ الرعؤد ]11:فقؤال أبؤو عبؤد هللا  :كيؤد يح ؤ الشؤيء مؤن أمؤر هللا وكيؤد
أ َ ْم َر َ
يكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون المعقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين يديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه فقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل
لؤؤه  :وكيؤؤد ذلؤؤَ يؤؤا ابؤؤن رسؤؤول هللا ق فق ؤال  :إنمؤؤا نزلؤؤَ ( لؤؤه معقبؤؤاَ مؤؤن هل ؤؤه
ورقيب من بين يديه يح ونه بأمر هللا ) ومثله كثير
ثم قال أي ً
ةا(:)1
وأما ما هؤو محؤرد ف ؤو قولؤه  (( :لكؤن هللا يشؤ د بمؤا أنؤزل إليؤَ فؤي علؤي أنزلؤه
بعلمه والمال كة يش دون ( )) )2وقوله  ((:يا أي ا الرسؤول بلؤه مؤا أنؤزل إليؤَ مؤن
ربؤؤَ فؤؤي علؤؤي فؤؤذن لؤؤم ت عؤؤل فمؤؤا بل ؤؤَ رسؤؤالته ( )) )3وقولؤؤه  (( :إن الؤؤذين ك ؤؤروا
و لموا لل محمد حق م لم يكن هللا لي ر ل م ( )))4وقوله  (( :وسيعلم الؤذين لمؤوا
لل محمؤؤد حق ؤؤم أي منقلؤؤب ينقلبؤؤون ( )) )5وقولؤؤه  (( :ولؤؤو تؤؤرى الؤؤذين لمؤؤوا لل
محمد حق م في غمراَ الموَ ()) )6أهك
* و الملقب بثقؤة اهسؤالم عنؤدهم :محمؤد بؤن يعقؤوب الكلينؤي ذكؤر فؤي كتابؤه الكؤافي
رواياَ كثير تدل على التحريد ,من ا :
 - 1عن جابر قال  :سمعَ أبؤا جع ؤر عليؤه السؤالم يقؤول  :مؤا ادعؤى أحؤد مؤن
النؤؤاأ أنؤؤه جمؤ القؤؤرلن كلؤؤه كمؤؤا أنؤؤزل إال كؤؤذاب ومؤؤا جمعؤؤه وح ؤؤه كمؤؤا
أنؤؤزل هللا تعؤؤالى إال علؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب عليؤؤه السؤؤالم واأل مؤؤة مؤؤن بعؤؤده
علي م السالم ()7

ِ
ِ
ار أَْن َه ُار اْل َجان ِة" رواه البخاري( )2581وأحمد
و ا
أ َْو َس ُ
َعَلى اْل َجانة و َف ْوَق ُه َعْر ُ
َّ اْل َجانة َوأ ْ
الر ْح َم ِن َو ِمْن ُه َت َفجُ
( )21073وغيرهما.

 - 1تفسيرالقمي()10-11/1
آلئ َك ُة ي ْشهدو َن وَكَفى ِب ِ
َنزَله ِب ِعْل ِم ِه واْلم ِ
اِ
اّلل َش ِهيداً }
َّللا َي ْش َه ُد ِب َما أ َ
َنز َل ِإَلْي َك أ َ ُ
ه
َ َُ َ
 - 2اآلية هكذا{ :لـك ِن ه ُ
َ َ
[النساء]166:
ول َبهلِ ْغ َما أ ِ
ُنز َل ِإَلْي َك ِمن ارهحِ َك َوِان ال ْم َت ْف َع ْل َف َما َبال ْغ َت ِر َساَل َت ُه}[المائدة ]67 :
{يا أَي َها ا
 -4اآلية هكذا َ :
الر ُس ُ
4
ِ
َّللا لَِي ْغ ِفَر َل ُه ْم َوالَ لَِي ْه ِدَي ُه ْم َط ِريقاً} [النساء ]168 :
ين َك َفُروْا َو َ
 اآلية هكذا {ِإ ان االذ َظَل ُموْا َل ْم َي ُك ِن ه ُ
5
ِ
َي ُم َنقَل ٍب َي َنقِلُبو َن } [الشعراء]227 :
ين َ
ظَل ُموا أ ا
 اآلية هكذاَ {:و َسَي ْعَل ُم االذ َ6
ظ ِالمو َن ِفي َغمر ِ
ى ِِ ا
ات اْل َم ْو ِت}[ األنعام ]93 :
ََ
 اآلية هكذاَ {:وَل ْو َتَر إذ ال ُ*
7

مالحظة  :كلمة (( في علي )) (( آل محمد  ))..ليستا من القرآن في شيء.وانما هي من وضع

الزنادقة وتحريفهم .وهللا تعالى قد تولى حف كتابه وفضح هؤالء.
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 - 2عن جابر عن أبي جع ر عليه السالم انه قال  :ما يسؤتِي أحؤد أن يؤدعي
أن عنده جمي القرلن اهره وباِنه غير األولياء ()1
سؤؤولُهُ
سؤ َي َرى ّللاُ َ
 - 3قؤؤرأ رجؤؤل عنؤؤد أبؤؤي عبؤؤد هللا { َوقُؤ َل ا ْع َملُؤؤواْ فَ َ
ع َملَ ُكؤ ْم َو َر ُ
َوا ْل ُم ْْ َمنُ َ
ون [التوبة ]105:فقال ليسَ هكذا هي ,إنمؤا هؤي (والمؤأمونون)
فنحن المأمونون()2
 - 4عؤؤن أبؤي بلؤؤير عؤؤن أبؤؤي عبؤؤد هللا "ع" قؤؤال  :إن عنؤؤدنا لملؤؤحد فاِمؤؤه
"ع" ومؤؤا يؤؤدريَ مؤؤا ملؤؤحد فاِمؤؤه "ع" ق قؤؤال  :قلؤؤَ  :ومؤؤا ملؤؤحد
فاِمه "ع" ق قال :ملحد فاِمة فيه مثل قرلنكم هؤذا ثؤال مؤراَ وهللا
ما فيه من قرلنكم حرد واحد  :قال :قلَ هذا وهللا العلم ()3
 - 5عن هشام بن سالم عن أبؤي عبؤد هللا "ع" قَؤا َل :إَ هن ا ْلقُ ْؤر َ
لن الهؤذَي َجؤا َء بَؤ َه
عش ََؤر
سؤ ْب َعةَ َ
َجب َْر َي ُل ( عليه السالم ) َإلَى ُم َح همؤ ٍد ( لؤلى هللا عليؤه وللؤه ) َ
أ َ ْلد لية ()4
َ ٍَ
الح أن عدد اكياَ في الرواية الهامسة تبين أن القرلن الذي تدعيؤه الشؤيعة أكثؤر
مؤؤن القؤؤرلن الحقيقؤؤي الؤؤذي معنؤؤا -وعؤؤدد لياتؤؤه ( )6236ليؤؤة -بؤؤثال مؤؤراَ علؤؤى
التقريب  ,فيكون المقلود عندهم هو ملحد فاِمة رةي هللا عن ا كمؤا جؤاء فؤي
الرواية الرابعة
* ومن م:محمد بن مسعود المعرود بكك ( العياشي ) فقد روى في ت سيره :عن
أبي عبد هللا انه قال " لو قرئ القرلن كما أنزل ألل يتنا فيه مسمين(" )5
( )6وروى أيةا ً عن أبي جع ر " أنه قال لوال أنه زيد في كتاب هللا ونقم
منه  ،ما ه ى حقنا على ذي حجي  ،ولو قد قام قا منا فنِ لدقه القرلن
()7

*ومن م نعمة هللا الجزا ري حي قال(:)8
إن تسليم تواترها { القراءاَ السب عن الؤوحي اكل ؤي وكؤون الكؤل قؤد نؤزل بؤه
الرود األمين ي ةي إلى ِؤرد األهبؤار المست يةؤة بؤل المتؤواتر الدالؤة بلؤريح ا
1
2

 المصدر السابق .)229 /1 ( : -أصول الكافي .) 424 /1( :

3

 -أصول الكافي )240/1( :

4

 -أصول الكافي . )634 /2( :

5
6

 -أي مذكور أسماء األ ئمة في القرآن .

 -تفسير العياشي ج  1ص  25منشورات األعلمي  -بيروت ط . 91

7

 -المصدر السابق .

8

 في كتابه األنوار النعمانية(. ) 358 ، 357/237
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على وقوع التحريد فؤي القؤرلن كال ًمؤا ومؤاد ً وإعرابًؤا  ،مؤ أن ألؤحابنا رةؤوان
هللا علي م قؤد أِبقؤوا علؤى لؤحت ا والتلؤدي ب ؤا ,نعؤم قؤد هؤالد في ؤا المرتةؤى
واللدو والشير الِبرسي وحكموا بأن ما بين دفتي الملحد هو القرلن المنزل
الغير ولم يق فيه تحريد وال تبديل وال اهر أن هذا القول إنما لدر من م ألجؤل
ملالع كثير من ا سد باب الِعؤن علي ؤا بأنؤه إذا جؤاز هؤذا فؤي القؤرلن فكيؤد جؤاز
العمل بقواعده وأحكامه م جواز لحو التحريد ل ا ( )1أهك
* ومن م أبو الحسن العاملي حي قال:
" اعلم أن الح الذي ال محيم عنه بحسب األهبؤار المتؤواتر اكتيؤة وغيرهؤا أن
هذا القؤرلن الؤذي فؤي أيؤدينا قؤد وقؤ فيؤه بعؤد رسؤول هللا  شؤيء مؤن الت ييؤراَ ،
وأسؤؤقِ الؤؤذين جمعؤؤوه بعؤؤده كثيؤؤرا مؤؤن الكلمؤؤاَ واكيؤؤاَ " ( )2وقؤؤال أيةًؤؤا " :
وعندي في وةود لحة هؤذا القؤول -تحريؤد القؤرلن وت ييؤره  -بعؤد تتبؤ األهبؤار
وت حم اكثار  ،بحي يمكن الحكم بكونه مؤن ةؤرورياَ مؤذهب التشؤي وأنؤه مؤن
أكبر مقالد غلب الهالفة " ()3
* و أيةًا محمد باقر المجلسي :
في معرص شرحه لحدي هشام بن سالم عؤن أبؤي عبؤد هللا عليؤه السؤالم قؤال  :إن
القرلن الذي جاء به جبرا يل عليه السالم إلى محمد  سبعة عشؤر ألؤد ليؤة
" قال عن هذا الحؤدي  " :موثؤ  ،وفؤي بعؤص النسؤر عؤن هشؤام بؤن سؤالم
موة هارون بن سؤالم  ،فؤالهبر لؤحيع وال يه ؤى أن هؤذا الهبؤر وكثيؤر
من األهبار اللحيحة لريحة فؤي نقؤم القؤرلن وت ييؤره وعنؤدي أن األهبؤار
فؤؤي هؤؤذا البؤؤاب متؤؤواتر معنؤؤى  ،وِؤؤرد جميع ؤؤا يوجؤؤب رف ؤ االعتمؤؤاد عؤؤن
األهبار رأسا ً  ،بل ني أن األهبار في هذا الباب ال يقلؤر عؤن أهبؤار اهمامؤة
فكيؤؤد يثبتون ؤؤا بؤؤالهبر ق ( " )4أي كيؤؤد يثبتؤؤون اهمامؤؤة بؤؤالهبر إذا ِرحؤؤوا
أهبؤؤار التحريؤؤد ولؤؤم يثبتوهؤؤا بؤؤالهبرق ألنؤؤه إذا كانؤؤَ أهبؤؤار التحريؤؤد غيؤؤر
موثو ب ا م كثرت ا وتواترها عندهم ألمكن كذلَ ِرد أهبار اهمامة كؤذلَ
إذ ليسَ أهبارها أكثر وال أقوى من أهبار التحريد
* وقال سلِان محمد الهراساني الجنابذي :
1

 -وهذا الكالم من الجزائري يعني أن قولهم ( أي المنكرين للتحريف ) ليس عن عقيدة بل ألجل مصالح

2

-

المقدمه الثانية لتفسير مرآة األنوار ومشكاة األسرار ص 36 :وطبعت هذه كمقدمه لتفسير البرهان

3

 -نفس المرجع السابق

4

 -مرآة العقول الجزء الثاني عشر ص . 525

أخرى .

للبحراني .
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قال  " :اعلم أنه قد است اةَ األهبار عن األ مة األِ ار بوقوع الزياد والنقيلؤة
والتحريد والت يير فيه بحي ال يكاد يق شَ " ()1
* والعالمة سيد عدنان البحراني  " :بعد أن ذكر الرواياَ التي ت يد التحريد فؤي
ن ره قال :األهبار التي ال تحلى كثير وقد تجاوزَ حد التواتر وال في نقل ا كثيؤر
فا د بعد شيوع القول بالتحريد والت يير بين ال ؤريقين وكونؤه مؤن المسؤلماَ عنؤد
اللحابه والتابعين بل وإجماع ال رقة المحقة( )2وكونه من ةرورياَ مذهب م وبؤه
تةافرَ أهبارهم " ()3
* وأيةًا العالمة المحق -عندهم -الحاج ميرزا حبيب هللا ال اشمي الهو ي
وهذا العالم عدد األدلة الدالؤة علؤى نقلؤان القؤرلن  ،ونؤذكر بعؤص هؤذه األدلؤة كمؤا
قال هذا العالم الشيعي
 - 1نقم سور الوالية ()4
 - 2نقم سور النورين ()5
 - 3نقم بعد الكلماَ من اكياَ ()6
ثم قال إن اهمام عليا ً لم يتمكن من تلحيع القرلن في ع د هالفته بسؤبب التقيؤة ،
وأيةا ً حتى تكون حجة في يوم القيامة على المحرفين  ،والم يرين ()7
وقال الهوميني(:)8
إن ت مة التحريد التي يوج ا المسؤلمون إلؤى الي ؤود والنلؤارى إنمؤا تثبؤَ علؤى
اللحابة"()9
وبؤؤارَ الهؤؤوميني وغيؤؤره مؤؤن كبؤؤار علمؤؤا م المعالؤؤرين دعؤؤاء (لؤؤنمي قؤؤريش)
وينلع بترديده وهذا الؤدعاء يشؤتمل علؤى لعؤن أبؤي بكؤر وعمؤر-وهمؤا المقلؤودان
1
2
3
4

 -الجنابذي/تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ص  ، 19مؤسسة األعلمي.

 -يعني الشيعة فهم يحسبون أنهم الفرقة المحقة.

 -مشارق الشموس الدريه منشورات المكتبة العدنانية " البحرين " ص . 126

 منهاج البراعة في شرح نهج البالغه مؤسسة الوفاء  -بيروت ج  2المختار االول ص.214وقداطلعت على هذه السورة المزعومة وهي مليئة باألخطاء التي ال يقع في مثلها عرحي ,باإلضافة إلى

ابتذال أسلوحها.

5

 -المصدر السابق ص . 217

6

 -المصدر السابق ص . 217

7

 المصدر السابق ص . 219وانظر إلى تعليله السقيم الذي ال يقبله شرع وال عقل.أليس ولي األمر مسئوالًعن رعيته أمام هللا تعالى وعن إصالح شأنها واقامتها على شرع هللا فكيف يتخلى علي رضي هللا عنه
عن ذلك؟.

8

 -آية هللا الخوميني عظيمهم في هذا العصر ومؤسس دولتهم المعاصرة.

9

 أنظركتابه كشف األسرار ص114:39
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عنؤؤدهما بلؤؤنمي قؤؤريش -وبنتي مؤؤا ,وات ام مؤؤا بتحريؤؤد كتؤؤاب هللا تعؤؤالى ،بؤؤل قؤؤال
حسين الموسوي في كتابه( ":)1وكان الهوميني يقول هذا الدعاء بعد لال اللؤبع
كل يوم" ونكت ي بؤذكر مقدمؤه الؤدعاء " الل ؤم لؤل علؤى محمؤد ولل محمؤد والعؤن
لنمي قريش وجبتي مؤا وِاغوتي ؤا وإفكي ؤا وابنتي مؤا اللؤذين هال ؤا أمؤرَ وأنكؤرا
وحرفؤؤا كتابؤؤَ ( )2الل ؤؤم
ولؤؤيَ وجحؤؤدا إنعامؤؤَ وعلؤؤيا رسؤؤولَ  ،وقلبؤؤا دينؤؤَ
ه
العن م بكل لية حرفوها()3
ه
* واعلم أنه قد كانَ رواياَ وأقوال الشيعة في التحريد مت رقة في كتب م السال ة
التي لم يِلؤ علي ؤا كثيؤر مؤن النؤاأ حتؤى أذن هللا ب ةؤيحت م علؤى المؤأل ،
عنؤؤدما قؤؤام النؤؤوري الِبرسؤؤي  -أحؤؤد علمؤؤا م الكبؤؤار  -فؤؤي سؤؤنة 1292هؤؤك
وفي مدينة النجد حي المش د الهام بأمير المْمنين بتأليد كتؤاب ةؤهم
هثباَ تحريد القرلن وسماه ( فلل الهِاب فؤي إثبؤاَ تحريؤد كتؤاب رب
األرباب) وقد سا في هذا الكتؤاب حشؤدا ً هؤا الً مؤن الروايؤاَ هثبؤاَ دعؤواه
في القرلن الحالي أنه وق فيه التحريد
وقؤؤؤد اعتمؤؤؤد فؤؤؤي ذلؤؤؤَ علؤؤؤى أهؤؤؤم الملؤؤؤادر عنؤؤؤدهم مؤؤؤن كتؤؤؤب الحؤؤؤدي والت سؤؤؤير ،
واستهرج من ا م اَ الرواياَ المنسؤوبة لأل مؤة فؤي التحريؤد وأثبؤَ أن عقيؤد
تحريد القرلن هي عقيد علما م المتقدمين
وقد قسم كتابه هذا إلى ثال مقدماَ وبابين
نون ل ا بقولؤه (فؤي ذكؤر األهبؤار التؤي وردَ فؤي جمؤ القؤرلن
المقدمة األولى َ :
ع َ
وسبب جمعه  ،وكونه في معرص النقم  ،بالن ر الؤى كي يؤة الجمؤ  ،وأن تألي ؤه
يهالد تأليد المْمنين )
المقدمؤؤة الثانيؤؤة  :جعؤؤل عنوان ؤؤا ( فؤؤي بيؤؤان أقسؤؤام الت ييؤؤر الممكؤؤن حل ؤوله فؤؤي
القرلن والممتن دهوله فيه )
المقدمة الثالثة  :جعل ا في ذكر أقوال علما م في ت يير القرلن وعدمه ()4
ولعل هذه العناوين تنبأ عما تحت ا من جرأ ع يمة على كتاب هللا الكؤريم بشؤكل لؤم
يسب له مثيل
1

 -هلل ثم للتاريخ ص87 :

 -5وهذا الكالم طعن في القرآن الكريم والمقصودون في الدعاء هم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي هللا
عنهم.

 -6وقد ورد توثيق مجموعة من علمائهم لهذا الدعاء منهم الخوميني والخوئي في كتاب (تحفة العوام مقبول
جديد) باللغه االوردية لمؤلفه منظور حسين (ص. )442

4

 فصل الخطاب  :ص . 140
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وسأكت ي بنقل ما أورده النوري الِبرسي في المقدمؤة الثالثؤة مؤن أسؤماء علمؤا م
القؤا لين بؤالتحريد قؤال " :المقدمؤؤة الثالثؤة ( فؤي ذكؤؤر أقؤوال علما نؤا رةؤؤوان هللا
علي م أجمعين في ت يير القرلن وعدمؤه) فؤاعلم أن ل ؤم فؤي ذلؤَ أقؤواال ً مشؤ ورها
اثنان :
األول  :وقؤوع الت ييؤر والنقلؤان فيؤؤه وهؤو مؤذهب الشؤير الجليؤؤل علؤي بؤن إبؤؤراهيم
القمي – شير الكليني  -في ت سيره لرد بذلَ في أولؤه ومؤأل كتابؤه مؤن
أهباره م التزامه في أوله بأال يذكر فيه إال مشايهه وثقاته
ومؤؤذهب تلميؤؤذه ثقؤؤة االسؤؤالم الكلينؤؤي رحمؤؤه هللا علؤؤى مانسؤؤبه اليؤؤه جماعؤؤة  ،لنقل ؤه
األهبار الكثير واللريحة في هذا المعنى
وب ؤؤؤذا يعلؤؤؤم مؤؤؤذهب الثقؤؤؤة الجليؤؤؤل محمؤؤؤد بؤؤؤن الحسؤؤؤن اللؤؤؤ ار فؤؤؤي كتؤؤؤاب بلؤؤؤا ر
الؤدرجاَ وهؤذا المؤؤذهب لؤريع الثقؤة محمؤؤد بؤن إبؤراهيم النعمؤؤاني تلميؤذ الكلينؤي
لاحب كتؤاب (ال يبؤة) المشؤ ور  ،وفؤي (الت سؤير اللؤ ير) الؤذي اقتلؤر فيؤه علؤى
ذكر أنواع اكياَ وأقسام ا  ،وهو منزلة الشرد لمقدمة ت سير علي بن إبراهيم
ولريع الثقة الجليل سعد بؤن عبؤد هللا القمؤي فؤي كتؤاب (ناسؤر القؤرلن ومنسؤوهه)
كما في المجلد التاس عشر من البحار  ،فذنه عقد بابا ترجمتؤه (بؤاب التحريؤد فؤي
اكياَ التي هي هؤالد مؤا أنؤزل هللا عؤز وجؤل ممؤا رواه مشؤا هنا رحمؤة هللا علؤي م
من العلمؤاء مؤن لل محمؤد علؤي م السؤالم ) ثؤم سؤا مرسؤال أهبؤارا كثيؤر تؤأتي فؤي
الدليل الثاني عشر فالح
ولرد السيد علي بن أحمد الكوفي في كتاب (بدع المحدثة)  ،وقد نقلنؤا سؤابقا مؤا
ذكره فيه في هذا المعنى
وهؤو ؤؤاهر أجلؤة الم سؤؤرين وأ مؤت م الشؤؤير الجليؤل محمؤؤد بؤن مسؤؤعود العياشؤؤي ،
والشير فراَ بن إبراهيم الكؤوفي  ،والثقؤة النقؤد محمؤد بؤن العبؤاأ الماهيؤار  ،فقؤد
مل وا ت اسيرهم باألهبار اللريحة في هذا المعنى
وممن لرد ب ذا القول ونلره الشير األع م  :محمد بن محمد النعمان الم يد :
ومن م شير المتكلمين ومتقدم النوبهتيين أبو سؤ ل إسؤماعيل بؤن علؤي بؤن إسؤحا
بن أبي س ل بن نوبهَ لاحب الكتب الكثير التي من ا (كتاب التنبيؤه فؤي اهمامؤة
) قد ينقل عنه لاحب اللراِ المستقيم وابن أهته الشؤير المؤتكلم  ،ال يلسؤود
 ،أبؤؤو محمد،حسؤؤن بؤؤن موسؤؤى  ،لؤؤاحب التلؤؤانيد الجيؤؤد  ،من ؤؤا  :كتؤؤاب (ال ؤر
والدياناَ)
والشير الجليل أبو إسحا إبراهيم بن نوبهَ لاحب كتاب (الياقوَ) الذي شؤرحه
العالمة وول ه في أوله بقوله (شيهنا األقدم وإمامنا األع م)
ومن م إسحا الكاتب الذي شاهد الحجة  -عجل هللا فرجه
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ور يأ هذه الِا ة الشير الذي قيؤل ربمؤا بعلؤمته  ،أبؤو القاسؤم حسؤين بؤن رود
بن أبي بحر النوبهتي  ،الس ير الثال بين الشيعة والحجة للواَ هللا عليه
وممؤؤن ي ؤؤر منؤؤه القؤؤول بؤؤالتحريد  :العؤؤالم ال اةؤؤل المؤؤتكلم حاجؤؤب بؤؤن الليؤ ابؤؤن
السراج كذا ول ه في (رياص العلماء)
وممن ذهب إلى هذا القول الشير الجليؤل األقؤدم فةؤل بؤن شؤاذان فؤي مواةؤ مؤن
كتاب (اهيةاد) وممؤن ذهؤب اليؤه مؤن القؤدماء الشؤير الجليؤل محمؤد بؤن الحسؤن
البيان عن كشد معاني القرلن ) ()1
الشيباني لاحب ت سير (ن
أما الباب األول  :فقد هلله الِبرسي لذكر األدلة التي استدل ب ؤا هؤْالء العلمؤاء
على وقوع الت يير والنقلان في القرلن وذكر تحَ هؤذا البؤاب اثنؤي عشؤر دلؤيال
استدل ب ا على مازعمه من تحريد القرلن وأورد تحَ كل دليل مؤن هؤذه األدلؤة
حشدا ً ها الً من الرواياَ الم تراه على أ مة لل البيَ الِيبين()2
أما الباب الثاني  :فقد قام فيه الِبرسي بذكر أدلة القؤا لين بعؤدم تِؤر الت ييؤر فؤي
القرلن ثم رد علي ا ردا م لالً ()3
ً

ونهلم مما سب إلى أن:
 -1كبار علمؤا م يقولؤون :إن الروايؤاَ التؤي تِعؤن فؤي القؤرلن الكؤريم متؤواتر
ومست يةة
 -2و يقولؤؤون  :القؤؤول بتحريؤؤد ونقلؤؤان القؤؤرلن مؤؤن ةؤؤرورياَ مؤؤذهب الشؤؤيعة
اهمامية()4

 - 1فصل الخطاب  :ص . 26-25
 - 2فصل الخطاب  :ص . 35

 - 3فصل الخطاب  :ص  , 357و انظر كتاب الشيعة وتحريف القرآن للمؤلف محمد مال هللا .

 - 4ولذلك ال يهتمون بتدريس القرآن وعلومه,وال يهتمون بتحفيظه ,بخالف أهل السنة فال تكاد تخلو قرية
من حفا( للقرآن الكريم من أهل السنة  ,وقد اشتكى بعض علماء الشيعة من هذا اإلهمال لكتاب هللا تعالى

يقول الدكتور جعفر الباقري ( :من الدعائم األساسية التي لم تلق اإلهتمام المنسجم مع حجمها وأهميتها في
الحوزة العلمية هو القرآن الكريم  .وما يتعلق به من علوم ومعارف وحقائق وأسرار فهو يمثل الثقل األكبر

والمنبع الرئيسي للكيان اإلسالمي بشكل عام .ولكن المالح هو عدم التوجه المطلوب لعلوم الكتاب الشريف ؛
وعدم منحه المقام المناسب في ضمن اإلهتمامات العلمية القائمة في الحوزة العلمية؛ بل وانه لم يدخل في

ضمن المناهج التي يعتمدها طالب العلوم الدينية طيلة مدة دراسته العلمية؛وال يختبر في أي مرحلة من مراحل
سيره العلمي بالقليل منها وال بالكثير .فيمكن بهذا لطالب العلوم الدينية في هذا الكيان أن يرتقي في مراتب

العلم؛ ويصل إلى أقصى غاياته وهو ( درجة اإلجتهاد) من دون أن يكون قد تعرف على علوم القرآن =
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 -3ويقولون  :الشيعة اهمامية مجمعون على أن القرلن محرد  ،ومن هالد فذنما
قال ذلَ تقية
القول الثاني :قول بعض المحققين من:م بعدم تحريف القرآن:
وقؤؤد تقؤؤدم ذكؤؤر بعةؤ م ,وهؤؤم :السؤؤيد المرتةؤؤي واللؤؤدو والِوسؤؤي والِبرسؤؤي
وهو قول كثير من المعالؤرين ،وقؤال السؤيد الهؤو ي – وكؤان كبيؤر علمؤاء الحؤوز
العلميؤؤة بؤؤالنجد – ب ؤؤذا القؤؤول ،وادعؤؤى أن هؤؤذا هؤؤو المش ؤ ور بؤؤين علمؤؤاء الشؤؤيعة
ومحققي م ،وأبِل القؤول بؤالتحريد ورد علؤى شؤب م وأِؤال فؤي ذلؤَ فؤي ت سؤيره
حي قال (:)1
المعرود بين المسلمين عدم وقوع التحريد في القرلن  ،وأن الموجود بأيدينا هؤو
جميؤؤ القؤؤرلن المنؤؤزل علؤؤى النبؤؤي األع ؤؤم  -م  ، -وقؤؤد لؤؤرد بؤؤذلَ كثيؤؤر مؤؤن
األعالم:
من م ر يأ المحدثين اللدو محمد بن بابويه  ،وقد عد القول بعدم التحريد مؤن
معتقؤؤداَ اهماميؤؤة ومؤؤن م شؤؤير الِا ؤؤة أبؤؤو جع ؤؤر محمؤؤد بؤؤن الحسؤؤن الِوسؤي ،
ولرد بذلَ في أول ت سيره " التبيؤان " ونقؤل القؤول بؤذلَ أيةؤا عؤن شؤيهه علؤم
ال دى السيد المرتةى  ،واستدالله على ذلَ بأتم دليل
وأسراره ؛أو اهتم به ولو على مستوى التالوة وحسن األداء) أهـ أنظر { :ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية .

تأليف  :الدكتور جعفر الباقري.ص } 110-109 :
ويقول آية هللا الخامنئي :

( مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتها إلى حين استالم إجازة اإلجتهاد من دون أن ن ارجع القرآن

ولو مرة واحدة..لماذا ؟ ألن دروسنا ال تعتمد على القرآن) أنظر:نفس المصدرالسابق  :ص }110/

ويقول الشيخ (محمد جواد مغنية) في بيان حقيقة هذا التناسي واإلهمال :
( وقد حرفت اسرائيل بعض اآليات مثل  {:وم ْن يب َت ِغ َغير ْ ِ
األ ْسالمِ ِديناً َفَل ْن ُي ْقَب َل ِمْن ُه }[آل عمران]85:
َ َ َْ
َْ
ِ
ازما ومشهرفا
فأصبحت ( :ومن يبتغي غير اإلسالم دينا يقبل منه)  .وقد اهتز األزهر لهذا النبأ ،ووقف موقًفا ح ً
 ،فأرسل الوفود إلى األقطار األسيوية واألفريقية  ،وجمع النسخ المحرفة وأحرقها .

ثم طبع المجلس اإلسالمي األعلى في القاهرة أكثر من أرحعة ماليين نسخة من المصحف  ...ووزعها بالمجان

 .أما النجف وكرحالء وقم وخراسان فلم تبدر من أحدهما أية بادرة  ،حتى كأن شيء لم يكن  ،أو كأن األمر ال
يعنيها  ...وصح فيه قول القائل :

فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة ..........وان كنت تدري فالمصيبة أعظم )

أنظر ( :كتاب من هنا وهناك  -ضمن مجوعة المقاالت  /للشيخ الشيعي المعروف  :محمد جواد مغنية  .ص

)213
1

 أبو القاسم الموسوي الخوئي/البيان في تفسير القرآن (ص)226-200:43
This file was downloaded from QuranicThought.com

ومؤؤن م الم سؤؤر الشؤ ير الِبرسؤؤي فؤؤي مقدمؤؤة ت سؤؤيره " مجم ؤ البيؤؤان "  ،وم ؤن م
شؤير ال ق ؤاء الشؤير جع ؤر فؤي بحؤ القؤرلن مؤن كتابؤه " كشؤد ال ِؤاء " وادعؤى
اهجماع على ذلَ ومن م العالمة الجليل الش شؤ اني فؤي بحؤ القؤرلن مؤن كتابؤه "
العؤؤرو الؤؤوثقى " ونسؤؤب القؤؤول بعؤؤدم التحريؤؤد إلؤؤى جم ؤؤور المجت ؤؤدين ومنؤؤه
المحد الش ير المولى محسن القاساني في كتابيه
ومؤن م بِؤل العلؤم المجاهؤد الشؤير محمؤد جؤواد البالغؤي فؤي مقدمؤة ت سؤؤيره " لالء
الرحمن "
وقد نسب جماعة القول بعدم التحريد إلى كثير من األعا م من م شير المشؤاير
الم يد  ،والمتبحر الجام الشير الب ا ي  ،والمحقؤ القاةؤي نؤور هللا  ،وأةؤراب م
وممن ي ر منه القول بعدم التحريد  :كل من كتب في اهمامة مؤن علمؤاء الشؤيعة
وذكر فيه المثالب  ،ولم يتعرص للتحريد  ،فلو كان هؤْالء قؤا لين بؤالتحريد لكؤان
ذلَ أولى بالذكر من إحرا الملحد وغيره
وجملؤؤة القؤؤول  :أن المش ؤ ور بؤؤين علمؤؤاء الشؤؤيعة ومحققؤؤي م  ،بؤؤل المتسؤؤالم عليؤؤه
بيؤؤن م هؤؤو القؤؤول بعؤؤدم التحريؤؤد نعؤؤم ذهؤؤب جماعؤؤة مؤؤن المحؤؤدثين مؤؤن الشؤؤيعة ،
وجم من علماء أهل السنة()1إلى وقوع التحريد
* وقال الهو ي في الرد على دعوى تحريد الهل اء للقرلن:
إن القا ل بالتحريد إما أن يدعي وقوعه مؤن الشؤيهين  ،بعؤد وفؤا النبؤي لؤلى هللا
عليه واله وسلم وإما من عثمان بعد انت اء األمر إليه  ،وإما مؤن شؤهم لهؤر بعؤد
انت اء الدور األول من الهالفة  ،وجمي هذه الدعاوى باِلة
أما دعوى وقوع التحريد من أبي بكر وعمر  ،فيبِل ا أن ما في هذا التحريد إمؤا
أن يكونؤا غيؤر عامؤؤدين  ،وإنمؤا لؤدر عن مؤؤا مؤن ج ؤة عؤؤدم ولؤول القؤرلن إلي مؤؤا
عا قبل ذلَ  ،وإما أن يكونا متعمؤدين فؤي هؤذا التحريؤد
بتمامه  ،ألنه لم يكن مجمو ً
 ،وإذا كانؤؤا عامؤؤدين فذمؤؤا أن يكؤؤون التحريؤؤد الؤؤذي وقؤؤ من مؤؤا فؤؤي ليؤؤاَ تمؤؤأ
بزعامت ما وإما أن يكؤون فؤي ليؤاَ لؤيأ ل ؤا تعلؤ بؤذلَ  ،فاالحتمؤاالَ المتلؤور
ثالثة  :أما احتمال عدم ولول القرلن إلي ما بتمامه ف و ساقِ قِعًؤا  ،فؤذن اهتمؤام
النبي  -م – بؤأمر القؤرلن بح ؤه  ،وقراءتؤه  ،وترتيؤل لياتؤه  ،واهتمؤام اللؤحابة
بذلَ في ع ؤد رسؤول هللا  -م  -وبعؤد وفاتؤه يؤور القِؤ بكؤون القؤرلن مح و ًؤا
عنؤؤدهم  ،جمعً ؤا أو مت رقً ؤا  ،ح ً ؤا فؤؤي اللؤؤدور  ،أو تؤؤدوينًا فؤؤي القؤؤراِيأ  ،وقؤؤد
1
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اهتمؤؤوا بح ؤ أشؤؤعار الجاهليؤؤة وهِب ؤؤا  ،فكيؤؤد ال ي تمؤؤون بؤؤأمر الكتؤؤاب العزيؤؤز ،
الؤؤذي عرةؤؤوا أن س ؤ م للقتؤؤل فؤؤي دعوتؤؤه  ،وإعؤؤالن أحكامؤؤه  ،وهجؤؤروا فؤؤي سؤؤبيله
أوِؤؤان م  ،وبؤؤذلوا أمؤؤوال م  ،وأعرةؤؤوا عؤؤن نسؤؤا م وأِ ؤؤال م  ،ووق ؤؤوا المواقؤؤد
التؤؤي بيةؤؤوا ب ؤؤا وجؤؤه التؤؤارير  ،وهؤؤل يحتمؤؤل عاقؤؤل م ؤ ذلؤؤَ كلؤؤه عؤؤدم اعتنؤؤا م
بالقرلن ق حتى يةي بين النؤاأ  ،وحتؤى يحتؤاج فؤي إثباتؤه إلؤى شؤ اد شؤاهدين ق
وهؤؤل هؤؤذا إال كاحتمؤؤال الزيؤؤاد فؤؤي القؤؤرلن بؤؤل كاحتمؤؤال عؤؤدم بقؤؤاء شؤ مؤؤن القؤؤرلن
المنزل ق
على أن رواياَ الثقلين المتةافر " المتقدمؤة " دالؤة علؤى بِؤالن هؤذا االحتمؤال ،
فذن قوله  -م  " : -إني تارَ فيكم الثقلين  :كتاب هللا وعترتي " ال يلع إذا كان
بعص القرلن ةا عا في علره  ،فذن المتروَ حين ذ يكون بعؤص الكتؤاب ال جميعؤه
،
بل وفي هذه الرواياَ داللة لريحة على تدوين القرلن  ،وجمعه في زمان النبؤي -
م  -ألن الكتؤؤؤاب ال يلؤؤؤد علؤؤؤى مجمؤؤؤوع المت رقؤؤؤاَ  ،وال علؤؤؤى المح ؤؤؤو فؤؤؤي
اللدور  -وسنتعرص للكالم فيمن جم القؤرلن علؤى ع ؤد رسؤول هللا  -لؤلى هللا
عليؤه والؤؤه وسؤلم  ، -وإذا سؤؤلم عؤدم اهتمؤام المسؤؤلمين بجمؤ القؤرلن علؤؤى ع ؤؤده -
للى هللا عليه واله وسلم  -فلماذا لم ي تم بذلَ النبي  -لؤلى هللا عليؤه والؤه وسؤلم
 بن سه م اهتمامه الشديد بأمر القرلن قف ل كان غافالً عن نتا هذا اهغ ال  ،أو كان غير متمكن من الجمؤ  ،لعؤدم ت يؤْ
الوسا ل عنده ق ! ومن الواةع بِالن جمي ذلَ
وأما احتمال تحريد الشيهين للقرلن  -عم ًدا  -في اكياَ التؤي ال تمؤأ بزعامت مؤا
 ،وزعامة ألحاب ما ف و بعيد في ن سه  ،إذ ال غرص ل ما في ذلَ  ،على أن ذلؤَ
مقِوع بعدمؤه  ،وكيؤد يمكؤن وقؤوع التحريؤد من مؤا مؤ أن الهالفؤة كانؤَ مبتنيؤة
على السياسة  ،وإ ار االهتمام بأمر الدين ق
وهال احت بذلَ أحد الممتنعين عن بيعت ما  ،والمعترةؤين علؤى أبؤي بكؤر فؤي أمؤر
الهالفة كسعد بن عباد وألحابه ق
وهال ذكر ذلَ أميؤر المؤْمنين (ع) فؤي هِبتؤه الشقشؤقية المعروفؤة ،أو فؤي غيرهؤا
من كلماته التي اعترص ب ا على من تقدمه ق
وال يمكن دعوى اعتؤراص المسؤلمين علي مؤا بؤذلَ  ،واهت ؤاء ذلؤَ عنؤا  ،فؤذن هؤذه
الدعوى واةحة البِالن
وأما احتمال وقوع التحريد من الشيهين عم ًدا  ،في ليؤاَ تمؤأ بزعمامت مؤا ف ؤو
أيةؤؤا مقِؤؤوع بعدمؤؤه  ،فؤؤذن أميؤؤر المؤؤْمنين  -عليؤؤه السؤؤالم  -وزوجتؤؤه اللؤؤديقة
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الِؤؤاهر  -علي ؤؤا السؤؤالم  -وجماعؤؤة مؤؤن ألؤؤحابه قؤؤد عارةؤؤوا الشؤؤيهين فؤؤي أمؤؤر
الهالفة  ،واحتجوا علي ما بما سمعوا من النبي  -م  -واستشؤ دوا علؤى ذلؤَ مؤن
ش د من الم ؤاجرين واألنلؤار  ،واحتجؤوا عليؤه بحؤدي ال ؤدير وغيؤره  ،وقؤد ذكؤر
في كتاب االحتجاج  :احتجاج اثني عشر رجال على أبي بكؤر فؤي الهالفؤة  ،وذكؤروا
له النم في ا ،
وقؤؤد عقؤؤد العالمؤؤة المجلسؤؤي (بحؤؤار االنؤؤوار ج  8م  ) 79بابًؤا الحتجؤؤاج أميؤؤر
المْمنين عليه السالم فؤي أمؤر الهالفؤة ،ولؤو كؤان فؤي القؤرلن شؤ يمؤأ زعؤامت م
لكؤؤؤان أحؤؤؤ بالؤؤؤذكر فؤؤؤي مقؤؤؤام االحتجؤؤؤاج  ،وأحؤؤؤرى باالستشؤؤؤ اد عليؤؤؤه مؤؤؤن جميؤؤؤ
المسلمين  ،والسيما أن أمر الهالفة كان قبل جم القرلن على زعم م بكثير  ،ف ي
ترَ اللحابة ذكر ذلَ في أول أمر الهالفة وبعد انت ا ا إلى علي  -عليه السالم -
داللة قِعية على عدم التحريد المذكور
وأما احتمال وقوع التحريد من عثمان ف و أبعد من الدعوى األولى :
 - 1ألن اهسالم قد انتشر في زمؤان عثمؤان علؤى نحؤو لؤيأ فؤي إمكؤان عثمؤان أن
يؤؤؤنقم مؤؤؤن القؤؤؤرلن شؤؤؤي ًا  ،وال فؤؤؤي إمكؤؤؤان مؤؤؤن هؤؤؤو أكبؤؤؤر شؤؤؤأنًا مؤؤؤن عثمؤؤؤان
 - 2وألن تحري ؤؤه إن كؤؤان لييؤؤاَ التؤؤي ال ترجؤ إلؤؤى الواليؤؤة  ،وال تمؤؤأ زعامؤؤة
سل ه بش  ،ف و ب ير سبب موجب  ،وإن كان ليياَ التي ترج إلى ش من ذلؤَ
ف و مقِوع بعدمه  ،ألن القرلن لو اشؤتمل علؤى شؤ مؤن ذلؤَ وانتشؤر بؤين النؤاأ
لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلَ الهالفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى عثمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان
 - 3وألنه لو كان محرفا للقرلن  ،لكان في ذلؤَ أوةؤع حجؤة  ،وأكبؤر عؤذر لقتلؤة
عثمان في قتلؤه علنًؤا  ،ولمؤا احتؤاجوا فؤي االحتجؤاج علؤى ذلؤَ إلؤى مهال تؤه لسؤير
الشيهين في بيَ مال المسلمين  ،وإلى ما سوى ذلَ من الحج
 - 4ولكان من الواجب على علي  -عليه السؤالم  -بعؤد عثمؤان أن يؤرد القؤرلن إلؤى
ألله  ،الذي كان يقرأ به في زمان النبؤي  -م  -وزمؤان الشؤيهين ولؤم يكؤن عليؤه
في ذلَ ش ينتقد به  ،بل ولكؤان ذلؤَ أبلؤه أثؤرا فؤي مقلؤوده وأ ؤر لحجتؤه علؤى
الثا رين بدم عثمان  ،وال سيما أنؤه  -عليؤه السؤالم  -قؤد أمؤر بذرجؤاع القِؤا التؤي
أقِع ا عثمان وقال في هِبة له  " :وهللا لؤو وجدتؤه قؤد تؤزوج بؤه النسؤاء وملؤَ
به اهماء لرددته فذن في العدل سعة  ،ومن ةا عليؤه العؤدل فؤالجور عليؤه أةؤي
" ( ان ؤؤؤر ن ؤؤؤ البالغؤؤؤة  :فيمؤؤؤا رده علؤؤؤى المسؤؤؤلمين مؤؤؤن قِؤؤؤا عثمؤؤؤان )
هذا أمر علي في األموال  ،فكيد يكؤون أمؤره فؤي القؤرلن لؤو كؤان محرفًؤا  ،فيكؤون
إمةؤؤاْه  -عليؤؤه السؤؤالم  -للقؤؤرلن الموجؤؤود فؤؤي علؤؤره  ،دلؤؤيال علؤؤى عؤؤدم وقؤؤوع
التحريد فيه
وأما دعوى وقوع التحريد بعد زمان الهل اء فلم يدع ا أحد فيما نعلؤم  ،غيؤر أن ؤا
نسبَ إلى بعص القا لين بالتحريد  ،فادعى أن الحجؤاج لمؤا قؤام بنلؤر بنؤي أميؤة
أسقِ من القرلن لياَ كثير كانَ قد نزلَ في م  ،وزاد فيه ما لم يكن منه  ،وكتؤب
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ملاحد وبعث ا إلى ملر  ،والشام  ،والحرمين  ،والبلر والكوفة  ،وإن القؤرلن
الموجود اليوم مِؤاب لتلؤَ الملؤاحد وأمؤا الملؤاحد األهؤرى فقؤد جمع ؤا ولؤم
يب من ا شي ا وال نسهة واحد
وهؤؤذه الؤؤؤدعوى تشؤؤؤبه هؤؤؤذيان المحمؤؤؤومين  ،وهرافؤؤؤاَ المجؤؤؤانين واألِ ؤؤؤال  ،فؤؤؤذن
ؤدرا مؤؤن أن ينؤؤال
الحجؤاج واحؤؤد مؤؤن وال بنؤؤي أميؤؤة  ،وهؤؤو أقلؤؤر با ً
عؤا  ،وألؤ ر قؤ ً
القرلن بش  ،بل وهو أعجز من أن ي ير شي ا من ال روع اهسالمية  ،فكيؤد ي يؤر
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاأ الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدين  ،وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوام الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريعة ق
ومن أين له القدر والن ؤوذ فؤي جميؤ ممالؤَ اهسؤالم وغيرهؤا مؤ انتشؤار القؤرلن
في ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ق
وكيد لم يذكر هذا الهِب الع يم مْرخ في تاريهه  ،وال ناقد في نقده م مؤا فيؤه
مؤؤن األهميؤؤة  ،وكثؤؤر الؤؤدواعي إلؤؤى نقلؤؤه  ،وكيؤؤد لؤؤم يتعؤؤرص لنقلؤؤه واحؤؤد مؤؤن
المسؤؤلمين فؤؤي وقتؤؤه  ،وكيؤؤد أغةؤؤى المسؤؤلمون عؤؤن هؤؤذا العمؤؤل بعؤؤد انقةؤؤاء ع ؤد
الحجاج  ،وانت اء سلِته ق
و َهؤ ْب أنؤؤه تمكؤؤن مؤؤن جمؤ نسؤؤر الملؤؤاحد جميع ؤؤا  ،ولؤؤم تشؤؤذ عؤؤن قدرتؤؤه نسؤؤهة
واحد من أقِار المسلمين المتباعد  ،ف ل تمكن من إزالته عؤن لؤدور المسؤلمين
وقلوب ح ة القران ق وعددهم في ذلَ الوقؤَ ال يحلؤيه إال هللا  ،علؤى أن القؤرلن
لو كؤان فؤي بعؤص لياتؤه شؤ يمؤأ بنؤي أميؤة  ،الهؤتم معاويؤة بذسؤقاِه قبؤل زمؤان
الحجؤاج وهؤو أشؤد منؤؤه قؤدر  ،وأع ؤم ن ؤوذًا  ،والسؤؤتدل بؤه ألؤحاب علؤي  -عليؤؤه
السؤؤالم  -علؤؤى معاويؤؤة  ،كمؤؤا احتجؤؤوا عليؤؤه بمؤؤا ح ؤؤه التؤؤارير  ،وكتؤؤب الحؤؤدي
والكؤؤالم  ،وبمؤؤا قؤؤدمناه للقؤؤارئ  ،يتةؤؤع لؤؤه أن مؤؤن يؤؤدعي التحريؤؤد يهؤؤالد بداهؤؤة
العقل  ،وقد قيل في المثل  :حد الرجل بما ال يلي  ،فذن لد ف و ليأ بعاقل

ثم قال الهو ي:

ؤؤرص ل ؤؤا ودفع ؤؤا
واحد واحد :
الشب ة األولى  :أن التحريد قد وق في التورا واهنجيل  ،وقد ورد فؤي الروايؤاَ
المتواتر من ِريقي الشيعة والسنة  :أن كل مؤا وقؤ فؤي األمؤم السؤابقة ال بؤد وأن
يق مثلؤه فؤي هؤذه األمؤة ،فمن ؤا مؤا رواه اللؤدو فؤي " اهكمؤال " عؤن غيؤا بؤن
إبراهيم عن اللاد عن لبا ه علي م السالم قال  " :قال رسول هللا لؤلى هللا عليؤه
واله وسلم  :كل مؤا كؤان فؤي األمؤم السؤال ة  ،فذنؤه يكؤون فؤي هؤذه األمؤة مثلؤه حؤذو
النعل بالنعل  ،والقؤذ بالقؤذ " ونتيجؤة ذلؤَ  :أن التحريؤد ال بؤد مؤن وقوعؤه فؤي
القرلن  ،وإال لم يلع معنى هذه األحادي

وأجاب على هذه الشب ة من أربعة أوجه نذكر من ا وج ًا واحدًا وهو قوله :
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كثيرا من الوقا التي حدثَ في األمم السابقة لم يلدر مثل ا في هذه األمؤة ،
إن
ً
كعباد العجل  ،وتيه بني إسرا يل أربعين سنة  ،وغؤر فرعؤون وألؤحابه  ،وملؤَ
سؤؤليمان لانؤؤأ والجؤؤن  ،ورف ؤ عيسؤؤى إلؤؤى السؤؤماء ومؤؤوَ هؤؤارون وهؤؤو ولؤؤي
موسى قبل موَ موسى ن سه  ،وإتيؤان موسؤى بتسؤ ليؤاَ بينؤاَ  ،ووالد عيسؤى
من غير أب  ،ومسر كثير من السؤابقين قؤرد وهنؤازير  ،وغيؤر ذلؤَ ممؤا ال يسؤعنا
إحلاْه  ،وهؤذا أدل دليؤل علؤى عؤدم إراد ال ؤاهر مؤن تلؤَ الروايؤاَ  ،فؤال بؤد مؤن
إراد المشاب ة في بعص الوجوه
وعلى ذلَ فيك ي في وقوع التحريد فؤي هؤذه األمؤة عؤدم اتبؤاع م لحؤدود القؤرلن ،
وإن أقاموا حروفه كما في الروايؤة التؤي تقؤدمَ فؤي لؤدر البحؤ  ،ويْكؤد ذلؤَ مؤا
رواه أبؤو واقؤد الليثؤي  " :أن رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤؤه والؤه وسؤلم لمؤا هؤرج إلؤؤى
هيبر بشجر للمشركين يقال ل ا ذاَ أنواِ  ،يعلقون علي ا أسؤلحت م فقؤالوا  :يؤا
رسول هللا اجعل لنا ذاَ أنواِ كما ل م ذاَ أنواِ فقال النبي للى هللا عليؤه وللؤه
وسؤؤؤلم :سؤؤؤبحان هللا  ,هؤؤؤذا كمؤؤؤا قؤؤؤال قؤؤؤوم موسؤؤؤى  { :اجْ عَؤؤؤ ْل لَنَؤؤؤا إَلَ ً ؤؤؤا َك َمؤؤؤا لَ ُ ؤؤؤ ْم
ل َل َ ةً [األعراد ، ]138:والذي ن سي بيده لتؤركبن سؤنة مؤن كؤان قؤبلكم "( )1فؤذن
هذه الرواية لريحة في أن الذي يق في هذه األمة  ،شبيه بما وقؤ فؤي تلؤَ األمؤم
من بعص الوجوه ()2
الشب ة الثانية  :أن عليًا عليؤه السؤالم كؤان لؤه ملؤحد غيؤر الملؤحد الموجؤود ،
وقد أتى به إلى القوم فلم يقبلوا منه  ،وأن ملح ه عليه السؤالم كؤان مشؤتمال علؤى
أبعاص ليسَ موجود فؤي القؤرلن الؤذي بأيؤدينا  ،ويترتؤب علؤى ذلؤَ نقؤم القؤرلن
الموجود عن ملؤحد أميؤر المؤْمنين علؤي عليؤه السؤالم وهؤذا هؤو التحريؤد الؤذي
وق الكالم فيه وذكر بعص الرواياَ الدالة على ذلَ ثم قال:
والجؤؤواب عؤؤن ذلؤؤَ  :أن وجؤؤود ملؤؤحد ألميؤؤر المؤؤْمنين  -عليؤؤه السؤؤالم  -ي ؤؤاير
القرلن الموجود في ترتيب السور مما ال ينب ي الشَ فيه  ،وتسالم العلمؤاء األعؤالم
على وجوده أغنانا عن التكلد هثباته  ،كما أن اشتمال قرلنه  -عليه السالم  -علؤى
زياداَ ليسَ في القرلن الموجود  ،وإن كان لحي ًحا إال أنه ال داللة فؤي ذلؤَ علؤى
أن هذه الزياداَ كانَ من القؤرلن  ،وقؤد أسؤقَِ منؤه بؤالتحريد  ،بؤل اللؤحيع أن
 -1رواه أحمد( 218/5برقم ) 21950:والترمذي( 475/4برقم )2180وقال:حدي حسن لحيع
2
باطنيا ,وكذا زيادة
 ويمكن أن يقال :إن من هذه الوجوه تحريف الشيعة لمعاني اآليات وتأويلها تأويالًً
بعض الكلمات في بعض اآليات ككلمة(علي) و(آل محمد) ثم يدعون أن اآلية نزلت هكذا ,أليس مثل هذا

يكون تحريًفا ,ومثل هذا حدث لمن سبقنا من األمم في كتبهم ,وقد أثر فيها ألن هللا تعالى لم يتكفل بحفظها
ِ
ِ
َسَل ُموْا
وانما ُكلف أحبارهم بحفظها كما قال تعالىِ{ :إانا أ َ
ور َي ْح ُك ُم ِب َها الانِبيو َن االذ َ
يها ُهًدى َوُن ٌ
َنزْلَنا الات ْوَار َة ف َ
ين أ ْ
اب ِ
لِال ِذين ه ُادوْا و ا ِ
َحبار ِبما اس ُت ْح ِف ُ ِ ِ
َّللا َوَكاُنوْا َعَلْي ِه ُش َه َداء }[المائدة ]44:أما القرآن فقد
َ َ
ظوْا من ك َت ِ ه
َ
الراحانيو َن َواأل ْ َ ُ َ ْ
تكفل هللا تعالى بحفظه ولم يترك حفظه للعلماء وال غيرهم قال تعالىِ{ :إانا َن ْحن َنازْلَنا ال ِهذ ْكر وِاانا َل ُه َلح ِ
ظو َن
اف ُ
ُ
َ
َ َ
}[الحجر ]9:لذلك لم يؤثر في القرآن مثل هذه المحاوالت البائسة للتحريف.
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ؤيرا بعنؤؤوان التأويؤؤل  ،ومؤؤا يؤؤْول إليؤؤه الكؤؤالم  ،أو بعنؤؤوان
تلؤؤَ الزيؤؤاداَ كانؤؤَ ت سؤ ً
)
1
(
إلر
التنزيل من هللا شر ًحا للمراد
الشب ة الثالثة  :أن الرواياَ المتواتر عن أهل البيَ  -ع  -قد دلَ علؤى تحريؤد
القرلن فال بد من القول به :
والجواب  :أن هذه الرواياَ ال داللة في ا على وقوع التحريد فؤي القؤرلن بؤالمعنى
المتنازع فيه  ،وتوةيع ذلَ  :أن كثيرا من الروايؤاَ  ،وإن كانؤَ ةؤعي ة السؤند ،
فذن جملة من ا نقلَ من كتاب أحمد بن محمد السياري  ،الذي ات علمؤاء الرجؤال
على فساد مذهبؤه  ،وأنؤه يقؤول بالتناسؤر  ،ومؤن علؤي بؤن أحمؤد الكؤوفي الؤذي ذكؤر
علماء الرجال أنؤه كؤذاب  ،وأنؤه فاسؤد المؤذهب" ثؤم نؤاقص الهؤو ي ن سؤه بعؤد ذلؤَ
فقؤؤال:إال أن كثؤؤر الروايؤؤاَ تؤؤور القِؤ بلؤؤدور بعةؤ ا عؤؤن المعلؤؤومين علؤؤي م
السالم وال أقل من االِم نان بذلَ  ،وفي ا ما روي بِري معتبر فال حاجة بنا إلؤى
التكلم في سند كل رواية بهلول ا أهك المراد من كالم الهو ي()2
ٍ

مجع القرآن
كيد ُجم القرلن في الع دين :ع د النبو  ،وع د الهل اء الراشدينق
جمع القرآن على نوعين:
تفسير
ًا
 - 1هذا االحتمال(الثاني) الذي ذكره الخوئي غلَّ واضح إذ كيف يدعي أن هللا أنزل من السماء
أوشرحا للمراد وكان هذا الشرح المنزل عند علي ,إن هذا فيه اتهام مستتر للصحابة بأنهم أخفوا الشرح
ً
ه
المنزل ,وحذلك ينقض الخوئي نفسه في دفاعه عن عدم التحريف  ,و يفسر لنا وصيته عند موته لتالميذه
.وستأتي.

 - 2ومع قول الخوئي بعدم التحريف  ,تجده يوثق علي بن إبراهيم القمي الذي له غلو في القول بالتحريف ,
باعتراف علمائهم  { ,أنظر توثيقه ورواته في معجم رجال الحديث للخوئي } 63/1 :فبم نفسر ذلك؟ وبم

تسقَّ عدالة الراوي عندهم  ,إن لم تسقَّ عدالة من يعتقد تحريف القرآن؟إن أهل السنة يسقطون عدالة

الراوي بمجرد أن يرتكب فعالً من خوارم المروءة وان كان صالحاً سليم المعتقد ,فما بالك بفاسد المعتقد ,
أيضا ما ذكره حسين الموسوي تلميذ الخوئي في كتابه هلل ثم للتاريخ (ص )77:حيث قال:
أضف إلى ما سبق ً
ولهذا قال اإلمام الخوئي في وصيته لنا وهو على فراو الموت ،عندما أوصانا  -كادر التدريس في الحوزة-

(:عليكم بـهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة)أهـ فالرجل يعتقد إذاً بوجود قرآن فاطمة المختفي مع
القائم(المهدي) كما يزعمون.
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األول :الجمع فاي الاادور:عؤن ِريؤ الح ؤ واالسؤت ار وهذه األمؤة المباركؤة قؤد
فةل ا هللا تعالى ب ذه الهالية التي لم تكؤن ل يرهؤا ،حتؤى أن ؤم كؤانوا قبؤل اهسؤالم
يح ون األشعار واألحساب واألنساب ،ويسؤت رون ا ،بؤل تجؤد مؤن م الجؤم ال يؤر
الذي يح المعلقاَ العشر علؤى كثؤر أشؤعارها ولؤعوبة ح ا فلمؤا نؤزل القؤرلن
تبادر إليه اللحابة وتؤداعَ ال مؤم لح ؤه ،بمؤا لؤم يحلؤل ل يؤره ،حتؤى َح َ ؤه فؤي
حيا النبي الكثير من م ,ويك ي أن تعرد أنه قد قتل من الح ا سبعون بب ر معونة
فؤي حياتؤؤه لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ومؤؤثل م يؤؤوم اليمامؤؤة بعؤؤد موتؤؤه بقليل هؤؤذا بهؤالد
الجم ال ير الذي لم يقتل وكان اللحابة يتلؤون القؤرلن لنؤاء الليؤل وأِؤراد الن ؤار,
دوي كدوي النحل وكان َمن يمر بمنازل م يسم ذلؤَ ,ف ؤي
حتى أنه كان يسم ل م
،
اللحيحين:البهاري( )3991ومسؤلم( )2499ع ْ
سؤى األشؤعري رةؤي هللا
َؤن أ َ َبؤي ُمو َ
د أَل َْواََ ُر ْفقَؤ َة ْاألَشْؤعَ َر َي َ
لن
ّللاُ َ
عنه قَا َل النه َبي َ
علَ ْي َه َو َ
سله َمَ :إنَي َأل َع َْر ُ
للهى ه
ين َبؤا ْلقُ ْر َ
ين يَ ْد ُهلُ َ
َح َ
لن بَاللهيْؤ َلَ ,وإَ ْن ُك ْنؤَُ لَؤ ْم أ َ َر
د َمنَ َازلَ ُ ْم َم ْن أ َ ْ
ون بَالله ْي َلَ ,وأَع َْر ُ
ل َواتَ َ ْم بَؤا ْلقُ ْر َ
َمنَ َازلَ ُ ْم َح َ
ين نَ َزلُوا َبالنه َ َار"
الثاني :الجمع في السطور:
كتاب للوحي كلما نزل شؤيء
وذلَ عن ِري الكتابة والنقش فقد كان لرسول هللا
ٌ
مؤؤؤن القؤؤؤرلن أمؤؤؤرهم بكتابتؤؤؤه ،مبال ؤؤؤة فؤؤؤي تسؤؤؤجيله وتقييؤؤؤده ،وزيؤؤؤاد ً فؤؤؤي التوثيؤؤؤ
المسؤِور مؤا ح ؤ فؤي اللؤدور ،ومؤن
والةبِ ,حتى تْيد الكتابؤةُ الح ؤ  ،ويعةؤد
ُ
كتاب الؤوحي للرسؤول لؤلى هللا عليؤه وسؤلم :الهل ؤاء الراشؤدين األربعؤة ,وزيؤد بؤن
ثابؤؤَ وأبؤؤي بؤؤن كعؤؤب ،ومعؤؤاذ بؤؤن جبؤؤل ،ومعاويؤؤة بؤؤن أبؤؤي س ؤ يان وغيؤؤرهم مؤؤن
اللحابة األجالء رةي هللا عن م أجمعين وكان من اللحابة من يكتب ما نزل مؤن
القؤؤرلن فؤؤي ملؤؤحد لن سؤؤه كعبؤؤد هللا بؤؤن مسؤؤعود وأبؤؤي بؤؤن كعؤؤب وغيرهمؤؤا وفؤؤي
ع ْنؤهُ قؤالَ :ج َمؤ َ ا ْلقُ ْؤر َ
علَؤى
لن َ
ّللاُ َ
اللحيحين وغيرهما( )1عن قتاد َ
ي ه
ع ْن أَنَ ٍأ َر َة َ
ي َو ُمعَؤاذُ بْؤ ُن َجبَؤ ٍل َوأَبُؤو
ّللاُ َ
َ
سله َم أ َ ْربَعَةٌ كُل ُ ْم َم ْن ْاأل َ ْن َ
ع ْ َد النه َبي َ َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
ل َار :أُبَ ،
ع ُمو َمتَي"
َ ,قُ ْلَُ َألَنَ ٍأ َم ْن أَبُو َز ْي ٍدق قَا َل :أ َ َح ُد ُ
َز ْي ٍد َو َز ْي ُد ْب ُن ثَابَ ٍ
فبالح والكتابة معًا ُجم القرأن في ع د الرسول للى هللا عليه وسلم وأيةًا فؤي
ع د أبؤي بكؤر وعثمؤان ولكن لؤم يكؤن جمؤ القؤرلن فؤي السؤِور(بالكتابة) فؤي حيؤا
الرسؤؤول فؤؤي ملؤؤحد واحؤؤد علؤؤى نحؤؤو مؤؤا هؤؤو اكن فؤي الترتيؤؤب وإنمؤؤا كؤؤان يجمؤ
ويكتب ما نزل من القرلن إلى يوم ا ,وذلَ ألن القرلن لم ينزل على الرسؤول لؤلى
ةا كانَ بعص اكياَ معرةؤةً
هللا عليه وسلم جملة واحد بل كان ينزل م رقًا ،وأي ً
للنسر ،وقد تنزل لية متأهر ويكون ترتيب ا في سؤور متقدمؤة ،وأيةًؤا لؤم يتكامؤل
نزول القرلن إال في أواهر حياته للى هللا عليه وسلم ,فيلؤعب لكؤل ذلؤَ أن يجمؤ
القرلن في ملحد واحد على الترتيب األهير فلما توفي رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه
وسلم ،زالَ الموانؤ السؤابقة مؤن جمؤ القؤرلن فؤي ملؤحد واحؤد ،بؤل وتؤوفر مؤن
ملحد واحد كقتل القراء والتنازع الذي حؤد بسؤبب
الدواعي ما يعةد جمعه في
ٍ
 - 1رواه أحمد( )13972والبهاري( )3599ومسلم ()2465والترمذي( )3794وابن حبان( )7130وغيرهم
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االهؤؤتالد فؤؤي القراءاَ وهؤؤود ال تنؤؤة علؤؤى مؤؤن يؤؤأتي بعؤؤد اللؤؤحابة هالؤؤة بعؤؤدما
اتسعَ بالد اهسالم
* جمع القرآن في ع:د أبي بكر الاديق رضي الله عنه:
وكان السؤبب فيؤه قتؤل سؤبعين مؤن قؤراء القؤرلن يؤوم اليمامؤة فاهتؤار اللؤدي ل ؤذه
الم مة زيد بن ثابَ ألمانته وةؤبِه وعلمؤه وذكا ؤه ،وألنؤه كؤان مؤن كتؤاب الؤوحي
وأيةًا قد حةر العرةة األهير التى بين في ا جبريؤل للنبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
مؤؤا نسؤؤر مؤؤن القرلن،وترتيؤؤب اكيؤؤاَ والسؤؤور علؤؤى النحؤؤو األهير ولنتؤؤرَ لؤؤحيع
ع ْنهُ قَا َل:
ّللاُ َ
البهاري( )4701يبين لنا القلة:عن َز ْي َد ب َْن ثَابَ ٍ
ي ه
َ َر َة َ
ع َم ُر ْب ُن ا ْل َه ه
ي
ي أَبُو َب ْك ٍر َم ْقت َ َل أ َ ْه َل ا ْل َي َما َم َة فَ َذ َذا ُ
أ َ ْر َ
ِا َ
ب َع ْن َدهُ ,قَا َل أَبُو َب ْك ٍر َر َة َ
س َل َإلَ ه
اء ا ْلقُ ْؤرل َن َو َإنَؤي
ّللاُ َ
ع ْنهَُ :إ هن ُ
سؤت َ َح هر يَؤ ْو َم ا ْليَ َما َمؤ َة َبقُ هؤر َ
ع َم َر أَتَانَي فَقَؤا َل َإ هن ا ْلقَتْؤ َل قَؤ ْد ا ْ
ه
يؤر َم ْ
لنَ ،وإَنَؤي أ َ َرى أ َ ْن
اء بَؤا ْل َم َو َ
ست َ َح هر ا ْلقَتْؤ ُل بَؤا ْلقُ هر َ
أ َ ْهشَى أ َ ْن يَ ْ
اِ َن فَيَ ْؤذ َه َ
ب َكثَ ٌ
ؤن ا ْلقُ ْؤر َ
علَيْؤ َه
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
ْد ت َ ْ َع ُل شَؤ ْي ًا لَؤ ْم يَ ْ َع ْلؤهُ َر ُ
لن ،قُ ْلَُ َلعُ َم َرَ :كي َ
لؤلهى ه
تَأ ْ ُم َر َب َج ْم َ ا ْلقُ ْر َ
لؤد َْري َلؤ َذ َلََ
ّللا َهي ٌْر فَلَ ْم يَ َز ْل ُ
سله َم ،قَا َل ُ
ع َم ُرَ :ه َذا َو ه َ
ّللاُ َ
َو َ
اجعُنَي َحتهى ش ََر َد ه
ع َم ُر يُ َر َ
اب عَا َقؤ ٌل َال
َو َرأَيَُْ َفي َذ َلََ الهذَي َرأَى ُ
ع َم ُر  ،و قَا َل َزيْؤ ٌد :قَؤا َل أَبُؤو َب ْك ٍؤر َإنهؤََ َر ُجؤ ٌل شَؤ ،
س ؤله َم فَتَتَبه ؤ ْ ا ْلقُؤ ْؤر َ
لن
ّللاُ َ
سؤؤو َل ه َ
ّللا َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ي َل َر ُ
نَت ه َ ُمؤؤََ َ ،وقَ ؤ ْد ُك ْنؤؤََ ت َ ْكتُؤ ُ
ل ؤلهى ه
ؤب ا ْلؤ َؤوحْ َ
ي َم همؤا أ َ َم َرنَؤي بَؤ َه َم ْ
ّللا لَ ْو َكله ُونَي نَ ْق َل َجبَ ٍل َم ْن ا ْل َجبَا َل َما َك َ
ؤن
ان أَثْقَ َل َ
فَاجْ َم ْعهُ ،فَ َو ه َ
علَ ه
ْؤد ت َ ْ َعلُ َ
سؤله َم،
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
ؤون شَؤ ْي ًا لَؤ ْم يَ ْ َع ْلؤهُ َر ُ
لن ،قُ ْلؤَُ َ :كي َ
لؤلهى ه
َج ْم َ ا ْلقُ ْر َ
لد َْري َللهذَي ش ََؤر َد لَؤهُ
اجعُنَي َحتهى َ
قَا َلُ :ه َو َو ه َ
ّللاُ َ
ش َر َد ه
ّللا َهي ٌْر ،فَلَ ْم يَ َز ْل أَبُو بَ ْك ٍر يُ َر َ
ع ْن ُ َما فَتَتَبه ْعؤَُ ا ْلقُ ْؤر َ
ؤاد
ّللاُ َ
لد َْر أ َ َبي َب ْك ٍر َو ُ
َ
ب َو َ
الل َه َ
لن أَجْ َمعُؤهُ َمؤ ْن ا ْلعُ ُ
ي ه
سؤ َ
ع َم َر َر َة َ
َ
َ
َ
َ
ل َاري َ لَ ْم أ َج ْد َها
ور َ الت ه ْوبَ َة َم َ أ َبي ُه َز ْي َمة ْاأل ْن َ
الر َجا َلَ ،حتهى َو َج ْدَُ َ
َو ُ
له َر ُ
س َ
ُور َ
لد َ
َم َ أ َ َح ٍد َ
سؤ ُك ْم ع ََز ٌ
سؤو ٌل َم ْ
عنَؤت ْم َحتهؤى َهاتَ َمؤ َة
علَيْؤ َه َمؤا َ
يؤز َ
ؤن أ َ ْن ُ َ
غي َْر َه { لَقَؤ ْد َجؤا َء ُك ْم َر ُ
ع َم َؤر َحيَاتَؤهُ ،ثُؤ هم َع ْنؤ َد
ّللاُ  ،ثُؤ هم َع ْنؤ َد ُ
بَ َرا َء َ ،فَكَانََْ الل ُح ُ
د َع ْن َد أ َ َبي بَ ْك ٍر َحتهؤى ت َ َوفهؤاهُ ه
ع ْنهُ" وفي رواية له ":م هزيمة أو أبي هزيمة"
ّللاُ َ
َ ُ
لةَ بَ ْن َ
َح ْ َ
ي ه
ع َم َر َر َة َ
ور َ الت ه ْو َب َة َم َ أ َ َبؤي
وليأ المقلود بقول زيد في هذا الحدي َ ( :حتهى َو َج ْدَُ َ
له َر ُ
س َ
ل َاري َ لَ ْم أ َ َج ْد َها َم َ أ َ َح ٍد َ
غي َْؤر َه) أن ؤا لؤم تكؤن مح و ؤة ألن زيؤدًا ن سؤه
ُه َز ْي َمةَ ْاأل َ ْن َ
كؤؤان يح ؤؤا وكؤؤذا غيؤؤره ،وإنمؤؤا أراد الكتابؤؤة ألنؤؤه كؤؤان يجمؤ بؤؤين الح ؤ والكتابؤؤة
زياد ً في االحتياِ
و قد انت زيد بن ثابَ في جم القرلن هِة رشيد في غاية الدقة واهحكام على
ما رسمه له اللؤدي رةؤي هللا عنؤه فلؤم يكتؤد بمؤا ح ؤه بن سؤه وال بمؤا سؤمعته
أذنه من النبي وال بما كتبه هو ,بل ل يستقلي ويتتب لهذا ً على ن سه أن يعتمؤد
في جم القرلن على ملدرين معًا:
أوالً :ما كان مح و ًا في اللدور
ثانيًا :ما كان مكتوبًا بين يدي الرسول للى هللا عليه وسلم
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وبله من شد حرله على أنه كان ال يقبل ش ًا من المكتوب إال بعد أن يشؤ د عليؤه
شاهدان عدالن أنه كتب بين يدي رسول هللا للى هللا عليه وسلم يدل على ذلَ مؤا
رواه ابن أبي داود أن عمر بن الهِاب قَ َد َم فقال:من كان تلقى من رسول هللا لؤلى
هللا عليه وسلم شي ًا من القرلن فليأَ به ،وكانوا يكتبون ذلَ في اللحد واأللواد
والعُسب ،وكان ال يقبل من أح ٍد شي ًا حتى يش د ش يدان" وما رواه أيةًا ابن أبي
داود -فؤؤي الملؤاحد -أن أبؤؤا بكؤؤر قؤؤال لعمؤؤر ولزيؤؤد :اقعؤؤدا علؤؤى بؤؤاب المسؤؤجد فمؤؤن
ؤيء مؤؤن كتؤؤاب هللا فاكتبؤؤاه" قؤؤال السؤؤهاوي :المؤؤراد أن مؤؤا
جاءكمؤؤا بشؤؤاهدين علؤؤى شؤ ٍ
يش دان على أن ذلَ المكتوب كتب بين يدي رسول هللا للى هللا عليه وسلم()1
أهم مزايا ماحف أبي بكر الاديق:
أوالً :التحري الدقي التام والتثبَ الكامل
ثانيًا :لم يُسجل في الملحد إال ما ثبَ عدم نسر تالوته
ثالثًا :إجماع اللحابة عليه,و تواتر ما سجل فيه من اكياَ القرلنية
رابعا :شموله للقراءاَ التي نقلَ بالنقل الثابَ اللحيع ()2
ً
هذا وقد كؤان لؤبعص اللؤحابة ملؤاحد هالؤة ب ؤم كمؤا سؤب أن بيهنؤا ،وروي أنؤه
كان لعلي بن أبي ِالب أيةًا ملؤحد هؤام بؤه  ،ولكؤن كؤل هؤذه الملؤاحد كانؤَ
تحتوي على الناسر والمنسوخ ،ولم يثبَ ل ا التواتر وال إجمؤاع اللؤحابة كمؤا هؤو
الحال في الملحد الذي أمر بجمعه أبو بكر رةي هللا عنه
ولذلَ ألبع جم القرلن منقبة هالد لللدي أبي بكر ومن أهم أعمالؤه رةؤي هللا
عنه ,وأيةًا لزيد بن ثابَ وقد روى غيؤر واحؤد مؤن األ مؤة مؤن م َو َكيؤ وابؤن زيؤد
وقبيلة عن س يان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السؤدي الكبيؤر عؤن عبؤد
هيؤؤر ،عؤؤن علؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب ،رةؤؤي هللا عنؤؤه ،أنؤؤه قؤؤال :أع ؤؤم النؤؤاأ أجؤ ًؤرا فؤؤي
الملاحد أبو بكر ،إن أبا بكر كان أول من جم القرلن بين اللوحين "()3
* جمع القرآن في ع:د عثمان :
وكان سببه ما نشأ من النزاع والشقا بسبب اهتالد القراءاَ وذلَ حي اتسؤعَ
ال توحاَ االسالمية وت ر اللؤحابة فؤي األملؤار وكؤان بؤين بعةؤ م اهؤتالد فؤي
حرود األداء ووجؤوه القؤراءاَ ولؤار كؤل واحؤد مؤن م يعلؤم تالميؤذه بقراءته فؤدب

1
2

 التبيان في علوم القرآن ص63: -التبيان في علوم القرآن ص64:

- 3إسناده صحيح.ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص  )156وابن أبي داود في المصاحف (ص .)11
52
This file was downloaded from QuranicThought.com

الهالد والنزاع بسبب ذلَ فجم عثمان أعالم اللؤحابة واستشؤارهم فؤي ذلؤَ(,)1
فأجمعوا أمرهم على أن يستنسر أميؤر المؤْمنين ملؤاحد عديؤد ويرسؤل ب ؤا إلؤى
األملار ليأهذوا ب ا ويتركؤوا مؤا سؤواها ,فؤأتى باللؤحد التؤي جمؤ في ؤا أبؤو بكؤر
القرلن وكانَ عند ح لة أم المْمنين رةي هللا عن ا ,وأمر بجم القؤرلن ونسؤهه
وأرسل إلى كل ملر بنسهة ،وأمر بذحرا أي ملحد لهر سوى هؤذه الملؤاحد
التي أرسل ب ا وأجم اللحابة على ما في ا وبذلَ قةى على ال تنة
عثْ َمؤ َ
أ ب َْن َما َل ٍَ :أ َ هن ُح َذ ْي َؤةَ ب َ
ان
ؤان قَؤ َد َم َ
علَؤى ُ
روى البهاري( )4702عن أَنَ َ
ْؤن ا ْليَ َم َ
ع ُح َذ ْي َؤةَ
َان يُ َ َازي أ َ ْه َل الشهأ ْ َم َفي فَتْعَ َإ ْر َمي َن َيؤةَ َوأ َ ْذ َر َبي َج َ
َوك َ
ؤان َمؤ َ أ َ ْهؤ َل ا ْل َع َؤرا َ فَؤأ َ ْف َز َ
ْ
ير ا ْل ُم ْْ َمنَ َ
اهتَ َالفُ ُ ْم فَي ا ْل َق َرا َء َ فَقَا َل ُح َذ ْي َةُ َلعُثْ َم َ
ين أَد َْر َْ َه َذ َه ْاأل ُ همؤةَ قَبْؤ َل أ َ ْن
ان :يَا أ َ َم َ
ب ْ
سؤ َلي
س َل ُ
عثْ َما ُن إَلَى َح ْ َ
د ا ْليَ ُ و َد َوالنه َ
لؤةَ أ َ ْن أ َ ْر َ
ارى فَأ َ ْر َ
اهتَ َال َ
ل َ
يَ ْهت َ َل ُوا فَي ا ْل َكتَا َ
عثْ َمؤ َ
ان
لةُ َإلَى ُ
سلََْ َب َ ا َح ْ َ
س ُه َ ا فَي ا ْل َم َ
ل َ
د ث ُ هم نَ ُرد َها َإلَي ََْ فَأ َ ْر َ
اح َ
د نَ ْن َ
َإلَ ْينَا َبالل ُح َ
الرحْ َم َن ب َ
ام َو َ
َ َو َ
ْؤن ا ْل َحؤ َار َ
فَأ َ َم َر َز ْي َد ب َْن ثَابَ ٍ
ع ْب َد ه َ
ّللا ب َْن الزبَي َْر َو َ
س َعي َد ب َْن ا ْلعَ َ
ع ْب َد ه
ين الث ه َالث َ َةَ :إ َذا ْ
ش َي َ
اهتَلَ ْت ُ ْم
د َوقَا َل ُ
س ُهو َها َفي ا ْل َم َ
لر ْه َِ ا ْلقُ َر َ
ل َ
اح َ
ب َْن َهش ٍَام فَنَ َ
عثْ َما ُن َل ه
سؤانَ َ ْم ,
َ فَي َ
أ َ ْنت ُ ْم َو َز ْي ُد ْب ُن ثَا َب ٍ
ْش ,فَ َذنه َما نَ َز َل َب َل َ
لن فَا ْكت ُبُوهُ َب َل َ
ان قُ َري ٍ
س َ
ش ْي ٍء َم ْن ا ْلقُ ْر َ
لؤؤةَ
د َر هد ُ
د إَلَؤؤى َح ْ َ
د فَؤؤي ا ْل َم َ
لؤ َ
ؤاح َ
فَ َعَلُؤؤوا َحتهؤؤى إَ َذا نَ َ
عثْ َمؤؤا ُن الل ؤ ُح َ
س ؤ ُهوا الل ؤ ُح َ
ل َحي َ ٍة
س َل َإلَى ك َُل أُفُ ٍ َب ُم ْ
لن فَي ك َُل َ
س ُهوا َوأ َ َم َر َب َما َ
ل َح ٍ
د َم هما نَ َ
َوأ َ ْر َ
س َواهُ َم ْن ا ْلقُ ْر َ
د أ َ ْن يُحْ َر َ "
أ َ ْو ُم ْ
ل َح ٍ
ومما سب يتةع جليا ً مدى عناية اللحابة بجمؤ القؤرلن ،وأن هؤذا الكتؤاب الكؤريم
جم وح بدقة وعناية لم ينل ا كتاب قبله وال بعده ،وقد اعتؤرد غيؤر المسؤلمين
مؤؤؤن المستشؤؤؤرقين وغيؤؤؤرهم بؤؤؤذلَ وم هؤؤؤذا تجؤؤؤد أكثؤؤؤر الشؤؤؤيعة اهماميؤؤؤة يت مؤؤؤون
اللحابة بالتواِْ أثناء جم القرلن على حذد اكياَ التي في ا األمؤر بواليؤة أهؤل
البيؤؤَ وأن ؤؤم األولؤؤياء علؤؤى األمؤؤة بعؤؤد النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم,إلى لهؤؤر ذلؤؤَ
ال ذيان من القول بتحريد القرلن ,والقول بأن عليًا رةي هللا عنؤه هؤو الؤذي جمؤ
القؤؤؤرلن الحقيقؤؤؤي كلؤؤؤه ،وتركؤؤؤه مؤؤؤ األولؤؤؤياء بعؤؤؤده م أن عليًؤؤؤا رةؤؤؤي هللا عنؤؤؤه
قؤؤال":أع م النؤؤاأ أجؤ ًؤرا فؤؤي الملؤؤاحد أبؤؤو بكؤؤر " ولكؤؤن أعمؤؤاهم ال ؤؤوى عؤؤن
اتبؤؤاع الح ؤ  ،فكؤؤم مؤؤن المسؤؤا ل واألقؤؤوال التؤؤي هؤؤال وا في ؤؤا عليً ؤا رةؤؤي هللا عنؤؤه،
وسيأتي أمثلة على ذلَ فيما بعد  ،وهؤم يزعمؤون اتباعؤه والؤوالء لؤه واال تمؤام بؤه،
وكؤؤؤذبوا ،فمؤؤؤا أتباعؤؤؤه ومحبؤؤؤوه الحقيقيؤؤؤون إال مؤؤؤن اتبؤؤؤ الحؤؤؤ وهؤؤؤم أهؤؤؤل السؤؤؤنة
والجماعة ،أما هْالء فسؤيتبرأ مؤن م علؤي رةؤي هللا عنؤه يؤوم القيامؤة كمؤا سؤيتبرأ

 - 1روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف عـن علـى رضـي هللا عنـه أنـه قـال  ":وهللا مـا فعـل -أي عثمـان-

في المصاحف إال عن مالء منا  ،قال  :أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد  ،فال تكون فرقة وال اختالف،
ِ
عم ما رأيت " وأخرجه الخطيب في كتاب فضائل القرآن 954 / 2
قلنا  ،فن َ
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المسيع عليه السالم ممؤن ادعؤوا محبتؤه واتباعؤه وهؤم علؤى غيؤر شؤريعته -شؤريعة
التوحيد -اللافية التي جاء ب ا من عند هللا تعالى
وسأورد لَ ِرفًا من كالم م:
في مقدمة ت سير اللافي لل يص الكاشاني:المقدمة السادسة
(في نُبذ مما جاء في جم القرلن وتحري ه وزيادته ونقله وتأويل ذلَ ) قال:
روى علي بن إبراهيم القمي في ت سيره بذسناده عن أبي عبدهللا عليه السالم قال :
إن رسول هللا للى هللا عليه ولله قال لعلي عليؤه السؤالم :يؤا علؤي إن القؤرلن هلؤد
فراشي في اللحد والحرير والقراِيأ فهذوه واجمعوه ،وال تةيعوه كما ةيعَ
الي ود التورا  ،فانِل علي عليه السالم فجمعه في ثؤوب ألؤ ر ثؤم هؤتم عليؤه فؤي
بيته وقال  :ال أرتدي حتى أجمعه قال  :كان الرجل ليأتيؤه فيهؤرج إليؤه ب يؤر رداء
حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى جمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
وفؤؤي الكؤؤافي :عؤؤن محمؤؤد بؤؤن سؤؤليمان عؤؤن بعؤؤص ألؤؤحابه عؤؤن أبؤؤي الحسؤؤن عليؤؤه
السالم قال  :قلَ له  :جعلَ فداَ إنا نسم اكياَ في القرلن لؤيأ هؤي عنؤدنا كمؤا
نسمع ا وال نحسن أن نقرأها كما بل نا عنكم ف ل نأثم فقال :ال  ،اقؤرأوا كمؤا تعلمؤتم
فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيجي كم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن يعلمكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم
أقول  :يعني به لاحب األمر عليه السالم()1
وبذسناده عن سالم بن سلمة قال  :قرأ رجل على أبي عبد هللا عليه السالم وأنا
أستم حروفًا من القرلن ليأ على مايقرْها الناأ فقال أبو عبد هللا عليه
السالم  :كد عن هذه القراء وإقرأ كما يقرأ الناأ  ,حتى يقوم القا م عليه
السالم ,فذذا قام قرأ كتاب هللا تعالى على حده ,وأهرج الملحد الذي كتبه علي
عليه السالم  ،وقال  :أهرجه علي عليه السالم إلى الناأ حين فرد منه وكتبه ،
فقال ل م هذا كتاب هللا كما أنزله هللا على محمد ( للى هللا عليه ولله ) وقد جمعته
بين اللوحين ،فقالوا :هو ذا عندنا ملحد جام فيه القرلن ال حاجة لنا فيه ,فقال
ي أن أهبركم حين جمعته
 :أما وهللا ما ترونه بعد يومكم هذا أب ًدا إنما كان عل ه
لتقرءوه
وبذسناده عن البزنِي قال  :دف أبو الحسن عليه السالم ملح ًا وقال  :ال تن ر
فيه ,ف تحته ()2وقرأَ فيه { :لَ ْم ي ُكن اله َذ َ
ين َك َ ُروا [البينة ]1:فوجدَ فيه اسم
سبعين رجالً من قريش بأسما م وأسماء لبا م قال :فبع إلي  ،ابع إلي
بالملحد " أهك()3
* القراءات المتواترة:
 - 1يعني القا م ( الم دي) إمام م الثاني عشر ال ا ب
 - 2أنظر كيف خالف أمر إمامه ولم يؤتمن على وصيته فكيف يثقون برواية أمثال هؤالء؟
3
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قال السيوِي في اهتقان :
ُ
المشت رون بذقراء القرلن من اللحابة سبعة :عثمان ،وعلؤي ،وأبؤي ،وزيؤد بؤن
ثابَ ،وابن مسعود ،وأَبو الدهرداء ،وأَبو موسى األَشعري كذا ذكرهم الذهبي في
اللؤحابة ،مؤن م أَبؤو هريؤر
[ِبقاَ القراء] قال :وقد قرأ َ على أُبي جماعةٌ مؤن َ
واب ُن عباأ وعبد هللا بن السا ب ،وأ َهذ اب ُن عباأ عؤن زيؤ ٍد أيةؤاً ،وأَهؤذ عؤن م
ه ْل من التابعين
فممؤؤن كؤؤان بالمدينؤؤة :ابؤؤن المس ؤيهب ،وعؤؤرو  ،وسؤؤالم ،وعمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العزيؤؤز،
وسليمان وعِاء ابنا يسار ،و ُمعاذ بن الحار المعؤرود بمعؤاذ القؤاريء ،وعبؤد
الرحمن بن ُهرمز األَعرج ،وابؤن شؤ اب الزهؤري ،ومسؤلم بؤن ُجنؤدَب ،وزيؤد بؤن
أَسلم
وبمكة :عبيؤد بؤن عُميؤر ،وعِؤاء بؤن أَبؤي ربؤاد ،وِؤاوأ ،ومجاهؤد ،و َع ْكرمؤة،
وابن أَبي ُمليكة
وبالكوفة :علقمة ،واألَسود ،ومسرو  ،وعُبيد  ،وعمرو بن شرحبيل ،والحؤار
والربيؤ بؤن ُهثَؤيْم ،وعمؤرو بؤن ميمؤون ،وأَبؤو عبؤد الؤرحمن السؤلَ َمي،
بؤن قؤيأ،
ه
وزر بن ُحبيش ،وعبيد بن نُ َ
ةيلة ،وسعيد بن ُجبير ،والنههعي والشهعبي
وبالبلؤؤر  :أَبؤؤو العاليؤؤة ،وأَبؤؤو رجؤؤاء ،ونلؤؤر بؤؤن عالؤؤم ،ويحيؤؤى بؤؤن يعمؤؤ ُر،
والحسن ،وابن سيرين ،وقتاد
وبالشؤام :الم يؤر بؤن أَبؤي شؤ اب المهزومؤؤي لؤاحب عثمؤان ،وهلي ؤة بؤن سؤعد
لاحب أَبي الدرداء
واعتنوا بةبِ القؤراء أَتؤ هم عنايؤة ،حتؤى لؤاروا أ َ َ همؤةً يُقتَؤدى ب ؤم
تجرد قوم،
ْ
ثم ه
ويُر َحل إلي م
لؤاد ،ثؤم نؤاف بؤن أَبؤي
فكان بالمدينة :أَبو جع ر يزيد بن القعقاع ،ثم شيبة بؤن نَ َ
نعيم
وبمكة :عبد هللا بن كَثير ،وحميد بن قيأ األَعرج ،ومحمد بن ُمحيلن
وبالكوفة :يحيى بن وثهاب ،وعالم بن أَبي النهجود ،وسليمان األ َعمش ،ثم حمز
ثم الكسا ي
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وبالبلر  :عبد هللا بن أَبي إسحا  ،وعيسؤى بؤن عمؤر ،وأَبؤو عمؤرو بؤن العؤالء،
وعالم الجُحْ دَري ،ثم يعقوب الح ْ
ةرمي
وبالشام :عبد هللا بن عامر ،وعِيهة بن قيأ الكالبي ،وإسماعيل بن عبد هللا بؤن
الم اجر ،ث هم يحيى بن الحار الذماري ،ث هم شُريع بن يزيد الحةرميٍ
واشت ر من هْالء في اكفا األ َ مة السبعة:
 -1ناف  ،وقد أَهذ عن سبعين من التابعين ،من م أ َبو جع ر
 -2وابن كثير ،وأَهذ عن عبد هللا بن السا ب اللحابي
 -3وأبو عمرو ،وأَهذ عن التابعين
-4وابن عامر ،وأَهذ عن أَبي الدهرداء ،وأَلحاب عثمان
 -5وعالم ،وأَهذ عن التابعين
سبيعي ومنلور بن المعتمر وغيره
 -6وحمز  ،وأَهذ عن عالم واألَعمش وال ه
 -7والكسا ي :وأَهذ عن حمز وأَبي بكر بن عيهاش
ثم انتشرَ القراءاَ في األ َقِار ،وت هرقوا أُمما ً بعد أُمم ،واشت ر من روا كل
ِري من ِر السبعة راويان:
فعن ناف  :قالون وورش ،عنه
وعن ابن كثير :قُ ْنبل والبزي ،عن أَلحابه عنه
وعن أبي عمرو :الدوري والسوسي ،عن اليزيدي ،عنه
وعن ابن عامر :هشام وابن ذ ْكوان عن أَلحابه ،عنه
وعن عالم :أبوبكر بن عياش  ,وح م,عنه
وعن حمز  :هلد وهالد,عن سليم ,عنه
وعن الكسا ي :الدوري ،وأَبو الحار
الهر وكؤاد الباِؤل يلتؤبأ بؤالح  ،قؤام ج ابؤذ األ ُمؤة ،وبؤال وا فؤي
ثم ل هما اتهس
ْ
االجت ؤؤاد ،وجمعؤؤوا الحؤؤرود والقؤؤراءاَ ،وعؤ َؤزوا الوجؤؤوه والروايؤؤاَ ،وميه ؤزوا
للوها
للوها ،وأَركان ف ه
اللحيع والمش ور والشاذه بأُلو ٍل أ َ ه
ف ؤأ َ هول مؤؤن ل ؤنهد فؤؤي القؤؤراءاَ أَبؤؤو عبيؤؤد القاسؤؤم بؤؤن سؤؤالم ،ثؤؤم أَحم ؤد بؤؤن ُجبيؤؤر
الكوفي ،ثم إسماعيل بن إسحا المالكي لاحب قالون ،ثؤم أَبؤو جع ؤر بؤن جريؤر
الِبري ،ثم أَبو بكر محمد بن أَحمد بن عمر الؤداجوني ،ثؤم أَبؤو بكؤر بؤن مجاهؤد،
ثم قام الناأ في علؤره وبعؤده بالتؤأليد فؤي أَنواع ؤا ،جامعؤا ً وم ؤردا ً ،ومؤوجزا ً
ومس با ً ،وأ َ مة القراءاَ ال تحلى
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وقد لند ِبقؤات م حؤاف اهسؤالم أَبؤو عبؤد هللا الؤذهبي ،ثؤم حؤاف القؤراءاَ أَبؤو
الهير بن الجزري أهك()1

وفي مقدمة ت سير التبيان للِوسي – شير ِا ة االثنى عشرية  -قال:
واعلمؤؤوا أن العُ ؤرد مؤؤن مؤؤذهب ألؤؤحابنا والشؤؤا مؤؤن أهبؤؤارهم وروايؤؤات م أن
القؤؤرلن نؤؤزل بحؤؤرد واحؤؤد  ،علؤؤى نبؤؤي واحؤؤد  ،غيؤؤر أن ؤؤم أجمعؤؤوا علؤؤى جؤؤواز
القؤؤراء بمؤؤا يتداولؤؤه القؤ هراء وأن اهنسؤؤان مهيؤؤر ب ؤأي قؤؤراء شؤؤاء قؤؤرأ ،وكرهؤؤوا
تجوي ؤد قؤؤراء بعين ؤؤا بؤؤل أجؤؤازوا القؤؤراء بال ُمجؤؤاز الؤؤذي يجؤؤوز بؤؤين القؤ هؤراء ولؤؤم
يبل وا بذلَ حد التحريم والح ر ,وروى المهال ون لنا عن النبي لؤلى هللا عليؤه
ولله أنه قال  ( :نزل القرلن على سبعة أحرد كل ا شاد كاد ) أهك()2
ٍ
ٍ
فوا د ذات الة:
األولاى :أ ُنؤؤزل القؤرلن علؤؤى سؤبعة أحؤؤرد كمؤا ثبؤؤَ فؤي السؤؤنة اللؤحيحة ,فقؤؤد روى
ْؤؤن َ
عبه ٍ
ي ه
الشؤؤيهان :البهؤؤاري( )3047ومسؤؤلم( )819وغيرهمؤؤا:ع َْن اب َ
ؤؤاأ َر َةؤؤ َ
ّللاُ
د فَلَؤ ْم أ َ َز ْل
سله َم قَا َل :أ َ ْق َرأ َ َنؤي َجب َْريؤ ُل َ
ّللاُ َ
َ
سو َل ه َ
ّللا َ
علَؤى َح ْؤر ٍ
علَ ْي َه َو َ
ع ْن ُ َما أ َ هن َر ُ
للهى ه
د"
أَ ْ
س ْبعَ َة أَحْ ُر ٍ
ست َ َزي ُدهُ َحتهى ا ْنت َ َ ى إَلَى َ
ؤؤر ْبؤ َ
وفؤؤؤي اللؤؤؤحيحين:البهاري( )4754ومسؤؤؤلم( )818وغيرهمؤؤؤا-أي ً
ؤؤن
ةؤؤؤا -أن ُ
ع َمؤ َ
ا ْل َه ه
سؤو َل
ب قالَ :
ؤان فَؤي َحيَؤا َ َر ُ
يم ب َْن َح َؤز ٍام يَ ْق َؤرأ ُ ُ
س َ
س َمعَُْ َهشَا َم ب َْن َح َك َ
ِا َ
ؤور َ ا ْل ُ ْرقَ َ
يؤر ٍ لَؤ ْم
ست َ َمعَُْ َل َق َرا َء َتؤ َه ،فَؤ َذ َذا ُه َؤو َي ْق َؤرأ ُ َ
ّللاُ َ
هَ
ّللا َ
سله َم ،فَا ْ
علَؤى ُح ُؤر ٍ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
ود َك َث َ
لؤبه ْرَُ َحتهؤى
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ل َؤال َ فَت َ َ
سا َو ُرهُ فَي ال ه
ّللا َ
سله َم ،فَ َك ْدَُ أ ُ َ
علَ ْي َه َو َ
يُ ْق َر ْنَي َ ا َر ُ
للهى ه
س َؤم ْعت ََُ ت َ ْق َؤرأ ُق قَؤا َل :أ َ ْق َرأَنَي َ ؤا
ؤور َ الهتَؤي َ
َ
سله َم ،فَلَبه ْبتُهُ بَ َردَا َ َه فَقُ ْلَُ َم ْن أ َ ْق َرأَََ َهؤ َذ َه الس َ
َ
َ
َ
سؤله َم
ّللاُ َ
ّللاُ َ
سؤو َل ه َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
علَ ْي َه َو َ
سله َم فقُ ْلَُ َ :كذبََْ فؤ َذ هن َر ُ
َر ُ
لؤلهى ه
للهى ه
غي َْؤر َمؤا قَ َؤرأََْ  ،فَا ْن َ
علَى َ
علَيْؤ َه
ّللاُ َ
قَ ْد أ َ ْق َرأَنَي َ ا َ
سؤو َل ه َ
ّللا َ
ِلَ ْقؤَُ بَؤ َه أَقُؤو ُدهُ إَلَؤى َر ُ
لؤلهى ه
ود لَؤ ْم ت ُ ْق َر ْ َني َ ؤا ،فَقَؤا َل
ؤان َ
علَؤى ُح ُؤر ٍ
سله َم ،فَقُ ْلَُ َ :إ َني َ
َو َ
س َمعَُْ َه َذا َي ْق َرأ ُ َب ُ
س َ
ور َ ا ْل ُ ْرقَ َ
سؤ ْلهُْ ,
علَ ْيؤ َه ا ْل َقؤ َؤرا َء َ الهتَؤؤي
شؤا ُم فَقَؤ َؤرأ َ َ
ّللاُ َ
اقؤ َرأْ يَؤؤا َه َ
سؤؤو ُل ه َ
ّللا َ
سؤله َم :أ َ ْر َ
علَ ْيؤ َه َو َ
َر ُ
لؤلهى ه
سله َم َك َذ َلََ أ ُ ْن َزلََْ  ،ث ُ هم قَا َل ْ
ع َم ُؤر،
ّللاُ َ
اق َرأْ يَؤا ُ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
َ
س َم ْعتُهُ يَ ْق َرأ ُ فَقَا َل َر ُ
للهى ه
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
سله َم َ :كذ َلََ أ ْن َزلَؤَْ َ ،إ هن
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
فَقَ َرأَُ ا ْل َق َرا َء َ الهتَي أق َرأنَي ،فقَا َل َر ُ
للهى ه
د ،فَ ْ
َه َذا ا ْلقُ ْر َ
س َر َم ْنهُ "
لن أ ُ ْن َز َل َ
س ْبعَ َة أَحْ ُر ٍ
اق َر ُءوا َما تَيَ ه
علَى َ
لؤلهى
ي َ
ْؤن َك ْعؤ ٍ
وفي لحيع مسلم( )821وغيره ع َْن أُبَؤي َ ب َ
ب رةؤي هللا عنؤه أ َ هن النه َبؤ ه
َان َع ْن َد أ َ َ
سله َم ك َ
س َؤالم  ،فَقَؤا َل :إَ هن
ةا َ بَنَي َغ َ ٍار قَا َل :فَأَتَاهُ َجب َْريؤ ُل َ
ّللاُ َ
علَيْؤ َه ال ه
علَ ْي َه َو َ
ه
1
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ّللا يَأ ْ ُم ُرََ أ َ ْن ت َ ْق َرأ َ أ ُ همت ََُ ا ْلقُ ْر َ
ّللا ُمعَافَاتَؤهُ َو َم ْ َ َرتَؤهَُ ،و َإ هن
لن َ
د ،فَقَؤا َل أ َ ْ
علَى َح ْؤر ٍ
سؤأ َ ُل ه َ
هَ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ه
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ّللا يَؤأ ُم ُرََ أ ْن تَق َؤرأ أ همتُؤََ الق ْؤر َ
علؤى
لن َ
أ ُ همتَي ال ت ُ َِي ُ ذ َلََ  ،ثؤ هم أتَؤاهُ الثانَيَؤة فقؤا َل :إَ هن ه َ
ّللا ُم َعافَاتَهُ َو َم ْ َ َرتَهَُ ،و َإ هن أ ُ هم َتي َال ت ُ َِي ُ َذ َلََ  ،ثُؤ هم َجؤا َءهُ الثها َلثَؤةَ
َح ْرفَي َْن ،فَقَا َل :أ َ ْ
سأ َ ُل ه َ
ّللا ُمعَافَاتَؤهُ
ّللا يَأ ْ ُم ُرََ أ َ ْن ت َ ْق َرأ َ أ ُ همت ََُ ا ْلقُ ْر َ
لن َ
د ،فَقَا َل:أ َ ْ
علَى ث َ َالث َ َة أَحْ ُؤر ٍ
سؤأ َ ُل ه َ
فَقَا َلَ :إ هن ه َ
ّللا يَؤؤأ ْ ُم ُرََ أ َ ْن ت َ ْقؤ َؤرأ َ
َو َم ْ َ َرتَؤهُ َ ،وإَ هن أ ُ همتَؤؤي َال ت ُ َِيؤ ُ َذ َلؤؤََ  ،ث ُؤ هم َجؤا َءهُ ه
الرابَعَؤؤةَ فَقَؤؤا َل:إَ هن ه َ
علَيه فَقَ ْد أَلابوا " ()1
أ ُ همت ََُ ا ْلقُ ْر َ
لن َ
د قَ َر ُءوا َ ْ َ
َ ُ
د فَأَي َما َح ْر ٍ
س ْبعَ َة أَحْ ُر ٍ
علَى َ
وهذه األحرد السبعة التي سأل النبي للى هللا عليه ولله وسؤلم ربهؤه القؤراء ب ؤا
للته يد على أمته  ،ال تعني القؤراءاَ السؤبعة المتؤواتر المؤذكور أعؤاله ،كمؤا قؤد
يتوهم البعص ،وإنما هي أعم من ا فتشمل كل القراءاَ الثابتة عؤن النبؤي لؤلى هللا
عليه ولله وسلم سواء كانَ من القراءاَ السبعة أو العشر أو غيرها
الثانية  :أركان القراء اللحيحة:
األول  :موافقت ا لوجه من أوجه الل ة العربية ،كقراء ابؤن عؤامر لقؤول هللا تعؤالى:
ير َم َن ا ْل ُمش َْر َك َ
علَؤ ْي َ ْم
سؤواْ َ
ين قَتْ َل أ َ ْوالَ َد َه ْم ش َُؤركَآ ُْ ُه ْم َليُ ْؤردُو ُه ْم َو َليَ ْل َب ُ
َ
{و َك َذ َلََ َزيه َن َل َكثَ ٍ
شؤؤاء ّللاُ َمؤؤا فَعَلُؤؤوهُ فَ ؤ َذ ْر ُه ْم َو َمؤؤا يَ ْتَؤ ُؤر َ
ون {األنعؤؤام 137:فقرأهؤؤا ببنؤؤاء
دَي ؤنَ ُ ْم َولَؤ ْؤو َ
ال عل(زين) للمج ول ،ورف (قتل) على أنه نا ؤب فاعؤل ,ونلؤب (أوالدهؤم) م عؤول
للملدر ،وجر(شركا م) مةافًا للملدر ولقد ثبَ أن(شركا م)مرسوم باليؤاء فؤي
الملحد الذي أرسله عثمان إلى الشام وقد أنكر بعؤص النحؤا هؤذه القؤراء بحجؤة
أن ال لل بؤين المةؤاد والمةؤاد إليؤه ال يكؤون إال بؤال رد وفؤي الشؤعر هالؤة،
ولكن القؤراء متؤواتر فؤال تحتؤاج إلؤى مؤا يسؤندها مؤن كؤالم العؤرب ،بؤل تكؤون هؤي
حجة يُرج إلي ا ويُستش د ب ا
الثاني :موافقت ا للرسؤم العثمؤاني ولؤو احتمؤاال ً  ،كؤالقراءتين بذثبؤاَ األلؤد وبحذفؤه
َين {ال اتحة 4:وباهفراد والجمؤ لكلمؤة (أمانؤات م)
في قوله تعالىَ { :ما َل ََ يَ ْو َم الد َ
ع ْ َد َه ْم َراع َ
{والهذ َ
ُون {المْمنؤون 8:وقؤد تكؤون
َين ُه ْم َأل َ َمانَاتَ َ ْم َو َ
في قوله تعالىَ :
القراء ثابتة في بعؤص الملؤاحد العثمانيؤة دون بعؤص كقولؤه تعؤالىَ { :وأ َعَؤ هد لَ ُ ؤ ْم
ار {التوبؤؤؤة 100:بزيؤؤؤاد ل ؤؤؤ (مؤؤؤن) لثبوتؤؤؤه فؤؤؤي
َجنهؤؤؤا ٍ
َ تَجْ ؤ َؤؤري َمؤؤؤن تَحْ ت َ َ ؤؤؤا األ َ ْن َ ُ
الملحد الذي أرسله عثمان إلى مكة دون غيره من الملاحد
الثال  :لحة سندها عن النبي للى هللا عليه وسلم وقد قال زيد بن ثابؤَ:القراء
سنة متبعة
1

 -وفي كتب الشيعة مثل هذه الرواية:كما في كتاب الخصال للشيخ الصدوق( ص ,) 358:وخاتمة

أيضا -من الروايات ما يكذب ذلك ويبين
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وإلى هذه األركان الثالثة يشير اهمام ابن الجزري في ِيبة النشر بقوله:
س َم احتماال ً يَحوي
فكل ما واف َ وجكهَ نحكو َ
للر ْ
وكان ه
ُ
ف كذه الثالثككة األركا ُن
ل هع إسنادًا هكو القرل ُن
و َ
شكذو َذهُ لو أنهُ في السبع َة
َ
وحيثما يَهتكل
ركن أث َب َ
ٍ
وعلى هذا فؤذن اهتؤل ركؤن مؤن هؤذه األركؤان الثالثؤة كانؤَ القؤراء شؤاذ وال يجؤوز
القراء ب ا()1
الفا دةالثالثة :ذهب جمؤاهير العلمؤاء مؤن السؤلد والهلؤد وأ مؤة المسؤلمين إلؤى
أن الملاحد العثمانية التي أرسل ب ا عثمان إلى األملار مشتملة على ما يحتمله
رسم ا من األحرد السبعة ،جامعة للعرةة األهير التؤي عرةؤ ا النبؤي لؤلى هللا
عليه وسلم على جبريل عليه السالم()2
كثير ولكن أش رهم  :ح م بن سليمان ,وأبؤو
الرابعة :روى القراء عن عالم
ٌ
لا بقؤراء علؤي بؤن أبؤي ِالؤب رةؤي هللا
بكر شعبة بن عياش ولقد أقرأ عال ٌم ح ً
عنه وهو اهمؤام األول مؤن األ مؤة االثنؤى عشؤر عنؤد الشؤيعة االثنؤى عشؤرية ،وأقؤرأ
شعبة بقراء ابن مسعود رةي هللا عنه ،فقد روي عن ح م أنه قال:قلَ لعالم:
إن أبا بكر شعبة يهال ني في القراء  ،فقال :أقرأتَ بما أقرأني به أبو عبؤد الؤرحمن
السلمي عن علي بن أبي ِالب رةي هللا عنه ،وأقرأَ شعبة بما أقرأني به زر بؤن
حبيش عن عبد هللا بن مسعود رةي هللا عنه"()3
وأيةًا حمز بن حبيب الزياَ الكوفي أهذ القرلن عن سليمان األعمؤش  ،وحمؤران
بؤؤن أعؤؤين ,وأي ً
ةؤؤا عؤؤن جع ؤؤر اللؤؤاد بؤؤن محمؤؤد البؤؤاقر وهؤو اهمؤؤام السؤؤادأ عنؤؤد
الشيعة االثنى عشؤرية ،وفؤي هؤذا رد علؤى الشؤيعة االثنؤى عشؤرية حيؤ زعمؤوا أن
أ مت م عندهم قرلن يهتلد عن الذي عند سا ر المسلمين
* النسخ في القرآن:
متأهر عنه ،وبؤذلَ يتبؤين ال ؤر
النسر :هو رف الشارع حك ًما من أحكامه بهِاب
ٍ
ل ؤان -الناسؤؤر والمنسؤؤوخ -غيؤؤر
بؤؤين النسؤؤر والتهلؤؤيم ،فالنسؤؤر يكؤؤون فيؤؤه الن ه
ؤأهرا عؤؤن المنسؤؤوخ كنسؤؤر القبلؤؤة مؤؤن بيؤؤَ
مقتؤؤرنين زمانًؤؤا ،بؤؤل يكؤؤون الناسؤؤر متؤ ً
 -1عطية قابل نصر/غاية المريد في علم التجويد ص 19-18 :بتصرف ,وانظر:طيبة النشر في القراءات
العشر لإلمام ابن الجزري بتحقيق محمد تميم الزعبي ص 32:ط دار الغوثاني بدمشق
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المقدأ إلى الكعبة كما في سور البقر ( , )1ونسؤر الثبؤوَ لعشؤر بؤالثبوَ الثنؤين
كمؤؤا فؤؤي سؤؤور األن ؤؤال( , )2ونسؤؤر اللؤؤدقة فؤؤي ليؤؤة النجؤؤوى باكيؤؤة التؤؤي تلي ؤؤا فؤؤي
سور المجادلة()3
لح َكؤ ٍؤم ،من ؤؤا التؤؤدرج و التيسؤؤير والمعالجؤؤة،
والنسؤؤر واق ؤ فؤؤي الشؤؤريعة اهسؤؤالمية َ
)
4
(
يعرد ذلَ َمن له علؤم بشؤ ون الجماعؤاَ وِؤر عالج ؤا وتربيت ؤا وألن النسؤر
ج للجماعة المسؤلمة فؤي علؤرها األول عنؤد نؤزول األحكؤام الت لؤيلية لؤم يثبؤَ
عال ٌ
ؤل مؤؤن الكليؤؤاَ ،بؤؤل كؤؤان يجؤؤيء فؤؤي بعؤؤص أحكؤؤام ت لؤؤيلية جز يؤؤة
النسؤؤر قؤؤِ فؤؤي ُكؤ ٍ
تتعل بش ون الجماعة المسؤلمة لالرتقؤاء ب ؤا والولؤول إلؤى إنشؤاء دولؤة إسؤالمية
ومدينة فاةلة  ،لذا نجد مع م ما وق من النسر كان بالمدينة
وقد أَجم المسلمون على جواز النسر ،وأَنكره الي ود نؤا ً مؤن م أَنؤه بَؤداء ،كالؤذي
يرى الرأي ثؤم يبؤدو لؤه رأي جديؤد  ،وهؤذا قؤو ٌل باِؤل ،ألن النسؤر ال يلزمؤه البؤداء
يشرع الحكم وهو عؤالم بؤأن ملؤلحته ستنقةؤي فؤي الوقؤَ
ألبتة  ،بل هللا جل وعال َ
المعين له  ،وأنه عند ذلَ الوقَ ينسر ذلَ الحكم ويبدلؤه بؤالحكم الجديؤد الؤذي فيؤه
المللحة فذذا جاء ذلَ الوقَ المعين أنجز جل وعال ما كان في علمه الساب من
نسر ذلَ الحكم  ،الذي زالَ مللحته بذلَ الحكم الجديد الذي فيه الملؤلحة كمؤا
أن حدو المرص بعد اللحة وعكسه  ،وحدو ال نى بعؤد ال قؤر وعكسؤه  ،ونحؤو
ذلَ ،ال يلزم فيه البداء  ،ألن هللا عالم بؤأن حكمتؤه اهل يؤة تقتةؤي ذلؤَ الت ييؤر فؤي
وقته المعين له  ،على وف ما سب فؤي العلؤم األزلؤي فكؤذا األَمؤر والن ؤي كمؤا هؤو
واةع
وال يق النسر إال ه في األَمر والنه ي ،ولو بل الهبؤر أَمؤا الهبؤر الؤذي لؤيأ بمعنؤى
الِلب فال يدهله النسر ،ومنه الوعد والوعيد وإذا عرفَ ذلؤَ عرفؤَ فسؤاد لؤن
من أَدهل في كتب النسر كثيرا ً من لياَ اههبار والوعد والوعيد()5
َ

 - 1اآلية144:

 - 2اآليتان66-65:
 - 3اآليتان13-12:

قوم لم يكونوا ذوي دين  ،ولم يتقيدوا من قبله بشريعة ،ولم يكن
 - 4لقد جاء النبي صلى هللا عليه وسلم إلى ٍ
لهم منهاج مستقر ثابت يسيرون عليه ،فلو نزلت عليهم الشريعة دفعة واحدة ما أطاقوها ،ولو جاءتهم
فشيئ ًَا,حتى إذا ذاقوا حالوة اإليمان وبشاشة اإلسالم ،
شيئا
التكليفات جملة لنفروا منها ،لذا جاءت ً
َ
واستأنسوا بذلك ،وراضوا أنفسهم على أحكامه وخطاباته كلها ،هِ
أمور
حرمت عليهم أشياء كانت مباحة وكلفوا ًا
لم يكونوا مكلفيها من قبل.
5
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واألدلة على وقوع النسخ في القرآن:
َ َب َهي ٍْؤر َم ْن َ ؤا أ َ ْو َمثْ َل َ ؤا أَلَؤ ْم ت َ ْعلَؤ ْم أ َ هن
سؤ َ ا نَؤأ ْ َ
س ْر َم ْن ليَؤ ٍة أ َ ْو نُن َ
قول هللا تعالىَ { :ما نَن َ
{وإَ َذا بَ هد ْلنَا ليَةً همك َ
ّللا َ
علَ َى ك َُل َ
َير {البقر  106:وقوله تعالىَ :
ش ْي ٍء قَد ٌ
َ
َان ليَ ٍة َوّللاُ
أ َ ْعلَ ُم َب َما يُنَ َؤز ُل قَؤالُواْ َإنه َمؤا أَنؤََ ُم ْت َ ٍؤر َبؤ ْل أ َ ْكث َ ُؤر ُه ْم الَ َي ْعلَ ُم َ
ؤون {النحؤل 101:وقولؤه:
ّللاُ {األعلى7-6:
سنُ ْق َرََُْ فَ َال ت َن َ
{ َ
سى* َإ هال َما شَاء ه

ومن علماء الشيعة االثنى عشرية قال الهو ي في ت سيره:
كثيرا من أحكام الشرا السابقة قؤد
ال هالد بين المسلمين في وقوع النسر  ،فذن
ً
نسهَ بأحكام الشريعة اهسالمية  ،وإن جملؤة مؤن أحكؤام هؤذه الشؤريعة قؤد نسؤهَ
بأحكام أهرى من هذه الشريعة ن س ا  ،فقد لرد القرلن الكريم بنسر حكم التوجه
في اللال إلى القبلؤة األولؤى  ،وهؤذا ممؤا ال ريؤب فيؤه وإنمؤا الكؤالم فؤي أن يكؤون
شؤ مؤؤن أحكؤؤام القؤؤرلن منسؤؤوها بؤؤالقرلن  ،أو بالسؤؤنة القِعيؤؤة  ،أو باهجمؤؤاع  ،أو
بالعقل "أهك()1
هل يُنسخ القرآن بالسُّنة؟
والجواب:قد اهتلد العلماء في ذلَ :
سؤ ْر َم ْ
َ
سؤ َ ا نَؤأ ْ َ
ؤن ليَؤ ٍة أ َ ْو نُن َ
فقيل :ال يُنسؤر القؤرلن إال ه بقؤرلن ،لقولؤه تعؤالىَ { :مؤا نَن َ
وهيؤرا منؤه إال ه
َب َهي ٍْر َم ْن َ ا أ َ ْو َمثْ َل َ ا [البقر  ]106 :قؤالوا :وال يكؤون مثؤل القؤرلن
ً
قرلن
نِ ُ ع ََن
وقيل :بل ينُسر القرلن بالسنهة ،ألَن ا أَيةًا من عند هللا ،قال تعالىَ { :و َما يَ َ
ٱ ْل َ َوى* ْ
ي يُو َحى [النجم ]4-3 :
إن ُه َو إال ه َوحْ ٌ
والثالؤ  :إذا كانؤؤَ السؤنهة بؤأَمر هللا مؤؤن ِريؤ الؤؤوحْ ي نسؤهَ ،وإن كانؤؤَ باجت ؤؤاد
فال حكاه ابن حبيب النيسابوري في ت سيره
وقال الشافعي :حي وق نسر القرلن بالسنهة ،فمع ا قرلن عاةد ل ا ،وحيؤ وقؤ
نسر السنهة بالقرلن معه سنهة عاةد له؛ ليتبين تواف القرلن والسنهة()2
ه
و قؤؤد ذهؤؤب كثيؤؤر مؤؤن المحققؤؤين إلؤؤى أن السؤؤنة غيؤؤر المتؤؤواتر ال تنسؤؤر القؤؤرلن,
1
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وقالوا :إن ما ورد من األمثلؤة مؤن السؤنة الناسؤهة للقؤرلن يمكؤن بؤالتتب إثبؤاَ أن
مؤ هؤذه السؤنة قرلنًؤا عاةؤدًا ل ؤا ،كآيؤة الولؤية مؤؤثالً نسؤهَ بآيؤاَ المواريؤ مؤ
الحدي اللحيع ":إن هللا أعِى كل ذي ح حقه ,فال ولية لوار ( ")1وكذا ليؤة:
شؤ َ دُواْ
{والالهتَؤؤي يَؤؤأْتَ َ
ست َ ْ
شؤ َ دُواْ َ
علَؤ ْي َ هن أ َ ْربَعؤؤةً َمؤؤن ُك ْم فَؤ َذن َ
اح َ
سؤؤآ َ ُك ْم فَا ْ
ين ا ْل َ َ
شؤؤةَ َمؤؤن نَ َ
َ
سبَيالً {النسؤاء15:
سكُو ُه هن فَي ا ْلبُيُو َ
فَأ َ ْم َ
َ َحت ه َى يَت َ َوفها ُه هن ا ْل َم ْوَُ أ َ ْو يَجْ عَ َل ّللاُ لَ ُ هن َ
سؤبيالً ا ْل َب ْكؤ ُؤر
ليسؤؤَ منسؤؤوهة بحدي ُ ":هؤذوا َ
عنَؤيُ ،هؤذوا عنؤؤي ،قؤؤد َج َعؤ َل هللاُ ل ُ ؤ هن َ
2
ب َج ْلؤ ُد َما َؤ ٍة َوالؤ هؤرجْ ُم ( ) " ولكؤؤن اكيؤؤة
ؤي َ
سؤنَ ٍة َ ،والثهيَؤ ُ
ؤب بَالثهيَؤ َ
بَؤؤا ْلبَ ْك َر َج ْلؤ ُد َما َؤ ٍة َونَ ْؤ ُ
جعلؤؤؤَ لامسؤؤؤاَ غايؤؤؤةً مب مؤؤؤة فجؤؤؤاءَ السؤؤؤنة وبيهنؤؤؤَ تلؤؤؤَ ال ايؤؤؤة وقيل:بل اكيؤؤؤة
الزانَيَةُ َو ه
منسوهة باكية الثانية من سور النور وهي قوله تعالى {:ه
الزانَي فَاجْ َلؤدُوا
ّللا إَ ْن ُك ْنؤت ُ ْم ت ُ ْْ َمنُ َ
ؤاّلِل
ؤون بَ ه َ
َيؤن ه َ
ُك هل َو َ
اح ٍد َم ْن ُ َما َم َةَ َج ْل َد ٍ َو َال تَأ ْ ُه ْذ ُك ْم بَ َ َما َرأْفَؤةٌ فَؤي د َ
ٌ
ع َذابَ ُ َما َ
ِا َ َة َم َن ا ْل ُم ْْ َمنَ َ
َوا ْليَ ْو َم ْاكَ َه َر َو ْليَ ْ
ين
ش َ ْد َ
* والنسخ في القرآن على ثالثة أَضرب :
أَحاادها :مؤؤؤا نسؤؤر تالوتؤؤؤه وحكمؤؤه معؤؤؤا ً وهؤؤو قليؤؤؤل ,ويُسؤؤتدل لؤؤؤه بقؤؤول هللا تعؤؤؤالى:
ّللاُ {األعلؤؤى 7-6:ومثلؤؤوا لؤؤه بقؤؤول عا شؤؤة
سؤؤى*إَ هال َمؤؤا َ
س ؤنُ ْق َرََُْ فَؤ َؤال تَن َ
{ َ
شؤؤاء ه
ؤان فَي َمؤؤا أ ُ ْنؤ َؤز َل َمؤ ْ
شؤ ُؤر َر َ
رةؤؤي هللا عن ؤؤاَ :كؤ َ
ع ْ
َ يُ َح ؤ َر ْم َن ث ُؤ هم
لن َ
َ َم ْعلُو َمؤؤا ٍ
ة ؤعَا ٍ
ؤن ا ْلقُؤ ْؤر َ
سله َم َو ُه هن فَي َمؤا يُ ْق َؤرأ ُ َم ْ
ؤن
ّللاُ َ
س ْه َن َب َه ْم ٍأ َم ْعلُو َما ٍ
سو ُل ه َ
ّللا َ
نُ َ
علَ ْي َه َو َ
ي َر ُ
للهى ه
َ فَت ُ ُوفَ َ
عش ُْر َر َ
َ يُ َح َر ْم َن" نُسر حك ًما وتالو
لن( ")3فقول" َ
َ َم ْعلُو َما ٍ
ةعَا ٍ
ا ْلقُ ْر َ
الضرب الثااني :مؤا نُسؤر تالوتؤه وبقؤي حكمؤه ،ومثلؤوا لؤه بقؤول عا شؤة رةؤي هللا
َ" ف ذا نُسهَ تالوته وبقي
س ْه َن َب َه ْم ٍأ َم ْعلُو َما ٍ
عن ا(في الحدي الساب ) ":ث ُ هم نُ َ
حكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافعي رحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه هللا ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن وافقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
ه
(وهن مما يقرأ ُ من القرلن) :فذن اهره بقاء التالو  ،ولؤيأ
وقد تكلموا في قول ا:
كذلَ
سؤهَ أَيةًؤا ،ولؤم يبلؤه ذلؤَ
وأُجيب بأَن المراد :قارب الوفا  ،أَو المراد:أ َ هن التالو نُ َ
كل الناأ إال ه بعد وفؤا رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ،فَت ُ ُؤوفَي وبعؤص النؤاأ مؤا
زال يقرُْها ولم يعلم بنسه ا وهذا هو األ ر
وقال أَبو موسى األَشعري :نزلَ ثم رفعَ

 - 1رواه أحمد( )17702والترمذي ( ) 2121وصححه ,وأبو داود ( )2870والنسائي()3641وغيرهم

 - 2رواه أحمد( )22718ومسلم( )1690وأبو داود( )4415والترمذي( )1434وابن ماجة(.)2550
 - 3رواه مالَ ( )1270ومسلم ( )1452وغيرهما
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ومثلوا ل ذا الةرب أيةًؤا بآيؤة الؤرجم فقؤد بقؤي ُحكم ؤا ونسؤهَ تالوت ؤا :ع ْ
ْؤن
َؤن اب َ
ع َم ُر بْؤ ُن ا ْل َه ه
ب :لَقَؤ ْد َهشَؤيَُ أ َ ْن يَ ُ
ؤاأ َز َمؤا ٌن َحتهؤى يَقُؤو َل
َ
اأ قَا َل :قَا َل ُ
عبه ٍ
ِؤو َل بَالنه َ
ِؤا َ
ةؤ ٍة َمؤ ْ
ّللا فَ َي َةؤؤلوا َبتَؤ ْؤر ََ فَ َري َ
ّللا  ،أ َ َال َو َإ هن
ص هَ
ب هَ
ؤن فَؤ َؤرا َ َ
قَا َؤ ٌل َمؤؤا أ َ َجؤ ُد الؤ هؤرجْ َم َفؤؤي َكتَؤؤا َ
الر ُج ُل َوقَا َمؤَْ ا ْلبَ َينَؤةُ أ َ ْو ك َ
اد َوقَؤ ْد قَ َرأْت ُ َ ؤا "
َؤان َح ْمؤ ٌل أ َ ْو ا ْعتَ َؤر ٌ
الرجْ َم َح َ ،إ َذا أُحْ َل َن ه
ه
سؤله َم
ّللاُ َ
ش ْي ُر َوال ه
ال ه
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
ار ُج ُمو ُه َما ا ْلبَتهؤةَ " َر َجؤ َم َر ُ
ش ْي َهةُ إَ َذا َزنَيَا فَ ْ
لؤلهى ه
)
1
(
َو َر َج ْمنَا بَ ْع َدهُ" وأقر اللحابة عمر على قوله هذا ولم ينكر عليه أحد من م
وقد أَورد بعة م فيه سْاال ً وهو :ما الحكمة في رف التالو م بقاء الحكمق وهؤاله
أبقيَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتالو ليجتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل بحكم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواب تالوت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق
وأ َجاب لاحب ال نون :بأ َ هن ذلؤَ لي ؤر بؤه مقؤدار ِاعؤة هؤذه األ ُ همؤة فؤي المسؤارعة
ؤن ،مؤؤن غيؤؤر است لؤؤال لِلؤؤب ِري ؤ مقِؤؤوع بؤؤه،
َإلؤؤى بؤؤذل الن ؤؤوأ بِري ؤ ال ؤ َ
فيسرعون بأَيسؤر شؤيء ،كمؤا سؤارع الهليؤل إبؤراهيم إلؤى ذبؤع ولؤدَه بمنؤام ،والمنؤام
أَدنى ِري الوحي()2
* وقد أنكر الهو ي في ت سؤيره ()3هؤذين الةؤربين مؤن النسؤر ،ويُ َؤرد علؤى الهؤو ي
ّللاُ {األعلؤى 7-6:وبؤأن
سنُ ْق َرََُْ فَ َؤال تَن َ
بم وم قول هللا تعالىَ { :
سؤى* َإ هال َمؤا شَؤاء ه
مؤؤن ِا تؤؤه مؤؤن أقؤؤر بؤؤذلَ كالِوسؤؤي والِبرسؤؤي وغيرهمؤؤا ،ثؤؤم ادعؤؤى الهؤؤو ي أن
القؤؤول ب ؤؤذا النسؤؤر نؤؤوع مؤؤن القؤؤول بوقؤؤوع التحريؤؤد ف ؤي القؤؤرلن ،وهؤؤذه م الِؤؤة
واةحة  ،إذ ال ر واةؤع بؤين االثنؤين ،فؤالتحريد يكؤون مؤن فعؤل البشؤر ،ولؤيأ
بوحي  ،وال يستند إلى دليل شرعي ،أما النسر فال يكون إال بؤوحي مؤن هللا تعؤالى،
لؤؤؤذلَ ال يْهؤؤؤذ النسؤؤؤر مؤؤؤن العقؤؤؤل وال مؤؤؤن أقؤؤؤوال األ مؤؤؤة أوغيؤؤؤرهم مؤؤؤن العلمؤؤؤاء
والم سرين  ،بل البد فيه من النم الموحى به قرأنًا كان أو سؤنةً عؤن النبؤي لؤلى
هللا عليه وسلم وذلَ ال يوجد في التحريد كما هو معلوم()4
 -1صحيح:رواه ابن ماجة( )2553وغيره,والحديث في الصحيحين بدون ذكر اآلية المنسوخة.
2
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 - 4قال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان( : ) 447/2ال يصح نسخ حكم شرعي إال بوحي من كتاب أو
ِ
آن َغْي ِر
آي ُاتَنا َبهِيَن ٍ
آءَنا ائت ِبُقْر ٍ
سنة  .ألن هللا ج ال وعال يقول َ { :وِا َذا تتلى َعَلْي ِه ْم َ
ال الذين الَ َيْر ُجو َن لَق َ
ات َق َ
ِ
َن أُبهِدَل ُه ِمن ِتْلَق ِ
اف ِإ ْن َع َصْي ُت َرهحِي
آء نفسي ِإ ْن أَات ِب ُع ِإالا َما يوحى ِإَل اي إني أَ َخ ُ
هاذآ أ َْو َبهدْل ُه ُق ْل َما َي ُكو ُن لي أ ْ َ
اب َي ْومٍ َع ِظيمٍ } [ يونس  - ] 15 :وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل ممنوع  ،وكذلك ال نسخ باإلجماع .
َع َذ َ
ألن اإلجماع ال ينعقد إال بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم  :ألنه ما دام حياً فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى
هللا عليه وسلم  ،وال حجة معه في قول األمة  ،ألن اِهتباعه فرض على كل أحد ولذا ال بد في تعريف اإلجماع
من التقييد بكونه بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم  ،كما قال صاحب المراقي في تعريف اإلجماع :

وهو االتفاق من مجتهدي  ...األمة من بعد وفاة أحمد

وبعد وفاته ينقطع النسخ  .ألنه تشريع  ،وال تشريع البتة بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم  ،والى كون العقل
واإلجماع ال يصح النسخ بمجردهما  -أشار في مراقي السعود أيضاً بقوله في النسخ :
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سر حكمه وبقيَ تالوته
الثالث:ما نُ َ
وهذا الةرب هو الذي فيه الكتب المْل ة ،وهو على الحقيقة قلي ٌل جداًْ ،
وإن أَكثر
الناأ من ذكر اكياَ فيه
ُ
وقد تتب اهمام ابن جرير الِبري اكياَ التي يمكن أن يقال إن ا منسوهة فوج ا
توجي ا ً سديداً ،وبقي عنده قرابة إحدى عشؤر ليؤة فقؤِ هؤي منسؤوهة الحكؤم قِعؤا ً
بنم من القرلن الكريم ،أو السنة اللحيحة ،وهي
لت ير الحكم الالح عن الساب
ٍ
معروفة عند أهل االهتلام في علوم القرلن.
قال السيوِي  :إن الذي أَورده المكثرون أَقسام:
قسم ليأ من النسر في شيء وال من التهليم ،وال له ب ما عالقة بوجه من
{وم هما َر َز ْقنَا ُه ْم يُ ْن َقُ َ
ون [البقر  ،اكية]3 :
الوجوه وذلَ مثل قوله تعالىَ :
{أ َ ْن َقُواْ َم هما َر َز ْقنَاكُم [البقر  ،اكية ]254 :ونحو ذلَ
قالوا :إنه منسوخ بآية الزكا  ،وليأ كذلَ هو با ٍ :
باهن ا  ،وذلَ يللع أَن ي سر:
أ َ هما األُولى :فذن ا هبر في معرص الثناء علي م َ
واهةافة
وباهن ا على األَهل،
بالزكا ،
كاهعانة َ
وباهن ا في األُمور المندوبة َ
َ
َ
َ
وليأ في اكية ما يدل على أ ٍَن ا ن قة واجبة غير الزكا
واكية الثانية :يلل ُع حمل ا على الزكا  ،وقد فسرَ بذلَ
سنا ً [البقر  ،اكية ]83 :عدهه بعة م من
اأ ُح ْ
{وقُولُواْ َللنه َ
وقوله في البقر َ :
المنسوخ بآية السيد وقد َ
لار بأ َ هن اكية حكاية ع هما أَهذه على بني
غلهِه ابن الح ه
وقأ على ذلَ
إسرا يل من الميثا  ،ف و هبر ال نَسر فيه،
ْ
وقسم هو من قسم المهلوم ال من قسم المنسوخ ،ومنه قوله تعالى {فَٱ ْع ُواْ
لَ
َوٱ ْ
ٱّلِلُ َبأ َ ْم َر َه [البقر  ]109 :وغير ذلَ من اكياَ التي ُه ه
ي ه
ل َ ُحواْ َحتهى َيأْتَ َ
باستثناء أَو غاية ،وقد أَهِأ َ من أ َدهل ا في الم ْنسوخ
َ َحتهى يُ ْْ َم هن [البقر  ،اكية ]221 :قيل إنهه
{والَ ت َ ْن َك ُحواْ ٱ ْل ُمش َْركَا َ
ومنه قولهَ :
ُ
لنَاَُ َم َن ٱلهذ َ
اب [الما د  ،اكية ]5 :وإنما هو
{وٱ ْل ُمحْ َ
َين أوتُواْ ٱ ْل َكت َ َ
نُسر بقولهَ :
مهلوم به
وقسم َرف ما كان عليه األَمر في الجاهلية أَو في شرا َم ْن قبلنا ،كذبِال نكاد
والديَة ،و َحلْر ال ه
ِال في الثال وهذا عدم
نساء اكباء ،ومشروعيهة القلام َ
إدهاله في قسم الناسر أَقرب ،وو هج وه :بأ َ هن ذلَ لوعُد في الناسر لعُد جمي
القرلن منه ،إذ كله أَو أَكثره راف لما كان عليه الك ار وأَهل الكتاب
إذا علمَ ذلَ :فقد هرج من اكياَ التي أَوردها المكثرون الجم ال ير ،م لياَ
فلم يكن بالعقل أو مجرد  ...اإلجماع بل ينمى إلى المستند

وقوله « بل ينمى إلى المستند » يعني أنه إذا وجد في كالم العلماء أن نصاً منسو ٌخ باإلجماع  ،فإنهم إنما
يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند اإلجماع  ،ال بنفس اإلجماع  .لما ذكرنا من منع النسخ به شرعاً .
وكذلك ال يجوز نسخ الوحي بالقياس على التحقيق  .أهـ
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الل ع والع و ،إن قلنا إن لية السيد لم تنسه ا ،وبقي مما يللع لذلَ عدد
يسير أهك ()1
و قال الهو ي  :ولتوةيع ما هو اللؤحيع فؤي هؤذا المقؤام نقؤول  :إن نسؤر الحكؤم
الثابَ في القرلن يمكن أن يكون على أقسام ثالثة :
 - 1إن الحكؤؤؤم الثابؤؤؤَ بؤؤؤالقرلن ينسؤؤؤر بالسؤؤؤنة المتؤؤؤواتر  ،أو باهجمؤؤؤاع القِعؤؤؤي
الكاشد عن لدور النسر عن المعلوم عليه السالم( )2وهؤذا القسؤم مؤن النسؤر ال
إشكال فيه عقال ونقال  ،فذن ثبَ في مؤورد ف ؤو المتبؤ  ،وإال فؤال يلتؤزم بالنسؤر ،
وقد عرفَ أن النسر ال يثبَ بهبر الواحد
 - 2إن الحكم الثابَ بالقرلن ينسر بآيؤة أهؤرى منؤه نؤا ر إلؤى الحكؤم المنسؤوخ ،
ومبينة لرفعه  ،وهذا القسم أيةا ال إشكال فيه  ،وقد مثلوا لذلَ بآية النجوى
 - 3إن الحكم الثابَ بالقرلن ينسر بآية أهرى غير نا ر إلى الحكم السؤاب  ،وال
مبينة لرفعه  ،وإنما يلتزم بالنسر لمجرد التنافي بين ما فيلتؤزم بؤأن اكيؤة المتؤأهر
ناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهة لحكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم اكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المتقدمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
والتحقي  :أن هذا القسم من النسر غير واق في القرلن  ،كيد وقؤد قؤال هللا عؤز
وجل  " :أفال يتدبرون القرلن ولو كان من عند غير هللا لوجؤدوا فيؤه اهتالفؤا كثيؤرا
" 82 : 4
كثيرا من الم سرين وغيرهم لم يتأملوا ح التأمل في معاني اكيؤاَ الكريمؤة
ولكن
ً
 ،فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من اكياَ  ،والتزموا ألجلؤه بؤأن اكيؤة المتؤأهر
ناسهة لحكم اكية المتقدمة  ،وحتى أن جملة من م جعلؤوا مؤن التنؤافي مؤا إذا كانؤَ
إحدى اكيتين قرينةً عرفية على بيان المراد مؤن اكيؤة األهؤرى  ،كالهؤام بالنسؤبة
إلى العام  ،وكالمقيد باهةافة إلى المِل  ،والتزموا بالنسر في هؤذه المؤوارد ومؤا
يشب ا  ،ومنشأ هذا قلة التدبر  ،أو التسامع في إِال ل النسؤر بمناسؤبة معنؤاه
الل وي  ،واستعماله في ذلؤَ وإن كؤان شؤا عا قبؤل تحقؤ المعنؤى الملؤِلع عليؤه ،
ولكن إِالقه  -بعد ذلَ  -مبني على التسامع ال محالة أهك()3
هذا وقد يق النسر في السنة أيةًؤا كمؤا فؤي قؤول النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم" :
ؤؤو َ ث َ َ
ورو َهؤؤاَ ,ونَ َ يْؤؤت ُ ُك ْم ع ْ
نَ َ يْؤؤت ُ ُك ْم ع ْ
ؤؤوم ْاأل َ َ
ؤؤال ٍ
ة َ
ؤؤاحي َ فَ ْ
َؤؤن لُ ُح َ
َؤؤن َزيَ َ
ؤؤور فَ ُز ُ
ؤؤار َ ا ْلقُبُ َ
1

-السيوطي /اإلتقان( ) 63-64/3باختصار

2

 -قوله (:المعصوم) ال يقصد الخوئي به النبي صلى هللا عليه وسلم وحده فهذا اللف عند الشيعة -وهو

3

-البيان ( ص)287-286:

أيضا فهم يقولون بعصمتم وبحقهم في نسخ اآليات.وهذا باطل.
منهم -يدخل فيه األئمة االثنى عشر ً
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سؤ َقيَ َة ك َُل َ ؤا َو َال
سقَ ٍ
اء فَاش َْربُوا فَؤي ْاأل َ ْ
سكُوا َما بَدَا لَ ُك ْمَ ,ونَ َ ْيت ُ ُك ْم ع َْن النه َبي َذ َإ هال فَي َ
فَأ َ ْم َ
س َك ًرا" [رواه مسلم(  )977وابن حبان( ) 5391عن بريد ]
تَش َْربُوا ُم ْ
وهنا يبرز لنا سؤال هام :ما عالقة السُّنة بالقرآن؟
والجواب :أن السنة من حي عالقت ا بالقرلن على أربعة أنواع(:)1
النوع األول :بيان التقرير:
وهو أن تأتي السنة بحكم مواف ومِؤاب للحكؤم الؤوارد فؤي القؤرلن ,مسؤا ٍو لؤه فؤي
المعنى ولم تزد عنه ,سواء كانَ قولية أم فعلية
فالقولية :كأمر النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم لللؤحابة بلؤيام رمةؤان وإتمؤام الحؤ
ولؤؤلة األرحؤؤام والولؤؤية بالوالؤؤدين وبالجؤؤار وباليتؤؤامى وبالنسؤؤاء وغيؤؤر ذل ؤَ ممؤؤا
يواف ما جاء في القرلن ويِابقه
وال عليؤؤة :أن هللا أمؤؤر فؤؤي الوةؤؤوء ب سؤؤل الوجؤؤه  ,والك ؤؤين إلؤؤى المؤؤرفقين ,ومسؤؤع
الرأأ ,وغسل الرجلين إلى الكعبين ,ف عل النبي ذلَ امتثؤاال ً ألمؤر هللا تعؤالى ,وتعلؤم
اللحابة منه ذلَ
النوع الثاني :بيان الت سير:
ومن األمثلة على ذلَ:
 -1أن يأتي الحكم أو القول في القرلن مجمؤالَ ,ال يُؤدرى المؤراد منؤه ت لؤيالً ,فتؤأتي
السؤؤنة فتبؤؤين الت لؤؤيل ومثال ذلؤؤَ أن هللا تعؤؤالى أمؤؤر باللؤؤال ولكؤؤن لؤؤم يبؤؤين عؤؤدد
الللواَ  ,وال عدد الركعاَ ,وال كي يات ؤا ,وال أوقات ؤا ,وال كؤل شؤروِ ا ,فجؤاءَ
السنة ببيان كؤل ذلؤَ وت لؤيله,وكذلَ جؤاءَ بت لؤيل أحكؤام الزكؤا ومناسؤَ الحؤ
وغير ذلَ مما جاء مجمالً غير م ل ٍل في القرلن
 -2ومنه ما جاء في القرلن عا ًما فهللته السنة كالحدي  -الؤذي فؤي اللؤحيحين
وغيرهما -الذي يبين أن ال لم المراد فؤي قولؤه تعؤالى { :الهؤذ َ
سؤوا
َين ل َ َمنُؤوا َولَؤ ْم يَ ْل َب ُ
إَي َمانَ ُ ْم بَ ُ ْل ٍم [األنعام ]82:ليأ على عمومه كما ف م بعص اللحابة بل المؤراد بؤه
الشرَ كما بينه ل م النبي للى هللا عليه وسلم
 -3ومنؤؤه تقييؤؤد المِل ؤ كاألحادي ؤ التؤؤي بينؤؤَ المؤؤراد مؤؤن اليؤؤد 2فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالى:
ؤارقَةُ فَؤ ْ
ؤاق َ
ِعُوا أ َ ْي َديَ ُ َما [الما ؤؤد  ]38:أن ؤؤا اليؤؤد اليمنؤؤى وتقِ ؤ مؤؤن
ؤار ُ َوال ه
{ َوال ه
سؤ َ
سؤ َ
ؤؤر ًزا وقيمتؤؤؤه ربؤؤؤ دينؤؤؤار فلؤؤؤاعدًا ,وقؤؤؤد روى
الكؤؤؤد,وال تقِؤؤؤ إال فيمؤؤؤا كؤؤؤان محؤ ه
الترمذي( )145ولححه عن ابن عباأ قال :فَكَانََْ السنهةُ َفي ا ْلقَ ِْؤ َ ا ْل َك هي َْن وجؤاء
د"
ي رةي هللا عنه من ال َك َ
في لحيع البهاري معلقًا ً( " :)2491 /6وقِ عل ،
-1أنظر:الواضح في أصول الفقه لألشقر(ص )90-88:والحديث والمحدثون(ص )45-38:لمحمد أبو زهو
- 2أن ر ت ليل ذلَ بأدلته في السنن الكبرى( )253-282/8للبي قي( كتاب السرقة جماع أبواب القِ في
السرقة)
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 -4ومنه توةيع المشؤكل كالحؤدي  -الؤذي فؤي اللؤحيحين وغيرهمؤا -الؤذي يبؤين
ش َربُوا َحتهى َيت َ َبيه َن لَ ُك ُم ا ْل َه ْي ُ
المراد من الهيِين في قوله تعالىَ { :و ُكلُوا َوا ْ
ص
ِ ْاألَبْؤ َي ُ
س َو َد َم َن ا ْل َجْ َر [البقر  ]187:حي ف م منه أحد اللحابة -وهو عدي
َم َن ا ْل َهي َِْ ْاأل َ ْ
اص
س َوا ُد الله ْي َل َوبَيَ ُ
بن حاتم -العقال األبيص والعقال األسود فقال النبي " :إَنه َما َذ َلََ َ
النه َ َار"
فالسؤؤؤنة عمو ًمؤؤؤا تبؤؤؤين مجمؤؤؤل القؤؤؤرلن وتهلؤؤؤم عامؤؤؤه وتقيؤؤؤد مِلقؤؤؤه وتوةؤؤؤع
مشكله,وهذا كله من بيان الت سير
الثالث:بيان التبديل:
ؤأهر مهؤؤالد أو معؤؤارص لمؤؤا ذُكؤؤر فؤؤي القؤؤرلن  ,علؤؤى
وهؤؤو أن تؤؤأتي السؤؤنة بحكؤؤم متؤ ٍ
وج ٍه ال يمكؤن الجمؤ بين مؤا ,فتكؤون ناسؤهة له,والنسؤر مؤن قبيؤل البيؤان ألنؤه بيؤان
سؤؤمي بيؤؤان التبؤؤديل ,وهؤؤذا يثبتؤؤه بعؤؤص العلمؤؤاء وينكؤؤره
انت ؤؤاء أمؤؤد الحكم,ولؤؤذلَ ُ
بعة م ,كما بينا ذلَ سابقًا
الرابع:أن تأتي السنة بحكم جديد ,مستقلة به ,ليأ له ذكر في القرلن ,وهؤو حجؤة
أيةًا ,بداللة لد الرسؤول لؤلى هللا عليؤه وسؤلم وأنؤه ال ينِؤ عؤن ال ؤوى ,وقؤد
أمر القرلن ن سؤه بِاعؤة الرسؤول لؤلى هللا عليؤه وسؤلم وبؤين أن ِاعتؤه إنمؤا هؤي
ِاعة هلل تعالى  ,فلو كان ال يِاع إال فيما يواف القؤرلن لؤم تكؤن لؤه ِاعؤة هالؤة,
بل كانَ الِاعة حين ذ للقرلن فقِ وهذا يهالد ما جاء في القرلن فقؤد قؤال تعؤالى :
سو َل فَقَ ْد أ َ َ
ّللا َوأ َ َِيعُؤوا
ِا َ
الر ُ
{ َم ْن يُ َِ َ ه
ّللا [النساء ]80:وقال تعالى {:قُ ْل أ َ َِيعُوا ه َ
ع هَ
سؤؤؤو َل {النور 54:وقؤؤؤال تعؤؤؤالى {:يَؤؤؤا أَي َ ؤؤؤا الهؤؤؤذ َ
ّللا َوأ َ َِيعُؤؤؤوا
الر ُ
ه
َين ل َ َمنُؤؤؤوا أ َ َِيعُؤؤؤوا ه َ
سو َل [النساء ]59:وقد كرر ال عل(أِيعوا) ليثبَ وجوب ِاعتؤه لؤلى هللا عليؤه
الر ُ
ه
وسلم ِاعة مِلقة غير مقيد كما يجب ِاعة هللا تعؤالى ِاعؤة مِلقؤة غيؤر مقيؤد ,
ع ْنهُ فَانت َ ُ وا {الحشؤر 7:وأيةًؤا
سو ُل فَ ُهذُوهُ َو َما نَ َ ا ُك ْم َ
الر ُ
وقال تعالى { َو َما لتَا ُك ُم ه
ؤاب َوا ْل َح ْك َم ؤةَ {النسؤؤاء 113:ي ؤدل علؤؤى أن
قؤؤول هللا تعؤؤالىَ {:وأَنؤ َؤز َل ّللاُ َ
علَ ْيؤؤََ ا ْل َكتَؤ َ
الحكمؤة شؤيء لهؤؤر غيؤر الكتؤاب  ,وال تكؤؤون إال السؤنة ,وقؤال النبؤؤي لؤلى هللا عليؤؤه
ؤاب َو َمثْلَؤهُ َمعَؤهُ ,أ َ َال َإنَؤؤي أُوتَيؤَُ ا ْلقُؤ ْؤر َ
لن َو َمثْلَؤهُ َمعَؤهَُ ,ال
وسؤلم " :أ َ َال َإنَؤؤي أُوتَيؤؤَُ ا ْل َكت َ َ
لن فَ َمؤا َو َجؤ ْدت ُ ْم فَيؤ َه َمؤ ْ
ؤن
علَؤؤى أ َ َري َكتَؤ َه يَقُؤو ُلَ :
شؤَُ َر ُجؤ ٌل يَ ْنثَنَؤؤي شَؤ ْبعَانًا َ
يُو َ
علَؤ ْي ُك ْم بَؤا ْلقُ ْر َ
ؤار ْاأل َ ْه َلؤي َ,
َح َال ٍل فَأ َ َحلوهُ َو َما َو َج ْدت ُ ْم َفي َه َم ْن َح َر ٍام فَ َح َر ُموهُ ,أ َ َال َال َي َحل لَ ُك ْم لَحْ ُم ا ْل َح َم َ
السؤؤبَاعَ ,أ َ َال َو َال لُقَ َ
ِؤؤةٌ َمؤ ْ
ب َمؤ ْ
ع ْن َ ؤؤا
ي َ
ؤن َمؤؤا َل ُمعَا َه ؤ ٍد َإ هال أ َ ْن يَ ْ
ؤن َ
َو َال ُكؤؤل ذَي نَؤؤا ٍ
س ؤت َ ْنَ َ
احبُ َ اَ ,و َم ْن نَ َز َل بَقَ ْو ٍم فَعَلَ ْي َ ْم أ َ ْن يَ ْق ُرو ُه ْم فَ َذ ْن لَ ْم يَ ْق ُؤرو ُه ْم فَلَ ُ ؤ ْم أ َ ْن يُ ْع َقبُؤو ُه ْم بَ َمثْؤ َل
َ
ل َ
قَ َرا ُه ْم"[ رواه أحمد(  - )17213بسند لحيع  -وأبو داود ( )4604وغيرهما ]
وإنما ذكرنا ذلَ لتعلم هِأ أول َ الذين يتركون الحؤ فؤي ت سؤير جملؤة مؤن األيؤاَ
– كمؤا ي عؤل كثيؤ ٌؤر مؤن م سؤري الشؤؤيعة االثنؤى عشؤرية -بؤؤدعوى أن األحاديؤ التؤؤي
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وردَ بشؤؤأن ا أحاديؤ لحؤؤاد ال تقؤؤوم ب ؤؤا حجؤؤة وي سؤؤرون اكيؤؤاَ بمنؤؤأى عؤؤن هؤؤذه
األحادي
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القسم الثاني
التفسير بين أهل السنة والشيعة اإلمامية

معنى التفسير والتأويل والفرق بين:ما :
{و َال َيأْتُو َنؤََ َب َمثَؤ ٍل َإ هال َج ْنَؤاََ
* الت سير في الل ة :هواهيةؤاد والتبيؤين قؤال تعؤالىَ :
سؤ َ
سؤؤر بمعنؤؤى :بؤيهن ووةؤؤع ,وكؤؤال ٌم
ؤن ت َ ْ َ
سؤؤيرا ً [ال رقؤؤان ]33:فقولنؤؤا :ف ه
بَؤؤا ْل َح َ َوأَحْ َ
م سر :أي واةع اهر
وأما الت سير فؤي االلؤِالد :ف ؤوعل ٌم يُعؤرد بؤه ف ؤم كتؤاب هللا تعؤالى المنؤزل علؤى
وحك ََمؤه( ,)1أو:
نبيه محمد للى اله عليه وسلم ,وبيؤان معانيؤه واسؤتهراج أحكامؤه َ
1
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هو علم يبحؤ فيؤه عؤن القؤرلن الكؤريم مؤن حيؤ داللتؤه علؤى مؤراد هللا تعؤالى بقؤدر
الِاقة البشرية
سؤر أرجؤ اكيؤة إلؤى
* و أما التأويل ل ًة :ف و من األ َ ْول بمعنى الرجؤوع ,فكؤأن الم َ
ما تحتمله من المعاني
أو َل
ويرى بعص العلماء أن التأويل
ٌ
مؤرادد للت سؤير ,حتؤى قؤال لؤاحب القؤاموأ :ه
سره ,ومنه قولؤه تعؤالى {:ا ْبتَ َؤاء ا ْل َتْنَؤ َة
الكالم تأويالً وتأوله بمعنى :دبهره وقدهره وف ه
َوا ْبتَ َاء تَأ ْ َوي َل َه َو َما يَ ْعلَ ُم تَأ ْ َويلَهُ إَال ه ّللاُ [لل عمران]7:
أما التويل في االلِالد :ف و عند المتقدمين بمعنى الت سير ,فيقال:ت سير القرلن,
بمعنى واحد فت سير الِبري سماه " جام البيان عن تأويؤل
ويقال:تأويل القرلن,
ً
لي القرلن "  ،وعند ت سير اكياَ الكريمة يقول  :القول في تأويل كذا  ،أو اهتلؤد
أهل التأويل  ،أو ات أهل التأويل إلر

وذهب فري ٌ من العلماء إلى أن بين الت سير والتأويل فر ًقؤا جليًؤا ,وقؤد اشؤت ر هؤذا
عند المتأهرين
فالت سؤؤير عنؤؤدهم هؤؤو المعنؤؤى ال ؤؤاهر مؤؤن اكيؤؤة الكريمؤؤة وأمؤؤا التأويؤؤل ف ؤؤو تؤؤرجيع
معؤان( (1ولؤيأ هؤذا
بعص المعاني المحتملؤة مؤن اكيؤة الكريمؤة التؤي تحتمؤل عؤد
ٍ
الترجيع بقِعي بل هو ترجيع باأل ر واألقوى
معنؤى لهؤؤر
أمؤا التأويؤل فؤؤي ألؤول ال قؤه فيعنؤؤون بؤه لؤرد الل ؤ عؤن ؤاهره إلؤؤى
ً
لدليل يقترن به الستحالة حمؤل الل ؤ علؤى ؤاهره شؤرعًا وعقؤالً قؤال ابؤن تيميؤة "
والمحدثة والمتلوفة ونحوهم
التأويل في عرد المتأهرين من المت ق ة والمتكلمة
َ
 :هو لرد الل عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجود لدليل يقترن بؤه  ،وهؤذا
((2
هو التأويل الذي يتكلمون عليه في ألول ال قه ومسا ل الهكالد أهك
وقؤؤد يِل ؤ علؤؤى الت سؤؤير أية ؤا ً :المعنؤؤى ؛ فؤؤال راء ك مؤؤثالً ك سؤؤمى ت سؤؤيره "
معاني القرلن "  ،وس ل أبو العباأ أحمد بن يحيى عن التأويل فقال  :التأويل
((3
والمعنى والت سير واحد  ،وقال مثل هذا ابن األعرابي
وروى عؤؤن ابؤؤن مسؤؤعود أنؤؤه قؤؤال  :كؤؤان الرجؤؤل منؤؤا إذا تعلؤؤم عشؤؤر ليؤؤاَ لؤؤم
يجاوزهن حتى يعرد معاني ن  ،والعمل ب ن () 4
* أقسام التفسير:

1

 -التبيان في علوم القرآن للصابوني ص74:

 - 2دقائق التفسير من تفسيراإلمام ابن تيمية ص 110-109:وقال ال هر الرازي محمد بن عمر بن الحسين
(َ  )606في كتابه أساأ التقديأ م ( - :222:التأويل هو لرد الل عن اهره إلى معناه المرجود ،
م قيام الدليل القاِ عن أن اهره محال) ونلح عند الرازي أن التأويل (الذي بمعنى لرد الل عن
اهره) ال يلجأ إليه إال إذا دعَ الحاجة  ،واستحال قبول المعنى ال اهر
 -3راجع لسان العرب  ،مادتى " فسر " و " أول " .
 -4انظر تفسير الطبري (. ) 80 /1
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 -1الت سير بالرواية أوالت سير بالمأثور
 -2الت سير بالدراية أوالت سير بالرأي
 -3الت سير باهشار أواهشاري
ومؤؤن ن ؤؤر إلؤؤى كتؤؤب الت اسؤؤير مؤؤن أهؤؤل السؤؤنة أو الشؤؤيعة أو غيرهمؤؤا يجؤؤد من ؤا مؤؤا
يشتمل على أحد هذه األقسؤام ومن ؤا مؤا يشؤتمل علؤى اثنؤين ومن ؤا مؤا يشؤتمل علؤى
الثالثة أقسام وإنما ترت قيمة الت سير كلما كان يحتوي على لؤحة الروايؤة وقؤو
الدراية ,م سالمة العقيد والبعد عن ال وى ,وت بِ بعكأ ذلَ
** التفسير بالمأثور:
يشمل الت سير المأثور -1 :مؤا جؤاء فؤى القؤرلن ن سؤه مؤن البيؤان والت لؤيل لؤبعص
لياته ،ألنؤه قؤد يَ َؤر ُد إجمؤال فؤي ليؤة تبينؤه ليؤة أهؤرى  ،وإب ؤام فؤي ليؤة توةؤحه ليؤة
أهرى  ،وهكذا()1

 - 1ويدخـل فـي مصطلـح تفسير القرآن بالقرآن ما يلي :
أ -اآلية المخااة آلية عامة:

ِ
ِ
ِ
ــم األ َْمـــ ُن َو ُهـــم
إيمـــاَن ُهم ِب ُ
ورد لفـــ الظلـــم عامـــاً فـــي قولـــه تعـــالى{ :االـــذ َ
ظْلـــ ٍم أ ُْوَلئـــ َك َل ُهـ ُ
آمُنـــوا َوَلـ ْــم َيْلب ُســـوا َ
ين َ
{إن
خصــه الرســول صــلى هللا عليــه وســلم بالشــرك  ،واســتدل لــه بقولــه تعــالى :ا
م ْه َتـ ُـدو َن}[األنعام .]82 :وقــد ه
ِ
يم} [لقمان.]13 :
الشْر َك َل ُ
ِه
ظْل ٌم َعظ ٌ
أب :مسـلم أوكـافر  ،وهـو مخصـوص
ـ وفي قوله تعالىَ { :وُقل ارِهب ْار َح ْم ُه َما} [اإلسـراء.]24 :عمـوم يشـمل كـل ٍ
ِ
ِ
ِ
ين َوَل ْـو َكـ ُانوا أ ُْولِـي ُقْرَحى}[التوبـة.]113 :فخـرج
آمُنـوا أَن َي ْس َـت ْغفُروا لِْل ُم ْش ِـرك َ
ان لِلانِب ِهي َواالذ َ
{ما َك َ
ين َ
بقوله تعالىَ :
بهذا االستغفار لألبوين الكافرين  ،وظهر أن المراد بها األبوان المؤمنان .
ب -اآلية المبيّنة آلية مجملة:

ـاهم ي ِ
نفُقـو َن} [البقـرة ، ]3 :وحـين فـي مواضـع
ـ أجمل هللا القدر الذي ينبغي إْن َفا ُق ُه في قوله تعالىَ { :و ِم امـا َرَزْقَن ُ ْ ُ
وسـد حاجـة ال َخهلـة التـي البـد منهـا  ،وذلـك كقولـه{ :
أخر :أن القدر الـذي ينبغي إنفاقـه هـو الزائـد عـن الحاجـة ه
ِ
البـد منهـا  ،علـى
الع ْف َو} [البقرة ]219 :والمراد بالعفو :الزائد على قدر الحاجة التي ه
َوَي ْسأَُلوَن َك َما َذا ُينفُقو َن ُق ِل َ
أصح التفسيرات  ،وهو مذهب الجمهور .
ه
ِ
ا
ا
ِ
يم ُة األَ ْن َعامِ إال َما ُي ْتَلى َعَلْي ُك ْم} [المائـدة ، ]1 :إجمـال فـي المتلـو  ،وقـد هبينـه
ـ وفي قوله تعالى { :أُحل ْت َل ُكم َبه َ
ُهـ ال لِ َغي ِـر ا ِ
يـر ومـا أ ِ
الـدم وَل ْحـم ِ
الخ ِ
َّللا ِب ِـه َواْل ُمْن َخِنَقـ ُة َواْل َم ْوُقـوَذ ُة َواْل ُم َتَرهِدَيـ ُة
ْ
المْي َتـ ُة َو ا ُ َ ُ
نز ِ َ َ
قوله تعالىُ { :حهِرَم ْـت َعَل ْـي ُك ُم َ
ِ
صب}[المائدة.]3 :
يح ُة َو َما أ ََك َل ا
َوالانط َ
السُب ُع إالا َما َذكْ
اي ُت ْم َو َما ُذ ِب َح َعَلى الن ُ
ج -اآلية المقيدة آلية مطلقة:
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 -2وما نُقل عن الرسول للى هللا عليه وسلم
 -3وما نُ َقل عن اللحابة رةوان هللا علي م
 -4وما نُ َقل عن التابعينَ ،من كل ما هو بيان وتوةع لمراد هللا تعالى مؤن نلؤوم
كتابه الكريم
ى عن التابعين  -وإن كؤان فيؤه هؤالد :هؤل
وإنما أدرجنا فى الت سير المأثور ما ُر َو َ
هؤؤو مؤؤن قبيؤؤل المؤؤأثور أو مؤؤن قبيؤؤل الؤؤرأى  -ألننؤؤا وجؤؤدنا كتؤؤب الت سؤؤير بالمؤؤأثور،
ى عن النبؤى
كت سير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما ،لم تقتلر على َذ ْكر ما ُر َو َ
ى عؤؤن ألؤؤحابه ،بؤؤل ةؤؤمَ إلؤؤى ذلؤؤَ مؤؤا نُ َقؤؤل عؤؤن
لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ومؤؤا ُر َو َ
التابعين فى الت سير كالحسن البلري وأبي العالية ومحمد بؤن كعؤب القر ؤي وزيؤد
بن أسلم ومجاهد وقتاد وغيرهم
أما ت سير القرلن بالقرلن أو بما ثبَ من الس هنة اللحيحة ،فذلَ مما ال هؤالد فؤى
قبولؤؤؤؤؤؤه ،ألنؤؤؤؤؤؤه ال يتِؤؤؤؤؤؤؤر إليؤؤؤؤؤؤه الةؤؤؤؤؤؤعد وال يجؤؤؤؤؤؤؤد الشؤؤؤؤؤؤَ إليؤؤؤؤؤؤه سؤؤؤؤؤؤؤبيالً
ــــ أطلـــق هللا اســـتغفار المالئكـــة لمـــن فـــي األرض  ،كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى { :واْلم ِ
الئ َكـــ ُة ُي َسـ هِــب ُحو َن ِب َح ْمـــ ِد َرهِح ِهـ ْــم
َ َ
ِ
َوَي ْس َت ْغ ِفُرون لِمن ِفي األَْر ِ
ين َي ْح ِمُلـو َن
قيد هذا اإلطالق بالمؤمنين في قوله تعالى{ :االذ َ
ض} [الشورى ، ]5 :وقد ه
َ
و ومن حوَله يس ِبحو َن ِبحم ِد رِح ِهم وي ْؤ ِمُنو َن ِب ِه ويس َت ْغ ِفرو َن ِلال ِ
آمُنوا } [ غافر.]7 :
ين
ذ
العْر َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ه ُ
َ ْ َه ْ َُ
ََ ْ ُ
َ
َ َ
ِ
ِ
ا
ـل َت ْـوَح ُت ُه ْم } [آل عمـران ، ]90 :إطـالق
ـ وفي قوله تعالى { :ا
إن اَلذ َ
إيمان ِه ْم ُث ام ْازَد ُادوا ُك ْفـ اًر لـن ُت ْقَب َ
ين َك َفُروا َب ْع َد َ

مقيـد فـي قـول بعـض العلمـاء بأنـه إذا أ هخـروا التوبـة إلـى حضـور المـوت  ،ودليـل
في عدم قبـول التوبـة  ،وهـو ه
التقييد قوله تعالى { :وَليس ِت الاتوب ُة لِال ِذين يعمُلـو َن ا ِ
اآلن
ـال إِهنـي ُتْب ُ
ـت َ
الس هِـيَئات َحاتـى إ َذا َح َض َـر أ َ
َْ
َ َْ
المـ ْو ُت َق َ
َح َـد ُه ُم َ
َ ََْ
ِ
وتو َن َو ُه ْم ُكاف ٌار } [النساء.]14 :
ين َي ُم ُ
َوال اَلذ َ

د -تفسير لفظة غريبة في آية بلفظة أش:ر من:ا في آية أخرى:
ِ
نضود} [هود ، ]82 :والممطر عليهم هـم
َم َ
طْرَنا َعَلْي َها ِح َج َارًة ِهمن ِس ِهج ٍ
يل ام ُ
ورد لف «س هجيل»في قوله تعالىَ :
{وأ ْ
قوم لوط (عليه الصالة والسالم)  ،وقد وردت القصة في الذاريات وبـان أن المـراد بالسـجيل :الطـين  ،فـي قولـه
ِ
تعالىَ { :قاُلوا إانا أُرِسْلَنا إَلى َقـو ٍم م ْج ِرِم َ ِ ِ
ـارًة ِهمـن ِطـي ٍن} [الـذاريات .)15(]33 ، 32 :ومثـل
ْ
ْ
ـل َعَل ْـي ِه ْم ح َج َ
ين*لُنْرس َ
ِ
السماء وال ا
ط ِار ِق} [الطارق ]1 :بقوله تعالى في نفس السورة { :الـان ْج ُم
تفسير « الطارق» في قوله تعالىَ { :و ا َ َ
ال اث ِ
اق ُب} [الطارق]3 :
هـ -تفسير معنى آية بآية أخرى:
ِ
ِ
ض} [النسـاء:
ين َك َف ُـروا َو َع َص ُـوا ا
ـول َل ْـو ُت َسـ اوى ِب ِه ُـم األَْر ُ
التسوية باألرض في قوله تعـالىَ { :ي ْو َمئـ ٍذ َي َـود اَلـذ َ
الر ُس َ
ِ
اء  ،ويوضــح هــذا المعنــى قولــه
 ، ]42يـراد بهــا :أن يكونـوا كــالتراب  ،والمعنــى :يـ ه
ـودون لــو ُجعلـوا واألرض سـو ً
الكـ ِ
ـت ُتَراب ـاً} [النبــأ(.)16(]40 :مســتفاد مــن :مص ـادر التفســير لمســاعد بــن
ـول َ
ـافُر َيــا َلْي َتِنــي ُكنـ ُ
تعــالىَ { :وَيُقـ ُ
سليمان الطيار )
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لِعؤن فؤي السؤند أو المؤتن
وأما ما لم تلع نسبته إلى النبى لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
ٍ
فذلَ مردود غير مقبول
وأما ت سير القرلن بما يُروى عن اللحابة أو التابعين ،ف يه ما ثبَ عؤن م بالسؤند
اللحيع  ,وفيه ما نقل عن م بالسند الةعيد ,بل وفيه ما نسب إلؤي م كؤذبًا ولؤيأ
من كالم م وقيهص هللا تعالى مؤن العلمؤاء َمؤن بؤين اللؤحيع مؤن السؤقيم ,وإن كؤان
ؤى ألؤحاب ا بجمؤ
لؤحيح ا وسؤؤقيم ا ال يؤزال هليِؤا ً فؤى كثيؤؤر مؤن الكتؤؤب التؤى َ
عنَؤ َ
شؤتاَ األقؤوال ولؤم يكؤؤن عنؤدهم َملَكؤة التحؤؤري ولؤذلَ سؤتجد كثيؤ ًؤرا مؤا يؤذكر بعؤؤص
ؤارا –ال تثبؤؤَ -ثؤؤم يحتجؤؤون بأن ؤؤا موجؤؤود فؤؤي كتؤؤب أهؤؤل السؤؤنة
م سؤؤري الشؤؤيعة لثؤ ً
ليعمؤؤوا علؤؤى القؤؤاريء األمؤؤر فؤؤي ن لؤؤحة مؤؤا ذكؤؤروه لمجؤؤرد أنؤؤه مؤؤذكور فؤؤي بعؤؤص
الت اسير عند أهل السنة ,وليسَ العبر بعؤدد مؤن رواه وإنمؤا العبؤر بلؤحة السؤند
إلى قا له ,فكم من األحادي واكثار ليأ ل ا إال ِري واحد ولكن ؤا لؤحيحة ألن ؤا
استوفَ شروِ اللحة المعروفة عند ال ُم َح َدثين ,1وكم من حدي ٍ تعؤددَ ِرقؤه وال
قيمة ل ا ألن جميؤ ِرقؤه ال تهلؤو مؤن كؤذاب أو مؤت م بكؤذب ,بؤل مؤن المعلؤوم عنؤد
المحدثين أن الحدي الذي كثرَ ِرقه ولكن ال تهلو من كذاب أو مت م بكذب ,فؤذن
َ
كثر الِر ال تقويه بؤل تزيؤده ةؤع ًا علؤى ةؤع ه لتؤوارد الكؤذابين عليؤه بهؤالد
ع أو مت ٌم بكذب ف ذا قد يتقوى بكثر الِر
الحدي الذي ليأ في ِرقه وةا ٌ
هل فسّر الرسول الى الله عليه وسلم القرآن كله؟
إن الرسول للى هللا عليه وسلم بيهن الكثير من معانى القرلن أللحابه ،كمؤا تشؤ د
بين كل معانى القرلن ،ألن من القرلن ما اسؤتأثر هللا
بذلَ األحادي اللحيحة ،ولم يُ َ
تعالى بعلمه ،ومنه ما يعلمه العلماء ،ومنه ما تعلمه العرب مؤن ل ات ؤا ،ومنؤه مؤا ال
يعُذر أحد فى ج الته كما لرد بذلَ ابن عباأ فيما رواه عنه ابؤن جريؤر ،قؤال" :
الت سؤؤير علؤؤى أربعؤؤة أوجؤؤه :وجؤؤه تعرفؤؤه العؤؤرب مؤؤن كالم ؤؤا ،وت سؤؤير ال يُعؤؤذر أحؤؤد
بج الته ،وت سير تعرفه العلماء ،وت سير ال يعلمه إال هللا"()2
سر ل م ما يرجؤ ف مؤه إلؤى معرفؤة
وبدهى أن رسول هللا للى هللا عليه وسلم لم ي َ
سؤر ل ؤم مؤا تتبؤادر األف ؤام إلؤى معرفتؤه
كالم العرب ،ألن القرلن نزل بل ت م ،ولم ي َ
سر ل م ما استأثر هللا
وهو الذى ال يُعزر أحد بج له ،ألنه ال يه ى على أحد ،ولم ي َ
بعلمه كقيام الساعة ،وحقيقة الرود ،وغير ذلؤَ مؤن كؤل مؤا يجؤرى مجؤرى ال يؤوب
سر ل م رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم بعؤص
التى لم يُِل هللا علي ا نبيه ،وإنما ف ه
سؤر ل ؤم أيةؤا ً
الم يباَ التى أه اها هللا عن م وأِلعه علي ا وأمؤره ببيان ؤا ل ؤم ،وف ه
كثيرا ً مما يندرج تحَ القسم الثال  ،وهو ما يعلمه العلمؤاء ويرجؤ إلؤى اجت ؤادهم،

 - 1وهذه الشروِ همسة:اتلال السند -عدالة الروا  -ةبِ الروا – عدم الشذوذ -عدم ال َعلهة فذذا فقد
شر ًِا -أو أكثر -من هذه الشروِ كان الحدي مردودًا غير مقبول
- 2تفسير الطبري ()75/1
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كبيان المجمل ،وتهليم العام ،وتوةيع المشكل ،ومؤا إلؤى ذلؤَ مؤن كؤل مؤا ه ؤى
معناه والتبأ المراد به()1

أ ٍَره الرسول للى هللا عليه وسلم:
وإليَ بعص األمثلة مما َف ه
 1ك فسر النبي للى هللا عليه وسلم الم ةوب علي م – في سور ال اتحؤة -بؤأن م
الي ؤؤود والةؤؤالين بؤؤأن م النلؤؤارى قؤؤال لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم  " :الي ؤؤود م ةؤؤوب
علي م والنلارى ةالل " 2
سؤ هجدا ً َوقُولُؤواْ
ؤاب ُ
2ك قال للى هللا عليه وسلم  " :قيؤل لبنؤى إسؤرا يل { ا ْد ُهلُؤواْ ا ْلبَ َ
ِةٌ نه ْ َ ْر لَ ُك ْم َه َ
َح ه
ِايَا ُك ْم [البقر  ]58:فبدلوا ,فدهلوا الباب يزح ون على أسؤتاه م
وقالوا  :حبة في شعر "3
سؤؤ ً
ِا
3ك ؤ قؤؤال النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فؤؤي قولؤؤهَ { :وكَؤؤ َذ َلََ َجعَ ْلنَؤؤا ُك ْم أ ُ همؤؤةً َو َ
[القر  ]143:قال :عدال ً وفي رواية:
سؤعد ْيَ يؤؤا رب  ،فيقؤؤول  :هؤؤل بل ؤؤَ ق
" يُؤدعى نؤؤو ٌ
د يؤؤوم القيامؤؤة ,فيقؤؤول  :ل َب ْيؤَ و َ
فيقول  :نعم فيقال ألمته  :هل بل كم ق فيقولون  :ما أتانا من نؤذير  ،فيقؤول  :مؤن
يش د لَ ق فيقول  :محمد وأمتؤه  ،فيشؤ دون أنؤه قؤد بلؤه  ،ويكؤون الرسؤول علؤيكم
سؤ ً
علَؤؤى
ش ؤ َ دَاء َ
ِا َلتَكُونُؤؤواْ ُ
ش ؤ يدا ً فؤؤذلَ قولؤؤه جؤؤل ذكؤؤره { َو َك ؤ َذ َلََ َجعَ ْلنَؤؤا ُك ْم أ ُ همؤؤةً َو َ
ش ي ًد والوسِ  :العدل "4
اأ َويَك َ
سو ُل َ
الر ُ
النه َ
ُون ه
علَ ْي ُك ْم َ َ
سر النبي للى هللا عليه وسلم قوله تعالىَ { :و ُكلُواْ َواش َْربُواْ حتهى يَتَبَؤيه َن لَكُؤ ُم
4ك ف ه
ا ْل َه ْي ُ
س َؤو َد [البقؤر  ]187:ببيؤاص الن ؤار مؤن سؤواد الليؤل
ص َم َن ا ْل َهؤي َِْ األ َ ْ
ِ األ َ ْبيَ ُ
فعن عدى بن حاتم رةي هللا عنه قال  " :قلَ  :يا رسؤول هللا  ،مؤا الهؤيِ األبؤيص
من الهيِ األسود  ،أهما الهيِان ق قال  :إنَ لعريص الق ؤا إن أبلؤرَ الهيِؤين
ثم قال  :ال  ،بل هو سواد الليل وبياص الن ار "5
 5ك عن أم سلمة رةي هللا عن ا عن النبي للى هللا عليؤه وسؤلم فؤي قولؤه تعؤالى
شؤ ْت ُ ْم [البقؤر  ]223:يعنؤى لؤماما ً واحؤدا ً
حككرث َ ُك ْم إني َ
 {:نَ َ
سآ ُْ ُك ْم َح ْر ٌ له ُك ْم فَأْتُواْ ْ
6

- 1الذهبي /التفسير والمفسرون( )42/1
 -2رواه الترمذي( )2954وغيره ولححه األلباني
 - 3رواه أحمد( )8213والبهاري( )3222ومسلم( )3015والترمذي( )2956وغيرهم
 - 4أهرجه أحمد ( )11575والبهاري( )4217والترمذي( )2961وغيرهم
 - 5رواه البهاري()4240ومسلم( )1090وأبو داود( )2349والترمذي( )2970وغيرهم
- 6رواه أحمد( )26749والترمذي()2979وحسنه ,ولححه األلباني ويقلد باللمام الواحد :القُبل(ال رج)
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علَؤى
 6ك وفسر اللال الوسِى بلال العلر وذلَ فؤي قؤول هللا تعؤالىَ {:حؤافَ ُوا َ
سؤؤ َ
ل َ
ِى [البقؤؤر  ]238 :فقؤؤال لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم يؤؤوم
لؤؤلَ َوا َ
َ َوال ه
ال ه
ؤؤال َ ا ْل ُو ْ
ؤمأ " وفؤؤى روايؤؤة "
الهنؤؤد  " :حبسؤؤونا عؤؤن لؤؤال َ الوسؤؤِى حتؤؤى غابؤؤَ الشؤ ُ
1
ش لونا عن اللال الوسِى لال العلر"
ّللاُ َم ً
سؤله َم َ " :م ْ
ؤاال
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
 7ك ع َْن أ َ َبي ُه َري َْر َ قَا َل:قَا َل َر ُ
ؤن لتَؤاهُ ه
لؤلهى ه
ِ هوقُؤهُ يَ ْؤو َم ا ْل َقيَا َمؤ َة  ,يَأ ْ ُهؤذُ
ؤان ,يُ َ
فَلَ ْم يُؤْ ََد َزكَاتَؤهُ ُمثَؤ َل لَؤهُ َمالُؤهُ شُؤ َجاعًا أ َ ْق َؤر َ
ع لَؤهُ َزبَيبَت َ َ
سؤ َب هن
َب َل َْز َمت َ ْي َهَ -ي ْع َني َب َ
ش ْدقَ ْي َهَ -يقُو ُل :أَنَا َمالََُ  ,أَنَا َك ْن ُزََ ,ث ُ هم ت َ َال َهؤ َذ َه ْاك َيؤةَ { َ:و َال يَحْ َ
سؤيُ َ
ّللاُ َم ْن فَ ْ
ِ هوقُ َ
َين يَ ْب َهلُ َ
الهذ َ
ون َمؤا
ة َل َه ُه َو َهي ًْرا لَ ُ ؤ ْم بَؤ ْل ُه َؤو ش َ،ؤر لَ ُ ؤ ْم َ
ون َب َما لَتَا ُه ُم ه
ّللاُ بَ َما ت َ ْع َملُ َ
يؤر [لل
اوا َ
بَ َهلُوا بَ َه يَ ْو َم ا ْل َقيَا َم َة َو َ ه َ
يرا ُ ال ه
َ َو ْاأل َ ْر َ
س َم َ
ص َو ه
ؤون َهبَ ٌ
ّلِل َم َ
2
عمران"]180:
سؤله َم قَؤا َلَ " :مؤا َم ْ
ؤن َر ُجؤ ٍل َال
ّللاُ َ
وع َْن َ
ع ْب َد ه َ
ي َ
ّللا ب َْن َم ْ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
سعُو ٍد َي ْبلُ ُه َب َه النه َب ه
ل َداقَهُ َم ْ
ؤن
ش َجاعًا ث ُ هم قَ َرأ َ َ
ّللاُ يَ ْو َم ا ْل َقيَا َم َة فَي ُ
علَ ْينَا َم ْ
عنُ َق َه ُ
يَُْدَي َزكَا َ َما َل َه َإ هال َجعَ َل ه
ؤن فَ ْ
ّللاُ َم ْ
َين يَ ْب َهلُ َ
سبَ هن الهذ َ
ةؤ َل َه ْاكيَؤةَ و
ب هَ
ّللا ع هَز َو َج هلَ { :و َال يَحْ َ
ون بَ َمؤا لتَؤا ُه ْم ه
َكتَا َ
سؤيُ َ
ِ هوقُ َ
ون َمؤا َب َهلُؤوا َبؤ َه
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
سؤله َم َملْؤدَاقَهُ { َ
علَيْؤ َه َو َ
قَا َل َم هر ً :قَ َرأ َ َر ُ
لؤلهى ه
يَ ْو َم ا ْل َقيَا َم َة
َو َم ْن ْ
اقت َ َ
علَيْؤ َه َ
غ ْ
ّللا
ّللا َو ُه َؤو َ
سؤو ُل ه َ
ِ َ َما َل أ َ َهي َه ا ْل ُم ْ
ةؤ َبا ُن ثُؤ هم قَ َؤرأ َ َر ُ
س َل َم َب َي َم ٍ
ين لَ َقؤ َ
ي هَ
شت َ ُر َ
ّللاَ {:إ هن الهذ َ
َين يَ ْ
ّللا َوأ َ ْي َمؤانَ َ ْم
ّللاُ َ
سله َم َم ْ
ون َبعَ ْ َد ه َ
ب هَ
َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
لدَاقَهُ َم ْن َكتَا َ
ث َ َمنًا قَ َل ً
ّللاُ َو َال يَ ْن ُ ُر إَلَ ْي َ ْم يَ ْؤو َم ا ْل َقيَا َمؤ َة
يال أُولَ َََ َال َه َال َ لَ ُ ْم فَي ْاكَ َه َر َ َو َال يُك ََل ُم ُ ُم ه
ذاب أَليم [لل عمران3 "]77:
َو َال يُ َز َكي َ ْم َولَ ُ ْم َ
عَ ٌ َ ٌ
سؤؤر لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم الحسؤؤنى بالجنؤؤة والزيؤؤاد بؤؤالن ر إلؤؤى وجؤؤه هللا
 8ك وف ه
سؤله َم قَؤا َل َ " :إذاَ
ل َ يب ك رةي هللا عنؤه  -ع ْ
ّللاُ َ
َؤن النه َبؤي َ َ
الكريم فعن ُ
علَيْؤ َه َو َ
لؤلهى ه
ؤؤارََ َوتَعَؤؤؤالَى :ت ُ َريؤؤؤد َ
شؤؤؤ ْي ًا أ َ َزيؤؤؤ ُدكُمقْ
ُون َ
َد َهؤؤؤ َل أ َ ْهؤؤؤ ُل ا ْل َجنهؤؤؤ َة ا ْل َجنهؤؤؤةَ ,قَؤؤؤا َل :يَقُؤؤؤو ُل ه
ّللاُ تَبَؤ َ
ص ُو ُجو َهنَؤؤا ,أَلَ ؤ ْم ت ُؤد َْه ْلنَا ا ْل َجنهؤؤةَ َوتُنَ َجنَؤؤا َمؤ ْ
فَ َيقُولُؤ َ
ؤد
ؤون :أَلَ ؤ ْم ت ُ َبؤ َؤي ْ
ؤار قَؤؤا َل :فَ َي ْك َ
شؤ ُ
ؤن النهؤ َ
اب ,فَ َمؤا أ ُ ْع ُ
ؤب إَلَؤ ْي َ ْم َم ْ
ؤن النه َ َؤر إَلَؤى َربَ َ ؤ ْم ع هَؤز َو َجؤ هل ,ثُؤ هم ت َ َؤال َهؤ َذ َه
ِؤوا شَؤ ْي ًا أ َ َح ه
ا ْل َح َج َ
4
ْاكيَةََ { :للهذ َ
سنَى َو َزيَا َد ٌ [يونأ]26:
سنُوا ا ْل ُح ْ
َين أَحْ َ
سله َم إَلَى نَجْ َر َ
ان
ّللاُ َ
ير َ ب َْن ُ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
ش ْع َب َة قَا َل :بَعَثَنَي َر ُ
للهى ه
9ك ع َْن ا ْل ُم َ َ
ار َ
قَا َل فَقَالُوا أ َ َرأَيََْ َما ت َ ْق َر ُء َ
سى
سى قَ ْب َل َعي َ
ون [مريمَ ]28 :و ُمو َ
ون{ َيا أ ُ ْهََ َه ُ
سله َم فَقَا َل :أ َ َال أ َ ْهبَ ْرت َ ُ ْم
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
َب َك َذا َو َك َذا ,قَا َل فَ َر َجعَُْ فَ َذك َْرَُ َل َر ُ
للهى ه
ين قَبلَ م"5
اء َوال ه
س هم ْو َن بَ ْاأل َ ْن َبيَ َ
أَنه ُ ْم كَانُوا يُ َ
لا َل َح َ ْ ُ ْ
 - 1رواه أحمد( )617والبهاري( )4259ومسلم( ) 627والترمذي()2984وغيرهم
 - 2رواه البهاري ( )4289والنسا ى( )2482وغيرهما
 - 3رواه أحمد()4212والترمذي( )3012ولححه -والل له -وابن ماجة( )1784ولححه األلباني
 - 4أهرجه أحمد ()18955ومسلم( )181والترمذى( )2552وابن ماجه( )187وغيرهم
 -5أهرجه أحمد ( )18226ومسلم( )2135والترمذى( )3155وغيرهم
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سؤله َم ال لؤ َم بالشؤرَ فؤي قولؤؤه تعؤالى{ :الهؤ َذ َ
ين
ّللاُ َ
 10ك وفسؤر النبؤؤي َ
علَ ْيؤ َه َو َ
لؤلهى ه
سواْ َإي َمانَ ُ م َب ُ ْلم ٍأُولَ َََ لَ ُ ُم ْاأل َ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْ تَؤد َ
ُون [األنعؤام ]82:فعؤن
ل َمنُواْ َولَ ْم َي ْل َب ُ
عبد هللا بن مسعود ك رةؤي هللا عنؤه ك قَؤا َل :لَ همؤا نَ َزلَؤَْ  { :الهؤذ َ
سؤوا
َين ل َمنُؤوا َولَؤ ْم يَ ْل َب ُ
ْأ َك َمؤا تَقُولُ َ
ؤون  { ,لَؤ ْم
سو َل ه َ
ّللا أَينَا َال يَ ْ َل ُم نَ ْ َ
إَي َمانَ ُ ْم بَ ُ ْل ٍم قُ ْلنَا :يَا َر ُ
سهُ ,قَا َل :لَؤي َ
س َمعُوا َإلَى قَ ْو َل لُ ْق َم َ
ان َال ْبنَ َه:
ش ْر ٍَ ,أ َ َولَ ْم ت َ ْ
سوا َإي َمانَ ُ ْم َب ُ ْل ٍم َب َ
يَ ْل َب ُ
ع يم [لقمان1]13:
ي َال تُش َْر َْ بَ ه َ
اّلِل إَ هن َ
الش ْرََ لَ ُ ْل ٌم َ َ ٌ
{ يَا بُنَ ه
سله َم الدعاء بالعباد في قوله تعالىَ {:وقَؤا َل َربكُؤ ْم
ّللاُ َ
 -11وفسر النبي َ
ع َل ْي َه َو َ
للهى ه
عؤ ْ
س ؤت َ َج ْب لَ ُك ؤ ْم فعَؤ ْ
س ؤله َم
ّللاُ َ
ؤير َ
ا ْد ُ
ؤن النهبَؤؤي َ َ
ؤن بَ َ
عؤؤونَي أ َ ْ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ل ؤلهى ه
شؤ ٍ
ؤان ْبؤ َ
ؤن الن ْع َمؤ َ
َ
َ
سؤؤؤت َ َج ْب لَ ُكؤؤؤ ْم َإ هن الهؤؤؤذ َ
َين
ؤؤرأَ { :وقَؤؤؤا َل َرب ُكؤؤؤ ُم ا ْد ُ
عؤؤؤونَي أ ْ
قَؤؤؤا َل ":الؤؤؤدعَا ُء ُهؤ َ
ؤؤو ا ْل َعبَؤؤؤا َد ُ َوقَؤ َ
ين [غافر2" ]60:
َاه َر َ
سيَ ْد ُهلُ َ
ست َ ْكبَ ُر َ
ون َج َ نه َم د َ
يَ ْ
ون ع َْن َعبَا َدتَي َ
 -12وعؤن عبؤد هللا بؤن عمؤر :أن رسؤؤول هللا  -لؤلى هللا عليؤه وسؤلم -قؤال :م ؤؤاتع
ال يب3
همأ { :ه
ؤام َو َمؤا
سؤا َ
ّللا َعن َدهُ َع ْل ُم ال ه
ع َة َويُنَ َؤز ُل ال َيْؤ َ َويَ ْعلَؤ ُم َمؤا فَؤي األ َ ْر َح َ
ٌ
إن ه َ
ب َ
ص ت َ ُمؤوَُ ه
يؤر
ّللا َ
أ هما َذا ت َ ْك َ
ؤأ َبؤأَي َ أ َ ْر ٍ
س ُ
ع َلؤي ٌم َه َب ٌ
غدا ً َو َما تَؤد َْري نَ ْ ٌ
تَد َْري نَ ْ ٌ
إن ه َ
[لقمان4 "]34 :
س ؤر النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ليؤؤاَ م ؤن القؤؤرلن
وفؤؤي األمثلؤؤة الثالثؤؤة السؤؤابقة ف ه
بأهرى من القرلن وهذه أفةل ِر الت سير وأعالها
سله َم فَؤي قَ ْؤو َل
ّللاُ َ
اء بن عازب رةي هللا عنه ع َْن النهبَي َ َ
 -13وع َْن ا ْلبَ َر َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
ّللاُ اله ؤذ َ
َين ل َمنُؤؤوا بَؤؤا ْلقَ ْو َل الثهابَ ؤ َ
هَ
َ فَؤؤي ا ْل َحيَؤؤا َ الؤؤد ْنيَا َوفَؤؤي ْاك َه ؤ َر َ
ّللا تَعَؤؤالَى { :يُثَبَؤؤَُ ه
[إبراهيم]27:
ن نَبيََ ق "5
قَا َل " :فَي ا ْلقَب َْر إَ َذا قَي َل لَهَُ :م ْن َربََ ق َو َما دَينََُ ق َو َم ْ َ
سؤله َم
ّللاُ َ
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
ع ْنؤهُ قَؤا َل :قَ َؤرأ َ َر ُ
لؤلهى ه
ي ه
 - 14وع َْن أ َ َبي ُه َري َْؤر َ َر َةؤ َ
ار َها [الزلزلة]4:
َه َذ َه ْاكيَةَ { :يَ ْو َم َ ٍذ ت ُ َح َد ُ أ َ ْهبَ َ
قَا َل :أَتَد ُْر َ
ار َهؤا أ َ ْن تَشْؤ َ َد
ّللاُ َو َر ُ
ار َهاق قَالُوا :ه
سؤولُهُ أ َ ْعلَؤ ُم قَؤا َل " :فَؤ َذ هن أ َ ْهبَ َ
ون َما أ َ ْهبَ ُ
علَؤؤى َ َْر َهؤؤا تَقُؤؤو ُل ع ََم ؤ َل يَؤ ْؤو َم َك ؤ َذا َك ؤ َذا َو َك ؤ َذا فَ َ ؤ َذ َه
ع ْب ؤ ٍد أ َ ْو أ َ َم ؤ ٍة بَ َمؤؤا ع ََم ؤ َل َ
ؤل َ
َ
علَؤؤى ُكؤ َ
َ 6
أ َ ْه َبا ُرها"
 - 1رواه أحمد( )3589والبهاري( )3181ومسلم( )124وغيرهم
 - 2رواه أحمد( )18410والترمذي( )2969ولححه وغيرهما ولححه األلباني وشعيب األرنْوِ
ب َال يَ ْعلَ ُم َا إَ هال ه َُو [األنعام] 59:
 - 3أي المذكور في قول هللا تعالىَ {:و َع ْن َدهُ َم َاتَ ُع ا ْل َ ْي َ
 - 4رواه البهاري( )4351والنسا ي في الكبرى( )7728وعبد بن حميد( )733وغيرهم
 - 5رواه البهاري( )1303ومسلم( )2871وأبو داود()4750والترمذي( -)3120والل له -وسا ر ألحاب
السنن
 -2رواه أحمد( )8854والترمذي( )3353ولححه وابن حبان( )7360والحاكم()3012وقال:هذا حدي
لحيع على شرِ الشيهين و لم يهرجاه ,وةع ه األلباني وشعيب األرنِْْ
76
This file was downloaded from QuranicThought.com

سؤله َم فَؤي قَ ْو َلؤ َهَ { :وقُ ْؤر َ
لن ا ْل َجْ َؤر إَ هن
ّللاُ َ
 -15ع َْن أَبَي ُه َري َْر َ ع َْن النهبَي َ َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
1
لن ا ْل َجْ َر ك َ
قُ ْر َ
ش ُ ودًا [اهسراء ]78:قَا َل :ت َ ْ
َان َم ْ
ش َ ُدهُ َم َال َكَةُ الله ْي َل َو َم َال َكَةُ النه َ َار
هل فسر الاحابةرضي الله عن:م القرآن كله؟
لم ي سر اللحابة القؤرلن كلهؤه -لعؤدم الحاجؤة إلؤى ذلؤَ وقت ؤا -وإنمؤا بينؤوا غامةؤه
وما التبأ ف مه على البعص وبيهنوا الناسر والمنسوخ منؤه وأسؤباب نؤزول اكيؤاَ
سؤر كؤل سؤور القؤرلن ولياتؤه كمؤا
ونحو ذلَ  ,وما ثبَ عن أحد مؤن اللؤحابة أنؤه ف ه
هؤي عؤؤاد الم سؤرين وهؤؤذا بهؤالد التؤؤابعين و َمؤن بعؤؤدهم ف ؤي علؤؤرهم دهؤل غيؤؤر
العرب في اهسالم و رَ العجمة فاحتاجوا إلى ت سير القرلن كله
وكى نأهذ لور واةؤحة لت سؤير اللؤحابة رةؤي هللا عؤن م  ،ننقؤل هنؤا بعؤص مؤا
جاء عن م بالرواياَ اللحيحة:
 1ك روى البهؤاري( )1698ومسؤلم()1277والترمؤذي( )2965وغيؤرهم عؤن هشؤام
بن عرو  ،عن أبيه ك رةي هللا عن ما ك أنه قؤال  :قلؤَ لعا شؤة ك رةؤي هللا عن اؤك
زوج النبي للى هللا عليه وسلم -وأنا يوم ذ حدي السن :
ّللا فَ َم ْن َحؤ ه ا ْلبَيْؤََ
ل َا َوا ْل َم ْر َو َ َمن َ
شعَآ َ َر َ
أرأيَ قول هللا تبارَ وتعالى  { :إَ هن ال ه
علَ ْي َه أَن َي ه
د َب َ َما [البقر  ] 158:فما أرى علؤى أحؤد شؤي ا ً
أ َ َو ا ْعت َ َم َر فَالَ ُجنَا َد َ
ِ هو َ
أن ال يِود ب ما
فقالَ عا شة  :كال  ،لو كانَ كما تقول كانؤَ فؤال جنؤاد عليؤه أن ال يِؤود ب مؤا ،
إنما أنزلَ هذه اكية فؤي األنلؤار  :كؤانوا ي لؤون لمنؤا  ،وكانؤَ منؤا حؤذو قديؤد ،
وكانوا يتحرجون أن يِوفوا بين الل ا والمرو  ،فلما جؤاء اهسؤالم سؤألوا رسؤول
ّللا
ل َا َوا ْل َم ْر َو َ َمؤن شَؤ َعآ َ َر َ
هللا للى هللا عليه وسلم عن ذلَ  ،فأنزل هللا َ { :إ هن ال ه
علَ ْي َه أَن يَ ه
د َب َ َما
فَ َم ْن َح ه ا ْلبَيََْ أ َ َو ا ْعت َ َم َر فَالَ ُجنَا َد َ
ِ هو َ
 2ك وفي لؤحيع البهؤاري( )4235وغيؤره عؤن عِؤاء  ،سؤم ابؤن عبؤاأ يقككؤكرأ
َين يُ َِيقُونَهُ فَ ْديَةٌ َ
علَى الهذ َ
ين [البقر ]184:قؤال ابؤن عبؤاأ  :ليسؤَ
َ {:و َ
ِعَا ُم َم ْ
س َك ٍ
بمنسؤؤوهة  ،هؤؤو الشؤؤير الكبيؤؤر والمؤؤرأ الكبيؤؤر ال يسؤؤتِيعان أن يلؤؤوما فليِعمؤؤان
مكان كل يوم مسكينا ً

 -3رواه أحمد( ) 10137والترمذي( )3135ولححه,وابن ماجة( )670ولححه األلباني وشعيب األرنْوِ
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سأ َ َل
 3ك وفي البهاري( )2362ومسلم( )3018وغيرهما عن ع ُْر َو ُ ْب ُن الزبَي َْر أَنههُ َ
س ُ
ِوا فؤي اليتؤامى -
ّللاُ َ
ع ْن َ ا ع َْن قَ ْو َل ه َ
ّللا تَعَالَىَ {:وإَ ْن َه ْت ُ ْم أ َ ْن َال ت ُ ْق َ
ي ه
عَا َشَةَ َر َة َ
ع [النساء]3:
َإلَىَ -و ُر َبا َ
َؤار ُكهُ فَؤي َما َلؤ َه فَيُ ْع َجبُؤهُ
فَقَالََْ  :يَؤا اب َ
ي ا ْليَتَي َمؤةُ تَكُؤو ُن فَؤي حَجْ َؤر َو َل َي َ ؤا ت ُش َ
ْؤن أ ُ ْهتَؤي َهؤ َ
س َ
لدَاقَ َ ا فَيُ ْع َِي َ ا َمثْ َل َما
ِ فَي َ
َمالُ َ ا َو َج َمالُ َ ا ,فَيُ َري ُد َو َلي َ ا أ َ ْن يَت َ َز هو َج َ ا بَ َي َْر أ َ ْن يُ ْق َ
سؤ ُ
يُ ْع َِي َ ا َ
ؤن َويَ ْبلُ ُؤوا َب َ ه
ِوا لَ ُ ه
سؤنهتَ َ هن
غي ُْرهُ ,فَنُ ُ ؤوا أ َ ْن يُ ْن َك ُحؤو ُه هن َإ هال أ َ ْن يُ ْق َ
ؤن أ َ ْعلَؤى ُ
لدَا َ َ ,وأ ُ َم ُروا أ َ ْن يَ ْن َك ُحوا َما َ
سؤ َوا ُه هن قَؤا َل ع ُْؤر َو ُ :قَالَؤَْ
َم ْن ال ه
اء َ
س َ
اب لَ ُ ْم َم ْن النَ َ
ِ َ
سله َم َب ْعؤ َد َهؤ َذ َه ْاك َيؤ َة فَؤأ َ ْن َز َل
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
اأ ا ْ
علَ ْي َه َو َ
ست َ ْت َ ْوا َر ُ
للهى ه
عَا َشَةُ :ث ُ هم َإ هن النه َ
اء َإلَى قَ ْو َل َهَ :وت َ ْر َ
غبُ َ
ون أ َ ْن ت َ ْن َك ُحو ُه هن [النساء]127:
س َ
ّللاَُ {:ويَ ْ
ست َ ْتُونَََ فَي النَ َ
ه
ب ْاكيَةُ ْاأل ُولَى الهتَي قَا َل فَي َ ا
ّللاُ أَنههُ يُتْلَى َ
َوالهذَي َذك ََر ه
علَ ْي ُك ْم فَي ا ْل َكتَا َ
ِوا فَي ا ْليَتَا َمى فَا ْن َك ُحوا َما َ
س ُ
اء
س َ
{ َو َإ ْن َه ْت ُ ْم أ َ ْن َال ت ُ ْق َ
اب لَ ُك ْم َم ْن النَ َ
ِ َ
ّللا فَي ْاكيَ َة ْاأل ُ ْه َرىَ {:وت َ ْر َ
غبُ َ
ون أ َ ْن ت َ ْن َك ُحو ُه هن
قَالََْ عَا َشَةَُ :وقَ ْو ُل ه َ
ي َر ْغ َبؤةُ أ َ َحؤ َد ُك ْم عؤن َي َتي َم َتؤ َه اله َتؤي تَكُؤو ُن َفؤي حَجْ َؤر َه َحؤ َ
ين تَكُؤو ُن قَ َليلَؤةَ ا ْل َمؤؤا َل
َي ْع َنؤي َهؤ َ
ؤاء َإ هال
سؤ َ
َوا ْل َج َمؤؤا َل ,فَنُ ُ ؤؤوا أ َ ْن يَ ْن َك ُحؤؤوا َمؤؤا َر َغبُؤؤوا فَؤؤي َما َل َ ؤؤا َو َج َما َل َ ؤؤا َم ؤ ْن يَتَؤؤا َمى النَ َ
ع ْن ُ هن
س َِ َم ْن أَجْ َل َر ْغبَتَ َ ْم َ
بَا ْل َق ْ
 4ك وفؤؤي البهؤؤاري( )6286وغيؤؤره عؤؤن عؤؤرو بؤؤن الزبيؤؤر عؤؤن عا شؤؤة رةؤؤي هللا
ي أ َ ْي َمؤؤؤا َن ُك ْم [البقؤؤؤر 225:
عن ؤؤؤا  :أنزلؤؤؤَ هؤؤؤذه اكيؤؤؤة{:ال ه يُْ َ
َاهؤؤؤذُ ُك ُم ّللاُ َبؤؤؤالله ْ َو َفؤؤؤ َ
والما د  ]89:في قول الرجل  :ال وهللا وبلى وهللا "
 5ك فؤؤي البهؤؤاري( )3675وغيؤؤره عؤن ابؤؤن عبؤؤاأ رةؤؤي هللا عن مؤؤا { َو َمؤؤا َج َع ْلنَؤؤا
قال  :هي رْيا عين أري ؤا
اأ [اهسراء] 60:
الرْيَا الهتَي أ َ َر ْينَاََ إَال ه فَتْنَةً َللنه َ
لن [
رسكول هللا للى هللا عليه وسلم ليلة أسرى به { َوال ه
ش َج َر َ ا ْل َم ْلعُونَةَ فَي القُ ْؤر َ
اهسراء ]60:قال  :شجر الزقوم
عبهؤا ٍأَ :إ َنؤي
ْؤن َ
 6ك وفي البهاري( ) 4537ع َْن َ
ْؤن ُج َبي ٍْؤر قَؤا َل :قَؤا َل َر ُجؤ ٌل َالب َ
سؤ َعي َد ب َ
لن أ َ ْ
ي قَا َل:
د َ
شيَا َء ت َ ْهت َ َل ُ
أ َ َج ُد فَي ا ْلقُ ْر َ
علَ ه
سا َءلُ َ
علَؤى
ون [المْمنون َ {] 101وأ َ ْقبَ َل بَ ْعةُؤ ُ ْم َ
اب بَ ْينَ ُ ْم يَ ْو َم َ ٍذ َو َال يَت َ َ
{ فَ َال أ َ ْن َ
س َ
سا َءلُ َ
ون [اللافاَ ]27
ص يَت َ َ
بَ ْع ٍ
ّللا َربَنَا َما ُكنها ُمش َْؤر َك َ
{ َو َال يَ ْكت ُ ُم َ
ين [األنعؤام 23
ّللا َحدَيثًا [النساء َ { ] 42و ه َ
ون ه َ
سؤ َما ُء َبنَا َهؤا َإلَؤى قَ ْو َلؤ َه َد َحا َهؤا [النازعؤاَ
] فَقَ ْد َكت َ ُموا َفي َه َذ َه ْاك َي َة َوقَؤا َل { :أ َ ْم ال ه
]30 – 27
ص ثُؤ هم قَؤال { :أ َ َؤنه ُك ْم لَت َ ْك ُ ُؤر َ
ص
ون بَالهؤذَي َهلَؤ َ ْاأل َ ْر َ
س َم َ
فَ َذك ََر َه ْل َ ال ه
اء قَبْؤ َل َه ْلؤ َ ْاأل َ ْر َ
فَي يَ ْو َمي َْن َ -إلَى قَ ْو َل َهَ -
ِا َ َع َ
ين [ فللَ]11 – 9 :
اء
س َم َ
ص قَ ْب َل َه ْل َ ال ه
فَ َذك ََر فَي َه َذ َه َه ْل َ ْاأل َ ْر َ
ّللاُ َ
ورا َر َحي ًمؤا [النسؤاء  { ]96ع ََز ً
َوقَا َلَ { :وك َ
يؤزا َح َكي ًمؤا [النسؤاء { ]56
َان ه
غُ ً
يرا [النساء ]58
َ
س َميعًا بَ َل ً
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َان ث ُ هم َم َ
فَ َكأَنههُ ك َ
ةى
اب بَ ْينَ ُ ْم
فَقَا َل -ابن عباأ { :-فَ َال أ َ ْن َ
س َ
َ َو َم ْ
ص
سؤ َم َوا َ
ؤور{ فَ َ
لؤ َع َ َمؤ ْن َفؤي ال ه
ؤن َفؤي ْاأل َ ْر َ
َفي النه ْ َه َة ْاألُولَى,ث ُ هم يُ ْن َ ُر َفي الل َ
َإ هال َمؤ ْ
سؤؤا َءلُ َ
ون ,ث ُؤ هم فَؤؤي
ؤن َ
ؤاب بَ ْي ؤنَ ُ ْم َع ْن ؤ َد َذ َلؤؤََ َو َال يَت َ َ
ّللاُ [الزمؤؤر  ]68فَؤ َؤال أ َ ْن َ
سؤ َ
شؤؤا َء ه
سا َءلُ َ
النه ْ َه َة ْاك َه َر َ { أ َ ْقبَ َل بَ ْع ُ
ون
ة ُ ْم َ
ص يَت َ َ
علَى بَ ْع ٍ
ون ّللا حدَيثًا ()1
َوأ َ هما قَ ْولُهَُ {:ما ُكنها ُمش َْر َك َ
ين { َو َال يَ ْكت ُ ُم َ ه َ َ
اه ْهؤ َ
ون :تَعَؤؤؤالَ ْوا نَقُؤؤؤو ُل لَؤؤؤ ْم نَ ُكؤ ْ
شؤ َؤؤر ُك َ
م ذُنُؤؤؤوبَ ُ ْم َوقَؤؤؤا َل ا ْل ُم ْ
ؤؤن
ؤؤال َ
ّللا يَ ْ َؤ ُ
ؤؤر َأل َ ْهؤؤؤ َل ْ َ
فَؤؤؤ َذ هن ه َ
ُمش َْر َك َ
ّللا َال يُ ْكؤت َ ُم َحؤدَيثًا
ين ,فَ ُه َت َم َ
علَى أ َ ْف َوا َه َ ْم فَت َ ْن َِ ُ أَيْؤدَي َ ْم ,فَ َع ْنؤ َد َذ َلؤََ ع َُؤر َ
د أ َ هن ه َ
َو َع ْن َدهُ { يَ َود الهذ َ
ْاكيَةَ [النساء ]42
َين َك َ ُروا
س ؤ هوا ُه هن فَؤؤي
َو َهلَ ؤ َ ْاأل َ ْر َ
س ؤ َم َ
س ؤ َما َء ث ُؤ هم ا ْ
اء فَ َ
س ؤت َ َوى إَلَؤؤى ال ه
ص فَؤؤي يَؤ ْؤو َمي َْن ث ُؤ هم َهلَ ؤ َ ال ه
ص َودَحْ ُو َها أ َ ْن أ َ ْه َر َج َم ْن َ ا ا ْل َما َء َوا ْل َم ْرعَى َو َهلَ َ ا ْل َجبَؤا َل
يَ ْو َمي َْن ل َه َري َْن ث ُ هم َد َحا ْاأل َ ْر َ
َوا ْل َج َما َل َو ْاككَا َم َو َما بَ ْينَ ُ َما فَي يَ ْو َمي َْن ل َه َر ْي َن فَ َذ َلََ قَ ْولُهُ
{ َد َحا َها
ص فَي يَ ْو َمي َْن
َوقَ ْولُهَُ { :هلَ َ ْاأل َ ْر َ
س َم َواَُ فَي يَ ْو َمي َْن
ص َو َما فَي َ ا َم ْن َ
فَ ُج َعلََْ ْاأل َ ْر ُ
ش ْي ٍء فَي أ َ ْربَعَ َة أَيه ٍام َو ُه َلقََْ ال ه
ّللاُ َ
{ َوك َ
ورا َر َحي ًما
َان ه
غُ ً
ؤاب بَؤ َه
ّللا لَؤ ْم يُ َؤر ْد شَؤ ْي ًا إَ هال أ َ َ
س همى نَ ْ َ
َ
ل َ
سؤهُ َذ َلؤََ َ ,و َذ َلؤََ قَ ْولُؤهُ أ َ ْي لَؤ ْم يَ َؤز ْل كَؤ َذ َلََ فَؤ َذ هن ه َ
ّللا
د َ
علَ ْيََ ا ْلقُ ْرل ُن فَ َذ هن ك ًُّال َم ْن َع ْن َد ه َ
الهذَي أ َ َرا َد ,فَ َال َي ْهت َ َل ْ
7كؤؤ وفؤؤي البهؤؤاري( )4445ومسؤؤلم()446وغيرهمؤؤا عؤؤن ابؤؤن عبؤؤاأ رةؤؤي هللا
لالَتَََ َوالَ ت ُ َهافََْ َب َ ا [ اهسؤراء ] 110:قؤال :
عن ما في قوله تعالى َ {:والَ تَجْ َ ْر َب َ
مهتد بمكة  ،كان إذا للى بألؤحابه رفؤ
نزلَ ورسول هللا للى هللا عليه وسلم
ٍ
لوته بالقرلن  ،فذذا سم المشركون سبوا القرلن ومن أنزله ومن جاء بؤه  ،فقؤال
ل ؤالَتَََ  أي :بقراءتؤَ فيس ؤم المشؤؤركون فيسؤؤبوا
هللا تعؤؤالى لنبيؤؤه َ والَ تَجْ َ ؤ ْؤر َب َ
سبَيالً 
القرلن َ والَ ت ُ َهافََْ بَ َ ا  عن ألحابَ فال تسمع م َ وا ْبت َ َه بَي َْن َذ َلََ َ
 8ك وفي البهاري( )3306وغيره عن ِاوأ عن ابن عباأ رةي هللا عن ما أنه
سؤ ل عؤن قولؤه َ { :إ هال ا ْل َم َؤو هد َ َفؤي ا ْلقُ ْر َبؤى [الشؤورى ]23:فقؤال سؤعيد بؤن جبيؤؤر :
ُ
ع َجلؤََ  ،إن النبؤي لؤلى
قربى لل محمد للى هللا عليه وسؤلم  ،فقؤال ابؤن عبؤاأ َ :
هللا عليه وسلم لم يكن بَِ ٌن من قريش إال كان في م قرابة  ،فقال  :إال أن تللوا مؤا
بينى وبينكم من القرابة
 9ك وفي البهاري ( )4437ومسلم(  )3030وغيرهماعن عبؤد هللا بؤن مسؤعود فؤي
ُون يَ ْبت َ ُ َ
َين يَ ْدع َ
قوله تعالى {:أُولَ َََ الهذ َ
سيلَةَ [اهسراء ]57 :قؤال :
ون َإلَى َر َب َ ُم ا ْل َو َ

 -1اعلم أن الناأ في القيامة ل م أحوال و مواقد فاهتالد األهبار عن م الهتالد مواق م و أحوال م
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س ؤَ هؤؤْالء
س ؤا مؤؤن الجؤؤن  ،فأسؤؤلم الج ؤ ُن  ،وتم ه
ؤاأ مؤؤن اهنؤؤأ يعبؤؤدون نا ً
" كؤؤان نؤ ٌ
بدين م "
10ك ؤ وفؤؤي البهؤؤاري(  )4254ومسؤؤلم( )1435عؤؤن ابؤؤن المنكؤؤدر  ،سؤؤمعَ جؤؤابرا ً
رةي هللا عنه  ،قال  " :كانَ الي ود تقول إذا جامع ا من ورا ا جاء الولد أحؤول
ش ْت ُ ْم
سآ ُْ ُك ْم َح ْر ٌ له ُك ْم فَأْتُواْ َح ْرث َ ُك ْم إني َ
فنزلَ  ن َ
عؤ ْ
اء
 -11روى الترمؤؤذي ( )2987ولؤؤححه وابؤؤن ماجؤؤة(  )1822وغيرهمؤؤا َ
ؤن ا ْلبَؤ َؤر َ
في قوله تعالى َ { :و َال ت َ َي هم ُموا ا ْل َه َبي َ َم ْنهُ ت ُ ْن َقُ َ
ون [البقر  ]267:قَا َل :نَ َزلَؤَْ َفينَؤا
اب نَ ْه ٍل فَك َ
علَى قَؤد َْر َكثْ َرتَؤ َه َوقَلهتَؤ َه
الر ُج ُل يَأْتَي َم ْن نَ ْه َل َه َ
ل َارُ ,كنها أ َ ْ
َم ْعش ََر ْاأل َ ْن َ
ل َح َ
َان ه
س َج َد َ ,و َك َ
َوك َ
أ لَ ُ ؤ ْم
الر ُج ُل يَأْتَي بَا ْل َق ْن َو َوا ْل َق ْن َوي َْن فَيُعَ َلقُهُ فَي ا ْل َم ْ
ان أ َ ْه ُل اللؤ هة لَؤ ْي َ
َان ه
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سقُ ُ
ع أتَى ا ْل َق ْن َو ف َ
ِ َعا ٌم فك َ
س َر َوالت ه ْم َر فيَأ ُك ُل
َان أ َح ُد ُه ْم َإ َذا َجا َ
ة َربَهُ َب َع َ
ِ َم ْن ا ْلبُ ْ
لاهُ فيَ ْ
ؤن َال يَ ْر َ
ؤاأ َم همؤ ْ
َو َكؤ َ
ؤد
ؤيم َوا ْل َح َ
الشؤ ُ
الر ُج ؤ ُل بَؤؤا ْل َق ْن َو فَي ؤ َه َ
شؤ ُ
غؤ ُ
ؤب فَؤؤي ا ْل َه ْيؤ َؤر يَؤؤأْتَي ه
ؤان نَؤ ٌ
َين ل َمنُؤوا أ َ ْن َقُؤوا َم ْ
ارََ ت َ َعؤالَىَ { :يؤا أ َي َ ؤا الهؤذ َ
ؤن
َو َبا ْل َق ْن َو قَ ْد ا ْن َك َ
س َر فَيُ َع َلقُهُ فَأ َ ْن َز َل ه
ّللاُ ت َ َبؤ َ
َ
س ؤ ْبت ُ ْم َو َم همؤؤا أ َ ْه َرجْ نَؤؤا لَ ُك ؤ ْم َمؤ ْ
ص َو َال تَيَ هم ُمؤؤوا ا ْل َه َبي ؤ َ َم ْن ؤهُ ت ُ ْن َقُؤ َ
ؤون
ِ َيبَؤؤا َ
َ َمؤؤا َك َ
ؤن ْاأل َ ْر َ
َي إَلَ ْي َه َمثْؤ ُل َمؤا أ َ ْع َ
ِؤاهُ لَؤ ْم
ست ُ ْم بَ َ
َولَ ْ
آهذَي َه إَ هال أ َ ْن ت ُ ْ َمةُوا فَي َه قَا َل :لَ ْو أ َ هن أ َ َح َد ُك ْم أ ُ ْهد َ
يَأ ْ ُه ْذهُ َإ هال َ
اء قَا َل فَ ُكنها بَ ْع َد َذ َلََ يَأ ْتَي أ َ َح ُدنَا َب َ
اص أ َ ْو َحيَ ٍ
لا َلعَ َما َع ْن َدهُ
علَى َإ ْغ َم ٍ
اء بن عازب قَا َل:
 -12روى الترمذي ( )3050ولححه ع َْن ا ْلبَ َر َ
َمؤؤاََ َر َجؤؤا ٌل َمؤ ْ
س ؤله َم قَ ْب ؤ َل أ َ ْن ت ُ َحؤ هؤر َم ا ْل َه ْمؤ ُؤر ,فَلَ همؤؤا
ّللاُ َ
ؤن أ َ ْ
ب النه َبؤؤي َ َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ل ؤلهى ه
ل ؤ َحا َ
ل َحا َبنَا َوقَ ْد َماتُوا يَش َْربُ َ
ْأ
ْد َبأ َ ْ
ُح َر َمَْ ا ْل َه ْم ُر قَا َل َر َجا ٌلَ :كي َ
ون ا ْل َه ْم َرق فَنَ َزلََْ  { :لَؤي َ
د فَي َما َ
علَى الهذ َ
ِ َع ُمؤوا إَ َذا َمؤا اتهقَ ْؤوا َول َمنُؤوا َوع ََملُؤوا
َ
َ ُجنَا ٌ
لا َل َحا َ
َين ل َمنُوا َوع ََملُوا ال ه
َ [الما د  ]93:وفي اللحيحين نحوه عن أنأ
لا َل َحا َ
ال ه
ْؤن
الرحْ َم َن السلَ َمي َ ع َْن َ
 – 13روى الترمذي(  )3026ولححه ع َْن أ َ َبي َ
ع ْب َد ه
ع َلي َ ب َ
د َ
أ َ َبي َ
سقَانَا َم ْ
ؤن ا ْل َه ْم َؤر(,)1
لنَ َ لَنَا َ
ب قَا َلَ :
الرحْ َم َن ْب ُن ع َْو ٍ
ِعَا ًما فَ َدعَانَا َو َ
ِا َل ٍ
ع ْب ُد ه
ل َال ُ فَقَ هد ُمونَي  ,فَقَ َرأَُْ قُ ْل يَا أَي َ ؤا ا ْلكَؤافَ ُر َ
فَأ َ َه َذَْ ا ْل َه ْم ُر َمنهاَ ,و َح َ
ون َال أ َ ْعبُؤ ُد
ة َرَْ ال ه
ّللاُ ت َ َعؤالَىَ { :يؤا أَي َ ؤا الهؤذ َ
ُون َونَحْ ُن نَ ْعبُ ُد َما ت َ ْعبُؤد َ
َما ت َ ْعبُد َ
َين ل َمنُؤوا َال
ُون قَؤا َل :فَؤأ َ ْن َز َل ه
َارى َحتهى ت َ ْعلَ ُموا َما تَقُولُ َ
ون
ت َ ْق َربُوا ال ه
ل َال َ َوأ َ ْنت ُ ْم ُ
سك َ
ع َلي ٍ قَا َل:
 -14روى الترمذي (  -)958ولححه األلباني -ع َْن َ
يَ ْو ُم ا ْل َح َ ْاأل َ ْكبَ َر يَ ْو ُم النهحْ َر

* الصحابة المفسرون:

 - 1وذلَ قبل تحريم الهمر كما هو واةع
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ومؤن اللؤحابة الم سؤرين الهل ؤاء الراشؤدون األربعؤة ,و ابؤن عبؤاأ وابؤن مسؤعود
وأبي بن كعب وزيد بن ثابَ وأبو موسى األشعري وعبؤد هللا بؤن الزبيؤر  ،وعا شؤة
وابن عمر وأنأ وجابر وغيرهم  ,وهم بين مق ٍل ومكثر
فمن اللحابة المكثرين في الت سير :عبد هللا بن عبؤاأ وهؤو أكثؤرهم ببركؤة دعؤو
النبي للى هللا عليه وسلم له ,فقد روى اهمام أحمد والِبرانؤى وغيرهمؤا عؤن ابؤن
عبؤؤاأ أن الرسؤؤول لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم دعؤؤا لؤؤه فقؤؤال " :الل ُ ؤ هم فَق ؤؤه فؤؤي الؤؤدين
علمهُ التأويل "()1
و ََ ْ
ثؤم عبؤؤد هللا بؤؤن مسؤؤعود ثؤؤم علؤؤي بؤؤن أبؤي ِالؤؤب ثؤؤم أ ُ َبؤي بؤؤن كعؤؤب رةؤؤي هللا عؤؤن م
أجمعين وكان علي بن أبي ِالؤب وعبؤد هللا بؤن عبؤاأ رةؤي هللا عن مؤا أكثؤر مؤن
كذب الناأ علي مؤا فؤي الت سؤير  ,لكون مؤا مؤن لل البيؤَ ,فيكؤون المنسؤوب إلي مؤا
أولى بالقبول والرواج ,وأيةًؤا ل ؤرود سياسؤية ومذهبيؤة فمؤن أراد إرةؤاء هل ؤاء
أثرا ونسبه إلى ابن عباأ ,وكؤذلَ فعؤل الشؤيعة مؤ علؤي رةؤي
بني العباأ وة
ً
هللا عنه وأهل بيته
* طرق التفسير عن ابن عباس:
لؤى كثؤؤر  ،وتعؤؤددَ
رو ٍَي عؤن ابؤؤن عبؤاأ رةؤؤى هللا عنؤؤه فؤى الت سؤؤير مؤؤا ال يُح َ
ُ
الروايؤؤاَ عنؤؤه ،واهتل ؤؤَ ِرق ؤؤا ،فؤؤال تكؤؤاد تجؤؤد ليؤؤة مؤؤن كتؤؤاب هللا تعؤؤالى إال والبؤؤن
عباأ رةى هللا عنه في ا قول أو أقوال ،األمر الذى جعل نُقهاد األثر وروا الحؤدي
يق ون إزاء هذه الرواياَ التى جاوزَ الحد وق ة المرتؤاب ،فتتبعؤوا سلسؤلة الؤروا
وجرحؤوا الةُؤع اء ،وكشؤ وا للنؤاأ عؤن مقؤدار هؤذه الروايؤاَ قؤو
فعدهلوا العُؤدول،
ه
وةع ا ً وأرى أن أسو هنا أش ر الرواياَ عؤن ابؤن عبؤاأ ،ثؤم أُبؤيَن مبل ؤا مؤن
اللؤؤحة أو الةؤؤعد ،لؤؤنعلم إلؤؤى أى حؤؤد ولؤؤل الوةؤ واالهؤؤتال علؤؤى ابؤؤن عبؤؤاأ
رةى هللا عنه وهذه هى أش ر الِر (:)2
أول:اِ :ري معاوية بن لالع ،عؤن علؤى بؤن أبؤى ِلحؤة ،عؤن ابؤن عبؤاأ ،وهؤذه
هى أجود الِر عنه ،وفي ا قال اهمام أحمؤد رةؤى هللا عنؤه" :إن بملؤر لؤحي ة
فى الت سؤير رواهؤا علؤى بؤن أبؤى ِلحؤة ،لؤو رحؤل رجؤل في ؤا ملؤر قالؤدا ً مؤا كؤان
كثيراً" وقال الحاف ابن حجر" :وهذه النسهة كانَ عنؤد أبؤى لؤالع كاتؤب الليؤ ،
رواها عن معاوية بن لالع ،عن على ابن أبي ِلحة ،عن ابؤن عبؤاأ ،وهؤى عنؤد
علقؤؤه عؤؤن ابؤؤن
البهؤؤارى عؤؤن أبؤؤى لؤؤالع ،وقؤؤد اعتمؤؤد علي ؤؤا فؤؤى لؤؤحيحه فيمؤؤا يُ َ
عباأ" وفي الحقيقة لم يسم علي بن ِلحة من ابن عباأ وإنما أهذها علي عن
مجاهؤؤد عؤؤن ابؤؤن عبؤؤاأ ولكؤؤن أسؤؤقِ علؤؤي مجاه ؤدًا وهؤؤو ثقؤؤة,فلم يةؤؤر ,وحسؤؤبَ
 -1رواه أحمد ( ) 2397بسند قوي علـى شـرط مسـلم,والطبراني فـي الكبيـر()10614واألوسـَّ ( , )1422وابـن

حبان( ) 7055وصححه األرنؤوط ,وفي البخاري( )143بلف " اللهم فقهه في الدين"
-2السيوطي /اإلتقان (, )207-209/4د.الذهبي /التفسير والمفسرون()59-61/1
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بت سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير مجاهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن عبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاأ
وكثيرا ً ما اعتمد على هذه الِري ابن جرير الِبرى ،وابن أبى حاتم ،وابن المنؤذر
بوسا ِ بين م وبؤين أبؤى لؤالع ومسؤلم لؤاحب اللؤحيع وألؤحاب السؤنن جميعؤا ً
يحتجون بعلى بن أبى ِلحة
ثاني:اااِ :ريؤ قؤؤيأ بؤؤن مسؤؤلم الكؤؤوفى ،عؤؤن عِؤؤاء بؤؤن السؤؤا ب عؤؤن سؤؤعيد ابؤؤن
جبيؤؤر ،عؤؤن ابؤؤن عبؤؤاأ وهؤؤذه الِري ؤ لؤؤحيحة علؤؤى شؤؤرِ الشؤؤيهين ،وكثيؤؤرا ً مؤؤا
يُ َه َرج من ا ال ريابى والحاكم فى مستدركه
ثالث:اِ :ري ابن إسحا لاحب السير ،عن محمؤد بؤن أبؤى محمؤد مؤولى لل زيؤد
بؤؤن ثابؤؤَ ،عؤؤن عكرمؤؤة ،أو سؤؤعيد بؤؤن جبيؤؤر عؤؤن ابؤؤن عبؤؤاأ ،وهؤؤى ِري ؤ جيؤؤد
وإسنادها حسن ,وقد أهرج من ا ابن جرير وابن أبى حاتم كثيراً ،وأهرج الِبرانؤى
من ا فى معجمه الكبير
رابع:اااِ :ريؤ إسؤؤماعيل بؤؤن عبؤؤد الؤؤرحمن السؤؤدى الكبيؤؤر ،تؤؤار عؤؤن أبؤؤى مالؤؤَ،
وتار عن أبى لالع عن ابن عباأ وإسؤماعيل السؤدى ُمهتلَؤد فيؤه ،وهؤو تؤابعى
شؤؤؤيعى وقؤؤؤال السؤؤؤيوِى" :روى عؤؤؤن السؤؤؤدى األ مؤؤؤة مثؤؤؤل الثؤؤؤورى وشؤؤؤعبة ،لكؤؤؤن
الت سير الذى جمعه رواه أسباِ بؤن نلؤر ،وأسؤباِ لؤم يت قؤوا عليؤه ،غيؤر أن أمثؤل
الت اسير ت سير السدى" وابن جرير يُورد فى ت سيره كثيرا ً من ت سير السؤدى عؤن
أبى مالَ عن أبى لالع عن ابن عباأ ،ولم يُ َه َرج منؤه ابؤن أبؤى حؤاتم شؤي اً ،ألنؤه
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرج ألؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ورد
التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزم أن يُ َه
َ
خامس:اِ :ري عبد الملَ بن جؤري  ،عؤن ابؤن عبؤاأ ،وهؤى تحتؤاج إلؤى دقؤة فؤى
البح  ،ليُعرد اللحيع من ا والسقيم ،فذن ابن جري لم يقلد اللحة فيمؤا جمؤ ،
وإنما روى ما ذُ َك َر فى كل لية من اللحيع والسقيم ،فلم يتميز فى روايته اللؤحيع
من غيره
سادس:اِ :ري الةحاَ بن مزاحم ال اللى عن ابؤن عبؤاأ ،وهؤى غيؤر مرةؤية،
ألنه وإن َوثهقه ن ر فِريقه إلى ابن عباأ منقِعة ،ألنؤه روى عنؤه ولؤم يلقؤه ،فؤذن
انةؤؤم إلؤؤى ذلؤؤَ روايؤؤة بشؤؤر بؤؤن عمؤؤار  ،عؤؤن أبؤؤى رو  ،عؤؤن الة ؤ هحاَ ،فةؤؤعي ه
لةعد بشر ،وقد أهرج من هذه النسهة كثيرا ً ابن جرير وابن أبى حؤاتم وإن كؤان
من رواية جويبر عن الةحاَ فأشد ةع اً ،ألن جويبر شديد الةؤعد متؤروَ ،ولؤم
هرج ا ابن مردويه،
يُ َه َرج ابن جرير وال ابن أبى حاتم من هذه الِري شي اً ،إنما ه
وأبو الشير بن حبان
سابع:اِ :ري عِيؤة العؤوفى ،عؤن ابؤن عبؤاأ ،وهؤى غيؤر مرةؤية ،ألن عِيؤة
ةعيد وهذه الِري قد أهرج من ا ابن جرير ،وابن أبى حاتم كثيرا ً
سؤر وقؤد َ
ةؤعه وه،
ثامن:اِ :ري مقاتل بن سليمان األزدى الهراسؤانى ،وهؤو الم َ
وقؤؤالوا :إنؤؤه يؤؤروى عؤؤن مجاهؤؤد وعؤؤن الةؤؤحاَ ولؤؤم يسؤؤم من مؤؤا وقؤؤد كذهبؤؤه غيؤؤر
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سؤ ل وكيؤ عؤن ت سؤير مقاتؤل فقؤال" :ال تن ؤروا فيؤه،
واحد ،ولم يُوثَقه أحد ،وقد ُ
فقال السا ل :مؤا ألؤن بؤهق قؤال :ادفنؤه"  -يعنؤى الت سؤير وقؤال أحمؤد بؤن حنبؤل :ال
يعجبنى أن أروى عن مقاتل بن سليمان شي ا ً
تاسع:اِ :ري محمد بن السا ب الكلبؤى عؤن أبؤى لؤالع عؤن ابؤن عبؤاأ ،وهؤذه
أوهى الِر والكلبى مش ور بالت سؤير ،ولؤيأ ألحؤد ت سؤير أِؤول منؤه وال أشؤي
كما قال ابن عدى فى الكامل ،وقد أجمعوا على تؤرَ حديثؤه ،وأنؤه ال يُكتؤب حديثؤه،
وات مؤؤه جماعؤؤة بالوةؤؤ وممؤؤن يؤؤروى عؤؤن الكلبؤؤى ،محمؤؤد بؤؤن مؤؤروان السؤؤدى
الل ؤ ير ،وقؤؤد قؤؤالوا فيؤؤه :إنؤؤه ية ؤ الحؤؤدي  ،وذاهؤؤب الحؤؤدي متؤؤروَ ،ول ؤؤذا قؤؤال
السيوِى فى اهتقان" :فذن انةؤم إلؤى ذلؤَ  -أى ِريؤ الكلبؤى  -روايؤة محمؤد بؤن
مروان السدى الل ير ،ف ى سلسلة الكذب" ،وقؤال السؤيوِى أيةؤا ً فؤى كتابؤه الؤدر
ص فقؤؤال أللؤؤحابه فؤؤى مرةؤؤه :كؤؤل
المنثؤؤور(" :)1الكلبؤؤى :ات مؤؤوه بالكؤؤذب وقؤؤد َم ؤ َر َ
شيء حدثتكم عن أبى لالع كذب وم ةعد الكلبؤى فقؤد روى عنؤه ت سؤيره مؤن
هو مثله أو أشد ةع اً ،وهو محمؤد بؤن مؤروان السؤدى اللؤ ير" وكثيؤرا ً مؤا يهؤرج
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذه الِريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الثعلبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى والواحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدى
هذه هى أش ر الِؤر عؤن ابؤن عبؤاأ ،لؤحيح ا وسؤقيم ا ،وقؤد عرفؤَ قيمؤة كؤل
ِري من ا ،و َمن اعتمؤد علي ؤا فيمؤا ُج َمؤ مؤن الت سؤير عؤن ابؤن عبؤاأ رةؤى هللا
عنه

* طُرق التفسير عن عبد الله بن مسعود:
وهو من العلماء في الت سير ،وقال له النبي للى هللا عليه وسلم في أول
اهسالم  " :إنَ ل الم معلم " ( )3وقال  " :من أحب أن يقرأ القرلن غ ً
ةا كما أنزل
فليقرأه على قراء ابن أم عبد "( )4ومما جاء في لحيحي البهاري ()3548
ومسلم( )2464من فةله :قال رسول هللا للى هللا عليه وسلم ":استقرْوا القرلن
من أربعة :من عب َد هللا بن مسعود ،وسالم مولى أبي ُحذي َة ،وأُبي َ بن كعب ،و ُمعا َذ
بن َجبَل "
وروى البهاري (  ) 4716ومسلم (  ) 2463عن ابن مسعود أنه قال ":وهللا
الذي ال إله غيره ما أنزلَ سور من كتاب هللا إال أنا أعلم أين أنزلَ وال أنزلَ

 -1السيوطي /الدر المنثور ( )423/ 6

()4

أخرجه أحمد( )3599وابن حبان في صحيحه( ) 6504وقال شعيب األرنؤوط :اسناده حسن.

( )5أخرجه ابن ماجة ( )138وصححه األلباني

.
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لية من كتاب هللا إال أنا أعلم فيما أنزلَ ولو أعلم أح ًدا أعلم مني بكتاب هللا تبل ه
اهبل لركبَ إليه"
وروى اهمام مسلم (  ) 2461وغيره من حدي أبي األحوم قَا َل :كنا في دار أبي
موسى م ن ر من ألحاب عبدهللا وهم ين رون في ملحد ،فقام عبدهللا ،فقال
أبو مسعود :ما أعلم رسول هللا للى هللا عليه وسلم ترَ بعده أعلم بما أنزل هللا
من هذا القا م فقال أبو موسى :أما ل ن قلَ ذاَ ،لقد كان يش د إذا غبنا ،ويْذن
له إذا ُح َجبنا" أي :عن رسول هللا للى هللا عليه وسلم"
أقل اللحابة نقالً عن أهل الكتاب
 ،ولذلَ كان من أعلم الناأ بالتأويل ،ومن َ
اهسرا يلياَ.
وثمة مروياَ كثير عنه في الت سير ،من ا :ما يشترَ م عبد هللا بن عباأ،
ومن ا ما ين رد ب ا .

ما يشترك فيه ابن مسعود مع ابن عباس في أسانيد التفسير
يشترَ عبد هللا بن مسعود م عبد هللا بن عباأ في بعص أسانيد الت سير مثل:
رواية عِاء بن السا ب عن سعيد عن ما ،وكذلَ السدي يروي عن ما بواسِة
مهتل ة ،عن ابن مسعود بواسِة ُمر بن شراحيل ال مداني ،وعن ابن عباأ
بواسِة أبي مالَ وأبي لالع.
ومن ِري السدي عن مر عن ابن مسعود أكثر ت سير ابن مسعود ،وفي ا
ب ومنكراٌَ .
غرا ُ

أصح أسانيد التفسير عن ابن مسعود:
أوالًٍ :ألع األسانيد عن عبد هللا بن مسعود :ما يرويه أبو الةحى عن مسرو
عن عبد هللا بن مسعود
ثانيًا :ثم ما يرويه األعمش عن أبي وا ل عن عبد هللا بن مسعود ،وهو لحيع
وقد أهرج ا البهاري في اللحيع
ويأتي بعدها ما تقدم ذكره من األسانيد ،وجملةٌ من ا في َعداد الواهي والمنكر.
ومن يعتني ب ق ه من ألحاب ابن مسعود ،كعلقمة واألسود وأبي األحوم
سلماني والربي بن ُهثيم ،وغيرهم ل م مروياَ عنه
والشعبي وعَبيد بن عمرو ال ه
في الت سير ،وهي في غاية اللحة ،ومثل م النهعي ،وإن لم يدرَ ابن مسعود،
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وبين هْالء الكبار :علقمة واألسود والنهعي قرابةٌ وللةٌ ،تزيد قو ألسانيدهم
ومتانةً ل ا ،فعلقمة عم أم النهعي ،واألسود هال إبراهيم ،وعلقمة عم األسود،
والقرابة في األسانيد قرينة لشد الةبِ ،ومعرفة مقالد المتحد  ،وأشد سبرا ً
لحاله من غيره.
* طرق التفسير عن علىّ ومبلغ:ا من الاحة:
وهو أكثر الهل اء الراشدين رواية في الت سير ،ال لقلؤ ٍة فؤي معؤرفت م بؤه ،بؤل لتقؤدم
وفات م ،وسؤالمة لسؤان أهؤل علؤرهم ،وقؤد تؤأهر األمؤر بعلؤي رةؤى هللا عنؤه حتؤى
احتؤاج النؤؤاأ للت سؤير  ,ومكانتؤؤه فؤي العلؤؤم معروفؤة فعؤؤن أبؤي الِ يؤؤل قؤال :شؤ دَ
ؤؤيء إال أهبؤؤؤرتكم,
عليًؤؤؤا يهِؤؤؤب ,وهؤؤؤو يقؤؤؤول :سؤؤؤلوني ,فؤؤؤوهللا ال تسؤؤؤألوني عؤؤؤن شؤ ٍ
وسلوني عن كتاب هللا  ,فوهللا ما َمن لية إال وأنا أعلم :أبلي ٍل نزلَ أم بن ؤار ,أم فؤي
س ٍل أم في جبل(")1
وقد كثرَ الرواية فى الت سير عنه ،وفي ا ما يُقبؤل ومؤا يُسؤتنكر  ،األمؤر الؤذى ل ؤَ
أن ار العلماء النُقهاد ،وجعل م يتتبعون الروايؤة عنؤه بالبحؤ والتحقيؤ  ،ليميؤزوا مؤا
لؤؤع مؤؤن غيؤؤره ومؤؤا لؤؤع عؤؤن علؤؤى فؤؤى الت سؤؤير قليؤؤل بالنسؤؤبة لمؤؤا ُو َة ؤ عليؤؤه،
ويرج ذلَ إلى ُ
غؤال الشؤيعة ،الؤذين أسؤرفوا فؤى ُحبَؤه فؤاهتلقوا عليؤه مؤا هؤو بؤرئ
منه ،إما ترويجؤا ً لمؤذهب م وتؤدعيما ً لؤه ،وإمؤا ل ؤن م ال اسؤد أن اهغؤرا فؤى نسؤبة
األقؤؤوال العلميؤؤة إليؤؤه يُعلؤؤى مؤؤن قؤؤدره ،ويرفؤ مؤؤن شؤؤأنه العلمؤؤي والحؤ أن كثؤؤر
الوة ؤ علؤؤى علؤؤى رةؤؤى هللا عنؤؤه أفسؤؤدَ الكثيؤؤر مؤؤن علمؤؤه ,كمؤؤا روى مسؤؤلم فؤؤي
س َح َ قَا َل :لَ هما أَحْ َدثُوا تَ ْلََ ْاأل َ ْ
ي
شيَا َء بَ ْع َد َ
مقدمة لحيحه بسنده ع َْن أ َ َبي َإ ْ
ع َلؤي ٍ َر َةؤ َ
سؤدُوا " وبسؤنده ع ْ
ْؤن
ب َ
ّللاُ َ
ع ْنهُ ,قَا َل َر ُج ٌل َم ْن أ َ ْ
ي َع ْل ٍم أ َ ْف َ
ع َلي ٍ:قَاتَلَ ُ ْم ه
ه
ل َحا َ
َؤن اب َ
ّللاُ أ َ ه
َ
َ
َ
َ
ؤب َلؤي َكتَابًؤاَ ,ويُ ْه َؤي عَنَؤي ,فَقَؤا َل:
أ َ َبي ُملَ ْيكَة قَا َلَ :كتَبَُْ َإلَى اب َْن َ
اأ أ ْ
عبه ٍ
سألُهُ أ ْن يَ ْكت ُ َ
ور ْ
ع ْنهُ ,قَا َل :فَؤ َدعَا بَقَ َ
ع َلؤي ٍ فَ َجعَؤ َل
ؤاء َ
ارا َوأ ُ ْه َي َ
ة َ
َولَ ٌد نَ َ
ار لَهُ ْاأل ُ ُم َ
ال ٌع ,أَنَا أ َ ْهت َ ُ
اهتَيَ ً
ُون َ
ي َإ هال أ َ ْن َيك َ
ّللا َما قَ َ
ب َم ْنهُ أ َ ْ
ة هل
ةى َب َ َذا َ
ش َيا َءَ ,و َي ُمر َب َه ال ه
ش ْي ُء فَ َيقُو ُلَ :و ه َ
َي ْكت ُ ُ
ع َل ،
" وبسنده ع َْن َ
ع ْنؤهُ
ب فَيؤ َه قَ َ
ّللاُ َ
ةؤا ُء َ
ي ا ْب ُن َ
عبه ٍ
ي ه
ِ ُ
اأ َب َكتَا ٍ
ع َلؤي ٍ َر َةؤ َ
او ٍأ قَا َل :أ ُتَ َ
ؤاش
عيَ ْينَؤةَ بَذ ََرا َعؤ َه " وبسؤنده عؤن أبؤي بكؤرب َْن َ
س ْيَا ُن بْؤ ُن ُ
عيه ٍ
َار ُ
فَ َم َحاهُ إَ هال قَد َْرَ ,وأَش َ
يؤر َ يَقُؤو ُل :لَؤ ْم يَك ْ
ّللاُ َ
علَؤى َ
ُؤن يَلْؤ ُد ُ َ
ع ْنؤهُ فَؤي ا ْل َحؤدَي َ
قَا َلَ :
ي ه
س َمعَُْ ا ْل ُم َ َ
ع َلؤي ٍ َر َةؤ َ
ع ْنؤهُ إَ هال َمؤ ْ
سؤعُو ٍد ( ")2ومؤؤن أجْ ؤؤل ذلؤؤَ لؤؤم يعتمؤؤد ألؤؤحاب
ب َ
َ
ؤن أ َ ْ
ع ْبؤ َد ه َ
ؤن َم ْ
لؤ َحا َ
ّللا ْبؤ َ
اللحيع فيما يروونه عنه إال على ما كان من ِري األثباَ مؤن أهؤل بيتؤه ،أو مؤن
ألحاب ابن مسعود ،كعبيد السلمانى وشُريع ،وغيرهما
وهذه أهم الِر عن على فى الت سير(:)3
 - 1أن ر:اهتقان في علوم القرلن للسيوِي()204/4
 - 2أن رهذه اكثار في مقدمة لحيع مسلم()12/1
 -3د .الذهبي /التفسير والمفسرون ( ) 68/1
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أوالًِ :ري هشام ،عن محمد بن سؤيرين ،عؤن عبيؤد السؤلمانى ،عؤن علؤى ِريؤ
لحيحة ،يُ َه َرج من ا البهارى وغيره
ثانياًِ :ري ابن أبى الحسين ،عن أبى الِ يل ،عن على وهؤذه ِريؤ لؤحيحة،
هرج من ا ابن عيينة فى ت سيره
يُ َ
ثالثاًِ :ري الزهرى ،عن على زين العابدين ،عؤن أبيؤه الحسؤين ،عؤن أبيؤه علؤى
وهذه ِري لحيحة ،ولكن لم تشؤت ر هؤذه الِريؤ اشؤت ار السؤابقتين ن ؤرا ً لمؤا
أللقه الةع اء ،والكذهابون بزين العابدين من الرواياَ الباِلة
* طرق التفسيرعن أُبي بن كعب:
ويكنى أُبي بن كعب رةي هللا عنه أبا المنذر ،ش د العقبة وبدراً ،وكان أول من
كتب لرسول هللا للى هللا عليه وسلم حين قدم المدينة ،وهو من أش ر ُكتهاب
الوحي و من األ مة في علوم القرلن ومعرفت ا ،ولذلَ قال النبي للى هللا عليه
وسلم-كما في لحيع مسلم ( )2464وغيره ْ ":-
اق َر ُءوا ا ْلقُ ْر َ
لن َم ْن أ َ ْربَعَ َة نَ َ ٍر
ب "
وذكر من م :أُبَي ب َْن َك ْع ٍ
ويدل على رسوخ باعه في قراء كتاب هللا أن رسول هللا للى هللا عليه وسلم
ِلب منه أن يقرأ القرلن عليه ،ف ي اللحيحين:البهاري () 3598ومسلم ()799
من حدي أنأ رةي هللا عنه ،قال :إن النبي للى هللا عليه وسلم قال لك أُبيَ" :
إن هللا أمرني أن أقرأ عليَ { :لم يكن الذين ك روا من أهل الكتاب [سور
البينة ]1:قال :وس همانيق قال :نعم ،فبكى ) وفي رواية للبهاري( ( :)4676إن هللا
َ
ُ
ي :لهلل سماني لَق قال :هللا سماَ لي ،فجعل
أمرني أن أقرأ عليَ القرلن ،قال أب ،
ي يبكي "
أُب ،
وقال رسول هللا للى هللا عليه وسلم  ":وأقرْهم لكتاب هللا أبَي بن كعب(" )1
 - 1حديث صحيح  ,وهو بتمامه قد رواه أحمد ( ,)12927والترمذي ( )3791وصححه ,وابن حبان()7131
وغيرهم ,عن أنس بن مالك قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ,وأشدهم

في أمر هللا عمر ,وأصدقهم حياء عثمان ,وأقرؤهم لكتاب هللا أبي بن كعب ,وأفرضهم زيد بن ثابت ,وأعلمهم
بالحالل والحرام معاذ بن جبل ,أال وان لكل أمة أميًنا ,وان أمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح"  .قال أبو
حاتم  :هذه ألفا( أطلقت بحذف الـ ( ِمن ) منها يريد بقوله صلى هللا عليه وسلم  ( :ارحم أمتي ) أي ِ :من

أرحم أمتي وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم  ( :وأشدهم في أمر هللا ) يريد ِ :من أشدهم و ِمن أصدقهم حياء
و ِمن أقرئهم لكتاب هللا و ِمن أفرضهم ومن أعلمهم بالحالل والحرام  ,يريد أن هؤالء ِمن جماعة فيهم تلك
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وقد كثرَ الرواية في كتب الت اسير عن أبي بن كعب ،وتعؤددَ الروايؤة عنؤه ،وقؤد
وة عليه بعص الروا كثيرا ً من الرواياَ التي لم تثبَ عنه
وألع الِر إليه رةي هللا عنه ِريقان:
األولِ :ري أبي جع ر الرازي  ،عن الربي بؤن أنؤأ  ،عؤن أبؤي العاليؤة ُرفيْؤ بؤن
ةعد ،لكن ا في الت سؤير لؤحيحةٌ ،ألن ؤا
َم ران ،عن أُبي بن كعب ،وإن كان في ا
ٌ
نسؤؤهة كبيؤؤر منقولؤؤة ،أهؤؤرج ابؤؤن جريؤؤر وابؤؤن أبؤؤي حؤؤاتم من ؤؤا كثيؤؤراً ،وكؤؤذا أهؤؤرج
الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده من ا شي ا ً
الطريق الثانيِ :ري وكي عن س يان  ،عن عبد هللا بن محمؤد بؤن عقيؤل  ،عؤن
هرج من ا اهمام أحمد أي ً
ةا فؤي
ال ةيل بن أبي بن كعب  ،عن أبيه ،وهذه الِري
ه
"مسنده"

طبق ات التابعين المفسرين
اشت ر كثير من التابعين بالت سير ومن م من لند في ذلَ ولم يُعثؤر علؤى ت سؤيره
كسعيد بن جبير ,ومن م من ولل إلينا ت سيره كمجاهد بن جبر الذي قال :عرةؤَ
الملحد على ابن عباأ ثؤال عرةؤاَ  ،أقؤد عنؤد كؤل ليؤة منؤه  ،وأسؤأله عن ؤا
فيما نزلَ وكيد كانَ ()1
وقد اعتنَ كتب الت سير بالمأثور عناية بال ة بذكر ت اسير التابعين
* التفسير عن التابعين وأتباع:م()2

:

وهم على ِبقاَ ِ:بقة المكيين ،وِبقة المدنيين وِبقة العراقيين .

إلي  ,يريد ِمن أحب الناس ,من
الفضيلة ,وهذا كقوله صلى هللا عليه وسلم لألنصار  :أنتم أحب الناس ا
جماعة أحبهم وهم فيهم .
 -1انظر اإلتقان( .) 210 / 4

 -2محاضرة للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ألقيت عام 1427هـ.
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وأعلم أهل التفسير أهل مكة ،هالة ألحاب ابن عباأ من م؛ كسعيد بن جبير
وعكرمة ومجاهد وعِاء بن أبي رباد؛ لسالمة لسان م وتأهر ورود العُجْ َمة
إلي م
يقول س يان الثوري :هذوا الت سير عن أربعة :سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة
وعِاء وهم َم َكيون .
قال ابن تيمية:أعلم الناأ بالت سيرأهل مكة ألن م ألحاب ابن

عباأ()1

ويليهم في التفسير طبقة المدنيين:
من م :زيد بن أسلم :تابعي كبير القدر ،وعنه ابنه عبد الؤرحمن بؤن زيؤد بؤن أسؤلم،
سؤيره عؤن أبيؤه "
وغيؤره ،وأهؤذ ت
سير عبدالرحمن :عبؤد هللا بؤن وهؤب
ويروي ت
َ
َ
ُ
زيد بن أسلم " ،لكنه ال يعزوه إلى أبيه إال في القليل ،وإذا قال الم سرون " :قال :
ابن زيد " ،فالمراد به عبد الرحمن .
وعبد الرحمن ،وإن كان ةعيد الحدي  ،إال أنه إما ٌم في الت سير.
وممن أهذ الت سير عن زيد :مالَ بن أنأ.
ومن م :أبو العالية ُرفي بن َم ْران:
ي ،ث هم بلري ،وقد أهذ الت سير عن ابن عباأ ،وهو من روا أبي بن
وهو مدن ،
كعب ،وراوية ت سيره الربي بن أنأ ،وعن الربي أبو جع ر  ،وتقدم الكالم حول
هذا اهسناد.
ثم إن الربي ليأ من الم سرين ،بل من النهقَلَة،والروا  ،وجل ما يرويه هو عن
أبي العالية.
ومن المدنيين  :محمد بن كعب القر ي ،وأكثر ت سيره هؤو مؤن ِريؤ أبؤي َم ْعشَؤر،
ومن ِري موسى بن عبيد عن محمد بن كعب ،وكالهما – موسى وأبو معشر –
ةعيد ،ونحو شِر ت سير القُر ي من ِريق ما .
لكن يقول يحيى بن معين "  :اكتبوا عن أبي َمعشر عن محمؤد بؤن كعؤب هالؤة "؛
ألنه يروي عنه الت سير ،وهي نسهة ،ويُ ت ؤر فؤي الت سؤير مؤا ال يُ ت ؤر فؤي غيؤره،
ؤؤتم بمحمؤؤد بؤؤؤن كعؤؤب ،واالهتلؤؤؤام قرينؤؤةٌ علؤؤؤى المعرفؤؤؤة
ثؤؤم إن أبؤؤؤا معشؤؤر مهؤ ،
والةبِ ،هذا م أن أبا معشر ةعيد الحدي .
 -3انظر اإلتقان( .) 210 / 4
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ويليهم طبقة المفسرين العراقيين :
من م  :مسرو بن األجدع ،روى عنه الشعبي وأبو وا ل ،وهو من الروا عن
ابن مسعود.
ومن م  :قتاد بن دَعامة السهدوسي :أكثر التابعين ت سيرا ً بعد مجاهد ،بل أكثر من
نلد ت سير التابعين باهِال عن ما ،وت سيره ُجله لحيع ،أكثره يرويه عنه
سعيد بن أبي عروبة ،والبقية يرويه عنه معمر بن راشد األزدي ،وهم ثقاَ ُح ها .
وثمة شيء لهر يسير جدًّا يرويه غيؤر سؤعيد ومعمؤر ،وهؤو لؤحيع بالجملؤة أيةًؤا،
وال يحمل قولي :إن قوله لحيع كله ،فيقد اهنسان على بعص المروياَ من غيؤر
سؤبْر
ِري معمر ،وغير ِري سعيد بؤن أبؤي عروبؤة ،فيجؤد فيؤه ةؤع اً ،ولكؤن بال ه
فذن جمي ت سير قتاد لحيع ،وال يوجد لديه قو ٌل شاذٌ.
وقتاد لم يرو عن أحد من اللحابة إال عن أنؤأ سؤماعاً ،كمؤا قالؤه أحمؤد ،ولؤ هح َع
سماعه من أبي الِ يل اب ُن المديني
س ْر َجأ أبو زرعة ،ول هح َع َ
سماعه من ابن َ
وقد أهذ قتاد عن الحسن البلري الت سير وال قه والوع وغيره ،وهؤو مؤن أكبؤر
وأكثؤر ت سؤيره ال يعؤزوه ألحؤد،
شيوهه ،وقد أكثر في ت سيره من الؤوع كالحسؤن،
ُ
س ُر القرلن بما يعلمه.
بل ي َ
وله معرفة بالناسر والمنسوخ أكثر من كثير من التابعين من أهل ِبقته
ومن م :الحسن البلري  :وهو من كبار أ مة السلد ،متساهل بالنقؤل ،واهرسؤال،
ويميؤؤل فؤؤي الت سؤؤير إلؤؤى الؤؤوع  ،ومؤؤا يؤؤروى عنؤؤه فؤؤي الت سؤؤير فؤؤي ليؤؤاَ الع ؤذاب
والوعد والوعيد أكثر مؤن غيؤره ،وت سؤيره يكؤاد يهلؤو مؤن األحكؤام ،وهؤو أكثؤر مؤن
نُقؤؤل عنؤؤه أقؤؤوا ٌل شؤؤاذ مؤؤن م سؤؤري التؤؤابعين -وهللا أعلؤؤم ،-والسؤؤبب فؤؤي ذلؤؤَ :أن
الحسؤؤن البلؤؤري قؤؤد تش ؤبه بؤؤه المعتزلؤؤة ونسؤؤبوه إلؤؤي م ،وأكثؤؤروا مؤؤن النق ؤل عنؤؤه،
ول َقلهة عنايؤة المعتزلؤة باألسؤانيد والروايؤة,إذ ال يعتؤدون ب ؤا مجؤرد ً ،وإنمؤا بالعقؤل،
شبهثوا بالحكايؤاَ التؤي تُوافؤ ألؤول م،
فلذلَ لم ينقوا األسانيد عن الحسن ،وإنما ت َ
ولذلَ يُنسب في كتب المعتزلة في الت سير إلؤى الحسؤن مؤا ال ينسؤب إلؤى غيؤره مؤن
ال را ب والم رداَ ،ولذلَ يجب أن يحذر اهنسان مما يُحكى عؤن الحسؤن البلؤري
مؤؤن شؤؤذوذاَ فؤؤي الت سؤؤير ممؤؤا ال يواف ؤ غيؤؤره ،وال بؤؤد مؤؤن الن ؤؤر إلؤؤى األس ؤانيد،
ويشدَد في مروياَ الحسن ما ال يشدهد في غيرها ،سيهما وهو يرى الرواية بؤالمعنى
ويكثر من ا.
وراوية ت سيره :قتاد  ،فقد روى عنه نحو ثل ت سيره ،ورواه عنه َمع َمر بن
راشد ،وبقية ت سيره مت َر في الروا .
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ومن م :عِاء الهراساني :
بلري أقام بهراسان ،وإلي ا نُسب ،لدو ٌ ،في ح ه سوء ،وقد تقدم الكالم
وهو
،
على ِر الت سير إليه في حدي ابن عباأ رةي هللا عنه.
ومن م ُ :م هر بن شراحيل ال مداني:
كان عابدا ً لالحا ً لكثر عبادته قيل لهُ :م هر الِيب ،و ُم هر الهير ،أهذ عن أبي بن
كعب وعمر بن الهِاب وروى عن ابن مسعود ،وغيره ،وروى عنه الشعبي
والسدي وغيرهم ،وقد تقدم اهشار إليه.

من يشابه المكيين قوة في التفسير:
وثَ همة جملةٌ من الم سرين من غير المكيين من يقارب م في الت سير؛ كِاووأ بن
كيسان اليماني ،وقد روى عنه ابنه عبدهللا وروى عنه شي ا ً مجاهد بن جبر،
يسير حس ٌن ،وأجو ُد ت سيره :ما
سير
وكذلَ عامر بن شراحيل الشعبي ،وله ت
ٌ
ٌ
يعتمد فيه على أشعار العرب ،فقد كان أح التابعين للشعر.

ومن طبق ات المفسرين ممن هم بعد أولئك:
إبراهيم النهعي :وهو جليل القدر ،لم يسم من أح ٍد من اللحابة ،وإنما عدهه
بعص األ مة من جملة التابعين؛ لرْيته عا شة رةي هللا عن ا ،وله في الت سير
يدٌ ،وهالةً في ت سير لياَ األحكام ،وهو أكثر التابعين في ذلَ على اهِال .
سيره ،وروى كذلَ منلور
سم فقد روى نحو
راويةُ حديثه ُم ير بن َم ْق َ
شِر ت َ
َ
بن المعتمر شي ا ً ليأ بالقليل عنه.
وت سيره المنقول عن ابن مسعود لحيعٌ ،إذا لع إليه السند ،وغالبه لحيع،
وأما ت سيره من تلقاء ن سه فيما يواف اللسان العربي ،ف و دون أقرانه مرتبةً،
وقد كان يل َح ُن في كالمه .

و السدي الكبير:
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وت سيره َج ْم ٌ  ،كما جم ابن إسحا السير  ،وهو ثقة في ن سه ،إال أنه لم يسم
من ابن عباأ وال ابن مسعود .
وتقدم الكالم على من روى عنه وأسانيده إلى ابن عباأ وابن مسعود.

ومن م :ال ه
زاحم ال اللي :
ةحاَ بن ُم َ
وهو من كبار م سري التابعين ،و ُجل ت سيره من ِري ُجويبر بن سعيد عنه،
وجويبر ةعيد جداً ،لكن روايته من كتاب ،وحدي الةحاَ عن ابن عباأ
مرسل ،أهذه من سعيد بن جبير ،وت سير الةحاَ  -ما لم يهالد  -مقبول حسن .
ويروي عبيدهللا بن سليمان عن الةحاَ الت سير أيةاً ،وهو ةعيد أيةا ً.
ومن م  :مقاتل بن سليمان :
ةعيد وا ٍه ،وقد أدرَ الكبار من التابعين ،وهو فليع اللسان
وهو في ن سه
ٌ
سيء المذهب ،يْهذ من ت سيره ما واف اللسان العربي ،وله شذوذاَ في
الت سير كثير .
د ابن أبي مريم الجام  ،وقد رموه
وروى ت سير مقاتل هذا عنه أبو َع ْ
ل َمة نُو ُ
بالكذب ،ورواه أيةا ً عن مقاتل هذي ُل بن حبيب ،وهو ةعيد لكنه أللع حاال ً من
أبي علمة.
ومن م  :مقاتل بن حيان:
من ِري محمد بن مزاحم عن بكير بن معرود عنه ،ومقاتل هذا لدو .

وأبو لالع باذام:
ال يعتد بقوله في الت سير ،وليأ له معرفة فيه ،وكان مجاه ٌد ين ى عن ت سيره،
سر القرلن؛ إذ كيد ي سره وهو ال يح ه.
وزجره الشعبي حينما ف ه
** واعلم أن جملة تلَ األسانيد ل ْالء الم سرين من اللحابة والتابعين ومن أهؤذ
عؤؤن م منثؤؤور ٌ فؤؤي كتؤؤب الت اسؤؤير المسؤنَ َد  ،يقؤؤول الحؤؤاف ابؤؤن حجؤؤر رحمؤؤه هللا فؤؤي
كتابؤه " أسؤباب النؤزول " ":ومؤدار أسؤانيد الت سؤير عؤن اللؤحابة وعؤن التؤابعين
تُو َجد في الكتب األربعة :ابن جرير الِبري وعبد بن ُحميؤد وابؤن المنؤذر وابؤن أبؤي
حاتم ".قال " :وقلي ٌل ما يُشذ عن ا ".وهذا لحيع ,فمن تأمل الكتب الملن ة فؤي
األسانيد ،وجد أنه ال يكاد يوجد من أل ا الت سير مما ال يوجد في هؤذه الكتؤب ،وإن
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وق الت اير في بعص األل ا قد يكون دهله بعص ال لِ والتلحيد ،وال سؤيهما فؤي
ش ْك ٌل وال نَ ْق ٌ
ِ
ذلَ العلر ،فلم يكن حد في
الهِ وقت ٍذ َ
َ
وقد يُروى بعص الت سير عن عبد هللا بن عباأ ،أو مجاهؤد بؤن جبؤر ،بل ؤ ٍ مشؤاب ٍه
اير معنى ،وهذا بسبب عدم نقِ الكتب ،فسؤب ل ؤ فؤي ذهؤن الناسؤر علؤى
رسما ً م ٍ
ل  ,وينب ي أن يتنبهه ألمثال هذه المسا ل.

ونستطيع أن نُرجِعْ أسباب الضعف فى رواية التفسير المأثور لى أُمور ثالثة:

أول ا :كثر الوة فى الت سير

ويرج الوة فى الت سير إلى أسباب متعدد  :من ا التعلب المذهبى ،ف ه
ذن ما َجؤ هد
تِرفوا فى حب على ،وهؤوارج هرجؤوا عليؤه وحؤاربوه
من افترا األ ُمة إلى شيعة ه
ونوالؤؤب نالؤؤبوه العؤؤداء  ،فنسؤؤب الشؤؤيعة إلؤؤى النبؤؤى لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ،وإلؤؤى
علؤؤى وغيؤؤره مؤؤن أهؤؤل البيؤؤَ  -رةؤؤى هللا عؤؤن م  -أقؤؤواال ً كثيؤر مؤؤن الت سؤؤير تشؤ د
لمذهب م كما وة الهوارج والنوالؤب كثيؤرا ً مؤن الت سؤير الؤذى يشؤ د لمؤذهب م،
ونسبوه إلى النبى للى هللا عليه وسلم أو إلى أحد ألؤحابه ،وكؤان قلؤد كؤل فريؤ
من نسؤبة هؤذه الموةؤوعاَ إلؤى النبؤى لؤلى هللا عليؤه وسؤلم أو إلؤى أحؤد ألؤحابه
التروي للمروي
هؤؤذا وقؤؤد دهؤؤل فؤؤى اهسؤؤالم َمؤؤن تؤؤبِن الك ؤؤر والتحؤؤد اهسؤؤالم بقلؤؤد الكيؤؤد ل ؤه مؤؤن
ال ؤؤرأ والي ؤؤود وغيؤؤرهم مؤؤن الشؤؤعوبيين ممؤؤن امؤؤتألَ قلؤؤوب م حقؤدًا علؤؤى اهسؤؤالم
رأوا زوال د َُول م أمؤام هؤذا الؤدين الع ؤيم ،وعلمؤوا أن ؤم لؤن يسؤتِيعوا
وأهله بعدما ْ
القةاء عليه بالقو  ,فت اهروا بالدهول فيه للكيد له وتةليل أهله ،وأغلب م أ ر
التشؤؤي والحؤؤب كل البيؤؤَ حتؤؤى يه ؤؤي علؤؤى النؤؤاأ ب ؤواِن م وال ي ِؤؤن ل ؤؤم أحؤؤد
,فوةؤؤعوا مؤؤا وةؤؤعوا مؤؤن روايؤؤاَ باِلؤؤة ،ليلؤؤلوا ب ؤؤا إلؤؤى أغراةؤؤ م السؤؤؤي ة،
ورغبات م الهبيثة

ثاني ا :دهول اهسرا يلياَ فيه
من يتلؤ ع كتؤب الت سؤير بالمؤأثور يلحؤ أن غالؤب مؤا يؤرى في ؤا مؤن إسؤرا يلياَ،
يكاد يدور علؤى أربعؤة أشؤهام ،هؤم :عبؤد هللا بؤن سؤالم اللؤحابي الجليؤل  ،وكعؤب
األحبار ثقؤة مؤن كبؤار التؤابعين كؤان مؤن الؤيمن فسؤكن الشؤام أدرَ النبؤي لؤلى هللا
عليه وسلم وأسلم في هالفة أبي بكر ,ووهؤب بؤن منبؤه اليمؤاني اللؤنعاني ثقؤة مؤن
الِبقة الوسِى من التابعين أهؤو همؤام بؤن منبؤه ,وعبؤد الملؤَ بؤن عبؤد العزيؤز بؤن
جري ,وهؤؤو رومؤؤي األلؤؤل ,أحؤؤد األعؤؤالم عالؤؤر لؤ ار التؤؤابعين  ,وكؤؤان ثقؤؤة فقي ً ؤؤا
فاة ؤالً ,إال أنؤؤه كؤؤان يرسؤؤل ويؤؤدلأ  ,ولكؤؤن إذا وجؤؤد شؤؤي ٌء فيمؤؤا ذكؤؤروه – أنكؤؤره
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العلماء -فليأ من قَؤبَل م ولكؤن بسؤبب َمؤن دون ؤم فؤي السؤند أو بسؤبب الكتؤب التؤي
أهذوا من ا ألننا نعلم أن الكتب السابقة قد وق في ا التحريد
وممؤن أكثؤر مؤن التؤابعين مؤن الروايؤة عؤن أهؤل الكتؤاب :السؤدي ،ومحمؤد بؤن كعؤب
القر ي ،وسعيد بن جبير وأبو العالية رفي بؤن م ؤران؛  ،ويوجؤد شؤي ٌ يسؤير عنؤد
مجاهد بن جبر كما قال أبو بكر بؤن عيؤاش ":قلؤَ لألعمؤش :مؤا هؤذه المهال ؤة فؤي
ت سير مجاهد بن جبرق فقال :إنه يأهذ شي ا ً من أهل الكتاب

تنقسم األخبار اإلسرا يلية لى أقسام ثالثة ،وهى :
القسم األول :ما يُعلم لحته بأن نُ َقل عن النبى للى هللا عليؤه وسؤلم نقؤالً لؤحيحاً،
وذلَ كتعيؤين اسؤم لؤاحب موسؤى عليؤه السؤالم بأنؤه الهةؤر ،فقؤد جؤاء هؤذا االسؤم
لريحا ً علؤى لسؤان رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم كمؤا عنؤد البهؤارى أو كؤان لؤه
شاهد من الشرع يْيده وهذا القسم لحيع مقبول
القسم الثانى :ما يُعلم كذبه بأن يناقص ما عرفناه مؤن شؤرعنا ،أو كؤان ال يت ؤ مؤ
العقل ،وهذا القسم ال يلع قبوله وال روايته
القسم الثال  :ما هو مسكوَ عنه ،ال هو من قبيل األول ،وال هؤو مؤن قبيؤل الثؤانى،
وهؤؤؤذا القسؤؤؤم نتوقؤؤؤد فيؤؤؤه ،فؤؤؤال نؤؤؤْمن بؤؤؤه وال نُكذَبؤؤؤه ،وتجؤؤؤوز حكايتؤؤؤه ،لمؤؤؤا رواه
عؤ ْ
ب يَ ْقؤ َؤر ُء َ
ع ْن ؤهُ قَا َلَ :ك ؤ َ
ون
ّللاُ َ
البهؤؤاري(َ )4215
ي ه
ان أ َ ْه ؤ ُل ا ْل َكتَؤؤا َ
ؤن أ َ َبؤؤي ُه َر ْيؤ َؤر َ َر َة ؤ َ
علَيْؤ َه
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
اه ْ
الت ه ْو َرا َ بَا ْل َعب َْرانَيه َة َويُ َ َ
س َال َم فَقَا َل َر ُ
للهى ه
س ُرونَ َ ا بَا ْلعَ َربَيه َة َأل َ ْه َل ْ َ
ؤاّلِل َو َمؤؤا أ ُ ْنؤ َؤز َل َإلَ ْينَؤؤا
ب َو َال ت ُ َكؤ َؤذبُو ُه ْم َوقُولُؤؤوا {:ل َمنهؤؤا َبؤ ه َ
س ؤله َم َال ت ُ َ
َو َ
لؤ َؤدقُوا أ َ ْه ؤ َل ا ْل َكتَؤؤا َ
اكية"

ثالث ا :حذد األسانيد
وهذا السبب يكاد أن يكون أهِر األسباب جميعاً ،ألن حذد األسانيد جعل َم ْن ين ؤر
سرين ينقلون عن ا
فى هذه الكتب ي ن لحة كل ما جاء في ا ،وجعل كثيرا ً من الم َ
ما في ا من اهسرا يلياَ والقلم المهترع على أنه لؤحيع كلؤه ،مؤ أن في ؤا مؤا
يهالد النقل وال يت م العقل

*

*

*
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يؤرا منؤه روا ُ
هذا وكان الت سير بالمأثور بعد علر التؤابعين وتؤابعي م قؤد ه
دون كث ً
الحدي  ,فالبهاري – مثالً -قد ذكر في لحيحه كتابًا وسماه (كتاب الت سير) وذكؤر
فيه األحادي الوارد في ت سير بعص اكيؤاَ وكؤذلَ اكثؤار عؤن م سؤري اللؤحابة
غيره مؤن ألؤحاب اللؤحاد والسؤنن  ,ثؤم دونؤَ بعؤد ذلؤَ كتؤب
والتابعين وكذا فَعَل ُ
هالة بالت سير بالمأثور ,ومن أش رها:
 -1جام البيان في ت سير القرلن لامام ابن جريرالِبري(َ )310
 -2بحر العلوم ألبي اللي السمرقندي ( َ  373هك)
 -3الكشد والبيان عن ت سير القرلن ألبي اسحا الثعلبي (َ 427هك)
 -4ت سير معالم التنزيل لمحيي السنة أبي محمد حسين الب وي (َ 510هك)
 -5المحرر الوجيز في ت سير الكتاب العزيز البن عِية األندلسي (َ546هك)
 -6ت سير القرلن الع يم للحاف ابن كثير (َ 774هك )
 -7الجواهر الحسان في ت سير القرلن لعبد الرحمن الثعالبي (َ 876هك)
 -8الدر المنثور في الت سير بالمأثور للحاف جالل الدين السيوِي (َ911هك)
وهذه الت اسير -عدا األهير -لم تقتلر على الت سير بالمأثور بل من ا ما ذكرَ مؤ
ذلَ أوجه القراءاَ ووجوه اهعؤراب والمسؤا ل ال ق يؤة والل ويؤة وغيرذلؤَ ,وإنمؤا
أدرج ا العلماء في كتب الت سير بالمأثور ألنه ال الب علي ا
أما السيوِي في الدر المنثور فقد اكت ى بجم مؤا يُؤروى مؤن األحاديؤ واكثؤارعن
السلد في الت سير ,مما ورد في لحيع البهاري ومسلم وسنن الترمذي والنسؤا ي
وأبي داود ومسؤند أحمؤد وممؤا أهرجؤه ابؤن جريؤر وابؤن أبؤي حؤاتم وابؤن أبؤي الؤدنيا
وغيرهم ممن تقدمه من الم سرين فجم اللؤحيع وغيؤر اللؤحيع ,ولؤم يؤرجع أو
يعقب بشيء
كثيرا من أقوال اللحابة والتابعين غير أنه
وأما ت سير أبي اللي السمرقندي يذكر
ً
ال يذكر األسانيد
وأما الثعلبي -رحمه هللا م لالحه وديانتؤه -ف ؤو مولؤ ٌ بالقلؤم واألهبؤار ,وقؤد
مأل ت سيره بال والسؤمين ,وأكثؤر مؤن األحاديؤ الةؤعي ة والموةؤوعة حتؤى أنؤه
كثيرا من األحادي التي وةع ا الشيعة كذبًا على علي رةي هللا عنه
ذكر َ
ه
وجاء اهمام الب وي من بعده فاهتلر ت سير الثعلبي وهذبه ,وأةاد عليه فوا ؤد
في ت سيره المسمى (معالم التنزيل)
وت سير المحرر الوجيز في ت سؤير الكتؤاب العزيؤز البؤن عِيؤة األندلسؤي حسؤن فؤي
بابؤؤؤه ,وهؤؤؤو أجؤؤؤود مؤؤؤن الت اسؤؤؤير السؤؤؤابقة واهتلؤؤؤره أبؤؤؤو عبؤؤؤد الؤؤؤرحمن الثعؤؤؤالبي
الجزا ؤؤري ,وأةؤؤاد إليؤؤه بعؤؤص األحادي ؤ وال وا ؤؤد القليلؤؤة مؤؤن كتؤؤب اكهؤؤرين فؤؤي
ت سيره المسمى(الجواهر الحسان)
وأفةل هذه الت اسير على اهِال ت سيرا الِبري وابن كثير رحم ما هللا تعالى:
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أمؤؤا ابؤؤن جريؤؤر الِبؤؤري ف ؤؤو إمؤؤام الم سؤؤرين مؤؤن أهؤؤل السؤؤنة وت سؤؤيره مؤؤن أجؤؤل
الت اسير  ,يذكر الوجه في ت سير اكية ثم يذكر من قؤال ب ؤذا الوجؤه مؤن اللؤحابة
والتابعين ,ويذكر األحادي واكثار الؤوارد فؤي ذلؤَ بأسؤانيدها كاملؤة ويؤرجع بؤين
األقوال ,وغالب من جاء بعده نقل منه وانت به
قال عنه السيوِي:
ولؤؤه التلؤؤانيد الع يمؤؤة  ،من ؤؤا  " :ت سؤؤير القؤؤرلن "  ،وهؤؤو أجؤؤل الت اسؤؤير  ،لؤؤم
يْلد مثله كما ذكره العلمؤاء قاِبؤة  ،مؤن م النؤووى فؤي ت ذيبؤه  ،وذلؤَ ألنؤه جمؤ
إلر ()1
فيه بين الرواية والدراية  ،ولم يشاركه في ذلَ أحد ال قبله وال بعده
وبعؤؤدهم ابؤؤن جريؤؤر الِبؤؤري ،وكتابؤؤه أجؤؤل
وقؤؤال السؤؤيوِي فؤؤي اهتقؤؤان " :
الت اسؤير وأع م ؤؤا  ،ثؤؤم ابؤؤن أبؤؤى حؤؤاتم  ،وابؤؤن ماجؤؤه  ،والحؤؤاكم  ،وابؤؤن مردويؤؤه ،
وأبؤو الشؤؤير ابؤؤن حبؤؤان  ،وابؤؤن المنؤؤذر  ،فؤي لهؤؤرين  ،وكل ؤؤا مسؤؤند إلؤؤى اللؤؤحابة
والتابعين وأتباع م  ،وليأ في ا غير ذلؤَ  ،إال ابؤن جريؤر ؛ فذنؤه يتعؤرص لتوجيؤه
األقوال  ،وترجيع بعة ا على بعص ،واهعؤراب  ،واالسؤتنباِ  ،ف ؤو ي وق ؤا بؤذلَ
" ()2

ونقل الذهبى وابن كثير وابن حجؤر قؤول الهِيؤب فؤي تاريهؤه -عؤن الِبؤري -حيؤ
قؤؤال :كؤؤان أحؤؤد أ مؤؤة العلمؤؤاء  ،يحكؤؤم بقولؤؤه  ،ويرجؤ إلؤؤى رأيؤؤه بمعرفتؤؤه وفةؤؤله

وكؤان قؤد جمؤ مؤن العلؤوم مؤؤا لؤم يشؤاركه فيؤؤه أحؤد مؤن أهؤؤل علؤره  :فكؤان حاف ؤا ً
لكتاب هللا  ،عارفا ً بؤالقراءاَ  ،بلؤيرا ً بالمعؤانى  ،فقي ؤا ً فؤي أحكؤام القؤرلن  ،عالمؤا ً
بالسؤؤؤنن وِرق ؤؤؤا  ،لؤؤؤحيح ا وسؤؤؤقيم ا  ،ناسؤؤؤه ا ومنسؤؤؤوه ا  ،عارفؤؤؤا ً بؤؤؤأقوال
اللؤؤحابة والتؤؤابعين  ،عارفؤا ً بأيؤؤام النؤؤاأ وأهبؤؤارهم  ،ولؤؤه الكتؤؤاب المشؤ ور فؤؤي "
أهبار األمم وتاريه م "  ،وله كتاب  " :الت سير " لم يلند مثله … إلر ()3
وكذلَ ت سيرالقرلن الع ؤيم للحؤاف ابؤن كثيؤر مؤن أفةؤل ا وأجودهؤا لتحريؤه اكراء
واألحادي اللحيحة والتنبيه على الةعي ة ما أمكؤن ,وهؤو يكثؤر النقؤل ممؤن سؤبقه
كابن جرير الِبري وابن أبؤي حؤاتم وغيرهمؤا وهؤو يمتؤاز بملكؤة التحؤري والتؤدقي
لسعة علمه بالحدي والرجؤال كمؤا أنؤه يؤذكر األراء ال ق يؤة ومناقشؤت ا باهتلؤار ,
وي َلل فيما البد منه وقال عنه لاحب كتاب الت سير والم سرون:هذا الت سير مؤن
هيؤؤر كتؤؤب الت سؤؤير بالمؤؤأثور وقؤؤد ش ؤ د لؤؤه بعؤؤص العلمؤؤاء فقؤؤال السؤؤيوِي فؤؤي ذيؤؤل
(تؤؤذكر الح ؤؤا ) والزرقؤؤاني فؤؤي( شؤؤرد المواهؤؤب) :إنؤؤه لؤؤم يْلؤؤد علؤؤى نمِؤؤه مثلؤؤه
أهك()4

 - 1انظر طبقات المفسرين للسيوطي  :ص  . 96 ، 95واإلتقان ()213/4
 -2اإلتقان للسيوطي (.)212/4

 -3الخطيــب البغ ـدادي /تــاريخ بغــداد(,)161/2ابــن كثير/البدايــة والنهايــة ( ، )142 / 11والذهبي/ســير أعــالم
النبالء( )269/14وابن حجر/لسان الميزان.) 101 / 5( :
 - 4الت سير والم سرون للدكتور الذهبي ()176/1
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وقد ذكر ابن كثير في مقدمة ت سيره أحسؤن ِؤر الت سؤير والتؤزم ب ؤا وسؤار علؤى
ن ج ؤؤا ,فقؤؤال :فؤؤذن قؤؤال قا ؤؤل فمؤؤا أحسؤؤن ِؤؤر الت سؤؤير ق ( فؤؤالجواب ) أن ألؤؤع
سؤِ فؤؤي
الِريؤ فؤؤي ذلؤؤَ أن ي سؤؤر القؤؤرلن بؤؤالقرلن فمؤؤا أ ُجْ َمؤل فؤؤي مكؤؤان فذنؤؤه قؤؤد بُ َ
موة لهر فذن أعياَ ذلَ فعليَ بالسؤنة فذن ؤا شؤارحةٌ للقؤرلن وموةؤحة لؤه  ،بؤل
قد قال اهمام أبو عبد هللا محمد بن إدريؤأ الشؤافعي رحمؤه هللا تعؤالى :كؤل مؤا حكؤم
به رسول هللا للى هللا عليه وسلم ف و مما ف مه من القرلن قال هللا تعؤالى َ { :إنهؤا
ين َه َلؤيما ً
أَ َ
ؤاأ بَ َمؤا أ َ َراََ ّللاُ َوالَ تَكُؤن َل ْل َهؤآ َنَ َ
اب بَا ْل َح َ َلتَحْ ُك َم بَؤي َْن النه َ
نز ْلنَا إَلَ ْيََ ا ْل َكت َ َ
اب إَال ه َلت ُبَؤيَ َن لَ ُ ؤ ُم الهؤذَي ْ
اهتَلَ ُؤواْ
{و َما أ َ َ
نز ْلنَا َ
علَ ْيََ ا ْل َكت َ َ
[النساء ]105:وقال تعالى َ :
ون [النحؤل ]64:وقؤال تعؤالى َ { :وأ َ َ
فَي َه َو ُهدًى َو َرحْ َمةً َلقَ ْو ٍم يُ ْْ َمنُ َ
الؤذ ْك َر
نز ْل َنؤا إَ َل ْيؤََ َ
ؤاأ َمؤؤا نُؤ َؤز َل َإ َل ؤ ْي َ ْم َو َلعَله ُ ؤ ْم يَت َ َ هكؤ ُؤر َ
ون [النحؤؤل ]44:ول ؤؤذا قؤؤال رسؤؤول هللا
َلتُبَؤ َؤي َن َللنهؤ َ
َ
القرلن ومثله معه "( )1يعني السؤنة والسؤنة
للى هللا عليه وسلم " أال إنَي أوتيَ
أيةا تنزل علؤي م بؤالوحي كمؤا ينؤزل القؤرلن إال أن ؤا ال تتلؤى كمؤا يتلؤي القؤرلن وقؤد
استدل االمام الشافعي رحمه هللا تعالى وغيره من األ مة على ذلَ بأدلة كثير ليأ
هذا موة ذلَ وال رص أنَ تِلب ت سير القرلن منه ,فؤذن لؤم تجؤده فمؤن السؤنة
كما قال رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم لمعؤاذ حؤين بعثؤه إلؤى الؤيمن " فؤبم تحكؤم ق
قال بكتاب هللا  ،قال فذن لم تجد ق قال :بسنة رسؤول هللا  ،قؤال فؤذن لؤم تجؤد ق قؤال :
أجت د رأيي فةرب رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم فؤي لؤدره وقؤال  :الحمؤد هلل
الذي وف رسول رسؤول هللا لمؤا يرةؤي رسؤول هللا "( )2وهؤذا الحؤدي فؤي المسؤند
والسؤؤنن بذسؤؤناد جيؤؤد كمؤؤا هؤؤو مقؤؤرر فؤؤي موةؤؤعه وحين ذ إذا لؤؤم نجؤؤد الت سؤؤير فؤؤي
القؤؤرلن وال فؤؤي السؤؤنة رجعنؤؤا فؤؤي ذلؤؤَ إلؤؤى أقؤؤوال اللؤؤحابة فؤؤذن م أدرى بؤؤذلَ لمؤؤا
شاهدوا من القرا ن واألحوال التي اهتلوا ب ؤا  ،ولمؤا ل ؤم مؤن ال ؤم التؤام والعلؤم
اللؤؤحيع والعمؤؤل اللؤؤالع ال سؤؤيما علمؤؤاءهم وكبؤؤراءهم كاال مؤؤة األربعؤؤة الهل ؤؤاء
الراشؤؤؤؤدين  ،واأل مؤؤؤؤة الم تؤؤؤؤدين الم ؤؤؤؤديين  ،وعبؤؤؤؤد هللا بؤؤؤؤن مسؤؤؤؤعود رةؤؤؤؤي هللا
عن م ثم ذكر ابن كثير بعد ذلَ ت سير التابعين ثم الت سير بؤالرأي المبنؤي علؤى
العلم ال ال وى إلر()3

ما موقف الشيعة االثنى عشرية من التفسير بالمأثور؟

 -1رواه أحمد ( ) 17213بسند لحيع عن الم دام بن معدي كرب رةي هللا عنه وقد تقدم
 -2رواه أحمد ( ) 22060وأبو داود ()3592والترمذي ( )1327وفي سنده ج الة
 - 3ت سير ابن كثير()3/1
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عنؤؤؤد الشؤؤؤيعة اهماميؤؤؤة االثنؤؤؤى عشؤؤؤرية ت اسؤؤؤير كثيؤؤؤر عنيؤؤؤَ بالت سؤؤؤير بالمؤؤؤأثور
كالت سؤؤؤير المنسؤؤؤوب للعسؤؤؤكري وت سؤؤؤير القمؤؤؤي والعياشؤؤؤي وت سؤؤؤير نؤؤؤور الثقلؤؤؤين
للحؤؤويزي وت سؤؤير اللؤؤافي لل ؤؤيص الكاشؤؤاني وت سؤؤير البرهؤؤان ل اشؤؤم البحرانؤؤي
وكثيرغيؤؤرهم  ,ولكؤؤن م ال ينقلؤؤون إال عؤؤن قل ؤ ٍة مؤؤن اللؤؤحابة  ,وكؤؤذا رواي ؤات م عؤؤن
الرسول للى هللا عليه وسلم قليلة  -وليسَ كثير كأهل السؤنة ,-وغالؤب روايؤات م
فؤؤؤي الت سؤؤؤير بالمؤؤؤأثور عؤؤؤن أ مؤؤؤة أهؤؤؤل البيؤؤؤَ -رةؤؤؤي هللا عؤؤؤن م -الؤؤؤذين يقولؤؤؤون
بعلمت م وأكثرها عن أبي عبد هللا جع ر اللاد وأبيه الباقر
ولمؤا رأى اهماميؤؤة االثنؤى عشؤؤرية أن سؤ م أمؤؤام كثؤر مؤؤن األحاديؤ المرويؤؤة عؤؤن
رسول هللا للى هللا عليه وسلم ،وأمؤام كثؤر مؤن الروايؤاَ المؤأثور عؤن اللؤحابة
رةؤؤوان هللا علؤؤي م أجمعؤؤين وفؤؤى تلؤؤَ األحاديؤ وهؤؤذه اكثؤؤار مؤؤا يهؤؤالد تعؤؤاليم م
مهال ةً لريحة ،كان بؤدهيا ً أن يؤتهلم القؤوم مؤن كؤل هؤذه الروايؤاَ ،إمؤا بِريؤ
ردهؤؤا ،وإمؤؤا بِؤؤر تأويل ؤؤا والؤؤرد عنؤؤدهم سؤ ل ميسؤؤور ،ذلؤؤَ ألن الروايؤؤة إمؤؤا أن
تكؤؤون قؤؤوال ً للؤؤحابى ،وإمؤؤا أن تكؤؤون قؤؤوال ً لرسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم عؤؤن
جرحون مع م اللحابة ،بل ومؤن م مؤن يك ؤرون م لمبؤايعت م
ِري لحابى ،وهم يُ َ
أبا بكر وعمر وعثمان
وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أهلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه وأربابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
وأمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا التأويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب واسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
فمؤثالً نجؤؤدهم يؤردون األحاديؤ الكثيؤر واكثؤؤار التؤى ثبتؤؤَ فؤى تحؤؤريم نكؤاد المتعؤؤة
ونسر َحلهه ،وال يقبلون األحادي التي تثبَ غسؤل القؤدمين رغؤم تؤواتر الهبؤر بؤذلَ
عن النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ,بؤدعوى أن ؤا أحاديؤ لحؤاد وتهؤالد القؤرلن ,مؤ
أن ا ليسَ لحاد ,وال تهالد القرلن بل توافقؤه ,كمؤا نجؤدهم يؤردون أحاديؤ المسؤع
على اله ين ويقولون :إن ا من رواية الم ير بن شعبة رأأ المنافقين عندهم ،ثؤم
يتأولون ا فيقولون :ه
إن الهد الذى كؤان
نجدهم يُ َ
سلمون لحة الرواية جدال ً ولكن م ه
يلبسه النبى للى هللا عليه وسلم كان مشؤقوقا ً مؤن أعلؤى ،فكؤان يمسؤع علؤى ؤاهر
و اهر أن هذا تأويل بارد متكلد
قدمه من هذا الش
وأحيانًؤؤا يؤؤذكرون مؤؤن األحاديؤ واكثؤؤار مؤؤا كؤؤان موافقًؤؤا كرا ؤؤم وأكثؤؤره ةؤؤعيد
السؤؤند ,ثؤؤم يقولؤؤون :وقؤؤد جؤؤاءَ الروايؤؤة بؤؤذلَ مؤؤن ِريؤ العامؤؤة-أي :أهؤؤل السؤؤنة-
ليدلسوا على الناأ
وإن كؤؤان بعؤؤص الم سؤؤرين مؤؤن م يؤؤذكر لراء جملؤؤة مؤؤن اللؤؤحابة ويؤؤروى عؤؤن م ،
وهْالء قلة  ،أما أكثرهم فذن م يِعنون في اللحابة الكرام  ،وإذا ن رنؤا فؤي كتؤاب
تنقيع المقؤال فؤي أحؤوال الرجؤال  ،وهؤو مؤن أشؤ ر كتؤب الجؤرد والتعؤديل عنؤدهم ،
ولمْل ه عبد هللا المامقانى منزلة وأى منزلة ! إذا ن رنا في هذا الكتاب-على سؤبيل
المثال  -وجدنا اكتى :
عثمان بن ع ان األموى هلي ة العامة ك أي عامة المسلمين غيرهم ك ةعيد
عبد هللا بن عمر بن الهِاب  :هبي  ،ةعيد
عبد الرحمن بن عود من أةعد الةع اء
الم ير بن شعبة  :في غاية الةعد
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معاوية بن أبى س يان  :زندقته أش ر من ك ر إبليأ
نعمان بن بشير األنلارى  :من أةعد الةع اء
هالد بن الوليد  :لحابى لعين وهكذا !! ()1
ف ؤؤم فؤؤي الحقيقؤؤة ال يقبلؤؤون أقؤؤوال اللؤؤحابة ،وال يثقؤؤون بؤؤروايت م عؤؤن رس ؤول هللا
للى هللا عليه وسلم ،وكان ل ذا أكبر األثر في انحراد مؤن ج م ,ألن اللؤحابة هؤم
الذين عالروا نزول القرلن وعايشوا النبي للى هللا عليه وسلم فنقلؤوا لنؤا الكتؤاب
والسنة ,فمن أين نأهذهما إن لم نأهذهما مؤن الؤذين عالؤروا ذلؤَ ,لؤذلَ قلمؤا تجؤد
ل ْالء الشيعة إسناد متلل إلى النبي للى هللا عليه وسلم فلما ُ
ِعن علؤي م بؤذلَ,
ألن م أهذوا دين م ممن لم يسم من النبي للى هللا عليه وسلم  ,لجؤأوا إلؤى القؤول
بعلمة األ مة حتى يكون قول اهمام حجة كقول النبي للى هللا عليه وسلم ,ولؤذلَ
بنوا مع م دين م على أقوال األ مة عنؤدهم ,والروايؤاَ الؤوارد عن م,وبؤذلَ تسؤنهى
كثيرا من األقوال الشؤاذ ,حي اسؤت لوا أفكؤار
للكذابين والوةاعين أن ينسبوا إلي م
ً
الجم ور الساذجة ،وقلوب م الِيبة الِؤاهر  ،وحؤب م كل بيؤَ رسؤول هللا لؤلى هللا
عليه وسلم ،وراحوا يةعون األحادي على رسول هللا للى هللا عليؤه وسؤلم وعلؤى
لل بيته ،ويةمنون ا ما يرةى ميول م المذهبية ،وأغراة م السي ة الدني ة
والؤذى عليؤؤه الشؤؤيعة إلؤؤى اليؤؤوم ،أن ؤؤم ال يأهؤؤذون الحؤؤدي إال ممؤؤن كؤؤان شؤيعياً ،وال
يقبلون ت سيرا ً إال ممن كؤان شؤيعياً ،وال يثقؤون بشؤىء مِلقؤا ً إال إذا ولؤل ل ؤم مؤن
ِريؤ شؤؤيعى!! وب ؤؤذا حلؤؤروا أن س ؤ م فؤؤى دا ؤؤر هالؤؤة ،ك ؤأن م هؤؤم المسؤؤلمون
وحدهم ،فذن عاشوا وسِ السنيين فباِن م ألن س م ,و اهرهم للتقية
وفيما يلي سأذكر بعص الرواياَ المنسوبة إلى األ مة عند الشؤيعة  -كمؤا فؤي كتؤاب
الكافي وغيره -وكيد فسروا بعص لياَ القرلن الكريم
وستجد في هذه الرواياَ أن م ي سرون اكياَ بمعزل عن السيا الؤذي وردَ فيؤه
وجؤؤاءوا بمعؤؤاني غريبؤؤة عؤؤن مقلؤؤود اكيؤؤة يسؤؤتنكرها كؤؤل مؤؤن ي ؤؤم العربيؤؤة ممؤؤا
يجعل القارئ يستنكر المعنى ويت م قا له بالج ل وهذا يْكؤد أن األ مؤة بري ؤون مؤن
هذا الكالم المنسوب إلي م ف م من أهل ال لاحة والعلم
م()2

وستجد فؤي كؤالم األ مؤة أيةًؤا أن ؤم يقللؤون مؤن شؤأن غيؤرهم ويمجؤدون أن سؤ
مرارا ً وتكرارا ً ويقولون :نحن النور الذي أنؤزل هللا ,ونحؤن اكيؤاَ ونحؤن العالمؤاَ
ونحن فقِ العاقلون العالمون ونحن أهل الذكر ونحن الناأ ونحؤن فقؤِ الراسؤهون
في العلم ونحن ونحن ونحن ف ل يلي أن يؤتكلم األ مؤة بمثؤل هؤذا الكؤالم الؤذي لؤو
 -1راجع ترجمة هؤالء وغيرهم في الكتاب المذكور
 -2ف ي الكافي (()245/8مهتلراً) قال اهمام الحسين(عليه السالم)  :نحن النؤاأ وشؤيعتنا هؤم أشؤباه النؤاأ
وسا ر الناأ نسناأ!!  -قاتل هللا من نسب هذا الزور إلى سبِ النبي للى هللا عليه وسلم
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ثبَ عن م لكانوا أ مة المتكبرين ال أ مة المتقين  ,وحاشاهم ذلَ ,وأقسؤم بؤاهلل إن ؤم
سؤه الكؤذابون
برءاء من هؤذا الكؤالم ,ف ؤم األتقيؤاء المتواةؤعون ,ومؤا هؤذا إال ممؤا د ه
زورا وب تانًا
ونسبوه إلي م ً
وإليَ بعة ا من كتاب الكافي الذي هو أع م كتب م في الحدي :
ّللا ( عليه السؤالم )َ -و أَنَؤا َع ْنؤ َدهُ -
سأ َ َل ا ْل َ ْيث َ ُم أَبَا َ
َ -1
ع ْب َد ه َ
سبَ َ
ع ْن أ َ ْ
سا َل ٍم قَا َلَ :
اِ ب َْن َ
َ َو بَالنهجْ َم ُه ْم يَ ْ تَد َ
ّللا للى
ّللا ع هَز َو َج هل َ {:و عَالما ٍ
سو ُل ه َ
ع َْن قَ ْو َل ه َ
ُون ( )1فَقَا َل َر ُ
هللا عليه ولله النهجْ ُم َوا ْل َع َال َماَُ ُه ُم ْاأل َ َ همةُ علي م السالم

ّللاُ ع هَز َو َج هل فَي َكتَا َب َه]
اب أَنه ْاأل َ َ همةَ ( علي م السالم ) ُه ُم ا ْلعَ َال َماَُ الهتَي ذَك ََر َها ه
[الكافي( )207/1بَ ُ

ّللا ع هَؤز َو
وب َرفَعَهُ ع َْن أ َ َبي َج ْع َ ٍؤر ( عليؤه السؤالم ) فَؤي قَ ْؤو َل ه َ
أ ب َْن يَ ْعقُ َ
 -2ع َْن يُونُ َ
)
2
(
يَ ْعنَي ْ :األ َ ْو َليَا َء ُكله ُ ْم
َج هلَ {:كذهبُوا بَآياتَنا ك َُل ا
ّللاُ ع هَز َو َج هل فَي َكتَابَ َه ُه ُم ْاأل َ َ همةُ ( علي م السالم )]
اب أَنه ْاكيَا َ
َ الهتَي ذَك ََر َها ه
[ الكافي( )207/1بَ ُ

 -3ع َْن أ َ َبي َح ْم َز َ ع َْن أ َ َبي َج ْع َ ٍر ( عليؤه السؤالم ) قَؤا َل :قُ ْلؤَُ لَؤهُُ :ج َع ْلؤَُ فَؤدَاََ إَ هن
ع هم يَتَسؤا َءلُ َ
ؤيم قَؤا َلَ :ذ َلؤََ
ير َه َذ َه ْاكيَ َة { َ
سأَلُونَََ ع َْن ت َ ْ َ
الشيعَةَ يَ ْ
َ
َؤن النهبَؤ َذ ا ْلعَ َ َ
س َ
ون ع َ
َ
ُ
ُ
َ
ؤير َها,
ش ؤ َُْ لَ ؤ ْم أ ْه َبؤ ْؤر ُه ْم  ,ث ُؤ هم قؤؤا َل :لَ َكنَؤؤي أ ْه َبؤ ُؤرََ َبت َ ْ َ
ش ؤ َُْ أ ْهبَؤ ْؤرت ُ ُ ْم َو َإ ْن َ
ي َإ ْن َ
سؤ َ
َإلَ ؤ ه
علَ ْي َه) ك َ
ير ا ْل ُم ْْ َمنَ َ
ع هم يَتَسا َءلُ َ
ير
ّللا َ
قُ ْلَُ َ :
للَ َواَُ ه َ
ين ( َ
َان أ َ َم ُ
ي فَي أ َ َم َ
ون قَا َل :فَقَا َلَ :ه َ
ّلِل َم ْ
ا ْل ُم ْْ َم َن َ
ؤن
ّللا َ
ي أ َ ْك َب ُؤر َم َنؤي َو َال َ ه َ
علَ ْي َه) َيقُو ُلَ :ما َ ه َ
للَ َواَُ ه َ
ين ( َ
ّلِل ع هَز َو َج هل ل َيةٌ َه َ
ع َ م مني()3
نَبَ ٍذ أ َ ْ ُ َ َ

ّللاُ ع هَز َو َج هل فَي َكتَابَ َه ُه ُم ْاأل َ َ همةُ ( علي م السالم )]
اب أَنه ْاكيَا َ
َ الهتَي ذَك ََر َها ه
[ الكافي( )207/1بَ ُ

ان قَا َل
 -4ع َْن َ
ع ْب َد ه َ
ّللا ب َْن َ
سنَ ٍ

 - 2هذه اكية رقم  16من سور النحل وهي سور مكية نزلَ ل داية المشركين وعباد األلنام في مكة
حي تدعوهم إلى توحيد هللا ,فكيد تتحد عن األ مة لقوم ك ار ال يْمنون بالرسول ن سه  ,وقد عدد هللا
س هه َر ا ْلبَحْ َر َلتَأ ْ ُكلُوا َم ْنهُ لَحْ ًما
تعالى في ا دال ل ع مته وقدرته في السماء واألرص فقال تعالى َ {:وه َُو الهذَي َ
سونَ َا َوتَ َرى ا ْل ُ ْلََ َم َوا َه َر فَي َه َو َلتَ ْبت َ ُوا َم ْن فَ ْ
ة َل َه َولَعَله ُك ْم ت َ ْ
شك ُُرونَ *
َِ َريًّا َوت َ ْ
ستَ ْه َر ُجوا َم ْنهُ َح ْليَةً ت َ ْل َب ُ
َ َو َبال هنجْ َم ُه ْم يَ ْ تَ ُدونَ * أَفَ َم ْن
سبُ ًال لَ َعله ُك ْم ت َ ْ تَ ُدونَ * َوع ََال َما ٍ
ص َر َوا َ
َارا َو ُ
َوأ َ ْلقَى فَي ْاأل َ ْر َ
ي أ َ ْن ت َ َمي َد َب ُك ْم َوأ َ ْن ً
س َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ور َر َحي ٌم [اكياَ]18-14:
يَ ْهلُ ُ َك َم ْن َال يَ ْهلُ ُ أف َال تَذك ُهرونَ * َوإَ ْن تَعُدوا نَ ْع َمة ه َ
ّللا َال تُحْ ُ
ّللا لَ َ ٌ
لو َها إَنه ه َ
 - 2اكية رقم  42من سور القمر وهي مكية وتتكلم عن فرعون وقومه فما ل م ولألولياءق وهل كانوا
مأمورين باهيمان باأل مة (األولياء)ق
 - 3اكيتان المذكورتان في الرواية هما(  ) 1-2من سور « النبأ » وقد نزلَ في مكة وفي هذه السور
وردَ أهبار القيامة فلم يقبل ا المشركون وتساءلوا فيما بين م عن هبر البع والقيامة ولذا جاء بعد هذه
اكياَ قوله تعالى  { :إن يوم ال لل كان ميقاتا ً * يوم ين ر في اللور فتأتون أفواجا ً  ،إن « النبأ الع يم »
هو هبر البع والقيامة وال عالقة له بعلي وال بالهالفة وفي مكة كانوا ال يْمنون بالرسول ن سه ولم يقبلوا
رسالته ألالً فكيد يعتبرون هالفة علي نبأ ً ع يما ً وليياَ وجه لهر للت سير عند العلماء وهو أن المقلود
بالنبأ الع يم هو القرلن ن سه حي تساءل عنه ك ار مكة واهتل وا فيما بين م ,فقال بعة م  :هو سحر  ،وقال
بعة م  :هو شعر  ،وقال بعة م  :أساِير األولين  ،إلى غير ذلَ
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ّللاُ الهذ َ
َين ل َمنُوا َم ْن ُك ْم
ّللا َج هل َج َاللُهُ َ {:و َ
سأ َ ْلَُ أَبَا َ
ّللا عليه السالم ع َْن قَ ْو َل ه َ
ع ْب َد ه َ
َ
ع َد ه
د الهذ َ
َين َم ْن قَؤ ْب َل َ ْم ( )1قَؤا َل :
لا َلحا َ
َو ع ََملُوا ال ه
ص َك َما ا ْ
َ لَيَ ْ
ست َ ْهلَ َ
ست َ ْه َل َنه ُ ْم فَي ْاأل َ ْر َ
ُه ُم ْاأل َ َ همةُ

ّللا ع هَز َو َج هل فَي أ َ ْر َة َه َو أ َ ْب َوابُهُ الهتَي َم ْن َا يُ ْْتَى]
اب أَنه ْاأل َ َ همةَ ( علي م السالم ) ُهلَ َا ُء ه َ
[الكافي( )194/1بَ ُ

ّللا ع هَؤز َو
سأ َ ْلَُ أَبَا َج ْع َ ٍؤر ( عليؤه السؤالم ) عَؤ ْن قَ ْؤو َل ه َ
 -5ع َْن أ َ َبي َها َل ٍد ا ْلكَابُ َلي َ قَا َل َ
ّللا
ؤور َو ه َ
ؤآمنُوا بَؤ ه َ
َجؤ هل {:فَؤ َ
ؤاّلِل َو َر ُ
ؤور الهؤذَي أ َ ْن َز ْلنؤؤا فَقَؤؤا َل يَؤؤا أَبَؤؤا َها َلؤ ٍد :النؤ ُ
سؤؤو َل َه َو النؤ َ
ّللا
ؤور ه َ
ْاأل َ َ همةُ َم ْن ل َل ُم َح هم ٍد ( للى هللا عليؤه وللؤه ) َإلَؤى يَ ْؤو َم ا ْل َقيَا َمؤ َةَ ,و ُهؤ ْم َو ه َ
ّللا نُ ُ
ص
اوا َ
ور ه َ
الهذَي أ َ ْن َز َلَ ,و ُه ْم َو ه َ
ّللا فَي ال ه
َ َو فَي ْاأل َ ْر َ
س َم َ
ّللا نُ ُ
ّللا ع هَز َو َج هل ]
ور ه َ
[الكافي(َ )149/1ب ُ
اب أَنه ْاأل َ َ همةَ ( علي م السالم ) نُ ُ

ّللا تَعَؤالَى
سنَا َد َه ع َْن أَبَي َ
 -6عن َ
ّللا عليه السالم فَؤي قَ ْؤو َل ه َ
ع ْب َد ه َ
ع َلي ْب ُن إَب َْرا َهي َم بَ َذ ْ
ُ
َين يَت ه َبعُؤ َ
{:الهؤذ َ
ي الهؤذَي يَ َجدُونَؤهُ َم ْكتُوبؤا ً َع ْنؤ َد ُه ْم فَؤؤي التهؤ ْؤورا َ َو
الر ُ
ؤون ه
ي ْاأل َمؤ ه
سؤؤو َل النه َبؤ ه
ود َو يَ ْن ا ُه ْم ع ََن ا ْل ُم ْنك ََر َو يُ َحل لَ ُ ُم ال ه
علَؤ ْي َ ُم
َ َو يُ َح َؤر ُم َ
ِيَبا َ
اه ْن َجي َل يَأ ْ ُم ُر ُه ْم بَا ْل َم ْع ُر َ
َْ
ور الهذَي أ ُ ْن َؤز َل َم َعؤهُ أُول َؤََ ُهؤ ُم ا ْل ُم ْ َل ُح َ
ؤور
ا ْل َهبا َ َ َإلَى قَ ْو َل َه َو ات ه َبعُوا الن َ
ؤون قَؤا َل :الن ُ
األ َ مةُ علي م السالم ()2
ير ا ْل ُم ْْ َمنَ َ
فَي َه َذا ا ْل َم ْو َة َ َ
ين َو ْ َ ه
ي أ َ َم ُ
ع َل ،
َ َ
َ
ّللا ع هَز َو َج هل ]
ور ه َ
[الكافي( )149/1بَ ُ
اب أنه ْاأل َ همة ( علي م السالم ) نُ ُ

عؤ ْ
عؤ ْ
عؤ هؤز َو
ّللا َ
ؤن عَجْ ؤ َؤال َن َ
ؤن َ
َ -7
ؤن أَبَؤؤي َج ْع َؤ ٍؤر ( عليؤؤه السؤؤالم ) فَؤؤي قَؤ ْؤو َل ه َ
ع ْب ؤ َد ه َ
ّللا ْبؤ َ
َ
َ
الذ ْك َر َإ ْن ُك ْنت ُ ْم ال ت َ ْعلَ ُم َ
ّللا للى هللا عليؤه وللؤه :
سو ُل ه َ
س َلُوا أ ْه َل َ
َج هل{:ف ْ
ون  3قَا َل َر ُ
 - 1اكية رقم 55من سور النور وان ر كيد يهللون عموم اكية باأل مة وهي تشمل كل من لمن وعمل
اللالحاَ كما هو اهر اكية فكلما اهتم وال األمور وعموم األمة باتباع ما وةع ل م الشرع تحق وعد
هللا إياهم ب ذا الوعد الجليل ولنا أن نسألَ :من َمنَ األ مة االثنى عشر – عندهمُ -م َكن له واستهلد في
األرص فيما مةىق الل م إال أمير المْمنين علي بن أبي ِالب وابنه الحسن رةي هللا عن ما
 - 2اكية رقم  157من سور األعراد ومعلوم أن النور الذي أنزل م النبي للى هللا عليه ولله وسلم –
والمذكور في اكية -هو القرلن  ,وليأ األ مة كما تقول الرواية ! ولسَ أدري من أين وكيد أُنزل األ مة
ومتى قال هللا نحن أنزلنا األ مة ق ،أليأ هذا تالعبا ً بآياَ القرلن ق فآياَ القرلن بينَ أن الذي أنزله هللا تعالى
ش ُْر َر َمةَانَ الهذَي
هو القرلن الكريم كما قال تعالىَ {:إنها أ َ ْن َز ْلنَا ُه َفي َل ْيلَ َة ا ْلقَد َْر [سور القدر :اكية ]1وقال{ َ
أ ُ ْن َز َل فَي َه ا ْلقُ ْرلَنُ [البقر  ]185:وولد هللا تعالى هذا القرلن المنزل بالرود ألن به حيا القلوب ,وول ه
اهي َمانُ
بالنور ألن به ال داية كما قال تعالى{ َو َك َذ َلََ أ َ ْو َح ْي َنا َإلَ ْيََ ُرو ًحا َم ْن أَ ْم َرنَا َما ُك ْنََ تَد َْري َما ا ْل َكت َ ُ
اب َو َال ْ َ
َ
اأ ق ْد جَا َء ُك ْم
ورا نَ ْ دَي بَ َه َم ْن نَشَا ُء َم ْن َعبَا َدنَا [الشورى ]52:وقال تعالى { :يَا أَي َا النه ُ
َولَ َك ْن َجعَ ْل َناهُ نُ ً
َ
ورا ُم َبينًا [النساء ]174:وقال تعالى في ولد األنبياء { جَا ُءوا َبا ْلبَ َي َنا َ
بُ ْرهَانٌ َم ْن َر َب ُك ْم َوأَ ْن َز ْل َنا َإلَ ْي ُك ْم نُ ً
ير [ لل عمران ] 184 :ويقول سيدنا علي بن أبي ِالب  -كما في ن البالغة-
َوالزبُ َر َوا ْل َكتَا َ
ب ا ْل ُمنَ َ
الهِبككة  ( : -198ثم أنز َل عليه الكتاب نورا ً ال تِ أ ُ ملابيحهُ وسراجا ً ال يَهبُو توقُ ُدهُ ) وقال في هِبة 158
 ( :والنور المقتدي به ذلَ القككرلن ) وقال في هِبككة  ( :156عليكم بكتاب هللا فذنه الحبل المتين والنكور
المبين )
 - 3هذه اكية ذكرَ في موةعين:
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ه
سأَلُوا أَه َلْ
ً
ْ
ََ
وحي َإل ْي َ ْم فا ْ
سلنا َمن ق ْب َل إَال َرجَاال ن َ
األول  :في سور النحل اكية  43قال تعالى َ { :و َما أ ْر َ
َ َوالزبُ َر
الذك َْر إَ ْن ُك ْنت ُ ْم َال ت َ ْعلَ ُمونَ ( )43بَا ْلبَيَنَا َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ه
ً
ََ
الذك َْر َإ ْن
ا
ف
م
ي
ل
إ
ي
وح
ن
َاال
ج
ر
ال
إ
ل
ب
ق
ا
ن
ل
س
ر
أ
ا
م
و
{
:
تعالى
قال
7
اكية
األنبياء
سور
في
:
لثاني
وا
سأَلُوا أ َ ْه َل َ
َ َ َْْ ْ
َ َ ْ َ
ْ َ َ
ُك ْنت ُ ْم َال ت َ ْعلَ ُمونَ والسورتان مكيتان  ،أنزل هللا تعالى هذه اكية في الرد على ك ار مكة ويقول هللا ألهل مكة
إذا كنتم ال تقبلون كالم محمد للى هللا عليه وسلم وتستنكرون نزول الوحي على رجل منكم فاسألوا أهل
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د
الذ ْك ُر أَنَا َو ْاأل َ َ همةُ أ َ ْه ُل َ
َ
الذ ْك َر َو قَ ْو َل َه ع هَز َو َج هلَ {:و َإنههُ َلؤ َذ ْك ٌر َلؤََ َو َلقَ ْو َمؤََ َو َ
س ْؤو َ
س ُولُ َ
س َلُ َ
ون
ون ( )1قَا َل أَبُو َج ْع َ ٍر عليه السالم  :نَحْ ُن قَ ْو ُمهُ َو نَحْ ُن ا ْل َم ْ
تُ ْ
سَْا َل َ ْم ُه ُم ْاأل َ َ همةُ ( علي م السالم )]
اب أ َنه أ َ ْه َل َ
ّللاُ ا ْل َه ْل َ بَ ُ
الذك َْر اله َذينَ أ َ َم َر ه
[الكافي( )210/1بَ ُ

عؤ ْ
الر َ
سؤ َؤم ْعتُهُ َيقُؤؤو ُل :قَؤؤا َل
ؤاء َ
َ -8
ؤن ا ْل َو ه
شؤ َ
ةؤؤا عليؤؤه السؤؤالم قَؤؤا َلَ :
ؤن أ َ َبؤؤي ا ْل َح َ
ؤن َ
سؤ َ
عؤ َ
شيعَتَ َ ْمَ ,و
ْأ َ
سي َْن ( عليه السالم )َ :
َ
علَى َ
ع َلي ْب ُن ا ْل ُح َ
علَى ْاأل َ َ هم َة َم َن ا ْل َ ْر َ
ص َما لَي َ
سؤ َلُوا أ َ ْهؤ َل
ْأ َ
َ
سؤأَلُونَا قَؤا َل {:فَا ْ
ّللاُ ع هَؤز َو َجؤ هل أ َ ْن يَ ْ
علَى َ
علَ ْينَؤا ,أ َ َم َؤر ُه ُم ه
شؤيعَتَنَا َمؤا لَؤي َ
َ
َ
َ
َ
َ
الذ ْك َر َإ ْن ُك ْنت ُ ْم ال ت َ ْعلَ ُم َ
شؤ ْنَا أ َج ْبنَؤا
ْأ َ
َ
اب َإ ْن َ
ون فأ َم َر ُه ْم أ ْن يَ ْ
علَ ْينَؤا ا ْل َج َؤو ُ
سألُونَا َو لَؤي َ
ن ش ْنَا أَمس ْكنَا()2
َو إَ ْ َ
ْ َ

سَْا َل َ ْم ُه ُم ْاأل َ َ همةُ ( علي م السالم )]
اب أَنه أ َ ْه َل َ
ّللاُ ا ْل َه ْل َ َب ُ
الذك َْر اله َذينَ أ َ َم َر ه
[الكافي(َ )212/1ب ُ

عؤ ْ
عؤ ْ
عؤ هؤز َو َج ؤ هل {:ث ُؤ هم
ّللا َ
س ؤأ َ ْلَُ أ َ َبؤؤا َج ْع َؤ ٍؤر عليؤؤه السؤؤالم َ
َ -9
ؤن قَؤ ْؤو َل ه َ
سؤؤا َل ٍم قَؤؤا َل َ :
ؤن َ
ل َ
تاب الهذ َ
س َه َو َمؤ ْن ُ ْم ُم ْقت َ َلؤ ٌد َو َمؤ ْن ُ ْم
َين ا ْ
ِ َيْنا َم ْن َعبادَنا فَ َم ْن ُ ْم ا َل ٌم َلنَ ْ َ
أ َ ْو َرثْنَا ا ْل َك َ
ا َم َام,
سابَ ُ بَا ْل َهي َْرا َ
َ بَ َذ ْذ َن ه َ
سابَ ٌ بَا ْل َهيْرا َ
ّللا قَا َل :ال ه
اه َما ُمَ ,و ا ْل ُم ْقت َ َل ُد ا ْلعَ َار ُ
د َل ْ َ
َ َْ
اه َما َم
َو ال ها َل ُم َلنَ ْ َ
س َه الهذَي َال يَ ْع َر ُ
د َْ
ّللاُ َم ْن َعبَا َد َه َو أ َ ْو َرث َ ُ ْم َكتَابَهُ ُه ُم ْاأل َ َ همةُ  (3علي م السالم )]
[الكافي( )214/1باب فَي أَنه َم َن ا ْ
ل َِ َاهُ ه

س ُه َ
ون فَؤي
ير ع َْن أَبَي َ
 -10ع َْن َ
ع ْب َد ه َ
الرا َ
ّللا عليه السالم قَا َل  :ه
ع ْب َد ه
الرحْ َم َن ب َْن َكثَ ٍ
ن بعده علي م السالم4
ير ا ْل ُم ْْ َمنَ َ
ين َو ْاأل َ َ همةُ َم ْ َ ْ َ َ
ا ْل َع ْل َم :أ َ َم ُ

س َهينَ فَي ا ْل َع ْل َم ُه ُم ْاأل َ َ همةُ علي م السالم ]
الرا َ
[ الكافي(  )213/1بَ ُ
اب أَنه ه

ص
لبهادَ ا ْل َكنَانَي َ قَا َل :قَا َل أَبُو َ
ع ْب َد ه َ
ّللا عليه السؤالم :نَحْ ؤ ُن قَ ْؤو ٌم فَ َؤر َ
 -11ع َْن أ َ َبي ال ه
ّللاُ ع هَز َو َج هل َ
س ُه َ
ون فَؤي ا ْل َع ْل َؤم َ ,و
ِا َ
عتَنَا ,لَنَا ْاأل َ ْن َا ُلَ ,و لَنَا َ
الرا َ
ه
ل ْ ُو ا ْل َما َلَ ,و نَحْ ُن ه
ّللاُ َم ْن فَ ْ
سد َ
ُون الهذ َ
سو د َ
ة َل َه
ّللاُ {:أ َ ْم يَحْ ُ
نَحْ ُن ا ْل َمحْ ُ
اأ عَلى ما لتا ُه ُم ه
َين قَا َل ه
ُون النه َ
الكتاب ليهبروكم أن الرسل الذين أرسل م هللا إلى أقوام م كانوا رجاالً ال مال كة  ،ولكن الكليني يقول  :قال
هللا للمشركين إذا كنتم ال تقبلون كالم محمد للى هللا عليه وسلم فاسألوا األ مة الذين لم يولدوا بعد ! ثم هم ال
يقبلون كالم محمد للى هللا عليه وسلم ن سه ف ل يقبلون كالم ذريتهق ولذا نحن نقول إن اهمام الباقر كان
عالما ً بالقرلن ومدلوالته وال يتكلم بمثل هذا
 - 1اكية رقم  44من سور الزهرد وهي مكية أيةًا مما يبِل هذا الكالم ونحن نتساءل :هل القرلن -كما
ذكرا ليهرين ق وأين كان األ مة وقَ نزول هذه اكيةق وكيد
تزعم الرواية-
ٌ
ذكر لأل مة وحدهم وليأ ً
َ
َ
ُ
َ
سألَنه
س َل إَلَ ْي َ ْم َولَ َن ْ
سأ َلنه اله َذينَ أ ْر َ
تزعم الرواية أن األ مة هم المسْلون ,وهذا ينافي قوله تعالى { :فلَنَ ْ
س َلينَ [ األعراد] 6 :
ا ْل ُم ْر َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س ْكنا)ق وهللا تعالى قد فرص
ْأ َ
ش ْنا أ َج ْبنا َو إَ ْن َ
اب إَ ْن َ
ش ْنا أ ْم َ
عل ْينا الج ََو ُ
 - 2هل يُعقل أن يقول اهمام (:لي َ
على العلماء بيان العلم وحذر من كتمانه  ,بل لعن من كتم العلم فقال تعالى َ {:إنه اله َذينَ يَ ْكت ُ ُمونَ َما أ َ ْن َز ْلنَا َمنَ
ّللاُ َويَ ْلعَنُ ُ ُم ه
الال َعنُونَ [البقر  ]159:وقال
ا ْلبَيَنَا َ
َ َوا ْل ُ دَى َم ْن بَ ْع َد َما بَيهنهاهُ َللنه َ
ب أُولَ َََ َي ْلعَنُ ُ ُم ه
اأ فَي ا ْل َكتَا َ
اأ َو َال تَ ْكت ُ ُمونَهُ [لل عمران]187 :
تعالى {:لَتُبَ َينُنههُ َللنه َ
 - 3م وم اكية المذكور يبِل تبويب الكليني لاحب الكافي إذ تبيَن اكية أن ممن ال اهم هللا وورثوا
الكتاب المين ألن س م فكيد يدعي أن األ مة هم الذين الِ اهم هللا وأورث م كتابه ف ل من م الم لن سهق
أم أن الكليني ال ي م المعنىق
ُ
َ
س َهينَ فَي ا ْل َع ْل َم في ْاأل َ همة وهذا تةيي لمعنى اكية وتهليم بال
الرا َ
 - 4لاحب الكافي ورواياته يحلرون ه
دليل ,وهو أيةًا مهالد للقرلن  ،ألن القرلن ولد بعص علماء الي ود بالراسهين في العلم فقال تعالى{ :
سهُونَ فَي ا ْل َع ْل َم َم ْن ُ ْم َوا ْل ُم ْْ َمنُونَ يُ ْْ َمنُونَ بَ َما أ ُ ْن َز َل إَلَ ْيََ َو َما أ ُ ْن َز َل َم ْن قَ ْب َلََ [ سور النساء :اكية
الرا َ
لَ َك َن ه
 ]162فذذا ول وا بذلَ أفال يكون علماء المسلمين راسهين في العلم من باب أولى
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ع َة ْاأل َ َ هم َة ( علي م السالم )]
ص َِا َ
اب فَ ْر َ
[الكافي(  )186/1بَ ُ

لعله قد يتةع للقارئ – بعد ما ذكرَ -لمؤاذا لؤارَ كتؤب الت سؤير بالمؤأثور -التؤي
عنيَ بلحة الرواية كابن جرير الِبري وابن كثير -عند أهل السؤنة ,أكثؤر اعتؤداال ً
وألؤؤوب قوالً,وأبعؤؤد عؤؤن ال ؤؤوى مؤؤن كتؤؤب الت سؤؤير األهؤؤرى التؤؤي ال تعتمؤؤد علؤؤى
الروايؤؤة عنؤؤدهم بينما كتؤؤب الت سؤؤير بالمؤؤأثور عنؤؤد الشؤؤيعة أكثؤؤر غلؤ ًؤوا وانحرافًؤا مؤؤن
كتب الت سير األهرى – التي ال تعتمد على الرواية -عندهم

** التفسير بالرأي

()1

والمراد بالرأى هنا "االجت اد" وعليه فالت سير بؤالرأى ،عبؤار عؤن ت سؤير القؤرلن
سؤر لكؤالم العؤرب ومنؤاحي م فؤى القؤول ،ومعرفتؤه لألل ؤا
باالجت اد بعؤد معرفؤة الم َ
العربية ووجوه دالالت ا ،واستعانته فى ذلَ بالشعر الجاهلى  ,ووقوفه علؤى أسؤباب
النؤؤزول ،ومعرفتؤؤه بالناسؤؤر والمنسؤؤوخ مؤؤن ليؤؤاَ القؤؤرلن ,وعلؤؤم القؤؤراءاَ ,وعلؤؤم
سر
ألول الدين،وعلم ألول ال قه ,وغير ذلَ من األدواَ التي يحتاج إلي ا الم َ
جار على موافقة كالم العؤرب ،ومنؤاحي م فؤى القؤول،
فالت سير بالرأى قسمان :قسم ٍ
سؤنهة ،ومراعؤا سؤا ر شؤروِ الت سؤير ،وهؤذا القسؤم جؤؤا ز ال
مؤ موافقؤة الكتؤاب وال ُ
شؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ،وعليؤؤؤؤؤؤؤؤؤه يُحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤل كؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم المجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤزين للت سؤؤؤؤؤؤؤؤؤير بؤؤؤؤؤؤؤؤؤالرأى
ؤار علؤؤى قؤؤوانين العربيؤؤة ،وال مواف ؤ لألدلؤؤة الشؤؤرعية ،وال مسؤؤتود
وقسؤؤم غيؤؤر جؤ ٍ
لشرا ِ الت سير ،وهذا هو المذموم المن ي عنه ،كما جاء في الحدي الذي أهرجؤه
أحمد (, )2069والترمذي( )2951وحسنه ,والنسا ي في الكبرى( - )8085والل ؤ
له -عن ابن عباأ عن النبي للى هللا عليه وسلم قال ":من قال فؤي القؤرلن برأيؤه
أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده مؤن النؤار" وهؤو الؤذى يرمؤى إليؤه كؤالم ابؤن مسؤعود إذ
يقول " :ستجدون أقواما ً يدعونكم إلى كتاب هللا وقؤد نبؤذوه وراء ؤورهم ،فعلؤيكم
بالعلم ،وإياكم والتبدع  ،وإياكم والتنِ "
ؤأول القؤؤرلن علؤؤى غيؤؤر
وكؤؤالم عمؤؤر إذ يقؤؤول" :إنمؤؤا أهؤؤاد علؤؤيكم رجلؤؤين :رجؤؤل يتؤ ه
تأويلؤه ،ورجؤل ينؤافأ ال ُم ْلؤَ علؤى أهيؤه" ،وكالمؤه إذ يقؤول" :مؤا أهؤاد علؤى هؤؤذه
األ ُ همة من مْمن ين اه إيمانه ،وال من فاس بَ َؤين فسؤقه ،ولكنؤى أهؤاد علي ؤا رجؤالً
تأولؤه علؤى غيؤر تأويلؤه" ومؤا ت رقؤَ األمؤة
قد قرأ القرلن حتؤى أذلقؤه بلسؤانه ،ثؤم ه
وهرجَ الهوارج وغال الشيعة إال بسبب تأويل القرلن على غير وج ؤه فكؤل هؤذا
الذم وارد فى ح َمن ال يُراعى فى ت سير القرلن قوانين الل ؤة وال أدلؤة الشؤريعة،

 - 1يُطلق الرأى على االعتقاد ،وعلى االجتهاد ،وعلى القياس ،ومنه :أصحاب الرأى :أى أصحاب القياس.
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جاعالً هواه را ده ،ومذهبه قا ده ،وهذا هو الذي يُحمل عليه كالم المانعين للت سير
بالرأى
س ؤلَد مؤؤن القؤؤول فؤؤى
وقؤؤد قؤؤال ابؤؤن كثيؤؤر  -بعؤؤد أن سؤؤا اكثؤؤار َ
ع همؤؤن تحؤ هؤرج مؤؤن ال َ
س ؤلَد ،محمولؤؤة علؤؤى
الت سؤؤير  : -ف ؤؤذه اكثؤؤار اللؤؤحيحة ومؤؤا شؤؤاكل ا عؤؤن أ مؤؤة ال َ
تحرج م عن الكالم في الت سير بما ال علم ل م به ،فأما َمؤن تكلهؤم بمؤا يعلؤم مؤن ذلؤَ
ل ة وشرعا ً فال َح َرج عليه ،ول ذا ُر َوى عن هْالء وغيرهم أقوال فى الت سير ،وال
تكلموا فيما علمؤوه ،وسؤكتوا عمؤا ج لؤوه ،هؤذا هؤو الواجؤب علؤى كؤل
منافا  ،ألن م َ
سؤ َل عنؤه
أحد ،فذنه كما يجب السكوَ عما ال علم لؤه بؤه ،فكؤذلَ يجؤب القؤول فيمؤا ُ
ؤاأ َوالَ ت َ ْكت ُ ُمونَؤهُ [لل عمؤران ]187 :ولمؤا
مما يعلمه ،لقوله تعالى{ :لَتُبَ َينُنهؤهُ َللنه َ
س َ َل عن علؤم فكتمؤه أ ُ ْل َجؤ َم يؤوم القيامؤة
جاء فى الحدي الذي روي من ِر َ " :م ْن ُ
بلجام من نار"()1
ٍ
وبذلَ قد علمنا أن الت سير بالرأى قسمان :قسم مؤذموم غيؤر جؤا ز ،وقسؤم ممؤدود
جا ز ،وتبين لنا أن القسم الجا ز محدود بحدود ،ومقيد بقيود()2
ه
ومن أش ر الكتب في الت سير بالرأي :ت سير فهؤر الؤدين الؤرازي المسؤمى (م ؤاتيع
ال يب أو الت سير الكبير),وقد مأله بعلم الكالم مما أنزل من رتبته ,وم ذلَ قد تجد
فيه بحوثًا قيمة ال تجدها عند سواه
وت سير النسؤ ي (مؤدارَ التنزيؤل وحقؤا التأويؤل) وهؤو لؤيأ بالِويؤل الممؤل وال
بالقلير المهل وسِ في التأويالَ يذكر وجؤوه اهعؤراب والقراءاَ,يتةؤمن دقؤا
علم البدي واهشاراَ
وت سؤؤؤير النيسؤؤؤابوري(غرا ب القؤؤؤرلن ورغا ؤؤؤب ال رقؤؤؤان) وهؤؤؤو مهتلؤؤؤر وت ؤؤؤذيب
لت سير الرازي,
وت سير أبي السعود(إرشاد العقؤل السؤليم)وهو ت سؤير دقيؤ يحتؤاج ل مؤه الهالؤة
من أهل العلم
وت سير أبي حيان( البحؤر المحؤيِ) يجمؤ فنؤون العلؤوم مؤن نحؤو ولؤرد وبالغؤة
وأحكام فق ية وت سير الزجاج والجاللين ,وغير ذلَ كثير

قال السيوِي في اهتقان:

ثم لنهد بعد ذلَ قؤوم برعؤوا فؤي علؤوم ،فكؤان كؤل مؤن م يقتلؤر فؤي ت سؤيره علؤى
ال َن الذي ي لب عليه:
 -1صحيح :رواه أحمد( )7561والترمذي( )2649وحسنه ,وأبو داود( )3658وغيرهم

 -2د.الذهبي/التفســـير والمفســـرون ( , )189/1وانظـــر مقدمـــة تفســـير ابـــن كثيـــر( )6/1ومقدمـــة فـــي أصـــول
التفسير البن تيمية ص32-31:
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اهعراب وتكثير األَوجه المحتملة فيه ،ونقل قواعد
فالنحوي :تراه ليأ له ه ،م إال َ
النحو ومسا له وفروعه وهالفياته؛ ه
كالز هجاج والواحدي في [البَسيِ] وأَبي حيان
في [البحر] و [الن ر]
ع همن سلد ،سواء
واههبار َ
واألَهباري :ليأ له ش ل إال القلم واستي اْهاَ ،
كانَ لحيحة أَو باِلة ،كالثعلبي
وال قيه :يكا ُد يسرد فيه ال قه من باب الِ ار إلى أُم اَ األ َوالد ،وربما استِرد
إلى إقامة أَدلة ال روع ال ق ية التي ال تعل ل ا باكية ،والجواب عن أَدلة
المهال ين ،كالقرِبي
اهمؤؤام فهؤؤر الؤؤدين  -قؤؤد م ؤأل َ ت س ؤيره ب ؤأَقوال
ولؤ ُ
ؤاحب العلؤؤوم العقليؤؤة  -هلول ؤا ً َ
ي النؤؤا ر
الحكمؤؤاء وال الس ؤ ة وشؤؤب ا ،وهؤؤرج مؤؤن شؤؤيء إلؤؤى شؤؤيء؛ حتؤؤى يقة ؤ َ
اهمؤؤام
العجؤؤب مؤؤن عؤؤدم مِابقؤؤة المؤؤورد لييؤؤة قؤؤال أَبؤؤو حيؤؤان فؤؤي [البحؤؤر] :ج َم ؤ َ
الرازي في ت سيره أَشياء كثير ِويلؤة ال حاجؤة ب ؤا فؤي علؤم الت سؤير؛ ولؤذلَ قؤال
بعص العلماء :فيه كل شيء إال ه الت سير
والمبتدع :ليأ له قلد إال تحريد اكياَ وتسويت ا على مذهبه ال اسد؛ بحي إنه
لؤ ا ،أَو وجؤد موةؤعا ً لؤه فيؤه أَدنؤى مجؤال سؤارع
متى ال َد له شؤارد مؤن بعيؤد اقتن َ
إليه
قال البُلقيني :استهرجْ َُ من (الكشاد) ( )1اعتزاال ً بالمناقيش ،من قولؤه تعؤالى فؤي
ؤار َوأُد َْهؤ َل ٱ ْل َجنهؤؤةَ فَقَؤ ْد فَؤ َ
ؤاز [لل عمؤؤران ]185 :وأَي
ت سؤؤير {:فَ َمؤؤن ُزحْ ؤ َؤز َد َ
ؤن ٱلنهؤ َ
عؤ َ
فوز أَع َ م من دهول الجنة! أَشار به إلى عدم الرْية ()2
والملحد ،فال تسأَل عن ك ره وإلحؤاده فؤي ليؤاَ هللا ،وافترا ؤه علؤى هللا مؤا لؤم يقلؤه،
ي إَال ه فَتْنَت ََُ [األعراد  :]155 :ما علؤى العبؤاد أَةؤر مؤن
كقول بعة م في{ :إَ ْن َه َ
رب م أهك ()3

وكثير من الت اسير جم بين الرواية والدراية ,نذكر على سبيل المثال:

ت سير القرِبي (الجؤام ألحكؤام القؤرلن) وهؤو كتؤاب جليؤل القؤدر يؤذكر فؤي ت سؤير
اكيؤؤة العديؤؤد مؤؤن المسؤؤا ل ولكؤؤن ي لؤؤب عليؤؤه الِؤؤاب ال ق ؤؤي و يتوس ؤ كثي ؤ ًرا فؤؤي
المسؤؤا ل ال ق يؤؤة ,ويؤؤذكر كثيؤ ًؤرا مؤؤن اكحادي ؤ اللؤؤحيحة وكؤؤذا الةؤؤعي ة,وال يبؤؤين
ةع ا

 -1يعني :ت سير الكشاد للزمهشري المعتزلي
 -2يعني:عدم رْيةالمْمنين هلل تعالى يوم القيامة وسيأتي بيان ذلَ والرد عليه م لالً فيما بعد
 -3اهتقان ()212-2132 /4
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وت سير البيةاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويؤل) وهؤو كتؤاب دقيؤ يجمؤ بؤين
الرواية والدراية ويهؤتم كؤل سؤور بمؤا ورد فؤي فةؤل ا مؤن اكحاديؤ غيؤر أنؤه لؤم
يتحر اللحيع من ا
وت سؤؤير الشؤؤوكاني (فؤؤتع القؤؤدير الجؤؤام بؤؤؤين فنؤؤي الروايؤؤة والدرايؤؤة مؤؤن علؤؤؤم
الت سير) وهو يبدأ في ت سير المجموعة من اكياَ بالدرايؤة ثؤم بعؤد ذلؤَ يؤذكر مؤا
ورد في ا من الرواياَ ويعتمد غالبًا في ؤا علؤى الؤدر المنثؤور للسؤيوِي ,وقؤد عؤده
لاحب كتاب (الت سير والم سرون) من ت اسير الزيديؤة وأ نؤه لؤم يلؤب فؤي ذلؤَ,
فالشوكاني كان زيديًا ولكنهه بعد أن تبحر في علوم الشريعة وبزد نجمه لار إما ًمؤا
مجت دًا لم يعد يتب مذهبًا معينًا بل يسؤير تبعًؤا للؤدليل ,ولؤار مؤن أشؤد العلمؤاء ذ ًمؤا
للتقليد ,وت سيره يتجلى فيه الحؤرب علؤى التقليؤد والمقلؤد كلمؤا سؤنحَ لؤه ال رلؤة
كثيرا ما ينتلر لمذهب أهل السنة ويسير م الدليل حي سار وملؤن اته
بذلَ ,و
ً
شاهد بذلَ
* وأيةًا غالب الت اسير الحديثة تجم بين الت سؤير بالروايؤة والت سؤير بؤالرأي مؤ
تبسيِ المعنى وس ولة العبار وحذد أسانيد الرواية وغالب ؤا مسؤت اد مؤن ت اسؤير
الِبري والقرِبي وابن كثير رحم م هللا تعالى
* ومن الت اسير التي جمعَ بين الرواية والدرايؤة ممؤن سؤننقل عؤن م مؤن الشؤيعة:
ت سير التبيان للِوسي ومجم البيان للِبرسؤي وت سؤير كنؤز الؤدقا للمؤال ميؤرزا
كثيرا ,وت سؤير
محمد المش دي تلميذ الكاشاني لاحب ت سير اللافي وقد تأثر به
ً
الميزان للِباِبا ي واألمثل في ت سؤير كتؤاب هللا المنؤزل لنالؤر الشؤيرازي والبيؤان
للهو ي ,والت سيرالمبين لمحمد جواد م نية والت سير الكاشد له وغيرهم

** التفسير اإلشاري
الت سير اهشاري هو تأويل القرلن على هالد اهره ,هشاراَ ه ية ت ر لؤبعص
أولؤؤؤي العلؤؤؤم أو العؤؤؤارفين بؤؤؤاهلل م همؤؤؤن نؤؤؤور هللا بلؤؤؤا رهم فؤؤؤأدركوا أسؤؤؤرار القؤؤؤرلن
الع يم,أو انقدحَ فؤي أذهؤان م بعؤص المعؤاني الدقيقؤة بواسؤِة ال ؤتع الربؤاني ,مؤ
إمكان الجم بين ا وبين ال اهرالمراد من اكياَ الكريمة ()1وهؤذا علؤم وهبؤي يُنؤال
ّللا َويُ َع َل ُم ُك ُم ّللاُ {البقر 282:
بالتقي واالستقامة واللالد لقوله تعالىَ {:واتهقُواْ َ
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وهذا النوع من الت سير اهتلد العلماء فيه ,فمن م من أجازه ومن م من منعه حتؤى
ال يكون مدعا للت سير بال وى والتالعب في لياَ هللا كما فعل الباِنية فيكون ذلَ
زندقةً وإلحادًا
واسؤؤتدل المجيؤؤزون بمؤؤا رواه البهؤؤاري فؤؤي لؤؤحيحه ( )4686عنؤؤد ت سؤؤير سؤؤور
ع َم ُؤر يُؤد َْهلُنَي َمؤ َ أ َشْؤيَاخَ بَؤد ٍْر فَكَؤأ َ هن بَ ْع َ
اأ قَا َل :ك َ
ةؤ ُ ْم َو َجؤ َد
النلر :ع َْن اب َْن َ
َؤان ُ
عبه ٍ
ع َم ُر إَنههُ َم ْن قَؤ ْد َ
س َه فَقَا َل َل َم تُد َْه ُل َه َذا َمعَنَا َولَنَا أ َ ْبنَا ٌء َمثْلُهُ فَقَا َل ُ
فَي نَ ْ َ
ع َل ْمؤت ُ ْم فَؤ َدعَاهُ
َذاََ َي ْو ٍم فَأ َ ْد َهلَهُ َم َع ُ ؤ ْم فَ َمؤا ُر َيؤَُ أَنهؤهُ َدعَؤا َني َي ْو َم َؤ ٍذ َإ هال َليُؤ َر َي ُ ْم قَؤا َل َمؤا تَقُولُ َ
ؤون َفؤي
ّللا َوا ْل َتْ ُع [النلر ]1:فَقَا َل بَ ْع ُ
ة ُ ْم أ ُ َم ْرنَؤا أ َ ْن نَحْ َمؤ َد
ّللا تَعَالَىَ { :إ َذا َجا َء نَل ُْر ه َ
قَ ْو َل ه َ
سكَََ بَ ْع ُ
ش ْي ًا ,فَقَا َل َلؤي :أَكَؤ َذاََ
ست َ ْ َ َرهُ إَ َذا نُ َل ْرنَا َوفُتَ َع َ
ة ُ ْم فَلَ ْم يَقُ ْل َ
ّللا َونَ ْ
علَ ْينَاَ ,و َ
هَ
َ
َ
َ
َ
تَقُو ُل يَا اب َْن َ
سؤو َل ه َ
ّللا َ
اأق فقُ ْلَُ َ :ال  ,قا َل :ف َما تَقُو ُلق قُ ْلؤَُ ُ :ه َؤو أ َجؤ ُل َر ُ
عبه ٍ
لؤلهى ه
ّللاُ
سؤبَ ْع
َ
سله َم أ َ ْعلَ َمهُ لَهُ ,قَا َل{ :إَ َذا َجا َء نَل ُْر ه َ
ّللا َوا ْل َتْ ُع َو َذ َلؤََ ع ََال َمؤةُ أ َ َج َلؤََ { فَ َ
علَ ْي َه َو َ
سؤت َ ْ َ ْرهُ َإنهؤهُ ك َ
ع َم ُؤرَ :مؤا أ َ ْعلَؤ ُم َم ْن َ ؤا َإ هال َمؤا
َؤان ت َ هوابًؤا [النلؤر ]3:فَقَؤا َل ُ
َب َح ْم َد َر َبََ َوا ْ
تَقُو ُل " ف ذا ال م من ابن عباأ لم ي مه بقية اللحابة الموجودين,وإنمؤا ف مؤه
عمر وابن عباأ فقِ
واسؤؤؤؤتدلوا أي ً
ةؤؤؤؤا بالحؤؤؤؤدي الؤؤؤؤذي فؤؤؤؤي اللؤؤؤؤحيحين :البهؤؤؤؤاري ( )454ومسؤؤؤؤلم
س َعي ٍد ا ْل ُهد َْري َ قَا َلَ :ه َ
ّللا
ّللاُ َ
ب النه َبي َ
علَ ْي َه َو َ
(:)2382ع َْن أ َ َبي َ
ِ َ
للهى ه
سله َم فَقَؤا َلَ :إ هن ه َ
ع ْبؤدًا بَؤي َْن الؤؤد ْنيَا َوبَؤي َْن َمؤؤا َع ْنؤ َدهُ ,فَ ْ
َهيهؤ َؤر َ
اهتَؤؤا َر َمؤؤا َع ْنؤ َد ه َ
اللؤ َؤدي ُ
ّللا ,فَبَ َكؤؤى أَبُؤؤو بَ ْكؤ ٍؤر َ
سؤيَ :مؤا يُ ْب َكؤؤي َهؤ َذا الشهؤ ْي َر إَ ْن يَك ْ
عبْؤدًا بَؤي َْن
ّللاُ َهيه َؤر َ
ّللاُ َ
ع ْنؤهُ ,فَقُ ْلؤَُ فَؤي نَ ْ َ
ُؤن ه
ي ه
َر َةؤ َ
الد ْنيَا َوبَي َْن َما َع ْن َدهُ فَ ْ
ّللا ,فَك َ
سؤله َم ُه َؤو
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
ار َما َع ْنؤ َد ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
َؤان َر ُ
لؤلهى ه
اهت َ َ
ا ْلعَ ْب َدَ ,وك َ
َان أَبُو بَ ْك ٍر أ َ ْعلَ َمنَا" فأبو بكر ف م بِريؤ اهشؤار أن رسؤول هللا لؤلى هللا
عليه وسلم هو العبد ال ُم َهيهر ولم ي م ذلَ باقي الحاةرين
ولقد باله قوم في الت سير باهشاراَ والهواِر وفُتنوا بذلَ حتى نؤوا أن مؤا جؤاء
في الكتاب والسنة ما هو إال سوانع ووارداَ ,وشِحوا م تهيالت م  ,ولم يتقيدوا
بتكاليد الشؤريعة وال قؤوانين الل ؤة التؤي نؤزل ب ؤا القؤرلن ,وهيلؤوا للنؤاأ أن ؤم هؤم
أهؤؤؤؤل الحقيقؤؤؤؤة الؤؤؤؤذين أدركؤؤؤؤوا ال ايؤؤؤؤة واتلؤؤؤؤلوا بؤؤؤؤاهلل تعؤؤؤؤالى وأهؤؤؤؤذوا عنؤؤؤؤه بؤؤؤؤال
واسِة,وأسؤؤقِوا التكؤؤاليد الشؤؤرعية بتؤؤأويالت م الباِلة,ف ؤؤدموا الؤؤدين وأتؤؤوا عل ؤى
بنيانه من القواعد
والح أن هذا الت سير قد هاص فيه الكثير مؤن أهؤل البؤدع والةؤالالَ و َجؤ هر علؤى
ؤؤرا مؤؤؤن االنحرافؤؤؤاَ ,لؤؤؤذا تجؤؤؤد أكثؤؤؤر المشؤؤؤت لين بؤؤؤه مؤؤؤن
اهسؤؤؤالم والمسؤؤؤلمين كثيؤ ً
اللؤؤوفية( )1والباِنيؤؤة وغيؤؤرهم ممؤؤن حؤؤاد عؤؤن ِري ؤ سؤؤلد هؤؤذه األمؤؤة المباركؤؤة,
وقلي ٌل جدًا َمن أتى بذشاراَ مقبولة ال تتعارص م اهر اكياَ القرلنية وقؤد عنؤي
األلوسي في ت سيره (رود المعاني) بذكر بعص اهشاراَ المقبولة في اكياَ التؤي
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يقوم بت سيرها بعد أن يذكر أوال ً أقوال السلد ولراءهم في ت سيرها دراية ورواية
فت سؤؤير األلوسؤؤي هؤؤذا جؤؤام لكؤؤل أقسؤؤام الت سؤؤير ,وهؤؤو هاللؤؤة لمؤؤا سؤؤبقه مؤؤن
الت اسير
وقد أكثر سلِان محمد الجنابؤذي الشؤيعي اللؤوفي فؤي ت سؤيره (بيؤان السؤعاد فؤي
مقامؤؤؤاَ العبؤؤؤاد ) مؤؤؤن الت سؤؤؤير اهشؤؤؤاري والتأويؤؤؤل البؤؤؤاِني والقةؤؤؤايا ال لسؤؤؤ ية
وللم سؤؤر كثيؤ ٌؤر مؤؤن اهشؤؤاراَ والتؤؤأويالَ والرمؤؤوز كت سؤؤير اللؤؤد عؤؤن سؤؤبيل ّللا
باللد عن سبيل الوالية
* شروط قبول التفسير اإلشاري:
وة بعص العلماء شرو ً
ِا لقبول الت سير اهشاري وهي(:)1
 -1عؤؤدم التنؤؤافي م ؤ المعنؤؤى ال ؤؤاهر فؤؤي الؤؤن م القرلنؤؤي الكؤؤريم كقؤؤول بعؤؤص
الشؤؤيعة اهماميؤؤة الباِنيؤؤة أن المقلؤؤود بؤؤالبقر فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالىَ { {:و َإ ْذ قَؤا َل
ّللا يَؤؤأ ْ ُم ُر ُك ْم أ َ ْن تَؤ ْؤذبَ ُحواْ بَقَ َر ً {البقؤؤر  67:هؤؤي عا شؤؤة أم
ُمو َ
سؤؤى َلقَ ْو َم ؤ َه إَ هن َ
اج َؤةُ* تَتْ َبعُ َ ؤؤا
المؤؤْمنين ,قؤؤبح م هللا وكؤؤذا فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالىَ { :يؤ ْؤو َم ت َ ْر ُجؤ ُ
ؤد ال هر َ
الرا َدفَؤؤؤةُ {النازعؤؤؤاَ 7-6:قالوا:الراج ة:الحسؤؤؤين ,والرادفؤؤؤة:أبوه علؤؤؤي
ه
رةي هللا عن ما
 -2عدم ادعاء أنه المراد وحده دون ال اهر
 -3أال يكؤؤون التأويؤؤل بعي ؤدًا سؤؤهي ًا ال يحتملؤؤه الل ؤ كت سؤؤير الشؤؤيعة الباِنيؤؤة
لقولؤؤه تعؤؤالى {:وور سؤؤليمان داود {النمؤؤل 16:بؤؤأن اهمؤؤام علؤؤي بؤؤن أبؤؤي
ِالب رةي هللا عنه ور النبي للى هللا عليه وسلم
ي
 -4أال يكون له
ٌ
ي أو عقل ٌ
معارص شرع ٌ
 -5أال يكؤون فيؤؤه تشؤويش علؤؤى أف ؤؤام النؤاأ وفي البهؤؤاري (  )127قؤؤال علؤي
ون ,أَت ُ َحب َ
اأ َب َما يَ ْع َرفُ َ
سؤولُهُ"
ّللاُ َو َر ُ
ون أ َ ْن يُ َكذه َ
ب ه
رةي هللا عنهَ ":ح َدثُوا النه َ
سعُو ٍد قَؤا َل:
وقد أهرج مسلم في مقدمة لحيحه( :)10/1عن َ
ع ْب َد ه َ
ّللا ب َْن َم ْ
ً
عقُولُ ُ ْم َإ هال َك َ
ان َلبَ ْع َة َ ْم فَتْنَة "
َما أ َ ْنََ َب ُم َح َد ٍ قَ ْو ًما َحدَيثًا َال ت َ ْبلُ ُهُ ُ
وبدون هذه الشروِ ال يقبؤل الت سؤير اهشؤاري ويكؤون مؤن الت سؤير بؤال وى ,ومؤن
اهلحاد في لياَ هللا تعالى وهو عين ما ي عله الباِنية وسا ر المالحد إذ يؤرون أن
ال اهر غير مرا ٍد ألالً وإنما المراد الباِن الذي ي سرون به اكياَ ,وقلؤدهم مؤن
َين يُ ْل َحؤ ُد َ
هذا ن ي الشريعة وإبِال األحكام ,وقؤد قؤال تعؤالى{ :إَ هن الهؤذ َ
ون فَؤي ليَاتَنَؤا َال
شؤ ْت ُ ْم
يَ ْه َ ْو َن َ
لمنا ً يَ ْو َم ا ْل َقيَا َم َة ا ْع َملُوا َمؤا َ
علَ ْينَا أَفَ َمن يُ ْلقَى فَي النه َار َهي ٌْر أَم همن يَأْتَي َ
إَنههُ بَ َما ت َ ْع َملُ َ
ير {فللَ40:
ون بَ َل ٌ
ق ال السيوطي في اإلتق ان :
وأَما كالم اللوفية في القرلن فليأ بت سير
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اهمؤام أَبؤي الحسؤن الواحؤدي الم سؤر ،أَنهؤه
قال اب ُن اللالد في فتاويه :وجؤدَ عؤن َ
قال :لنهد أَبو عبد الرحمن السؤلمي [حقؤا الت سؤير] فؤذن كؤان قؤد اعتقؤد أ َن ذلؤَ
ت سير فقد ك ر
قال ابن اللالد :وأَنا أَقول :ال ن بمن يوث َ به من م  -إذا قال شي ا ً من ذلؤَ  -أَنهؤه
مؤذهب الشؤرد للكلمؤة ،فذنؤه لؤو كؤان كؤذلَ كؤانوا قؤد
لم يذكره ت سيراً ،وال ذهب بؤه
َ
سلكوا مسلَ الباِنية ،وإنما ذلَ من م لن ير ما ورد بؤه القؤرلن؛ ه
فؤذن الن يؤر يُؤذكر
اهي ام وا َهلباأ
بالن ير ،وم ذلَ فيا ليت م لم يتساهلوا بمثل ذلَ ،لما فيه من َ
وقال النس ي في عقا ده :النلوم على اهرها ،والعدول عن ا إلى معان يدعي ا
أَه ُل الباِن إلحا ٌد
س َميَ المالحد باِنية الدعا م أ َ هن النلوم ليسَ
قال الت تازاني في شرحهُ :
على اهرها ،بل ل ا معان باِنية ال يعرف ا إال المعلم ،وقلدهم بذلَ ن ي
الشريعة بالكلية
قال :وأَما ما يذهب إليه بعص المحققين من أ َ هن النلوم على واهرها ،وم ذلَ
في ا إشاراَ ه ية إلى دقا  ،تنكشد على أَرباب السلوَ ،يمكن التِبي بينَ ا
اهيمان ،ومحص العرفان
وبين ال واهر المراد  ،ف و من كمال َ
وس ل شير اهسؤالم سؤراج الؤدين البلقينؤي عؤن رجؤل قؤال فؤي قولؤه تعؤالىَ { :مؤن َذا
ش َ ُ َع ْن َدهُ إَال ه بَ َذ ْذنَ َه [البقر  ،اكية ]255 :ه
ٱلهذَي يَ ْ
إن معناه :من ذل :أ َ ْي مؤن الؤذل
يشد :من الش ا جؤواب ( َم ْ
الؤو ْعيَ ،فؤأَفتى
ذي :إشار إلى الن أ،
َ
ؤن) عُ :أَمؤر مؤن َ
َين يُ ْل َحد َ
لحد وقد قال تعالى{ :إَ هن ٱلهذ َ
علَ ْينَؤآ [فلؤلَ،
ُون فَيۤ ليَاتَنَؤا الَ يَ ْه َ ْؤو َن َ
بأَنه ُم َ
اكية ]40 :قال ابن عباأ :هو أَن يوةؤ الكؤالم علؤى غيؤر موةؤعه ،أَهرجؤه ابؤن
أَبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتم
فذن قلَ :فقد قال ال ريابي :حدثنا س يان ،عؤن يؤونأ بؤن عبيؤد ،عؤن الحسؤن قؤال:
كل لية ر وبَ ِْن ،ولكل حرد حد ،ولكؤل
قال رسول هللا للى هللا عليه وسلم" :و َل َ
حد مِل " ()1
َ
وأَهرج الديلمي من حدي عبد الرحمن بن عود مرفوعؤاً" :القؤرلن تحؤَ العؤرش،
لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر وبِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن يحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاج العبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد"
ه
والبؤزار وغيؤرهم ،عؤن ابؤن مسؤعود موقوفؤاً" :إن هؤذا
وأَهرج الِبراني وأَبو يعلَؤى
القرلن ليأ منه حرد إال له حد ،ولكل حد مِل "
قلَ :أَما ال ر والبِن ف ي معناه أَوجه:
مرفوعا بهذا
 -1حديث ضعيف مرسل ,أرسله الحسن ومرسل الحسن ضعيف عند علماء الحديث .و ما ورد
ً
آن لِل ِهذ ْك ِر َف َه ْل ِمن ماد ِك ٍر }[القمر]17:
المعنى لم يصح.بل هو
ٍ
{وَلَق ْد َي اسْرَنا اْلُقْر َ
مناف لقول هللا تعالىَ :
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ستَه على اهرها ،وق َ على معناها
أَحدها :أَنهَ إذا بحثَ عن باِن ا وقَ ْ
والثؤاني :أ َ هن مؤا مؤن ليؤة إال عمؤل ب ؤا قؤؤوم؛ ول ؤا قؤوم سؤيعملون ب ؤا ،كمؤا قؤال ابؤؤن
مسعود ،فيما أَهرجه ابن أَبي حاتم
الثال  :أَن اهرها ل

ا ،وباِن ا تأْويل ا

لؤ ا هللا تعؤالى
الراب  :قال أَبو عبيد :وهو أَشؤب ا باللؤواب  -إن القلؤم التؤي ق ه
اههبار ب الَ األَولؤين ،إنمؤا هؤو حؤدي
عن األُمم الماةية وما عاقب م به :اهرها َ
َح هد به عن قوم وباِن ا وع اكهرين ،وتحذيرهم أَن ي علوا ك عل ؤم ،فيحؤل ب ؤم
مثل ما حل ب م
إلى أن قال السيوِي:
وقال بعة م :ال اهر :التالو  ,والباِن :ال م
والحد :أحكام الحالل والحرام ،والمِل  :اهشراد على الوعد والوعيد أهك()1
َ
وق ال الغزالي في اإلحياء في فصل الذكر والتذكير وهو يتكلم عن الشطح عند الصوفية:
وأما الِاعاَ فيدهل ا ما ذكرناه من الشِع ,وأمر لهر يهل ا وهؤو لؤرد أل ؤا
الشرع عن واهرها الم ومة إلؤى أمؤور باِنؤة ال يسؤب من ؤا إلؤى األف ؤام فا ؤد ,
ف ذا أيةًا حرام وةرره ع يم ومن أمثلة تأويل هذه الِاماَ:
قول بعة م في تأويل قولؤه تعؤالىْ :
ؤب َإلَؤى فَ ْرع َْؤو َن َإنهؤهُ َ
ِ َؤى {ِؤه 24:إنؤه
{اذ َه ْ
إشار إلى قلبه,وقال هو المراد ب رعون ,وهو الِاغي على كل إنسان
لاََ {القلم 31:أي:كل ما يتوكؤأ عليؤه ويعتمؤده
{وأ َ ْن أ َ ْل َ َ
ع َ
وفي قوله تعالىَ :
مما سوى هللا عز وجل فينب ي أن يلقيه
)
2
(
وفؤؤي قولؤؤه لؤؤلى هللا عليؤؤه وسلم":تسؤؤحروا فؤؤذن فؤؤي السؤؤحور بركؤؤة " فسؤؤروا
السحور بأنه االست ار في األسؤحار ,وأمثؤال ذلؤَ حتؤى ليحرفؤون القؤرلن مؤن أولؤه
إلؤؤى لهؤؤره عؤؤن ؤؤاهره ,وعؤؤن ت سؤؤيره المنقؤؤول عؤؤن ابؤؤن عبؤؤاأ وسؤؤا ر العلمؤؤاء,
وبعص هذه التأويالَ يعلم بِالن ا قِعًا ,كتنزيل فرعون علؤى القلؤب ,فؤذن فرعؤون
شهم محسوأ تواتر إلينا النقل بوجوده,وبعة ا يُعلم بِالنه ب الؤب ال ؤن ,وكؤل
ذلَ حرام وةاللة ,وإفسا ٌد للدين على الهل ومن يستجيز مؤن أهؤل الِامؤاَ مثؤل
هذه التأويالَ ,م علمه بأن ا غير مراد باألل ؤا  ,يةؤاهي مؤن يسؤتجيز االهتؤراع
والوة -أي الكذب -على رسول هللا للى هللا عليه وسلم ,كمن ية في كل مسألة
يراها حديثًا عن النبي للى هللا عليه وسلم فذلَ لؤ ٌم وةؤالل ,ودهؤول فؤي الوعيؤد
"من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"( )3بؤل الشؤر فؤي تأويؤل هؤذه األل ؤا
 -1السيوطي /اإلتقان ()194-197/4

 -2البخاري( )1823ومسلم( )1095والنسائي( )2146وأحمد( )11968وغيرهم.

 -3حديث متواتر :رواه البخاري( ) 110ومسلم( )3والترمذي( ) 2659وأحمد() 9305وغيرهم.
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أِم وأع م ,ألنه مبِ ٌل للثقة باألل ؤا  ,وقؤاِ ٌ ِريؤ االسؤت اد وال ؤم مؤن القؤرلن
بالكلية أهك ()1
وقد ذكر الخوئي في تفس ير  (:تأويل لية السجود بالكشد) قال الحسن بن منلور
 " :لما قيل هبلؤيأ  :اسؤجد كدم  ،هاِؤب الحؤ فقؤال  :ارفؤ شؤرد السؤجود عؤن
سري إال لَ في السجود حتى أسجد لؤه  ،إن كنؤَ أمرتنؤي فقؤد ن يتنؤي  ،فقؤال لؤه :
فذني أعذبَ عذاب األبد  ،فقال  :أو لسَ تراني في عذابَ لي ق فقؤال  :بلؤى  ،فقؤال
 :فرْيتَ لي تحملني على رْية العذاب ,افعل بي ما ش َ " ت سير ابن روزب ان
الل ؤ حة ِ 21بعؤؤة ال نؤؤد أقؤؤول  :فلتقؤؤر عيؤؤون ألؤؤحاب الكشؤؤد  -ابؤؤن روزب ؤؤان
وأمثالؤؤؤه  -ب ؤؤؤذه المكاشؤؤؤ ة ون ا رهؤؤؤا المهال ؤؤؤة لحكؤؤؤم العقؤؤؤل  ،ولؤؤؤريع القؤؤؤرلن ،
وةرور الدين أهك()2
وق ال السيوطي في كتابه اإلتق ان تحت عنوان (:غرائب التفسير ):
ٍَ
ألد فيه محمود بن حمز الكرماني كتابا ً في مجلدين ،سماه [العجا ب وال را ب]
ة همنه أَقواال ً  -ذكرَ في معاني اكياَ ُ -منكر  ،ال يحل االعتماد علي ا وال ذكرها
إال ه للتحذير من ا
من ذلَ من قال في {حكمۤ ۤع ۤس ۤ  :ه
حرب علي ومعاوية ،والميم والية
إن الحاء ْ
المروانية ،والعين والية العبهاسية ،والسين والية الس يانية ،والقاد قدو م دي
حكاه أَبو مسلم ،ثم قال :أَردَ بذلَ أَن يُعلَم أ َ هن فيمن يدهعي العلم َح ْمقَى
ومن ذلَ قول من قال في ۤ
{المۤ معنى (أَلد) ألد هللا محمدا ً فبعثه نبياً ،ومعنى
الموم
(الم) المه الجاحدون وأَنكروه ،ومعنى (ميم) َميَم الجاحدون المنكرون ،من ْ
البرسام
وهو ْ
ب [البقر  ،اكية:
{ولَ ُك ْم فَي ٱ ْل َق َ
ل َ
ومن ذلَ قول من قال فيَ :
ام َحيَا ٌ يأُو َلي ٱأل َ ْلبَا َ
لم) وهو
 :]179إنهه قلم القرلن ،واستد هل بقراء أَبي الجوزاء( :ولكم في القَ َ
بعيد ،بل هذه القراء أَفادَ معنى غير معنى القراء المش ور  ،وذلَ من وجوه
إعجاز القرلن ،كما بيهنته في [أَسرار التنزيل]
{و َلك َكن َل َي ِْ َم َ هن قَ ْل َبي [البقر :
ورَ في ت سيره في قولهَ :
ومن ذلَ ما ذكره ابن فُ َ
 ]260إن إبراهيم كان له لدي  ،ول ه بأَنه (قلبه) أَي ليسكن هذا اللدي إلى
هذه المشاهد إذا رلها عيانا ً قال الكرماني :وهذا بعيد جدا ً
{ربهنَا َوالَ ت ُ َح َم ْلنَا َما الَ َ
ِاقَةَ لَنَا َب َه [البقر  ،اكية:
ومن ذلَ قول من قال فيَ :
 :]286إنه ال ُحب والعش  ،وقد حكاه الكواشي في ت سيره
{و َمن ش ََر َ
ب [العل  ،اكية ]3 :إنه الذهكَر
غا َ
س ٍ َإ َذا َوقَ َ
ومن ذلَ قو ُل َم ْن قال فيَ :
إذا انتلب
 - 1ذكره الصابوني في التبيان في علوم القرآن ص200-199:
2
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ش َج َر
ومن ذلَ قول أبي معاذ النحوي في قوله تعالى{ :الهذي َجعَ َل لَ ُك ْم َم َن ال ه
األ َ ْه َ
ة َر  :يعني إبراهيم {نارا ً أَي نوراً ،وهو محمد للى هللا عليه وسلم {فَ َذ َذل
ُون [يأ ]80 :تقتبسون الدين أهك()1
أَنت ُم َم ْنه تُو َقد َ
* ما العلوم التي يحتاج:ا المفسر؟
يحتاج الم سر لكتاب هللا تعالى إلى أنواع من العلوم والمعارد التي يجب أن تتؤوفر
فيه حتى يكؤون أهؤالً للت سؤير وإال كؤان داهؤالً فؤي الوعيؤد الشؤديد الؤذي ذكؤره النبؤي
للى هللا عليه وسلم لمن ي سر القرلن برأيه وهؤواه  ,وقؤد عؤدها السؤيوِي همسؤة
عشر عل ًما( )2كما ذكرها في كتابه اهتقان ,ويمكن إيجازها فيما يلي:
 -1معرفة ألول الدين
 -2معرفة ألول ال قه ( من هام وعام ومجمل وم لل إلر)
 -3معرفة الل ة العربية وقواعدها( علم النحو ,واللرد ,وعلم االشتقا )
 -4معرفة علوم البالغة (علم المعاني,والبيان ,والبدي )
 -5معرفة أسباب النزول
 -6معرفة الناسر والمنسوخ
 -7معرفة علم القراءاَ
 -8علم الموهبة وال يتأتى إال لمن يعمل بما يعلم
قؤؤال السؤؤيوِي :ولعلؤؤَ تستشؤؤكل علؤؤم الموهبؤؤة ,وتقول:هؤؤذا شؤؤ ْي لؤؤيأ فؤؤي قؤؤدر
اهنسؤؤان ,ولؤؤيأ كمؤؤا ننؤؤَ مؤؤن اهشؤؤكال ,والِريؤ فؤؤي تحلؤؤيله أرتكؤؤاب األسؤؤباب
الموجبة له من العمل والزهد أهك()3
* ما اآلداب التي ينبغي أن يتاف ب:ا المافاساااااار ؟
قال الزركشي في البرهان:اعلم أنه ال يحلل للنا ر ف ؤم معؤاني الؤوحي ،وال ي ؤر
له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الؤدنيا أو هؤو علؤى ذنؤب أو غيؤر
متحق باهيمان أو ةؤعيد التحقيؤ أو يعتمؤد علؤى قؤول م سؤر لؤيأ عنؤده علؤم أو
راج إلى معقوله ،وهذه كل ا ُح ُجب وموان بعة ا لكد من بعص ذكؤره السؤيوِي
عؤ ْ
ي
د َ
فؤي اهتقؤؤان ثؤم قؤؤال :قلؤؤَ  :وفؤي هؤؤذا المعنؤى قولؤؤه تعؤؤالى َ { :
سأَل َْؤر ُ
ؤن ليَؤؤاتَ َ

 -1اإلتقان ()202-203/4
 - 2أن رها كاملة في اهتقان ()185-188/4
 - 3اهتقان ()188 /4
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َين يَت َ َكبه ُر َ
الهذ َ
ص َب َي َْر ا ْل َحؤ َ [األعؤراد ]146:قؤال سؤ يان بؤن عيينؤة "
ون فَي األ َ ْر َ
يقول أنزع عن م ف م القرلن" أهرجه ابن أبي حاتم "أهك ()1
من هذا القؤول الجؤام يمكؤن أن نسؤتهلم جملؤة لداب يتعؤين علؤى الم سؤر التحلؤي
ب ا وهي :
 -1لحة االعتقاد
 -2التجرد عن ال وى
 -3حسن النية
 -4حسن الهل
 -5التواة ولين الجانب
لا هلل تعالى
 -6الزهد في متاع الدنيا ،حتى يكون عمله هال ً
 -7االمتثال ألمور الشرع ،واالنت اء عن نواهيه ,وسلوَ سبيل التوبة
 -8عدم االعتماد في الت سير على أهل البدع والةاللة
 -9يتعين عليه أن ال يستكين إلى معقوله ،وأن يجعل من كتاب هللا قا دًا
فا د  :على الم سر :أن يجري م اكية حي تجري ،ويكشؤد معناهؤا حيؤ تشؤير،
ويوةع داللت ا حي تدل عليؤه أن يكؤون حكيمؤا ً حؤين تشؤتمل اكيؤة علؤى الحكمؤة،
وهلقيا ً حين ترشد اكية إلى األهال  ،وفقي ا ً حؤين تتعؤرص لل قؤه ،واجتماعيؤا ً حؤين
تبح فى االجتماع ،وشي ا ً لهر حين تن ر في أشياء أُهر ()2

 - 1اإلتقان ()188 /4
 - 2مقدمة تفسير البيان ص12:
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موقف الشيعةالزيدية من التفسير
سؤنهة هؤالد كبيؤر مثؤل مؤا وقؤ
لم يق بين الزيدية من الشيعة ،وبين جم ور أهؤل ال ُ
سؤنهة ،والؤذى يقؤرأ كتؤب الزيديؤة يجؤد أن ؤم
من هالد بين اهماميؤة وجم ؤور أهؤل ال ُ
سنهة إال من تأثر من م باهمامية
أقرب فر الشيعة إلى مذهب أهل ال ُ
ويرى الزيدية :أن عليا ً أفةل من سؤا ر اللؤحابة ،وأولؤى بالهالفؤة بعؤد رسؤول هللا
لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ،ويقولؤؤون :إن كؤؤل فؤؤاِمي عؤؤالم زاهؤؤد شؤؤجاع سؤؤهى هؤؤرج
لامامة لحَ إمامته ،ووجبَ ِاعته ،سواء أكؤان مؤن أوالد الحسؤن ،أم مؤن أوالد
ؤوزون
الحسؤؤين ،وم ؤ ذلؤؤَ ف ؤؤم ال يتبؤؤرأون مؤؤن الشؤؤيهين ،وال يك رون مؤؤا ،بؤؤل يجؤ َ
إمامت مؤؤا ،ألنؤؤه تجؤؤوز عنؤؤدهم إمامؤؤة الم ةؤؤول مؤ وجؤؤود ال اةؤؤل( ،)1كمؤؤا أن ؤؤم لؤؤم
يقولوا بما قالَ به اهمامية مؤن التقيهؤة ،والعلؤمة لأل مؤة ،واهت ؤا م ثؤم رجؤوع م
فى لهر الزمان وغير ذلَ مما تعتقده اهمامية
وكؤل الؤؤذى نلح ؤه علؤؤى الزيديؤة ،أن ؤؤم يشؤترِون االجت ؤؤاد فؤى أ مؤؤت م ،ول ؤذا كثؤؤر
فؤؤي م االجت ؤؤاد والؤؤذى يقؤؤرأ كتؤؤاب "المجمؤؤوع" للزيديؤؤة يؤؤرى أن كؤؤل مؤؤا فيؤؤه مؤؤن
األحادي مروية عن زيد بن على زين العابدين ،عؤن لبا ؤه مؤن األ مؤة عؤن رسؤول
هللا للى هللا عليه وسلم ،ولؤيأ فيؤه بعؤد ذلؤَ حؤدي يُؤروى عؤن لؤحابى لهؤر مؤن
غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر أهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل البيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ رةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى هللا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن م
كما نالح على الزيدية أيةا ً أن م تأثروا إلى حد كبير بؤآراء المعتزلؤة ومعتقؤدات م،
ويرج السر فى هؤذا إلؤى أن إمؤام م زيؤد بؤن علؤى ،جؤالأ والؤل بؤن عِؤاء رأأ
المعتزلة وأهذ بعص أفكاره ،ولذلَ تجدهم يولون ت سير الكشاد عناية هالؤة ألن
الزمهشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ه كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان معتزليًؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا
إذن فال نِم بعد ذلَ أن نرى للزيدية أثرا ً مميؤزاً ،وِابعؤا ً هالؤا ً فؤى الت سؤير كمؤا
سره ،ويتهذ له ِابعا ً هالؤا ً واتجاهؤا ً
هو لامامية ،ألن الت سير إنما يتأثر بعقيد م َ
معيناً ،حينما يكون للؤاحبه ِؤاب هؤام واتجؤاه معؤين ،وليسؤَ الزيديؤة  -بلؤرد
سؤنهة ،وعقا ؤدهم ،حتؤى
الن ر عن ميول م االعتزالية  -بمنأى بعيد عن تعاليم أهؤل ال ُ

 - 1وفي كتاب الملل والنحل للشهرستاني ( )154/1أن زيد بن علي رضي هللا عنه قال :كان علي بن أبي
طالب رضي هللا عنه أفضل الصحابة ،إال أن الخالفة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها ،وقاعدة دينية
راعوها :من تسكين ثائرة الفتنة ،وتطيب قلوب العامة؛ فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريباً،
وسيف أمير المؤمنين علي من دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد ،والضغائن في صدور القوم
من طلب الثأر كما هي .فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل وال تنقاد له الرقاب كل االنقياد؛ فكانت المصلحة أن
يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه باللين  ،والتؤدة ،والتقدم بالسن ،والسبق في اإلسالم ،والقرب من رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم .أال ترى انه لما أراد في مرضه الذي مات فيه تقليد األمر عمر بن الخطاب؛ لشدته،
وصالبته ،وغلظه في الدين ،وفظاظته على األعداء حتى سكنهم أبو بكر بقوله " :لو سألني ربي لقلتُ  :وليت
عليهم خيرهم لهم "  ...وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما ً واألفضل قائم؛ فيرجع إليه في األحكام ،ويحكم
بحكمه في القضايا.أهـ.
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يكون ل م فى الت سير هالد كبير ومن قرأ ت سير األعقم,وت سير الثمؤراَ اليانعؤة
وغيرهما أدرَ ذلَ

موقف اإلسماعيلية الباطنية من التفسير
ه
إن اهسماعيلية  -من الشيعة اهمامية -تنتسب إلى إسماعيل بن جع ر اللؤاد (،)1
وهم يُلقهبون بالباِنيؤة أيةؤا ً لقؤول م ببؤاِن القؤرلن دون ؤاهره ،أو لقؤول م باهمؤام
الباِن المستور
وقال الش رستاني :وأش ر ألقاب م الباِنية؛ وإنما لزم م هذا اللقؤب لحكم ؤم بؤأن
لكل اهر باِنًا ,ولكل تنزيل ٍ تأويالً()2
ٍ
وقال يحيى بن حمز العلوي(من الشيعة الزيدية):إن م لقبوا بالباِنيؤة لؤدعواهم أن
ل ؤؤؤؤواهر القؤؤؤؤرلن واألهبؤؤؤؤار بؤؤؤؤواِن تجؤؤؤؤري فؤؤؤؤي ال ؤؤؤؤواهر مجؤؤؤؤرى اللؤؤؤؤب مؤؤؤؤن
القشؤؤر,واعتقدوا أنؤؤه مؤؤن ارتقؤؤى إلؤؤى علؤؤم البؤؤاِن انحؤؤِ عنؤؤه التكليؤؤد واسؤؤتراد
منه,وأن الج ال هم المنكرون للباِن()3
وقد رَ بوادر هذه ال تنة ،ونبتَ نوا هذه الِا ة :زمن المأمون ،وبيد
جماعة جم بين م سجن العرا  ،هم :عبد هللا بن ميمون القداد ،وكان مولى
جع ر بن محمد اللاد  ،ومحمد بن الحسين المعرود بذيذان ،وجماعة كانوا
 -1انقسمت الشيعة اإلمامية بعد موت جعفر الصادق –اإلمام السادس عندهم -إلى فرقتين :إحداهما اختارت
ابنه موسى الكاظم إما ًما سابعًا وهم االثنى عشرية .
والثانية :اختارت أخاه األكبر إسماعيل بن جعفر إما ًما سابعًا وهم اإلسماعيلية  ,فيسمون لذلك باإلسماعيلية
نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق  ،وبالسبعية  :نسبة إلى اإلمام السابع  .وانشقت اإلسماعيلية إلى فرقتين
كذلك :
الفرقة األولى  :نادت بإمامة مبارك  -مولى إسماعيل بن جعفر الصادق  -فسموا بالمباركية  ،وعنهم انشقت
فرقة الخطابية الغالية المنتسبة ألبي الخطاب األسدي  ،الذي غالى في تأليه آل البيت  ،وادعى النبوة .
والفرقة الثانية :ساقت اإلمامة من محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق  ،إلى الحاكم بأمر هللا الفاطمي  ،وهنا
أوقفت طائفة الدروز اإلمامة عند الحاكم بأمر هللا  ،وقالوا برجعته  ،وساق بقية اإلسماعيليين اإلمامة إلى
المستنصر باهلل الخليفة الفاطمي(العبيدي) ،وهنا انشقوا بدورهم إلى فرقتين هما :
أ  -اإلسماعيلية النزارية ( االسماعيلية الشرقية)  - :وهم حال ًيا األغاخانية أتباغ أغا خان  ، -وهم الذين
اعتقدوا إمامة نزار بن المستنصر  ،وطعنوا في إمامة المستعلي (أحمد بن المستنصر)  ،وقد نقل كبير دعاتهم
 :الحسن بن الصباح الدعوة إلى فارس  ،وكون دولة النزارية  ،التي عرفت باسم دولة  (:الحشاشين ) التي
كبيرا في إيران  ،والهند  ،والشام  ،وأفغانستان .
دورا سياس ًيا ً
لعبت ً
ب – اإلسماعيلية المستعلية ( االسماعيلية الغربية )  :وهم الذين قالوا بإمامة  :أحمد بن المستنصر  ،الملقب
بـ المستعلي ،ويعرفون باسم :البهرة  ،وقد انشقوا كذلك إلى فرقتين هما:البهرة الداوودية،والبهرة السليمانية
.أنظر:كتاب طائفة البهرة تأويالتها الباطنية للدكتور سامي عطا حسن (ص) 5 :
 -2الملل والنحل للش رستاني()191/1
 -3يحيى العلوي/اهفحام ألف د الباِنية الِ ام م 23:بتحقي النشار وفيلل عون وهذا الكتاب من ألول
كتب الزيدية بجانب الرد على الباِنية
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يدعون "الج اربجة"
اجتم هْالء الن ر ،فوةعوا مذهب الباِنية وأسسوا قواعده ،فلما هللوا من
السجن رَ دعوت م ،ثم است حل أمرها ،واستِار هِرها إلى كثير من بالد
المسلمين وما زالَ ل ا بقية إلى يومنا هذا بين كثير ممن يدعون اهسالم
وهذه الِا ة ال يمكن أن تكون داهلة فى عداد ِوا د المسلمين ( )1وإنما هى فؤى
شؤ ْؤوكة اهسؤؤالم قويؤؤة ال تُق ؤؤر ،وأبلؤؤروا عؤؤز
األلؤؤل جماعؤؤة مؤؤن المجؤؤوأ رأوا َ
المسلمين فتية ال ت ُ لب وال تُكسر ،فاشتعلَ بؤين جؤوانح م نؤار الحقؤد علؤى اهسؤالم
والمسلمين ،ورأوا أنه ال سبيل ل م إلى ال لب علؤى المسؤلمين بقؤو الحديؤد والنؤار،
وال ِاقة ل م بالوقود أمام جيشؤ م الزاهؤر الجؤرار ،فسؤلكوا ِريؤ االحتيؤال الؤذى
يولؤؤل م إلؤؤى مؤؤآرب م وأهؤؤوا م ،ليِ ؤؤوا نؤؤور هللا بؤؤأفواه م ،وه ؤؤى علؤؤى هؤؤْالء
المالحد أن هللا متم نوره ولو كره الكافرون
ال ؤؤرص األول الؤؤذى تقؤؤوم عليؤؤه دعؤؤو الباِنيؤؤة وتتركؤؤز فيؤؤه :هؤؤو العمؤؤل علؤؤى هؤؤدم
الشرا عموماً ،وشريعة اهسالم على الهلؤوم!! فكؤان لزامؤا ً علؤي م وقؤد قؤاموا
يحاربون اهسالم  -أن يُعملوا معؤاول ال ؤدم فؤى ركؤن اهسؤالم المكؤين ،وهؤو القؤرلن
الكؤؤريم ،ولؤؤم يجؤؤدوا معؤؤوال ً أنجؤ وال أقؤؤوى علؤؤى تن يؤؤذ غرةؤ م مؤؤن معؤؤول التأويؤؤل
والميل باكياَ القرلنية إلى غير ما أراد هللا
كتب عبيد هللا بن الحسن القيروانى إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنانى رسالة
ِويلة جاء في ا " :وإنؤى أولؤيَ بتشؤكيَ النؤاأ فؤى القؤرلن والتؤورا والزبؤور
واهنجيل ،وتدعوهم إلى إبِؤال الشؤرا  ،وإلؤى إبِؤال المعؤاد والنشؤور مؤن القبؤور،
وإبِال المال كة فؤى السؤماء ،وإبِؤال الجؤن فؤى األرص ،وأولؤيَ أن تؤدعوهم إلؤى
فذن ذلَ عون لَ على القول بقدَم العؤالَم"()2
شر كثير ،ه
القول بأنه قد كان قبل لدم َب ٌ
رأى هذا الزعيم الباِنى أن التشكيَ فى القرلن هيرمعين ل م على تركيز عقا دهم،
ورأى رأيه أهل الباِن جميعًا فقؤالوا " :للقؤرلن ؤاهر وبؤاِن ،والمؤراد منؤه باِنؤه
دون اهره المعلوم من الل ة ،ونسبة الباِن إلؤى ال ؤاهر كنسؤبة اللؤب إلؤى القشؤر،
والمتمسؤؤَ ب ؤؤاهره معؤؤذهب بالشقشؤؤقة فؤؤى الكتؤؤاب ،وباِنؤؤه مؤؤْد إلؤؤى تؤؤرَ العمؤؤل
اِنُؤهُ َفيؤ َه
ؤاب َب َ
ب َبيْؤنَ ُ م َب ُ
ؤور لهؤهُ َب ٌ
ب اهره ،وتمسكوا فى ذلَ بقولؤه تعؤالى{ :فَة َُؤر َ
س ٍ
اب [الحديد]13 :
ٱلرحْ َمةُ َو َا َه ُرهُ َمن قَبَ َل َه ٱ ْلعَ َذ ُ
ه
فان ر إلي م كيد وةعوا هذه القاعد ل ؤم نلؤوم القؤرلن الكؤريم ،ثؤم اعجؤب مؤا
شاء هللا لَ أن تعجب من استدالل م ب ذه اكية الكريمة على قاعدت م التى قَعهؤدوهاق
ولسؤؤَُ أدرى مؤؤا لؤؤلة هؤؤذه اكيؤؤة بتلؤؤَ القاعؤؤد واكيؤؤة وارد فؤؤى شؤؤأن مؤؤن ش ؤ ون
اكهر ينسا إلى ف مه كل َمن يمر باكية بدون كل ة وال عناء
 - 1الت سير والم سرون ( )174/2
 -2التفسير والمفسرون( )178/2
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علؤؤى هؤؤذه القاعؤؤد السؤؤابقة جؤؤرى القؤؤوم فؤؤى شؤؤرح م لكتؤؤاب هللا تعؤؤالى ،فكؤؤان مؤؤن
تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأويالت م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأتى:
"الوةوء" عبار عن مواال اهمام ،و "التيمم" هو األهذ مؤن المؤأذون عنؤد غيبؤة
اهمؤام الؤذى هؤو ال ُح هجؤة ،و "اللؤال " عبؤار عؤن النؤاِ الؤذى هؤو الرسؤول بؤدليل
َؤؤؤر [العنكبؤؤؤوَ ،]45 :و
قولؤؤؤه تعؤؤؤالى{ :إَ هن ٱل ه
َؤؤؤن ٱ ْل َحْ ش َ
َؤؤؤآء َوٱ ْل ُم ْنك َ
لؤؤؤالَ َ ت َ ْن َ ؤؤؤى ع َ
سل" تجديد الع د ممن أفشى سرا ً من أسرارهم مؤن غيؤر قلؤد ،وإفشؤاء السؤر
"ال ُ ْ
عندهم على هذا النحو هو معنى "االحتالم" ،و "الزكا " عبؤار عؤن تزكيؤة الؤن أ
بمعرفة ما هم عليه من الدين ،و "الكعبة" النبى ،و "الباب" على ،و "الل ا" هؤو
النبؤؤى ،و "المؤؤرو " علؤؤى ،و "الميقؤؤاَ" اهينؤؤاأ ،و "التلبيؤؤة" إجابؤؤة الؤؤدعو  ،و
"الِؤؤؤواد بالبيؤؤؤَ سؤؤؤبعاً" مؤؤؤواال األ مؤؤؤة السؤؤؤبعة ،و "الجنؤؤؤة" راحؤؤؤة األبؤؤؤدان مؤؤؤن
التكاليد ،و "النار" مشقت ا بمزاولة التكاليد
ؤار َم ؤن همؤؤاء َ
وفؤؤي قولؤؤه تعالىَ {:مث َؤ ُل ا ْل َجنهؤ َة اله َتؤؤي ُو َع ؤ َد ا ْل ُمتهقُؤ َ
ؤن
غ ْيؤ َؤر ل َ
ؤون َفي َ ؤؤا أ َ ْن َ ؤ ٌ
سؤ ٍ
ار َمؤن لهؤبَ ٍن لهؤ ْم يَت َ َيه ْؤر َ
ؤار َم ْ
ؤار َمؤ ْن َه ْم ٍؤر لهؤذه ٍ َللشهؤا َر َب َ
سؤ ٍل
ؤن َ
ع َ
ين َوأ َ ْن َ ٌ
ِ ْع ُمؤهُ َوأ َ ْن َ ٌ
َوأ َ ْن َ ٌ
سؤقُوا
ل ًّى َولَ ُ ْم فَي َ ا َمن ك َُل الث ه َم َرا َ
م َ
َ َو َم ْ َ َر ٌ َمن هربَ َ ْم َك َم ْن ُه َو َها َل ٌد فَؤي النهؤ َار َو ُ
َ
َ
َ
َماء َح َميما ً فقَ ه
ؤار َمؤن
ِ َ أ ْمعَؤاء ُه ْم [محمؤد15:
تؤأولوا أن ؤار الجنؤة فقؤالواَ :
ه
{وأ ْن َ ٌ
لهبَ ٍن أى معؤادن العلؤم اللهؤبن :العلؤم البؤاِن ،يرت ؤ بؤه أهل ؤا ،ويت ؤذون بؤه ت ؤذيا ً
تدوم به حيات م اللِي ة ،فذن غذاء الرود اللِي ؤة بارتةؤاع العلؤم مؤن المعلهؤم ،كمؤا
ار َم ْن َه ْم ٍر هو العلؤم
أن حيا الجسم الكثيد بارتةاع اللهبن من ثدى األم و َ
{وأ َ ْن َ ٌ
ل ًّى هو علم الباِن المأهوذ من الحجؤ واأل مؤة
ار َم ْن َ
س ٍل م َ
ع َ
ال اهر و َ
{وأ َ ْن َ ٌ
كذلَ تجد الباِنية يرفةون المعجؤزاَ ،وال يعترفؤون ب ؤا للرسؤل ،وينكؤرون نؤزول
مال كؤؤة مؤؤن السؤؤماء بؤؤالوحى مؤؤن هللا ،بؤؤل وزادوا علؤؤى ذلؤؤَ فؤؤأنكروا أن يك ؤون فؤؤى
السماء َملََ وفى األرص شيِان ،وأنكروا لدم والدجال ،ويأجوج ومأجوج ،ولكن م
وجدوا أن س م أمام ليؤاَ مؤن القؤرلن تكؤذَب دعؤواهم هؤذه ،فتهللؤوا من ؤا بمبؤدأهم
الؤؤذى سؤؤاروا عليؤؤه فؤؤى ت سؤؤيرهم وهؤؤو إنكؤؤار ال ؤؤاهر واألهؤؤذ بالبؤؤاِن ،وأولؤؤوا هؤؤذه
اكيؤؤاَ بمؤؤا يت ؤ ومؤؤذهب م ،فتؤؤأولوا "المال كؤؤة" علؤؤى دعؤؤات م الؤؤذين يؤؤدعون إلؤؤى
بدعت م وتأولوا "الشياِين" على مهؤال ي م وتؤأولوا كؤل مؤا جؤاء فؤى القؤرلن مؤن
معجزاَ األنبياء علي م السالم
ومن اِل على كتب الب ر مؤن اهسؤماعيلية وجؤدهم كأسؤالف م مؤن اهسؤماعيليين
القؤؤؤدامى يؤؤؤذهبون إلؤؤؤى أن لكؤؤؤل شؤؤؤي ؤؤؤاهر محسؤؤؤوأ تؤؤؤأويالً باِنيًؤؤؤا ال يعرفؤؤؤه إال
الراسهون فؤي العلؤم  ،وهؤم  :األ مؤة  ،وهؤْالء األ مؤة يودعؤون هؤذا العلؤم البؤاِن
لكبار الؤدعا بقؤدر مهلؤوم  ،بؤل ذهبؤوا إلؤى أبعؤد مؤن ذلؤَ ؛ فقؤالوا  :إن التأويؤل
البؤؤاِن مؤؤن عنؤؤد هللا  ،هؤؤم بؤؤه علؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب  -رةؤؤي هللا عنؤؤه  -فكمؤؤا أن
الرسول  -للى هللا عليه وسلم  -هم بالتنزيؤل  ،فكؤذلَ علؤي  -رةؤي هللا عنؤه
 قد هم بالتأويل  ،واسؤتدلوا علؤى ذلؤَ بقلؤة نبؤي هللا موسؤى – عليؤه السؤالم –م الهةر العبؤد اللؤالع المؤذكور فؤي سؤور الك ؤد  ،وكيؤد أن موسؤى – عليؤه
السالم  -وهو نبي مرسل من أولي العزم  ،لم يمنحه هللا علم البؤاِن  ،بينمؤا مؤنع
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هؤؤذا العلؤؤم إلؤؤى الرجؤؤل اللؤؤالع( ، )1وهؤؤو لؤؤيأ بنبؤؤي مرسؤؤل وهكؤؤذا كؤؤان التأويؤؤل
الباِن إلى علي – كرم هللا وج ه  ، -وقد أورثه األ مؤة مؤن ذريتؤه بؤأمر مؤن هللا ،
وعلى ذلَ فاأل مة هم الذين يدلون الناأ علؤى أسؤرار الؤدين  ،ولؤيأ ألحؤد غيؤرهم
هذا الح الذي جاءهم بأمر مؤن هللا تعؤالى  ،ولكؤن لؤيأ ل ؤم أن يِلعؤوا أحؤ ًدا علؤى
أسرار هذا الدين إال لمن يستح ذلَ فقِ
وبؤؤالرغم مؤؤن قؤؤول م  :إن التاويؤؤل مؤؤن عنؤؤد هللا  ،نؤؤراهم مؤؤر أهؤؤرى يقول ؤون  :إن
التأويل من هلا م حجة اهمام أو داعي دعاته  ،وم ذلَ نجد تؤأويالت م تهتلؤد
باهتالد شهلية الداعي الذي إليه التأويل وباهتالد موِنه  ،وزمن وجوده
فؤؤذذا قرأنؤؤا تؤؤأويالَ ( الؤؤداعي ابؤؤن منلؤؤور الؤؤيمن ) قبؤؤل ؤؤور الدولؤؤة ال اِميؤؤة
بالم رب  ،نجد أن ا تميل إلى ال لو  ،وال تهتلد في مةمون ا عؤن تؤاويالَ ال ؤر
ال الية المنؤدثر  ،وتؤأويالَ دعؤا فؤارأ تهتلؤد عؤن تؤأويالَ الؤدعا الؤذين كؤانوا
بالقرب من األ مة بالم رب  ،ف ي ا التأليه اللؤريع لأل مؤة  ،وفي ؤا ِؤرد ال ؤرا ص
الدينية  ،فتأويل اللال عندهم هو  :اهتجاه القلبي لامام
وتأويل اللوم هو  :عدم إفشاء أسرار الدعو  ،وتأويل الح هو  :زيؤار اهمؤام
وهكذا ينت ي ب م التأويل في فارأ إلى ِؤرد كؤل أركؤان الؤدين بهؤالد مؤا كؤان
عليه األمر في الم رب إذ لم يلرحوا ب ذه اكراء إال في كتب م السرية
ْؤؤر*
فمؤؤثال :قؤؤال الؤؤداعي بؤؤالم رب فؤؤي تأويؤؤل قولؤؤه تعؤؤالى َ { :وا ْل َجْ َؤؤر* َولَيَؤؤا ٍل َ
عش ٍ
ش ْ َ َوا ْل َوتْ َر [ال جر ] 3-1:إن ال جر هو  :على بن أبي ِالؤب  ،وكؤل إمؤام بعؤده
َوال ه
وأن الشؤ والؤوتر همؤؤا  :الحسؤن والحسؤين ولكؤؤن الؤداعي فؤي ملؤؤر فؤي علؤؤر
أو َل هؤؤذه اكيؤة بؤأن ال جؤؤر هؤو  :الم ؤدي المنت ؤر ،أي :
الدولؤة العبيدية(ال اِميؤة) ه
قا م األ مة وهاتم م  ،ألنه ي ؤر بعؤد انتشؤار الةؤالل  ،كمؤا أن ال جؤر يؤأتي بعؤد
شد ال الم
وبعؤؤد انتقؤؤال الؤؤدعو مؤؤن ملؤؤر إلؤؤى الؤؤيمن وألؤؤبحَ تعؤؤرد بالؤؤدعو اهسؤؤماعيلية
الِيبية  ،عادَ التأويالَ الباِنية مر أهرى إلى ال لو  ،م أن دعا اليمن أهؤذوا
أكثر تأويالت م عؤن دعؤا ملؤر وبسؤبب دهؤول األ مؤة دور السؤتر  ،وعؤدم وجؤود
دولؤؤة للِا ؤؤة  ،عؤؤاد اهسؤؤماعيلية إلؤؤى التقي ؤة والسؤؤرية  ،بحي ؤ ال يسؤؤمع إال لكبؤؤار
الؤؤدعا فقؤؤِ بمعرفؤؤة أسؤؤرار التأويؤؤل و ؤؤل األمؤؤر علؤؤى ذلؤؤَ إلؤؤى اكن عنؤؤد ِا ؤؤة
الب ر ب رعي ا الداودي والسليماني()2

 - 1ذهب جم ور العلماء إلى نبو الهةر عليه السالم ألدلة كثير فلتراجؤ فؤي كتؤب الت سؤير ,وأ رهؤا قولؤه
علَيْؤ َه لَؤبْراً [الك ؤد ]82:ممؤا يْكؤد أنؤه فعؤل مؤا فعؤل
ؤِ ه
س َ
لموسىَ {:و َما فَعَ ْلتُهُ ع َْن أ َ ْم َري ذَ َلََ تَأ ْ َوي ُل َما لَ ْم ت َ ْ
بأمر من هللا تعالى ,وبوحي منه سبحانه مما يدل علؤى نبوتؤه وفؤي حؤدي موسؤى والهةؤرعلي ما السؤالم قؤال
ٍ
علَؤى َع ْل ٍؤم َم ْ
عله َمنَيؤ َه
ّللا َ
ّللاُ َال أَ ْعلَ ُمؤهُ َوأَنَؤا َ
ّللا َ
سى إَنهََ َ
ؤن َع ْل َؤم ه َ
علَى َع ْل ٍم َم ْن َع ْل َم ه َ
الهةر لموسى ":يَا ُمو َ
عله َم َكهُ ه
ّللاُ َال ت َ ْعلَ ُمؤؤؤؤؤؤؤهُ "رواه البهؤؤؤؤؤؤؤاري( ) 122ومسؤؤؤؤؤؤؤلم() 2380والترمؤؤؤؤؤؤؤذي() 3149وغيرهم وان ؤؤؤؤؤؤؤر ت سؤؤؤؤؤؤؤير
ه
الشوكاني( )304/3وابن كثير()102/3ومعالم التنزيل للب وي( )197/5وزاد المسير البن الجوزي ()128/5
 - 2ان ر  :د محمد كامل حسينِ /ا ة اهسماعيلية  ،م  ، 165-162باهتلار والحبيب ال قي /التأويل
أسسه ومعانيه في المذهب اهسماعيلي  ،م  53-9والداعي اهسماعيلي جع ر بن منلور اليمن  /كتاب
الكشد  ،م  66والداعي إدريأ عماد الدين القرشي /زهر المعاني  ،م 299
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َ َب َهي ٍْر َم ْن َ ا أ َ ْو َمثْ َل َ ؤا أَلَؤ ْم ت َ ْعلَؤ ْم
س َ ا نَأ ْ َ
س ْر َم ْن ليَ ٍة أ َ ْو نُن َ
أولوا قوله تعالىَ {:ما نَن َ
كما ه
علَى كُل شَؤيء قَؤدَير [البقؤر  ]106:بقؤول م  :ال هؤالد بؤين أهؤل التأويؤل()1
ْ ٍ
ٌ
ّللا َ َ َ
أ َ هن َ
أن اكيؤؤة َم ٍَثؤؤل اهمؤؤام  ،ويعنؤؤي بقولؤؤه  ( :مؤؤا ننسؤؤر مؤؤن ليؤؤة )  :أي  :نؤؤْهر مؤؤن
شهم قد وسم بوسم يوهم فيه اهمامؤة  ،ويعنؤي بقولؤه  ( :أو ننسؤ ا ) أي  :ننقؤل
من إمؤام حقيقؤي إلؤى دار الكرامؤة  ،فؤذن النسؤر هؤو إبِؤال حكؤم متقؤدم بذثبؤاَ حكؤم
متؤؤأهر  ،وهؤؤو مثؤؤال تلؤؤور الشؤؤهم المتوهمؤؤة إمامتؤؤه  ،والنسؤؤيان هؤؤو  :انتقؤؤال
الشي مؤن مقؤر الح ؤ  ،وهؤو مثؤل انتقؤال اهمؤام إلؤى دار الكرامؤة وقولؤه  ( :نؤأَ
بهير من ا ) أي  :نؤأَ بذمؤام الحؤ  ،وهؤو هيؤر مؤن الشؤهم المتوهمؤة إمامتؤه ،
سؤؤؤؤت َ ْب َدلُ َ
ؤؤؤو
وممؤؤؤؤا يْيؤؤؤؤد هؤؤؤؤذا قؤؤؤؤول هللا تعؤؤؤؤالى { :أَت َ ْ
ؤؤؤو أ َ ْدنَؤؤؤؤى َبالهؤؤؤؤذَي ُهؤ َ
ون الهؤؤؤؤذَي ُهؤ َ
َهي ٌْر [البقر  ،]61:فذنه أشار عند جمي أهل التأويؤل بقولؤه ( هيؤر ) إلؤى الولؤي ،
أو إلؤؤى اهمؤؤام الح ؤ ،وبؤؤك ( الؤؤذي هؤؤو أدنؤؤى ) إلؤؤى الشؤؤهم الؤؤذي يتؤؤوهم أنؤؤه إمؤؤام
وليأ بذمام ويريد بقوله تعالى  ( :أو مثل ا ) أي  :يهلؤد إمؤام حؤ بذمؤام حؤ
مثله  ،من عنلره وألله  ،فذن األ مة فؤي معنؤى اهمامؤة متمؤاثلون  ،وفؤي حقيقؤة
التأييؤؤد والعلؤؤمة متشؤؤاكلون وجعؤؤل بؤؤذزاء نسؤؤر اكيؤؤة  :اهتيؤؤان بمؤؤا هؤؤو هيؤؤر ،
وبذزاء نسيان ا  :اهتيان بما هو مثل ا ف ل بقي بعد ف م هذا في فعؤل األ مؤة ريؤب
ق أو يكون على وجه حكمت م اعتراص بحةر أو غيب ق يؤا هؤاء أمؤا تعلمؤون
أنكم إلى اهمام الحاةر في اهستةاء بتعليمه وإرشاده  ،وتحلؤيل المعؤارد التؤي
ال تحلل إال من ج تؤه  ،وتلومؤون أهؤل ال ؤاهر فؤي االسؤتبداد بؤآرا م  ،والسؤكون
إلى أهوا م  ،فكيد تأتون إلى أع م األمور قدرا  ،وأه اها علما  ،وهي اهمامؤة ،
تحكمؤؤون في ؤؤا لراءكؤؤم  ،وتتبعؤؤون في ؤؤا أهؤؤواءكم  ،إن هؤؤذا ل ؤؤو الة ؤالل البعيؤؤد ،
()2
والهسران المبين
ونقول  :إن هذه التأويالَ فاسد  ،ألن ا مهال ة لمنِؤ الل ؤة  ،وةؤوابِ الت سؤير
التي أجم علي ا ثقاَ العلماء والم سرين  ،وال يواف علي ؤا النقؤل اللؤحيع  ،وال
العقل اللريع  ،ف ْالء اعتقدوا أشيا ًء في أذهان م  ،ولمنوا بمذاهب وأفكؤار معينؤة
 ،وأرادوا إهةاع لياَ القرلن ل ا  ،لتدل على مزاعم م  ،ف م حرفوا أل ا ه عؤن
م ان ا الل وية  ،وأهرجوا اكياَ عن نسق ا وسياق ا  ،وهال وا قواعد الت سؤير ،
فكان فعل م هذا أقؤرب إلؤى التحريؤد منؤه إلؤى التأويؤل أو الت سؤير  ،بؤل هؤو تالعؤب
بمعؤؤاني ليؤؤاَ القؤؤرلن  ،وإهؤؤراج ل ؤؤا عؤؤن معاني ؤؤا الحقيقيؤؤة  ،وهؤؤذا مؤؤا ي ؤدد إليؤؤه
هْالء ال ال
 - 1أن ر كيد يدلأ على القاريء ويزعم أن أهل التأويل مت قون على ما يقول هذا الباِني ,وهذا دأب م ,
ولم يقل أح ٌد بذلَ سوى هْالء الباِنية فاكية عند الم سرين في ا رد على الذين يِعنون على النبي للى هللا
عليه وسلم وشريعته ,كالي ود وغيرهم ,ويقولون :ما بال هذا النبي يأمر قومه بأمر ثم يبدله بعد ذلَق فرد هللا
س ْر َم ْن ل َي ٍة أي ما ن ير حكم لية من القرلن و نْهرها إال أتينا بما هو هير من ا
تعالى علي م بقولهَ { :ما نَن َ
وذلَ لمللحة الناأ وإ ار الدَين وكل هذا من هللا القادر على كل شيء والذي له ملَ السماواَ
واالرص ،يتلرد فيه كيد يشاء ،وحسب مللحة عباده أن ر ت سير الِبري( )471/2والب وي (-133/1
 )134وابن كثير ( )149/1والشوكاني( )126/1وت سير القِان()55/1والسعدي م58:
 - 2رسالة:ال داية اكمرية في إبِال دعوى النزارية(من كتب الب ر ) :تلحيع للد بن علي م 21-20
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والب ر ( )1كبقيؤة اهسؤماعليين  ،بؤل كبقيؤة ال ؤال الؤذين ح لؤَ ب ؤم كتؤب المقؤاالَ
أولوا كل شي
وال ر  ،ه
وإذا ن رنا إلى ت سير ( مزاج التسؤنيم ) لم سؤر الب ؤر السؤليمانية  :ةؤياء الؤدين
أول العقا ؤؤد  ،واألسؤؤماء والل ؤ اَ  ،والعبؤؤاداَ ،
إسؤؤماعيل بؤؤن هبؤؤة هللا نجؤؤد أنؤؤه ه
وقلم القرلن  ،فأهذ يقول ما ال ي م  ،أو ال ي م ما يقول وأكت ي بؤذكر مثؤال
علؤؤي تؤؤأويالَ الب ؤؤر اهسؤؤماعليين لللؤؤال إذ استقلؤؤاء تؤؤأويالت م ال يتسؤ ل ؤا
مثل هذا البح
قال ةياء الدين إسماعيل بن هبة هللا اهسماعيلي في تأويل قوله تعؤالى { :فَؤأَقَي ُموا
لؤ َ
ؤؤال َ َولتُؤؤؤوا ه
ؤؤير
الز َكؤؤؤا َ َوا ْعت َ َلؤؤؤ ُموا َبؤ ه َ
ال ه
ؤؤو َال ُك ْم فَؤؤؤنَ ْع َم ا ْل َمؤ ْ
ؤؤو َمؤ ْ
ؤؤاّلِل ُهؤ َ
ؤؤولَى َونَ ْعؤؤؤ َم النه َلؤ ُ
[الح  ( ]78:فأقيموا اللال ) :أي الدعو إلى الميم ( محمد – للى هللا عليؤه
وسلم ) (ولتوا الزكا ) :سلموا ألمر ال اِر ( أي  :فاِمة ) ( واعتلموا باهلل )
 :يعني العين ( أي  :علؤي ) ( ،هؤو مؤوالكم )  :ولؤي أمؤركم فؤي السؤاب والالحؤ
(فؤؤنعم المؤؤولى )  :يعنؤؤي بتؤؤدبيره لكؤؤم (ونعؤؤم النلؤؤير )  :يعنؤؤي باحتجابؤؤه بكؤؤم ،
وإل امؤؤه لكؤؤم  ،وإقؤؤداركم علؤؤى مؤؤا تريؤؤدون فؤؤي تؤؤدبير الهل ؤ  ،فؤؤاف موا يؤؤا معشؤؤر
المْمنين ما سي إليكم من هذه الحكم ذاَ السر الملون!! ()2
لؤؤالَ َ [ إبؤؤراهيم ]37:يعنؤؤي :
وقؤؤال فؤؤي تأويؤؤل قولؤؤه تعؤؤالى َ { :ربهنَؤؤا َليُ َقي ُمؤؤواْ ال ه
الدعو ال اهر ()3
لؤلَ َواتَ َ ْم يُ َحؤافَ ُ َ
{والهذ َ
ون [المْمنؤون]9:
َين ُه ْم َ
علَى َ
وقال في تأويل قوله تعالى َ :
يعني  :يحاف ون على االتلال بالِاعة للحدود  ،لكي يتللوا ب م باالنةمام()4
وقال الداعي إدريأ عماد الدين في تأويل قوله تعؤالى { :يَؤا أَي َ ؤا الهؤذ َ
َين ل َمنُؤوا إَ َذا
ّللا َو َذ ُروا ا ْل َبيْؤ َ َذ َلكُؤ ْم َهي ٌْؤر لهكُؤ ْم َإن
سؤ َع ْوا َإلَؤى َذ ْك َؤر ه َ
نُودَي َلل ه
ل َال َ َمؤن َي ْؤو َم ا ْل ُج ُم َعؤ َة فَا ْ
كُنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُم َ
ون [الجمعؤة ] 9:يعنؤي  :إذا نؤودي لللؤال  ،وهؤي الؤدعو إلؤى علؤي (،
مؤن يؤؤوم الجمعؤة ) أي  :مؤؤن محمؤد الجؤؤام للشؤرا ( فاسؤؤعوا إلؤى ذكؤؤر هللا ) أي :
أِيعؤؤؤؤوا محمؤؤؤؤ ًدا فؤؤؤؤي علؤؤؤؤي  ،والؤؤؤؤنم عليؤؤؤؤه (وذروا البيؤؤؤؤ ) أي  :ذروا البيعؤؤؤؤة
ل يره!!()5
لؤال َ َو َم همؤا َر َز ْقنَؤا ُه ْم يُن َقُ َ
ب َويُ َقي ُم َ
َين يُ ْْ َمنُ َ
وفي قوله تعالى { :الهذ َ
ؤون
ؤون ال ه
ون َبا ْل َيْؤ َ
[البقر  ]3:قال الداعي جع ر بن منلور اليمن ( :اللؤال ) :الحسؤين واأل مؤة مؤن
ولده  ( ،ومما رزقناهم ين قون )  :هي الزكا المْدا إلى أهل ا()6
 - 1في تقرير أعده الس ير الملري بنيودل ي بال ند  ،بنا ًء على ِلب من وزار األوقاد الملرية بهلوم
سا وشعا ر منافية ألبسِ تعاليم اهسالم  ،من ا  :السجود
ِا ة الب ر قال فيه  ( :إن الب ر يعتقدون ِقو ً
بين يدي الزعيم ( الداعي ) وقد أوردته لحي ة المسلمون في عددها رقم (  ) 230اللادر بتارير (
30يونية –  6يوليو سنة 1989م )
 - 2ةياء الدين السليماني /ت سير مزاج التسنيم  ،م 260
 - 3المرج الساب  :م 101
 - 4المرج الساب  :م 363
 - 5الداعي إدريأ عماد الدين /زهر المعاني  ،م 15
 - 6الداعي جع ر بن منلور اليمن /كتاب الكشد  ،م 38
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ل ؤلهى [القيامؤؤة :]31:قؤؤال :اللؤؤال :
ل ؤ هد َ َو َال َ
وفؤؤي تأويؤؤل قولؤؤه تعؤؤالى { :فَؤ َؤال َ
الِاعة للولي  ،ولأل مة الذين الِ اهم هللا من ولده ()1
ولو تتبعنا تأويالَ بقية الدعا لللؤال  ،لوجؤدناهم يتالعبؤون بآيؤاَ القؤرلن الكؤريم
حسب أهؤوا م وأغراةؤ م  ،ويتعارةؤون ويتناقةؤون فؤي تأويؤل الشؤي الواحؤد ،
م زعم م المستمر بأن تأويالت م مأهوذ عن إمام م المعلوم
هؤؤذا وممؤؤا زعمتؤؤه الباِنيؤؤة :أن َمؤؤن عؤؤرد معنؤؤى العبؤؤاد سؤؤقِ عنؤؤه فرةؤؤ ا
{وٱ ْعبُ ؤ ْد َربهؤؤََ َحتهؤؤى َيأ ْ َت َيؤؤََ ٱ ْل َي َقؤؤي ُن [الحج ؤر]99 :
وتؤؤأولوا فؤؤى ذلؤؤَ قولؤؤه تعؤؤالىَ :
وحملوا اليقين على معرفة التأويل
وقؤؤد يؤؤدور سؤؤْال بهلؤؤد القؤؤارئ هؤؤو :كيؤؤد نجؤؤزم بنسؤؤبة هؤؤذه التؤؤأويالَ كل ؤؤا إلؤؤى
الباِنية م وجود التنؤاقص واالهؤتالد بؤين بعؤص المعؤانى التؤى نقلؤَ عؤن م لل ؤ
الواحدق أليأ هذا دليالًًٍ على عدم لؤحة كؤل مؤا يُنسؤب إلؤي مق والحؤ أن السؤْال
وارد ،ولكنه مدفوع بما ذكره ال زالى من أن " سر هذا االةِراب راج إلؤى أن ؤم
كؤؤانوا ال يهؤؤاِبون الهلؤ بمسؤؤلَ واحؤؤد ،بؤؤل غرة ؤ م االسؤؤتتباع واالحتيؤؤال ،فلؤؤذلَ
تهتلد كلمت م ويت اوَ نقل المذهب عن م (")2
ويرج ذلَ أيةًا إلى أن باب التأويل واس وال ةوابِ لل ال في تؤأويالت م  ،فمؤن
النادر أن يت قوا في تأويالت م للشي الواحد  ،مما يدل على أن كل واحؤد يؤْول بمؤا
شؤؤاء لؤؤه ال ؤؤوى  ،وحسؤؤب انحؤؤراد مزاجؤؤه أو اعتدالؤؤه لؤؤذا وةؤ علمؤاء اهسؤؤالم
ةؤؤوابِ للتاويؤؤل المقبؤؤول  ،كؤؤي ال تتهؤؤذ المؤؤذاهب الةؤؤالة والتيؤؤاراَ ال دامؤؤة مؤؤن
التأويل سن ًدا ووسؤيلة لهدمؤة أغراةؤ ا  ،ولبؤ ال وةؤى ال كريؤة  ،واهجتماعيؤة ،
والدينية
هؤؤذا وقؤؤد تولؤؤدَ فؤؤي العلؤؤور الحديثؤؤؤة فؤؤر أهؤؤرى مؤؤن الباِنيؤؤة كالبابيؤؤؤة (أو
الب ا ية) والقاديانية وكل من ما تْ َول القرلن تأويالً يواف معتقدات ا

فا دة :
قرر علماء الشريعة أن األلل عدم التأويل  ،وأن التأويل هالد األلل  ،وال يعدل
عن األلل إلى هالفه إال بدليل وعلى هدي من هذا األلل  ،وح ا ا على
نلوم الشريعة من نزعاَ ال وى  ،وةعوا شروِا للتأويل  ،ولم يعتبروا

 - 1المرج الساب  :م 44
 -2أنظر :التفسير والمفسرون( ,)185/2والغزالي /فضائح الباطنية ص 8:وانظر ص,13:ود .سليمان
أيضا ص650-649:
السلومي /أصول اإلسماعيلية ص 482-478:و ً
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التأويل لحي ًحا مقبوال ً إال بتوفر هذه الشروِ  ،وإال ف و تأويل فاسد مردود ومن
أهم هذه الشروِ  ،ما يلي(: )1
أوال ً  :أن يكون المتأول ممن توفرَ فيه شروِ االجت اد  ،عال ًما بأسباب التأويل
ومجاالته  ،مل ًما بمدلوالَ األل ا  ،ومقالدها  ،عال ًما برود الشريعة اهسالمية
وأدلت ا  ،وله دراية بأسباب النزول  ،والناسر والمنسوخ  ،فذن فقد هذا الشرِ
في المْول  ،لم يكن أهالً للتأويل
ثانيًا  :أن يكون المعنى الذي أول إليه الل  ،من المعاني التي يحتمل ا الل
ن سه  ،وإنما يكون الل قابال للمعنى الذي يُلرد إليه إذا كان بينه وبين الل
نسب من الوة الل وي  ،أو عرد االستعمال أو عاد الشرع فقد جرَ عاد
الشرع على تهليم العام في كثير من نلوله( ، )2مثل قلر الوجوب في
َ [لل عمران]97:
ّلِل َ
اأ َح ا ْل َب ْي َ
كلمة ( الناأ ) في قوله تعالى َ { :و َ َ
علَى النه َ
على المكل ين ،دون اللبيان والمجانين كذلَ تقييد المِل ( ، )3جرَ به عاد
الشرع  ،والل ة ال تأباه ،فقد قام الدليل على تقييد ( الولية ) المِلقة في قوله
ولي َب َ ا أ َ ْو َدي ٍْن [النساء ]11:بالثل في قوله للى
تعالىَ {:من بَ ْع َد َو َليه ٍة يُ َ
ير ,إَنهََ أ َ ْن
هللا عليه وسلم لسعد بن أبي وقام رةي هللا عنه" :الثلُ ُ َ ,والثلُ ُ َك َث ٌ
ت َ َذ َر َو َرثَت َََ أ َ ْغ َن َيا َء َهي ٌْر َم ْن أ َ ْن ت َ َذ َر ُه ْم عَا َلةً َيت َ َك ه ُ َ
اأ " [رواه
ون النه َ
البهاري( )1233وغيره]
العام إذا لرد عن العموم  ،وأريد به بعص أفراده بدليل  ،ف و تأويل لحيع ،
ألن العام يحتمل الهلوم  ،وحين يراد به بعص أفراده  ،فقد أ ُ َو َل إلى معنى
يحتمله والمِل إذا لرد عن الشيوع  ،وحمل على المقيد بدليل ف و تأويل
لحيع
أما إذا كان المعنى الذي لرد إليه الل من المعاني التي ال يحتمل ا الل ن سه
 ،وال يدل علي ا وجه من وجوه الداللة  ،فال يكون التأويل لحي ًحا مقبوال ً
وعلى هذا  ،فذن التأويل ال يدهل في النلوم الدالة على أحكام أساسية تعتبر
من العقا د وقواعد الدين  ،وال تت ير بت ير الزمن  :كاهيمان باهلل تعالى  ،ومال كته
 ،وكتبه ورسله واليوم اكهر
- 1ان ر  :الشاِبي/الموافقاَ  )105-118 /4( ،ود محمد سالم مدكور /المدهل لل قه اهسالمي  ،م
 - 291-286د محمد أديب اللالع  :ت سير النلوم ( )381/1
د محمد فتحي الدريني /المناه األلولية  ،م  ، 77-76والشوكاني /إرشاد ال حول م 177
 - 2العام  :هو الل الذي يست ر جمي ما يللع له من األفراد  ،وتهليم العام  :هو قلر الل على
بعص أفراده  ،أو لرد العام عن عمومه ان ر  :د وهبة الزحيلي/ألول ال قه االسالمي ،243 /2( ،
)254
 - 3المِل  :هو الل الهام الذي يدل على فرد شا أو أفراد على سبيل الشيوع  ،ولم يتقيد بل ة من
سا [ سور المجادلة ]3:والرقبة
ير َر َقبَ ٍة َمن قَ ْب َل أَن يَتَ َما ه
الل اَ  ،كقوله تعالى في لية ال ار{ :فَتَحْ َر ُ
واقعة على ل اَ مت اير  ،من ك ر  ،وإيمان  ،وذكور  ،وأنوثة  ،ول ر  ،وكبر أما المقيد  :ف و الل
ير َرقَ َب ٍة م ْْ َمنَ ٍة [ سور النساء، ]92:
الواق على ل اَ قيد ببعة ا  ،كقوله تعالى في ك ار القتل { َفتَحْ َر ُ
فاسم الرقبة  :واق على المْمنة والكافر  ،فلما قيدها هنا باهيمان  ،كان مقيدا من هذا الوجه ان ر د
وهبة الزحيلي  :ألول ال قه ) 254 – 208 /1( :
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وكذلَ النلوم الدالة على أحكام هي من أم اَ ال ةا ل  ،وقواعد األهال
التي تقرها ال ِر السليمة  ،وال تستقيم حيا األمم بدون ا كالوفاء بالع د ،والعدل ،
وأداء األمانة  ،والمساوا أمام الشريعة وللة األرحام  ،وبر الوالدين  ،واللد
 ،والنلوم التي تحرم أةدادها من  :الكذب ،والهيانة  ،وعقو الوالدين ،
والنلوم التي اقترن ب ا ما ي يد التأبيد وغيرها من القواعد األساسية  ،التي
ال تحتمل تأويالً وال نس ًها  ،منذ أوحي بالنلوم التي تقررها
ثالثًا :أن ال يتعارص التأويل م نلوم قِعية الداللة  ،ألن التأويل من من
مناه االستدالل واالستنباِ االجت ادي ال ني  ،وال ني ال يقوى على معارةة
القِعي  ،كتأويل القلم الوارد في القرلن الكريم  ،بلرف ا عن معاني ا
معان أهرى يليرها هيالية ال واق ل ا  ،وهذا التأويل معارص
ال اهر إلى
ٍ
للريع اكياَ القاِعة التي تدل على أن ل ا واقعًا تاريهيًا
رابعًا:أن يستند التأويل إلى دلي ٍل لحيعٍ يدل على لرد الل عن معناه ال اهر
إلى غيره  ،وأن يكون هذا الدليل راج ًحا على ور الل في مدلوله  ،ألن األلل
هو العمل بال اهر  ،إال إذا قام دليل على أن المراد بالل هو المعنى الذي حمل
عليه  ،فالعام مثال على عمومه  ،وال يقلر على بعص أفراده إال بدليل ،
والمِل على إِالقه  ،وال يعدل عن إِالقه الشا إلى تقييده إال بدليل يدل على
إراد هذا القيد  ،و اهر األمر الوجوب فيعمل به حتى يقوم الدليل على الندب أو
اهرشاد أو غيرهما  ،والن ي اهره التحريم  ،فيعمل به حتى يدل الدليل على
عا
عتبرا شر ً
العدول عنه إلى الكراهة مثالً ويشترِ في الدليل أن يكون لحي ًحا ُم ً
من كتاب أو سنة أو إجماع ،ويرشد إلى تحديد إراد الشارع في النلوم
المتعارةة

موقف الشيعة االثنى عشرية من التفسير
لاماميؤؤة اهثنؤؤى عشؤؤرية معتقؤؤداَ يؤؤدينون ب ؤؤا ،وين ؤؤردون ب ؤؤا عمؤؤن عؤؤداهم مؤؤن
ِوا د الشيعة فحؤاولوا أن يقيمؤوا هؤذه العقا ؤد علؤى دعؤا م مؤن نلؤوم القؤرلن
الكريم ،وأن يدافعوا عن ا بكل سبيل وبمراجعة الت سير عنؤدهم  ،ألؤوله وكتبؤه ،
ترى أن أهم هذه العقا د:عقيدت م في اهمامة إذ ل ا أكبر األثر فؤي وةؤ األلؤول ،
شؤاد فؤي مجؤال الت سؤير
كؤاد
وفى تناول م لكتاب هللا تعالى  ،ولعل بيان هذا األثؤر
ٍ
ٍ
المقارن بين السنة والشيعة  ,وهم يرون أن اهمامة كؤالنبو فؤي كؤل شؤ باسؤتثناء
الوحى عند جم ورهم ؛ حيؤ يقولؤون بؤأن األ مؤة ال يؤوحى إلؤي م كؤالنبى لؤلى هللا
عليه وسلم  ،وإنما يقوم اهل ام مقام الوحى في علمة اهمام وعدم هِ ه
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فحي ال يوجد أثر لعقيؤدت م فؤي اهمامؤة يلؤبع ت سؤيرهم كت سؤير غيؤرهم  ،وبقؤدر
وجود هذا األثر بقدر افترا ت اسيرهم عمن سواهم
أوالً :موقف:م من األ مة وأثر ذلك فى تفسيرهم:
وإذا استعرةنا هذه المعتقداَ وجدنا أن أهم ا يدور حول أ مت م ،ف م يلقون علؤى
األ مة نوعؤا ً مؤن التقؤديأ والتع ؤيم ،ويؤرون أن األ مؤة هؤم أركؤان األرص أن تميؤد
بأهل ؤؤا ،و ُح هجؤؤة هللا البال ؤؤة علؤؤى َمؤؤن فؤؤو األرص و َمؤؤن تحؤؤَ الثؤؤرى ويؤؤرون أن
اهمامؤؤؤؤة زمؤؤؤؤام الؤؤؤؤدين ،ون ؤؤؤؤام المسؤؤؤؤلمين ،ولؤؤؤؤالد الؤؤؤؤدنيا ،وعؤؤؤؤز المؤؤؤؤْمنين
ولما كان اهمؤام عنؤدهم فؤو أن يُحكؤم عليؤه ،وفؤو النؤاأ فؤى ِينتؤه وتلؤرفاته،
فذنؤؤا نؤؤراهم يعتقؤؤدون بؤؤأن لؤؤه لؤؤلة روحيؤؤة بؤؤاهلل تعؤؤالى كتلؤؤَ اللؤؤلة التؤؤى لألنبيؤؤاء
والرسل ،وأنه ُمش ََرع و ُمنَ َذ ،ه
فؤوص النبؤى واهمؤام فؤى الؤدين ،ويؤروون
وأن هللا قد ه
علَؤى َم َحبهتَؤ َه فَقَا َلَ {::و َإنهؤََ لَعَلَؤى
هب نَ َبيهؤهُ َ
ّللا ع هَؤز َو َجؤ هل أَد َ
عن اللاد أنه قالَ " :إ هن ه َ
سؤؤو ُل
ص إَلَ ْي ؤ َه فَقَؤؤا َل َ
ُهلُ ؤ ٍ َ
ؤيم [القلؤؤم ،]4 :ث ُؤ هم فَؤ هؤو َ
ٱلر ُ
عؤ هؤز َو َج ؤ هل َ
ع َؤ ٍ
{:و َمؤؤآ لتَؤؤا ُك ُم ه
ع ْنهُ فَٱنت َ ُ واْ [الحشرَ ]7 :و قَؤا َل ع هَؤز َو َجؤ هل { :هم ْ
سؤو َل
فَ ُهذُوهُ َو َما نَ َ ا ُك ْم َ
ٱلر ُ
ؤن يُ َِؤ َ ه
فَقَ ؤ ْد أ َ َ
ع َلؤؤي ٍ َو ا ْت َ َمنَ ؤهُ,
ص إَلَؤؤى َ
ِؤؤا َ
ي هَ
ّللا فَؤ هؤو َ
ٱّلِل [النسؤؤاء ]80 :ث ُؤ هم قَؤؤا َلَ :و إَ هن نَ َب ؤ ه
ع هَ
لؤ َمتْنَا َو
اأ ,فَ َو ه َ
ّللا لَنُ َحب ُك ْم أ َ ْن تَقُولُوا إَ َذا قُ ْلنَؤا َو أ َ ْن تَلْؤ ُمتُوا إَ َذا َ
فَ َ
سله ْمت ُ ْم َو َج َح َد النه ُ
ؤالد أَمرنَؤا "()1
نَحْ ُن فَي َما بَ ْينَ ُك ْم َو بَي َْن ه َ
ّللا ع هَز َو َج هلَ ,ما َجعَ َل ه
ّللاُ َأل َ َح ٍد َهيْؤرا ً فَؤي َه َ َ ْ َ
وحي أ ن هللا تعالى هل النبؤى وكؤل إمؤام بعؤده علؤى أحسؤن أدب وأرشؤد عقؤل ،فؤال
يهتؤار النبؤؤى وال اهمؤام إال مؤؤا فيؤؤه لؤالد وثؤؤواب ،وال يهِؤؤر بقلؤب النبؤؤى وال بقلؤؤب
ؤوص هللا تعيؤين بعؤص
اهمام مؤا يهؤالد مشؤي ة هللا ومؤا ينؤاقص ملؤلحة األمؤة في َ
األمور إلى رأى النبى ورأى اهمام مثل الزياد فى ال رص ومثل تعيين النوافؤل مؤن
اللؤؤال واللؤؤيام ،وذلؤؤَ إ ؤؤارا ً لكرامؤؤة النبؤؤى واهمؤؤام ،ولؤؤم يكؤؤن ألؤؤل التعيؤؤين إال
حؤرم هللا الهمؤر،
بالوحى ،ثم لم يكن االهتيار إال باهل ؤام ،ولؤه فؤى الشؤرع شؤواهد :ه
وحرم النبى كل مسكر فأجازه هللا ،وفرص هللا ال را ص ولم يذكر الجد ،فجعل النبى
ه
عِؤؤؤؤى الجنؤؤؤؤة علؤؤؤؤى هللا  ,ويُجيؤؤؤؤزه هللا
شؤؤؤؤر ويُ َ
للجؤؤؤؤد السؤؤؤؤدأ ،وكؤؤؤؤان النبؤؤؤؤى يُب َ
فؤوص هللا إلؤى النبؤى لؤلى هللا عليؤه وسؤلم واأل مؤة مؤن بعؤده أمؤور الهلؤ ،
وأيةا ً ه
وأمؤؤؤور اهدار والسياسؤؤؤة مؤؤؤن التأديؤؤؤب والتكميؤؤؤل والتعلؤؤؤيم ،وواجؤؤؤب علؤؤؤى النؤؤؤاأ
ِاعت م فى كل ذلَ ،قالوا :وهذا ح ثابَ دلَ األهبار عليه
فوةؤ م هللا تعؤؤالى فؤؤى البيؤؤان ،بيؤؤان األحكؤؤام واهفتؤؤاء وت سؤؤير ليؤؤاَ القؤؤرلن
وأيةؤا ً ه
وتأويل ؤؤا ،ول ؤؤم أن يبينؤؤوا ول ؤؤم أن يسؤؤكتوا ،ول ؤؤم فؤؤو ذلؤؤَ البيؤؤان كي مؤؤا أرادوا
وعلى أى وجه شاءوا تقيهة من م وعلى حسب األحوال والمللحة والت ويص ب ؤذا
المعنى يَدهعون أنه ح ثابَ ل م ،واألهبار ناِقة به وشاهد عليه وقد سأل ثالثؤة
مؤؤن النؤؤاأ جع راللؤؤاد رةؤؤي هللا عنؤؤه عؤؤن ليؤؤة واحؤؤد فؤؤى كتؤؤاب هللا فأجؤؤاب كؤؤل
 - 1الكافي ()265/1
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واحؤؤد بجؤؤواب ،أجؤؤاب ثالثؤؤة بأجوبؤؤة ثالثؤؤة،كما ذكؤؤر لؤؤاحب الكؤؤافي( ,)1واهؤؤتالد
األجوبؤؤة فؤؤى مسؤؤألة واحؤؤد يق ؤ -عنؤؤدهم -إمؤؤا علؤؤى سؤؤبيل التقيهؤؤة وإمؤؤا علؤؤى سؤؤبيل
الت ويص
وهناَ نوع لهر من الت ويص يثبتونه للنبى واأل مة ،ذلَ هو أن النبى أو اهمام لؤه
أن يحكم ب اهر الشريعة ،وله أن يترَ ال اهر ويحكم بمؤا يؤراه ومؤا يل مؤه هللا مؤن
الواقؤ وهؤالم الحؤ فؤى كؤل واقعؤة ،كمؤا كؤان للؤاحب موسؤى فؤى قلؤة الك ؤؤد،
وكما وق لذى القرنين
وأيةًا األ مؤة عنؤدهم حجؤة علؤى األمؤة ,وهؤذا مهؤالد للقؤرلن فؤاهلل تعؤالى لؤم يجعؤل
ين َلؤ َاله يَك َ
ين َو ُمنؤ َذ َر َ
ش َؤر َ
ُؤون
سؤالً مبَ َ
أحدًا حجة على الناأ بعد الرسل قؤال تعؤالى {:ر ُ
س َل {النساء165:
اأ َ
علَى َ
ّللا ُح هجةٌ بَ ْع َد الر ُ
َللنه َ
ثم كان من تواب هذه العقيؤد التؤى يعتقؤدون ا فؤى أ مؤت م أن قؤالوا بعلؤمة األ مؤة،
وقالوا بهروج اهمام الثاني عشر ال ا ؤب فؤي السؤرداب مؤر أهؤرى ومعؤه ملؤحد
فاِمة وكل الكتب السماوية,وهوالم دى المنت ر ،وقؤالوا بالرجعؤة ،وقؤالوا بالتقيهؤة،
وهؤؤذه كل ؤؤا عقا ؤؤد رسؤؤهَ فؤؤى أذهؤؤان م وتمكنؤؤَ مؤؤن عقؤؤول م ،فأهؤؤذوا بعؤؤد هؤؤذا
ين رون إلى القرلن الكريم من هالل هذه العقا د ف سروا القرلن وفقؤا ً ل ؤا ،وف مؤوا
وتأولوها حسبما تمليه علي م العقيد ويزينه ل م ال ؤوى وهؤذا ت سؤير
نلوله
ه
بالرأى المذموم ،ت سير من اعتقد أوالً ،ثم فسر ثانيا ً بعد أن اعتقد
ثانيًا :تأثر اإلمامية اإلثنى عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك فى تفسيرهم:
هذا وإن اهمامية اهثنى عشرية ل ؤم فؤى نلؤوم القؤرلن التؤى تتلؤل بمسؤا ل علؤم
الكالم ن ر تت إلى حد كبيؤر مؤ ن ؤر المعتزلؤة إلؤى هؤذه النلؤوم ن سؤ ا ولؤم
يكؤؤن بيؤؤن م وبؤؤين المعتزلؤؤة هؤؤالد إال فؤؤى مسؤؤا ل قليلؤؤة ،وي ؤؤر أن هؤؤذا االرتبؤؤاِ
الوثي الذى كان بين ال ريقين راج إلى تتلمذ الكثير من شؤيوخ الشؤيعة وعلمؤا م
لبعص شيوخ المعتزلة ،كما ي ر لنا جليا ً أن هؤذا االرتبؤاِ فؤى الت كيؤر شؤيء قؤديم
غير جديد ،فالحسن العسكرى ،والشريد المرتةى ،وأبو على الِبرسى ،وغيؤرهم
من قدماء الشيعة ،ين رون هذه الن ؤر االعتزاليؤة فؤى ت اسؤيرهم التؤى بأيؤدينا ،بؤل
إننا نجد الشريد المرتةى فى أماليه يحاول محاولة جدية أن يجعل عليا ً رةؤى هللا
عنه معتزليا ً أو رأأ المعتزلؤة علؤى األلؤع ،ولؤيأ مؤن شؤَ فؤى أن هؤذه الن ؤراَ
أثر كبير فى ت اسيرهم ،وسنقد على شىء من ذلَ إن شؤاء هللا
االعتزالية كان ل ا ٌ
تعالى عند التعرص لت سير بعص لياَ الل اَ ورْية المْمنين هلل في اكهر كمؤا
في سور القيامة()2
 - 1الكافي ()265-266/1
 -2ألول المعتزلة همسة وهم يسمون ا :أ -التوحيد  :وهو عندهم ن ي الل اَ و ن ي رْية هللا يوم القيامة
(وهذا مهالد لما عليه السلد)
 ،و يقولون:إن القرلن مهلو
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ثالثًا :تأثرهم فى تفاسيرهم بمذاهب:م الفق:ية واألاولية:
ه
إن الشيعة ل م فى ال قه وألوله لراء هال وا ب ا َمن سواهم ،فمثالً نجدهم
سنهة ،واهجماع ،ودليل العقل
يذكرون أن أدلة ال قه أربعة وهى :الكتاب ،وال ُ
أما الكتاب فل م رأى فيه كما سب
سنهة ف م غير أمناء علي ا وال ملتزمين بما لع من ا
وأما ال ُ
وأما اهجماع فليأ ُح هجة بن سه ،وإنما يكون ُح هجة إذا دهل اهمام المعلوم فى
المجمعين ،أو كان اهجماع كاش ا ً عن رأيه فى المسألة ،أو كان اهجماع عن دليل
سنهة
معتبر ،ف و فى الحقيقة داهل فى الكتاب أو ال ُ
وأما دليل العقل عندهم فال يدهل فيه القياأ ،وال االستحسان ،وال الملالع
المرسلة ،ألن ذلَ كله ليأ ُح هجة عندهم
وفى ال قه ل م مهال اَ يشذون ب ا( ،)1فمثالً تراهم يقولون :إن فرص الرجلين فى
وجوزوا نكاد
يجوزون المسع على اله ين،
ه
الوةوء هو المسع دون ال سل ،وال َ
وجوزوا أن تور األنبياء ،ول م مهال اَ فى ن ام اهر  ،كذنكارهم للعول
المتعة،
ه
والتعليب مثالً  ،ول م مهال اَ كثير غير ذلَ فى مسا ل االجت اد وسنذكر
بعص األمثلة على ذلَ من لياَ القرلن وت سيرها
ول ذا كان ِبيعيا ً أن يقد اهمامية اهثنى عشرية من اكياَ التى تتعل بال قه
وألوله موق ا ً فيه تعلب وتعسد حتى يستِيعوا أن يُهةعوا هذه النلوم
يتأولوا ما يعارة م من
ويجعلوها أدلة كرا م ومذاهب م كما كان ِبيعياً ،أن ه
اكياَ واألحادي بل ووجدناهم أحيانا ً يزيدون فى القرلن ما ليأ منه ويدعون
أنه قراء أهل البيَ ،وهذا إمعان من م فى اللجاج ،وإغرا فى المهال ة والشذوذ
موقف:م من التفسير الباطني :
إن الت سؤؤؤير عنؤؤؤد الشؤؤؤيعة االثنؤؤؤى عشؤؤؤرية لؤؤؤه وجؤؤؤوه :ؤؤؤاهر  ،وباِنؤؤؤة ،والجميؤؤؤ
معتبؤؤر وال يعلؤؤم بؤؤاِن القؤؤرلن إال األ مؤؤة(,)2ولؤؤذلَ قامؤؤَ كثيؤؤر مؤؤن ملؤؤادرهم فؤؤي
عا ،
ب -العدل :ويعنون به عدم هل هللا ألفعال العباد ال هيرها و ال شرها  ،و أن هللا ما أراد إال ما أمر به شر ً
و ما سوى ذلَ فذنه يكون ب ير مشي ة!! ( وهذا باِل :إذ معناه أنه يتم في الكون ما ال يريده هللا وأن هللا
ّللاُ َه َلقَ ُك ْم َو َما ت َ ْع َملُونَ [اللافاَ ,]96:فالعبد له مشي ة وإراد
يعلى ق ًرا وهو أيةًا
ٍ
مناد لقوله تعالىَ {:و ه
واهتيار ألفعاله,يشعر بذلَ ويحأ به وال ينكر ذلَ أحد ,وهذه األفعال ال تهرج عن مشي ة هللا تعالى)
ج -المنزلة بين المنزلتين :وهي منزلة اهترعوها لمرتكب الكبير فال هو مْمن و ال هو كافر ،و إن كان
حكمه في اكهر عندهم  :الهلود في النار!!
د -إن اذ الوعيد :ويعنون به أن كل ما توعد هللا به ألحاب الكبا ر فذنه نافذ والبد!!
هك -األمر بالمعرود و الن ي عن المنكر  :وهو الهروج على وال األمر
 - 1الت سير والم سرون()21/2
 - 2وهم يت قون م اهسماعيلية في ذلَ وفي غيره كالتقية والرجعة وعلمة األ مة,وذلَ ألن مذهب اهمامية
االثنى عشرية ةم غالب أفكار مذاهب الشيعة األهرى حتى أنَ ال تكاد ترى قوالً ل رقة من م إال وجدَ مثله
عند االثنى عشرية
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الت سؤؤير علؤؤى المؤؤن البؤؤاِني فؤؤي التأويؤؤل الؤؤذي اسؤؤتقته مؤؤن أبؤؤي الهِؤؤاب وجؤؤابر
الجع ي والم ير بن سعيد وغيرهم من ال ال وذلَ هرساء عقا ؤدهم التؤي ان ؤردوا
ب ا عن سؤا ر المسؤلمين ولؤم يكؤن ل ؤا ذكؤر فؤي القؤرلن ,فؤأرادوا تقريرهؤا بالت سؤير
رأوا هؤؤذه التؤؤأويالَ غيؤؤر عاقلؤؤة قؤؤام شؤؤيوه م بنسؤؤبة هؤؤذه
البؤؤاِني للقؤؤرلن ولمؤؤا ْ
التأويالَ أو التحري اَ أل مة أهل البيَ لتح ى بالقبول عند الناأ
قال أبو عبد هللا جع ر اللاد  -كما يزعمون  ":-إن قوما ً لمنوا بال ؤاهر وك ؤروا
بالباِن فلم ين ع م شيء ،وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباِن وك روا بال اهر فلؤم
ين م ذلَ شي اً ،وال إيمان ب اهر إال بباِن ،وال باِن إال ب اهر"()1
ومن نلول م في هذه المسألة" :أن للقرلن را ً وبِناً ،ولبِنه بِن إلؤى سؤبعة
أبِن"( )2جاء في ألول الكافي للكليني ما نله " :عن محمد بؤن منلؤور قؤال:
ي
سألَ عبدا ً لالحا ً –أي :موسى الكا م -عن قول هللا عز وجل{ :قُ ْل َإنه َما َح هر َم َر َبؤ َ
ش َما َ َ َر َم ْن َ ا َو َما بَ َ
ِ َن [األعراد ] 33 :قال :فقال :إن القرلن لؤه ؤر
ا ْل َ َو َ
اح َ
وبِن ،فجمي ما حرم هللا فؤي القؤرلن هؤو ال ؤاهر ،والبؤاِن مؤن ذلؤَ أ مؤة الجؤور،
وجمي ما أحل هللا تعالى في الكتاب هو ال اهر ،والباِن من ذلَ أ مة الح " ()3
وعن جابر الجع ي قال" :سألَ أبا جع ر عن شيء من ت سير القؤرلن فأجؤابني،
ثم سألَ ثانية فأجابني بجواب لهر ،فقلَ :جعلَ فداَ كنَ أجبَ في هذه المسؤألة
بجؤؤواب غيؤؤر هؤؤذا قبؤؤل اليؤؤومق فقؤؤال لؤؤي :يؤؤا جؤؤابر :إن للقؤؤرلن بِن ؤاً ،وللؤؤبِن بِن ؤا ً
و راً ،ولل ر راً ،يؤا جؤابر ،ولؤيأ شؤيء أبعؤد مؤن عقؤول الرجؤال مؤن ت سؤير
القؤؤرلن ،إن اكيؤؤة لتكؤؤون أول ؤؤا فؤؤي شؤؤيء ولهرهؤؤا فؤؤي شؤؤيء وهؤؤو كؤؤالم متلؤؤل
يتلرد على وجوه"()4
وروايات م جاءَ على ن أ المن كمؤا تؤدل علؤى ذلؤَ روايؤة لؤاحب الكؤافي فؤي
ت سؤؤير قولؤؤه تعؤؤالى{ :ث ُؤ هم ْليَ ْق ُ
ةؤؤوا ت َ َؤث َ ُ ْم [الحؤ  ]29 :قؤؤال " :عؤؤن عبؤؤد هللا بؤؤن
سنان عن ذريؤع المحؤاربي قؤال :قلؤَ ألبؤي عبؤد هللا :إن هللا أمرنؤي فؤي كتابؤه بؤأمر
فأحؤؤب أن أعملؤؤه ،قؤؤال :ومؤؤا ذاَق قلؤؤَ :قؤؤول هللا عؤؤز وجؤؤل{ :ثُؤؤ هم ْليَ ْقةُؤؤوا ت َ َؤؤث َ ُ ْم
ور ُه ْم تلؤؤَ
ور ُه ْم قؤؤالْ { :ليَ ْقةُؤؤوا ت َ َؤؤث َ ُ ْم لقؤؤاء اهمؤؤامَ { ،و ْليُوفُؤؤوا نُؤؤذُ َ
َو ْليُوفُؤؤوا نُؤؤذُ َ
المناسَ ،قال عبد هللا بن سؤنان :فأتيؤَ أبؤا عبؤد هللا  -عليؤه السؤالم  -فقلؤَ :جعلؤَ
ور ُه ْم قؤال :أهؤذ الشؤارب
فداَ ،قول هللا عؤز وجؤل{ :ثُؤ هم ْليَ ْقةُؤوا ت َ َؤث َ ُ ْم َو ْليُوفُؤوا نُؤذُ َ
وقم األ ار وما أشبه ذلَ قال :قلؤَ :جعلؤَ فؤداَ ،إن ذريحؤا ً المحؤاربي حؤدثني
ور ُه ْم تلؤَ المناسؤَ،
عنَ بأنَ قلَ لهْ { :ليَ ْقةُؤوا ت َ َؤث َ ُ ْم لقؤاء اهمؤام { َو ْليُوفُؤوا نُؤذُ َ

 - 1بحار األنوار()97/69
 - 2ت سيراللافي)59/1( :
 - 3ألول الكافي , )374/1( :ت سير العياشي)16/2( :
 - 4ت سير العياشي ، )11/1( :البرهان في ت سير القرلن ،)20-21/1( :ت سير اللافي , )29/1 ( :بحار
األنوار)95/92 ( :
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فقال :لد ذريع ولدقَ ،إن للقرلن اهرا ً وباِنا ً ومن يحتمل ما يحتمل ذريؤع"
()1

ف ي هذا الؤنم  -الؤذي أورده لؤاحب الكؤافي ،وغيؤره  -التلؤريع بؤأن للقؤرلن
معان باِنة ال تذكر إال للهالة ممؤن يسؤتِي
معاني اهر تقال لعامة الناأ ،وله
ٍ
احتمال ا ،وهم قلة ال توجد " فمن يحتمل ما يحتمل ذريع" ق!
و يالحؤ أن بعؤؤص ت اسؤؤير الشؤؤيعة لؤؤم تؤؤذكر هؤؤذا التأويؤؤل ،أو ذاَ ،وإنمؤؤا ذكؤؤرَ مؤؤا
ؤؤر مؤؤن اكيؤؤة و يوافؤؤ الل ؤؤة أو مؤؤا جؤؤاء عؤؤن السؤؤلد ،ولكؤؤن قؤؤد ال يعنؤؤي هؤؤذا
مهؤؤال ت م لؤؤذلَ التأويؤؤل البؤؤاِني ألن ؤؤم يقولؤؤون بؤؤأن لكؤؤل ليؤؤة معنؤؤى باِن ؤا ً ومعن ؤى
ؤاهراً ،والكؤل مؤراد ،فقؤد يكت ؤي بعةؤ م بؤذكر ال ؤاهر وحؤده ،أو البؤاِن فقؤؤِ  ،أو
يذكر الوج ين جميعا ً
و نقول :إن التأويل الذي يت و ؤاهر الؤنم ،وسؤيا القؤرلن ،ول ؤة العؤرب ،ومؤا
أثر من السلد ،وما ات عليه جماعة المسلمين هو الذي يعتقد لدوره عن أمثؤال
محمؤؤد البؤؤاقر ،وجع ؤؤر اللؤؤاد وغيرهمؤؤا مؤؤن أ مؤؤة العلؤؤم والؤؤدين والل ؤؤة ،وأن تلؤؤَ
التؤؤأويالَ الباِنيؤؤة التؤؤي ال تسؤؤتند إلؤؤى ألؤؤل معتبؤؤر مؤؤن نقؤؤل أو عقؤؤل أو ل ؤؤة ,مؤؤن
الت سير المذموم بالرأي وال وى  ,وهي من وة زنادقة أرادوا اهساء إلى كتؤاب
هللا ودينه ،وإلى أهل البيَ رةي هللا عن م ،قال أحد الشيعة همامه  -كما في رجال
الكشؤؤي " :-جعلنؤؤي هللا فؤؤداَ ،مؤؤا هؤؤذا االهؤؤتالد الؤؤذي بؤؤين شؤؤيعتكمق فقؤؤال :وأي
االهؤؤتالدق فقؤؤال :إنؤؤي ألجلؤؤأ فؤؤي حلق ؤؤم بالكوفؤؤة فأكؤؤاد أشؤؤَ فؤؤي اهؤؤتالف م فؤؤي
حؤديث م فقؤؤال :أبؤؤو عبؤؤد هللا أجؤؤل هؤؤو كمؤؤا ذكؤؤرَ أن النؤؤاأ أولعؤؤوا بالكؤؤذب علينؤؤا،
وإني أحد أحدهم بالحدي  ،فال يهرج مؤن عنؤدي ،حتؤى يتأولؤه علؤى غيؤر تأويلؤه،
وذلَ أن م ال يِلبون بحديثنا وبحبنؤا مؤا عنؤد هللا ،وإنمؤا يِلبؤون الؤدنيا ،وكؤ ٌل يحؤب
أن يدعى رأسا ً" ()2
واعلم أن ت سير القرلن ال يمكن أن يكؤون عل ًمؤا سؤريًا ال يتحملؤه إال هالؤة النؤاأ،
شيء ال يعلمونه ,وهللا سبحانه أنزل كتابؤه لعبؤاده
وإال كيد يحاسب هللا الناأ على
ٍ
س ْؤرنَا ا ْلقُ ْؤر َ
لؤذ ْك َر فَ َ ؤ ْل َمؤن
لن َل َ
{ولَقَ ْد يَ ه
كافة ال ل ة معينة ،ويسره للناأ ,قال تعالىَ :
َ
ؤاب أ َ
نز ْلنَؤاهُ َإلَ ْيؤََ
م هد َك ٍر {القمر 17:وح الجمي على تؤدبر لياتؤه فقؤال تعؤالىَ { :كت َ ٌ
ب {م 29:وذم المعرةؤين عؤن ف مؤه
ارٌَ َليَ هدبه ُروا ليَاتَؤ َه َو َليَتَؤ َذك َهر أ ُ ْولُؤوا ْاأل َ ْلبَؤا َ
ُمبَ َ
والتؤؤؤدبر فؤؤؤي لياتؤؤؤه فقؤؤؤال تعؤؤؤالى{ :أَفَؤ َ
ؤؤر َ
ؤؤال َيتَؤؤؤ َدبه ُر َ
ب أ َ ْق َالُ َ ؤؤؤا
لن أ َ ْم َ
ون ا ْلقُؤ ْ
علَؤؤؤى قُلُؤؤؤو ٍ
{محمد24:
وال يه ؤؤى أن هؤؤذه التؤؤأويالَ الباِنيؤؤة هؤؤي مؤؤن ب ؤاب اهلحؤؤاد فؤؤي كتؤؤاب هللا تعؤؤالى
َين يُ ْل َح ؤد َ
ولياتؤؤه وقؤؤد قؤؤال تعؤؤالى{ :إَ هن الهؤذ َ
علَ ْينَؤؤا [فلؤؤلَ:
ُون فَؤؤي ليَاتَنَؤؤا ال يَ ْه َؤ ْؤو َن َ
 - 1فروع الكافي , )549/4 ( :ت سير اللافي , )376/3 ( :الحويزي /ت سير نور الثقلين, )492 /3 ( :
ت سير البرهان , ) 88-89/3 ( :بحار األنوار)360/24( :
 -2رجال الكشي :م ،136-135 :بحار األنوار)246/2( :
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 ] 40قال ابن عباأ :هو أن يوة الكالم في غير موةعه وذلَ بؤاالنحراد فؤي
تأويله ()1
* أثر التفسير الباطنى فى تالعب:م بناوص القرآن :
ولقد كان من نتا هذا الت سير الباِنى للقؤرلن أن وجؤد القؤا لون بؤه أمؤام أفكؤارهم
مةؤؤِربا ً بال ؤا ً ومجؤؤاال ً رحب ؤاً ،يتس ؤ لكؤؤل مؤؤا يشؤؤاْه ال ؤؤوى وتزينؤؤه ل ؤؤم العقيؤؤد ،
يتلرفون فى القرلن كما يحبون ،وعلى أى وجه يشؤت ون بعؤد مؤا نؤوا أن
فأهذوا
ه
العامة من م قد انهدعَ بأوهام م وسلهموا بأفكارهم ومباد م
فقالوا  -مؤثالً  :-إن مؤن لِؤد هللا تعؤالى أن يشؤير بواسؤِة المعؤانى الباِنؤة لؤبعص
اكياَ إلى ما سيحد فى المستقبل من حؤواد  ،ويعؤدون هؤذا مؤن وجؤوه إعجؤازه،
ثم يُ َرعون على هذه القاعد ما يشؤاْه ل ؤم ال ؤوى ،ومؤا يزينؤه فؤى أعيؤن م داعؤي
عؤؤؤن َ
ؤؤر َكبُ هن َ
ِ َبقؤؤؤا ً َ
العقيؤؤؤد وسؤؤؤلِان ا ،فيقولؤؤؤون مؤؤؤثالً فؤؤؤى قولؤؤؤه تعؤؤؤالى{ :لَتَؤ ْ
ِبؤؤؤ ٍ
[االنشؤؤقا  ،]19 :إنؤؤه إشؤؤار إلؤؤى أن هؤؤذه األ ُ همؤؤة ستسؤؤلَ سؤؤبيل َمؤؤن كؤؤان قبل ؤؤا مؤؤن
األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر باألولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياء بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد األنبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء ()2
كذلَ مكهن ل م القول بباِن القؤرلن مؤن أن يقولؤوا :ه
إن الل ؤ الؤذى يُؤراد بؤه العمؤوم
اهرا ً كثيرا ً ما يراد به الهلوم بحسب المعنؤى البؤاِن ،فمؤثالً ل ؤ " :الكؤافرين"
الذى يراد به العموم ،يقولون :هو فى الباِن مهلوم بمن ك ر بوالية على
كمؤؤا م هكؤؤن م أيةؤا ً مؤؤن أن يلؤؤرفوا الهِؤؤاب الؤؤذى هؤؤو ُمو هجؤؤه فؤؤى ال ؤؤاهر إلؤؤى األمؤم
السابقة أو إلى أفراد من ا ،إلى َمن يلد عليه الهِاب فى ن ؤرهم مؤن هؤذه األمؤة
سؤؤى أ ُ همؤؤةٌ يَ ْ ؤد َ
ُون بَؤؤٱ ْل َح َ َوبَ ؤ َه
{و َمؤؤن قَؤ ْؤو َم ُمو َ
بحسؤؤب البؤؤاِن ،فمؤؤثالً قولؤؤه تعؤؤالىَ :
َي ْع َدلُ َ
ون [األعراد ]159 :يقولون فيه :قوم موسى فى الباِن هم أهل اهسالم
ولقد مكنه م أيةا ً من أن يتركوا أحيانا ً المعنى ال اهر ويقولؤوا بالبؤاِن وحؤده ،كمؤا
شؤ ْي ا ً قَ َلؤؤيالً * َإذا ً أل َذ ْقنَؤؤاََ
{ولَؤ ْؤوالَ أَن ثَبهتْنَؤؤاََ لَقَؤ ْد َكؤؤدَه تَؤ ْؤر َك ُن َإلَؤ ْي َ ْم َ
فؤؤى قولؤؤه تعؤؤالىَ :
علَ ْينَؤؤا نَ َلؤؤيرا ً [اهسؤؤراء،]75-74 :
َ ث ُؤ هم الَ ت َ َج ؤ ُد لَؤؤََ َ
د ٱ ْل َم َمؤؤا َ
د ٱ ْل َحيَؤؤا َ َو َة ؤ ْع َ
َة ؤ ْع َ
فال اهر غير مراد عندهم ،ويقولون :عنؤى بؤذلَ غيؤر النبؤى ،ألن مثؤل هؤذا ال يليؤ
عنؤى بؤه َمؤن قؤد مةؤى ،أو
أن يكون موج ا ً للنبى عليه اللال والسالم ،وإنما هو َم ،
هو من باب" :إياَ أعنى واسمعى ياجار " ()3
َ
كذلَ مكهن م هذا المبدأ من إرجاع الةمير إلى مؤا لؤم يسؤب لؤه ذكؤر ،كمؤا فؤى قولؤه
 -1ت سير الِبري (  ،)123/24فتع القدير( )520/4
 - 2أن ر مقدمة المحق لت سير القمي م 19:نقالً عن كتاب االحتجاج ,اللافي ()306/5
 - 3ت سير العياشي ()10/1
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لن َ
َين الَ يَ ْر ُج َ
تعالى{ :قَا َل ٱلهذ َ
غي َْؤر َهؤك َذل أ َ ْو بَ َد ْلؤهُ [يؤونأ،]15 :
ون َلقَآ َءنَؤا ٱ ْؤ َ
َ َبقُ ْؤر ٍ
حي ي سرون" :أو بدله" بمعنى أو بدَل عليًا( )1ومعلوم أن عليا ً لم يسب له ذكر،
ولم يكن الكالم مسوقا ً فى شأن هالفته وواليته
وممؤؤا سؤؤاد ل ؤؤم أن يقولؤؤوه بعؤؤد تقريؤؤرهم لمبؤؤدأ القؤؤول بالبؤؤاِنَ :
إن تأويؤؤل اكيؤؤاَ
القرلنية ال يجرى على أهل زمان واحد ،بل عنؤدهم أن كؤل فقؤر مؤن فقؤراَ القؤرلن
ل ا تأويل يجرى فى كل لن ،وعلى أهل كل زمان ،فمعانى القرلن على هذا متجؤدد
حسب تجدد األزمنة وما يكون في ا من حواد بل وساد ل م ما هو أكثؤر مؤن ذلؤَ
فقؤؤالوا :إن اكيؤؤة الواحؤؤد ل ؤؤا تؤؤأويالَ كثيؤؤر مهتل ؤؤة متناقةؤؤة ،وقؤؤالوا :إن اكيؤؤة
الواحد يجوز أن يكؤون أول ؤا فؤى شؤىء ولهرهؤا فؤى شؤىء لهؤر وال شؤَ أن بؤاب
التأويل الباِنى باب واس يمكن لكل َمن ولجه أن يلل منه إلى كل ما يريد
* مخلا:م من تناقض أقوال:م فى التفسير:
جؤوزوا أن يكؤون
إن اهمامية االثنى عشرية ،أحسوا بهِر موق م وتحرجه عندما ه
ليية الواحد أكثر من ت سير ,م التناقص واالهؤتالد بؤين هؤذه الت اسؤير فأهؤذوا
يموهون على العامة ويةللون م ،فقرروا مؤن المبؤادئ مؤا أوجبؤوا االعتقؤاد بؤه أوال ً
َ
على الناأ ليللوا بعد ذلَ إلى مهلم يتهللون به من هذا المأز الحرج ،فكان
من هذه المبادئ التى قرروها وأوجبوا االعتقاد ب ا ما يأتى(:)2
أوالً :أن اهمام م هوص من قَبَ َل هللا فى ت سير القرلن
ثانياً :أنه م هوص فى سياسة األمة
ثالثاً :أن له أن يأهذ بالتقيهة
لا للهروج من هذا التناقص الذى
وكل واحد من هذه الثالثة يمكن أن يكون مهل ً
وق فى ت اسيرهم التى يروون ا عن أ مت م
* ونرى أن الشؤيعة االثنؤى عشؤرية-كمؤا هؤو واةؤع مؤن ت اسؤيرهم وكتؤب م -ليسؤوا
سؤؤوا ًء فمؤؤن م ال ؤؤال الؤؤذين نؤؤرى فيمؤؤا كتبؤؤوا الك ؤؤر والزندقؤؤة  ،ومؤؤن م مؤؤن ينشؤؤد
االعتدال نسبيًا ،ومن م من يجم بين ال لو واالعتدال
وعلى سبيل المثال :قد ر في القرن الثال ال جرى ثالثة كتب فؤي الت سؤير
هي الت سير المنسوب لامام الحسن العسؤكري  ،وت سؤير العياشؤى  ،وت سؤير
القمؤؤي وهؤؤذه الثالثؤؤة كل ؤؤا زيؤؤه وةؤؤالل وزندقؤؤة  :تك ؤؤر اللؤؤحابة رةؤؤي هللا
تعؤؤالي عؤؤؤن م  ،وعلؤؤى األهؤؤؤم الهل ؤؤاء الراشؤؤؤدين قبؤؤل اهمؤؤؤام علؤؤى  ،ومؤؤؤن
لؤا ومعنؤى وت لؤو فؤي األ مؤة االثنؤى عشؤر
بايعوهم  ،وتحرد القرلن الكريم ن ً
 - 1الكافي ( ,)419/1بحار األنوار( ,)210/23ت سير القمي ( ,)309/1ت سير نور الثقلين( )296/2
 - 2الت سير والم سرون ( ) 25/2
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إلى درجة الشرَ باهلل عز وجل
وفى القرن الراب ال جرى يْلد ال ُكلينى ك وهو تلميذ القمؤي ك كتابؤه الكؤافى ،
الكتاب األول في الحدي عندهم  ،ون ؤ مؤن الت اسؤير الثالثؤة وزاد علي ؤا
زي ًا وةالال ً
و فؤؤي القؤؤرن الهؤؤامأ بؤؤدأ اتجؤؤاه الت سؤؤير عنؤؤدهم يحؤؤاول الؤؤتهلم مؤؤن تلؤؤَ
النزعة الم رقة في ال لو والتأويل الباِني؛ حي بدأ شير الِا ة عندهم أبؤو
جع ر محمد بن الحسن الِوسي (المتؤوفى سؤنة 460ه( يْلؤد ل ؤم كتابؤا ً فؤي
ت سير القرلن يستةيء في تألي ؤه بؤأقوال أهؤل السؤنة ،ويأهؤذ مؤن ملؤادرهم
فؤؤي الت سؤؤير ،ويحؤؤاول فيؤؤه أن يؤؤتهلم أو يه ؤؤد مؤؤن ذلؤؤَ ال لؤؤو ال ؤؤاهر فؤؤي
ت سير القمي والعياشي وفي ألول الكافي وغيرها ،وين من ًجؤا فيؤه شؤيء
مؤؤن االعتؤؤدال  ،ويتلؤؤدى لحركؤؤة التشؤؤكيَ والتةؤؤليل التؤؤي سؤؤبقته  ،ويحؤؤاول
ومعنى ,وم ذلؤَ نؤراه يؤداف عؤن عقيدتؤه
لا
جاه ًدا ليانة كتاب هللا العزيز ن ً
ً
فؤؤي ت سؤؤير بعؤؤص اكيؤؤاَ الكريمؤؤة ,وهؤؤو وإن كؤؤان يؤؤداف عؤؤن ألؤؤول ِا تؤؤه
ويقرر مباد م المبتدعؤة ،إال أنؤه ال ي ؤبِ ذلؤَ ال بؤوِ الؤذي نؤزل إليؤه القمؤي
ومن تأثر به وقد قال في مقدمة ت سيره ":من الم سرين من حمؤدَ ِرا قؤه
 ،ومؤؤدحَ مذاهبؤؤه  ،كؤؤابن عبؤؤاأ  ،والحسؤؤن  ،وقتؤؤاد  ،ومجاهؤؤد وغيؤؤرهم
ومن م من ذمَ مذاهبه  ،كأبي لالع  ،والسؤدي والكلبؤي وغيؤرهم هؤذا فؤي
الِبقة األولى وأما المتأهرون فكل واحد من م نلر مذهبه  ،وتأول على ما
يِاب ألله  ،وال يجؤوز ألحؤد أن يقلؤد أحؤدا ً مؤن م  ،بؤل ينب ؤي أن يرجؤ إلؤى
األدلة اللحيحة  :إما العقلية  ،أو الشرعية "أهك()1
وقد أشار اهمام ابؤن تيميؤة إلؤى ذلؤَ حيؤ قؤال عؤن ت سيرالِوسؤي :فمؤا فؤي
ت سيره من علم يست اد إنما هو مأهوذ من ت اسير أهل السنة"أهك ()2
والِوسي م ذلَ قد يترَ ت سير من قال عؤن م إن ؤم ُمؤدحَ مؤذاهب م كؤابن
عباأ  ،والحسن  ،وقتاد  ،ومجاهد وغيرهم إذا تعارص هذا الت سير م مؤا
تعتقؤؤؤؤؤؤده ِا تؤؤؤؤؤؤه كمؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤي ت سؤؤؤؤؤؤيره لقؤؤؤؤؤؤول هللا تعؤؤؤؤؤؤالى (وأولؤؤؤؤؤؤي األمؤؤؤؤؤؤر
منكم)[النساء ]59:ف سرها باأل مة من لل محمد للى هللا عليه وسلم()3
واهماميؤؤة االثنؤؤى عشؤؤرية بعؤؤد الِوسؤؤي مؤؤن م مؤؤن سؤؤار فؤؤي لمؤؤاَ الةؤؤالين
ال ؤؤؤال كؤؤؤال يص الكاشؤؤؤاني فؤؤؤي ت سؤؤؤيره (اللؤؤؤافي) وهاشؤؤؤم البحرانؤؤؤي فؤؤؤي
ت سؤؤيره(البرهان) وأمثال م ؤا,ومن م مؤؤن اقتؤؤرب مؤؤن ش ؤير الِا ؤؤة الِوسؤؤي
وارتةى من جه،كال ةل بن الحسؤن الِبرسؤي فؤي ت سؤيره( مجمؤ البيؤان) ,
فقد أشار إلى ذلَ في مقدمة ت سيره حي قال " :إال ه ما جمعه الشؤير األجؤل
السؤؤعيد أبؤؤو جع ؤؤر محمؤؤد بؤؤن الحسؤؤن الِوسؤؤي قؤؤدأ هللا روحؤؤه مؤؤن كتؤؤاب
التبيؤؤؤان ،فذنؤؤؤه الكتؤؤؤاب الؤؤؤذي يقتؤؤؤبأ منؤؤؤه ةؤؤؤياء الحؤؤؤ ويؤؤؤكلود عليؤؤؤه رواء
 - 1الطوسي /التبيان (  ) 6/1و قد ذكر أحد علمااء الشايعة -وهاو الناوري الطبرساي  -أن كتااب «التبياان»
للطوسي إنما وضع على أسلوب التقية والمداراة للخصوم ,أنظر فصل الخطاب :ص 35
 - 2من اج السنة) 379/6 ( :
 - 3التبيان (  ) 237/3ونحوه الِبرسي في المجم ()114/3
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اللؤؤؤد وهؤؤؤو القؤؤؤدو أستةؤؤؤيء بؤؤؤأنواره وأِؤؤؤأ مواقؤؤؤ لثؤؤؤاره" ( )1إال أن
غلوا من الِوسي فؤي تقريؤر عقيدتؤه مؤن
الِبرسي في ت سيره قد يكون أكثر ً
القرلن
ال ؤؤال ونلؤؤيبًا ممؤؤن ينشؤؤد

ومؤؤن م سؤؤري الشؤؤيعة مؤؤن أهؤؤذ نلؤؤيبًا مؤؤن مؤؤن
االعتدال
كثيرا ممن ينشدون االعتدال من م يق فؤي
ولكن ما يدعو للعجب حقًا أننا نجد
ً
التناقص الواةع ,وأكثر ألحاب الت اسير الحديثؤة مؤن هؤذا القسؤم وإن كؤانوا
يت ؤؤاوتون فيمؤؤا بيؤؤن م ت اوتًؤؤا ِ ي ًؤؤا  ,ف ؤؤم يقبلؤؤون روايؤؤاَ وأقؤؤوال جملؤؤة مؤؤن
اللحابة  ،كأبي ذر ال اري وعمار بؤن ياسؤر و المقؤداد بؤن عمؤرو و سؤلمان
ال ارسؤؤي وأبؤؤو أيؤؤوب األنلؤؤاري وجؤؤابر بؤؤن عبؤؤد هللا األنلؤؤاري (مؤؤروي عنؤؤه
نسؤؤبة كبيؤؤر مؤؤن أحادي ؤ الكؤؤافي ومؤؤن ال يحةؤؤره ال قيؤؤه) وحجؤؤر بؤؤن عؤؤدي
وأسؤؤماء بنؤؤَ عمؤؤيأ واألرقؤؤم بؤؤن أبؤؤي األرقؤؤم وملؤؤعب بؤؤن عميؤؤر وزيؤؤد بؤؤن
حارثة وعبد هللا بؤن رواحؤة وهبؤاب بؤن األرَ وعبؤد هللا بؤن العبؤاأ وال ةؤل
بن العباأ ومحمد بن أبي بكر والحار بن المِلب ومالَ بن نوير وذلَ
ب ص الن ر عن لحة اهسناد إلي م أو ةع ه
وال يعنؤؤي ذلؤؤَ أن ؤؤم يقبلؤؤون روايؤؤاَ هؤؤْالء المؤؤذكورين مؤؤن اللؤؤحابة علؤؤى
إِالق ا ,كال ,ف م يردون األحادي واكثار التؤي تهؤالد مؤذهب م ومؤا عنؤدهم
فؤؤؤي ملؤؤؤادرهم وإن كانؤؤؤَ فؤؤؤي أعلؤؤؤى درجؤؤؤاَ اللؤؤؤحة ,وهؤؤؤم أي ً
ةؤؤؤا-أعنؤؤؤي
الم سرين المعالرين -يقولون بأن القرلن الكؤريم الؤذي بؤين أيؤدى المسؤلمين
هو كما أنزله هللا عؤز وجؤل  ،وأن أي هبؤر يتعؤارص مؤ هؤذا سؤواء أكؤان فؤي
الكافى أو غيؤره  ،ال يُقبؤل  ،وكؤذلَ مؤا يتلؤل ب ريؤة علؤم األ مؤة لل يؤب ومؤ
ذلَ تراهم يقررون سا ر معتقدات م ويدافعون عن ا ,ويشيدون ببعص ال ؤال
 ,كالقول بأن كل مؤا فؤي ت سؤير علؤى بؤن إبؤراهيم القمؤي لؤحيع  ،وهؤو الؤذي
َك هر اللحابة وقال بتحريد القرلن تنزيالً وتأويالً  ،وعلم األ مة لما كؤان ومؤا
يكؤؤون إلؤؤى يؤؤوم القيامؤؤة وكؤؤذلَ يثنؤؤون علؤؤى الكؤؤافي و ت سؤؤير العياشؤؤي و ُكتؤؤب
المجلسؤؤؤي والنؤؤؤوري الِبرسؤؤؤي وت سيراللؤؤؤافي وغيؤؤؤرهم مؤؤؤن ال ؤؤؤال الؤؤؤذين
يقولون بتحريد القرلن وبتك ير مع م اللحابة,وهذا تناقص واةع جلى بؤال
شَ !! ولذلَ ف م جمعوا بين االعتدال وال لو! ,وهؤذا مؤا جعؤل الؤبعص يقؤول
 :إن م سواء في ال لو ولكن م يلجأون إلى التقية ()2

 - 1مجم البيان)33/1( :
 - 2ووجدنا ِا ة قليلة من معتدلي الشيعة لم تق في مثل هذا التناقص  ،و رَ ل م كتب ت ةع وترد على
غال الشيعة  ،وذلَ مثل كتاب كسر اللنم  ،والمقلود باللنم كتاب الكافى  ،وكتاب هلل ثم للتارير  ،وفيه
تبر ة األ مة األِ ار مما نسب إلي م من ال لو  ،وما كتبه أحمد الكاتب  ،وموسى الموسوي  ،وغيرهم ولكن
ليأ ألح ٍد من هْالء ت سير فيما أعلم وهْالء المعتدلون مت مون وممقوتون عند سا ر علماء اهمامية
اكهرين بل من م من قُتَل بسبب مهال ته كرا م
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القسم الثالث
أمثلة من التفاسير لابعض اآلياات التاي بناي علي:اا الشايعة أحكاام
وعقا د تخالف أهل السنة:
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(( أمثلة من تفسير ما استدلوا به على وجوب اإلمامة لعليٍّ مباشرة
بعد النبي الى الله عليه وسلم ))
 -1سور الما د  :اكيتان 56- 55

ل ؤالَ َ َويُ ْْتُؤ َ
َين يُ َقي ُمؤ َ
َين ل َمنُؤؤواْ ٱله ؤذ َ
سؤؤولُهُ َوٱله ؤذ َ
ؤون
ؤون ٱل ه
ٱّلِلُ َو َر ُ
{ َإنه َمؤؤا َو َلؤؤي ُك ُم ه
ه
سولَهُ َوٱلهذ َ
ٱلزكَا َ َو ُه ْم َرا َكعُ َ
ٱّلِل
ب هَ
َين ل َمنُواْ فَ َذ هن َح ْؤز َ
ٱّلِل َو َر ُ
ون * َو َمن يَت َ َو هل ه َ
ُه ُم ٱ ْل َا َلبُ َ
ون
والمعنى:
إنمؤؤؤا واليؤؤؤتكم  -أي ؤؤؤا المْمنؤؤؤون  -هلل ورسؤؤؤوله وأن سؤؤؤكم ،ممؤؤؤن يقيمؤؤؤون اللؤؤؤال
ويْتؤؤون الزكؤؤا  ،وهؤؤم هاةؤؤعون هلل ومؤؤن يتهؤؤذ هللا ورسؤؤوله والمؤؤْمنين أوليؤؤاءه
ونلراءه ،فذنه يكون من حزب هللا ،وحزب هللا هم المنتلرون ال ا زون
م فؤي واليؤة
أما الشيعة اهمامية فيسمون هذه اكية بآية الوالية ويزعمؤون أن ؤا نؤ ٌ
علي بن أبي ِالب رةي هللا عنه وأن ا تدل على أنه وأهل بيته المذكورون عنؤدهم
هم األ مة ,ومن سواهم فذمامته باِلة

قال ال يص الكاشاني في ت سيره :
لؤؤال َ َويُ ْْتُؤ َ
َين يُ َقي ُمؤ َ
َين ل َمنُؤؤوا اله ؤذ َ
سؤؤولُهُ َواله ؤذ َ
ؤون
ؤون ال ه
ّللاُ َو َر ُ
{ (َ )55إنه َمؤؤا َو َلؤؤي ُك ْم ه
ه
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون
الز َكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا َ َو ُهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ْم َرا َكعُؤ
في الكافي :عن اللاد عليه السالم في ت سير هذه اكية :يعني أولى بكم أي أحؤ
بكم وبأموركم مؤن أن سؤكم وأمؤوالكم هللا ورسؤوله والهؤذ َ
َين لمنؤوا يعنؤي عليؤا ً وأوالده
لال َ ويْتؤون الزكؤا
األ مة إلى يوم القيامة ,ثم ول م هللا فقال (:الذين يقيمون ال ه
وهؤؤم راكعؤؤون ) وكؤؤان أميؤؤر المؤؤْمنين عليؤؤه السؤؤالم فؤؤي لؤؤال ال ؤؤر وقؤؤد ل ؤلى
ركعتين وهو راك وعليه حلة قيمت ؤا ألؤد دينؤار وكؤان النبؤي لؤلى هللا عليؤه وللؤه
وسلم أعِاه إياها وكان النجاشي أهداها له فجاء سا ل فقال :السؤالم عليؤَ يؤا ولؤي
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هللا وأولى بالمْمنين من أن س م تلد على مسكين ف َ
ِ َر َد الحلة إليؤه وأومؤأ بيؤده
إليه أن أحمل ا فأنزل هللا عؤز وجؤل فيؤه هؤذه اكيؤة ولؤير نعمؤة أوالده بنعمتؤه فكؤل
من بله من أوالده مبلؤه اهمامؤة يكؤون ب ؤذه النعمؤة مثلؤه فيتلؤدقون وهؤم راكعؤون
والسا ل الذي سأل أمير المْمنين عليه السالم من المال كؤة وال ْ
ؤذين يسؤألون األ مؤة
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أوالده يكونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن المال كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
سؤالم فؤي قولؤه عؤز وجؤل { يَ ْع َرفُ َ
ٱّلِل ثُؤ هم
ؤون نَ ْع َمؤََ ه َ
وعنه عن أبيه عن جده علي م ال ه
يُن َك ُرونَ َ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا
[النحل ]83 :قال :لما نزلَ { إنما وليكم هللا اكية اجتم ن ر من ألحاب رسؤول
هللا للى هللا عليه ولله وسلم في مسجد المدينة فقال بعة م :إن ك رنا ب ؤذه اكيؤة
نك ؤؤر بسؤا رها وإن لمنؤؤا فؤؤان هؤؤذا ذل حؤؤين يسؤؤلِ علينؤؤا علؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب عليؤؤه
السالم ,فقؤالوا :قؤد علمنؤا أن محمؤدا ً لؤلى هللا عليؤه وللؤه وسؤلم لؤاد ٌ فيمؤا يقؤول
ولكنا نتواله وال نِي عليا ً فيما أمرنا ,قال :فنزلَ هذه اكية (يعرفؤون نعمؤة هللا ثؤم
ينكرون ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا) يعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي واليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وأكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرهم الكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافرون بالواليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
وعنه عليه السالم أنه سؤ ل األولؤياء ِؤاعت م م روةؤة فقؤال :نعؤم هؤم الؤذين قؤال
سو َل َوأ ُ ْو َلي ٱأل َ ْم َؤر َمؤ ْن ُك ْم [النسؤاء ]59 :وهؤم الؤذين
ٱلر ُ
ٱّلِل َوأ َ َِيعُواْ ه
هللا { :أ َ َِيعُواْ ه َ
قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال هللا { إنمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكم هللا ورسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوله والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذين لمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا اكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
وفي االحتجاج :عن أميؤر المؤْمنين عليؤه السؤالم فؤي حؤدي فقؤال المنؤافقون :ف ؤل
بقي لربَ علينا بعد الذي فرص علينا شيء لهر ي ترص فتذكره لتسكن أن سنا إلؤى
احؤ َد ٍ [ سؤبأ ]46:يعنؤي:
أنه لم يب غيره فأنزل هللا في ذلَ { {قُؤ ْل َإنه َمؤا أ َ َع ُكُؤم َب َو َ
الوالية( ,)1فأنزل هللا { إنما وليكم هللا ورسوله اكية ولؤيأ بؤين األمؤة هؤالد إنؤه
َ الزكؤؤا يوم ؤؤذ أحؤؤد مؤؤن م وهؤؤو راكؤ غيؤؤر رجؤؤل واحؤؤد ولؤؤو ذكؤؤر اسؤؤمه فؤؤي
لؤؤم يؤؤْ َ
الكتاب ألسقِ م ما أسقِ
إلى أن قال :واألهبار مما روته العامة والهالة في أن هذه اكية نزلؤَ فؤي أميؤر
المْمنين عليه السالم كثير جؤدا ً ونقؤل فؤي (المجمؤ ) عؤن جم ؤور الم سؤرين أن ؤا
نزلَ في أمير المْمنين عليه السالم حين تلد بهاتمؤه فؤي ركوعؤه وذكؤر قلؤته
عن ابن عباأ وغيره ويمكن التوفي بين ما رواه في الكافي أن الملؤد بؤه كؤان
حلة وبؤين مؤا رواه غيؤره واشؤت ر بؤين الهالؤة والعامؤة أنؤه كؤان هاتمؤا ً بأنؤه لعلؤه
تلد في ركوعه مر بالحلة وأهرى بالهؤاتم واكيؤة نزلؤَ بعؤد الثانيؤة وفؤي قولؤه
 - 1اكية ال شأن ل ا بالوالية بل هي تع ك ار مكة ليت كروا في أمر النبي للى هللا عليه وسلم فقال تعالى: :
َير لهكُم َب ْينَ
اح َد ٍ أَن تَقُو ُموا َ ه َ
ّلِل َمثْنَى َوفُ َرادَى ث ُ هم تَتَ َك ُهروا َما َبل َ
{قُ ْل َإنه َما أ َ َع ُكُم َب َو َ
َاح َبكُم َمن َجنه ٍة َإ ْن ه َُو َإ هال نَذ ٌ
شدَي ٍد [سبأ ]46:والسور نزلَ في مكة(أي :قبل ال جر كما هو معرود) ,وهم يقولون أن
ب َ
َي َ
عذَا ٍ
يَد ْ
الوالية نزلَ فرةيت ا بعد حجة الوداع مباشر
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تعؤؤالى {ويْتؤؤون إشؤؤعار بؤؤذلَ لتةؤؤمنه التكؤؤرار والتجؤؤدد كمؤؤا أن فيؤؤه إشؤؤعار ب عؤؤل
أوالده أيةا ً أهك()1
وال يه ى ت افَ هذا الكالم وبِالنه من وجوه:
األول :أن القلة التؤي ذكروهؤا فؤي تلؤد علؤي رةؤي هللا عنؤه علؤى السؤا ل وهؤو
راك باِلة وليأ ل ا سند لحيع ,يريدون بذلَ مدد علي ,فذذا ب ؤم يذمونؤه بعؤدم
ون * ٱلهذ َ
الهشوع في اللال  ,وهللا تعالى يقول ":قَ ْد أ َ ْفلَ َع ٱ ْل ُم ْْ َمنُ َ
لؤالَتَ َ ْم
َين ُه ْم فَي َ
ش ؤع ُ َ
ي عؤؤن كؤؤذب م هؤؤذا بمؤؤا مدحؤؤه بؤؤه
َها َ
ون "{ المْمنؤؤون 2-1:م ؤ أن عليًؤؤا غنؤؤ ،
ي حتؤى ينت ؤي مؤن
الرسول للى هللا عليه وسلم ,ألم يكن مؤن األولؤى أن ينت ؤر علؤ ،
لؤؤالته ثؤؤم يتلؤؤد علؤؤى السؤؤا ل ,وبؤؤذلَ يحؤؤاف علؤؤى هشؤؤوعه وهؤؤو مؤؤن رْأ
الهاشعين ,وهل كان السؤا ل تاركًؤا لللؤال فؤي زمؤن النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ق
وكيؤؤد يؤؤذهب لراك ؤ ٍ يسؤؤأله اللؤؤدقة ويشؤ له عؤؤن الهشؤؤوع والتؤؤدبر فؤؤي اللؤؤال أال
ي مؤن لؤالته ق ولؤو وجؤد مثؤل هؤذا السؤا ل فكيؤد
يستِي االنت ار حتى ينت ؤي علؤ ،
نشجعه على ارتكؤاب هِؤ ٍأ جسؤيم ٍك ؤذا قوهؤل كؤان علؤي رةؤي هللا عنؤه يؤْهر أداء
الزكا حتى يأتي مستحق ا ليِلب ا منه ,وال يبادر هو بذهراج اق
وم ذلَ فقد ذكر ابن جريؤر الِبؤري أن سؤبب نؤزول هؤذه اكيؤة أنؤه لمؤا هانؤَ بنؤو
قينقاع الرسول للى هللا عليه وسلم ذهبوا إلؤى عبؤاد بؤن اللؤامَ رةؤي هللا عنؤه
وأرادوه أن يكون مع ؤم فتؤرك م وعؤاداهم وتؤولى هللا ورسؤوله فؤأنزل هللا عؤز وجؤل
هذه اكية()2
الثاني :ليأ في اكية مدد لمن يعِي الزكؤا وهؤو راكؤ  ,وإال لؤار مسؤتحبًا لكؤل
إنسان أن يْدي الزكا وهو راك  ,ولم يقؤل بؤذلَ أحؤد بؤل معنؤى الركؤوع فؤي اكيؤة
الهةوع والتذلل واالستسالم هلل رب العالمين ,كما في قولؤه تعؤالىَ {:وإَ َذا قَيؤ َل لَ ُ ؤ ُم
ار َكعُوا َال َي ْر َكعُ َ
ؤون {المرسؤالَ 48:و قؤد ذكؤر هللا فؤي ن ؤأ اكيؤة إقامؤة اللؤال
ْ
وهؤؤي تعنؤؤي أداء ركوع ؤؤا وسؤؤجودها وأداء سؤؤا ر أركان ؤؤا وسؤؤنن ا ,مؤ الهشؤؤوع ,
على أكمل وجه
وقال إبن كثير -رحمه هللا تعالى: -
وأما قوله { َو ُه ْم َرا َكعُ َ
ون فقد توهم البعص أن هذه الجملؤة فؤي موةؤ الحؤال مؤن
ؤون ه
قوله { َويُ ْْت ُ َ
الزكَؤا َ – يعنؤي أن ؤم يْتؤون الزكؤا والحؤال أن ؤم راكعؤون  ,ولؤو
كؤؤان هؤؤذا كؤؤذلَ لكؤؤان دفؤ الزكؤؤا فؤؤي حؤؤال الركؤؤوع أفةؤؤل مؤؤن غيؤؤره ألنؤؤه ممؤؤدود,
وليأ األمر كؤذلَ عنؤد أحؤد مؤن العلمؤاء ممؤن نعلمؤه مؤن أ مؤة ال تؤوى -وحتؤى إن
بعة م ذكر في هذا أثرا ً عن علؤي رةؤي هللا عنؤه أن هؤذه اكيؤة قؤد نزلؤَ فيؤه وأن
مر به سا ل في حال ركوعه فأعِاه هاتمه" ثم ذكر ابن كثير اكثؤار التؤي ُرويؤَ
 - 1ت سير اللافي ()44-46/2
 - 2ت سير الِبري ( )424/10
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عن علي ٍ وأن ا نزلَ فيه وبين ةع ا جميعا ً ثم قؤال  ( :ولؤيأ يلؤع من ؤا شؤيء
بالكلية لةعد أسانيدها وج الة رجال ا ) أهك()1
الثالث :اكية جاءَ بل الجم  ,وعلي رةي هللا عنه واحد ,في م من ا أن ؤا تعؤم
كؤؤل المؤؤْمنين الؤؤذين يقيمؤؤون اللؤؤال ويْتؤؤون الزكؤؤا وهؤؤم مستسؤؤلمون ألمؤؤر هللا
هاةؤؤعين لؤؤه,إذ ال يؤؤذكر الجمؤ ويؤؤراد بؤؤه الم ؤؤرد إال بقرينؤؤة ,وال قرينؤة هنؤؤا  ,وأمؤؤا
القؤؤول بأن ؤؤا فؤؤي علؤؤي وبؤؤاقي األ مؤؤة االثنؤؤى عشؤؤر مؤؤن بعؤؤده ف ؤؤذا تحريؤؤد لييؤؤة
وتعسد ال دليل عليه
الرابع :من المعلوم لدى جمي العلماء  -شيعة وسنة  -أن العبر بعمؤوم الل ؤ ال
بهلوم السبب  ،فلولع ما ذكر في سبب النزول النِب على كل مؤن يتلؤد
باهيمان وإقامة اللال وإيتاء الزكا في حال الركوع كما ذكروا  ،أو الحرم على
البر واهحسان وت قد ال قراء ,وال يهتم بذلَ علي رةي هللا عنه واأل مؤة عنؤدهم
الخامس :ليأ في اكية ما يدل على هالفة علي رةي هللا عنه بعد النبؤي لؤلى هللا
عليه وسلم- ,لو فرةنا أن ا نزلَ في علي رةي هللا عنه على قؤول مؤن قؤال ذلؤَ-
بل غاية ما في ا األمر بمحبته ونلرته وتوليه ,ونحن نتواله ونحبه ونترةؤى عنؤه
 ,ف و مؤولى المؤْمنين ,وهنؤاَ فؤر بؤين المؤولى والؤوالي  ,ولؤو كانؤَ اكيؤة ي ؤم
من ا هالفة علي وإمامته بعد النبي للى هللا عليه وسلم لما بؤاي اللؤحابة أبؤا بكؤر
بالهالفة بعد رسول هللا وتركوا عليًا مهال ين بذلَ أمر هللا تعالى ,وهم أفةؤل األمؤة
وأوالها باتباع الحؤ ثم نقؤول لؤو كانؤَ اهمامؤة بؤالنم كمؤا يزعمؤون لمؤاذا تنؤازل
عن ا الحسن رةي هللا عنؤه لمعاويؤة ق!  ,إمؤا أن نقؤول :إن فعلؤه هِؤأ وأنؤه هؤالد
بذلَ أمر هللا ورسوله لؤلى هللا عليؤه وسؤلم فيكؤون عالؤيًا ,وإمؤا أن نقؤول :إنؤه ال
يوجد نم ,واألمر شورى ,وهذا هو اللحيع
السادس:إذا كانَ اكية تدل على الوالية واهمامة لعلي ألن ا نزلَ فيه كما يقولون
,كان للمهال ين أن يقولوا بمثل ذلَ لعباد بن اللامَ أيةًؤا ,ألن اكيؤة نزلؤَ فيؤه,
ونحن نقول :إن اكية ال تدل على هذا المعنى مِلقًا,وإنما اكية عامة في األمر بؤأن
يتهذ المْمنون بعة م بعةًا أوليا ًء ونلراء
السااابع:وممؤؤا يْكؤؤد أن اكيؤؤة عامؤؤة فؤؤي تؤؤولي المؤؤْمنين بعةؤ م الؤؤبعص ,السؤؤيا
الؤؤذي نزلؤؤَ فيؤؤه اكيؤؤاَ ,حيؤ قؤؤال هللا تعؤؤالى فؤؤي أول هؤؤذه اكيؤؤاَ { :يَؤؤكأَي َ ا ٱله ؤذ َ
َين
ؤص َو َمؤن يَت َ َؤوله ُ ْم َمؤن ُك ْم
ل َمنُواْ الَ تَت ه َهذُواْ ٱ ْليَ ُ و َد َوٱلنه َ
ارى أ َ ْو َليَؤآ َء بَ ْعةُؤ ُ ْم أ َ ْو َليَؤآ ُء بَ ْع ٍ
ل َ
ؤؤو َم ٱل هؤؤؤا َل َم َ
ين الما ؤؤؤد  51:لؤؤؤذا قؤؤؤال ابؤؤؤن جريؤؤؤر
ٱّلِل الَ يَ ْ ؤؤؤدَي ٱ ْلقَؤ ْ
فَ َذنهؤؤؤهُ َمؤؤؤ ْن ُ ْم َإ هن ه َ
 - 1ت سير ابن كثير ()72-73/2
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سؤؤولُهُ َواله ؤذ َ
َين ل َمنُؤؤوا
الِبؤؤري :يعنؤؤكي تعالؤؤكى ذكؤؤره بقولؤؤه { :إنهؤؤك َما َو َلؤؤكي ُك ُم ّللاُ َو َر ُ
لكيأ لكم أي ا الكمْمنون نالر إال ه هللا ورسوله والكمْمنون ،الذين ل ت م مؤا ذكؤر
تعالؤؤكى ذكؤؤره فأمؤؤا الؤؤكي ود والنلؤؤارى الؤؤذين أمؤؤركم هللا أن تبؤؤرءوا مؤؤن واليؤؤت م
لؤؤراء ،بؤؤل بعة ؤ م
ون ؤؤاكم أن تتؤؤكهذوا مؤؤن م أولؤؤكياء ،فلؤؤكيسوا لكؤؤم أولؤؤكياء وال نُ َ
أولكياء بعص ،وال تتكهذوا من م ولكيا ً وال نليرا ً أهك()1
وقال الِبري :حدثنا هنؤاد بؤن السؤري ،قؤال :ثنؤا عبؤد  ،عؤن عبؤد الؤكملَ ،عؤن أبؤكي
َين ل َمنُؤوا الهؤذ َ
سؤولُهُ َوالهؤذ َ
َين
جع ر ،قال :سألته عن هؤذه اكيؤة { :إنهؤك َما َو َلؤكي ُك ُم ّللاُ َو َر ُ
ون ه
الزكا َ َو ُه ْم را َكعُ َ
لال َ ويُ ْْت ُ َ
يُ َقكيك ُم َ
ون قلنؤا :مؤن الؤذين لمنؤواق قؤال :الؤذين
ون ال ه
ي مؤؤن الؤؤذين
لمنؤؤوا  ,قلنؤؤا :بل نؤؤا أن ؤؤا نزلؤؤَ فؤؤكي علؤؤكي بؤؤن أبؤؤكي ِالؤؤب ،قؤؤال :علؤؤك ،
لمنوا(")2
والقؤؤرلن الكؤؤريم عنؤؤدما يؤؤأمر بمؤؤواال المؤؤْمنين  ،أو ين ؤؤاهم عؤؤن مؤؤواال غيؤر
المْمنين من الك ار وأهل الكتاب تأتى المواال بمعنى النلر والمحبة كقولؤه
ون َك َمؤؤا َك َؤ ُؤرواْ فَتَكُونُؤ َ
تعؤؤالى َ " -:ودواْ لَ ؤ ْو ت َ ْك ُؤ ُؤر َ
س ؤ َواء فَ ؤالَ ت َت ه َه ؤذُواْ َم ؤ ْن ُ ْم
ؤون َ
ؤؤواْ فَ ُهؤؤؤذُو ُه ْم َو ْ
اقتُلُؤؤؤو ُه ْم َح ْيؤؤؤ ُ
سؤؤؤبَي َل َ
ّللا فَؤؤؤ َذن ت َ َولهؤ ْ
ؤؤاج ُرواْ فَؤؤؤي َ
ؤؤى يُ َ ؤ َ
أ َ ْو َليَؤؤؤاء َحتهؤ َ
يرا"[النساء ]89:وقولؤه سؤبحانه" :
َو َجدت ه ُمو ُه ْم َوالَ تَت ه َهذُواْ َم ْن ُ ْم َو َليًّا َوالَ نَ َل ً
َوا ْل ُم ْْ َمنُ َ
ون َوا ْل ُم ْْ َمنَاَُ بَ ْع ُ
ص " [التوبة]71:
ة ُ ْم أ َ ْو َليَاء بَ ْع ٍ
الثامن  :أما دعواهم بأن الوالية المذكور في اكية غير عامة بل هي هالؤة وهؤي
واليؤؤة التلؤؤرد ألن كلمؤؤة (إنمؤؤا) ت يؤؤد الحلؤؤر ،والواليؤؤة بمعنؤؤى النلؤؤر عامؤؤة،
فجوابه :أننا ال نسلم أن الوالية المذكور في اكية غير عامة،ألن ذلَ ينؤافي سؤيا
اكياَ التي قبل ا والتي بعدها ,وال نسلم أن كلمة { إَنه َما للحلؤر بؤالمعنى الهؤام
الذي أرادوه,والدليل عليه قولؤه تعؤالىَ { :إنه َمؤا َمثَؤ ُل ٱ ْل َح َيؤو َ ٱلؤد ْن َيا َك َمؤاء أ َ َ
نز ْلنَؤاهُ َم َ
ؤن
س َماء [يونأ ]24 :وال شَ أن الحيا الدنيا ل ا أمثال أهرى سؤوى هؤذا المثؤل،
ٱل ه
ؤب َولَ ْ ؤ ٌؤو [محمؤؤد ]36 :وال شؤؤَ أن اللعؤؤب
وقؤؤال تعؤؤالى { :إَنه َمؤؤا ٱ ْل َحيَؤؤو ُ ٱلؤؤد ْنيَا لَ َعؤ ٌ
والل و قد يحلؤل فؤي غيرهؤا وقؤال تعؤالى لنبيؤه لؤلى هللا عليؤه وسؤلمَ {:إنه َمؤا أ َ ْنؤََ
ُم ْن ؤذَر ٌ [الرعؤؤد ]7:وال شؤؤَ أن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ال تنحلؤؤر م متؤؤه فؤؤي
اهنذار فقِ بل هو بشير ونذير كما ذكر القرلن الكريم
وبذلَ يتةع هِأ من زعم من م أن ا للحلر -بالمعنى الذي أرادوه -وأبِل بسبب
ذلَ هالفة أبي بكر وعمر وعثمان رةي هللا عن م ,بل لو سلمنا أن ا للحلؤر -كمؤا
يزعمون -لبِلَ هالفة مؤن جؤاء بعؤد علؤي ٍ كمؤا بِلؤَ هالفؤة مؤن جؤاء قبلؤه فتبِؤل
بذلَ هالفة الحسن والحسؤين وأ مؤة أهؤل البيؤَ عنؤدهم أيةًؤا  ,هؤذا إذا كانؤَ اكيؤة
نزلَ في علي  ,فكيد ولم يثبَ ذلَ

 - 1ت سير الِبري ()424/10
 - 2ت سير الِبري ( )425-426/10برقم( )12212وهذا األثرإسناده قوي إلى أبي جع ر
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* ولقؤؤد رد ال هؤؤر الؤؤرازي فؤؤي ت سؤؤيره علؤؤى الؤؤذين ادعؤؤوا أن هؤؤذه اكيؤؤة هالؤؤة فؤؤي
علي رةي هللا عنه وأن ا دليل على إمامته بعد الرسؤول لؤلى هللا عليؤه وسؤلم وأن
هذه الوالية هي والية المتلرد(اهمام) وليسَ والية النالر والمحب فقؤال رحمؤه
هللا":
لم ال يجوز أن يكون المراد من ل الولي فؤي هؤذه اكيؤة النالؤر والمحؤب ،ونحؤن
نقيم الداللة على أن حمل ل ؤ الؤولي علؤى هؤذا المعنؤى أولؤى مؤن حملؤه علؤى معنؤى
المتلرد ثم نجيب عما قالوه فنقول :الذي يدل على أن حملؤه علؤى النالؤر أولؤى
وجوه:
األول :أن الال بما قبل هذه اكية وبما بعدها ليأ إال هذا المعنى ،أما ما قبل هؤذه
كية فألنه تعؤالى قؤال {:يَؤكأَي َ ا ٱلهؤذ َ
لؤك َرى أ َ ْو َليَؤاء
َين ءا َمنُؤواْ الَ تَت ه َهؤذُواْ ٱ ْليَ ُ ؤو َد َوٱلنه َ
[الما ؤؤؤد  ]51 :ولؤؤؤيأ المؤؤؤراد ال تتهؤؤؤذوا الي ؤؤؤود والنلؤؤؤارى أ مؤؤؤة متلؤؤؤرفين فؤؤؤي
أرواحكم وأموالكم ألن بِالن هذا كالمعلوم بالةرور  ،بل المؤراد ال تتهؤذوا الي ؤود
والنلارى أحبابا ً وأنلؤاراً ،وال تهؤالِوهم وال تعاةؤدوهم ،ثؤم لمؤا بؤاله فؤي الن ؤي
عن ذلَ قال :إنما وليكم هللا ورسوله والمْمنون المولوفون ،وال اهر أن الواليؤة
المأمور ب ا ه نا هي المن ي عن ا فيما قبل ،ولما كانَ الواليؤة المن ؤي عن ؤا فيمؤا
قبؤؤل هؤؤي الواليؤؤة بمعنؤؤى النلؤؤر  ,كانؤؤَ الواليؤؤة المؤؤأمور ب ؤؤا هؤؤي الواليؤؤة بمعنؤؤى
َين ءا َمنُؤواْ الَ تَت ه َهؤذُواْ ٱلهؤذ َ
النلر  ،وأما ما بعؤد هؤذه اكيؤة ف ؤي قولؤهَ {:يؤكأَي َ ا ٱلهؤذ َ
َين
ٱت ه َهذُواْ دَينَ ُك ْم ُه ُزوا ً َولَ َعبا ً م َن ٱلهذ َ
ٱّلِل
َين أُوت ُواْ ٱ ْل َكت َك َ
ب َمن قَ ْب َل ُك ْم َوٱ ْل ُك ه َ
ار أ َ ْو َليَاء َوٱتهقُواْ ه َ
إَن كُنتُم مْمنين [الما د  ]57 :فأعاد الن ي عن اتهاذ الي ود والنلؤارى والك ؤار
أولياء ،وال شَ أن الوالية المن ي عن ا هي الوالية بمعنى النلؤر  ،فكؤذلَ الواليؤة
ٱّلِلُ يجؤب أن تكؤون هؤي بمعنؤى النلؤر  ،وكؤل مؤن أنلؤد
في قولؤه { إَنه َمؤا َو َلؤي ُك ُم ه
وترَ التعلب وتأمل في مقدمة اكية وفي مْهرها قِ بأن الولي في قوله { َإنه َما
ٱّلِلُ ليأ إال بمعنى النالر والمحب ،وال يمكن أن يكون بمعنؤى اهمؤام ،ألن
َو َلي ُك ُم ه
ذلَ يكون إلقاء كالم أجنبؤي فيمؤا بؤين كالمؤين مسؤوقين ل ؤرص واحؤد ،وذلؤَ يكؤون
في غاية الركاكة والسقوِ ،ويجب تنزيه كالم هللا تعالى عنه
الحجؤؤة الثانيؤؤة :أنؤؤا لؤؤو حملنؤؤا الواليؤؤة علؤؤى التلؤؤرد واهمامؤؤة لمؤؤا كؤؤان المْمنؤؤون
المذكورين في اكية مولوفين بالواليؤة حؤال نؤزول اكيؤة ،ألن علؤي بؤن أبؤي ِالؤب
كرم هللا وج ه ما كان نافذ التلرد حال حيا الرسول ،واكية تقتةي كؤون هؤْالء
المْمنون مولوفين بالوالية في الحال ،أما لو حملنا الوالية على المحبة والنلر
كانَ الوالية حاللة في الحال ،فثبَ أن حمل الوالية على المحبة أولى مؤن حمل ؤا
علؤؤى التلؤؤرد ،والؤؤذي يْكؤؤد مؤؤا قلنؤؤاه أنؤؤه تعؤؤالى منؤ المؤؤْمنين مؤؤن اتهؤؤاذ الي ؤؤود
والنلؤؤارى أوليؤؤاء ،ثؤؤم أمؤؤرهم بمؤؤواال هؤؤْالء المؤؤْمنين ،فؤؤال بؤؤد وأن تكؤؤون مؤؤواال
هْالء المْمنين حاللة في الحال حتى يكون الن ي واهثباَ متؤواردين علؤى شؤيء
واحد ،ولما كانَ الوالية بمعنى التلرد غير حالؤلة فؤي الحؤال امتنؤ حمؤل اكيؤة
علي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا
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الحجة الثالثة :أنه تعالى ذكر المْمنين المولوفين في هذه اكية بلي ة الجم في
ٱلزكَؤو َ
ؤون ه
لؤلو َ َويُ ْْت ُ َ
َين يُ َقي ُم َ
َين ءا َمنُؤواْ ٱلهؤذ َ
سبعة مواة وهي قوله { َوٱلهؤذ َ
ؤون ٱل ه
َو ُه ْم َرا َكعُ َ
ون وحمل أل ا الجم وإن جؤاز علؤى الواحؤد علؤى سؤبيل التع ؤيم لكنؤه
مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاز ال حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ،واأللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل حمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الحقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
الحجؤؤة الرابعؤؤة :أنؤؤا قؤؤد بينؤؤا بالبرهؤؤان البؤؤين أن اكيؤؤة المتقدمؤؤة وهؤؤي قولؤؤه {:يأَي َ ؤؤا
ٱلهؤذ َ
عؤؤن دَي َنؤ َه [الما ؤؤد  ]54 :إلؤؤى لهؤر اكيؤؤة مؤؤن أقؤؤوى
َين ءا َمنُؤؤواْ َمؤؤن َي ْرتَؤ هد َمؤؤن ُك ْم َ
الدال ل على لحة إمامة أبي بكر ،فلو دلؤَ هؤذه اكيؤة علؤى لؤحة إمامؤة علؤي بعؤد
الرسول لزم التناقص بين اكيتين ،وذلَ باِل ،فوجب القِ بأن هذه اكية ال داللؤة
في ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى أن عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ً هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو اهمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول
الحجؤؤة الهامسؤؤة :أن علؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب كؤؤان أعؤؤرد بت سؤؤير القؤؤرلن مؤؤن هؤؤْالء
الروافص ،فلو كانَ هذه اكية دالة على إمامته الحت ب ا في مح ؤل مؤن المحافؤل،
وليأ للقوم أن يقولوا :إنه تركه للتقية فذن م ينقلون عنه أنه تمسؤَ يؤوم الشؤورى
بهبر ال دير ،وهبر المباهلة ،وجمي فةا له ومناقبه ،ولم يتمسَ ألبتة ب ؤذه اكيؤة
فؤؤي إثبؤؤاَ إمامتؤؤه ،وذلؤؤَ يوجؤؤب القِ ؤ بسؤؤقوِ قؤؤول هؤؤْالء الؤؤروافص لعؤؤن م هللا
الحجة السادسة :هب أن ا دالة على إمامة علي ،لكنا توافقنا على أن ؤا عنؤد نزول ؤا
ما دلَ على حلول اهمامؤة فؤي الحؤال :ألن عليؤا ً مؤا كؤان نافؤذ التلؤرد فؤي األمؤة
حال حيا الرسول عليه اللال والسالم ،فلم يب إال أن تحمؤل اكيؤة علؤى أن ؤا تؤدل
على أن عليا ً سيلير إماما ً بعد ذلَ ،ومتى قالوا ذلؤَ فؤنحن نقؤول بموجبؤه ونحملؤه
علؤؤى إمامتؤؤه بعؤؤد أبؤؤي بكؤؤر وعمؤؤر وعثمؤؤان ،إذ لؤؤيأ فؤؤي اكيؤؤة مؤؤا يؤؤدل علؤؤى تعيؤؤين
الوقَ ،فذن قالوا :األمة في هذه اكية على قولين :من م من قال :إن ؤا ال تؤدل علؤى
إمامة علي ،ومن م من قال :إن ا تدل على إمامته ،وكل من قال بذلَ قال :إن ا تؤدل
على إمامتؤه بعؤد الرسؤول مؤن غيؤر فلؤل ،فؤالقول بداللؤة اكيؤة علؤى إمامؤة علؤي ال
على هذا الوجه ،قول ثال  ،وهو باِؤل ألنؤا نجيؤب عنؤه فنقؤول :ومؤن الؤذي أهبؤركم
أنه ما كان أحد في األمة قال هذا القول ،فذن من المحتمل ،بؤل مؤن ال ؤاهر أنؤه منؤذ
استدل مستدل ب ذه اكية علؤى إمامؤة علؤي ،فؤذن السؤا ل يؤورد علؤى ذلؤَ االسؤتدالل
هذا السْال ،فكان ذكر هذا االحتمال وهذا السْال مقرونا ً بذكر هذا االستدالل
سولُهُ ال شَ أنه هِؤاب مؤ األمؤة،
ٱّلِلُ َو َر ُ
الحجة السابعة :أن قولهَ { :إنه َما َو َلي ُك ُم ه
وهم كانوا قاِعين بأن المتلرد في م هؤو هللا ورسؤوله ،وإنمؤا ذكؤر هللا تعؤالى هؤذا
الكؤالم تِييبؤا ً لقلؤؤوب المؤْمنين وتعري ؤا ً ل ؤؤم بأنؤه ال حاجؤؤة ب ؤؤم إلؤى اتهؤؤاذ األحبؤؤاب
واألنلؤؤار مؤؤن الك ؤؤار ،وذلؤؤَ ألن مؤؤن كؤؤان هللا ورسؤؤوله نالؤؤرا ً لؤؤه ومعين ؤا ً لؤؤه فؤؤأي
حاجؤؤة بؤؤه إلؤؤى ِلؤؤب النلؤؤر والمحبؤؤة مؤؤن الي ؤؤود والنلؤؤارى وإذا كؤؤان كؤؤذلَ كؤؤان
سؤولُهُ هؤو الواليؤة بمعنؤى النلؤر والمحبؤة ،وال
ٱّلِلُ َو َر ُ
المراد بقوله { َإنه َما َو َلي ُك ُم ه
شَ أن ل الولي مذكور مؤر واحؤد  ،فلمؤا أريؤد بؤه ه نؤا معنؤى النلؤر امتنؤ أن
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يراد به معنى التلرد لما ثبَ أنه ال يجوز استعمال الل ؤ المشؤترَ فؤي م وميؤه
معا ً
الحجؤؤؤؤؤة الثامنؤؤؤؤؤة :أنؤؤؤؤؤه تعؤؤؤؤؤالى مؤؤؤؤؤدد المؤؤؤؤؤْمنين فؤؤؤؤؤي اكيؤؤؤؤؤة المتقدمؤؤؤؤؤة بقولؤؤؤؤؤه:
علَؤؤى ٱ ْل َكؤؤك َ َر َ
علَؤؤى ٱ ْل ُمؤ ْؤْ َمنَ َ
ين [الما ؤؤد  ]54 :فؤؤذذا
ين أ َ َعؤ هؤز ٍ َ
{ يُ َحؤؤب ُ ْم َويُ َحبونَؤهُ أ َ َذلهؤ ٍة َ
سؤولُهُ علؤى معنؤى المحبؤة والنلؤر كؤان قولؤه {
ٱّلِلُ َو َر ُ
حملنا قوله { َإنه َمؤا َو َلؤي ُك ُم ه
علَؤى ٱ ْل ُم ْؤْ َمنَ َ
ين
سؤولُهُ ي يؤد فا ؤد قولؤه { يُ َحؤب ُ ْم َويُ َحبونَؤهُ أ َ َذلهؤ ٍة َ
ٱّلِلُ َو َر ُ
إَنه َما َو َلؤي ُك ُم ه
ين وقوله {:يُ َجك َ د َ
علَى ٱ ْلكَك َ َر َ
ٱّلِل [الما ؤد  ]54 :ي يؤد فا ؤد
أ َ َع هز ٍ َ
سؤ َبي َل ه َ
ُون َفؤى َ
ون ه
ٱلزكَؤو َ َو ُهؤ ْم َرا َكعُ َ
للو َ َويُ ْْت ُ َ
قوله { يُ َقي ُم َ
ؤون [الما ؤد  ]55 :فكانؤَ هؤذه
ون ٱل ه
اكيؤؤة مِابقؤؤة لمؤؤا قبل ؤؤا مْكؤؤد لمعناهؤؤا فكؤؤان ذلؤؤَ أولؤؤى ،فثبؤؤَ ب ؤؤذه الوجؤؤوه أن
الواليؤؤؤؤة المؤؤؤؤذكور فؤؤؤؤي هؤؤؤؤذه اكيؤؤؤؤة يجؤؤؤؤب أن تكؤؤؤؤون بمعنؤؤؤؤى النلؤؤؤؤر ال بمعنؤؤؤؤى
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ٱّلِل بَؤؤؤ َه
{ ُح َر َمؤؤؤَْ َ
علَؤؤؤ ْي ُك ُم ٱ ْل َم ْيتَؤؤؤةُ َوٱ ْلؤؤؤ هد ُم َولَحْ ؤؤؤ ُم ٱ ْل َه ْن َزيؤ َؤؤر َو َمؤؤؤآ أ ُ َهؤؤؤ هل َل َ ْيؤ َؤؤر ه َ
سؤبُ ُ إَاله َمؤؤا َذ هك ْيؤت ُ ْم
َوٱ ْل ُم ْن َهنَقَؤؤةُ َوٱ ْل َم ْوقُؤؤو َذ ُ َوٱ ْل ُمت َ َر َديَؤؤةُ َوٱلنه َِي َحؤؤةُ َو َمؤؤآ أ َ َكؤ َل ٱل ه
أ ٱلهؤذ َ
َين
َو َما ذُ َب َع َ
س ُمواْ َبٱأل َ ْزالَ َم ذ َل ُك ْم فَ ْ
ب َوأ َ ْن ت َ ْ
علَى ٱلن ُ
ست َ ْق َ
س ٌ ٱ ْليَ ْو َم يَ َ َ
ل َ
َك َ ُرواْ َمن دَيؤنَ ُك ْم فَؤالَ ت َ ْهش َْؤو ُه ْم َو ْ
ٱهش َْؤو َن ٱ ْليَ ْؤو َم أ َ ْك َم ْلؤَُ لَكُؤ ْم دَيؤنَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمؤَُ
ل ؤ ٍة َ
ةؤ ُ
ؤن ٱ ْ
غ ْيؤ َؤر
َ
ِ هر َفؤؤي َم ْه َم َ
ٱه ْ
علَ ؤ ْي ُك ْم َن ْع َم َتؤؤي َو َر َةؤؤيَُ لَ ُك ؤ ُم َ
سؤؤل َم دَين ؤا ً فَ َمؤ َ
ٱّلِل َ
ور هر َحي ٌم
ُمت َ َجانَ ٍ
غُ ٌ
د َهثْ ٍم فَ َذ هن ه َ
والمعنى:
حرم هللا عليكم  -أي ا المْمنون  -أكل لحم الميتة  -وهى كل ما فارقته الرود مؤن
ه
غير ذبع شرعى  ،-وأكل الدم السا ل ،ولحم الهنزير ،ومؤا ذكؤر اسؤم غيؤر هللا عليؤه
عند ذبحه ،وما ماَ هنقؤاً ،و التؤى ةؤربَ حتؤى ماتؤَ ،ومؤا سؤقِ مؤن علؤو فمؤاَ،
وما ماَ بسبب نِع غيره له ،وما مؤاَ بسؤبب أكؤل حيؤوان م تؤرأ منؤه وأمؤا مؤا
وحؤرم هللا
أدركتموه وفيه حيا مما يحل لكم أكله وذبحتموه ف ؤو حؤالل لكؤم بالؤذبع
ه
علؤؤيكم مؤؤا ذبؤؤع قربؤؤة لأللؤؤنام ،وحؤؤرم علؤؤيكم أن تِلبؤؤوا معرفؤؤة مؤؤا كتؤؤب فؤؤى ال يؤؤب
بواسِة القرعة باألقداد وتناول ش ممؤا سؤب تحريمؤه ذنؤب ع ؤيم وهؤروج عؤن
ِاعؤؤة هللا ومؤؤن اكن انقِؤ رجؤؤاء الك ؤؤار فؤؤى القةؤؤاء علؤؤى ديؤؤنكم ،فؤؤال تهؤؤافوا أن
يت لبؤؤوا علؤؤيكم ،واتقؤؤوا مهال ؤؤة أوامؤؤرى اليؤؤوم أكملؤؤَ لكؤؤم أحك ؤام ديؤؤنكم ،وأتممؤؤَ
علؤؤيكم نعمتؤؤى بؤؤذعزازكم وتثبيؤؤَ أقؤؤدامكم ،واهتؤؤرَ لكؤؤم اهسؤؤالم دين ؤا ً فمؤؤن ألجأتؤؤه
ةرور جوع إلى تناول ش من المحرمؤاَ السؤابقة ف عؤل لؤدف ال ؤالَ عؤن ن سؤه
غير منحرد إلى المعلية ،فذن هللا ي ر للمةِر ما أكل ،دفعا ً لل الَ ،وهؤو رحؤيم
به فيما أباد له()1
أ الهذ َ
َين َك َ ُروا َمن َديؤنَ ُك ْم فَ َؤال
واعلم أن اليوم المشار إليه في قوله تعالى { ا ْليَ ْو َم يَ َ َ
ت َ ْهش َْو ُه ْم َو ْ
اهش َْو َن ا ْليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلَُ لَ ُك ْم دَينَ ُك ْم هو يوم عرفؤة ,وهؤو اليؤوم الؤذي نزلؤَ
فيه هذه اكية المباركة ويدل على ذلؤَ مؤا رواه اهمؤام أحمؤد ( -)188بسؤند لؤحيع
على شرِ الشيهين : -عن ِار بن ش اب قؤال :جؤاء رجؤل مؤن الي ؤود إلؤى عمؤر
بن الهِاب ،فقال :يا أمير المْمنين ،إنكم تقرْون ليؤة فؤي كتؤابكم لؤو علينؤا معشؤر
الي ود نزلَ ،التهذنا ذلَ اليوم عيدا ً قال :وأي ليةق قال :قوله { :ٱ ْليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلَُ لَ ُك ْم
علَؤ ْي ُك ْم نَ ْع َمتَؤى فقؤال عمؤر :وهللا إنؤي ألعلؤم اليؤوم الؤذي نزلؤَ علؤى
دَينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمؤَُ َ
رسول هللا للى هللا عليه وسلم والساعة التي نزلَ في ا علؤى رسؤول هللا لؤلى هللا
عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة"

قال السعدي في ت سيره :
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أ الهذ َ
َين َك َ ُروا َمن دَينَ ُك ْم فَ َال ت َ ْهش َْؤو ُه ْم
امتن-عز وجل -على عباده بقوله {:ا ْليَ ْو َم يَ َ َ
َو ْ
س َؤال َم دَينًؤا
اهش َْو َن ا ْليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلَُ لَكُؤ ْم دَيؤنَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمؤَُ َ
اه ْ
علَؤ ْي ُك ْم نَ ْع َمتَؤي َو َر َةؤيَُ لَكُؤ ُم ْ َ
ة ُ
ّللا َ
لة َ
فَ َم َن ا ْ
ور هر َحي ٌم ْ
ِ هر َفي َم ْه َم َ
غي َْر ُمت َ َجا َن ٍ
غُ ٌ
د َ َهثْ ٍم فَ َذ هن ه َ
واليوم المشار إليه يوم عرفة ،إذ أتم هللا دينه ،ونلر عبده ورسؤوله ،وانهؤذل أهؤل
الشرَ انهذاال بلي ا ،بعد ما كانوا حريلين على رد المؤْمنين عؤن ديؤن مِ ،ؤامعين
في ذلَ
فلمؤؤا رأوا عؤؤز اهسؤؤالم وانتلؤؤاره و ؤؤوره ،ي سؤؤوا كؤؤل اليؤؤأأ مؤؤن المؤؤْمنين ،أن
يرجعوا إلى ديؤن م ،ولؤاروا يهؤافون مؤن م ويهشؤون ،ول ؤذا فؤي هؤذه السؤنة التؤي
ح في ا النبي للى هللا عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع  -لم يح في ا مشؤرَ،
ولم يِد بالبيَ عريان
شؤ ْؤو ُه ْم َو ْ
شؤ ْؤو َن ْ أي :فؤؤال تهشؤؤوا المشؤؤركين ،واهشؤؤوا هللا
اه َ
ول ؤؤذا قؤؤال { :فَؤ َؤال ت َ ْه َ
الذي نلركم علي م وهذل م ،ورد كيدهم في نحورهم
ؤؤو َم أ َ ْك َم ْلؤؤَُ لَكُؤؤ ْم دَيؤؤ َن ُك ْم ْ بتمؤؤام النلؤؤر ،وتكميؤؤل الشؤؤرا ال ؤؤاهر والباِنؤؤة،
{ ا ْل َي ْ
األلول وال روع ،ول ذا كؤان الكتؤاب والسؤنة كؤافيين كؤل الك ايؤة ،فؤي أحكؤام الؤدين
ألوله وفروعه
فكل متكلد يزعم أنه ال بد للناأ في معرفة عقا دهم وأحكام م إلى علو ٍم غير علم
الكتاب والسنة ،من علم الكالم وغيؤره ،ف ؤو جاهؤل ،مبِؤل فؤي دعؤواه ،قؤد زعؤم أن
الدين ال يكمل إال بما قاله ودعا إليه ،وهذا من أع م ال لم والتج يل هلل ولرسوله
سؤ َؤال َم دَينًؤؤا أي:
{ َوأَتْ َم ْمؤؤَُ َ
اه ْ
علَ ؤ ْي ُك ْم نَ ْع َمتَؤؤي ال ؤؤاهر والباِنؤؤة { َو َر َة ؤيَُ لَ ُك ؤ ُم ْ َ
شؤكرا لؤربكم ،واحمؤدوا
اهترته والِ يته لكم دينًؤا ،كمؤا ارتةؤيتكم لؤه ،فقومؤوا بؤه
ً
ن عليكم بأفةل األديان وأشرف ا وأكمل ا أهك()1
الذي َم ه
وه ه
ِأ اب ُن كثير قو َل َمن قال :إن ا نزلَ على رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم فؤي
مسيره إلى حجة الوداع ،وكذا من قال أن ا نزلَ على رسول هللا لؤلى هللا عليؤه
وسلم يوم غدير ُهم حين قال لعلؤي " :مؤن كنؤَ مؤواله فعلؤي مؤواله " وأنؤه اليؤوم
الثؤؤؤامن عشؤؤؤر مؤؤؤن ذي الحجؤؤؤة ،يعنؤؤؤي :مرجعؤؤؤه عليؤؤؤه اللؤؤؤال والسؤؤؤالم مؤؤؤن حجؤؤؤة
الوداع،إذ أعقب ابن كثير ذلَ بقولؤه :وال يلؤع هؤذا وال هؤذا ،بؤل اللؤواب الؤذي ال
شؤَ فيؤؤه وال مريؤؤة أن ؤؤا أنزلؤَ يؤؤوم عرفؤؤة ،وكؤؤان يؤوم جمعؤؤة ،كمؤؤا روى ذلؤؤَ أميؤؤر
المْمنين عمر بن الهِاب ،وعلي بؤن أبؤي ِالؤب ،وأول ملؤوَ اهسؤالم معاويؤة بؤن
أبؤؤي سؤ يان ،وترجمؤؤان القؤؤرلن عبؤؤد هللا بؤؤن عبؤؤاأ ،وسؤؤمر بؤؤن جنؤؤدب ،رةؤؤي هللا
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عن م ،وأرسله الشعبي وقتاد بن دعامة وش ر بن حوشب وغير واحد من األ مة
والعلماء ،واهتاره ابن جرير الِبري رحمه هللا أهك()1

أما الشيعة يقولون :إن اكيؤة نزلؤَ بعؤد منلؤرد النبؤي مؤن حجؤة الؤوداع وبعؤد أن
نلب عليًا إما ًما للناأ من بعده:
قال القمي:
وقولؤؤه { :اليؤؤوم ي ؤ أ الؤؤذين ك ؤؤروا مؤؤن ديؤؤنكم قؤؤال :ذلؤؤَ لمؤؤا نزلؤؤَ واليؤؤة أميؤؤر
المْمنين عليه السالم  ,وأما قوله { :اليوم أكملَ لكم دينكم وأتممؤَ علؤيكم نعمتؤي
ورةيَ لكم اهسالم دينا ً فذنه حؤدثني أبؤي عؤن لؤ وان بؤن يحيؤى عؤن العؤال عؤن
محمد بن مسلم عن أبي جع ر عليه السالم قال :لهؤر فريةؤة أنزل ؤا هللا الواليؤة ثؤم
لم ينؤزل بعؤدها فريةؤة ثؤم أنؤزل { اليؤوم أكملؤَ لكؤم ديؤنكم بكؤراع ال مؤيم فأقام ؤا
رسول هللا للى هللا عليه ولله بالجح ة فلم ينزل بعدها فريةة أهك()2

قال الِبرسي في مجم البيان:

{ اليوم أكملؤَ لكؤم ديؤنكم قيؤل فيؤه أقؤوال أحؤدها :أن معنؤاه أكملؤَ لكؤم فرا ةؤي
وحدودي وحاللي وحرامي بتنزيلي ما أنزلَ وبياني ما بينَ لكم فال زياد فؤي ذلؤَ
وال نقلان منه بالنسر بعد هذا اليوم وكؤان ذلؤَ يؤوم عرفؤة عؤام حجؤة الؤوداع عؤن
ابن عباأ والسدي واهتاره الجبا ي والبلهي قالوا :ولم ينؤزل بعؤد هؤذا علؤى النبؤي
للى هللا عليه وسلم شيء من ال را ص في تحليل وال تحريم وأنؤه مةؤى بعؤد ذلؤَ
بذحؤدى وثمؤؤانين ليلؤة ,فؤؤذن اعتؤرص معتؤؤرص فقؤؤال :أكؤان ديؤؤن هللا ناقلؤا ً وقتؤا ً مؤؤن
األوقاَ حتى أت همه في ذلَ اليوم فجوابه أن دين هللا لؤم يكؤن إال فؤي كمؤال كؤامالً فؤي
كل حال ولكن لما كان معرةا ً للنسر والزياد فيؤه ونؤزول الؤوحي بتحليؤل شؤيء أو
تحريمه لم يمتن أن يولد بالكمال إذا أمن من جمي ذلَ فيه كما تولد العشؤر
بأن ا كاملة وال يلزم أن تولد بالنقلان لما كانَ الما ة أكثر من ا وأكمل
وثاني ؤؤا :أن معنؤؤاه اليؤؤوم أكملؤؤَ لكؤؤم حجكؤؤم وأفؤؤردتكم بالبلؤؤد الحؤؤرام تحجونؤؤه دون
المشركين وال يهالِكم مشرَ عن سعيد بن جبير وقتاد واهتاره الِبري قال :ألن
هللا سبحانه أنؤزل بعؤده { يسؤت تونَ قؤل هللا ي تؤيكم فؤي الكاللؤة قؤال ال ؤراء :وهؤي
لهر لية نزلَ وهذا الذي ذكره لو لع لكان ل ذا القول ترجيع لكن فيه هالد
وثالث ا :أن معناه اليوم ك يؤتكم األعؤداء وأ ؤرتكم علؤي م كمؤا تقؤول اكن كمؤل لنؤا
الملَ وكمل لنا ما نريد بأن ك ينا ما كنا نهافه عن الزجاج
والمروي عن اهمؤامين أبؤي جع ؤر وأبؤي عبؤد هللا (ع) أنؤه إنمؤا أنؤزل بعؤد أن نلؤب
النبي للى هللا عليه وسلم عليا ً (ع) علما ً لألنام يوم غؤدير هؤم منلؤرفه عؤن حجؤة
الوداع قاال :وهو لهر فريةة أنزل ا هللا تعالى ثم لم ينزل بعدها فريةة أهك ()3
 - 1ت سير ابن كثير ()14/2
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قلت  :ذكر الِبرسي أن اكيؤة نزلؤَ يؤوم عرفؤة كمؤا هؤو عنؤد أهؤل السؤنة  ,ثؤم بعؤد
ذلَ ذكرالؤرأي الموافؤ لمؤذهب م أن ؤا نزلؤَ بعؤد أن نلؤب عليؤا ً عل ًمؤا لألنؤام  ,وأن
إمامؤؤة علؤؤي ٍ لهؤؤر فريةؤؤة أنزل ؤؤا هللا تعؤؤالى,وال يه ؤؤى بِؤؤالن مؤؤذهب م فؤؤي ذلَ ألننؤؤا
نقول :إن األية أثبتَ كمال الدين وتمام النعمة بدون أي ذكر في ا ألمؤر إمامؤة علؤي
رةي هللا عنه ,فمن أين جاءوا ب ذا ق وها هي اكية بين أيدينا في كتؤاب هللا تعؤالى
 ,ليأ في ا ثمة ذكر لعلي ٍ وال لامامة  ,ولكن ا بينَ بعص المحرمؤاَ فقؤال تعؤالى:
ٱّلِل َبؤؤ َه َوٱ ْل ُم ْن َهنَقَؤؤؤةُ
{ ُح َر َمؤؤَْ َ
ْؤؤر ه َ
علَؤؤ ْي ُك ُم ٱ ْل َم ْيتَؤؤةُ َوٱ ْلؤؤ هد ُم َولَحْ ؤؤ ُم ٱ ْل َه ْن َزيؤ َؤؤر َو َمؤؤآ أ ُ َهؤؤ هل َل َي َ
ب
سبُ ُ إَال ه َمؤا َذ هكيْؤت ُ ْم َو َمؤا ذُبَؤ َع َ
علَؤى ٱلن ُ
َوٱ ْل َم ْوقُو َذ ُ َوٱ ْل ُمت َ َر َديَةُ َوٱلنه َِي َحةُ َو َمآ أ َ َك َل ٱل ه
لؤ َ
سؤؤ ُمواْ َبؤؤٱأل َ ْزالَ َم وبعؤؤد أن ذكؤؤر هؤؤذه المحرمؤؤاَ بؤؤين أن الؤؤدين قؤؤد كمؤؤل
ست َ ْق َ
َوأ َ ْن ت َ ْ
علَ ْي ُك ْم نَ ْع َمتَؤي َو َر َةؤيَُ لَكُؤ ُم
والنعمة قد تمَ ,فقال{ :ٱ ْليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلَُ لَ ُك ْم دَينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمَُ َ
سل َم دَينا ً َ إذًا قد اكتمل الدين بدون بيان أمر اهمامة الؤذي يزعمونؤه ,ولؤو كانؤَ
ٱه ْ
َ
اهمامة من أركان هذا الدين -كما يزعمون -لبين ا هللا فؤي هؤذه اكيؤة أو فؤي غيرهؤا
بيانًا واة ًحا ال لبأ فيه ,وهذه هي لهر لية ذُكرَ في ا أحكام شرعية تبؤين الحؤالل
والحرام ,وما نزل بعدها ليأ فيه بيان ألحكام شرعية فلما كمل الدين بؤدون ذكرهؤا
علمنا كذب دعوى هْالء
ولذلَ فؤي حجؤة الؤوداع هؤذه استشؤ د النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم اللؤحابةَ علؤى
تبليه الدين ,وش دوا على ذلَ ,كما ثبَ في لحيع مسلم( :)1218عن جؤابر بؤن
عبد هللا أن رسول هللا قال في هِبؤة الؤوداع " :أي ؤا النؤاأ ،إنكؤم مسؤ ولون عَنؤي،
فما أنتم قا لونق قالوا نش د أنَ قد بل َ وأديَ ونلحَ فجعؤل يرفؤ إلؤبعه الؤى
السؤؤماء وينكس ؤ ا إلؤؤي م ويقؤؤول :الل ؤؤم هؤؤل بل ؤؤَ " ولؤؤم يكؤؤن حؤؤدي  ":مؤؤن كنؤؤَ
مواله فعلي مواله ( ")1قد قيؤل بعؤد ,وإنمؤا قيؤل بعؤد انلؤراد النؤاأ مؤن الحجؤي ,
وعود النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم بمؤن معؤه مؤن الم ؤاجرين واألنلؤار فؤي اتجؤاه
المدينة حتى ولل إلى مكان ماء يُسمى غدير ُهم وهو قريب من الجح ة بين مكؤة
والمدينة فقال هذا الحدي فقد اكتمل الدين إذا ً قبؤل هؤذا الحؤدي  ,وشؤ د اللؤحابة
على ذلَ كما بيهنا
هؤؤذا ,والحؤؤدي لؤؤيأ فيؤؤه مؤؤا يؤؤدل علؤؤى واليؤؤة علؤؤي رةؤؤي هللا عنؤؤه بمعنؤؤى اهمامؤؤة
والهالفة
هذه الحادثة أهرج ا اهمام مسلم في لحيحه ()2408من حدي زيد بن أرقم قال
ؤاء يُؤ ْدعَى ُه ًّمؤا َبؤي َْن َمكهؤةَ
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
سؤله َم َي ْو ًمؤا فَينَؤا َه َِيبًؤا َب َم ٍ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
 :قَا َم َر ُ
لؤلهى ه
ؤاأ فَ َذنه َمؤا
علَ ْي َه َو َو َ
ّللا َوأَثْنَى َ
ع َ َو َذكهر َ,ث ُ هم قَال َ:أ َ همؤا بَ ْعؤ ُد ,أ َ َال أَي َ ؤا النه ُ
َوا ْل َمدَينَ َة فَ َح َم َد ه َ
ّللا
ؤاب ه َ
أَنَا بَش ٌَر يُو َ
ي َر ُ
سو ُل َربَي فَأ ُ َج َ
ؤارٌَ فَؤي ُك ْم ثَقَلَؤي َْن أ َ هولُ ُ َمؤا َكت َ ُ
يؤب َوأَنَؤا ت َ َ
شَُ أ َ ْن يَأْتَ َ
ّللا َو َر ه
ؤب
سؤكُوا َبؤ َه ,فَ َحؤ ه َ
ب هَ
ب هَ
ست َ ْم َ
ّللا َوا ْ
غؤ َ
علَؤؤى َكتَؤا َ
فَيؤ َه ا ْل ُ ؤدَى َوالنؤؤو ُر فَ ُهؤذُوا َب َكتَؤؤا َ
1
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ّللا فَي أ َ ْه َل بَ ْيتَي ,أ ُ َذ َك ُر ُك ْم
ّللا فَي أ َ ْه َل بَ ْيتَي ,أ ُ َذ َك ُر ُك ْم ه َ
فَي َه ,ث ُ هم قَا َلَ :وأ َ ْه ُل بَ ْيتَي ,أ ُ َذ َك ُر ُك ْم ه َ
ل ْي ٌن(الراوي عن زيد) َ :و َم ْ
ْأ
ّللا فَي أ َ ْه َل بَ ْيتَي فَقَا َل لَهُ ُح َ
ؤن أ َ ْهؤ ُل بَ ْيتَؤ َه يَؤا َزيْؤ ُدق أَلَؤي َ
هَ
لؤ َدقَةَ
ؤن أ َ ْهؤ ُل َب ْي َتؤ َه َم ْ
ؤن أ َ ْهؤ َل َب ْي َتؤ َه َولَ َك ْ
سا ُْهُ َم ْ
ؤن ُح َؤر َم ال ه
سا ُْهُ َم ْن أ َ ْه َل َب ْي َت َهق قَا َل َ :ن َ
َن َ
بَ ْع َدهُ قَؤا َل َو َم ْ
ؤاأ قَؤا َل :كُؤل
ع َقيؤ ٍل َول ُل َج ْع َ ٍؤر َول ُل َ
ع َلؤي ٍ َول ُل َ
ؤن ُهؤ ْم ققَؤا َل ُ :هؤ ْم ل ُل َ
عبه ٍ
ل َدقَةَق قَا َل نَعَ ْم "
َهْ َُال َء ُح َر َم ال ه
جاءَ زياداَ ل ذا الحدي عند أحمد والنسا ي في الهلؤا م والترمؤذي وغيؤرهم
أن النبي للى هللا عليه وسلم قال في ذلَ المكان  ( :من كنَ مواله فعلؤي مؤواله )
وجاءَ كذلَ زياداَ أهرى من ا ( الل م والي من واله وعاد من عاداه وأنلر من
نلره وأهذل من هذله وأدر الح معه حي دار ) يمكننا أن نقسم هذا الحدي إلؤى
أربعة أقسام
القسم األول  :ما جاء في حدي مسؤلم وهؤو لؤحيع ,ولؤيأ فيؤه( :مؤن كنؤَ مؤواله
فعلي مواله)
القسم الثاني  :الزياد هارج مسؤلم وهؤي التؤي عنؤد الترمؤذي وأحمؤد والنسؤا ي فؤي
الهلا م وغيرهم و في ا زياد ( من كنَ مواله فعلي مواله ) وهي لحيحة ,
وإن كان هناَ َمن ةع ا كذسحا الحربي وابن تيمية وابن حزم وغيرهم
القسم الثال  :زياد أهرى عند أحمد وغيره وهي ( الل م والي من واله وعاد مؤن
عاداه) ()1
سؤؤن ا مؤؤن أهؤؤل العلؤؤم واألكثؤؤر علؤؤى
ف ؤؤذه إهتلؤؤد في ؤؤا أهؤؤل العلؤؤم  ,هنؤؤاَ مؤؤن َح ه
تةعي ا
القسؤؤم الرابؤ  :وهؤؤي زيؤؤاد (وانلؤؤر مؤؤن نلؤؤره واهؤؤذل مؤؤن هذلؤؤه وأدر الحؤ معؤؤه
حي دار ) وهذه لم تلع عن النبي للى هللا عليه ولله وسلم
وهذا الحدي يستدلون بؤه علؤى هالفؤة علؤي بعؤد النبؤي لؤلى هللا عليؤه وللؤه وسؤلم
مباشر بداللة ( من كنَ مواله فعلي مواله ) قالوا :المؤولى هؤو الحؤاكم والهلي ؤة
وعلى ذلَ فعلي هو الهلي ة بعد رسول هللا للى هللا عليه ولله وسلم مباشر
معان  ,وقد جؤاءَ كلمؤة (مؤولى) بمعنؤى
وكلمة(مولى) ل مشترَ تِل على عد
ٍ
ٌ
ؤن الهؤذ َ
لهر كما في قوله تبارَ وتعؤالى { فَؤا ْليَ ْو َم َال يُ ْْ َهؤذُ َمؤن ُك ْم فَ ْديَؤة َو َال َم َ
َين َك َ ُؤروا
مؤولى
ير [ سور الحديد ] 15 :سمى النؤار
ي َم ْو َال ُك ْم َو َب ْ َ
أ ا ْل َم َل ُ
َمأ ْ َوا ُك ُم النه ُ
ار َه َ
ً
للكافرين ,وذلَ لشد الماللقة وشد اللُحمة والقرب

1
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و(المؤؤولى) كمؤؤا يقؤؤول ابؤؤن األثيؤؤر :تُِل ؤ علؤؤى  :الؤؤرب والمالؤؤَ والمؤؤنعم والنالؤؤر
والمحب و الحليد والعبد والمعت وابؤن العؤم واللؤ ر فمؤا الؤدليل علؤى أنؤه لؤلى
هللا عليه وسلم يريد ب ا الهالفةق
فلو كان النبي للى هللا عليه ولله وسلم يريد ذلَ ألتى بكلمة لؤريحة واةؤحة وال
معؤان و لمؤاذا لؤم يقؤل :علؤي هؤو الهلي ؤة مؤن بعؤدي ق هؤل
يأتي بكلمة تحتمل عد
ٍ
كان يحب النبي للى هللا عليه وسلم أن تهتلد أمته من بعدهق
ولو كانَ الكلمة تعني الهالفة ل م من ا اللحابة ذلَ ولما بايعوا أبا بكر وتركؤوا
ي ن سؤه هؤذا
عليًّا مهال ين بذلَ أمر نبي م لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ولمؤا هؤالد علؤ ،
األمر وترَ الهالفة ل يره مةيعًا بذلَ أمر هللا ورسوله ,بل كان سيقاتل م حتى يؤتم
له األمر ,أو ي لَ دونه
موقدًٍ ا للحسن بن الحسن بن علي رةؤي هللا عؤن م  -يْكؤد مؤا
وأود أن أذكر هنا
ً
قلناه  -وهو يقول لرجل ممن غال في أهل البيؤَ  :ويحكؤم أحبونؤا هلل فؤذن أِعنؤا هللا
فأحبونا وإن علينا هللا فأب ةونا فقال له رجل  :إنكم قرابؤة رسؤول هللا لؤلى هللا
عليه وسلم وأهل بيته فقال  :ويحَ لو كان هللا مانعؤا ً بقرابؤة مؤن رسؤول هللا أحؤدا ً
ب يؤؤر ِاعؤؤة هللا لن ؤ بؤؤذلَ مؤؤن هؤؤو أقؤؤرب إليؤؤه منؤؤا أبؤا ً وأمؤا ً  ،وهللا إنؤؤي ألهؤؤاد أن
يةؤؤاعد للعالؤؤي منؤؤا العؤؤذاب ةؤؤع ين وإنؤؤي ألرجؤؤو أن يؤؤْتي المحسؤؤن منؤؤا أجؤؤره
مرتين ويلكم اتقوا هللا وقولوا فينا الح  ,فذنه أبله فيما تريدون ونحن نرةؤى بؤه
منكم ثم قال  :لقؤد أسؤاء بنؤا لباْنؤا إن كؤان هؤذا الؤذي تقولؤون مؤن ديؤن هللا ثؤم لؤم
يُِلعونا عليه ولم يُرغبونا فيه قال :فقال له الرافةؤي  :ألؤم يقؤل رسؤول هللا عليؤه
السؤؤالم لعلؤؤي "مؤؤن كنؤؤَ مؤؤواله فعلؤؤي مؤؤواله" ق فقؤؤال :أمؤؤا وهللا أن لؤؤو يعنؤؤي بؤؤذلَ
اهمر والسلِان ألفلع ل م بذلَ كما أفلع ل م باللال والزكا ولؤيام رمةؤان
وح البيَ ,ولقال ل م :أي ا الناأ هؤذا ولؤيكم مؤن بعؤدي  ،فؤذن أنلؤ َع النؤاأ كؤان
للنؤؤاأ رسؤؤو ُل هللا ك لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ك ولؤؤو كؤؤان األمؤؤر كمؤؤا تقولؤؤون إن هللا
ورسؤؤوله اهتؤؤارا عليًّ ؤا ل ؤؤذا األمؤؤر والقيؤؤام بعؤؤد النبؤؤي عليؤؤه السؤؤالم ,إن كؤؤان ألع ؤؤم
الناأ في ذلَ هِ ة و ُجرما ً إذ ترَ ما أمره به رسول هللا ك للى هللا عليه وسؤلم ك
(.)1
أن يقوم فيه كما أمره أو يعذر فيه إلى الناأ
إذًا ل المولى الذي يستدلون به على إمامة علي رةي هللا عنه وأرةاه بعد النبي
للى هللا عليه ولله وسلم كما نرى ال داللة فيؤه أبؤدا ً ولؤذلَ تجؤد عؤالم م النؤوري
الِبرسي يقول  ( :لم يلرد النبي لعلي بالهالفة بعده بال فلل فؤي يؤوم غؤدير هؤم
معان يُحتاج إلى تعيين مؤا هؤو المقلؤود من ؤا
وأشار إلي ا بكالم مجمل مشترَ بين
ٍ
إلى قرا ن أهك ()2
ِ - 1بقاَ ابن سعد ()320 ، 319/5
 - 2فلل الهِاب م206 - 205 :
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ولد ثابَ لعلي رةي هللا عنه في زمن النبي للى هللا عليؤه وللؤه
ثم إن المواال
ٌ
وسلم وبعد زمن النبي لؤلواَ هللا وسؤالمه عليؤه ف ؤو فؤي زمؤن النبؤي مؤولى وبعؤد
وفا النبي مولى واكن هو موالنا رةي هللا عنؤه وأرةؤاه ,وكؤل المؤْمنين بعةؤ م
َين ل َمنُؤؤواْ
سؤؤولُهُ َوالهؤذ َ
أوليؤؤاء بعؤؤص كمؤؤا قؤؤال هللا تبؤؤارَ وتعؤؤالىَ { :إنه َمؤؤا َو َلؤؤي ُك ُم ّللاُ َو َر ُ
[الما د ]55:

ولتمام ال ا د نذكر سبب ورود حدي  ( :من كنَ مواله فعلي مواله):
بدايةً :البد أن نعلم أن النبي لؤلى هللا عليؤه وللؤه وسؤلم كؤان راجعؤا ً فؤي سؤ ره مؤن
مكة إلى المدينة بعد أن أن ى حجه للواَ هللا وسالمه عليه  ,رحلة الس ر كما هو
معلوم تست ر ما بين همسة إلى سبعة أيام وكان من عاد النبي لؤلى هللا عليؤه
ارا  ,فأثناء راحته عند غؤدير هؤم قؤال
ولله وسلم إذا سافر أن يمشي ليالً ويرتاد ن ً
هذا الكالم ال يريد به الهالفة وإنما يريد به رفؤ غةؤب بعؤص اللؤحابة علؤى علؤي
رةي هللا عنه,فأراد أن يبين ل م أن من يحب الرسول للى هللا عليه وسلم فليحؤب
عليًّا وال يحمل له ة ينة
فلو كان النبي للى هللا عليه وسلم يريد هالفة علي لحرم على أن يقول هذا في
يؤؤوم عرفؤؤه والحجؤؤاج كل ؤؤم مجتمعؤؤون  ,حتؤؤى إن غؤؤدر أهؤؤل المدينؤؤة ش ؤ د لؤؤه بؤؤاقي
المسلمين من غير أهل المدينة  ,هم يقولون كؤان النبؤي ها ؤا ً أن يُ َؤرد قولؤه إذا بلؤه
نؤز َل َإلَ ْيؤََ َمؤن هر َبؤََ
ٱلر ُ
هذه الهالفة!! ,حتى نزل قولؤه تعؤالى{ :يَؤكأَي َ ا ه
سؤو ُل بَ َل ْؤه َمؤآ أ ُ َ
ٱّلِلُ يَ ْع َل ؤ ُمََ َمؤ َ
ؤاأ [الما ؤؤد  , ]67:ف ؤؤل
َو َإن له ؤ ْم ت َ ْعَ ؤ ْل فَ َمؤؤا بَله ْؤؤََ َر َ
ؤن ٱلنهؤ َ
سؤؤالَتَهُ َو ه
يهاد من أهل المدينة أن يردوا قوله ,ثؤم يتؤرَ النؤاأ كل ؤم فؤي الحجؤي ويهاِؤب
أهل المدينة فقِ !! ما هذا التناقص ق
ثؤؤم لمؤؤاذا يهؤؤاد النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم مؤؤن اللؤؤحابة ق! وهؤؤم الؤؤذين تركؤؤوا
أموال م وأوالدهم وديارهم وهاجروا في سبيل هللا  ,وهم الذين قاتلوا فؤي سؤبيل هللا
 ,الذين شاركوا في بدر وأحد والهند والحديبية وهيبر وحنين وفتع مكؤة وتبؤوَ
 ,قد بذلوا ال ُم َ واألموال في سبيل هللا سؤبحانه وتعؤالى  ,وسؤارعوا وتنافسؤوا فؤي
ِاعة رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم وتلبيؤة أوامؤره  ,ثؤم بعؤد ذلؤَ يهؤاد النبؤي
للى هللا عليه وسلم من م أال يقبلوا أمره بهالفة علؤي رةؤي هللا عنؤه ! هؤل يُعقؤل
هذاق

قال أهل العلم :إنما هم النبي أهل المدينة لسببين :
السبب األول  :قبل أن يهرج النبي للى هللا عليه وسلم إلى الح كان في المدينؤة
وكان قؤد أرسؤل هالؤد بؤن الوليؤد إلؤى الؤيمن فؤي قتؤال  ,فانتلؤر هالؤد بؤن الوليؤد فؤي
ج اده وأرسل إلى النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم بالنلؤر ,وأن عنؤدنا غنؤا م فأرسؤل
إلينا من ي َه َمأ هذه ال نا م فأرسل النبي للى هللا عليه وسؤلم علؤي بؤن أبؤي ِالؤب
إلى اليمن ليهمأ ال نا م ثم أمره أن يدركؤه فؤي مكؤة فؤي الحؤ  ,ذهؤب علؤي إلؤى
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الؤؤيمن و قُسؤؤم ال نؤؤا م ثؤؤم أهؤؤذ امؤؤرأ مؤؤن السؤؤبي فؤؤدهل علي ؤؤا – يعنؤؤي جامع ؤؤا –
ف ةب بعؤص اللؤحابة كبريؤد بؤن الحلؤين لؤذلَ  ,فؤذهب إلؤى النبؤي فؤي المدينؤة
نلؤيب
للواَ هللا وسالمه عليه وأهبره بما حد من علي ,م العلم بؤأن عليًّؤا لؤه
ٌ
فؤؤي الهمؤؤأ ألنؤؤه مؤؤن ذوي القربؤؤى ,ونلؤؤيبه أكثؤؤر مؤؤن هؤؤذه الجاريؤؤة التؤؤي أهؤؤذها,
ع ْنهُ قَؤا َل :بَعَؤ َ النهبَؤي
ّللاُ َ
ي ه
والحدي في لحيع البهاري ( )4093عن بُ َر ْي َد َ َر َة َ
ع َليًّؤؤا َ ,وقَ ؤ ْد
ؤص َ
س ؤله َم َ
ّللاُ َ
ع َليًّؤؤا َإلَؤؤى َها َل ؤ ٍد َل َي ْق ؤ َب َ
َ
ؤأَ ,و ُك ْنؤؤَُ أ ُ ْب َ ؤ ُ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ل ؤلهى ه
ص ا ْل ُه ُمؤ َ
َ
َ
َ
َ
َ
سؤله َم
ّللاُ َ
س َل ,فقُ ْلَُ َل َها َل ٍد :أ َال ت َ َرى َإلَى َهذا ,فلَ هما قؤد َْمنَا َ
علَؤى النه َبؤي َ َ
علَيْؤ َه َو َ
ا ْغت َ َ
لؤلهى ه
ع َليًّؤاق فَقُ ْلؤَُ :نَعَؤ ْم قَؤا َلَ :ال ت ُ ْب َ ْ
ةؤهُ فَؤ َذ هن لَؤهُ فَؤي
ص َ
َذك َْرَُ َذ َلََ لَهُ فَقَا َل :يَا بُ َريْؤ َد ُ أَتُؤ ْب َ ُ
ؤأ أ َ ْكثَؤ َؤر َمؤ ْ
ؤن َذ َلؤؤََ " وفي روايؤؤة أحمؤؤد ( )22995قؤؤال لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم
ا ْل ُه ُمؤ َ
ي َم ْو َالهُ"
لبريد َ ":م ْن ُك ْنَُ َم ْو َالهُ فَعَ َل ،
السؤؤبب الثؤؤاني  :عؤؤن أبؤؤي سؤؤعيد الهؤؤدري  ،أنؤؤه قؤؤال  « :بعؤ رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا
عليه وسلم علي بن أبي ِالب إلى اليمن »  ،قال أبو سعيد  :فكنَ ممن هرج معؤه
 ،فلما أهذ من إبل اللؤدقة سؤألناه أن نركؤب من ؤا ونؤريع إبلنؤا  ،فكنؤا قؤد رأينؤا فؤي
إبلنا هلالً  ،فأبى علينا  ،وقال  :إنما لكم من ا س م كما للمسلمين قال  :فلما فؤرد
علي وانِل من اليمن راجعًؤا ,أ همؤر علينؤا إنسؤانًا ,وأسؤرع هؤو فؤأدرَ الحؤ  ،فلمؤا
قةى حجته قال له النبي للى هللا عليؤه وسؤلم  « :ارجؤ إلؤى ألؤحابَ حتؤى تقؤدم
ي منعنؤا إيؤاه ،
علي م »  ،قال أبو سعيد  :وقد كنا سؤألنا الؤذي اسؤتهل ه مؤا كؤان علؤ ،
فَ َعل  ،فلما جاء عرد في إبل اللدقة أن قد ُركبَ  ،رأى أثر المركؤب  ،فؤذ هم الؤذي
أ همره والمه  ،فقلَ أنا  :إن شاء هللا إن قدمَ المدينة ألذكرن لرسؤول هللا لؤلى هللا
عليؤؤه وسؤؤلم وألهبرنؤؤه مؤؤا لقينؤؤا مؤؤن ال ل ؤؤة والتةؤؤيي قؤؤال  :فلمؤؤا قؤؤدمنا المدينؤؤة
غؤؤدوَ إلؤؤى رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم أريؤؤد أن أفعؤؤل مؤؤا كنؤؤَُ َحل ؤؤَُ عليؤؤه ،
فلقيَ أبا بكر هار ًجا من عند رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم فوقؤد معؤي ور هحؤب
بي وسألني وسألته  ،وقال  :متى قدمَ ق قلَ  :قؤدمَ البارحؤة  ،فرجؤ معؤي إلؤى
رسول هللا للى هللا عليه وسلم فدهل فقال  :هذا سعد بن مالؤَ بؤن الشؤ يد  ،قؤال :
ي
« ا ذن له »  ،فدهلَ فحييَُ رسول هللا للى هللا عليه وسلم وجؤاءني وسؤلم علؤ ه
وسألني عن ن سي وعن أهلي فأح ى المسألة  ،فقلَ له  :يؤا رسؤول هللا  ،مؤا لقينؤا
من علي ٍ من ال ل ة وسؤوء اللؤحبة والتةؤيي  ،فانتبؤذ رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه
وسلم ,وجعلَ أنا أعدد ما لقينا منه ,حتى إذا كنؤَ فؤي وسؤِ كالمؤي ةؤرب رسؤول
هللا للى هللا عليه وسلم على فهذي  ،وكنؤَ منؤه قريبًؤا ثؤم قؤال  « :سؤعد بؤن مالؤَ
الش يد َ ,مه  ،بعص قولَ ألهيَ علي  ،فوهللا لقؤد علمؤَ أنؤه أحسؤن فؤي سؤبيل هللا
»  ،قال  :فقلَ في ن سي  :ثكلتؤَ أمؤَ سؤع َد بؤن مالؤَ  ،أال أرانؤي كنؤَ فيمؤا يكؤره
منذ اليوم  ،وما أدري  ،ال جرم ,وهللا ال أذكره بسوء أب ًدا سرا وال عالنية " ()1
ً
ََ َ

 -1رواه البي قي في دال ل النبو ( )495/5وقال ابن كثير:إسنا ٌد جيد على شرِ النسا ي أهرجه البي قي
وغيره
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مما سب يتةع أن عليًا رةي هللا عنه لما كثر فيه القيؤل والقؤال مؤن ذلؤَ الجؤيش
بسبب تةييقه علؤي م ومنعؤه إيؤاهم اسؤتعمال إبؤل اللؤدقة واسؤترجاعه مؤن م ال ُحلؤل
التي أِلق ا ل م نا به ,لذلَ  -وهللا أعلم -أراد النبؤي لؤلى هللا عليؤه أن يبؤرأ سؤاحة
علي رةي هللا عنه ويبين عدالته وفةله وأمانته وأن الحؤ معؤه ,فقؤام فؤي النؤاأ
هِيبًا فَبَ هرأ َ ساحته  ,ورف مؤن قؤدره ,ونبؤه علؤى فةؤله ,ليزيؤل مؤا وقؤر فؤي قلؤوب
كثير من الناأ وكان ذلَ يوم األحد بعدما رج الرسول للى هللا عليؤه وسؤلم مؤن
حجته وت رد من مناسكه ,وهو فؤي ِريقؤه متج ً ؤا إلؤى المدينؤة ب ؤدير ُهؤم وذكؤر
نحو هذا ابن كثير في البداية والن اية ()1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
 -3الما د 67 :
نؤز َل إَلَ ْيؤََ َمؤؤن هربَؤََ َوإَن لهؤ ْم ت َ ْعَؤ ْل فَ َمؤا بَله ْؤََ َر َ
ٱلر ُ
سؤؤالَتَهُ َو ه
{ يَؤكأَي َ ا ه
سؤو ُل بَ َل ْؤه َمؤآ أ ُ َ
ٱّلِلُ
ٱّلِل الَ َي ْ دَي ٱ ْلقَ ْو َم ٱ ْلكَا َف َر َ
ين
َي ْع َل ُمََ َم َن ٱلنه َ
اأ َإ هن ه َ
والمعنى:
ش فؤي ذلؤَ أحؤداً,
يا أي ا الرسول ،بل ْه الناأ جميعا ً بكل ما أوحى هللا إليؤَ ،وال تهؤ َ
تهد مكروهاً ،فذن كتمَ شي ًا مما أمرَ بتبلي ؤه تكؤن قؤد هال ؤَ أمؤر ربؤَ إن
وال
ْ
هللا يح َ من مكا د الناأ ويمنعَ من أذاهم وفتك م
قال القرِبي :

 -1ابن كثير/البداية والن اية ()185/5
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نؤز َل َإ َليْؤََ َمؤن هر َبؤََ
ٱلر ُ
فيه مس لتان:األولى ك قوله تعالى { :يَؤ ۤكأَي َ ا ه
سؤو ُل بَ َلؤ ْه َمؤآ أ ُ َ
قيل :معناه أ َ َ ر التبليه؛ ألنه كان في أول اهسالم يه يؤه هوفؤا ً مؤن المشؤركين ،ثؤم
علؤمه مؤن النؤاأ وكؤان عمؤر رةؤي
أمر بذ اره في هذه اكية ،وأعلمه هللا أنؤه َي َ
سراً؛ وفي ذلَ نزلَ {:يأَي َ ا ٱلنه َبؤي
هللا عنه أول من أ ر إسالمه وقال :ال نَعبد هللا َ
ٱّلِلُ َو َم َن ٱتهبَعَََ َم َن ٱ ْل ُم ْْ َمنَ َ
ين [األن ؤال ]64 :فؤدلَ اكيؤة علؤى رد قؤول مؤن
َح ْ
سبََُ ه
قال :إن النبي للى هللا عليه وسؤلم كؤتم شؤي ا ً مؤن أمؤر الؤدين ت َ َقيهؤة ،وعلؤى بِالنؤه،
س هؤر إلؤى أحؤد شؤي ا ً مؤن أمؤر
الرافةة ،ودلَ على أنه للى هللا عليه وسلم لم يُ َ
وهم ه
الدَين؛ ألن المعنى َب َله جمي ما أُنزل إليَ اهراً ،ولؤوال هؤذا مؤا كؤان فؤي قولؤه عؤز
سالَتَهُ فا ؤد وقيؤل :بلؤه مؤا أنؤزل إليؤَ مؤن ربؤَ
وجلَ { :و َإن له ْم ت َ ْعَ ْل فَ َما بَله ََْ َر َ
في أمر زينب بنَ جحش األسدية رةي هللا عن ا وقيل غير هذا ،واللحيع القؤول
بالعموم
قال ابن عباأ :المعنى بَ َله جمي ما أنزل إليَ من ربَ ،فذن كتمؤََ شؤي ا ً منؤه فمؤا
بله ؤََ َرسؤؤالته؛ وهؤذا تأديؤؤب للنبؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤلم ،وتأديؤؤب لحملؤة ال َعلؤؤم مؤؤن
أمؤر نبيؤه أنؤه ال يكؤتم
أمته أال يكتموا شي ا ً من أمر شريعته ،وقد ع َلم هللا تعؤالى مؤن َ
شؤؤي ا ً مؤؤن َوحْ يؤؤه؛ وفؤؤي لؤؤحيع مسؤؤلم عؤؤن مسؤؤرو عؤؤن عا شؤؤة أن ؤؤا قالؤؤَ " :مؤؤن
حدثَ أن محمدا ً لؤلى هللا عليؤه وسؤلم كؤتم شؤي ا ً مؤن الؤوحي فقؤد كؤذب؛ وهللا تعؤالى
سؤالَتَهُ
نؤز َل إَلَ ْيؤََ َمؤن هربَؤََ َوإَن لهؤ ْم ت َ ْعَؤ ْل فَ َمؤا بَله ْؤََ َر َ
ٱلر ُ
يقول { :يَ ۤكأَي َ ا ه
سو ُل بَ َل ْه َمآ أ ُ َ
( ")1وقؤؤبع هللا الؤؤروافص حي ؤ قؤؤالوا :إنؤؤه لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم كؤؤتم شؤؤي ا ً ممؤؤا
أوحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى هللا إليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان بالنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاأ حاجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
ٱّلِلُ يَ ْع َلؤ ُمََ َمؤ َ
ؤاأ دليؤؤل علؤؤى نبوتؤؤه؛ ألن هللا عؤؤز
ؤن ٱلنهؤ َ
الثانيؤؤة  :قولؤؤه تعؤؤالىَ { :و ه
وجل أهبر أنه معلوم ،ومن ةمن سبحانه له ال َعلمة فال يجوز أن يكون قؤد تؤرَ
شي ا ً مما أ َ َمؤره هللا بؤه وسؤبب نؤزول هؤذه اكيؤة " :أن النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
ؤاهت َ َر َ
كؤؤان نؤؤازال ً تحؤؤَ شؤؤجر فجؤؤاء أعرابؤؤي فؤ ْ
ِ سؤؤي ه وقؤؤال للنبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه
وسلم :من يمنعَ منيق فقال« :هللا»؛ فذُ َعرَ ي ُد األعرابي وسقِ السؤيد مؤن يؤدَه،
وةؤؤرب برأسؤؤه الشؤؤجر حتؤؤى ٱنتثؤؤر دَماغؤؤه " ؛ ذكؤؤره الم ؤؤدوي وذكؤؤره القاةؤؤي
َعياص في كتاب الش اء قال :وقد ُر َويَ هذه القلة فؤي اللؤحيع ،وأن َ
غ ْؤو َر بؤن
الحار لاحب القلة ،وأن النبي للى هللا عليه وسلم ع ا عنه؛ فرج إلؤى قومؤه
وقال :ج تكم من عند هير الناأ وقد تقدم الكالم في هؤذا المعنؤى فؤي هؤذه السؤور
سؤ ُ
ِواْ إَلَؤ ْي ُك ْم أَيْؤ َديَ ُ ْم [الما ؤد  ]11 :مسؤتوفى ،وفؤي
عند قوله { :إَ ْذ َهؤ هم قَ ْؤو ٌم أَن يَ ْب ُ
«النساء» أيةا ً في ذَكر لال الهؤود وفؤي لؤحيع ومسؤلم " عؤن جؤابر بؤن عبؤد
هللا قال :غزونا م رسول هللا للى هللا عليه وسلم غؤزو قَبؤ َل نَجْ ؤ ٍد فأدر َكنَؤا رسؤو ُل
هللا للى هللا عليه وسلم في وا ٍد كثير ال َع َ
ةا َه فنزل رسول هللا للى هللا عليؤه وسؤلم
تحؤؤَ شؤؤجر فعله ؤ سؤؤي ه ب لؤؤن مؤؤن أغلؤؤان ا ،قؤؤال :وت ؤؤر النؤؤاأ فؤؤي الؤؤوادي
يَست َ لون بالشؤجر ،قؤال  :فقؤال رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم« :إن رجؤالً أتؤاني
لؤ ْلتا ً
وأنا نا م فأهذ السيد فٱستيق َ وهو قا م على رأسي فلم أشؤعر إال والسؤيد َ
 - 1لحيع مسلم()177
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في يده فقال لي :من يمنعَ مني ك قال ك قلؤَ :هللا ,ثؤم قؤال فؤي الثانيؤة :مؤن يمنعؤَ
يعؤرص لؤؤه
منؤي ك قؤؤال ك قلؤَ :هللا قؤؤال :فشؤام
َ
السؤيد ف ؤؤا هؤو ذا جؤالأ» " ثؤؤم لَؤ ْم َ
)
1
رسول هللا للى هللا عليه وسلم"(  ،وقؤال ٱبؤن عبؤاأ :قؤال النبؤي لؤلى هللا عليؤه
وسلم " :لما بعثني هللا برسالته َةقَ ب ا َذرعا ً وعرفَ أن من النؤاأ مؤن يكؤذبني
فأنزل هللا هذه اكية " وكان أبو ِالب يرسل كل يوم مؤ رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه
ٱّلِلُ يَ ْع َلؤ ُمََ َم َ
ؤاأ فقؤال
ؤن ٱلنه َ
وسلم رجاال ً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلَ { :و ه
لؤمني مؤن الجؤن واهنؤأ فؤال
النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم " :يؤا عمؤاه إن هللا قؤد َ
ع َ
أحتاج إلى من َيحرسني "( )2قلَ :وهذا يقتةي أن ذلَ كان بمكة ،وأن اكية مكيؤة
وليأ كذلَ ،وقد تقدم أن هذه السور مدنية بذجماع؛
ومما يدل على أن هذه اكية مدنية ما رواه مسلم في اللحيع " عن عا شؤة قالؤَ:
س َ ر رسول هللا للى هللا عليه وسلم َم ْقدَمه المدينَؤة ليلؤةً فقؤال«:ليؤَ رجؤالً لؤالحا ً
من ألحابي يحرسني الليلة» قالَ :فبينا نحن كذلَ سمعنا َه ْ
سؤالد؛ فقؤال:
ش َهشة َ
«من هذا»ق قؤال :سؤعد بؤن أبؤي وقؤام فقؤال لؤه رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم:
هؤود علؤى رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
«ما جاء بَ»ق فقال :وق فؤي ن سؤي
ٌ
)
3
(
فج ؤؤَ أحرسؤؤه؛ فؤؤدعا لؤؤه رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ثؤؤم نؤؤام " وفؤؤي غيؤؤر
اللؤؤحيع " قالؤؤَ :فبينمؤؤا نحؤؤن كؤؤذلَ سؤؤمعَ لؤؤوَ السؤؤالد؛ فقؤؤال« :مؤؤن هؤؤذا»ق
فقالوا :سعد و ُح َذ ْي ة ج نا نحرسَ؛ فنام للى هللا عليه وسؤلم حتؤى سؤمعَُ َ
غِيِؤهُ
ونزلؤؤَ هؤؤذه اكيؤؤة()4؛ فؤؤأهرج رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم رأسؤؤه مؤؤن قُبهؤؤة أ َد َم
سؤاالَتَ َه»
وقال« :ٱنلرفوا أي ا الناأ فقد َ
ع َ
لمني هللا» ( )5وقرأ أهل المدينؤةَ « :ر َ
سؤالَتَهُ» علؤى التوحيؤد ك؛ قؤال النحؤاأ:
على الجم وأبو عمؤرو وأهؤل الكوفؤةَ « :ر َ
والقراءتان حسنتان والجم أبْؤيَن؛ ألن رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم كؤان ينؤزل
 - 1لحيع مسلم()843
 -2باِل أهرجه الواحدي عن ابن عباأ رةي هللا عن ما
 -3رواه الشيهان :البهاري( )6804ومسلم( )2410والل

له

 -4وهذا يدل على أن هذه اكية نزلَ في السنة األولى من ال جر ,أي قبل ال دير بسنواَ َعد  ,فكيد
يجعل ا الشيعة في األمر بوالية علي ,وهم يقولون أن األمر بوالية علي كان بعد حجة الوداع وبذلَ تبِل
علَى ُم ْك ٍ َونَ هز ْلنَا ُه
اأ َ
حجت م ومعلو ٌم أنه القرلن نزل م رقًا قال تعالىَ {:وقُ ْرلَنًا فَ َر ْقنَا ُه َلت َ ْق َرأ َ ُه َ
ع َلى النه َ
ت َ ْن َز ً
يال [اهسراء ] 106:فقد تنزل لية أو بعص لياَ -من سور ٍ ما -في عام وتنزل لياَ أهرى من ن أ
السور بعدها بش ور أو بأعوام كثير  ,كما هو الحال هنا في سور الما د  ,فآية ( اليوم أكملَ لكم
سو ُل بَ َل ْه َما
الر ُ
دينكم ) نزلَ يوم عرفة في حجة الوداع التي في العام العاشر من ال جر ,لكن لية{ يَا أَي َا ه
أ ُ ْن َز َل َإلَ ْيََ َم ْن َر َبََ نزلَ في العام األول ,فان ر كم بين هاتين اكيتين من الزمن ,وكذلَ قلة موسى م بني
سى إَنها لَ ْن نَ ْد ُهلَ َا أَبَدًا َما دَا ُموا
اسرا يل -عندما ِلب من م أن يدهلوا األرص المقدسة فرفةوا وقالوا {يَا ُمو َ
فَي َا َفا ْذ َه ْب أ َ ْنََ َو َربََ َفقَاتَ َال َإنها َها ُهنَا قَا َع ُدونَ [الما د  -] 24:وهذه القلة ذُكرَ في سور الما د ونزلَ
قبل غزو بدر بال شَ – وغزو بدر كانَ في العام الثاني من ال جر  -ولذلَ استش د ب ا اللحابي سعد بن
معاذ رةي هللا عنه -عندما استشار النبي للى هللا عليه وسلم األنلار ل زو بدر -فقال سعد(:ال نقول لَ كما
قالَ بنو اسرا يل لموسى:اذهب أنَ وربَ فقاتال إنا ها هنا قاعدون وأيةًا قال ذلَ المقداد بن األسود
رةي هللا عنه وكل هذا ثبَ بالسند اللحيع وات قَ على ذكره كتب السير ) وان ر َك ْم بين غزو بدر
وحجة الوداع من الزمن
 -5رواه الترمذي(  )3046ولححه األلباني في لحيع سنن الترمذي ,وكذا الحاكم( ) 3221ولححه
ووافقه الذهبي
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بينؤؤهُ؛ واهفؤؤراد يؤؤدل علؤؤى الكثؤؤر ؛ ف ؤؤي كالملؤؤدر
عليؤؤه الؤؤوحي شؤؤي ا ً فشؤؤي ا ً ثؤؤم يُ َ
والملؤؤدر فؤؤي أكثؤؤر الكؤؤالم ال يجمؤؤ وال يثنؤؤى لداللتؤؤه علؤؤى نوعؤؤه بل ؤؤه كقولؤؤه:
لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو َها [إبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراهيم]34 :
{ َو َإن تَعُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدواْ َن ْع َمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةَ ه َ
ٱّلِل الَ تُحْ ُ
ّلِل الَ يَ ْ دَي ٱ ْلقَ ْو َم ٱ ْلكَافَ َر َ
ين أي ال يرشدهم وقد تقدم
{ َإ هن ٱ ه َ
سؤؤؤو َل إَال ه ٱ ْلؤؤؤبَالَ ُ
د
وقيؤؤؤل :أ َ ٍَ ْب َلؤؤؤه أنؤؤؤَ فأمؤؤؤا ال َ دايؤؤؤة فذلينؤؤؤا ن يؤؤؤره { همؤؤؤا َ
ٱلر ُ
علَؤؤؤى ه
[الما د  ]99 :وهللا أعلم أهك()1

وعند الشيعة يؤرون أن هؤذه اكيؤة نزلؤَ لتؤأمر الرسؤول بؤأن يبلؤه اللؤحابة بذمامؤة
علي ٍ:
قال القمي:
قوله { :يا أي ا الرسول بله ما أنزل إليَ من ربَ قال :نزلَ هذه اكيؤة فؤي علؤي
{ وإن لم ت عل فما بل ؤَ رسؤالته وهللا يعلؤمَ مؤن النؤاأ قؤال :نزلؤَ هؤذه اكيؤة
في منلرد رسول هللا للى هللا عليه ولله من حجة الوداع وح رسول هللا لؤلى
ثؤم ذكرالقمؤي
هللا عليه ولله حجة الوداع لتمام عشر حجؤ مؤن مقدمؤه المدينؤة
أهبارا مركبة من حؤ ٍ وباِؤل ,ثؤم افتؤرى علؤى اللؤحابة فقؤال :فؤاجتم قؤوم مؤن
ً
ألحابه وقالوا :يريد محمد أن يجعل اهمامة في أهؤل بيتؤه فهؤرج أربعؤة ن ؤر مؤن م
إلى مكة ودهلوا الكعبة تعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيما بين م كتابؤا ً إن مؤاَ محمؤد أو
قتؤؤل أن ال يؤؤردوا هؤؤذا األمؤؤر فؤؤي أهؤؤل بيتؤؤه أبؤؤدا ً فؤؤأنزل هللا علؤؤى نبيؤؤه ف ؤي ذلؤؤَ {:أ َ ْم
سؤبُ َ
أَب َْر ُموا أ َ ْمرا ً فَ َذنها ُمب َْر ُم َ
سؤلُنَا
سؤ َم ُ َ
ون أَنهؤا َال نَ ْ
ون * أ َ ْم يَحْ َ
س هؤر ُه ْم َونَجْ َؤوا ُهم بَلَؤى َو ُر ُ
لَ َد ْي َ ْم يَ ْكتُبُ َ
ون [الزهرد]80-79 :
وال يه ى كذب وبِالن هذا الكالم وإنمؤا أراد هللا أن ي ةؤحه وي ؤر كذبؤه لتجر ؤه
على اللحابة ,فاكياَ التؤي ذكرهؤا مكيؤة-أي نزلؤَ قبؤل ال جؤر  -بات ؤا العلمؤاء ,
وقد زعم أن ا نزلَ في هذا الموقد في حجة الوداع ثم تمؤادى القمؤي فؤي كذبؤه
فقال  :قال رسول هللا للى هللا عليه ولله  :إنه أميؤر المؤْمنين -يعنؤي عليًؤا -وإمؤام
المتقين وقا د ال ر المحجلين ،يقعؤده هللا يؤوم القيامؤة علؤى اللؤراِ فيؤدهل أوليؤاءه
الجنة وأعدا ه النؤار!! فقؤال ألؤحابه الؤذين ارتؤدوا بعؤده :قؤد قؤال محمؤد فؤي مسؤجد
الهيؤؤد مؤؤا قؤؤال ,وقؤؤال هؤؤا هنؤؤا مؤؤا قؤؤال ,وإن رج ؤ إلؤؤى المدينؤؤة يأهؤؤذنا بالبيعؤؤة لؤؤه
فاجتمعوا أربعة عشر ن را ً وتآمروا على قتل رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وللؤه
فحدثني أبي عن مسلم بن هالد عن محمد بؤن جؤابر عؤن ابؤن مسؤعود قؤال :قؤال لؤي
رسول هللا للى هللا عليه ولله لمؤا رجؤ مؤن حجؤة الؤوداع يؤا ابؤن مسؤعود قؤد قؤرب
األجؤؤل ونعيؤؤَ إلؤؤي ن سؤؤي فمؤؤن لؤؤذلَ بعؤؤديق فأقبلؤؤَ أعؤؤد عليؤؤه رج ؤالً رج ؤالً ،فبكؤؤى
رسول هللا للى هللا عليه ولله ثم قؤال :ثكلتؤَ الثواكؤل فؤأين أنؤَ عؤن علؤي بؤن أبؤي
ِالؤؤب ,لؤؤم ال تقدمؤؤه علؤؤى الهلؤ أجمعؤؤين ،يؤؤا ابؤؤن مسؤؤعود إنؤؤه إذا كؤؤان يؤؤوم القيامؤؤة

 -1ت سير القرِبي ()212-215/6
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رفعَ ل ذه األمة أعالم ،فأول األعالم لوا ي األع م م علي بن أبي ِالب والنؤاأ
أجمعين تحَ لوا ه ينادي منا ٍد :هذا ال ةل يا ابن أبي ِالب أهك()1

وقال الِوسي في التبيان:
قيل في سبب نزول هذه اكية أربعة أقوال:
أحدها  -قال محمد بن كعب القر ي ،وغيرهَ :إن أعرابيا هم بقتل النبي (للى هللا
عليه وسلم) فسقِ السيد من يده وجعل يةرب برأسه شجر حتى انتثر دماغه
الثاني  -أن النبي (للى هللا عليه وسلم) كان ي اب قريشا ً فأزال هللا  -عز وجل -
باكية تلَ ال يبة وقيل كان للنبي (للى هللا عليه وسلم) حراأ بين ألحابه،
فلما نزلَ اكية قال الحقوا بمالحقكم ،فان هللا علمني من الناأ
الثال  -قالَ عا شةَ :إن المراد بذلَ إَزالة التوهم أن النبي (للى هللا عليه وسلم)
كتم شي ا ً من الوحي للتقية
الراب  -قال أبو جع ر وأبو عبد هللا (علي ما السالم)َ :إن هللا تعالى لما أوحى الى
النبي (للى هللا عليه وسلم) أن يستهلد عليا ً كان يهاد أن يش ذلَ على
جماعة من ألحابه ،فأنزل هللا تعالى هذه اكية تشجيعا ً له على القيام بما أمره
بأدا ه
واكية في ا هِاب للنبي (للى هللا عليه وسلم) و َإيجاب عليه تبليه ما أنزل اليه
من ربه وت ديد له َإن لم ي عل وأنه يجري مجرى َإن لم ي عل ولم يبله رسالته
أهك()2
وأقول :قد تكلمنا على بِالن ما ادعاه هْالء الشيعة  -بشأن إمامة علي ٍ رةي هللا
فرص من هللا تعالى,وأن النبي أ ُ َمر بتبلي ا -بما فيه الك اية وأغنانا
عنه ,وأن ا
ٌ
أمر واحد,وهو أن م يقولون أن
عن إعادته هنا,ولكن نحب فقِ هنا أن ننوه على ٍ
اهمامة-إمامة علي وسا راأل مة االثنى عشر -فرص وركن من أركان اهسالم ,بل
هي أع م من اللال والزكا والليام والح  ,وأن من لم يْمن ب ا ف و كافر
اب َدعَا َ َم
ومن أهل النار ,فقد جاء في كتاب الكافي ج/ 2كتاب اهيمان والك رَ /ب ُ
س َال َم( )3ما يلي:
اه ْ
َْ

 -1ت سير القمي ()175 -171/1
 - 2التبيان للِوسي ()587-588/3
 - 3الكافي ()18/2
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ؤأ:
س َؤال ُم َ
اه ْ
علَؤى َه ْم ٍ
ي َْ
 -1ع َْن أ َ َبي َح ْم َز َ ع َْن أ َ َبي َج ْع َ ٍؤر ( عليؤه السؤالم ) قَؤا َل بُنَؤ َ
لؤ َؤال َ َو ه
َي
َ
لؤ ْؤو َم َو ا ْل َح ؤ َ َو ا ْل َو َاليَ ؤ َةَ ,و لَ ؤ ْم يُنَؤؤا َد بَ َ
الز َكؤؤا َ َو ال ه
علَؤؤى ال ه
ش ؤ ْي ٍء َك َمؤؤا نُؤؤود َ
َبا ْل َو َال َي َة
 -2ع ْ
علَؤؤى
ّللا ( عليؤه السؤالم ) أ َ ْوقَ ْنَؤي َ
لؤا َلعٍ قَؤا َل قُ ْلؤؤَُ َأل َ َبؤي َ
عبْؤ َد ه َ
َؤن عَجْ َؤال َن أ َ َبؤي َ
ار بَ َمؤؤا
ؤان فَقَؤؤا َل َ
سؤؤو ُل ه َ
ّللاُ َو أ َ هن ُم َح همؤدا ً َر ُ
شؤ َ ا َد ُ أ َ ْن َال إَلَ ؤهَ إَ هال ه
اه ْقؤ َؤر ُ
ّللا َو ْ َ
ُحؤدُو َد ْ َ
اهي َمؤ َ
للَ َواَُ ا ْل َه ْم َأ َو أَدَا ُء ه
ة َ
ل ْؤو ُم شَؤ َْر َر َم َ
ؤان َو َحؤ
َجا َء َب َه َم ْن َع ْن َد ه َ
الز َكا َ َو َ
ّللا َو َ
لا َدقَ َ
ين
َاو ُ َ
َ َو َو َاليَةُ َو َليَنَا َو َ
ا ْلبَ ْي َ
عد َُونَا َو الد ُهو ُل َم َ ال ه
عد َ
ل َؤال َ َو
ؤأ َ
س َؤال ُم َ
علَؤى ال ه
اه ْ
علَؤى َه ْم ٍ
ي َْ
 -3ع َْن أ َ َبي َج ْع َ ٍر ( عليه السؤالم ) قَؤا َل :بُ َنؤ َ
ه
ؤاأ
ل ْو َم َو ا ْل َح َ َو ا ْل َو َاليَ َة َو لَ ْم يُنَا َد َب َ
الزكَا َ َو ال ه
َي َبا ْل َو َاليَ َة ,فَأ َ َهؤ َذ النه ُ
ش ْي ٍء َك َما نُود َ
بَأ َ ْربَ َو ت َ َركُوا َه َذ َه يَ ْعنَي ا ْل َو َاليَةَ
ٍ
لا َد َ ( عليه السالم ) قَؤا َل :أَثَؤافَي َْ
ل َؤال َُ ,و ه
الزكَؤا ُ َ ,و
س َؤال َم ث َ َالثَؤةٌ :ال ه
 -4ع ََن ال ه
اه ْ
احبَت َ ْي َ ا
اح َد ٌ َم ْن ُ هن إَ هال بَ َ
ل َ
ا ْل َو َاليَةَُ ,ال ت َ َلع َو َ
عؤ ْ
عؤ ْ
س ؤ َة
سؤ َؤال ُم َ
ار َ َ
َ -5
اه ْ
علَؤؤى َه ْم َ
ؤن ُز َر َ
ي َْ
ؤن أ َ َبؤؤي َج ْع َؤ ٍؤر ( عليؤؤه السؤؤالم ) قَ ؤال َ:بُ َن ؤ َ
ل َال َ َو ه
أَ ْ
ار ُ :فَقُ ْلؤَُ َ :و أَي
شيَا َء َ
الزكَا َ َو ا ْل َحؤ َ َو ال ه
علَى ال ه
ل ْؤو َم َو ا ْل َو َاليَؤ َة قَؤا َل ُز َر َ
ش ؤ ْي ٍء َمؤ ْ
ة ؤ ُلق فَقَؤؤا َل :ا ْل َو َاليَؤؤةُ أ َ ْف َ
ؤن َذ َلؤؤََ أ َ ْف َ
ة ؤ ُل َألَنه َ ؤؤا َم ْتَؤؤا ُح ُ هن َو ا ْلؤ َؤوا َلي ُهؤ َؤو ال ؤ هد َلي ُل
َ
علَ ْي َ هن "
َ
ف ؤؤل يُعقؤؤل أن تكؤؤون الواليؤؤة ب ؤؤذه األهميؤؤة ولؤؤم يؤؤأَ ل ؤؤا ذكؤؤر لؤؤريع فؤؤي القؤؤرلن
ذكرا لري ًحا ال يحتمل التأويؤل وال
الكريم فاهلل تعالى ذكر أركان اهسالم في القرلن ً
االلتباأ ,فجاءَ اكيؤاَ تؤأمر بذقامؤة اللؤال وإيتؤاء الزكؤا ولؤوم رمةؤان وحؤ
البيَ لريحةً واةحة ,حتى ال يه ؤى علؤى مسؤلم شؤأن ا لتؤتم عليؤه الحجؤة فيعاقؤب
على ترك ا ,فأين اكية أو اكياَ اللريحة فؤي شؤأن الواليؤة حتؤى يعاقؤب هللا تعؤالى
من لم يمتثل ب ا ,ولقد ذكر هللا تعالى في كتابؤه مؤا يؤْدي إلؤى الك ؤر أو العؤذاب ولؤم
نجؤؤد لمؤؤن جحؤؤد إمامؤؤة علؤؤي ٍ فؤؤي القؤؤرلن ذكؤؤر وال عقوبؤؤة لؤؤريحة ف ل سؤؤيعاقب هللا
تعالى عباده على شيء لم يوةحه أو يبينه ل م بيانًا شؤافيًا ولؤم يحؤذرهم مؤن تركؤه
ؤؤب أو ألقؤؤؤى السؤؤؤم وهؤؤؤو
ؤؤذيرا جليًؤؤؤاق { إن فؤؤؤي ذلؤؤؤَ لؤؤؤذكرى لمؤؤؤن كؤؤؤان لؤؤؤه قلؤ ٌ
تحؤ ً
ش يد [  ]37:نعوذ باهلل من اتباع ال وى

فوا د ذات الة:
األولى :يرى جم ور المسلمين وجوب نلب إمام ليقؤوم بتن يؤذ أحكؤام هللا  ,ويرعؤى
ملالع المسلمين ويقوم بأمرهم وف شرع هللا تعالى,ويرى أهؤل السؤنة أن اهمامؤة
قةية مللحية تناِ باهتيار األمة من أهل الحل والعقد ,وينتلؤب اهمؤام بنلؤب م ,
كما أن ا تلع بع د من اهمام الميَ إذا قلد فيه حسن االهتيؤار لألمؤة عنؤد موتؤه,
ولم يقلد بذلَ هوى ,وأنه تجوز إمامة الم ةول م وجود ال اةؤل ,واألدلؤة علؤى
ذلَ كثير من كتاب وسنة وعمل لالع األمة()1
 -1الفصل في الملل والنحل ,11-3/4الملل والنحل .146/1وانظر كتاب اإلمامة والرد على الرافضة مقدمة
المحقق ص24 :
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الثانية :اهمامة عند االثنى عشرية تتلهم فيما يلي:
 -1أن ؤؤا ركؤؤن مؤؤن أركؤؤان اهيمؤؤان ال يؤؤتم إيمؤؤان المؤؤرء إال به وقؤؤد سؤؤب ذكؤؤر
الرواياَ بذلَ وقال ابن بابويه القمي الملقب عنؤدهم باللؤدو  " :اعتقادنؤا
فيمن جحد إمامة أمير المْمنين على بن أبى ِالب واأل مة من بعده أنؤه كمؤن
جحد نبو جمي األنبياء واعتقادنا فيمن أقؤر بؤأمير المؤْمنين وأنكؤر واحؤدا ً
من بعده من األ مة أنه بمنزلة من أقر بجمي األنبياء وأنكر نبؤو نبينؤا محمؤد
للى هللا عليه وسلم ()1
وقال الم يد -شير الِوسي " : -ات قؤَ اهماميؤة علؤى أن مؤن أنكؤر إمامؤة أحؤد مؤن
األ مة وجحد ما أوجبه هللا تعالى لؤه مؤن فؤرص الِاعؤة  ،ف ؤو كؤافر ةؤال مسؤتح
للهلود في النار" ()2
 -2يؤؤرون أن اهمامؤؤة منلؤؤب إل ؤؤى فاهمؤؤام يهتؤؤاره هللا كمؤؤا يهتؤؤار النبؤؤي  ،ويؤؤأمر
النبؤؤي بؤؤأن يؤؤدل األمؤؤة عليؤؤه ويؤؤأمر باتباعؤؤه ,فاهمؤؤام عنؤؤدهم منلؤؤوم عليؤؤه مؤؤن
الرسول للى هللا عليه وسلم أو من إمام معلؤوم وجؤاء فؤي الكؤافي عؤن أبؤي عبؤد
ّللا ( للى هللا عليه وللؤه ) َ :م ْ
د َإ َما َمؤهُ
سو ُل ه َ
هللا قال" َو قَا َل َر ُ
ؤن َمؤاََ َو َال َي ْع َؤر ُ
ّللا ( لؤلى هللا عليؤه وللؤه ) َو ك َ
َماََ َميتَةً َجا َه َليهةً َ ,و ك َ
ع َليؤا ً ( عليؤه
َؤان َ
سؤو َل ه َ
َان َر ُ
س َن ( عليه السالم ) ث ُ هم ك َ
السالم) ث ُ هم ك َ
ثُؤ هم
سي َْن ( عليؤه السؤالم )
َان ا ْل ُح َ
َان ا ْل َح َ
ؤان ُم َح همؤ َد ب َ
سؤي َْن ثُؤ هم َكؤ َ
ي ْبؤ َ
ك َ
ص َال ت َ ُكؤؤو ُن َإ هال
ع َلؤؤي ٍ أَبَؤا َج ْع َ ٍؤر
ْؤن َ
َؤان َ
و ْاأل َ ْر ُ
ؤن ا ْل ُح َ
ع َلؤ ه
()3
بَ َذ َم ٍام
 -3اهمام معلو ُم وجوبًا من الكبا ر والل ا ر كالنبي ,إال أنه ال يوحى إليؤه ولكنؤه
مل م مح هد ويرى بعة م أن معه ملَ يسدده ويرشده ويعلمه ()4
ٌ ُ َ
قال محمد جؤواد م نيؤة :إن اهمؤام يتعؤين بؤالنم مؤن النبؤي ,وال يجؤوز لنبؤي إغ ؤال
النم على هلي ته وت ويص األمر إلى اهتيار األمة ,وأن يكون اهمام معلو ًما عن
الكبا ر والل ا ر ,وأن النبي قد نم بالهالفة على علؤي بؤن أبؤي ِالؤب دون سؤواه
وأنه أفةل الهل على اهِال ( )5أهك()6
 -4البد أن يكون في كل علؤر إمؤام هؤاد يهلؤد النبؤي فؤي و ا ؤه مؤن هدايؤة
البشر وإرشادهم إلى ما فيؤه اللؤالد والسؤعاد فؤي النشؤأتين  ،ولؤه مؤا للنبؤي
من الوالية العامة على الناأ لتدبير ش ون م وملالح م وإقامؤة العؤدل بيؤن م
 ،ورف ال لم والعدوان من بين م  ،وعلى هذا فذن اهمامة اسؤتمرار للنبؤو
-1رسالة االعتقادات له ص76 :

2
تأييدا لرأيه.
 الشيخ المفيد/أوائل المقاالت ص 349:وذكره ًأيضا المجلسي في بحار األنوارً ) 390/23 ( :

 -3أصول الكافي ()20 /2

 - 4انظر :أصول الكافى  :باب فيه ذكر األرواح التي في األئمة ( )271-272/1وباب الروح التي يسدد هللا
بها األئمة ()273-274/1

 -5ال يخفى ما في قوله عن علي رضي هللا عنه أنه(أفضل الخلق على اإلطالق) من الغلو.
 -6من كتابه :الشيعة والحاكمون ص –12:الطبعة الرابعة –بيروت -دار التعارف
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فال تهلو األرص-عندهم -مؤن إمؤام معلؤوم,هو أحؤد االثنؤى عشؤر المنلؤوم
علؤؤي م عنؤؤدهم ,ولهؤؤرهم هؤؤو الحجؤؤة القؤؤا م اهمؤؤام ال ا ؤؤب ,لؤؤاحب الزمؤؤان,
الم دي محمد بن الحسن العسكري
ؤارََ َو
ثال ًثااا :جؤؤاء فؤؤي الكؤؤافي:ع َْن أَبَؤؤي َ
ع ْب ؤ َد ه َ
ّللا تَبَؤ َ
ّللا ( عليؤؤه السؤؤالم ) قَؤؤا َل :إَ هن ه َ
ت َ َعؤؤالَى أ َ ْع َ
سؤؤى َو
ِؤؤى ُم َح همؤؤدا ً ( لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه ) َ
شؤ َؤرا َ َ نُؤؤودٍ َو َإ ْبؤ َؤرا َهي َم َو ُمو َ
م َو َه ْل ؤ َ ْاأل َ ْن ؤدَا َد َو ا ْل َ ِْؤ َؤر َ ا ْل َحنَي َيهؤؤةَ
اه ْهؤ َؤال َ
َعي َ
سؤؤى ( علؤؤي م السؤؤالم ) الت ه ْو َحي ؤ َد َو ْ َ
سيَا َحةَ أ َ َح هل فَي َ ا ال ه
َ َو َح هؤر َم فَي َ ؤا ا ْل َهبَا َؤ َ َو َو َ
ِيَبَؤا َ
س ْم َحةَ َو َال َر ْهبَانَيهةَ َو َال َ
ال ه
ةؤ َ
ْ
َ
ل َؤال َ َو ه
الزكَؤا َ َو
ص َ
ع ْن ُ ْم َإل َْر ُه ْم َو ْاأل ْغ َال َل الهتَي كَانََْ َ
َ
علَ ْي َه فَي َ ؤا ال ه
علَ ْي َ ْم ث ُ هم افت َ َر َ
ؤؤن ا ْل ُم ْن َكؤ َؤؤر َو ا ْل َحؤ َ
ؤؤرا َم َو
ي َ
ؤؤر بَؤؤؤا ْل َم ْع ُر َ
َ
ؤؤال َل َو ا ْل َحؤ َ
اللؤؤيَا َم َو ا ْل َحؤؤؤ ه َو ْاأل َ ْمؤ َ
عؤ َ
ود َو النه ْؤؤ َ
ةؤلَهُ
ةؤؤو َء َو فَ ه
ّللا َو َزا َدهُ ا ْل ُو ُ
سؤ َبي َل ه َ
ا ْل َم َو َاريؤ َ َو ا ْل ُحؤدُو َد َو ا ْل َؤ َؤرا َ َ
ص َو ا ْل َج َ ؤؤا َد َفؤؤي َ
ل ؤ َل َو أ َ َح ؤ هل لَ ؤهُ ا ْل َم ْ ؤنَ َم َو ا ْل َ ؤ ْي َء َو
ؤور َ ا ْلبَقَؤ َؤر َ َو ا ْل ُم َ ه
يم ُ
سؤ َ
ب َو َب َهؤ َؤواتَ َ
َب َاتَ َح ؤ َة ا ْل َكتَؤؤا َ
س َؤجدا ً َو َ
ص َو
ب َو َجعَؤ َل لَؤهُ ْاأل َ ْر َ
نَ َ
ص َم ْ
ِ ُ ؤورا ً َو أ َ ْر َ
سؤلَهُ كَافهؤةً إَلَؤى ْاألَبْؤيَ َ
ل َرهُ بَالرعْؤ َ
اه ْن َأ َو أ َ ْع َ
س َر ا ْل ُمش َْر َك َ
ؤد َمؤا لَؤ ْم
ِاهُ ا ْل َج ْزيَةَ َو أ َ ْ
ْاأل َ ْ
ين َو فَدَا ُه ْم ثُؤ هم ك َُل َ
س َو َد َو ا ْل َج َن َو ْ َ
اء فَي َ
غي َْر َغ ْم ٍد َو قَيؤ َل لَؤهُ فَقاتَؤ ْل
اء َو أ ُ ْن َز َل َ
س َم َ
د أ َ َح ٌد َم َن ْاأل َ ْنبَيَ َ
يُ َكله ْ
ْد َم َن ال ه
علَ ْي َه َ
سي ٌ
كلهد إ هال نَ ْ سََ " ()1
س َبي َل ه َ
َ
َفي َ
ّللا ال ت ُ َ ُ َ
فالرواية-كما هو واةع -في ا ذكر مؤا أعِؤاه هللا لنبيؤه مؤن الشؤرا بمؤا في ؤا
ذكؤر للواليؤة -أهؤم األركؤان عنؤدهم -
أركان اهسالم وفرا ةؤه ولؤيأ في ؤا أي ٍ
فكيد أغ لت ا وذكرَ ما دون ا ق
وكذلَ في هِبة ألميؤر المؤْمنين علؤي بؤن أبؤي ِالؤب-كمؤا فؤي ن ؤ البالغؤة-
بيهن رةي هللا عنه أفةل ما يتوسؤل بؤه العبؤد إلؤى هللا تعؤالى ويتقؤرب بؤه إليؤه
من الِاعاَ – وليأ في ا ذكر للوالية وال لشيء لهؤر ممؤا يقؤول بؤه الشؤيعة
مهال ين به عموم المسلمين -فقالَ « :إن أفةل مؤا توسؤل بؤه المتوسؤلون إلؤى
هللا اهيمؤؤان بؤؤه وبرسؤؤوله ،والج ؤؤاد فؤؤي سؤؤبيله ،فذنؤؤه ذرو اهسؤؤالم ،وكلمؤؤة
اههالم فذن ا ال ِر  ،وإقام اللال فذن ا الملة ،وإيتاء الزكا فذن ؤا فريةؤة
واجبؤؤة ،ولؤؤوم شؤ ر رمةؤؤان فذنؤؤه ُجنؤؤة مؤؤن العقؤؤاب ،وحؤ البيؤؤَ واعتمؤؤاره
فذن ما ين يان ال قؤر ويرحةؤان الؤذنب ،ولؤلة الؤرحم فذن ؤا مثؤرا فؤي المؤال،
ومنسأ في األجل ،ولدقة السر فذن ا تك ؤر الهِي ؤة ،ولؤدقة العالنيؤة فذن ؤا
تدف ميتة السوء ،ولنا المعرود فذن ا تقؤي ملؤارع ال ؤوان.أفيةؤوا فؤي
ذكؤؤر هللا فذنؤؤه أحسؤؤن الؤؤذكر ،وارغبؤؤوا فيمؤؤا وعؤؤد المتقؤؤين فؤؤذن وعؤؤده ألؤؤد
الوعد ،واقتدوا ب ؤدي نبؤيكم فذنؤه أفةؤل ال ؤدي ،واسؤتنوا بسؤنته فذن ؤا أهؤدى
السنن ،وتعلموا القرلن فذنه أحسن الحدي  ،وت ق وا فيؤه فذنؤه ربيؤ القلؤوب،
واستش وا بنوره فذنؤه شؤ اء اللؤدور ،وأحسؤنوا تالوتؤه فذنؤه أن ؤ القلؤم،
وإن العا َلم العامل ب ير علمه ،كالجاهل الحا ر الذي ال يسؤت ي مؤن ج لؤه ،بؤل
.-1الكافي)17/ 2 ( :
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ألوم»()1

الحجة عليه أع م ،والحسر له ألزم ،وهو عند هللا
رابعًاااا :يؤؤؤرى جم ؤؤؤور المسؤؤؤلمين أن اهمامؤؤؤة تكؤؤؤون باالهتيؤؤؤار ويشؤؤؤترِون
للهالفة الراشؤد  ،هالفؤة النبؤو  ،أن تكؤون لقرشؤى عؤادل عؤن ِريؤ البيعؤة
والشورى  ،على هالد في بعص األمور مثل تحديؤد مؤن تنعقؤد ب ؤم البيعؤة()2
وللهوارج رأي هام في اهمامؤة  :فاهمؤام-عنؤدهم -ال يكؤون إال باهتيؤار حؤر
مؤؤن المسؤؤلمين  ،وإذا اهتيؤؤر فلؤؤيأ يلؤؤع أن يتنؤؤازل أو يحكؤؤم وي ؤؤل ر يس ؤا ً
للمسلمين مؤا دام قا مؤا ً بالعؤدل مجتنبؤا ً للجؤور  ،ومؤن هؤرج عليؤه يجؤب نلؤب
القتال معه  ،ولكن إذا غير السير وعدل عن الح وجب عزلؤه أو قتلؤه وال
يشترِون القرشية كما اشترِ الجم ور()3
واحؤؤت الجم ؤؤور بأحادي ؤ لؤؤحيحة ف ي لؤؤحيع البهؤؤاري( - )2611 /6فؤؤي
كتاب األحكام  -جعل بابؤا ً بعنؤوان" األمؤراء مؤن قؤريش "  ،وممؤا لهرجؤه فيؤه
قول الرسول للى هللا عليه وسلم  " :إن هذا األمر في قريش ال يعادي م أحد
إال كبؤؤه هللا علؤؤى وج ؤؤه مؤؤا أقؤؤاموا الؤؤدين "( )4وقولؤؤه لؤؤلواَ هللا عليؤؤه " :ال
يزال هذا األمر في قريش ما بقى من م اثنان " ()5
وفؤؤى كتؤؤاب اهمؤؤار مؤؤن لؤؤحيع مسؤؤلم ( )1449 /3نجؤؤد " بؤؤاب النؤؤاأ تب ؤ
لقريش والهالفة في قريش "  ،ومما جاء في هؤذا البؤاب قؤول الرسؤول لؤلى
هللا عليؤؤه وسؤؤلم ":النؤؤاأ تبؤ لقؤؤريش فؤؤي هؤؤذا الشؤؤأن "( )6وقولؤؤه لؤؤلى هللا
عليه وسلم ":ال يزال هذا األمر في قريش مابقى من الناأ اثنان"
وأهؤؤرج أحمؤؤد فؤؤي مسؤؤنده روايؤؤاَ كثيؤؤر لؤؤحيحة اهسؤؤناد تْيؤؤد هؤؤذا  ،من ؤؤا:
ْش فَ َذنه ُك ْم أ َ ْهؤ ُل َهؤ َذا
قول الرسول للى هللا عليه وسلم  " :أ َ هما بَ ْع ُد يَا َم ْعش ََر قُ َري ٍ
لؤ ْيت ُ ُموهُ بَعَؤ َ َإلَؤ ْي ُك ْم َم ْ
ؤن يَ ْل َحؤا ُك ْم َك َمؤا يُ ْل َحؤى َهؤ َذا
ّللا فَؤ َذ َذا َ
ع َ
ْاأل َ ْم َر َما لَؤ ْم ت َ ْع ُ
لؤوا ه َ
ص يَلْؤ َل ُد " ( )7واحؤت
ب فَؤي يَؤ َد َه ثُؤ هم لَ َحؤا قَ َةؤيبَهُ فَؤ َذ َذا ُه َؤو أَبْؤيَ ُ
ا ْلقَ َة ُ
يب َلقَ َةي ٍ
ب ذا أبو بكر -كما في البهاري وغيره -على األنلار يوم السقي ة فقال ":لن
يعرد هذا األمر إال ل ؤذا الحؤى مؤن قؤريش " ( )8ولؤم يأهؤذ األنلؤار ب ؤذا أول
األمر  ،ولكن سرعان ما أقروا بذلَ فبايعوا أبؤا بكؤر -مؤا عؤدا سؤعد بؤن عبؤاد
فلم يباي  -وبايعوا من جؤاءوا بعؤده مؤن قؤريش ف ؤذه الروايؤاَ اللؤحيحة لؤم
تقلر اهمامة على أهل البيَ,رةي هللا عن م ,وإنما جعلت ا في قريش عامؤة
-1خطبة رقم ( )110من نهج البالغة(  ) 210/1بشرح محمد عبده ,وبشرح ابن أبي الحديد (.)221/7

 -2انظر تاريخ المذاهب اإلسالمية ( ، )109 /1والفرق بين الفرق ص .212– 210
 -3د .علي أحمد السالوس  /مع الشيعة اال ثنى عشرية ()39-40/1
 -4البخاري()6720

 -5البخاري( )6721ومسلم ()1820

 - 6الحديث متفق عليه:رواه البخاري( )3305ومسلم()1818
-3مسند أحمد ( :رواية رقم  ) 4380وأيةًا مسند أبي يعلى ( )5024وقال محققه:اسناده لحيع و ان ر
تارير المذاهب اهسالمية  ، 109 :93/1وال ر بين ال ر م 212– 210
 -4رواه البهاري( )6442وأحمد( )391وابن حبان في لحيحه( )413وغيرهم
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ما أللحوا ولو كانَ هالؤة بأهؤل البيؤَ ,أو نؤم النبؤي علؤى أحؤ ٍد مؤن م مؤا
ي أبا بكر رةي هللا عنه
هالد اللحابة ذلَ ولما باي عل ٌ
بؤؤل إن فؤؤي كتؤؤب الشؤؤيعة اهماميؤؤة أن س ؤ م مؤؤا يْكؤؤد أن اهمامؤؤة باالهتيؤؤار وليسؤؤَ
بالنم– ولكن م يأهذون ما يواف هواهم -في الرسالة السادسة من ن ؤ البالغؤة:
عثْ َ
أن عليًا رةي هللا عنه قال :إَنههُ بَايَعَنَي ا ْلقَ ْؤو ُم الهؤذ َ
مؤان
ع َم َؤر َو ُ
َين بَؤايَعُوا أَبَؤا بَ ْكؤر َو ُ
علَيْؤؤ َه ،فَلَؤؤ ْم يَك ْ
ؤؤردهَ ،وإنه َمؤؤا
علَؤؤى َمؤؤا بَؤؤايَعُو ُه ْم َ
َ
ؤؤارَ ،والَ َلل َا َؤؤ َ
ُؤؤن َللشهؤؤا َه َد أ َ ْن يَ ْهت َ َ
ب أ َ ْن يَ ُ
سؤ هم ْوهُ إَ َمامؤا ً ك َ
اج َر َ
َؤان ذ َلؤََ هلل
ين واألنلار ،فَ َذ َن اجْ ت َ َمعُوا َ
علَؤى َر ُجؤل َو َ
الش َ
ورى َل ْل ُم َ َ
رةى "()1
َ ً
وقال كذلَ لمن جاءه يِلبه أن يكون هلي ة قال  ( :دعوني والتمسوا غيؤري فذننؤا
مسؤؤتقبلون أمؤؤرا ً لؤؤه وجؤؤوه وألؤؤوان ال تقؤؤوم لؤؤه القلؤؤوب وال تثبؤؤَ عليؤؤه العقؤؤول وإن
تركتمؤوني فؤذني كأحؤدكم ولعلؤي أسؤمعُكم وأِؤؤوعُكم لمؤن وليتمؤوه أمؤركم ,وأنؤا لكؤؤم
وزيرا ً هير لكم مني أميرا ً )()2
وهذاالنم من علي رةي هللا عنه يثبَ أن اهمامة باالهتيار ,ال بالنم كما تزعم
الشيعة اهمامية ,وكان األولى ب م اتباع رأيه لو كانوا لادقين في مواالته
ومما يْكد ذلَ أيةًا ما ذكروه في كتب التارير كمؤروج الؤذهب  ،وكتؤاب الحكومؤة
في اهسالم والكتب الكثير األهرى  ،عندما ُ
ِعن علي رةي هللا عنه اجتم النؤاأ
حوله وقالوا  :من نباي بعؤدَ فقؤال لكؤم الهيؤار الؤذي ترونؤه لؤالحا ً قؤالوا :
نباي ابنَ الحسن قال الهيار لكم أو قال :ال لمركم وال أن اكم أنتم أبلر()3
َ
ب الحسين رةي هللا عنه ألهل الكوفة  :إذا باي أهل العقل والكبؤار مؤنكم
و َكت َ َ
مسلم بؤن عقيؤل وِلبتمؤوني سؤآتي إلؤيكم إذن فاهمامؤة والقيؤاد عنؤد الحسؤين
رةي هللا عنه تكون باهتيار العقالء  ،وألحاب الحل والعقد
خامسًا :أول من قال بالولي َ بعد النبي للى هللا عليؤه وسؤلم هؤو عبؤد هللا بؤن
سؤؤبأ الؤؤذي كؤؤان ي وديًؤؤا وأ ؤؤر اهسؤؤالم,ليمكر باهسؤؤالم وأهلؤؤه ,وكؤان يقؤؤول
وهؤؤو علؤؤى ي وديتؤؤه فؤؤي يوشؤ بؤؤن نؤؤون بؤؤال لو  ،فقؤؤال فؤؤي إسؤؤالمه بعؤؤد وفؤؤا
الرسؤؤول  -لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم  -فؤي علؤؤي ٍ مثؤؤل ذلؤؤَ و قؤؤد جؤؤاء فؤؤي كتؤؤب
الشيعة ما يْكد ذلَ:
بعص أن عبد هللا بن سبأ كؤان ي وديؤا ً فأسؤلم ووالؤى عليًؤا
قال الكشى  " :ذكر
ٌ
رةؤؤي هللا عنؤؤه ،وكؤؤان يقؤؤول وهؤو علؤؤى ي وديتؤؤه فؤؤي يوش ؤ بؤؤن نؤؤون ولؤؤي
موسى بال لو ! فقال في إسالمه بعد وفا رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم فؤي
على رةي هللا عنه مثل ذلَ  ،وكان أول من ش ر بالقول ب رص إمامؤة علؤى
!! وأ ر البراء من أعدا ه وكاشد مهال يه وأك رهم  ،فمن ها هنا قال مؤن
هؤؤالد الشؤؤيعة  :ألؤؤل التشؤؤي والؤؤرفص مؤؤأهوذ مؤؤن الي وديؤؤة !! " ( )4وجؤؤاء
- 1ن البالغة م , 337 :وبشرد الشير محمد عبده( )7/3وذكره المجلسي في البحار()76/33
 - 2ن البالغة م , 336 :وبشرد الشير محمد عبده( )181/1وبحار األنوار()8/32
 - 3أن ر :من ملادر الشيعة:مروج الذهب( )393/2ون السعاد للمحمودي م, 733:ومن أهل
السنة:البداية والن اية البن كثير() 299/7
 -1رجال الكشي ص. 71
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مثل ذلَ في كتاب فر الشيعة للحسن بن موسؤى النؤوبهتي  ،وسؤعد بؤن عبؤد
هللا القمي  ،وهما من علماء الشيعة في القرن الثال ال جرى ()1
أمؤؤا الحؤؤدي الؤؤذي ذكؤؤروه فؤؤي كتؤؤب م ويسؤؤتدلون بؤؤه علؤؤى أن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه
وسؤؤلم نؤؤم علؤؤى األ مؤؤة االثنؤؤى عشؤؤر إما ًمؤؤا عنؤؤدهم ,وذكؤؤر أسؤؤماءهم  ,ف ؤؤو حؤؤدي
باِؤؤل مكؤؤذوب ,ولؤؤذلَ هؤؤال م فيؤؤه جميؤ فؤؤر الشؤؤيعة األهؤؤرى ,ومؤؤن يراجؤ كتؤب
ال َ َر يجد اهر ً عامة وهى افترا الشيعة إلى فر مهتل ة عند موَ كؤل إمؤام ،
وكؤل فرقؤؤة مؤن هؤؤذه ال ؤر يمكؤؤن أن ت تؤؤر هؤي األهؤؤرى إلؤى عؤؤد فؤر فلؤؤو كؤؤان
لؤا عليؤه ,فلمؤاذا اهتل ؤوا كؤل هؤذا االهؤتالد فؤي تعيؤين األ مؤةق,ولماذا
اهمام منلو ً
أرسل اهمام جع ر اللاد رةي هللا عنؤه ولديؤه لالنةؤمام إلؤى محمؤد الم ؤدي بؤن
عبؤؤد هللا بؤؤن حسؤؤن عنؤؤدما دعؤؤا لن سؤؤه باهمامؤؤة و هؤؤرج علؤؤى أبؤؤي جع ؤؤر المنل ؤور
الهلي ة العباسؤي ,أمؤا كؤان يعؤرد جع ؤر اللؤاد أنؤه اهمؤام المنلؤوم عليؤه وأن
ابنه موسى اهمام من بعده
بل فيما لع من األحادي ما يثبَ أن عليًّا لم يعرد أنه اهمام والهلي ة بعد النبؤي
للى هللا عليه وسلم ,وكذلَ لم يعرد العباأ عؤم النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم فقؤد
ؤاأ
ّللا ب َْن َ
ب ب َْن َما َل ٍَ أ َ هن َ
روى البهاري( )5911بسنده :عن َ
ع ْب َد ه َ
ع ْب َد ه َ
عبه ٍ
ّللا بْن َك ْع َ
ْؤن أَبَؤي َ
يب َ
علَيْؤ َه
ّللاُ َ
ّللاُ َ
أ َ ْهبَ َرهُ أ َ هن َ
ع ْنؤهُ َه َؤر َج َمؤ ْن َع ْنؤ َد النهبَؤي َ َ
لؤلهى ه
ي ه
ِا َلؤ ٍ
ب َر َةؤ َ
ع َل ه
ّللا
سؤو ُل ه َ
ؤاأَ :يؤا أ َ َبؤا َح َ
َو َ
ْؤد أَلْؤ َب َع َر ُ
ؤن َكي َ
ي َفيؤ َه فَقَؤا َل النه ُ
س ٍ
سله َم َفي َو َج َع َه الهذَي ت ُ ُؤو َف َ
اأ فَقَا َل :أ َ َال ت َ َؤراهُق
ّللاُ َ
سله َمق قَا َل :أ َ ْ
لبَ َع بَ َح ْم َد ه َ
َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
ّللا بَ َار ًا ,فَأ َ َه َذ بَيَ َد َه ا ْلعَبه ُ
سؤله َم
ّللاُ َ
ّللا بَ ْعؤ َد الؤث ه َال َ َ
سؤو َل ه َ
لؤاَ ,و ه َ
أ َ ْنؤََ َو ه َ
ّللا َ
عبْؤ ُد ا ْلعَ َ
علَيْؤ َه َو َ
ّللا إَنَؤي َأل ُ َرى َر ُ
لؤلهى ه
ب ا ْل َم ْوََ  ,فَ ْ
ع ْب َد ا ْل ُم ه
اذ َه ْب َبنَا َإلَى
د فَي ُو ُجو َه بَنَي َ
َ
سيُت َ َوفهى فَي َو َج َع َهَ ,و َإنَي َألَع َْر ُ
ِ َل َ
سأَلَهُ فَي َم ْن يَكُو ُن ْاأل َ ْم ُر ,فَ َذ ْن ك َ
ع َل ْمنَؤا َذ َلؤََ
َؤان فَينَؤا َ
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
سله َم فَنَ ْ
علَ ْي َه َو َ
َر ُ
للهى ه
َان َفي َ
َو َإ ْن ك َ
لؤلهى
لى َبنَا ,قَا َل َ
سو َل ه َ
يَ :و ه َ
ّللا َ
غي َْرنَا أ َ َم ْرنَاهُ فَأ َ ْو َ
ّللا لَ َ ْن َ
سأ َ ْلنَا َها َر ُ
ع َل ،
ّللاُ َ
سؤو َل ه َ
ّللا َ
اأ أَبَدًاَ ,وإَنَؤي َال أ َ ْ
علَ ْي َه َو َ
سؤأَلُ َ ا َر ُ
لؤلهى ه
ه
سله َم فَيَ ْمنَعُنَا َال يُ ْع َِينَا َها النه ُ
ّللاُ
)
2
(
سله َم أَبَدًا "
َ
علَ ْي َه َو َ

وهذا يْكد أن النبي للى هللا عليه وسلم لم يؤوم لعلؤي بالهالفؤة  ,فلؤو أولؤى لؤه
النبي للى هللا عليه وسلم بالهالفة يوم غدير هؤم -كمؤا يزعمؤون -لمؤا قؤال العبؤاأ
 -2وانظر أيضـا ترجمـة ابـن سـبأ فـي تنقـيح المقـال للماماقـانى ( ،) 184/2واألنـوار النعمانيـة للسـيد نعمـة هللا

الموسوي الجزائري ص . 234
 -2ورواه أيةًا البي قي في سننه ( )16350ثم قال ع َقبه :وفي هذا  -وفيما قبله -داللة على أن النبي للى
هللا عليه وسلم لم يستهلد أح ًدا بالنم عليه أهك
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ع ْنهُ بما رد ,وهالةً ه
أن هذا الحدي في
ّللاُ َ
ي ه
له هذا الكالم ولما رد عليه علي َر َة َ
مرص موَ النبي للى هللا عليه وسلم وقبيل وفاته مباشر  ,أي بعد حؤدي ال ؤدير
بأكثر من ش رين
ّللاُ َ
ي ه
ع ْنؤهُ قَؤا َل :قُ ْلؤَُ َلعَ َلؤي ٍ
ويْكد ذلَ أيةًا ما رواه البهاري ع َْن أَبَؤي ُج َح ْي َؤةَ َر َةؤ َ
ع ْنهَُ :ه ْل َع ْن َد ُك ْم شَؤ ْي ٌء َم ْ
ّللاق[ وفؤي ل ":هؤل
ّللاُ َ
ب هَ
ي ه
ؤن ا ْل َؤوحْ ي َ َإ هال َمؤا فَؤي َكتَؤا َ
َر َة َ
عندكم شي ٌء مما ليأ في القرلن" وفي لهر" :هل عنؤدكم كتؤاب"ق] قَؤا َلَ :ال َوالهؤذَي
لن َو َمؤا َفؤي َهؤ َذ َه
فَلَ َ ا ْل َحبهةَ َو َب َرأ َ النه َ
س َمةَ َما أ َ ْعلَ ُمهَُ ,إ هال فَ ْ ًما يُ ْع َِي َه ه
ّللاُ َر ُج ًال َفي ا ْلقُ ْر َ
سؤ َل ٌم
لؤ َؤحي َ َة ,قُ ْلؤؤَُ َ :و َمؤؤا فَؤؤي ال ه
ال ه
ؤير َوأ َ ْن َال يُ ْقت َؤ َل ُم ْ
لؤ َؤحي َ َةق قَؤؤا َل :ا ْلعَ ْقؤ ُل َوفَ َكؤؤاَُ ْاأل َ َ
سؤ َ
)
1
(
بَكَافَ ٍر "
وإنما سأله أبو جحي ة هؤذا السؤْال ألن بعؤص الشؤيعة زعمؤوا أن النبؤي هؤم عليًّؤا
ولل البيَ بشي ٍ ٍء مؤن الؤوحي أو أولؤى ل ؤم باهمامؤة دون غيؤرهم وقؤد سؤأل عليًّؤا
عن هذه المسألة أيةًؤا األشؤتر النهعؤي وقؤيأ بؤن عبؤاد وحؤديث ما عنؤد النسؤا ي2
ُ
 - 1البهاري( )2882والدارمي( )2356والِبراني في األوسِ ()339/2
 - 2السنن الكبـرى للنسـائي( ,)8682وقـد أخـرج ابـن عسـاكر فـي تـاريخ دمشـق( )443-442 /42بسـنده عـن
الحسن قال  :لما قدم علي البصرة قام إليه ابن الكواء و قيس بن عبادة ,فقاال له  :أال تخبرنا عن مسيرك هـذا
الذي سرت فيه تتولى على األمة تضـرب بعضـهم بـبعض ؟ أعهـد مـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم عهـده
إليك ؟ فحدثنا فأنت الموثـوق المـأمون علـى مـا سـمعت فقـال  :أمـا أن يكـون عنـدي عهـد مـن النبـي صـلى هللا

عليه وسلم في ذلك فال و هللا ,لئن كنت أول من صدق به فال أكون أول من كذب عليه ,و لو كان عنـدي مـن
عهـد فـي ذلـك مـا تركـت أخـا بنـي تـيم بـن مـرة و عمـر بـن الخطـاب يقومـان علـى
النبي صـلى هللا عليـه و سـلم ٌ
منبره ,و لقاتلهما بيدي ,و لو لم أجد إال بردي هذا ,و لكن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم يقتل قـتال و لـم

أياما و ليالي يأتيـه المـؤذن فيؤذنـه بالصـالة فيـأمر أبـا بكـر فيصـلي بالنـاس ,و هـو
يمت فجأة مكث في مرضه ً
يرى مكاني ,و لقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبى و غضب و قال ":أنتن صـواحب يوسـف
مروا أبا بكر يصـلي بالنـاس" فلمـا قـبض هللا نبيـه صـلى هللا عليـه و سـلم نظرنـا فـي أمورنـا فاخترنـا لـدنيانا مـن

رضـيه نبـي هللا صـلى هللا عليـه و سـلم لـديننا ,و كانـت الصــالة أصـل اإلسـالم و هـي أميـر الـدين و قـوام الــدين

فبايعنا أبا بكر و كان لذلك أهالً ,لـم يختلـف عليـه منـا اثنـان ,و لـم يشـهد بعضـنا علـى بعـض و لـم تقطـع منـه
البراءة ,فأديت إلى أبي بكـر حقـه و عرفـت لـه طاعتـه و غـزوت معـه فـي جنـوده ,و كنـت آخـذ إذا أعطـاني ,و
أغــزوا إذا أغزانــي ,و أضــرب بــين يديــه الحــدود بســوطي ,فلمــا قــبض توالهــا عمــر فأخــذها بســنة صــاحبه و مــا

يعرف من أمره ,فبايعنا عمر ,و لم يختلـف عليـه منـا اثنـان ,و لـم يشـهد بعضـنا علـى بعـض ,و لـم تقطـع منـه
البراءة ,فأديت إلى عمر حقه و عرفت له طاعته و غزوت معه في جيوشه ,و كنـت آخـذ إذا أعطـاني و أغـزو

رت فـي نفسـي = قرابتـي و سـابقتي و سـالفتي
إذا أغزاني ,و أضرب بين يديه الحدود بسوطي ,فلما ُق ِبض تـذك ُ
ذنبا إال لحقه في قبره ,فأخرج منهـا
و فضلي و أنا أظن أن ال يعدل بي ,و لكن خشي أن ال يعمل الخليفة بعده ً
هـَّ مـن قــريو سـت ٍة أنـا أحـدهم ,فلمــا
نفسـه و ولـده,و لـو كانـت محابــاة منـه آلثـر بهـا ولـده ,فبــر منهـا إلـى ر ٍ
اجتمع الرهَّ ظننت أن ال يعدلوا بي فأخذ عبد الرحمن بن عوف مواثيقنـا علـى أن نسـمع و نطيـع لمـن واله هللا
أمرنا ,ثم أخذ بيد عثمان بن عفان و ضرب بيده علـى يـده فنظـرت فـي أمـري فـإذا طـاعتي قـد سـبقت بيعتـي و
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ولؤؤيأ فؤؤي شؤؤيء مؤؤن هؤؤذه الروايؤؤاَ كل ؤؤا أن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم هل ؤ م
بشيء مما تزعمه الشيعة
ع ْنؤهُ بؤأن النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم لؤم يسؤتهلد أحؤدًا
ّللاُ َ
ي ه
 وقد أقر علي َر َة َبعؤؤده,ولم يع ؤؤد لعلؤؤي ٍ وال ل يؤؤره باهمؤؤار  ,وذلؤؤَ فيمؤؤا رواه الحؤؤاكم  -وهؤؤو مؤؤن أ مؤؤة
الحدي الؤذين فؤي م تشؤي مؤن أهؤل السؤنة – فؤي المسؤتدرَ (  ) 4558بسؤنده عؤن
يٌٍ يوم الجمل  ،فقال  :أيؤن مروحؤي القؤوم ق قؤال
عمرو بن س يان قال  :هِبنا عل ه
 :قلنا هم لرعى حول الجمل  ،قال  :فقال  « :أما بعد  ،فذن هؤذه اهمؤار لؤم يع ؤد
إلينؤؤا رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم في ؤؤا ع ؤ ًدا يتبؤ أثؤؤره  ،ولكنؤؤا رأيناهؤؤا تلقؤؤاء
أن سؤنا  ،اسؤتهلد أبؤو بكؤر فأقؤام واسؤتقام  ،ثؤم اسؤتهلد عمؤر فأقؤام واسؤتقام  ،ثؤؤم
ةرب الدهر بجرانه»
– وأهرج الحاكم أيةًا في المستدرَ( )4467بسنده عن أبي وا ل قال  :قيل لعلؤي
بن أبي ِالب رةي هللا عنه  :أال تستهلد علينا ق قال  « :ما اسؤتهلد رسؤول هللا
لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فأسؤؤتهلد( ، )1ولكؤؤن إن يؤؤرد هللا بالنؤؤاأ هيؤ ًؤرا  ،فسؤؤيجمع م
بعدي على هيرهم  ،كمؤا جمع ؤم بعؤد نبؤي م علؤى هيؤرهم » [وقؤال الحؤاكم :هؤذا حؤدي
لحيع اهسناد  ,ووافقه الذهبي  ,وأهرجه البي قي في سننه(])16350

ككككككككككك

(( تفسير ما استدلوا به على عامة األ مة من القرآن))
 -1البقر 124:
إذا ميثاقي أخذ لغيري ,فبايعنا عثمـان ,فأديـت لـه حقـه و عرفـت لـه طاعتـه و غـزوت معـه فـي جيوشـه و كنـت

آخــذ إذا أعطــاني و أغــزو إذا أغزانــي و أضــرب بــين يديــه الحــدود بســوطي ,فلمــا أصــيب نظــرت فــي أمــري فــإذا
الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إليهما بالصـالة قـد مضـيا ,و هـذا الـذي قـد أخـذ

لــه الميثــاق قــد أصــيب ,فبــايعني أهــل الحــرمين و أهــل هــذين المصــرين ,فوثــب فيهــا مــن لــيس مثلــي -يعنــي
معاوية -و ال قرابته كقرابتي و ال علمه كعلمي و ال سابقته كسابقتي و كنـت أحـق بهـا منـه ".وذكـره السـيوطي

في تاريخ الخلفاء(ص )157:مطبعة السعادة -مصر -تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد

عليـا
أحـدا بعـده ال ًّ
 -1كان من المستقر والمعلوم عند الصحابة أن النبي صلى هللا عليـه وسـلم لـم يسـتخلف ً

وال أبا بكر وال غيرهما وانما ترك األمر الختيار األمـة .كمـا هـو واضـح مـن هـذا الخبـر ومـن غيـره كمـا فـي خبـر
ِ
ف
اس َـت ْخَل َ
عمر بن الخطاب رضي هللا عنه لما قيـل لـه -عنـد موتـه : -أََال َت ْس َـت ْخلِ ُ
َس َـت ْخل ْف َفَقـ ْد ْ
ـالِ :إ ْن أ ْ
ف َ ,ق َ
مـ ْـن ُهـ َـو َخْيـٌـر ِمِهنــي ,أَُبــو َب ْكـ ٍـرَ ,وِا ْن أَ ْتـُـر ْك َفَقـ ْـد َتـَـر َك مـ ْـن ُهـ َـو َخْيـٌـر ِمِهن ـي َرســول ا ِ ا
َّللا َعَلْيـ ِـه َو َس ـال َم"[.رواه
َّللا َص ـلى ا ُ
ُ ُ
َ
َ

ار
البخاري( ) 6792ومسلم( )1823وغيرهما] ولم ينكر أحد من الصـحابة علـى عمـر قولـه هـذا  ,بـل سـكتوا إقـرًا
منهم .
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ؤاأ إَ َمامؤا ً قَؤا َل
{ َوإَ َذ ٱ ْبتَلَى إَب َْرا َهي َم َربهُ بَ َك َل َما ٍ
َ فَأَت َ هم ُ هن قَا َل إَنَي َجا َعلََُ َللنه َ
ع ْ دَي ٱل ها َل َم َ
ين
َو َمن ذُ َريهتَي قَا َل الَ يَنَا ُل َ
والمعنى:
واذكروا إذ اهتبرهللا تعالى إبراهيم عليه السؤالم بتكؤاليد ،فقؤام ب ؤا علؤى أتؤم وجؤه،
فقال له :إنى جاعلَ للناأ إماما ً يتبعونَ ويقتدون بَ ،فِلؤب إبؤراهيم مؤن ربؤه أن
يجعؤؤل مؤؤن ذريتؤؤه أ مؤؤة كؤؤذلَ يُقتؤؤدى ب ؤؤم ،فأجابؤؤه بؤؤأن هؤؤذا لؤؤن يلؤؤل إليؤؤه مؤؤن م
ال المون ،وأشار أنه سيكون من ذريته األبرار وال جار ()1
أما الشيعة االثنى عشرية فمؤن م مؤن زعؤم أن الكلمؤاَ التؤي اهتبؤر هللا ب ؤا إبؤراهيم
عليه السالم هي الكلماَ التي تلقاها لدم من ربه فتاب عليه ,وهؤو أنؤه قؤال :يؤا رب
اسؤؤألَ بحؤ محمؤؤد وعلؤؤي وفاِمؤؤة والحسؤؤن والحسؤؤين لؤؤلواَ هللا علؤؤي م اال تبؤؤَ
علي فتاب عليه إنه هو التهواب الرحيم وأن المقلود بقوله (فأتم ن) :يعنؤي أتم ؤن
إلى القا م إثني عشر إماما ً ()2

قال ال يص الكاشاني:

ؤاأ إمامؤا ً قَؤا َل
{ (َ )124وإَذ ا ْبتَلَى إَب َْرا َهي َم َربهُ َب َك َل َمؤا ٍ
َ فؤأتَم ُ هن قَؤا َل إنَؤي َجا َعلُؤََ َللن َ
ع ْؤدَي ال ؤا َل َم َ
ين  ،القمؤي :هؤو مؤا ابؤتاله بؤه ممؤا رله فؤي
َو َم ْن ذُ َريتَي قَا َل الَ يَنَا ُل َ
نومه من ذبع ولده فأتم ا إبراهيم عليؤه السؤالم وعؤزم علي ؤا وسؤلم فلمؤا عؤزم قؤال
تبارَ وتعالى ثوابا ً لما لد وسلم وعمل بما أمره هللا {إني جاعلؤَ للنؤاأ إمامؤا ً
فقال إبراهيم{ ومن ذريتي قال جل جاللؤه { ال ينؤال ع ؤدي ال ؤالمين أي ال يكؤون
بع دي إمام الم ثم أنزل عليه الحني يؤة وهؤي الِ ؤار وهؤي عشؤر أشؤياء همسؤة
في الرأأ وهمسة في البدن فأما التي في الرأأ فأهذ الشارب وإع اء اللحى وِم
الشعر والسواَ والهالل وأما التي في البدن فحل الشؤعر مؤن البؤدن والهتؤان وقلؤم
األ افر وال سل من الجنابة والِ ور بالماء ف ؤذه الحني يؤة الِؤاهر التؤي جؤاء ب ؤا
إبؤؤؤؤؤؤؤؤراهيم عليؤؤؤؤؤؤؤؤه السؤؤؤؤؤؤؤؤالم فلؤؤؤؤؤؤؤؤم تنسؤؤؤؤؤؤؤؤر وال تنسؤؤؤؤؤؤؤؤر إلؤؤؤؤؤؤؤؤى يؤؤؤؤؤؤؤؤوم القيامؤؤؤؤؤؤؤؤة
وفي الهلال :عن اللاد عليه السالم قال :هي الكلماَ التؤي تلقاهؤا لدم مؤن ربؤه
فتؤؤاب عليؤؤه وهؤؤو أنؤؤه قؤؤال :يؤؤا رب اسؤؤألَ بحؤؤ محمؤؤد وعلؤؤي وفاِمؤؤة والحسؤؤن
والحسين للواَ هللا علي م إال تبَ علي فتاب عليؤه إنؤه هؤو التهؤواب الؤرحيم فقيؤل
له :يا ابن رسول هللا فما يعني بقوله عز وجؤل{ :فؤأتم من قؤال :يعنؤي أتم ؤن إلؤى
القؤؤؤؤؤؤا م اثنؤؤؤؤؤؤي عشؤؤؤؤؤؤر إمامؤؤؤؤؤؤا ً تسؤؤؤؤؤؤعة مؤؤؤؤؤؤن ولؤؤؤؤؤؤد الحسؤؤؤؤؤؤين علؤؤؤؤؤؤي م السؤؤؤؤؤؤالم

 -1تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ,61:صفوة التفاسير للصابوني ( )93/1وابن كثير(.)164/1

هما.وكثير ما ينقل الفيض
ًا
-2أنظر مجمع البيان للطبرسي(,)375/1كنز الدقائق للمشهدي()332/1وغير
الكاشاني في تفسيره عمن سبقوه كما ترى.فيغنينا عن ذكر أقوالهم.
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والعياشي مةمرا ً قال :أتم ن بمحمد وعلي واأل مة من ولد علي علي م السالم قال
وقال إبراهيم :يا رب فعجل بمحمد وعلؤي مؤا وعؤدتني في مؤا وعجؤل بنلؤرَ ل مؤا
وفي الكافي:عن اللاد عليه السالم قال :إن هللا تبارَ وتعالى اتهؤذ إبؤراهيم عبؤدا ً
قبل أن يتهؤذه نبيؤا ً وإن هللا اتهؤذه نبيؤا ً قبؤل أن يتهؤذه رسؤوال ً وإن هللا اتهؤذه رسؤوال ً
قبل أن يتهذه هليالً وإن هللا اتهذه هليالً قبل أن يجعله إماما ً ,فلما جمؤ لؤه األشؤياء
قال :إني جاعلَ للناأ إماما ً قال فمن ع م ؤا فؤي عؤين إبؤراهيم قؤال :ومؤن ذريتؤي
قال ال ينال ع دي ال المين ,قال :ال يكون الس يه إمام التقي
عبَد لنما ً أو وثنا ً ال يكون إما ًما
وعنه عليه السالم َ :من َ
عبؤؤؤؤؤؤدوا األلؤؤؤؤؤؤنام قبؤؤؤؤؤؤل اهسؤؤؤؤؤؤالم()1
أقؤؤؤؤؤؤول :وفيؤؤؤؤؤؤه تعؤؤؤؤؤؤريص بالثالثؤؤؤؤؤؤة حيؤؤؤؤؤؤ َ َ
في العيون عن الرةا عليه السالم في حدي ِوي ٍل:إن اهمامؤة هؤم هللا عؤز وجؤل
شؤرفه ب ؤا
ب ا إبراهيم الهليل عليه السالم بعد النبو والهلؤة مرتبؤة ثالثؤة وفةؤيلة ه
وأشاد ب ا ذكره فقال عز وجل {:إني جاعلَ للناأ إماما ً فقال الهليل عليه السالم
سرورا ً ب ا {ومن ذريتي قال هللا عز وجل{ :ال ينال ع دي ال المين فأبِلَ هذه
اكية إمامة كل الم إلى يوم القيامة ولارَ في الل و أهك()2

وقال الِوسي:
واستدل ألحابنا ب ذه اكيؤة علؤى أن اهمؤام ال يكؤون إال معلؤو ًما مؤن القبؤا ع ،ألن
هللا تعالى ن ى أن ينال ع ده ك الؤذي هؤو اهمامؤة ك ؤالم ،ومؤن لؤيأ بمعلؤوم ف ؤو
الم :إما لن سه ،أو ل يره فذن قيل :إنما ن ى أن يناله الم ك فؤي حؤال كونؤه كؤذلَ
ك :فأما إذا تاب وأناب ،فال يسمى الماً ،فال يمتنؤ أن ينؤال قلنؤا :إذا تؤاب ال يهؤرج
من أن تكون اكية تناولته ك في حال كونه ال ًما ك فذذا ن ي أن يناله ،فقد حكؤم عليؤه
بأنؤه ال ينال ؤؤا ،ولؤؤم ي ؤؤد أنؤؤه ال ينال ؤؤا فؤؤي هؤؤذه الحؤؤال دون غيرهؤؤا ،فيجؤؤب أن تحمؤؤل
اكية على عموم األوقاَ في ذلَ ،وال ينال ا وإن تاب فيما بعد واستدلوا ب ا أيةؤا
على أن منزلة اهمامة من للة مؤن النبؤو  ،ألن هللا هاِؤب ابؤراهيم (ع) وهؤو نبؤي،
فقال له :إنه سيجعله إما ًما جزا ًء له على إتمامه ما ابتاله هللا بؤه مؤن الكلمؤاَ ،ولؤو
كان إما ًما في الحال ،لما كان للكالم معنى ،فدل ذلَ على أن منزلة اهمامؤة من لؤلة
مؤؤن النبؤؤو وإنمؤؤا أراد هللا أن يجعل ؤؤا هبؤؤراهيم (ع) وقؤؤد أملينؤؤا رسؤؤالة مقؤؤرر فؤؤي
ال ر بين النبؤي ،واهمؤام ،وأن النبؤي قؤد ال يكؤون إمامؤا علؤى بعؤص الوجؤوه ،فأمؤا
اهمام فال شَ أنه يكون غير نبي وأوةحنا القول في ذلَ أهك()3

و قال شير الشيعة – في زمنه – المجلسي – (المتوفى سنة 1111هك) :
 - 1يقلد أبا بكر وعمر وعثمان رةي هللا عن م
 -2الصافي()186-187/1
 -3تفسير التبيان للطوسي ()449/1
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"اعلم أن اهمامية ات قوا على علمة األ مة – علي م السالم – من الذنوب –
ذنب ألالً ال عمدًا وال نسيانًا وال لهِأ في
ل يرها وكبيرها – فال يق من م
ٌ
التأويل وال لاس اء من هللا سبحانه ولم يهالد فيه-أي في اهس اء -إال اللدو
محمد بن بابويه وشيهه ابن الوليد فذن ما جوزا اهس اء من هللا تعالى لمللح ٍة
في غير ما يتعل بالتبليه وبيان األحكام ,ال الس و الذي يكون من الشيِان"()1

ولنا هنا تعليقاَ:
األولى :أن ل إمام يقلد به النبؤي أوالً ,وقؤد يقلؤد بؤه غيؤره ممؤن يؤْتم بؤه لؤذلَ
جعؤؤل هللا تعؤؤالى النبؤؤو بعؤد إبؤؤراهيم عليؤؤه السؤؤالم فؤؤي ذريتؤؤه كما قؤؤال تعؤالىَ { :ولَقَؤ ْد
يؤر َمؤ ْن ُ ْم
أ َ ْر َ
س ْلنَا نُوحا ً َو َإب َْرا َهي َم َو َجعَ ْلنَا فَي ذُ َريهتَ َ َما النبُ هو َ َوا ْل َكت َ َ
اب فَ َمؤ ْن ُ م م ْ تَؤ ٍد َو َكثَ ٌ
سقُ َ
ون [الحديد  ] 26:فاهمامة والقيؤاد لألنبيؤاء وهؤو أمؤر واقؤ لكؤل األنبيؤاء ،
فَا َ
ألن األنبيؤؤؤاء يقؤؤؤودون النؤؤؤاأ لل دايؤؤؤة عؤؤؤن ِريؤؤؤ الؤؤؤوحي اهل ؤؤؤي ,قؤؤؤال تعؤؤؤالى:
{و َجعَ ْلنَؤؤا ُه ْم أ َ َ همؤؤةً يَ ْ ؤد َ
لؤ َؤال َ َوإَيتَؤؤاء
ُون بَأ َ ْم َرنَؤؤا َوأ َ ْو َح ْينَؤؤا إَلَؤ ْي َ ْم فَ ْعؤ َل ا ْل َه ْيؤ َؤرا َ
َ َوإَقَؤؤا َم ال ه
َ
ه
الزكَا َ َوكَانُوا لَنَا عَابَد َ
َين {األنبياء73:
الثانيااة :لؤؤيأ فؤؤي اكيؤؤة مؤؤا يؤؤدل علؤؤى أن هللا جعؤؤل ابؤؤراهيم عليؤؤه السؤؤالم نبيًؤا ثؤؤم
رسؤؤوال ً ثؤؤم هلؤؤيالً ثؤؤم بعؤؤد ذلؤؤَ إما ًمؤؤا ,وإنمؤؤا كؤؤل نبؤؤي إمؤؤا ُم قومؤؤه ي ؤؤدي م ِريؤؤ
رب م ولقد باله بعؤص ال ؤال مؤن م بسؤبب هؤذا القؤول الؤذي ادعؤوه حتؤى رفؤ مقؤام
اهمامة فو النبو
ذكر وال دليل على إمامة األ مة االثنى عشر -فةالً عؤن
الثالثة :ليأ في اكية أي ٍ
علؤؤمت م -دون غيؤؤرهم حسؤؤب مؤؤا يذكرونؤؤه ,وال يه ؤؤى ت افؤؤَ هؤؤذا الكؤؤالم الؤؤذي ال
يسؤؤاوي المؤؤداد الؤؤذي كُتؤؤب بؤؤه وال تقتلؤؤر اهمامؤؤة علؤؤي م فقؤؤد قؤؤال تعؤؤالى ع ؤن بنؤؤي
ل ؤبَ ُروا َو َكؤؤانُوا َبآيَاتَنَؤؤا يُوقَنُؤ َ
{و َجعَ ْلنَؤؤا َم ؤ ْن ُ ْم أ َ َ همؤؤةً يَ ْ ؤد َ
ؤون
ُون َبأ َ ْم َرنَ ؤا لَ همؤؤا َ
إسؤؤرا يلَ :
[السؤؤجد  ]24:وبؤؤيهن هللا تعؤؤالى أن عبؤؤاد الؤؤرحمن يقولؤؤونَ {:ربهنَؤؤا َهؤؤ ْب لَنَؤؤا َمؤؤ ْن
اجنَا َوذُ َريها َتنَا قُ هر َ أ َ ْعيُ ٍن َواجْ َع ْلنَا َل ْل ُمت ه َق َ
ين َإ َماما ً [ال رقان]74:
أ َ ْز َو َ
واعلم أنه قد اهتلد السلد في معنى الع د -في اكية -على أقوال:
ع ْ دَي ال ها َل َم َ
ين "أي نبوتي"
قال ابن عباأ والسدي :إنه النبو  ،قال{ :الَ يَنَا ُل َ
وقؤؤال مجاهؤؤد :اهمامؤؤة ،أي ال أجعؤؤل إما ًمؤؤا ال ًمؤؤا يقتؤؤدى بؤؤه ،ف ؤؤا هؤؤو يقلؤؤد إمامؤؤة
العلم واللالد واالقتداء ،ال اهمامة بم وم الشيعة االثنى عشرية
وقال قتاد وإبراهيم النهعي وعِاء والحسن وعكرمة :ال ينال ع د هللا في اكهؤر
ال المين فأما في الدنيا فقد ناله ال الم فأمن بؤه وأكؤل وعؤاش قؤال الزجؤاج :وهؤذا
 -1بحار األنوار ،)209/25( :وان ر :مرل العقول)352/4 ( :
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قول حسن ،أي ال ينال أماني ال المين؛ أي :ال أْمن م من عذابي والمراد بال ؤالم:
المشرَ
وقال الربي بن أنأ والةحاَ ،ع د هللا الذي ع د إلى عباده :دينه ،يقول :ال ينال
سؤ ٌن
علَ ْي َه َو َ
ار ْكنَا َ
س َح َ َو َمن ذُ َريهتَ َ َمؤا ُمحْ َ
علَى َإ ْ
دينه ال المين ،أال ترى أنه قالَ { :وبَ َ
س َه ُمبَي ٌن يقول :ليأ كل ذريتَ يا إبراهيم على الح
َو َا َل ٌم َلنَ ْ َ
وحتى على تقدير أن معناها اهمامة فقِ فال دليؤل في ؤا علؤى علؤمة األ مؤة عنؤدهم
وإال لقيل بعلمة األ مة من غيرهم كعلمة أبي بكر مثالً ,أو علمة من ذكرهم هللا
{و َجعَ ْلنَا َمؤ ْن ُ ْم أ َ َ همؤةً يَ ْؤد َ
ُون َبأ َ ْم َرنَؤا لَ همؤا
تعالى  -من بني إسرا يل -في اكية السؤابقةَ :
لبَ ُروا َوكَانُوا بَآيَاتَنَا يُوقَنُ َ
ون {السجد  , 24:وهم ال يقولون بذلَ ,ونحن كذلَ
َ
وإن قالوا البد أن يكونوا من ذرية إبراهيم عليه السالم ,لؤزم م أن يقولؤوا بعلؤمة
أبنؤؤاء الحسؤؤن والحسؤؤين وغيؤؤرهم مؤؤن أ مؤؤة أهؤؤل البيؤؤَ ,وهؤؤم ال يقولؤؤون بؤؤذلَ بؤؤل
هلوا ب ا األ مة االثنى عشر فقِ
ثم إنه ال يمكن أن يقؤال بؤأن غيؤر ال ؤالم معلؤوم ال يهِؤ وال ينسؤى وال يسؤ و
إلر كما هو م وم العلمة عند الشيعة ،إذ يكون قياأ مذهب م من س ا ف و ؤالم
ومن أهِؤأ ف ؤو ؤالم وهؤذا ال يؤوافق م عليؤه أحؤد ,وال يت ؤ مؤ ألؤول اهسؤالم،
فب ْين إثباَ العلمة ،ون ي ال لم فر كبير؛ ألن ن ي ال لم إثباَ للعدل ،ال للعلؤمة
الشيعية
كما أن استدالل م هذا يْدي إلى أن جميؤ المسؤلمين وكؤذلَ الشؤيعة وأهؤل البيؤَ –
إال من تعتقد الشيعة علمت م – جميع م لمة ألن م غير معلومين.
الرابعة :بِالن ادعاء الشيعة االثنى عشرية بأن اهمامة ال تجؤوز لمؤن كؤان ال ًمؤا
ثم تاب  ,وال من كان مشركًا ثم أسلم ,وقلؤدهم بؤذلَ إيِؤال إمامؤة أبؤي بكؤر وعمؤر
وعثمان رةي هللا عؤن م ,ألن ؤم كؤانوا مشؤركين ثؤم أسؤلموا ,وحجؤت م أن هللا تعؤالى
قؤؤال فؤؤي هؤؤذه اكيؤؤة ( :ال ينؤؤال ع ؤؤدي ال ؤؤالمين) ,والشؤؤرَ لؤؤم لقولؤؤه تعؤؤالىَ { :إ هن
ع َ ي ٌم {لقمان13:
الش ْرََ لَ ُ ْل ٌم َ
َ
و ال يه ؤؤى أن المقلؤؤود مؤؤن اكيؤؤة هؤؤروج مؤؤن يتلؤؤبأ بؤؤال لم حؤؤال إمامتؤؤه ,أو عنؤؤد
اهتياره لامامة ,إذ ال يعقل إمامة ال اسؤ للمتقؤين ,وهؤو مؤردود الشؤ اد ومعلؤو ٌم
أن من ك ر أو لم ثم تاب وأللع ال يلع أن يِل عليه أنه كافر أو الم فؤي ل ؤ ٍة
وعرد أوشرع ,إذ قد تقرر في األلؤول أن المشؤت فيمؤا قؤام بؤه المبؤدأ فؤي الحؤال
أ
ٍ
حقيقة ،وفي غيره مجؤاز ،وال يكؤون المجؤاز أيةؤا ً مِؤردا ً بؤل حيؤ يكؤون متعارفؤا ً,
ي لشؤؤير  ,ونؤؤا ٌم لمسؤؤتيق  ،وجؤؤا ٌ لشؤؤبعان ،وبؤؤالعكأ،
وإال لجؤؤاز أن يقؤؤال :لبؤؤك ،
وأيةا ً لو اِرد ذلَ يلزم من َحلد ْ
سؤلهم علؤى إنسؤان مؤْمن
سلم علؤى كؤافر ف َ
أن ال يُ ه
فؤؤي الحؤؤال إال أنؤؤه كؤؤان كؤؤافرا ً قبؤؤل ذلؤؤَ بسؤؤنين متِاولؤؤة أن يحن ؤ  ,وال يقؤؤول بؤؤذلَ
أحد()1
 -1أن ر ت سير(رود المعاني) لأللوسي ( ) 377/ 1
165
This file was downloaded from QuranicThought.com

ومن المعرود أنه قد يكون التا ب من ال لم أفةل ممن لم يق فيه ومن اعتقد أن
كل من لم يك ر ولم يقتل ولم يؤذنب أفةؤل مؤن كؤل مؤن لمؤن بعؤد ك ؤره واهتؤدى بعؤد
ةالله ،وتاب بعد ذنوبه ،ف و مهؤالد لمؤا علؤم باالةؤِرار مؤن ديؤن اهسؤالم ،فمؤن
المعلؤؤوم أن السؤؤابقين األولؤؤين مؤؤن الم ؤؤاجرين واألنلؤؤار أفةؤؤل مؤؤن أوالدهؤم الؤؤذين
ولدوا مسلمين كما ذكر ذلؤَ القؤرلن ،وهؤل يُشَؤ َبه عاقؤ ٌل أبنؤا َء الم ؤاجرين واألنلؤار
بآبا م
ومما يْكد ذلَ :أمر النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم بؤأن يتؤولى أبؤو بكؤر اهمامؤة فؤي
اللال  ,في مؤرص موتؤه ,وال يسؤتِي أحؤد مؤن المبتدعؤة إنكؤار ذلؤَ فؤأم أبؤو بكؤر
اللؤؤحابة وفؤؤي م عمؤؤر وعثمؤؤان وعلؤؤي رةؤؤي هللا عؤؤن م وأهؤؤل بيؤؤَ النبؤؤي لؤؤلى هللا
عليه وسؤلم,وهم هيؤر األمؤة فعُ َلؤم أن إمؤام م أفةؤل م وأنؤه ال تقتلؤر اهمامؤة علؤى
أهل البيَ
11
1
11
1
1
1
11

 -2األحزاب34-32:
ؤآء َإ َن ٱتهقَ ْي ؤت ُ هن فَ ؤالَ ت َ ْه َ
س ؤت ُ هن كَأ َ َح ؤ ٍد َمؤ َ
ة ؤ ْع َن َبؤؤٱ ْلقَ ْو َل
سؤ َ
سؤؤآ َء ٱلنه َبؤؤي َ لَ ْ
ؤن َ
ٱلن َ
{ ي َن َ
ؤن قَ ْؤوالً هم ْع ُروفؤا ً * َوقَ ْؤر َن فَؤي بُيُؤوتَك هُن َوالَ
ص َوقُ ْل َ
فَيَ ِْ َم َ ٱلهذَي فَؤي قَ ْلبَؤ َه َم َؤر ٌ
ؤين ه
ٱلز َكؤؤكا َ َوأ َ َِ ْعؤ َ
ل ؤالَ َ َولتَؤ َ
تَبَؤ هؤرجْ َن تَبَؤؤر َج ٱ ْل َجا َه َليه ؤ َة ٱألُولَؤؤى َوأَقَ ْمؤ َ
ٱّلِل
ؤن ٱل ه
ؤن ه َ
ٱّلِلُ َليُؤ ْ
ؤؤر ُك ْم
أ أ َ ْهؤؤؤ َل ٱ ْلبَ ْيؤؤؤ َ
ؤؤذ َه َ
َو َر ُ
سؤؤؤولَهُ َإنه َمؤؤؤا يُ َريؤؤؤ ُد ه
َ َويُ َِ َ ؤ َ
ب عَن ُكؤؤؤك ُم ٱلؤ َؤؤرجْ َ
ت َ ِْ َ يكرا ً* َو ْ
ٱّلِل ك َ
ٱذك ُْكر َن َما يُتْكلَى فَي بُيُوتَك ه
َؤان
ُكن َم ْن ليَا َ
َ هَ
ٱّلِل َوٱ ْل َح ْكؤك َم َة َإ هن ه َ
لَ َِي ا ً َه َبيرا ً
والمعنى اهجمالي ليياَ:
يا نساء النبي ليأ هناَ جماعة من النساء تساويكن في ال ةل والكرامؤة ،ألنكؤن
أَزواج هاتَم النبيين ،وأم ؤاَ المؤْمنين ،وهؤذه منزلؤةٌ ع يمؤة لؤم يتشؤرد ب ؤا أحؤ ٌد
من النساء غيركن ثم ن اهن هللا تعالى عن ال زل فؤي الكؤالم إذا تكلمؤن أوهؤاِب ن
النؤؤاأ ،حتؤؤى ال يِمؤ فؤؤي هن مؤ ْ
ؤن فؤؤي قلبؤؤه نَ ؤؤا  ،ثؤؤم أ َمؤ َؤرهن ان يقُلؤؤن قؤؤوال ً معروفؤؤا
بعيؤؤدا ً عؤؤن الريبؤؤة ثم أمؤؤرهن أن يلؤؤزمن بيؤؤوت َ ن ،وال يهؤؤرجن من ؤؤا إال لةؤؤرور أو
حاجؤؤة شؤؤرعية ,وأن ال ي َ ؤؤرن شؤؤي ًا ممؤؤا أمؤؤرن بسؤؤتره مؤؤن البؤؤدن ,وال ي ؤؤرن
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زينت ن ومحاسؤ َن ن كمؤا ي عؤل أهؤل الجاهليؤة االولؤى ثؤم أمؤرهن بؤأهم أركؤان الؤدين
وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو إقا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال وإيتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء الزكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ،و ِاعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة هللا ورسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوله
وإثؤم-
وهذه األوامر والنواهي التي ذكرها هللا تعالى ألجل أن يُذهب عنكُن كؤ هل َدنَؤأ
ٍ
أنؤؤتن وسؤؤا رأه َل بيؤؤَ النبؤؤي الكؤؤريم -ويجعلكؤؤم ِؤؤاهرين مِ ه ؤؤرين ثؤؤم أمؤؤرهن بؤؤتعلم
يؤؤرهن ،وأن يسؤؤتوعبن مؤؤا يقؤؤول الرسؤؤو ُل الكؤؤريم مؤؤن الحكمؤؤة
القؤؤرلن وتعليمؤؤه ل َ
َ
سمعنَه منه لؤلى
سنهته ،ألن الناأ سي َرعون إلي ن ليأهذوا من هن ما َ
المبثوثة في ُ
هللا عليه وسلم

* أما ت اسير الشيعة اهمامية :
جؤزء مؤن
ف ؤي تت ؤ مؤ ت اسؤير أهؤل السؤنة فؤؤي المعنؤى العؤام ل ؤذه اكيؤاَ إال فؤي
ٍ
َ
ب َ
أ أ َ ْه ؤ َل ا ْلبَ ْي ؤ َ
ّللاُ َليُؤ ْؤذ َه َ
اكيؤؤة(  )33وهؤؤو قولؤؤه تعؤؤالىَ { :إنه َمؤؤا يُ َري ؤ ُد ه
عن ُكؤؤك ُم ال ؤ َرجْ َ
َويُ َ
ِ َ ؤ َؤر ُك ْم ت َ ِْ َ يؤؤكرا ً كعؤؤادت م فؤؤي اجتثؤؤا جؤؤزء مؤؤن اكيؤؤة وت س ؤيره بمؤؤا يت ؤ م ؤ
عقيدت م بمعزل عن بقية اكياَ والسيا الذي يق فيه هذا الجزء ,ولؤيأ هؤذا مؤن
اهنلاد بل اتباع لل وى ف م يرون أن هذا الجزء من اكيؤة نؤزل فؤي أهؤل الكسؤاء
هالة وهم النبي للى هللا عليه وسلم وفاِمة وعلي والحسن والحسين رةؤي هللا
ادعؤوا بعؤد ذلؤَ أن هؤذه
عن م ,وال يدهل فيه نساء النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ,ثؤم
ْ
اكية تدل على علمة األ مة االثنى عشر من لل البيَ دون سواهم
1
1

قال القمي:

ثم انقِعَ مهاِبة نساء النبي لؤلى هللا عليؤه وللؤه وهاِؤب أهؤل بيؤَ رسؤول هللا
للى هللا عليه ولله فقال {:إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجأ أهؤل البيؤَ ويِ ؤركم
تِ يؤؤرا ً  ,ثؤؤم عِؤؤد علؤؤى نسؤؤاء النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه فقؤؤال {واذكؤؤرن مؤؤا
يتلى ثم عِد على لل محمد للواَ هللا علي م فقال {:إن المسلمين اكية
قال ال يص الكاشاني:
وعن الباقر عليه السالم :نزلَ هذه اكية في رسول هللا للى هللا عليه ولله وعلؤي
ابن أبؤي ِالؤب وفاِمؤة والحسؤن والحسؤين علؤي م السؤالم وذلؤَ فؤي بيؤَ أم سؤلمة
زوجؤؤؤة النبؤؤؤي لؤؤؤلى هللا عليؤؤؤه وللؤؤؤه فؤؤؤدعا رسؤؤؤول هللا لؤؤؤلى هللا عليؤؤؤه وللؤؤؤه أميؤؤؤر
المْمنين وفاِمة والحسن والحسين للواَ هللا علي م ثم ألبس م كساء له هيبريؤا ً
ودهل مع م فيؤه ثؤم قؤال :الل ؤم هؤْالء أهؤل بيتؤي الؤذين وعؤدتني فؤي م مؤا وعؤدتني
الل م أذهب عن م الؤرجأ وِ ؤرهم تِ يؤرا ً فقالؤَ أم سؤلمة :وأنؤا مع ؤم يؤا رسؤول
هللا قال :أبشري يا أم سلمة فذنَ على هير
وعن زيد بن علي بن الحسين علي م السالم :إن ج اال ً من الناأ يزعمون أنه إنما
أراد هللا ب ذه اكية أزواج النبي للى هللا عليه ولله وقد كؤذبوا وأثمؤوا وأيمؤن هللا ,
ولو عنى أزواج النبي للى هللا عليه وللؤه لقؤال :ليؤذهب عؤنكن الؤرجأ ويِ ؤركن
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تِ يرا ً ,وكؤان الكؤالم مْنثؤا ً كمؤا قؤال{ :اذكؤرن مؤا يتلؤى فؤي بيؤوتكن {وال تبؤرجن
و{لستن كأحد من النساء
والعياشي :عن الباقر عليه السالم ليأ شيء أبعد من عقول الرجال من ت سير
القرلن إن اكية ينزل أول ا في شيء وأوسِ ا في شيء ولهرها في شيء ثم قال:
إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجأ أهل البيَ ويِ ركم تِ يرا ً من ميالد الجاهلية
وفي الكافي :عن اللاد عليه السالم في هذه اكية قال :يعني األ مة علي م
السالم وواليت م ,من دهل في ا دهل في بيَ النبي للى هللا عليه ولله()1
نقول وبالله التوفيق:

أما زعم م أن أهل البيؤَ هؤم ألؤحاب الكسؤاء فقؤِ  ,وهؤم المعنيؤون باكيؤة ,فلؤيأ
لوابًا لما يلي:
ب
ّللاُ َليُؤ ْؤذ َه َ
أوًلااا :سؤؤيا اكيؤؤاَ يؤؤدل داللؤؤة قاِعؤؤة علؤؤى أن قولؤؤه تعؤؤالىَ { :إنه َمؤؤا يُ َريؤ ُد ه
َ َويُ َ
ِ َ ؤ َؤر ُك ْم ت َ ِْ َ يؤؤكرا ً يشؤؤمل نسؤؤاء النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه
أ أ َ ْهؤ َل ا ْلبَ ْيؤ َ
عَنكُؤك ُم الؤ َؤرجْ َ
وسؤلم حتؤى يتسؤ مؤا قبل ؤا مؤن اكيؤاَ مؤ مؤا بعؤدها ,وال ينكؤر هؤذا َمؤن ي ؤم ل ؤة
العرب أمؤؤؤا ادعؤؤؤاْهم أن ؤؤؤا لؤؤؤو كانؤؤؤَ تتحؤؤؤد عؤؤؤن نسؤؤؤاء النبؤؤؤي لقؤؤؤال هللا (عؤؤؤنكن)
و(يِ ؤؤركن) بنؤؤون النسؤؤو ال بمؤؤيم الجم ,فنقؤؤول :إن ؤا جؤؤاءَ بؤؤالميم ليؤؤدهل مع ؤؤن
غيرهن من سا ر أهؤل البيَ,فالرسؤول لؤلى هللا عليؤه وسؤلم داهؤ ٌل مع ؤن مؤن بؤاب
ؤين َم ْ
أولى ف و رأأ أهل بيته ,كما قال تعالى عؤن زوجؤة إبؤراهيم { :قَؤالُ ۤواْ أَت َ ْع َجبَ َ
ؤن
َ َإنهؤهُ َح َميؤ ٌد هم َجيؤ ٌد {هؤود 73:فهاِب ؤا
ٱّلِل َو َب َركَاتُهُ َ
علَ ْي ُك ْم أ َ ْه َل ٱ ْل َب ْي َ
ٱّلِل َرحْ َمةُ ه َ
أ َ ْم َر ه َ
في لهر اكية بالميم لدهول ابراهيم مع ا()2

والمتتبؤ كيؤؤاَ القؤؤرلن يجؤؤدها تلؤؤد الزوجؤؤة باألهل,وباعتبؤؤار ل ؤ األهؤؤل تهاِؤؤب
مهاِبة الجم المذكر ,كما في اكية السابقة وكما في قوله عز وجؤل {:إَنهؤا ُمنَجؤوََ
ين [العنكبوَ ]33:وقولؤؤه تعؤؤالى {:فَلَ همؤؤا قَ َ
ؤن ا ْل َؤؤا َب َر َ
ام َرأ َتَؤؤََ كَانَؤؤَْ َمؤ َ
ةؤؤى
َوأ َ ْهلَؤؤََ َإ هال ْ
سؤَُ
ام ُكثُؤوا إَنَؤي لنَ ْ
سى ْاأل َ َج َل َو َ
ُمو َ
ارا قَؤا َل َأل َ ْه َلؤ َه ْ
أ َمن َجانَ َ
ار َبأ َ ْه َل َه لنَ َ
س َ
ؤور نَؤ ً
ب الِ َ
لؤ َ
ِلُ َ
ؤارا لهعَ َلؤؤي لتَؤؤيكُم َم ْن َ ؤؤا بَ َهبَؤ ٍؤر أ َ ْو َجؤ ْؤذ َو ٍ َمؤ َ
ون [القلؤؤم]29:
ؤن النه ؤ َار لَعَله ُك ؤ ْم ت َ ْ
نَؤ ً
ومعلوم أن موسى سار بزوجته
وفي السنة ما يْكد أن زوجاته للى هللا عليه وسلم من أهل البيَ قال البي قي في
سؤننه(:)150/2روينؤؤا عؤؤن أبؤؤي هريؤؤر رةؤؤى هللا عنؤؤه أنؤؤه قؤؤال :مؤؤا شؤؤب لل محمؤؤد
 - 1ت سير اللافي()186-187/4
 - 2وجاء في ت سير أةواء البيان( )238/6للشنقيِى :من أساليب الل ة العربية التي نزل ب ا القرلن أن
زوجة الرجل يُِل علي ا اسم األهل  ،وباعتبار ل األهل تهاِب مهاِبة الجم المذكر  ،ومنه قوله تعالى
سآ َتي ُك ْم [ النمل  ] 7 :وقوله  { :لعلي ل َتي ُك ْم
في موسى  { :فَقَا َل أل َ ْه َل َه امكثوا [ ِه  ] 10 :وقوله َ { :
[ ِه  ] 10 :والمهاِب امرأته كما قاله غير واحد  ،ون يره من كالم العرب قول الشاعر :
فذن ش َ حرمَ النساء سواكم وإن ش َ لم أِعم نقاها ً وال بردا
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وعؤن عا شؤة رةؤى هللا
للى هللا عليه وسلم من ِعام ثالثة أيؤام حتؤى قؤبص"
عن ا أن ا قالَ ":إنا كنؤا لل محمؤد لؤلى هللا عليؤه وسؤلم لنمكؤ شؤ ًرا مؤا نسؤتوقد
بنار إنما هؤو التمؤر والمؤاء " وأشؤار أبؤو عبؤد هللا الحليمؤى إلؤى أن اسؤم أهؤل البيؤَ
لؤا أزواج النبؤؤي لؤؤلى هللا
لؤؤالزواج تحقيؤ واسؤؤم اكل ل ؤؤن تشؤؤبيه بالنسؤؤب وهلو ً
عليه وسلم ألن اتلال ن به غير مرت وهن محرماَ على غيؤره فؤي حياتؤه وبعؤد
وفاته فالسبب الذى ل ن به قا م مقام النسب ()1أهك
واحت ِا ة من العلماء على أن اكل هم األزواج والذريؤة بمؤا جؤاء عؤن الرسؤول
للى هللا عليه وسلم عندما س ل  :كيد نللى عليَ ق فقال  " :قولوا  :الل ؤم لؤل
علؤؤى محمؤؤد وعلؤؤى أزواجؤؤه وذريتؤؤه  ،كمؤؤا لؤؤليَ علؤؤى لل إبؤؤراهيم ,وبؤؤارَ عل ؤى
محمؤؤد وأزواجؤؤه وذريتؤؤه  ،كمؤؤا باركؤؤَ علؤؤى لل إبؤؤراهيم  ،إنؤؤَ حميؤؤد مجيؤؤد " [
مت عليه:البهاري (  )5999ومسلم(])407
علَؤى
ي َ
وروى اهمام البهاري (  )4515بسنده عن أنأ رةي هللا عنه قال  " :بُنَ َ
علَؤؤى ال ه
ؤام
سؤ ْلَُ َ
ّللاُ َ
ؤب بَ ْنؤ َ
النهبَؤؤي َ َ
ؤش بَ ُه ْبؤ ٍؤز َولَحْ ؤ ٍؤم فَأ ُ ْر َ
علَ ْيؤ َه َو َ
َ جَحْ ؤ ٍ
سؤله َم بَ َز ْينَؤ َ
لؤلهى ه
ِعَؤ َ
ِلَ َ َإلَؤى حُجْ َؤر َ عَا َشَؤةَ
سؤله َم فَؤا ْن َ
ّللاُ َ
دَا َعيًا إلى أن قال :فَ َه َر َج النه َبؤي َ
علَيْؤ َه َو َ
لؤلهى ه
ْؤد
ّللا ,فَقَالََْ َ :و َ
س َال ُم َ
س َؤال ُم َو َرحْ َمؤةُ ه َ
َ َو َرحْ َمةُ ه َ
علَ ْي ُك ْم أ َ ْه َل ا ْلبَ ْي َ
علَ ْيؤََ ال ه
فَقَا َل :ال ه
ّللا َكي َ
سا َ َه ك َُل َ هن َيقُؤو ُل لَ ُ ه
ؤن َك َمؤا َيقُؤو ُل َل َعا َشَؤةَ,
ّللاُ لَََ  ,فَتَقَ هرى ُح َج َر َن َ
ارََ ه
َو َجدََْ أ َ ْهلَََ ق َب َ
((2
َويَقُ ْل َن لَهُ َك َما قَالََْ عَا َشَةُ "
((3
كما أن المعنى الل وى لألهل ال يهرج الزوجاَ
فاالستعمال القرلنى والنبوي والل وى ال يهرج الزوجاَ من لية التِ ير,كما ترى
ثان ًيااا :إن عليًؤؤا وفاِمؤؤة والحسؤؤن والحسؤؤين رةؤؤي هللا عؤؤن م دهلؤؤوا فؤؤي لل البيؤَ
بداللة حدي الكساء وذلَ لما غِاهم النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم بؤه ثؤم تلؤى قولؤه
َ َويُ َ
ِ َ َؤر ُك ْم ت َ ِْ َ يؤكرا ً  ,ونحؤن
أ أ َ ْهؤ َل ا ْلبَيْؤ َ
ّللاُ َليُ ْذ َه َ
تعالىَ { :إنه َما يُ َري ُد ه
الؤرجْ َ
ب عَنكُك ُم َ
نقر بذلَ ,وليأ معنى هذا أن م هم المعنيون باكية فقِ دون نساء النبؤي لؤلى هللا
عليه وسلم  -كما يزعمون في ت اسيرهم -لما سب ذكره
وهذا الحدي روته السيد عا شة رةي هللا عن ا -كما فؤي لؤحيع مسؤلم(-)2424
وهؤؤي التؤؤي يزعمؤؤون أن ؤؤا كانؤؤَ تكؤؤذب علؤؤى النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم( )4وأن ؤؤا
رد علؤى كؤذب م علي ؤا وهؤي اللؤديقة
تب ص أهل البيَ وتعادي م  ,ولعؤل ذلؤَ أبلؤه ٍ
ُ
بنَ اللدي رةي هللا عن ا وعن أبي ا ,قَالََْ عَا َشَؤة رةؤي هللا عن ؤاَ :ه َر َج النه َبؤي
 -1سنن البي قي()150/2
 - 2لحيع البهاري – كتاب الت سير – باب " ال تدهلوا بيوَ النبي إال أن يْذن لكم …"
 -3ان ر ماد (أهل) في معاجم الل ة
 -4في البحار للمجلسي( )217/2يروون-كذبًا-عن اهمام جع ر اللاد أنه قال:ثالثة كانوا يكذبون على رسول
هللا للى هللا عليه وسلم :أبو هرير  ,وأنأ بن مالَ  ,وامرأ " قال المجلسي:يعني عا شة!!
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علَ ْي َه َم ْر ٌ
سله َم َ
س ُن ْب ُن َ
غدَا ً َو َ
ّللاُ َ
ِ ُم َر هح ٌل َم ْن َ
َ
ش ْع ٍر أ َ ْ
س َو َد فَ َجا َء ا ْل َح َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
ع َلؤي ٍ
ي فَأ َ ْد َهلَؤهُ ثُؤ هم
اِ َمةُ فَأ َ ْد َهلَ َ ا ث ُ هم َجا َء َ
س ْي ُن فَ َد َه َل َمعَهُ ث ُ هم َجا َءَْ فَ َ
فَأ َ ْد َهلَهُ ث ُ هم َجا َء ا ْل ُح َ
ع َل ،
َ َويُ َ
يرا
ب َ
أ أ َ ْه َل ا ْل َب ْي َ
ّللاُ َليُ ْذ َه َ
قَا َلَ {:إنه َما يُ َري ُد ه
الرجْ َ
ِ َ َر ُك ْم ت َ ِْ َ ً
ع ْن ُك ْم َ
وأيةًا روته السيد أم سلمة واللحابي واثلة بن األسق رةي هللا عن ما:كمؤا فؤى
مسؤؤند أحمؤؤد( )26551ومسؤؤتدرَ الحؤؤاكم( )3558والِبرانؤؤي فؤؤي الكبيؤؤؤر()2666
وغيؤؤرهم :عؤؤن أم سؤؤلمة قالؤؤَ  :فؤؤي بيتؤؤي نزلؤؤَ  ( :إنمؤؤا يريؤؤد هللا ليؤؤذهب ع ؤنكم
الؤؤرجأ أهؤؤل البيؤؤَ) قالؤؤَ  :فأرسؤؤل رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم إلؤؤى علؤؤي
وفاِمة والحسؤن والحسؤين  ،فقؤال  « :هؤْالء أهؤل بيتؤي »{ قؤال الحؤاكم :هؤذا حؤدي
لحيع على شرِ البهاري ولم يهرجاه ,وقال الذهبي:على شرِ مسلم »

أ
وفي رواية أحمد ":ث ُ هم قَا َل :الله ُ هم َهْ َُال َء أ َ ْه ُل بَ ْيتَي َو َها ه
لؤتَي فَأ َ ْذ َه ْ
الؤرجْ َ
ؤب عَؤ ْن ُ ْم َ
أ َو َ
َو َ
ِ َ ْؤر ُه ْم
يرا  ,الله ُ هم َهْ َُال َء أ َ ْه ُل بَ ْيتَي َو َها ه
الؤرجْ َ
ِ َ ْر ُه ْم ت َ ِْ َ ً
لتَي فَأ َ ْذ َه ْب عَؤ ْن ُ ْم َ
ؤَ َإلَؤى
سؤو َل ه َ
ّللاق قَؤا َلَ :إنه َ
يرا ,قَالََْ  :فَأ َ ْد َه ْلَُ َرأْ َ
سي ا ْل َبيْؤََ فَقُ ْلؤَُ َوأ َنَؤا َم َعكُؤ ْم َيؤا َر ُ
ت َ ِْ َ ً
َهي ٍْر ,إَنه ََ إَلَى َهي ٍْر"
َ ،قَا َل:إَ ْن شَؤا َء
ّللاَ ،أَنَا َم ْن أ َ ْه َل ا ْلبَ ْي َ
وفي رواية للِبراني( " )726فَقُ ْلَُ  :يَا َر ُ
سو َل ه
ّللاُ"
ه
وفؤؤي روايؤؤة للبي قؤؤي فؤؤي سؤؤننه( ":)2683قؤؤال :بلؤؤى ان شؤؤاء هللا تعؤؤالى" ثؤم قؤؤال
البي قؤؤي( :)150/2قؤؤال أبؤؤو عبؤؤد هللا ( الحؤؤاكم) :هؤؤذا حؤؤدي لؤؤحي ٌع سؤؤنده ,ثقؤؤاٌَ
رواته قال الشير(البي قي):وقد روى في شواهده ثم في معارةته أحاديؤ ال يثبؤَ
مثل ا ،وفي كتاب هللا البيان لما قلدناه في إِال النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم اكل
ومراده من ذلَ أزواجه أو هن داهالَ فيه "أهك
وروى أحمؤؤد( )17029والحؤؤاكم( -)3559والل ؤ لؤؤه -وغيرهمؤؤا :عؤؤن واثلؤؤة بؤؤن
األسؤؤق رةؤؤي هللا عنؤؤه  ،قؤؤال  :ج ؤؤَ أريؤؤد عليؤؤا رةؤؤي هللا عنؤؤه  ،فلؤؤم أجؤؤده فقالؤؤَ
فاِمة رةي هللا عن ا  :انِل إلى رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم يؤدعوه فؤاجلأ
فجاء م رسول هللا للى هللا عليه وسلم فدهل ودهلَ مع ما  ،قؤال  :فؤدعا رسؤول
هللا للى هللا عليه وسلم حسنا وحسينا فؤأجلأ كؤل واحؤد من مؤا علؤى فهؤذه وأدنؤى
فاِمة من حجره وزوج ا  ،ثم لد علؤي م ثوبؤه وأنؤا شؤاهد فقؤال  ( :إنمؤا يريؤد هللا
ليذهب عنكم الرجأ أهل البيَ ويِ ركم تِ يرا) :الل م هْالء أهل بيتي » «وقؤال
الحاكم :هذا حدي لحيع على شرِ مسلم ولم يهرجاه »

وفي رواية عند ابن حبان ( )6976بسند لحيع والِبراني في الكبير(رقم )2670
والبي قؤؤي فؤؤي سؤؤننه ( )2690بل ؤ  ":الل ؤؤم هؤؤْالء أهلؤؤي ,الل ؤؤم أهلؤؤي أح ؤ  ,ق ؤال
واثلة :قلَ يا رسول هللا وأنا من أهلَق قال :وأنَ مؤن أهلؤي ,قؤال واثلؤة رةؤى هللا
عنه :إن ا لمن أر َجى ما أرجو"
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وقال البي قي ( : )152/2بعدما ذكر إسنادًا لهر ل ؤذه الزيؤاد  ":هؤذا إسؤناد لؤحيع
وهو إلى تهليم واثلة بذلَ أقرب من تعميم األمة به وكأنه جعؤل واثلؤة فؤي حكؤم
األهل تشبي ا بمن يستح هذا االسم ال تحقيقًا ,وهللا اعلم" أهك
ثال ًثااا :إن معنؤؤى أهؤؤل البيؤؤَ ال يقتلؤؤر علؤؤى زوجؤؤاَ النبؤؤي لؤؤلى هللا علي ؤه وسؤؤلم
وعلي والحسن والحسين وأم ما رةؤي هللا عؤن م أجمعؤين بؤل مؤن حرمؤوا اللؤدقة
هم من أهل بيته وهؤم :لل علؤي ولل جع ؤر ولل عقيؤل ولل العبؤاأ كمؤا فؤي الحؤدي
ان قَا َل :ا ْن َ
الذي رواه مسلم في لحيحه ( )2404عن يَ َزي ُد ْب ُن َحيه َ
لؤ ْي ُن
ِلَ ْقَُ أَنَا َو ُح َ
لؤ ْي ٌن :لَقَؤ ْد
سب َْر َ َو ُ
سؤنَا إَلَيْؤ َه ,قَؤا َل لَؤهُ ُح َ
ْؤن أ َ ْرقَؤ َم ,فَلَ همؤا َجلَ ْ
ع َم ُر ْب ُن ُم ْ
ْب ُن َ
س َل ٍم إَلَى َز ْي َد ب َ
سؤ َؤم ْعََ َحدَيث َؤهُ,
ّللاُ َ
سؤؤو َل ه َ
ّللا َ
سؤله َمَ ,و َ
علَ ْيؤ َه َو َ
يراَ ,رأ َ ْيؤؤََ َر ُ
لؤلهى ه
لَ َقيؤؤََ يَؤؤا َز ْيؤ ُد َه ْيؤ ًؤرا َكثَ ً
َو َ
س َؤم ْعََ
غ َز ْوََ َمعَهُ َو َ
يؤراَ ,ح َؤدثْنَا يَؤا َزيْؤ ُد َمؤا َ
للهيََْ َه ْل َهُ ,لَقَ ْد لَ َقيََ يَؤا َزيْؤ ُد َهي ًْؤرا َكثَ ً
سؤله َم ,قَؤا َل :يَؤا اب َ
سؤنَي َوقَؤ ُد َم
ّللاُ َ
ْؤن أ َ َهؤي َو ه َ
سو َل ه َ
ّللا َ
ّللا لَقَؤ ْد َكبَ َؤرَْ َ
علَ ْي َه َو َ
َم ْن َر ُ
للهى ه
ؤص الهؤذَي ُك ْنؤؤَُ أ َ َعؤؤي َمؤ ْ
س ؤله َم ,فَ َمؤؤا
ّللاُ َ
َ
سؤؤو َل ه َ
ّللا َ
سؤؤيَُ َب ْعؤ َ
ع ْ ؤدَي َونَ َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ؤن َر ُ
ل ؤلهى ه
َح هدثْت ُ ُك ْم فَ ْ
سؤله َم
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
اقبَلُواَ ,و َما َال فَ َؤال ت ُك ََل ُونَيؤ َه ,ثُؤ هم قَؤا َل :قَؤا َم َر ُ
لؤلهى ه
علَيْؤ َه َو َوعَؤ َ
ّللا َوأَثْنَؤى َ
يَ ْو ًما فَينَا َه َِيبًا بَ َم ٍ
اء يُ ْدعَى ُه ًّمؤا بَؤي َْن َمكهؤةَ َوا ْل َمدَينَؤ َة ,فَ َح َمؤ َد ه َ
سؤؤو ُل َر َبؤي
ؤاأ فَ َذنه َمؤؤا أَنَؤؤا بَ َ
شؤ ٌؤر يُو َ
ي َر ُ
َو َذ هكؤ َؤر ث ُؤ هم قَؤؤا َل :أ َ همؤؤا بَ ْعؤ ُد أ َ َال أَي َ ؤؤا النهؤ ُ
شؤؤَُ أ َ ْن يَؤؤأْتَ َ
ّللا
ب هَ
ب هَ
فَأ ُ َج َ
يبَ ,وأَنَا ت َ َارٌَ فَي ُك ْم ثَقَلَي َْن :أ َ هولُ ُ َما َكتَا ُ
ؤور فَ ُهؤذُوا بَ َكتَؤا َ
ّللا فَي َه ا ْل ُ دَى َوالن ُ
ّللا َو َر ه
ّللا
سكُوا َب َه ,فَ َح ه َ
ب هَ
ست َ ْم َ
َوا ْ
غ َ
علَؤى َكتَؤا َ
ؤب فَيؤ َه ,ثُؤ هم قَؤا َلَ :وأ َ ْهؤ ُل َب ْيتَؤي ,أ ُ َذ َك ُؤر ُك ْم ه َ
لؤ ْي ٌن:
ّللا فَؤي أ َ ْهؤ َل بَ ْيتَؤي ,فَقَؤا َل لَؤهُ ُح َ
ّللا فَي أ َ ْه َل بَ ْيتَؤي أ ُ َذ َكؤ ُر ُك ْم ه َ
فَي أ َ ْه َل بَ ْيتَي أ ُ َذ َك ُر ُك ْم ه َ
سؤا ُْهُ َمؤ ْن أ َ ْهؤ َل بَ ْيتَؤ َهَ ,ولَ َك ْ
ؤن
سا ُْهُ َم ْن أ َ ْه َل بَ ْيتَؤ َهق قَؤا َل :نَ َ
ْأ نَ َ
َو َم ْن أ َ ْه ُل بَ ْيتَ َه يَا َز ْي ُد أَلَي َ
لؤ َدقَةَ بَ ْعؤ َدهُ قَؤؤا َل َو َمؤ ْ
أ َ ْهؤ ُل بَ ْيتَؤ َه َمؤ ْ
ع َقيؤ ٍل َول ُل
ع َلؤؤي ٍ َول ُل َ
ؤن ُهؤ ْمق قَؤؤا َلُ :هؤ ْم ل ُل َ
ؤن ُحؤ َؤر َم ال ه
ل َدقَةَ قَا َل نَعَ ْم"
َج ْع َ ٍر َول ُل َ
اأ ,قَا َل :كُل َهْ َُال َء ُح َر َم ال ه
عبه ٍ
فبنو هاشم وبنو المِلب -الذين حرموا اللدقة -كل م من لل البيَ

* أمؤؤا زعم ؤؤم بؤؤأن قولؤؤه تعؤؤالى ( :إنمؤؤا يريؤؤد هللا ليؤؤذهب عؤؤنكم الؤؤرجأ أهؤؤل البيؤؤَ
ويِ ركم تِ يرا) دليل على علمت م ألن من أذهب هللا عنه الؤرجأ وِ ؤره ف ؤو
معلوم,ومن ثم قالوا بعلمة األ مة االثنى عشر
ف ذا باِ ٌل من وجوه :
األول :اهراد المذكور في اكية يقلد ب ؤا اهراد الشؤرعية ,وهؤي إراد مؤا يحبؤه
سؤنَ َن ٱلهؤذ َ
َين َمؤن
ٱّلِلُ َليُبَؤيَ َن لَكُؤ ْم َويَ ْؤ َديَ ُك ْم ُ
هللا ويرةاه, ,كما في قولؤه تعؤالى { :يُ َريؤ ُد ه
َ
علَ ؤ ْي ُك ْم َويُ َري ؤ ُد ٱله ؤذ َ
َين
ؤوب َ
ٱّلِلُ َ
وب َ
ٱّلِلُ يُ َري ؤ ُد أن يَتُؤ َ
قَ ؤ ْب َل ُك ْم َويَت ُ ؤ َ
ع َلؤؤي ٌم َح َكؤؤي ٌم * َو ه
علَ ؤ ْي ُك ْم َو ه
يَتهبَعُ َ
سؤا ُن
َ أَن ت َ َميلُواْ َم ْيالً َ
ون ٱل ه
ش َ َوا َ
ٱهن َ
ٱّلِلُ أَن يُ َه َ َ
ع َ يما ً * يُ َري ُد ه
ؤد عَؤ ْن ُك ْم َو ُه َلؤ َ َ
َ
ة َعي ا ً {النساء 28-26:فاهلل عز وجل يريد أن يتوب على الناأ جميعًا و يريد
ال داية للناأ ولكن هل تاب على الناأ جميعًا ,أم مؤن النؤاأ مؤْمن وكؤافرق ف ؤذه
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إراد شؤؤرعية-أي:أراد مؤؤن النؤؤاأ شؤؤرعًا أن يتوبؤؤوا وي تؤؤدوا -فمؤؤن م مؤؤن اسؤؤتجاب
ومن م من أعرص,كما قال تعالىُ { :ه َو ٱلهذَي َهلَقَ ُك ْم فَ َمؤن ُك ْم كَؤافَ ٌر َو َمؤن ُك ْم م ْؤْ َم ٌن َو ه
ٱّلِلُ
َب َما ت َ ْع َملُ َ
ير {الت ؤابن 2:وهؤذا بهؤالد اهراد الكونيؤة القدريؤة التؤي بمعنؤى
ون َب َل ٌ
ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن ,كما ف موا هم مؤن اكيؤة ,اهراد القدريؤة نافؤذ
ص كُل ُ ْم
ال اهتيار في ا للعبد,كما في قوله تعالىَ { :ولَ ْو شَآ َء َربََ ك َم َن َمن فَي ٱأل َ ْر َ
َج َميعا ً { يونأ99:
ومما يْيد أن المقلود باهراد المؤذكور فؤي اكيؤة التؤي يحتجؤون ب ؤا هؤي اهراد
الشرعية-ال القدرية -دعاء النبي ألهل بيته بأن يذهب عن م الرجأ ,كما في بعؤص
روايؤؤاَ حؤؤدي أم سؤؤلمة قؤؤال لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم":الل م هؤؤْالء أهؤؤل بيتؤؤي الل ؤؤم
قدرا فلمؤاذا يؤدعو ل ؤم
أذهب عن م الرجأ"( )1فذذا كان هللا قد أذهب عن م الرجأ ً
النبي للى هللا عليه وسلم,ومما يْكؤد ن ؤأ المعنؤى-اهراد الشؤرعية -قولؤه تعؤالى
فؤؤي لهرليؤؤة الوةؤؤوءَ { :ولَؤؤك َكن يُ َريؤ ُد َليُ َ
شؤك ُُر َ
علَؤ ْي ُك ْم لَ َعله ُكؤ ْم ت َ ْ
ون
ِ َ ؤ َؤر ُك ْم َو َليُؤ َت هم َن ْع َمت َؤهُ َ
{الما د , 6:
وهؤذا مؤؤا ف مؤه سؤا ر المسؤلمين لؤؤذلَ ال يقولؤون بعلؤؤمة أحؤ ٍد مؤؤن ألؤحاب الكسؤؤاء
غير النبي للى هللا عليه وسلم()2
ونحؤن نعتقؤد أن هللا أذهؤؤب الؤرجأ عؤن زوجؤؤاَ النبؤي لؤلى هللا عليؤؤه وسؤلم وعؤؤن
سا ر لل بيته السا رين على ن جه للى هللا عليه وسلم ,وأنه تعالى استجاب دعؤو
نبيه ,ولكن هذا ال يعني علمت م ,ويْيد ذلَ-أيةًا -اكتي بعد
الثاني :التِ يؤر حالؤ ٌل ل يؤر أهؤل البيؤَ كمؤا فؤي قولؤه تعؤالىُ { :ه ْؤذ َم ْ
ؤن أ َ ْم َؤوا َل َ ْم
ل َدقَةً ت ُ َ
ع َلؤي ٌم
س َؤمي ٌ َ
ؤل َ
علَؤ ْي َ ْم َإ هن َ
ِ َ ُر ُه ْم َوت ُ َز َكي َ ْم َب َ ؤا َو َ
َ
ٱّلِلُ َ
لؤلَوتََ َ
سؤ َك ٌن له ُ ؤ ْم َو ه
ل َ
سؤلُواْ
{التوبة 103:وقوله تعالى { :يَا أَي َ ا ٱلهؤذ َ
َين ل َمنُؤواْ إَ َذا قُ ْمؤت ُ ْم إَلَؤى ٱل ه
لؤال َ فٱ ْغ َ
 - 1كمــا فــي روايــة ألحمــد ( )26551والترمــذي ( ) 3787ومســند أبــي يعلــى( )7021ورجالــه رجــال الصــحيح,
وكما ذكره الشيعة عن اإلمام الباقر.

 - 2فــي تفســير األعقــم الزيــدي( )40/2بـاين أن إذهــاب الــرجس يكــون باتبــاع أوامــر هللا واجتنــاب نواهيــه حيــث

قـال :يعنــي إنمــا ُيـذهب بــأمره ونهيــه فيــأمركم بمكـارم األخــالق ومعــالي األمــور ،والـرجس ِ
اإل ثــم الــذي نهــى هللا
عنه ،قيل :الشيطان والشرك ،وقيل :كل قبيح.أهـ
وفــي تفســير الكشــاف( )261/3للزمخشــري المعتزلــي قــال:ثم بــين أنــه إنمــا نهــاهن وأمــرهن  ،ووعظهـ هـن  ،لــئال
ولتصونوا عنهـا بـالتقوى  .واسـتعار للـذنوب  :الـرجس
قارف أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المآثم ،
ُي ُ
ه
ألن عــرض المقتــرف للمقبحــات يتلـ هـوث بهــا ويتــدنس  ،كمــا يتلــوث بدنــه باألرجــاس  .وأمــا
 ،وللتقــوى  :الطهــر؛ ه
المحسنات  ،فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطاهر  .وفي هذه االستعارة ما ينفـر أولـي األلبـاب عمـا كرهـه
ـل البيـت } نصـب علـى النـداء  .أو علـى
هللا لعباده ونهاهم عنه  ،ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم بـه  .و { أ ْ
َه َ
أن نساء النبي صلى هللا عليه وسلم من أهل بيته "أهـ.
المدح  .وفي هذا دليل هبين على ه
172
This file was downloaded from QuranicThought.com

ؤين َو َإن كُنؤت ُ ْم
س ُحواْ َب ُرُْو َ
ٱم َ
ُو ُجو َه ُك ْم َوأ َ ْي َديَ ُك ْم َإ َلى ٱ ْل َم َرافَ َ َو ْ
سؤ ُك ْم َوأ َ ْر ُجلَكُؤ ْم َإلَؤى ٱ ْل َك ْعبَ َ
ُجنُب ؤا ً فَؤؤٱ ه
س ؤ َ ٍر أ َ ْو َجؤؤآ َء أ َ َح ؤ ٌد َم ؤ ْن ُك ْم َمؤ َ
ِ ه ُرواْ َوإَن كُن ؤتُم هم ْر َ
ؤن ٱ ْل َؤؤا َ َِ أ َ ْو
ؤى أ َ ْو َ
ةؤ ۤ
علَؤؤى َ
ل َعيدا ً َ
س ُحواْ َب ُو ُجو َه ُك ْم َوأَيْؤ َدي ُك ْم َم ْنؤهُ
سآ َء فَلَ ْم ت َ َجدُواْ َمآ ًء فَت َ َي هم ُمواْ َ
ست ُ ُم َ
الَ َم ْ
ٱم َ
ٱلن َ
ِ َيبا ً فَ ْ
علَ ْيكُم َم ْن َح َؤرجٍ َولَؤك َكن يُ َريؤ ُد َليُ َ
علَؤ ْي ُك ْم لَعَلهكُؤ ْم
ِ َ َؤر ُك ْم َو َليُؤتَ هم نَ ْع َمتَؤهُ َ
ٱّلِلُ َليَجْ عَ َل َ
َما يُ َري ُد ه
شك ُُر َ
تَ ْ
ون {الما د  6:ف ؤل يعنؤي ذلؤَ علؤمة مؤن اتلؤد باللؤ اَ المؤذكور فؤي
اكيتين السابقتين
الثالث :إذهاب الرجأ وحلول التِ يؤر قؤد حؤد أللؤحاب النبؤي لؤلى هللا عليؤه
ؤاأ أ َ َمنَؤةً َم ْنؤهُ
وسلم في غزو بدر كما أهبر هللا تعالى بذلَ فقؤال { :إَ ْذ يُ َ َ
شؤي ُك ُم ٱلنعَ َ
ان َو َل َي ْر َب َ
ش ْي َ
آء َمآ ًء َليُ َ
علَؤى
ِ َ
َويُنَ َز ُل َ
ب عَن ُك ْم َرجْ َز ٱل ه
س َم َ
علَ ْيكُم َمن ٱل ه
ِ َ َر ُك ْم َب َه َويُ ْذ َه َ
ِ َ
قُلُو َب ُك ْم َويُث َ َبََ َب َه ٱأل َ ْقدَا َم {األن ال 11:ف ل يعني ذلَ علمة كل هؤْالء ( )1إنؤه ال
يشترِ العلمة ألح ٍد لمجرد أن زكهؤاه هللا تعؤالى وِ ؤره وأذهؤب عنؤه الؤرجأ ,إنمؤا
علمة البشر مقترنة بالنبو  ,فال علمة ألح ٍد بعد النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم كمؤا
أنه ال نبو بعده ()2
 - 1عثمان الخميس /حقبة من التاريخ ص202-201:

{و َمـا
 - 2القرآن دل داللة صريحة ال لبس فيها على عصمة النبي صلى هللا عليه وسلم كما في قوله تعالىَ :
ِ
ـوحى }[الـنجم ]4-3فـأين مـا يـدل فـي القـرآن علـى عصـمة األئمـة داللـة
ـق َع ِـن اْل َه َـوى* ِإ ْن ُه َـو ِإاال وح
ـي ُي َ
َينط ُ
َْ ٌ
صريحا في ذلك ,وال يدل على ذلك أصالً ,وقد علمت تفسيره الحق ,لذلك لـم يقـل
صريحة؟ وما استدلوا به ليس
ً
بعصمة األئمة أحد غير الشيعة اإلمامية فقَّ  ,أما الشيعة الزيدية وسائر الطوائف مثل أهـل السـنة فـي ذلـك ,

واألئمـة أنفسـهم جــاء عـنهم-فــي كتـب الشــيعة االثنـى عشـرية -مــا يؤكـد عــدم عصـمتهم .ففــي نهـج البالعــة-

لـت
ُم ِه ُ
برقم -299ما يفيد أن ً
عليا رضي هللا عنه قد يذنب وكان إذا أذنب صلى ركعتين,فقال( :ما أهمني ذنـب أ ْ
بعده حتى أصلي ركعتين)بشرح محمد عبـده(,)72/4وقـال فـي وصـيته البنـه الحسـن ( :فأصـلح مثـواك ،وال َت ِبـع

آخرتك بدنياك ،ودع القول فيما ال تعـرف ،والخطـاب فيمـا لـم تكهلـف ،وأمسـك عـن طريـق إذا خفـت ضااللته ،فاإن
الكف عند حيرة الضالل خير من ركوب األهوال)[ نها البالغاة( ])39/3فهال هاذه الكاالم يوصباى باه معصاوم
فهل يُقال  ( :أصلح مثواك ،وال َت ِبع آخرتك بدنياك) إال لرجل قد يسيء أو يذنب  ،وهال يُقاال ( :ودع القـول فيمـا
ال تعـرف...إلخ ) إال لمن يجهال بعاا األشاياء وال يعرفهاا ,وهام يادعون أن المعصاوم ال يجاوز علياه الخطاأ وال
النسيان وال الجهل,وأن علمهم من لدن هللا تعالى.
وفي الكافي( :)75/2عن جعفر الصادق قال( :ما معنا براءة مـن النـار) .وفـي تفسـير األمثـل لناصـر الشـيرازي

( :)522-521/10يقـول األصـمعي " :كنـت أطــوف حـول الكعبـة فــي ليلـة مقمـرة  ،فســمعت صـوتا حنونـا لرجــل
يناجي رحه  .بحثت عن صاحبه واذا به شاب جميل رشيق القامة يبدو عليه الطيب  .وقد تعلـق بأسـتار الكعبـة
 ،وكان يقول في مناجاته  :يا سيدي وموالي  ،نامت العيون وغابت النجوم  ،وأنت ملك حـي قيـوم  ،ال تأخـذك
سنة وال نوم  ،غلقت الملـوك أبوابهـا  ،وأقامـت عليهـا حراسـها وحجابهـا  ،وقـد خـال كـل حبيـب بحبيبـه  ،وبابـك

مفتوح للسائلين  ،فها أنا سائلك ,ببابك مذنب فقير  ،خاطئ مسكين  ،جئتك أرجو رحمتك يـا رحـيم  ،وأن تنظـر
إلي بلطفك يا كريم ثم أنشد :

يا من يجيب دعا المضـطر في الظلم .....يا كاشف الكرب والبلوى مع السقم
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بعد أن وةع ذلَ جليًؤا تبؤين هِؤأ مؤن تمسؤَ بعلؤمة األ مؤة االثنؤى عشؤر واسؤتدل
بذلَ على أحقيت م باهمامة بنا ًء على هذه اكية المباركة
وإذا كانوا يهلون أهل البيَ بمن ذكروا في حدي الكساء فقِ فما الدليل على أنه
في أبنا م ,دون سا ر أبناء أهل البيؤَق ولمؤاذا أوالد الحسؤين دون أوالد الحسؤنق
ولمؤؤاذا بعؤؤص أبنؤؤاء الحسؤؤين دون سؤؤا ر إهؤؤوان مق لؤؤيأ ل ؤؤذا التقسؤؤيم عنؤؤد القؤؤوم
ب وال سؤؤنة  ,الل ؤؤم إال روايؤؤاَ ال ألؤؤل ل ؤؤا وةؤؤع ا ل ؤؤم
مسؤؤتند وال دليؤؤل مؤؤن كتؤؤا ٍ
الكذابون ( , )1وما أكثر ما كانوا يكذبون على أهل البيَ رةي هللا عن م  ,كما ذكؤر
أهل البيَ أن س م  -وهم بيَ اللد  -أن من شيعت م من يكثر الكذب علي م

قد نام وفدك حـول البيت وانتبهــوا .....وعين جودك يا قيـــوم لم تنـم

إن كان جـودك ال يرجـوه ذو سـرف.....فمن يجـود على العاصين بالنعـم
سرف .....يا من أشار إليه الخلق في الحـرم.
هب لي بجودك فضل العفو عن
ٍ

علـي
ثم رفع رأسه إلى السماء وناجى  :إلهي ,سيدي وموالي إن أطعتك بعلمي ومعرفتـي فلـك الحمـد والمنـة ا
مناجيا بأعلى صوته  :يا إلهـي وسـيدي
علي  .ورفع رأسه ثانية إلى السماء
 ،وان عصيتك بجهلي فلك الحجة ا
ً
وموالي  ،ما طابت الدنيا إال بذكرك  ،وما طابت العقبى إال بعفوك  ،وما طابت األيام إال بطاعتك،

وما طابت

القلوب إال بمحبتك  ،وما طاب النعـيم إال بمغفرتـك  .يضـيف األصـمعي أن هـذا الشـاب واصـل مناجـاة رحـه حتـى

أغمي عليه  ،فـدنوت منـه وتأملـت فـي ُمحايـاه فـإذا هـو علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين  ،فأخـذت رأسـه = فـي
كثيـرا  ،فأعادتـه إلـى وعيـه قطـرات دمـع سـكبت علـى وجنتيـه  ،فـتح عينيـه وقـال  :مـن الـذي
حجري وبكيت لـه ً
شغلني عن ذكر موالي ؟ قلت  :إنك من بيت النبوة ومعدن الرسالة  .ألم تنزل فيكم آية التطهير ؟ ألـم يقـل هللا

تطهيـر  .نهـض اإلمـام السـجاد(زين العابـدين)
ًا
فيكم  :إنمـا يريـد هللا ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم
حبشـيا  ،وخلـق النـار
وقال  :يا أصمعي هيهات هيهات خلـق هللا الجنـة لمـن أطـاع وأحسـن ولـو كـان عبـدا
ً
قرشـيا  .ألـم تقـ أر القـرآن ؟ ألـم تسـمع كـالم هللا َ { :فـِإ َذا ُن ِفـ َخ ِفـي الص ِ
ـاب
سـيدا
لمن عصاه ولـو كـان ً
ً
ـور َفـ َال أَْن َس َ
َبْيَن ُه ْم َي ْو َمِئ ٍذ}[المؤمنون.] 101أهـ ويؤكد ذلك ما رواه ابن شهرآشوب في كتابه المناقب :عن طـاووس اليمـاني
حبشـيا ،
بدا
عن اإلمام زين العابدين ( عليه السالم ) أنه قال  " :خلق هللا الجنة لمن أطاع وأحسن ولو كان ع ً
ً
قرشيا "[ تفسير األمثل( )521/10ونور الثقلين(])562/3
سيدا
وخلق النار لمن عصاه ولو كان ً
ً

 - 1اختيار أبناء الحسين دون أبناء الحسن رضي هللا عنهما يـدلل علـى األيـدي الخفيـة للفـرس ألن الحسـين
رضي هللا عنه كانت تحته بنت كسرى وأنجب منها ف أروا أن أوالده أحق بالملك من غيرهم .
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1

 -3النساء59:
{يَا أَي َ ا الهذ َ
سؤو َل َوأ ُ ْو َلؤي األ َ ْم َؤر َمؤن ُك ْم فَؤ َذن
لر ُ
ّللا َوأ َ َِيعُؤواْ ا ه
َين ل َمنُواْ أ َ َِيعُؤواْ َ
تَنَ َ
سؤو َل إَن كُنؤت ُ ْم ت ُ ْْ َمنُ َ
ؤاّلِل َوا ْليَ ْؤو َم
از ْعت ُ ْم فَي َ
ؤون بَ َ
ش ْي ٍء فَ ُردوهُ إَلَؤى َ
الر ُ
ّللا َو ه
سنُ تَأ ْ َويالً
َ
اكه َر َذ َلََ َهي ٌْر َوأَحْ َ
والمعنى:
عملؤوا بشؤرعه ,اسؤتجيبوا ألوامؤر هللا تعؤالى وال
يا أي ا الذين لدهقوا هللا ورسوله و َ
تعلؤؤوه ,واس ؤتجيبوا للرسؤؤول لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فيمؤؤا جؤؤاء بؤؤه  ,وأِيعؤؤوا وال
أمركم في غير معلية هللا ,فؤذن اهتل ؤتم فؤي شؤيء بيؤنكم ,فؤأرجعوا الحكؤم فيؤه إلؤى
كتؤاب هللا تعؤالى وسؤؤنة رسؤوله محمؤؤد لؤلى هللا عليؤؤه وسؤلم ,إن كنؤؤتم تْمنؤون حؤ
اهيمؤؤان بؤؤاهلل تعؤؤالى وبيؤؤوم الحسؤؤاب ذلؤؤَ الؤؤرد إلؤؤى الكت ؤاب والسؤؤنة هي ؤر لكؤؤم م ؤن
التنازع والقول بالرأي ،وأحسن عاقبة ومآال
* وأمؤؤا معنؤؤى قولؤؤه { وأُولؤؤي األمؤؤر مؤؤنكم فللم سؤؤرين مؤؤن أهؤؤل السؤؤنة والشؤؤيعة
الزيدية والمعتزلة وغيرهم فيه قوالن(:)1
أحؤؤدهما :أن ؤؤم األُمؤؤؤراء  ،عؤؤن أبؤؤي هريؤؤؤر وابؤؤن عبؤؤاأ -فؤؤؤي إحؤؤدى الؤؤؤروايتين-
سدي واهتاره ابن جرير الِبري
وميمون بن م ران وال ُ
واكهر :أن م العلماء  ،عن جابر بؤن عبؤد هللا وابؤن عبؤاأ  -فؤي الروايؤة األُهؤرى-
ومجاهد والحسن وعِؤاء وجماعؤة واسؤتدل عليؤه أبؤو العاليؤة بقولؤه تعؤالىَ {:ولَ ْؤو
سؤت َ ْنبَ ُ
سو َل َوإَلَى أ ُ ْو َلى ٱأل َ ْم َر َمؤ ْن ُ ْم لَعَ َل َمؤهُ ٱلهؤذ َ
ِونَهُ َمؤ ْن ُ ْم [النسؤاء:
َين يَ ْ
ٱلر ُ
َردوهُ إَلَى ه
 ]83فذن العلماء هم المستنبِون المستهرجون لألحكام

قال األلوسي:
 - 1أنظــــــر :تفســــــير الطبــــــري ( )498-499/8والبغــــــوي ( )239/2والبيضــــــاوي( )206 /1تفســــــير أبــــــي

الســعود( )104/2وانظر:الكشــاف( )536/1للزمخشــري المعتزلــي ,وتفســير األعقــم( )117/1مــن الزيديــة.وكالًمن
تفسير أطفيو( )118/2والهواري( )242/1من الخوارج اإلباضية.
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و َح َم َلؤؤه كثيؤ ٌؤر ك ولؤؤيأ ببعيؤؤد ك علؤؤى مؤؤا يعؤؤم الجميؤ لتنؤؤاول االسؤؤم ل ؤؤم ألن لألمؤؤراء
تدبير أمر الجيش والقتؤال ،وللعلمؤاء ح ؤ الشؤريعة ومؤا يجؤوز ممؤا ال يجوز أهؤك()1

وقال الشوكاني:

لمؤؤا أمؤؤر سؤؤبحانه القةؤؤا  ،والؤؤوال إذا حكمؤؤوا بؤؤين النؤؤاأ أن يحكمؤؤوا بؤؤالح  ،أمؤؤر
الناأ بِاعت م ها هنا ،وِاعة هللا عز وجل هؤي امتثؤال أوامؤره ونواهيؤه ،وِاعؤة
رسوله للى هللا عليه وسلم هي فيما أمر به ون ى عنه وأولي األمؤر هؤم :األ مؤة،
والسالِين ،والقةا  ،وكل من كانَ له والية شرعية ال والية ِاغوتيؤة ،والمؤراد:
ِاعت م فيما يأمرون به ،وين ون عنه ما لؤم تكؤن معلؤية ،فؤال ِاعؤة لمهلؤو فؤي
معلية هللا ،كما ثبَ ذلَ عن رسول هللا للى هللا عليه وسلم وقؤال جؤابر بؤن عبؤد
هللا ،ومجاهد :إن أولؤي األمؤر ،هؤم :أهؤل القؤرلن والعلؤم ،وبؤه قؤال مالؤَ والةؤحاَ
وروي عن مجاهد أن م ألحاب محمد للى هللا عليه وسلم وقال ابؤن كيسؤان :هؤم
أهل العقل والرأي ،والراجع القول األول أهك()2

أما الشيعة االثنى عشرية فعندهم أن المقلود بأولي األمر:هم األ مة االثنى عشر
قال في ت سير اللافي:
اهكمال عن جابر بن عبد هللا األنلاري (رص) قؤال لمؤا نزلؤَ هؤذه اكيؤة قلؤَ
وفي َ
:يا رسول هللا عرفنا هللا ورسوله فمن أولي األمر الذين قرن م هللا ِاعت م بِاعتؤَ
فقال هم حل ا ي يا جابر وأ مؤة المسؤلمين مؤن بعؤدي أول ؤم علؤي بؤن ابؤي ِالؤب ثؤم
الحسؤؤن ثؤؤم الحسؤؤين ثؤؤم علؤؤي بؤؤن الحسؤؤين ثؤؤم محمؤؤد بؤؤن علؤؤي لؤؤلواَ هللا علؤؤي م
المعرود في التؤورا بالبؤاقر وسؤتدركه يؤا جؤابر فؤذذا لقيتؤه فاقر ؤه منؤي السؤالم ثؤم
اللاد جع ر بن محمد ثم موسى بن جع ر ثم علي بؤن موسؤى ثؤم محمؤد بؤن علؤي
ثم علي بن محمد ثم الحسن بؤن علؤي ثؤم سؤميي محمؤد وكنيؤي حجؤة هللا فؤي أرةؤه
وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي لؤلواَ هللا علؤي م ،ذاَ الؤذي ي ؤتع هللا علؤى
يديه مشار األرص وم ارب ا ،ذاَ الذي ي يب عن شؤيعته وأوليا ؤه غيبؤة ال يثبؤَ
في ؤؤا علؤؤى القؤؤول بذمامتؤؤه إال مؤؤن امؤؤتحن هللا قلبؤؤه لايمؤؤان ,قؤؤال جابر:فقلؤؤَ لؤؤه يؤؤا
اهنت ؤاع بؤه فؤي غيبتؤه فقؤال أي والؤذي بعثنؤي بؤالنبو إن ؤم
رسول هللا ف ل لشؤيعته َ
يستةيْون بنوره وينت عون بواليته في غيبته كانت اع الناأ بالشمأ وان تجالها
سحاب ,يا جابر :هذا من مكنون سر هللا ومهزون علم هللا ,فاكتمه اال عن أهله
واألهبار في هذا المعنى في الكتب المتداولة المعتبر ال تحلى كثر أهك()3

وأما الِبرسي في المجم فقد ذكر ن أ القولين السابقين للم سرين ثم قال:

1

 -تفسير األلوسي ( )66 /5

2

 -فتح القدير للشوكاني ( ) 481 /1

3

 الصافي ( )464/1وانظر تفسير كنز الدقائق ( )494/2والعياشي()249-253/1176
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وأما ألحابنا فذن م رووا عن الباقر واللؤاد (ع) أن أُولؤي األمؤر :هؤم األ مؤة مؤن
لل محمد أوجب هللا ِاعت م باهِال كما أوجب ِاعته وِاعؤة رسؤوله ،وال يجؤوز
أن يوجب هللا ِاعة أح ٍد على اهِال إال ه من ثبتَ علمته وعلم أن باِنه ك ؤاهره
وأمن منه ال لِ واألمر بالقبيع ،وليأ ذلَ بحالل في األُمراء وال العلمؤاء سؤواهم
َج هل هللا عن أن يأمر بِاعة من يعليه أو باالنقياد للمهتل ين في القول وال عل ألنؤه
محال أن يِاع المهتل ون كما أنه محال أن يجتم ما اهتل وا فيؤه ،وممؤا يؤدل علؤى
ذلَ أيةا ً أن هللا تعالى لم يقؤرن ِاعؤة أُولؤي األمؤر بِاعؤة رسؤوله كمؤا قؤرن ِاعؤة
رسوله بِاعته إال ه وأولو األمر فو الهل جميعا ً كما أن الرسول فو أُولي األمر،
وفؤؤو سؤؤا ر الهلؤ  ،وهؤؤذه لؤ ة أ مؤؤة ال ؤؤدى مؤؤن لل محمؤؤد لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم
الذين ثبتَ إمامت م وعلمت م وات قَ األُمة على علو رتبت م وعدالت م أهك()1
َ
* وأما قوله تعالى { فذن تنازعتم في شيء فؤردوه إلؤى هللا والرسؤول معنؤاه :فؤذن
اهتل تم في شيء من أُمور دينكم فردوا التنؤازع فيؤه إلؤى كتؤاب هللا وسؤنة الرسؤول،
وهذا قول مجاهد وقتاد والسدي وهذا أمر من هللا عز وجؤل بؤأن كؤل شؤيء تنؤازع
الناأ فيه من ألول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلَ إلى الكتاب والسؤنة -ال
إلؤؤى غيرهمؤؤا -كمؤؤا قؤؤال تعؤؤالى { َو َمؤؤا ْ
ّللا {
اهتَلَ ْ ؤت ُ ْم فَي ؤ َه َمؤؤن َ
ش ؤ ْي ٍء فَ ُح ْك ُم ؤهُ َإلَؤؤى ه َ
الشورى 10:فما حكم بؤه الكتؤاب والسؤنة وشؤ دا لؤه باللؤحة ف ؤو الحؤ  ,ومؤاذا
بعد الح إال الةالل
ولقد غال الِبرسي فقال :ونحن نقول :الرد إلى األ مة -يقلد األ مؤة االثنؤى عشؤر-
القؤؤا مين مقؤؤام الرسؤؤول بعؤؤد وفاتؤؤه هؤؤو مثؤؤل الؤؤرد إلؤؤى الرسؤؤول فؤؤي حياتؤؤه ألن ؤؤم
الحاف ون لشريعته وهل اْه في أُمته فجروا مجراه فيه أهك()2
ََ ْ

وتوسِ الِباِبا ي فقال:
وأما أولوا األمر ف م  -كا نين من كؤانوا  -ال نلؤيب ل ؤم مؤن الؤوحي ,وإنمؤا شؤأن م
الرأي الذي يستلوبونه فل م افتراص الِاعة ن ير ما للرسول في رأي م وقؤول م,
ولؤؤذلَ لمؤؤا ذكؤؤر وجؤؤوب الؤؤرد والتسؤؤليم عنؤؤد المشؤؤاجر لؤؤم يؤؤذكرهم بؤؤل هؤؤم هللا
والرسول فقال { :فذن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسؤول إن كنؤتم تْمنؤون
باهلل واليوم اكهر
إلى أن قال:
ومن هنا ي ر أن ليأ ألولي األمؤر هؤْالء  -كؤا نين مؤن كؤانوا -أن يةؤعوا حكمؤا ً
سؤنة ,وإال ه لؤم يكؤن لوجؤوب إرجؤاع
جديداً ,وال أن ينسهوا حكما ً ثابتؤا ً فؤي الكتؤاب وال ُ
سنة والرد إلى هللا والرسول معنؤى علؤى مؤا يؤدل عليؤه
موارد التنازع إلى الكتاب وال ُ
1
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قوله {:وما كان لمْمن وال مْمنة إذا قةى هللا ورسوله أمرا ً أن يكون ل م الهيؤر
من أمرهم ومن يعم هللا ورسوله فقد ة هل ةالال ً مبينا ً [األحؤزاب ،]36 :فقةؤاء
هللا هؤؤو التشؤؤري وقةؤؤاء رسؤؤوله إمؤؤا ذلؤؤَ وإمؤؤا األعؤؤم ,وإنمؤؤا الؤؤذي ل ؤؤم :أن يؤؤروا
رأي ؤؤم فؤؤي مؤؤوارد ن ؤؤوذ الواليؤؤة ,وأن يكش ؤ وا عؤؤن حكؤؤم هللا ورسؤؤوله فؤؤي القةؤؤايا
والموةوعاَ العامة
وبالجملة :لما لم يكن ألولي األمر هْالء هير في الشرا  ,وال عندهم إال ه ما هلل
سنة لم يذكرهم هللا سبحانه ثانيؤا ً عنؤد ذكؤر الؤرد
ورسوله من الحكم أعني الكتاب وال ُ
بقوله { :فذن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول أهك ()1

فوا د ذات الة:
ٱّلِل
األولى :سبب نزول اكية:روى الجماعة إال ابن ماجة عن ابن عباأ { :أ َ َِيعُؤواْ ه َ
سو َل َوأ ُ ْو َلى ٱأل َ ْم َر َم ْن ُك ْم قال :نزلَ في عبد هللا بن حذافة بن قيأ بؤن
ٱلر ُ
َوأ َ َِيعُواْ ه
عؤؤدي إذ بعثؤؤه رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فؤؤي سؤؤرية( ،)2وروى اهمؤؤام أحمؤؤد
والشؤؤيهان :ع ؤن أبؤؤي عبؤؤد الؤؤرحمن السؤؤلمي ،عؤؤن علؤؤي رةؤؤي هللا عنؤؤه قؤؤال :بع ؤ
رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم سؤرية ،واسؤتعمل علؤي م رجؤالً مؤن األنلؤار ،فلمؤا
هرجوا ،وجد علي م في شيء ،قال :فقال ل م :أليأ قد أمركم رسؤول هللا لؤلى هللا
عليه وسلم أن تِيعونيق قالوا :بلى قال :اجمعوا لي حِباً ،ثم دعا بنؤار فأةؤرم ا
فيه ،ثم قال :عزمَ عليكم لتؤدهلن ا ،قؤال :ف ؤم القؤوم أن يؤدهلوها ،قؤال :فقؤال ل ؤم
شاب من م :إنما فررتم إلى رسول هللا من النؤار ،فؤال تعجلؤوا حتؤى تلقؤوا رسؤول هللا
للى هللا عليه وسلم فذن أمركم أن تدهلوها فادهلوها ،قال :فرجعوا إلى رسؤول هللا
للى هللا عليؤه وسؤلم فؤأهبروه  ،فقؤال ل ؤم " :لؤو دهلتموهؤا مؤا هؤرجتم من ؤا أبؤداً،
إنما الِاعة في المعرود (")3
الثانية :كرر ال عؤل (أِيعؤوا) وإن كانؤَ ِاعؤة الرسؤول مقترنؤة بِاعؤة هللا تعؤالى
اعتنا ًء بشأنه عليه اللال والسالم ,وأيةًا لقِ توهم أنه ال يجب امتثال ما جؤاء
في السنة و ليأ موجودًا في القرلن ,وإيذانا ً بأن له للى هللا عليؤه وسؤلم اسؤتقالال ً
بالِاعة لم يثبَ ل يره ،ومن ثم لؤم يكؤرر ال عؤل فؤي قولؤه سؤبحانهَ { :وأ ُ ْو َلؤى ٱأل َ ْم َؤر
َمؤ ْن ُك ْم إيؤؤذانا ً بؤؤأن م ال اسؤؤتقالل ل ؤؤم في ؤؤا اسؤتقالل الرسؤؤول لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم،
وبذلَ تعلم هِأ الِباِبا ي حين قال :فللهؤه تعؤالى إِاعؤة واحؤد  ,وللرسؤول وأولؤي
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األمؤؤؤر إِاعؤؤؤة واحؤؤؤد  ,ولؤؤؤذلَ قؤؤؤال :أِيعؤؤؤوا هللا وأِيعؤؤؤوا الرسؤؤؤول وأولؤؤؤي األمؤؤؤر
منكم أهك()1
وكذا هِأ من ادعى من م أن األمر بِاعة أولؤي األمؤر دليؤ ٌل علؤى علؤمت م محت ًجؤا
بؤؤأن هللا ال يؤؤأمر بِاعؤؤة المهِيء ويؤؤرده أن هللا لؤؤم يجعؤؤل ألولؤؤي األمؤؤر -فؤي اكيؤؤة-
ِاعة مِلقة مستقلة بل هي مقيد بِاعة هللا ورسوله ولم يأَ في القؤرلن الكؤريم-
وال فؤؤي الس ؤنهة -اسؤؤتقال ٌل بالِاعؤؤة المِلقؤؤة إال هلل تعؤؤالى ولرسؤؤوله لؤؤلى هللا عليؤؤه
سؤؤو َل َواحْ ؤ َذ ُرواْ فَؤ َذن تَؤ َؤوله ْيت ُ ْم
الر ُ
وسؤؤلم كمؤؤا فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالى َ :
ّللا َوأ َ َِيعُؤؤواْ ه
{وأ َ َِيعُؤؤواْ َ
سو َلنَا ا ْل َبالَ ُ
د ا ْل ُم َبي ُن [الما د ]92:
فَا ْعلَ ُمواْ أَنه َما َ
علَى َر ُ
سو َل [النور]54:
الر ُ
ّللا َوأ َ َِيعُوا ه
وقوله تعالى{:قُ ْل أ َ َِيعُوا ه َ
وقولؤؤؤه{:يَا أَي َ ؤؤؤا الهؤؤؤ َذ َ
سؤؤؤو َل َو َال تُب َِْلُؤؤؤوا أ َ ْع َمؤؤؤالَ ُك ْم
الر ُ
ّللا َوأ َ َِيعُؤؤؤوا ه
ين ل َمنُؤؤؤوا أ َ َِيعُؤؤؤوا ه َ
[محمد]33:
سؤو َلنَا ا ْلؤبَ َال ُ
د ا ْل ُمبَؤي ُن
سو َل فَ َذن ت َ َوله ْيت ُ ْم فَ َذنه َمؤا َ
علَؤى َر ُ
الر ُ
وقولهَ :
ّللا َوأ َ َِيعُوا ه
{وأ َ َِيعُوا ه َ
[الت ابن]12:
ع ْنهُ فَانت َ ُ وا [الحشر]7:
سو ُل فَ ُهذُوهُ َو َما نَ َ ا ُك ْم َ
الر ُ
وقوله تعالىَ {:و َما لتَا ُك ُم ه
الثالثااة  :يجؤؤب علؤؤى المسؤؤلم السؤؤم والِاعؤؤة لألمؤؤراء -فؤؤي المعؤؤرود -ألن فؤؤي
ومةر بال ة ,فذذا أمروا بمعلية فؤال
ذلَ مللحة األمة وفي ةده م سد ع يمة
ه
سم وال ِاعة إذ ال ِاعة ألح ٍد – كا نًا من كان -في معلية هللا عز وجل وجؤاءَ
أحادي كثير تْكد ذلَ وتبين ما على الرعية تجاه أمرا م نذكر من ا:
 مؤؤا أهرجؤؤه البهؤؤاري()6725ومسؤؤلم( )1839وغيرهمؤؤا عؤؤن عبؤؤد هللا بؤؤن عمؤؤررةي هللا عن ما عن رسول هللا للى هللا عليه وسلم قال " :السؤم والِاعؤة علؤى
المرء المسلم فيما أحب وكره ،ما لؤم يؤْمر بمعلؤية ،فؤذذا أمؤر بمعلؤية ،فؤال سؤم
وال ِاعة "
 وأهؤؤؤرج أحمؤؤؤد ( )1065وابؤؤؤن أبؤؤؤكي شؤؤؤيبة( )33709وابؤؤؤن حبؤؤؤان()4568وغيرهم -بسند لحيع على شرِ البهاري ومسلم -عن علي ٍ رةي هللا تعؤالى عنؤه
قال " :قال رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم :ال ِاعؤة لبشؤر فؤي معلؤية هللا تعؤالى
"
 وروى البهاري( )6647ومسلم( )1709وغيرهما عن عباد بن اللامَ قؤال:" بايعنؤؤؤا رسؤؤؤول هللا لؤؤؤلى هللا عليؤؤؤه وسؤؤؤلم علؤؤؤى السؤؤؤم والِاعؤؤؤة ،فؤؤؤي منشؤؤؤِنا
ومكرهنا ،وعسرنا ويسرنا ،وأثؤر علينؤا وأن ال ننؤازع األمؤر أهلؤه ،قؤال " :إال أن
تروا ك را ً بواحا ً عندكم فيه من هللا برهان "
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 وفي مسند أحمؤد( )12147ولؤحيع البهؤاري ( )661عؤن أنؤأ أن رسؤول هللالؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم قؤؤال " :اسؤؤمعوا وأِيعؤؤوا ،وإن أمؤؤر علؤؤيكم عبؤؤد حبشؤؤي كؤؤأن
رأسه زبيبة "
 وفؤؤي لؤؤحيع مسؤؤلم ( )1837وسؤؤنن ابؤؤن ماجؤؤة( )2862وغيرهمؤؤا:عن أبؤؤي ذررةي هللا عنه قال :أولاني هليلي أن أسم وأِيؤ  ،وإن كؤان عبؤدا ً حبشؤيا ً ُم َجؤدع
األِراد"
 وفؤؤؤي مسؤؤؤند أحمؤؤؤد( )16697ولؤؤؤحيع مسؤؤؤلم(  -)1838والل ؤؤؤ لؤؤؤه -عؤؤؤن أمالحلين رةي هللا عن ا :أن ا سؤمعَ رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم يهِؤب فؤي
حجؤؤة الؤؤوداع وهؤؤو يقؤؤول " :لؤؤو اسؤؤتعمل علؤؤيكم عب ؤ ٌد يقؤؤودكم بكتؤؤاب هللا عؤؤز وجؤؤل،
فاسمعوا له وأِيعوا "
 وروى أحمؤد ( )6503ومسؤؤلم ( -)1844والل ؤ لؤؤه -والنسؤا ي( )4191وابؤؤنماجؤؤؤة( )3956وغيؤؤؤرهم :عؤؤؤن عبؤؤؤد الؤؤؤرحمن بؤؤؤن عبؤؤؤد رب الكعبؤؤؤة ،قؤؤؤال :دهلؤؤؤَ
المسجد ،فذذا عبد هللا بن عمؤرو بؤن العؤام جؤالأ فؤي ؤل الكعبؤة ،والنؤاأ حولؤه
مجتمعؤؤون عليؤؤه ،فؤؤأتيت م فجلسؤؤَ إليؤؤه ،فقؤؤال :كنؤؤا م ؤ رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه
وسلم في س ر ،فنزلنا منزالً ،فمنا من يللع هباءه ،ومنا من ينتةل ،ومنا من هؤو
فؤؤؤي جشؤؤؤره ،إذ نؤؤؤادى منؤؤؤادي رسؤؤؤول هللا لؤؤؤلى هللا عليؤؤؤه وسؤؤؤلم اللؤؤؤال جامعؤؤؤة،
فاجتمعنا إلى رسول هللا للى هللا عليه وسلم فقال " :إنه لؤم يكؤن نبؤي مؤن قبلؤي إال
كان حقا ً عليه أن يدل أمتؤه علؤى هيؤر مؤا يعلمؤه ل ؤم ،وينؤذرهم شؤر مؤا يعلمؤه ل ؤم،
وإن أمتكم هذه جعل عافيت ا فؤي أول ؤا ،وسيلؤيب لهرهؤا بؤالء ،وأمؤور تنكرون ؤا،
وتجيء فتن يرف بعة ا بعةاً ،وتجيء ال تنة ،فيقؤول المؤْمن :هؤذه م لكتؤي ،ثؤم
تنكشد وتجيء ال تنة فيقؤول المؤْمن :هؤذه هؤذه ،فمؤن أحؤب أن يزحؤزد عؤن النؤار
ويدهل الجنة ،فلتأته منيته وهو يْمن باهلل واليؤوم اكهؤر ،وليؤأَ إلؤى النؤاأ الؤذي
يحؤؤب أن يؤؤْتى إليؤؤه ،ومؤؤن بؤؤاي إمامؤا ً فأعِؤؤاه لؤ قة يؤؤده وثمؤؤر قلبؤؤه ،فليِعؤؤه إن
استِاع ،فذن جاء لهر ينازعه ،فاةربوا عنؤ اكهؤر "  ،قؤال :فؤدنوَ منؤه فقلؤَ:
أنشدَ باهلل ،لنَ سمعَ هذا من رسول هللا للى هللا عليه وسلمق فأهوى إلى أذنيؤه
وقلبه بيديه ،وقال :سؤمعته أذنؤاي ،ووعؤاه قلبؤي ،فقلؤَ لؤه :هؤذا ابؤن عمؤَ معاويؤة
يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباِل ،ونقتل أن سنا ،وهللا تعالى يقولَ { :يكأَي َ ا ٱلهؤذ َ
َين
اص َم ؤ ْن ُك ْم َوالَ
َءا َمنُؤؤواْ الَ تَؤؤأ ْ ُكلُ ۤواْ أ َ ْمؤ َؤولَ ُك ْم بَ ْي ؤنَ ُك ْم َبٱ ْلبَؤؤك َِ َل َإال ه أَن ت َ ُكؤؤو َن تَ َجؤؤك َر ً َ
عؤؤن تَؤ َؤر ٍ
ٱّلِل ك َ
َان بَ ُك ْم َر َحيما ً [النساء ]29 :قال :فسؤكَ سؤاعة ،ثؤم قؤال:
ت َ ْقتُلُ ۤواْ أَن ُ َ
س ُك ْم إَ هن ه َ
أِعه في ِاعة هللا ،واعله في معلية هللا"
 وفي اللحيحين :البهاري( )3268ومسلم(:)1842عن أبي هريؤر رةؤي هللاعنؤؤه :أن رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم قؤؤال " :كانؤؤَ بنؤؤو إسؤؤرا يل تسوس ؤ م
األنبياء ،كلما هلَ نبي هل ه نبي ،وإنؤه ال نبؤي بعؤدي ،وسؤيكون هل ؤاء فيكثؤرون "
180
This file was downloaded from QuranicThought.com

قؤؤالوا :يؤؤا رسؤؤول هللا ،فمؤؤا تأمرنؤؤاق قؤؤال " :أوفؤؤوا ببيعؤؤة األول فؤؤاألول ،وأعِؤؤوهم
حق م ،فذن هللا سا ل م عما استرعاهم "
 وروى أحمؤؤد( )2487والبهؤؤاري( )6646ومسؤؤلم( )1849وغيؤؤرهم:عن ابؤؤنعباأ رةي هللا عن ما قؤال :قؤال رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم " مؤن رأى مؤن
أميره شي ا ً فكرهه ،فليلبر ،فذنه ليأ أح ٌد ي ار الجماعؤة شؤبرا ً فيمؤوَ ،إال مؤاَ
ميتة جاهلية "
الرابعة :استدل باكية من أنكر القياأ وذلَ ألن هللا تعالى أوجب الرد إلؤى الكتؤاب
والسؤؤنة دون القيؤؤاأ ،والحؤ أن اكيؤؤة دليؤؤل علؤؤى إثبؤؤاَ القيؤؤاأ بؤؤل هؤؤي متةؤؤمنة
لجمي األدلؤة الشؤرعية ،فؤذن المؤراد بذِاعؤة هللا العمؤل بالكتؤاب ،وبذِاعؤة الرسؤول
العمل بالسنهة ،وبالرد إلي ما القياأ ,ألن رد المهتلد فيؤه غيؤر المعلؤوم مؤن الؤنم
إلى المنلوم عليه إنما يكؤون بالتمثيؤل والبنؤاء عليؤه ،ولؤيأ القيؤاأ شؤي ا ً وراء
ذلَ ،وقد علم من قوله سؤبحانه { :فَؤ َذن تَنَ َ
ؤاز ْعت ُ ْم أنؤه عنؤد عؤدم النؤزاع يعمؤل بمؤا
عليه وهو اهجماع ()1
ات
*

1

*

*
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(( أمثلة من تفسير بعض اآليات التي -بازعم:م -نزلات فاي فضال
األ مة ومن واالهم وذم أعدا :م ,وأن لأل مة كرا م القرآن()) )1
 -1البقر 143:
ؤاأ َويَك َ
سؤو ُل
سِا ً َلتَكُونُواْ شُؤ َ دَل َء َ
{ َو َك َذ َلََ َجعَ ْلنَا ُك ْم أ ُ همةً َو َ
ٱلر ُ
علَؤى ٱلنه َ
ُؤون ه
سؤو َل
ش َ يدا ً َو َما َجعَ ْلنَا ٱ ْل َق ْبلَةَ ٱلهتَي كُنََ َ
علَ ْي ُك ْم َ
َ
ٱلر ُ
علَ ْي َ آ َإاله َلنَ ْعلَ َم َمؤن يَت ه َبؤ ُ ه
ٱّلِلُ َو َمؤا ك َ
علَى ٱلهذ َ
َؤان
ير ً َإاله َ
علَى َ
ب َ
َم همن َينقَ َل ُ
َين َهدَى ه
ع َق َب ْي َه َو َإن كَانََْ لَ َك َب َ
ود هر َحي ٌم
ٱّلِل َبٱلنه َ
اأ لَ َر ُء ٌ
ه
ٱّلِلُ َليُ َةي َ َإي َمانَ ُك ْم َإ هن ه َ
والمعنى اهجمالي ليية:
ول ذه المشي ة-المذكور في اكية السابقة -هديناكم إلى الِري األقؤوم ،وجعلنؤاكم
أمؤؤة عؤؤدوال ً هيؤؤارا ً بمؤؤا وفهقنؤؤاكم إليؤؤه مؤؤن الؤؤدين اللؤؤحيع والعمؤؤل اللؤؤالع لتكونؤؤوا
مقؤؤررى الحؤ بالنسؤؤبة للشؤؤرا السؤؤابقة ،وتكونؤؤوا ش ؤ داء عل ؤى النؤؤاأ مؤؤن س ؤا ر
األمم,وعلى أن أنبياءهم قؤد أبل ؤوهم رسؤاالَ هللا ,ويكؤون الرسؤول محمؤد لؤلى هللا
عليه وسلم ش يدًا عليكم
أمؤؤا القبلؤؤة إلؤؤى بيؤؤَ المقؤؤدأ والتؤؤي شؤؤرعناها لؤؤَ حين ؤا ً مؤؤن الؤؤدهر ثؤؤم أمرنؤؤاَ أن
تتحؤؤول عن ؤؤا فذنمؤؤا جعلناهؤؤا امتحانؤؤا للمسؤؤلمين ،ليتبؤؤين مؤؤن م مؤؤن يِي ؤ أوامؤؤر هللا
ويتب الرسول الكريم للى هللا عليه وسلم ،ومن ي لب عليه هواه فيةل عن سواء
السبيل
ولقد كان األمر بالتوجه الى بيَ المقدأ ثم التحول إلى الكعبة شاقا ً إال علؤى الؤذين
 -1قال محق ت سير القمي في مقدمته( م : )22-21:كل ما ورد في القرلن مؤن المؤدد كنايؤة ولؤراحة ف ؤو
راجؤ إلؤؤى محمؤؤد وللؤؤه الِؤؤاهرين  ،وكؤؤل مؤؤا ورد فيؤؤه مؤؤن القؤؤدد كؤؤذلَ ف ؤؤو ألعؤؤدا م أجمعؤؤين السؤؤابقين مؤؤن م
والالحقين ويحمؤل عليؤه جميؤ اكيؤاَ مؤن هؤذا القبيؤل وإن كؤان هالفؤا لل ؤاهر ألن أسؤلوب البيؤان وح ؤه عؤن
النقلان يقتةي الكناية وهي أبله من التلريع وألِؤد  ،فؤال مشؤاحة في ؤا بعؤد ورود دليؤل قؤاِ مؤن العقؤل!!
والنقل  ،وال ينكره إال مؤن كؤان دأبؤه علؤى المكؤابر والدجل أهؤك ولسؤَ أدري أي عقؤل هؤذا الؤذي يقبؤل تحريؤد
معؤؤاني القؤؤرلن ولؤؤرف ا عؤؤن اهرهؤؤا نعوذ بؤؤاهلل مؤؤن اتبؤؤاع ال ؤؤوى ,واعلؤؤم أن كثيؤ ًؤرا ممؤؤن ال يقولؤؤون بتحريؤؤد
القرلن أو نقلانه لراحة– كأكثر مشايه م المعالرين -يلجأون إلى مثل هذا القول الذي قالؤه هؤذا المحقؤ و
يزعمون أن القرلن جاء بالكناية في شأن األ مة ولؤم يؤأَ بالتلؤريع ألنؤه لؤو جؤاء بالتلؤريع ألسؤقِ اللؤحابة
هذا التلريع وحذفوه من القرلن وال يه ى على كل عاقل أن م لجأوا إلى هذا القؤول لعجؤزهم عؤن إثبؤاَ إمامؤة
أ مت م االثنى عشر أوعلمت م من القرلن الكريم إذ ليأ في القرلن لية واحد تلرد بما يقولون فلجؤأوا إلؤى
القول بالكناية
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وفق م هللا إلى اهيمان وهللا رْود بعباده ،ألنؤه ذو رحمؤة واسؤعة فؤال يُةؤي عمؤل
عامل من عباده

قال الشنقيِي:

سِا ً اكية أي :هيارا ً عدوالً ويدل ألن
قوله تعالىَ { :و َك َذ َلََ َجعَ ْلنَا ُك ْم أ ُ همةً َو َ
اأ
الوسِ الهيار العدول قوله تعالىُ { :ك ْنت ُ ْم َهي َْر أ ُ هم ٍة أ ُ ْه َر َجَْ َللنه َ
[لل عمران ،]110 :وذلَ معرود في كالم العرب ،ومنه قول زهير:
هم وسِ يرةى األنام بحكم م إذا نزلَ إحدى الليالي بمع م
ش َ يدا ً
قوله تعالىَ { :ويَك َ
سو ُل َ
علَ ْي ُك ْم َ
ٱلر ُ
ُون ه
لم يبين هنا هل هو ش يد علي م في الدنيا أو اكهر ق ولكنه بيهن في موة لهر
ش َ ي ٍد
ْد إَ َذا َج ْنَا َمن ك َُل أ هم ٍة َب َ
أنه ش يد علي م في اكهر  ،وذلَ في قوله {:فَ َكي َ
ش َ يدا ً يَ ْو َم َ ٍذ يَ َود ٱلهذ َ
س هوى
َين َك َ ُرواْ َو َ
َو َج ْنَا بَََ َ
علَى َهكْ ُۤال َء َ
ع َ
سو َل لَ ْو ت ُ َ
ٱلر ُ
ل ُواْ ه
ص َوالَ يَ ْكت ُ ُم َ
ٱّلِل َحدَيثا [النساء]42-41 :
َب َ ُم ٱأل َ ْر ُ
ون ه َ
ع َل ْي َ آ َإال ه َلنَ ْعلَ َم اكية
قوله تعالىَ { :و َما َج َع ْل َنا ٱ ْل َق ْب َلةَ ٱ هل َتي كُنََ َ
اهر هذه اكية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يست يد باالهتبار علما ً لم يكن
لوا كبيراً ،بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل
يعلمه ،سبحانه وتعالى عن ذلَ ع ًّ
أن يكون وقد بين أنه ال يست يد باالهتبار علما ً لم يكن يعلمه بقوله جل
َ
ٱّلِلُ َ
ع َلي ٌم َب َذا َ
ُور ُك ْم َو َليُ َم َح َ
ٱّلِلُ َما َفي ُ
م َما فَي قُلُوبَ ُك ْم َو ه
ي ه
لد َ
وعالَ {:و َل َي ْبت َ َل َ
ُور [لل عمران]154 :
ٱللد َ
ي دليل قؤاِ علؤى أنؤه لؤم
ٱّلِلُ َ
ع َلي ٌم َب َذا َ
فقولهَ { :و ه
َ ٱللد َ
ُور بعد قولهَ { :و َليَ ْبت َ َل َ
يست د باالهتبار شي ا ً لم يكن عالمؤا ً بؤه ،سؤبحانه وتعؤالى عؤن ذلؤَ علؤوا ً كبيؤراً ،ألن
العليم بذاَ اللدور غني عن االهتبؤار ،وفؤي هؤذه اكيؤة بيؤان ع ؤيم لجميؤ اكيؤاَ
التؤؤي يؤؤذكر هللا في ؤؤا اهتبؤؤاره لهلقؤؤه ومعنؤؤى { إَال ه َلؤؤنَ ْعلَ َم أي علمؤؤا ً يترتؤؤب عليؤؤه
الثواب والعقاب فال ينافي أنه كان عالما ً به قبل ذلؤَ ،وفا ؤد االهتبؤار ؤور األمؤر
للناأ أما عالم السر والنجوى ف و عالم بكؤل مؤا سؤيكون ،كمؤا ال يه ؤى وقولؤه{ :
سؤؤو َل أشؤؤار إلؤؤى أن الرسؤؤول هؤو محمؤؤد لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم بقولؤؤه
ٱلر ُ
َمؤن يَتهبَؤ ُ ه
علَ ْي َ ؤآ اكيؤؤة ألن هؤؤذا الهِؤؤاب لؤؤه
مهاِب ؤا ً لؤؤهَ { :و َمؤؤا َجعَ ْلنَؤؤا ٱ ْل َق ْبلَؤؤةَ ٱلهتَؤؤي كُنؤؤََ َ
إجماعا ً
قوله تعالىَ { :و َما ك َ
ٱّلِلُ َليُ َةي َ َإي َمانَ ُك ْم أي لالتكم إلى بيَ المقدأ على
َان ه
ع َل ْي َ آ اكية
األلع ،ويسترود ذلَ من قوله قبلهَ { :و َما َجعَ ْلنَا ٱ ْل َق ْبلَ َة ٱلهتَي كُنََ َ
وال سيما على القول باعتبار داللة االقتران ،والهالد في ا معرود في
األلول أهك()1
1
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أما الشيعة االثنى عشرية فيرون أن الش داء والعؤدول هؤم األ مؤة االثنؤى عشؤر مؤن
أهل البيَ وأن م فقِ هم المعنيون بذلَ في اكية المباركة:
قال القمي:

أما قوله { :وكذلَ جعلناكم أمة وسؤِا ً يعنؤى أ مؤة وسؤِا ً أي عؤدال ً وواسؤِة بؤين
الرسول والناأ والدليل على أن هذا مهاِبة لأل مة علي م السالم قولؤه فؤي سؤور
الح { ويكون الرسول ش يدا ً عليكم يا معشر األ مؤة { وتكونؤوا  -أنؤتم  -شؤ داء
على الناأ وإنما نزلَ { وكذلَ جعلناكم أ مة وسِا ً أهك()1

وقال ال يص الكاشاني في ت سيره (اللافي) :
سؤِا ً قؤال أي عؤدال ً واسؤِة بؤين
{ (َ )143و َك َذ َلََ َجعَ ْلنَا ُك ْم أُمةً القمؤي :أ مؤة { َو َ
الرسول والناأ
ؤاأ
أقول :فالهِاب للمعلومين علي م السالم هالة { َلتَكُونُوا شُؤ َ دَا َء َ
علَؤى الن َ
يعني يوم القيامة
{ َويَك َ
شؤ َ يدا ً فؤؤي الكؤافي والعياشؤؤي عؤن البؤاقر عليؤؤه السؤؤالم:
سؤؤو ُل َ
علَؤ ْي ُك ْم َ
الر ُ
ُؤون ه
نحن األمة الوسِ ونحن شؤ داء هللا علؤى هلقؤه وحججؤه فؤي أرةؤه وسؤما ه وفؤي
حؤؤدي ليلؤؤة القؤؤدر عنؤؤه عليؤؤه السؤؤالم  :وايؤؤم هللا لقؤؤد قةؤؤي األمؤؤر أن ال يكؤؤون بؤؤين
المْمنين اهؤتالد ولؤذلَ جعل ؤم شؤ داء علؤى النؤاأ ليشؤ د محمؤد لؤلى هللا عليؤه
وللؤؤؤؤؤه وسؤؤؤؤؤلم علينؤؤؤؤؤا ولنشؤؤؤؤؤ د علؤؤؤؤؤى شؤؤؤؤؤيعتنا وليشؤؤؤؤؤ د شؤؤؤؤؤيعتنا علؤؤؤؤؤى النؤؤؤؤؤاأ
أقول :أراد بالشيعة هوام الشيعة الذين مع م وفي درجت م كما قالوا شؤيعتنا معنؤا
وفي درجتنا ,لؤ ال ينؤافي الهبؤر السؤاب واألهبؤار اكتيؤة ،وفؤي شؤواهد التنزيؤل عؤن
أمير المْمنين عليه السالم :إيانا عني بقوله{ لتكونوا ش داء على الناأ فرسؤول
هللا للى هللا عليه ولله وسلم شاهد علينا ونحن ش داء هللا علؤى هلقؤه وحجتؤه فؤي
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤِا ً)
أرةؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ونحؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الؤؤؤؤؤؤؤؤؤذين قؤؤؤؤؤؤؤؤؤال هللا (وكؤؤؤؤؤؤؤؤؤذلَ جعلنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاكم أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة و َ
والعياشي :عن الباقر عليه السالم نحن نمِ الحجاز ,قيؤل :ومؤا نمؤِ الحجؤازق قؤال:
سِا ً قال :إلينا يرج ال الي وبنا
أوسِ األنماِ إن هللا يقول {وكذلَ جعلناكم أمة و َ
يلح المقلر
وفي المناقب :عنه عليه السالم :إنما أنزل هللا (وكذلَ جعلنؤاكم أمؤة وسؤِا ً لتكونؤوا
ش داء علؤى النؤاأ ويكؤون الرسؤول شؤ يدا ً علؤيكم!!) قؤال :وال يكؤون شؤ داء علؤى
الناأ إال األ مة والرسل ,فأما األمة فذنه غير جا ز أن يستش دها هللا وفؤي م مؤن ال
تجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوز شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ادته فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدنيا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى حزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بَقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل
1
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أقول :لعل المراد ب ذا المعنى أنزل هللا  ,وقد مةؤى فؤي دعؤاء إبؤراهيم ومؤن ذريتنؤا
أمة مسلمة لَ وقد عرفَ هناَ أن األمة بمعنى المقلؤود سؤميَ ب ؤا الجماعؤة ألن
ال ر تْم ا أهك()1

فوا د ذات الة:
األولااى :سؤؤبب نؤؤزول اكيؤؤة :روى البهؤؤاري( )4216وغيؤؤره عؤؤن البؤؤراء بؤؤن عؤازب
رةي هللا عنؤه :أن رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم لؤلى إلؤى بيؤَ المقؤدأ سؤتة
عشر ش راً ،أو سبعة عشؤر شؤ راً ،وكؤان يعجبؤه أن تكؤون قبلتؤه قبؤل البيؤَ ،وأنؤه
لؤؤلى أول لؤؤال لؤؤالها لؤؤال العلؤؤر ،ولؤؤلى معؤؤه قؤؤوم ،فهؤؤرج رجؤؤل ممؤؤن كؤؤان
يللي معه ،فمر على أهل المسؤجد وهؤم راكعؤون ،قؤال :أشؤ د بؤاهلل لقؤد لؤليَ مؤ
النبي للى هللا عليه وسلم قبؤل مكؤة ،فؤداروا كمؤا هؤم قبؤل البيؤَ ،وكؤان الؤذي مؤاَ
على القبلة قبل أن تحول قبل البيَ رجاال ً قتلوا لم ندر ما نقؤول فؤي م ،فؤأنزل هللا{ :
َو َما ك َ
ود هر َحي ٌم "
اأ لَ َر ُء ٌ
ٱّلِل َبٱلنه َ
َان ه
ٱّلِلُ َليُ َةي َ َإي َمكنَ ُك ْم َإ هن ه َ
الثانيااة :فسؤؤر النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم قوله(:أمؤؤة وسؤ ً
ِا) بمعنؤؤى (عؤؤدالً) فؤال
يجوز ألح ٍد -كا نًا من كان -أن يعدل عن ت سير الرسول لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ,فقؤد
روى أحمد()11083والبهاري( )6917والترمذي( )2961وغيؤرهم:عن أبؤي سؤعيد
الهؤؤدري عؤؤن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالىَ { :و َكؤ َذ َلََ َجعَ ْلنَ ؤك ُك ْم أ ُ هم ؤةً
س ً
ِا قال« :عدال ً»
َو َ
الثالثااة :لمؤؤا جعؤؤل هللا هؤؤذه األمؤؤة وسؤؤِاً ،هل ؤ ا بأكمؤؤل الشؤؤرا وأقؤؤوم المنؤؤاه
وأوةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذاهب ،كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالى:
ين َمؤ ْ
س هم ؤك ُك ُم
{ ُهؤ َؤو ٱجتؤؤب ُك ْم َو َمؤؤا َجعَ ؤ َل َ
ؤن َحؤ َؤرجٍ َملهؤةَ أَبَؤؤي ُك ْم إَ ْبؤ َؤر َهي َم ُهؤ َؤو َ
علَ ؤيْك ْم فَؤؤى ٱلؤ َؤد َ
ين َمؤؤن قَ ْبؤ ُل َو َفؤى َهؤؤك َذا َل َي ُكؤ َ
سؤ َل َم َ
علَؤؤى
شؤ َ دَل َء َ
شؤ َ يدا ً َ
سؤؤو ُل َ
علَؤ ْي ُك ْم َوتَكُونُؤؤواْ ُ
ٱ ْل ُم ْ
ٱلر ُ
ؤون ه
ؤاأ [الحؤ  ]78 :والشؤؤَ أن فؤؤي هؤؤذه اكيؤؤة -كمؤؤا هؤؤو ؤؤاهر -ر ،د علؤؤى القمؤي
ٱلنهؤ َ
سؤ َل َم َ
ين َمؤن قَبْؤ ُل َوفَؤى
س همؤك ُك ُم ٱ ْل ُم ْ
وأنلاره ,ف ي في هذه األمؤة المسؤلمة عامؤة ( ُه َؤو َ
َهك َذا َليَك َ
ُون ) وليسَ في األ مة هالة كما يدعون
الرابعة :جاء في السنة أحادي كثيؤر تبؤين فةؤل هؤذه األمؤة علؤى غيرهؤا ,وأن ؤم
ش داء على الناأ ,نذكر من ا:

 -1الصافي ()196-197/1
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 مؤؤا ورد فؤؤي روايؤؤاَ الحؤؤدي السؤؤاب الؤؤذي رواه أحمؤؤد ( )11301والبهؤؤاري( - )6917 -4217والترمؤذي ( )2961عؤن أبؤؤي سؤعيد الهؤدري قؤؤال :قؤال رسؤؤول هللا
للى هللا عليه وسلم " :يدعى نود يوم القيامة ،فيقال له :هل بل ؤَق فيقؤول :نعؤم،
فيدعى قومه ،فيقال ل م :هل بل كمق فيقولون :ما أتانا من نذير ،وما أتانا مؤن أحؤد،
فيقال لنود :من يش د لَق فيقول :محمد وأمته ،قال :فذلَ قولهَ { :و َك َذ َلََ َجعَ ْلنَؤك ُك ْم
س ً
ِا قال :والوسِ :العدل ،فتدعون ،فتش دون له بؤالبالد ،ثؤم أشؤ د علؤيكم
أ ُ همةً َو َ
"
وفي رواية لامام أحمد (  )11575وابن ماجؤة(  ) 4284بسؤند لؤحي ًع :عؤن أبؤي
سعيد الهدري ،قال :قال رسول هللا للى هللا عليه وسلم:
" يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجالن وأكثر من ذلَ ،فيدعى قومه ،فيقؤال :هؤل
بل كم هذاق فيقولون :ال ،فيقال له :هل بل َ قومَق فيقؤول :نعؤم ،فيقؤال :مؤن يشؤ د
لؤؤَق فيقؤؤول :محمؤؤد وأمتؤؤه ،فيؤؤدعى محمؤؤد وأمتؤؤه ،فيقؤؤال ل ؤؤم :هؤؤل بلؤؤه هؤؤذا قومؤؤهق
فيقولؤؤون :نعؤؤم ،فيقؤؤال :ومؤؤا علمكؤؤمق فيقولؤؤون :جاءنؤؤا نبينؤؤا ،فأهبرنؤؤا أن الرسؤؤل قؤد
سؤ ً
ِا قؤال :عؤدال ً { َلتَكُونُؤواْ
بل وا ،فؤذلَ قولؤه عؤز وجؤلَ { :وكَؤ َذ َلََ َجعَ ْلنَؤك ُك ْم أ ُ همؤةً َو َ
اأ َويَك َ
ش َ ي ًدا "
سو ُل َ
ش َ دَل َء َ
علَ ْي ُك ْم َ
ُ
ٱلر ُ
علَى ٱلنه َ
ُون ه
 وروى اهمؤام أحمؤد(  )139و البهؤاري(  )2500والترمؤذي(  ) 1059والنسؤا ي( )1934عن أبي األسود أنه قال :أتيَ المدينة ،فوافقت ا وقد وق ب ؤا مؤرص ،ف ؤم
يموتون موتا ً ذريعاً ،فجلسَ إلى عمؤر بؤن الهِؤاب ،فمؤرَ بؤه جنؤاز  ،فؤأثني علؤى
لاحب ا هيراً ،فقال :وجبَ وجبَ ،ثم مر بأهرى ،فؤأثني علي ؤا شؤراً ،فقؤال عمؤر:
وجبَ فقال أبو األسود :ما وجبَ يا أمير المْمنينق قؤال :قلؤَ كمؤا قؤال رسؤول هللا
للى هللا عليؤه وسؤلم " :أيمؤا مسؤلم شؤ د لؤه أربعؤة بهيؤر أدهلؤه هللا الجنؤة " قؤال:
فقلنا :وثالثةق قال :فقال " :وثالثؤة " قؤال :فقلنؤا :واثنؤانق قؤال " :واثنؤان " ثؤم لؤم
نسأله عن الواحد"
الخامسة:قوله تعالىَ { :و َما ك َ
ٱّلِلُ َليُ َةي َ َإي َما َن ُك ْم ات العلماء على أن ا نزلؤَ
َان ه
فيمن ماَ وهو يللي إلى بيَ ال َم ْقدأ  ,وروى ٱبن وهب وٱبن القاسؤم وٱبؤن عبؤد
الحكم وأشؤ ب عؤن مالؤََ { :و َمؤا ك َ
ٱّلِلُ َليُ َةؤي َ َإي َمؤانَ ُك ْم قؤال :لؤالتكم فسؤمى
َؤان ه
اللال إيمانا ً الشتمال ا على نيؤ ٍة وقؤول وعمؤ ٍل وقؤال مالؤَ :إنؤي ألذكؤر ب ؤذه اكيؤة
قول المرج ة :إن اللال ليسَ من اهيمان()1
َ ُْ َ
السادسة :ال يعني هيرية األمة ووسِيت ا وعدالت ا عدالة كل فر ٍد في ا  ,بل من ا
ال اس الذي ال تقبل ش ادته ,وقد يكؤون فؤي لحؤاد األمؤم السؤابقة مؤن هؤو هيؤر مؤن
لحاد هذه األمة ,وإنما نالَ األمة هيريت ا باعتبار العمؤوم ,فنسؤبة العؤدول واألهيؤار
1

-تفسير القرطبي(  ,) 140/2ومعنى قول اإلمام مالك أن في اآلية رد على المرجئة,ألنهم يرون أن العمل

ليس من اإليمان.وقد سمى هللا تعالى الصالة إيماًنا وهي من العمل.
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في هذه األمة ي و كل األمم ,بل إن القرون الثالثة األولى الم ةلة من هذه األمؤة
هم أفةل الناأ على اهِال بعد النبيين ,كما جاء في الحدي اللحيع الذي رواه
أحمؤؤؤؤد (  )3594والبهؤؤؤؤاري(  )2509ومسؤؤؤؤلم ( )2533والترمؤؤؤؤذي( )3859وابؤؤؤؤن
ّللاُ َ
حبان(  )7222وغيرهم ع َْن َ
ع ْب َد ه َ
ع ْنهُ:ع َْن النه َبؤي َ َ
لؤلهى ه
ي ه
ّللا بن مسعود َر َة َ
ّللاُ
َين يَلُونَ ُ ْم  ,ث ُ هم الهذ َ
اأ قَ ْرنَي  ,ث ُ هم الهذ َ
َين يَلُونَ ُ ْم  ,ث ُ هم يَ َجي ُء
َ
علَ ْي َه َو َ
سله َم قَا َلَ ":هي ُْر النه َ
َ
ش َ ا َدتَهُ" وأكثر أهل الجنة مؤن هؤذه األمؤة
ش َ ا َد ُ أ َح َد َه ْم يَ َمينَهُ َويَ َمينُهُ َ
س َب ُ َ
أ َ ْق َوا ٌم ت َ ْ
كمؤؤا روى أحمؤؤد ( )3661والبهؤؤاري(  )6163ومسؤؤلم ( )221وابؤؤن ماجؤؤه()4283
لؤلهى
وابن حبان ( )7245وغيرهم ع َْن َ
سؤو َل ه َ
ع ْب َد ه َ
ّللا َ
ّللا بن مسعود قَا َلُ :كنها َم َ َر ُ
ين َر ُج ًؤال فَقَؤا َل :أَت َ ْر َ
سله َم فَي قُبه ٍة نَحْ ًوا َم ْن أ َ ْربَ َع َ
ة ْؤو َن أ َ ْن تَكُونُؤوا ُربُؤ َ أ َ ْهؤ َل
ّللاُ َ
علَ ْي َه َو َ
ه
ا ْل َجنه َةق قَا َل :قُ ْلنَا :نَعَ ْم ,فَقَا َل :أَت َ ْر َ
ة ْو َن أ َ ْن تَكُونُوا ثُلُ َ أ َ ْهؤ َل ا ْل َجنهؤ َةق فَقُ ْلنَؤا :نَعَؤ ْم ,قَؤا َل:
أَت َ ْر َ
ش ِْ َر أ َ ْه َل ا ْل َجنه َةق قُ ْلنَا :نَ َع ْم  ,فَقَا َلَ :والهذَي نَ ْ َأ ُم َح همد َبيَ َد َه َإنَؤي
ة ْو َن أ َ ْن تَكُونُوا َ
سؤ َل َمةٌَ ,و َمؤا
أ ُم ْ
َأل َ ْر ُجو أ َ ْن تَكُونُوا نَل َ
ْد أ َ ْه َل ا ْل َجنه َةَ ,و َذاََ أ َ هن ا ْل َجنهةَ َال يَ ْد ُهلُ َ ا إَ هال نَ ْ ٌ
ؤؤر ََ َإ هال كَالشهؤؤ ْع َر َ ا ْل َب ْي َ
ؤؤو َر ْاأل َ ْ
ة َ
أ َ ْنؤؤت ُ ْم َفؤؤي أ َ ْهؤؤ َل َ
ؤؤو َد أ َ ْو كَالشهؤؤ ْع َر َ
ؤؤاء َفؤؤي َج ْلؤؤ َد الث ه ْ
س َ
الش ْ
َاء فَي َج ْل َد الث ه ْو َر ْاألَحْ َم َر"
س ْود َ
ال ه
وروى أحمؤؤؤؤؤؤد( -)23052بسؤؤؤؤؤؤند لؤؤؤؤؤؤحيع -وكؤؤؤؤؤؤذا ابؤؤؤؤؤؤن أبؤؤؤؤؤؤي شؤؤؤؤؤؤيبة()426/7
والدارمي( )2835والترمذي( )2546وابن ماجة ( )4289وغيرهم عؤن ابؤن بريؤد
عن أبيه قال  :قال رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم  " :أهؤل الجنؤة عشؤرون وما ؤة
َؤن أ َ َبؤي ُه َري َْؤر َ
لد  ،هؤذه األمؤة من ؤا ثمؤانون لؤ ًا "وفؤي مسؤند أحمؤد( )9069ع ْ
ؤين َوقَ َليؤ ٌل َم ْ
قَا َل :لَ همؤا نَ َزلَؤَْ  {:ثُلهؤةٌ َم ْ
سؤ َل َم َ
ؤن ْاك َه َؤر َ
ؤن ْاأل َ هو َل َ
ين
ين شَؤ ه َذ َلؤََ َ
علَؤى ا ْل ُم ْ
ؤين َوثُلهؤةٌ َم ْ
فَنَ َزلََْ  { :ث ُلهةٌ َم ْ
ؤن ْاأل َ هو َل َ
ؤن ْاك َه َؤري َن فَقَؤا َل :أ َ ْنؤت ُ ْم ثُلُؤ ُ أ َ ْهؤ َل ا ْل َجنهؤ َة َبؤ ْل أ َ ْنؤت ُ ْم
ْؤؤد ا ْلبَؤؤاقَي"[ قؤؤال شؤؤعيب األرنؤؤْوِ :حسؤؤن
ْؤؤد أ َ ْهؤؤ َل ا ْل َجنهؤؤ َة َوتُقَا َ
سؤؤ ُمونَ ُ ْم النَل َ
نَل ُ
ل يره] يْيد ذلَ ما يلي:
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 -2لل عمران110:
ؤاأ تَؤأ ْ ُم ُر َ
َؤن ٱ ْل ُم ْنك ََؤر
ون َبؤٱ ْل َم ْع ُر َ
{ ُك ْنت ُ ْم َهي َْؤر أ ُ همؤ ٍة أ ُ ْه َر َجؤَْ َللنه َ
ود َوت َ ْن َ ْؤو َن ع َ
ؤان َه ْيؤؤرا ً له ُ ؤ ْم َم ؤ ْن ُ ُم ٱ ْل ُم ْْ َمنُؤ َ
ب لَ َكؤ َ
ؤٱّلِل َولَؤ ْؤو ل َمؤ َ
َوت ُ ْْ َمنُؤ َ
ؤون
ؤون َبؤ ه َ
ؤن أ َ ْه ؤ ُل ٱ ْل َكتَؤؤا َ
سق ُ َ
ون
َوأ َ ْكث َ ُر ُه ُم ٱ ْل َا َ
والمعنى:
أنتم  -يا أمة محمؤد  -أفةؤل أمؤة هلق ؤا هللا تعؤالى لن ؤ النؤاأ ،مؤا دمؤتم تؤأمرون
بالِاعاَ وتن ون عن المعالى ،وتْمنون باهلل إيمانا ً لحيحا ً لؤادقاً ،يلؤد هؤذا
الولؤؤد علؤؤى الؤؤذين هوِبؤؤوا بؤؤه أوالً ،وهؤؤم النبؤؤي الكؤؤريم لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم
وألحابه ,وعلى مؤن جؤاء بعؤدهم ممؤن تحققؤَ فيؤه هؤذه اللؤ اَ ,ولؤو لؤد أهؤل
الكتاب فى إيمان م مثلكم لكان هيرا ً ل م مما هؤم عليؤه ،ولكؤن مؤن م المْمنؤون كعبؤد
هللا بن سالم ،ورهِه ،وأكثرهم هارجون عن حدود اهيمان وواجباته
وقال ابن كثير  :واللحيع أن هذه اكية عامة فؤي جميؤ األمؤة ،كؤل قؤرن بحسؤبه،
وهير قرون م الذين بع في م رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ،ثؤم الؤذين يلؤون م،
سؤ ً
ِا [البقؤر :
ثم الذين يلون م ،كما قال في اكية األهرىَ {:وكَؤ َذ َلََ َج َع ْلنَؤك ُك ْم أ ُ همؤةً َو َ
 ]143أي :هيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارا ً
علَى ٱلنهاأ [البقر  ]143 :اكية أهك()1
ش َ دَل َء َ
{ َلتَكُونُواْ ُ
َ

قال القرِبي في ت سيره:
روى الترمذي عن بَ ْز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سؤم رسؤول هللا لؤلى هللا
ؤاأ قؤال " :أنؤتم
عليه وسلم يقؤول فؤي قولؤه تعؤالىُ { :ك ْنؤت ُ ْم َهي َْؤر أ ُ همؤ ٍة أ ُ ْه َر َجؤَْ َللنه َ
تُتمون سبعين أ ُ همة أنتم هيرها وأكرم ؤا عنؤد هللا " 2وقؤال :هؤذا حؤدي حسؤن وقؤال
أبؤؤو هريؤؤر  :نحؤؤن هيؤؤر النؤؤاأ للنؤؤاأ نسؤؤوق م بالسالسؤؤل إلؤؤى اهسؤؤالم وقؤؤال ٱبؤؤن
عباأ :هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وش دوا بَدْرا ً وال ُحديبَيؤة وقؤال عمؤر
بن الهِاب :من فعل فعل م كان مثل م وقيل :هم أمة محمد لؤلى هللا عليؤه وسؤلم،
يعنؤي اللؤالحين مؤؤن م وأهؤل ال ةؤؤل وهؤم الشؤ داء علؤؤى النؤاأ يؤؤوم القيامؤة؛ كمؤؤا
ؤاأ علؤؤى الشؤؤرا ِ
تقؤؤدم فؤؤي البقؤؤر وقؤؤال مجاهؤؤدُ { :ك ْن ؤت ُ ْم َه ْيؤ َؤر أ ُ هم ؤ ٍة أ ُ ْه َر َجؤؤَْ َللنهؤ َ
المذكور في اكية وقيل :معناه (كنتم) فؤي اللؤود المح ؤو وقيؤل :كنؤتم ُم ْؤذ لمنؤتم
هيؤ َؤر أ هم ؤ ٍة وقيؤؤل :جؤؤاء ذلؤؤَ لتق ؤدم البشؤؤار بؤؤالنبي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم وأمتؤؤه
هيؤر أمؤ ٍة وقؤال األه ؤش :يريؤد أهؤل
فالمعنى كنتم عند مؤن تقؤدمكم مؤن أهؤل الكتؤب
َ
أم ٍة ،أي هير أهل دين؛ وأنشد:
- 1ت سير ابن كثير()391/1
 - 2الترمذي( )3001وحسنه ,والحاكم( )6987وقال:لحيع اهسناد وحسنه األلباني
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حل َُ فلم أتْ ْ
رَ لن سَ َريبة ًكككككك وه ْل يأْث َ َم ْن ذو أ هم ٍة وهو ِا ُ
هير أم ٍة «فهير أمؤة» حؤال وقيؤل:
وقيل :هي كان التامة ،والمعنى ُه َل ْقتم ُ
وو َجدتُم َ
كان زا د  ،والمعنى أنتم هير أم ٍة وأنشد سيبويه:
ككرام
يكران لنكا كانكوا
وج
َ
َ
ٍ
ْد نُك ََل ُم َمن ك َ
لبَيا ً [مريم]29 :
َان فَي ٱ ْل َم ْ َد َ
ومثله قوله تعالىَ {:كي َ
وقولؤهَ {:و ْ
ٱذ ُكؤ ُؤر ۤواْ َإ ْذ ُك ْنؤت ُ ْم قَ َلؤؤيالً فَ َكثهؤ َؤر ُك ْم [األعؤراد ]86 :وقؤؤال فؤي موةؤ لهؤؤر:
{ َو ْ
سؤؤر األشؤؤجعي عؤؤن
ٱذ ُكؤ ُؤر ۤواْ َإ ْذ أَنؤت ُ ْم قَ َليؤ ٌل [األن ؤؤال ]26 :وروى سؤ يان عؤؤن َم ْي َ
ؤاأ قؤال :تجؤرون النؤاأ
أبي حازم عؤن أبؤي هريؤر { ُك ْنؤت ُ ْم َهي َْؤر أ ُ همؤ ٍة أ ُ ْه َر َجؤَْ َللنه َ
بالسالسل إلى اهسالم قال النحاأ :والتقدير على هذا كنتم للناأ هير أمة وعلؤى
هير أم ٍة إذ كنتم تأمرون بؤالمعرود وتن ؤون عؤن المنكؤر وقيؤل:
قول مجاهد :كنتم َ
إنمؤا لؤارَ أ همؤ ٍة محمؤد لؤؤلى هللا عليؤه وسؤلم هيؤؤر أ همؤ ٍة ألن المسؤؤلمين مؤن م أكثؤؤر،
واألمر بالمعرود والن ي عن المنكر في م أ َ ْفشَى أهك()1

وأمؤؤا الشؤؤيعة اهماميؤؤة في ؤ َر ْون أن هؤؤذه األفةؤؤلية المؤؤذكور فؤؤي اكيؤؤة ليسؤؤَ لألمؤؤة
المحمدية وإنما هي لأل مة من أهل البيَ ,وقد نزلَ في م :
قال ال يص الكاشاني في ت سيره اللافي:
{ ُك ْنؤت ُ ْم َه ْيؤ َؤر أُمؤ ٍة الكؤون في ؤؤا يعؤؤم األزمنؤة غيؤؤر متهلؤؤم بالماةؤي كقولؤؤه تعؤؤالى
ؤاأ تَؤأ ْ ُم ُر َ
ود َوت َ ْن َ ْؤو َن
ون َبؤا ْل َم ْع ُر َ
وكان هللا غ ورا ً رحيما ً { أ ُ ْه َر َجؤَْ أ ؤرَ { َللن َ
ع ََن ا ْل ُم ْنك ََر است ناد بين به كون م هير أمة أو هبر ثان لكنتم { َوت ُ ْْ َمنُ َ
هلل
ؤون بَؤا َ
اهيمؤان بؤه إنمؤا يحؤ ويعتؤد بؤه إذا
اهيمان بكؤل مؤا يجؤب أن يؤْمن بؤه ألن َ
يتةمن َ
اهيمان بكل ما أمر أن يْمن به وانما أهره وحقؤه أن يقؤدم ألنؤه قلؤد بؤذكره
حلل َ
الداللؤؤة علؤؤى أن ؤؤم أمؤؤروا بؤؤالمعرود ون ؤؤوا عؤؤن المنكؤؤر إيمان ؤا ً بؤؤاهلل وتلؤؤديقا ً بؤؤه
وإ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارا ً لدينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
القمؤي :عؤن اللؤاد عليؤؤه السؤالم أنؤه قؤؤرأ عليؤه{ كنؤتم هيؤر أمؤؤة فقؤال :هيؤر أمؤؤة
يقتلؤؤون أميؤؤر المؤؤْمنين والحسؤؤن والحسؤؤين ابنؤؤي علؤؤي لؤؤلواَ هللا وسؤؤالمه علؤؤي م
فقؤؤؤال القؤؤؤارئ :جعلؤؤؤَ فؤؤؤداَ كيؤؤؤد نزلؤؤؤَ فقؤؤؤال نزلؤؤؤَ{ :كنؤؤؤتم هيؤؤؤر أ مؤؤؤة أُهرجؤؤؤَ
للنؤؤاأ أال تؤؤرى مؤؤدد هللا ل ؤؤم{ تؤؤأمرون بؤؤالمعرود وتن ؤؤون عؤؤن المنكؤؤر وتْمنؤؤون
بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهلل

 - 1ت سير القرِبي () 148/4
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والعياشؤؤي :عنؤؤه عليؤؤه السؤؤالم قؤؤال فؤؤي قؤؤراء علؤؤي( :كنؤؤتم هيؤؤر أ مؤؤة( )1أُهرجؤؤَ
للنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاأ) قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم لل محمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد
وعنه عليه السالم :إنما نزلَ هذه اكية على محمد للى هللا عليه وللؤه وسؤلم فيؤه
وفي األولؤياء هالؤة ,فقؤال {:أنؤتم هيؤر أ مؤة أهرجؤَ للنؤاأ تؤأمرون بؤالمعرود
وتن ون عن المنكر هكذا وهللا نزل ب ا جبرا يل ,وما عنى ب ا إال محمؤ ًدا لؤلى هللا
عليه ولله وسلم وأوليا ه علي م السالم أهك()2

أما الِوسي في ت سيره فقد نحا نحو أهل السنة في الت سير ثم فى الن ايؤة أةؤاد
ما يعتقده كسا ر ِا ته أن المقلود ب ا األ مة المعلومين عندهم فقال:
ولؤؤيأ فؤؤي اكيؤؤة مؤؤا يؤؤدل علؤؤى أن اهجمؤؤاع حجؤؤة علؤؤى مؤؤا بينؤؤاه فؤؤي ألؤؤول ال قؤؤه
وتلهؤؤيم الشؤؤافي ،وجملتؤؤه أن هؤؤذا الهِؤؤاب ال يجؤؤوز أن يكؤؤون المؤؤراد بؤؤه جمي ؤ
األمؤؤة ،ألن أكثرهؤؤا بهؤؤالد هؤؤذه الل ؤ ة  ,بؤؤل في ؤؤا مؤؤن يؤؤأمر بؤؤالمنكر وين ؤؤى عؤؤن
المعرود ومتؤى كؤان المؤراد ب ؤا بعؤص األمؤة ،فؤنحن نقؤول أن فؤي األمؤة مؤن هؤذه
ل ته ،وهو من دل الدليل على علمته أهك()3
ونقول للطوسي :لم يقل أحد إن جمي األمة يتل ون بمؤا ذكؤر فؤي اكيؤة المباركؤة
من ل اَ الهيرية ,ولكن هذا ال ين ي هيرية هذه األمة وأن ا أفةل األمم عنؤد هللا
تعالى ألن المتل ين ب ذه الل اَ من هذه األمؤة أكثؤر بكثيؤر ممؤن اتلؤد ب ؤا مؤن
أي أم ٍة أهرى ,بل من اتلد ب ا من هذه األمؤة وحؤدها أكثؤر ممؤن اتلؤد ب ؤا مؤن
األمؤؤم السؤؤابقة مجتمعؤؤة ,لؤؤذا اسؤؤتحقَ هؤؤذه الهيريؤؤة دون غيرهؤؤا مؤؤن األمؤؤم ,واألمؤؤة
التي نالَ هؤذه الهيريؤة كيؤد يعقؤل أن تقتلؤر لؤ اَ الهيريؤة المؤذكور فؤي اكيؤة
علؤى عؤؤدد قليؤؤل هؤؤم األ مؤؤة االثنؤؤى عشؤؤرق مؤ أن األمؤؤم السؤؤابقة في ؤؤا مؤؤن المؤؤْمنين
اكمرين بالمعرود والناهين عؤن المنكؤر مؤا ي ؤو هؤذا العؤدد أةؤعافًا مةؤاع ة,فما
بالَ بهير أمؤةق وقؤد ذكرنؤا فيمؤا مؤر قريبًؤا بعؤص األحاديؤ الؤوارد فؤي فةؤل هؤذه
األمة التي سيكون ثلثا أهل الجنة من ا إن شاء هللا تعالى

 -3التوبة105:
 -1هذا تحريف واضح لكتاب هللا تعالى  ,وعلي رضي هللا عنه بريء من هذه القراءة المحرفة التي ليست في
كتاب هللا تعالى ,بل رواية حفص عن عاصم-المكتوبة اآلن في المصاحف والمحفوظة في الصدور -هي ما
عاصما أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن
كان يق أر بها علي رضي هللا عنه فقد سبق أن باينا أن
َ
علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.

 -2الصافي ()370-371/1

 -3التبيان للطوسي()558/2
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ست ُ َرد َ
سولُهُ َوٱ ْل ُم ْْ َمنُ َ
ون إَلَى عَا َل َم
ٱّلِلُ َ
ون َو َ
{ َوقُ َل ٱ ْع َملُواْ فَ َ
ع َملَ ُك ْم َو َر ُ
سيَ َرى ه
ش َ ا َد َ فَيُنَبَ ُ ُك ْم بَ َما كُنت ُ ْم ت َ ْع َملُ َ
ون
ب َوٱل ه
ٱ ْل َ ْي َ
والمعني:
ولهؤرتكم وال تقلؤروا فؤي عمؤل الهيؤر وأداء
قل ل م أي ا الرسؤول :اعملؤوا َلؤدُنياكم
َ
يزنون ؤا
الواجب إن ربكم يعلم كل أعمؤالكم ،وسؤيراها هؤو والرسؤول والمْمنؤون ،ف َ
بميزان اهيمان ويش دون بمقتةاها فالمْمنون يعلمون لالد العبد أو فساده مؤن
هالل عمله و سيرته في الدنيا ,ويش دون له بذلَ كمؤا فؤي الحؤدي المت ؤ عليؤه
ؤأ ْبؤ َ
ع ْن ؤهُ قُ ؤا ُلَ :مروا
ّللاُ َ
ؤن َما َلؤ ٍ
ي ه
[البهؤؤاري( )1301ومسؤؤلم( ])949عؤؤن أَنَؤ َ
ؤَ َر َة ؤ َ
َب َجنَ َ
سله َمَ :و َجبََْ  ,ث ُ هم َمروا َبؤأ ُ ْه َرى
ّللاُ َ
از ٍ فَأَثْنَ ْوا َ
علَ ْي َ ا َهي ًْرا فَقَا َل النه َبي َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
ع َم ُر ْب ُن ا ْل َه ه
ع ْنؤهَُ :مؤا َو َجبَؤَْ ق
ّللاُ َ
فَأَثْنَ ْوا َ
علَ ْي َ ا ش ًَّرا ,فَقَا َلَ ,و َجبََْ  ,فَقَا َل ُ
ي ه
ِا َ
ب َر َةؤ َ
ار
علَ ْي َه َهي ًْرا فَ َو َج َبَْ لَهُ ا ْل َجنهةُ َو َه َذا أَثْنَ ْيت ُ ْم َ
قَا َلَ ":ه َذا أَثْنَ ْيت ُ ْم َ
علَ ْي َه ش ًَّرا فَ َو َج َبَْ لَهُ النه ُ
ص"
أ َ ْنت ُ ْم ُ
ش َ دَا ُء ه َ
ّللا فَي ْاأل َ ْر َ
ثم ترجعون بعد الموَ الى هللا الذي يعلم سركم وج ركم ،فيجازيكم بأعمالكم ()1
َ
َ

قال الشوكاني:

سؤؤؤولُهُ َوٱ ْل ُم ْْ َمنُؤ َ
ؤؤون فيؤؤؤه تهويؤؤؤد
ٱّلِلُ َ
قولؤؤؤهَ { :وقُؤؤؤ َل ٱ ْع َملُؤؤؤواْ فَ َ
ع َم َل ُكؤؤؤ ْم َو َر ُ
سؤؤؤ َي َرى ه
وت ديؤؤد :أي إن عملكؤؤم ال يه ؤؤى علؤؤى هللا ،وال علؤؤى رسؤؤوله وال علؤؤى المؤؤْمنين،
فسؤؤارعوا إلؤؤى أعمؤؤال الهيؤؤر ،وأهللؤؤوا أعمؤؤالكم هلل عؤؤز وجؤؤل ،وفيؤؤه أيةؤا ً ترغيؤؤب
وتنشيِ ،فذن من علم أن عمله ال يه ى سواء كان هيؤرا ً أو شؤرا ً رغؤب إلؤى أعمؤال
الهير ،وتجنب أعمال الشر ،وما أحسن قول زهير:
وم ما تكن عند امرىء من هليقة وإن هال ا ته ى على الناأ تعلم
والمراد بالرْية هنؤا :العلؤم بمؤا يلؤدر مؤن م مؤن األعمؤال ،ثؤم جؤاء سؤبحانه بوعيؤد
ست ُ َرد َ
ش َ ك َد َ أي :وستردون بعد الموَ إلؤى
ب َوٱل ه
شديد فقالَ { :و َ
ون َإلَى عَك َل َم ٱ ْل َ ْي َ
هللا سؤؤبحانه ،الؤؤذي يعلؤؤم مؤؤا تسؤؤرونه ومؤؤا تعلنونؤؤه ،ومؤؤا ته ونؤؤه ومؤؤا تبدونؤؤه وفؤؤي
تقديم ال يب على الش اد  :إشعار بسعة علمه عز وجل ،وأنه ال يه ى عليه شؤيء،
ويسؤؤتوي عنؤؤده كؤؤل معلؤؤوم ثؤؤم ذكؤؤر سؤؤبحانه مؤؤا سؤؤيكون عقؤؤب ردهؤؤم إليؤؤه فقؤؤال{ :
فَيُنَب ُ ُك ْم أي :يهبركم { بَ َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُ َ
ون في الؤدنيا ،فيجؤازي المحسؤن بذحسؤانه،
والمسيء بذساءته ،ويت ةل على من يشاء من عباده أهك()2
أمؤؤا الشؤؤيعة االثنؤؤى عشؤؤرية فزعمؤؤوا أن األعمؤؤال تعؤؤرص علؤؤى أ مؤؤت م وأن م -فقؤؤِ-
المقلؤؤؤودون بقولؤؤؤه تعؤؤؤالى(المْمنون) فؤؤؤي اكية وهؤؤؤذا تهلؤؤؤيم بؤؤؤال دليؤؤؤل وال
 -1أنظر تفسير القطان( )166/2الطبري( )462-463/14والبغوي( )92/4والنسفي()462/1
 -2فتح القدير للشوكاني()400/2
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مهلؤؤؤم إال اتبؤؤؤاع ال وى وتحريؤؤؤد للكلؤؤؤم عؤؤؤن مواةؤؤؤعه وزعمؤؤؤوا أن ؤؤؤا نزلؤؤؤَ
(المؤؤأمونون) وليسؤؤَ(المْمنون) ثؤؤم لمؤؤاذا تُعؤؤرص األعمؤؤال علؤؤى أ مؤؤت م ق وهللا
علَؤ ْي َ ْم
ؤوب َ
ْأ لَََ َم َن ٱأل َ ْم َر شَؤ ْي ٌء أ َ ْو َيت ُ َ
تعالى يقول لنبيه الذي هو أفةل الهل { لَي َ
أ َ ْو يُعَ َذبَ ُ ْم فَ َذنه ُ ْم َا َل ُم َ
ون {لل عمران128:

قال القمي:
حدثني أبي عن يعقوب بن شعيب عؤن أبؤي عبؤد هللا عليؤه السؤالم فؤي قولؤه { :وقؤل
اعملؤؤؤوا فسؤؤؤيرى هللا عملكؤؤؤم ورسؤؤؤوله والمْمنؤؤؤون المْمنؤؤؤون هؤؤؤا هنؤؤؤا األ مؤؤؤة
الِاهرون للواَ هللا علي م
وعن محمد بن الحسن الل ار عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :إن أعمؤال العبؤاد
تعرص على رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وللؤه كؤل لؤباد أبرارهؤا وفجارهؤا فاحؤذروا
فليستحيي أحدكم أن يعرص على نبيه العمل القبيع،
وعنه للواَ هللا عليه ولله قال :ما من مْمن يموَ أو كافر يوة في قبره حتى
يعؤؤرص عملؤؤه علؤؤى رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه وعلؤؤى أميؤؤر المؤؤْمنين عليؤؤه
السالم وهلم جرا إلى لهر من فرص هللا ِاعته فذلَ قولؤه { :وقؤل اعملؤوا فسؤيرى
هللا عملكم ورسوله والمْمنون أهك()1

وقال الِوسي:
وروي في الهبر أن أعمؤال العبؤاد تعؤرص علؤى النبؤي لؤلى هللا عليؤه وللؤه فؤي كؤل
اثنين وهميأ فيعلم ا ،وكذلَ تعرص علؤى األ مؤة علؤي م السؤالم فيعرفون ؤا ،وهؤم
المعنيون بقوله { والمْمنون أهك()2

و قال ال يص الكاشاني:

سولُهُ َوا ْل ْ
مْ َمنُ َ
ون هيؤرا ً كؤان أو
سيَ َرى هللاُ َ
( َوقُ َل ا ْع َملُواْ ما ش تم { فَ َ
ع َملَ ُك ْم َو َر ُ
شرا ً
في الكؤافي والعياشؤي :عؤن البؤاقر عليؤه السؤالم أنؤه ذكؤر هؤذه اكيؤة فقؤال :هؤو وهللا
أمير المْمنين علي بؤن أبؤي ِالؤب عليؤه السؤالم وعؤن اللؤاد عليؤه السؤالم :أنؤه
س ل عن هذه اكية فقؤال والمْمنؤون هؤم األ مؤة علؤي م السؤالم والقمؤي عنؤه عليؤه
ُ
السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم مثلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
وفي الكافي :عنه عليه السالم قال :إيانا عنى ,وعنه عليه السالم أنه قرأ هذه اكية
ن المأمونون أهؤؤؤؤك()3
فقؤؤؤؤال :لؤؤؤؤيأ هكؤؤؤؤذا هؤؤؤؤي ,إنمؤؤؤؤا هؤؤؤؤي :والمؤؤؤؤأمونون ,فؤؤؤؤنح ُ
 -1تفسير القمي( )304/1وانظر :تفسير العياشي( )109/2ونور الثقلين( )262/2وبحار األنوار()340/23
 -2التبيان للطوسي()295/5
 -3تفسير الصافي() 373/2
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وأقااول :ال يه ؤؤى علؤؤى عاق ؤل ت افؤؤَ هؤؤذا القؤؤول الؤؤذي يزعمونؤؤه ,بؤؤل و معارةؤؤتة
للريع القرلن الذي يبين أن األنبياء علي م السالم ال يعلمون كل ما ي علؤه أقؤوام م
ال في حيات م وال بعد موت م للواَ هللا علي م أجمعين ,قال تعالى {:يَ ْو َم يَجْ َمؤ ُ ه
ّللاُ
ب {الما د 109:
س َل فَ َيقُو ُل َما َذا أ ُ َج ْبت ُ ْم قَالُواْ الَ َع ْل َم لَنَا َإنهََ أَنََ َ
الر ُ
عاله ُم ا ْل ُيُو َ
ُؤل
علَ ْي َ ْم َوأَنؤََ َ
يب َ
الرقَ َ
وقال عيسى( )1عليه السالم {:فَلَ هما ت َ َوفه ْيتَنَي كُنََ أَنََ ه
علَؤى ك َ
ش َ ي ٌد {الما د 117:
ش ْي ٍء َ
َ
وفي الحدي الذي رواه البهاري( )4349ومسلم( )2860قال النبي للى هللا عليه
لؤ ْي َحابَي
ب أُ َ
وسلم :إَنههُ يُ َجا ُء بَ َر َجا ٍل َم ْن أ ُ همتَي فَيُ ْْ َهؤذُ بَ َ ؤ ْم َذاََ َ
الشؤ َما َل فَؤأَقُو ُل :يَؤا َر َ
لا َل ُع(أي:عيسؤى عليؤه
فَيُقَا ُل :إَنهََ َال تَد َْري َما أَحْ َدثُوا بَ ْعدَََ  ,فَأَقُو ُل َك َمؤا قَؤا َل ا ْلعَبْؤ ُد ال ه
علَؤ ْي َ ْم
يؤب َ
السالم)َ {:و ُك ْنَُ َ
علَ ْي َ ْم َ
الرقَ َ
ش َ يدًا َما د ُْمَُ فَي َ ْم فَلَ هما ت َ َؤوفه ْيت َنَي ُك ْنؤََ أ َ ْنؤََ ه
ش ؤ َ ي ٌد فتأمؤؤل معنؤؤى (إنؤؤَ ال تؤؤدري مؤؤا أحؤؤدثوا بعؤؤدَ) ,بؤؤل
َوأ َ ْنؤؤََ َ
ش ؤ ْي ٍء َ
ؤل َ
علَؤؤى ُكؤ َ
وأ ر من ذلَ :أنه كان في المدينة بعص المنافقين ولؤم يعلؤم ب ؤم النبؤي لؤلى هللا
عليه وسلم مما يْكؤد أنؤه لؤم يِلؤ علؤى أعمؤال م ,مؤ أنؤه كؤان يعاشؤرهم ,كمؤا قؤال
علَى النَ َؤا َ الَ
ب ُمنَافَقُ َ
ون َو َم ْن أ َ ْه َل ا ْل َمدَينَ َة َم َردُواْ َ
تعالىَ {:و َم هم ْن َح ْولَكُم َم َن األَع َْرا َ
ت َ ْعلَ ُم ُ ؤ ْم نَحْ ؤ ُن نَ ْعلَ ُم ُ ؤ ْم {التوبؤؤة 101:فؤؤذذا ك ؤان هؤؤذا مؤ األنبيؤؤاء فمؤؤا ال ؤؤن بمؤؤن
دون م

 -4اهسراء71:
ؤام َ ْم فَ َم ْ
ي َكتَابَؤهُ بَيَ َمينَؤ َه فَأ ُ ْولَؤك َََ يَ ْق َؤر َ
ْون
اأ بَ َذ َم َ
{ يَ ْو َم نَ ْدعُواْ ُك هل أُنَ ٍ
ؤن أُوتَؤ َ
ون فَتَيالً
َكتَابَ ُ ْم َوالَ يُ ْ لَ ُم َ
والمعنى:
قؤوم بذمؤام م وهؤو كتؤاب م الؤذي فيؤه أعمؤال م
اذكر أي ا النبي لقومَ يوم ندعو كؤ هل ٍ
ؤدى كاألنبيؤؤاء أو إمؤؤام ةؤؤاللة
أونؤؤدعوهم باسؤؤم إمؤؤام م وزعؤؤيم م وقؤؤد يكؤؤون إمؤؤام هؤ ً

 -1يجوز أن ينسب القول من القرآن إلى قائله كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الحديث المذكور
أعاله  ,وكما قالت أم المؤمنين عائشة في قصة اإلفك ":و ا ِ
ِ ِ
ِا
ف{
وس َ
َ
ال أَُبو ُي ُ
َّللا َما أَج ُد لي َوَل ُك ْم َم َث ًال إال َك َما َق َ
ِ
ان َعَلى َما َت ِص ُفو َن }[سورة يوسف." ]:رواه مسلم( )4674وغيره.
َّللا اْل ُم ْس َت َع ُ
َف َصْبٌر َجم ٌ
يل َو ا ُ
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ي كتابه بيمينه وهم السعداء فأول َ يقرأون كتؤاب م مسؤرورين
ك رعون  ،فمن أُعِ َ
 ،وال يؤؤنقم مؤؤن أجؤؤرهم شؤؤيء م مؤؤا كؤؤان قلؤؤيالً ال قيمؤؤة لؤؤه كال تيؤؤل وهؤؤو الهؤؤيِ
الة يل الذي على نوا التمر
* ولكن نؤرى كتؤب الشؤيعة اهثنؤى عشؤرية تحلؤر أ مؤة ال ؤدى بعؤد النبؤي لؤلى هللا
عليؤؤه وسؤؤلم فؤؤي أ مؤؤت م االثنؤؤى عشؤؤر فقؤؤِ ,وغيؤؤرهم أ مؤؤة جؤؤور وةؤؤالل ولننق ؤل

ت سؤؤؤير اكيؤؤؤة مؤؤؤن أحؤؤؤد ت اسؤؤؤيرهم التؤؤؤي تنقؤؤؤل أقؤؤؤوال بعؤؤؤص علمؤؤؤا م وم سؤؤؤري م
اكهرين:
قال ال يص الكاشاني في ت سيره:
ام َ ْم بمن ا تموا به من نبي أو ولي أو شقي
اأ َبذ َم َ
{ يَ ْو َم نَ ْدعُوا ُك هل أُنَ ٍ
في الكافي :عن اللاد عليه السالم قال بذمام م الذي بين أ رهم وهو قا م أهل
زمانه
للى هللاُ عليه
والقمي :عن الباقر عليه السالم في هذه اكية قال :يجيء رسول هللا
ه
سن عليه السالم في قومه,
ولله وسلم في قومه وعلي عليه السالم في قومه ,وال َح َ
وال ُحسين عليه السالم في قومه ,وكل من ماََ بين راني قوم جاْا
معه والعياشي ما يقرب من معناه
وفي الكافي والعياشي :عن الباقر عليه السالم لما نزلَ هذه اكية قال المسلمون:
يا رسول هللا ألسَ إمام الناأ كل م أجمعين فقال أنا رسول هللا إلى الناأ أجمعين
ولكن سيكون من بعدي أ مة على الناأ من هللا من أهل بيتي يقومون في الناأ
فيكذبون وي لم م أ مة الك ر والةالل وأشياع م فمن واالهم واتبع م ولدق م
ف و مني ومعي وسيلقاني  ,ومن لم م وكذب م فليأ مني وال معي وأنا منه
بريء
وفي المجالأ :عن الحسين عليه السالم أنه س ل عن هذه اكية فقال :إمام دعا
هدى فأجابوه إليه ,وإمام دعا إلى ةاللة فأجابوه إلي ا ,هْالء في الجنة
إلى
ً
َ
َ
ير
وهْالء إلى النار ,وهو قوله تعالى { :ف َري ٌ فَي ا ْل َجنه َة َوف َري ٌ فَي ال ه
س َع َ
[الشورى ]7 :
والعياشي :عن اللاد عليه السالم سيدعى كل أناأ بذمام م ألحاب الشمأ
بالشمأ وألحاب الَق َمر بالقمر وألحاب النار بالنار وألحاب الحجار بالحجار
وفي المحاسن :عنه عليه السالم أنتم وهللا على دين هللا ثم تال هذه اكية ثم قال:
علي عليه السالم إمامنا ورسول هللا للهى هللا عليه ولله وسلم إمامنا وكم من إمام
يجيء يوم القيامة يلعن ألحابه ويلعنونه
وفي المجم  :عنه عليه السالم أال تحمدون هللا إذا كان يوم القيامة فدعي كل قوم
للى هللا عليه ولله وسلم وفزعتم إلينا
إلى من يتولونه وفزعنا إلى رسول هللا
ه
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ي
فذلى أين ترون أين نذهب بكمق إلى الجنة ورب الكعبة ,قال ا ثالثا ً { فَ َم ْن أ ُ ْوتَ َ
ون فَتَيالً
ون َكتَابَ ُ ْم مبت جين بما يرون فيه { َوالَ يُ ْ َل ُم َ
َكتَابَهُ بَ َي َمي َن َه فَأ ُ ْولَ َََ يَ ْق َر ُء َ
وال ينقلون من أجورهم أدنى شيء وال تيل الم تول الذي في ش
النوا "أهك()1
وأقول :كلمة"إمام" من األل ا المشؤتركة التؤي تحتمؤل أكثؤر مؤن معنى من ؤا اهمؤام
بمعنى القا د المتبوع,وهذا قد يكون إمام هدى كاألنبياء ومن سار علؤى ن ج ؤم مؤن
الهل اء والمتبوعين,وقد يكون إمام ةاللة ك رعون وأمثاله
وقد يكون اهمام بمعنؤي الكتؤاب كمؤا سؤمى هللا تعؤالى كتؤاب موسؤى"إما ًما ورحمؤة"[
سور هود لية]17:

وفي كتب الشيعة :قال سيدنا علي في اللحي ة العلويؤة ( أشؤ د أن القؤرلن إمؤامي
) وكذلَ في ن البالغة اعتبر القرلن إماما ً
ولكن معنى اهمام في هذه اكية المباركة هو كتاب األعمال ,أي السجل الذي تُسؤجل
فيه األعمال بقرينة جملة { فمن أوتي كتابه بيمينه كما في بقية اكية ,وقؤد سؤ همى
هللا تعالى سجل األعمؤال باهمؤام المبؤين كمؤا جؤاء فؤي قولؤه تعؤالىَ { :إنهؤا نَحْ ؤ ُن نُحْ َيؤي
ؤين { سؤؤور
ؤار ُه ْم َو ُكؤ هل َ
شؤ ْي ٍء أحْ َ
ا ْل َمؤ ْؤوتَى َونَ ْكتُؤ ُ
لؤ ْينَاهُ فَؤؤي َإ َمؤ ٍ
ؤب َمؤؤا قَؤ هد ُموا َولثَؤ َ
ؤام ُم َبؤ ٍ
يأ12:

قال الشنقيِي:

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو َم نَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ْدعُواْ كُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ هل أُنَ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام َ ْم
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاأ بَ َذ َم
َ
قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالى { :يَ
ْ
ٍ
قؤؤؤؤؤؤؤؤال بعؤؤؤؤؤؤؤؤص العلمؤؤؤؤؤؤؤؤاء :المؤؤؤؤؤؤؤؤراد " بذمؤؤؤؤؤؤؤؤام م " هنؤؤؤؤؤؤؤؤا كتؤؤؤؤؤؤؤؤاب أعمؤؤؤؤؤؤؤؤال م
ل ْينَاهُ فَيۤ إَ َمؤ ٍام مبَؤي ٍن [يؤأ ،]12:وقولؤه:
ويدل ل ذا قوله تعالىَ { :و ُك هل ش ْي ٍء أَحْ َ
ؤؤو َم تُجْ ؤ َ
ؤؤز ْو َن َمؤؤؤا كُنؤؤؤت ُ ْم
ؤؤرى ُكؤؤؤ هل أ ُ همؤؤؤ ٍة َجا َث َيؤؤؤةً ُكؤؤؤل أ همؤؤؤ ٍة تُؤؤؤ ْدعَى َإلَؤؤؤى َكتَا َب َ ؤؤؤا ٱ ْل َيؤ ْ
{ َوتَؤ َ
ت َ ْع َملُ َ
ون [الجاثية]28:
ش َ َق َ
اب فَت َ َرى ٱ ْل ُمجْ َر َم َ
ين ُم ْ
ين َم هما فَي َه [الك د ]49:اكية،
وقولهَ {:و ُو َة َ ٱ ْل َكت َ ُ
ان أ َ ْل َز ْمنَؤاهُ َ
ِؤآ َ َرهُ فَؤي ُ
عنُ َقؤ َه َونُ ْه َؤر ُ
ج لَؤهُ يَ ْؤو َم ٱ ْل َقيَا َمؤ َة َكتَابؤا ً يَ ْلقَؤاهُ
وقولهَ { :و ُك هل َإ ْن َ
س ٍ
َم ْنشُورا ً [اهسراء ]13:واهتار هذا القول ابن كثير لداللة ليؤة " يؤأ " المؤذكور
عليه وهذا القول رواية عن ابن عباأ ذكرها ابن جرير وغيره ،وعؤزاه ابؤن كثيؤر
البن عباأ وأبي العالية والةحاَ والحسن
وعؤؤؤن قتؤؤؤاد ومجاهؤؤؤد :أن المؤؤؤراد " بؤؤؤكذمام م " نبي م ويؤؤؤدل ل ؤؤؤذا القؤؤؤول قولؤؤؤه
ؤؤؤِ َو ُهؤؤؤ ْم الَ
س َ
ي بَيْؤؤؤنَ ُ ْم َبٱ ْل َق ْ
سؤؤؤو ٌل فَؤؤؤ َذ َذا َجؤؤؤآ َء َر ُ
ُؤؤؤل أ ُ همؤؤؤ ٍة هر ُ
تعؤؤؤالىَ {:و َلك َ
سؤؤؤولُ ُ ْم قُ َةؤؤؤ َ
يُ ْ لَ ُم َ
علَؤى
ُؤل أ همؤ ٍة بَشَؤ َ ي ٍد َو َج ْنَؤا بَؤََ َ
ون [يونأ،]47:وقوله {:فَ َكي َ
ْد إَ َذا َج ْنَا َمؤن ك َ
س َ ْم َو َج ْنَا َبؤََ
ش َ يدا ً َ
ش َ يدا ً وقولهَ {:و َي ْو َم نَ ْب َع ُ َفي ك َُل أ ُ هم ٍة َ
َهكْ ُۤال َء َ
علَ ْي َ ْم َم ْن أ َ ْن ُ َ
ُكء [النحؤؤل ]89:اكيؤؤة ،وقولؤؤهَ {:وأ َ ْ
ؤور َر َب َ ؤؤا
ش ؤ َ يدا ً َ
َ
ش ؤ َرقَ َ
َ ٱأل َ ْر ُ
علَؤؤى َهؤؤكْ َ
ص َبنُؤ َ
 -1تفسير الصافي ()206-207/3
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َلء [الزمؤؤؤؤؤؤؤؤر ]69:اكيؤؤؤؤؤؤؤؤة
َو ُو َةؤؤؤؤؤؤؤؤ َ ٱ ْل َكتَؤ
ؤؤؤؤؤؤؤاب َو َجؤؤؤؤؤؤؤؤكي َء َبؤؤؤؤؤؤؤؤٱلنه َب َيي َْن َوٱلشؤؤؤؤؤؤؤؤ َ د َ
ُ
ألن إمؤام م النبؤي لؤلى

قال بعص السلد :وفي هذا أكبر شرد أللؤحاب الحؤدي
هللا عليه وسلم
ام َ ْم أي بكتاب م الذي أنزل على نبي م مؤن التشؤري
وقال بعص أهل العلم { :بَ َذ َم َ
وممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه :ابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن زيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ،واهتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاره ابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن جريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر

ؤام َ ْم أي نؤدعو كؤؤل قؤوم بمؤؤن
ؤاأ َب َذ َمؤ َ
وقؤال بعؤص أهؤؤل العلؤمَ { :يؤ ْؤو َم َنؤ ْدعُواْ ُكؤ هل أ ُ َن ٍ
يأتمون به فأهل اهيمؤان أ مؤت م األنبيؤاء لؤلواَ هللا وسؤالمه علؤي م وأهؤل الك ؤر
أ مؤؤت م سؤؤادت م وكبؤؤراْهم مؤؤن رْسؤؤاء الك ؤؤر كمؤؤا قؤؤال تعؤؤالىَ {:و َجعَ ْلنَؤؤا ُه ْم أ َ َ همؤؤةً
يَ ْدع َ
ُون َإلَى النه َار [القلم ]41:اكية وهذا األهير أ ؤر األقؤوال عنؤدي والعلؤم
عند هللا تعالى
فقد رأيَ أقوال العلماء في هذه اكية ،وما يش د ل ا مؤن قؤرلن وقولؤه بعؤد هؤذا{ :
ي َكتَابَهُ َبيَ َمينَ َه من القرا ن الدالة على ترجيع ما اهتاره ابن كثير مؤن أن
فَ َم ْن أُوتَ َ
اهمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذه اكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة كتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب األعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال
وذكر جل وعال في هذه اكية الكريمة أن الذين يْتون كتاب م بأيمان م يقرْونه وال
ي لمون فتيالً
ي َكتَابَؤهُ َبيَ َمينَؤ َه فَيَقُؤو ُل َهؤآ ُْ ُم
وقد أوةع هذا في مواة أهر ،كقوله {:فَأ َ هما َم ْن أُوتَ َ
ْ
ٱقؤ َؤر ُْاْ َكتَابيَ ؤ ْه [الحاقؤؤة - ]19:إلؤؤى قولؤؤه َ {-وأ َ همؤؤا َمؤ ْ
ش ؤ َما َل َه فَيَقُؤؤو ُل
ي َكتَابَ ؤهُ بَ َ
ؤن أُوتَ ؤ َ
يلَ ْيتَنَي لَ ْم أُوََ َكتَا َبيَ ْه [الحاقة ]25:وقؤد قؤدمنا هؤذا مسؤتوفى فؤي أول هؤذه السؤور
الكريمة
وقول من قال :إن المؤراد " بذمؤام م " كمحمؤد بؤن كعؤب " أم ؤات م " أي يقؤال :يؤا
فؤالن بؤن فالنؤة  -قؤول باِؤل بؤال شؤَ وقؤد ثبؤَ فؤي اللؤحيع مؤن حؤدي ابؤن عمؤؤر
مرفوع ؤاً " :يرف ؤ يؤؤوم القيامؤؤة لكؤؤل غؤؤادر لؤؤواء فيقؤؤال هؤؤذه غؤؤدر فؤؤالن بؤؤن فؤؤالن
" أهك()1

((تفسير آية المباهلة( )2التي يفضلون ب:ا عليًّا على سا ر الااحابة
بل سا ر الناس))
* لل عمران61-59:
 -1أضواء البيان ()177 /3
 - 2المباهلة :أي المالعنة ,يقال َ :ب َله هللا:أي لعَنه أن ر:معجم الملِلحاَ واألل ا ال ق ية ()204/3
والمعجم الوسيِ (ب ل) ()76/1
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ب ث ُ هم قَؤا َل لَؤهُ كُؤن فَيَكُؤو ُن
سى َعن َد ه َ
{ إَ هن َمث َ َل َعي َ
ٱّلِل َك َمث َ َل َءا َد َم َهلَقَهُ َمن ت ُ َرا ٍ
* ٱ ْل َح َمن هربَََ فَالَ تَك ُْن َمن ٱ ْل ُم ْمت َ َر َ
ين* فَ َم ْن َحآ هجََ فَي َه َمن بَ ْع َد َمؤا َجؤآ َءََ
َمؤ َ
س ؤنَا
ؤن ٱ ْل َع ْلؤ َؤم فَقُ ؤ ْل تَعَؤؤالَ ْواْ نَ ؤ ْد ُ
سؤؤآ َء ُك ْم َوأ َ ْن ُ َ
سؤؤآ َءنَا َونَ َ
ع أ َ ْبنَا َءنَؤؤا َوأ َ ْبنَؤؤآ َء ُك ْم َونَ َ
علَى ٱ ْلكَا َذ َب َ
ين
ٱّلِل َ
س ُك ْم ث ُ هم نَ ْبت َ َ ْل فَنَجْ عَل له ْعنَََ ه َ
وأ َ ْن ُ َ
والمعنى اهجمالي ليياَ:
قد ة هل قوم فؤى أمؤر عيسؤى ،فزعمؤوا أنؤه ابؤن هللا ألنؤه ولؤد مؤن غيؤر أب ،فقؤال هللا
ل م :إن شأن عيسى فى هلقه من غير أب كشأن لدم فؤى هلقؤه مؤن تؤراب مؤن غيؤر
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوره وأراد أن يكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون فكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا ً سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويا ً
أب وال أم ،فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد لؤ
ه
هذا البيؤان فؤى هلؤ عيسؤى هؤو اللؤد الؤذى بؤيهن الواقؤ بذهبؤار رب الوجؤود فؤدم
على يقينَ ،وال تكن من الشاكين
فمن جادلَ  -أي ا النبى  -فى شأن عيسى من بعد مؤا جؤاءَ مؤن هبؤر هللا الؤذى ال
شب ة فيه ،فقل ل م قوال ً ي ر علمَ اليقينى وبؤاِل م الزا ؤد :تعؤالوا يؤدع كؤل منهؤا
ومنكم أبناءه ونساءه ون سه ،ثم نةرع إلى هللا أن يجعؤل غةؤبه ونقمتؤه علؤى مؤن
كذب فى أمر عيسى من كونه هل من غير أب وأنه رسول هللا وليأ ابن هللا ()1

وبالرجوع إلى كتب الت اسير لت سيرهذه اكياَ نستنت ما يلي (:)2
س ؤيَر أن اكيؤؤاَ مؤؤن أول السؤؤور إلؤؤى ليؤؤة المباهلؤؤة
أو االً :ذكؤؤرَ كتؤؤب الت اسؤؤير وال َ
نزلَ في وفد نجران من النلارى وقالوا :إن النلارى لما قدموا فجعلؤوا يحؤاجون
في عيسى ،ويزعمون فيؤه مؤا يزعمؤون مؤن البنؤو واهل يؤة ،فؤأنزل هللا لؤدر هؤذه
السور ردا ً علي م
ثانيًا :في اكياَ فةيلةٌ ومنقبة اهر لمن جاء ب م النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
مؤؤن أهؤؤل بيتؤؤه وقؤؤد روى مسؤؤلم ( )2404عؤؤن سؤؤعد بؤؤن أبؤؤي وقؤؤام لَ همؤؤا نَ َزلَؤؤَْ َهؤ َذ َه
ع َليًّؤا
سله َم َ
ّللاُ َ
ْاكيَةُ {:فَقُ ْل تَعَالَ ْوا نَ ْد ُ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
ع أ َ ْبنَا َءنَا َوأ َ ْبنَا َء ُك ْم َدعَا َر ُ
للهى ه
س ؤ ْينًا فَقَؤؤا َل :الله ُ ؤ هم َه ؤْ َُال َء أ َ ْه َلؤؤي" ومؤؤن م علؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب
َوفَ َ
س ؤنًا َو ُح َ
اِ َمؤؤةَ َو َح َ
رةي هللا عنه ,وأهل السنة يثبتون فةا له وفةا ل غيؤره مؤن اللؤحابة رةؤي هللا
عؤؤن م ,وهؤؤذا مؤؤن إنلؤؤاف م( ,)3بهؤؤالد الشؤؤيعة اهماميؤؤة ف ؤؤم ال يؤؤذكرون فةؤؤا ل
 -1المنتهب م80:

 -2أن ر ت سير الِبري( )473-481/6والبغوي ( )48/2وصفوة التفاسير( )206/1وابن كثير(-367/1

ع
 )368وتفسيرالشوكاني( )346-348/1وفيه:أخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيهَ { :ت َعاَل ْوْا َن ْد ُ
اءَنا} اآلية قال:فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلي وولده.
أَْبَن َ

 .-3فأهل السنة يالزمون العدالة في النقل والقول امتثاالً لقول هللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريمَ { :يا أَي َها
امين ِباْل ِقس َِّ ُشهد ِ ِ
ِ
ِ
اّلل
ين ِإ ْن َي ُك ْن َغِنًّيا أ َْو َف ِق ًا
اء اّلل َوَل ْو َعَلى أَْن ُف ِس ُك ْم أ َِو اْل َوالِ َدْي ِن َو ْاألَ ْقَرحِ َ
َمُنوا ُكوُنوا َق او َ
االذ َ
ْ
ير َف ا ُ
ََ َ
ين آ َ
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اللحابة وهالة كبار اللحابة كبقية العشؤر المبشؤرين بالجنؤة وي ؤرون مناقؤب
علي رةي هللا عنؤه سؤواء مؤا لؤع من ؤا أم لؤم يلؤع ,بؤل ويبؤال ون فؤي االسؤتنباِ
من ا ,حتى بله الةالل ببعة م أن زعم أن هذه اكيؤة تبؤين أن عليًؤا أفةؤل مؤن كؤل
األنبياء إال محمدًا للى هللا عليه وسلم,بدعوى أنه المقلؤود بكلمة(أن سؤنا) ون ؤأ
ي كذلَ وهؤذا غلؤو
النبي للى هللا عليه أفةؤل مؤن أن ؤأ سؤا ر األنبيؤاء فيلؤير علؤ ،
ممقوَ ,وقد أشار ال هر الرازي في ت سيره إلى من قال ذلَ ورد عليه ()1
ثال ًث اا :منقبؤؤة لعبيؤؤد بؤؤن الجؤؤراد رةؤؤي هللا عنؤؤه ,إذ لمؤؤا امتن ؤ وفؤؤد نجؤؤران عؤؤن
المباهلؤؤة هوفًؤؤا مؤؤن انتقؤؤام هللا من مِ,لبؤؤوا الملؤؤالحة والنؤؤزول علؤؤى حكؤؤم الرسؤؤول
للى هللا عليه وسلم  ,ورةوا بالجزيةِ ,لبوا أن يرسل مع م النبي للى هللا عليه
وسؤؤلم رجؤؤالً أمينًؤؤا مؤؤن ألؤؤحابه فأرسؤؤل أبؤؤا عبيؤؤد عؤؤامر بؤؤن الجؤؤراد ,فقؤؤد روى
البهؤؤاري ( )4119وغيؤؤره عؤؤن حذي ؤؤة رةؤؤي هللا عنؤؤه ،قؤؤال :جؤؤاء العاقؤؤب والسؤؤيد
لاحبا نجران إلى رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم يريؤدان أن يالعنؤاه ،قؤال :فقؤال:
ع َقبنؤا مؤن
أحدهما للاحبه :ال ت عل ،فوهللا لؤ ن كؤان نبيؤا ً فالعنؤاه ال ن لؤع نحؤن وال َ
بعدنا ،قاال :إنا نعِيَ ما سؤألتنا وابعؤ معنؤا رجؤالً أمينؤاً ،وال تبعؤ معنؤا إال أمينؤاً،
فقؤؤال " :ألبعؤؤثن معكؤؤم رجؤالً أمينؤا ً حؤ ه أمؤؤين " فاستشؤؤرد ل ؤؤا ألؤؤحاب رسؤؤول هللا

ِ
ِ
ير }[ النساء،]135:
ان ِب َما َت ْع َمُلو َن َخِب ًا
أ َْوَلى ِب ِه َما َف َال َتات ِب ُعوا اْل َه َوى أ ْ
َّللا َك َ
َن َت ْعدُلوا َوِا ْن َتْل ُووا أ َْو ُت ْع ِر ُضوا َفإ ان ا َ
وقال هللا سبحانه وتعالى { :وِا َذا ُقْل ُتم َف ِ
ِ
ْمُر ِباْل َع ْد ِل
ْ ْ
َ
اعدُلوا }[األنعام ]152:وقال سبحانه وتعالى { :إ ان ا َ
َّللا َيأ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ِ
اإل ْح َس ِ
َو ِْ
اء باْلق ْسَّ َوَال
َمُنوا ُكوُنوا َق اوام َ
ان } [النحل .]90:وقال سبحانه وتعالىَ { :يا أَي َها الذ َ
ين اّلل ُش َهَد َ
ين آ َ
ِ
اع ِدُلوا ُه َو أَ ْقَر ُب لِلات ْق َوى }[ المائدة.]8:
َي ْج ِرَمان ُك ْم َشَن َآ ُن َق ْومٍ َعَلى أاَال َت ْعدُلوا ْ

الصامت قال :بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
وفي "الصحيحين" وغيرهما من حديث عبادة بن ه
طاعة ،في العسر واليسر ،والمنشَّ والمكره ،وعلى أثرة علينا ،وعلى أن ال ننازع األمر أهله،
السمع وال ه
على ه
بالحق أينما كهنا ،ال نخاف في هللا لومة الئم"[ البخاري()6647ومسلم(])1709
وعلى أن نقول
ه
وقد جاء عن وكيع بن الجراح رحمه هللا أنه قال :أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم ،وأهل البدعة ال

يكتبون إال ما لهم.

فأهل السنة في القديم والحديث يتحرون غاية التحري فال يقدحون إال فيمن يستحق القدح ،وال يعدلون إال

عدلوه
لمن يستحق التعديل ،من أجل هذا أمنهم الناس واعتد الناس بأقوالهم ،فمن جرحوه فهو المجروح ،ومن ه

عدل ،أل هنهم ليس لهم أغراض.
الم ه
فهو ُ

 -1تفسير الرازي (  ,)87 /8وقد سمعت ورأيت أحد مشايخ الشيعة االثنى عشرية على الشاشة المرئية يفضل
علي بن أبي طالب على المسيح عيسى بن مريم عليه السالم الذي هو من أولي العزم الخمسة من الرسل

(نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصالة والسالم) وهم أفضل الرسل على اإلطالق.فانظر كم بلغ
بهم الغلو  ,سبحانك هذا بهتان عظيم.
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للى هللا عليه وسلم ،فقال " :قم يا أبؤا عبيؤد بؤن الجؤراد " فلمؤا قؤام ،قؤال رسؤول
هللا للى هللا عليه وسلم " هذا أمين هذه األمة "
رابعًا :هؤود وفؤد نجؤران مؤن المباهلؤة دليؤ ٌل علؤى أن ؤم يشؤكون فؤي عقيؤدت م,وأن
النبؤؤي محمؤؤد لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم لؤؤاد  ,ولؤؤو بؤؤاهلوا أللؤؤابت م اللعنؤؤة كمؤؤا فؤؤي
الحؤؤدي اللؤؤحيع الؤؤذي رواه أحمؤؤد( , )2225والترمؤؤذي( )3348ولؤؤححه ,وأبؤؤو
يعلى( )2604عن ابن عباأ ،قال :قال أبو ج ل قبحه هللا :إن رأيؤَ محمؤدا ً يلؤلي
عند الكعبة كتينه حتى أِأ على رقبته ،قال :فقال " :لو فعل ألهذته المال كة عياناً،
ولو أن الي ؤود تمنؤوا المؤوَ ،لمؤاتوا ولؤرأوا مقاعؤدهم مؤن النؤار ،ولؤو هؤرج الؤذين
يباهلون رسول هللا للى هللا عليه وسلم لرجعوا ال يجدون ماال ً وال أهالً "
خامسًا { :ندع أ َ ْب َنا َء َنا دليؤل علؤى أن أبنؤاء البنؤاَ يسؤ همون أبنؤا ًء  ,وذلؤَ أن النبؤي
للى هللا عليه وسلم جاء بالحسن والحسين وفاِمة تمشي هل ه وعلي هل ؤا إلؤى
المباهلة
قال القرِبي :قال كثير من العلماء :إن قوله عليه السالم في الحسؤن والحسؤين لمؤا
ع أ َ ْبنَا َءنَا َوأ َ ْبنَا َء ُك ْم وقوله في الحسن " :إن ابني هذا سيد " مهلؤوم
با َه َل { نَ ْد ُ
بالحسن والحسين أن يس هميا ٱبني النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم دون غيرهمؤا؛ لقولؤه
عليه السالم " :كؤل سؤبب ونسؤب ينقِؤ يؤوم القيامؤة إال نسؤبي وسؤببي "( )1ول ؤذا
قال بعص ألحاب الشافعي فيمن أولى لولد فالن ولم يكن له ولد لللبه ولؤه ولؤد
ٱبن وولد ٱبنة :إن الولية لولد االبن دون ولد االبنة؛ وهو قول الشافعي أهك ()2
ٍ

ومن الشيعة قال ال يص الكاشاني:

{ فَ َم ْن َحاجََ من النلارى { فَ ْي َه في عيسى عليؤه السؤالم { َم ْ
ؤن بَ ْعؤ َد َمؤا َجؤا َءََ
ع
َم َن ا ْل َع ْل َم من البيناَ الموجبة للعلؤم { فَقُؤ ْل ت َ َعؤالَ ْوا َهلمؤوا بؤالرأي والعؤزم { نَؤ ْد ُ
س ُك ْم أي يدع كل منا ومنكم ن سؤه
سنَا َوأَن ُ َ
سا َء ُك ْم َوأَن ُ َ
سا َءنَا َونَ َ
أ َ ْبنَا َءنَا َوأ َ ْبنَا َء ُك ْم َونَ َ
واعزه أهله واللق م بقلبؤه إلؤى المباهلؤة ويحمؤل علي ؤا وإنمؤا قؤدم م علؤى الؤن أ
ألن الرجؤل يهؤؤاِر بن سؤه ل ؤؤم ويحؤؤارب دون ؤم { ث ُؤ هم نَ ْبت َ َ ؤ ْل أي نتباهؤل بؤؤأن نلعؤؤن
الكاذب منا ,والب لة بالةم وال تع :اللعنة ,والله الترَ من قول م ب لؤَ الناقؤة إذا
تركت ا بؤال لؤرار ,واللؤرار هؤيِ يشؤد فؤو الهلؤد لؤ ال يرةؤع ا ولؤدها { فَنَجْ َعؤ ْل
 -1حسن بشواهده ,رواه أحمد() 18950عن المسور بن مخرمة ,والحاكم ( )4684عن عمر  ,وصححه ,

وقال الذهبي:منقطع  ,ورواه البزار في مسنده عن عمر( ) 274وقال:وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد

أحدا قال  :عن زيد عن أبيه إال عبد هللا بن زيد وحده.
بن أسلم عن عمر مرسالً ,وال نعلم ً
وصححه األلباني في صحيح الجامع()4189
 -2تفسير القرطبي ( )93/4
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ع َلى ا ْل َكا َذ َب َ
ين عِد فيه بيؤان ،روي أن ؤم لمؤا دعؤوا إلؤى المباهلؤة قؤالوا
هللا َ
لَ ْعنَََ َ
حتؤؤى نن ؤؤر فلمؤؤا تهؤؤالوا قؤؤالوا للعاقؤؤب  -وكؤؤان ذا رأي ؤؤم -ومؤؤا تؤؤرىق فقؤؤال:وهللا لقؤؤد
عرفتم نبوته ولقد جاءكم بال لل في أمر لاحبكم وهللا ما َبا َهل قؤو ٌم نبيؤا ً إال هلكؤوا
فان أبيتم إال ألد دينكم فوادعوا الرجل وانلرفوا ,فآتوا رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه
وللؤؤه وسؤؤلم وقؤؤد غؤؤدا محتةؤؤنا ً الحسؤؤين عليؤؤه اللؤؤال والسؤؤالم لهؤؤذا ً بيؤؤد الحسؤؤن,
وفاِمة علي م السالم تمشي هل ه وعلي هل ا وهؤو يقؤول :إذا أنؤا دعؤوَ فؤأ َمنوا,
فقال اسق م :يا معشر النلارى اني ألرى وجوها ً لو سؤألوا هللا أن يزيؤل جؤبالً مؤن
مكانه ألزاله ,فال تبؤاهلوا فت لكؤوا ,فؤأذعنوا لرسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وللؤه وسؤلم
وبذلوا له الجزية ,أل ي حلؤة حمؤراء وثالثؤين درعؤا ً مؤن حديؤد ,فقؤال :والؤذي ن سؤي
بيده لو تباهلوا لمسهوا قرد وهنازير وألةِرم علي م الوادي نارا ً والستألل هللا
نجؤؤران وأهلؤؤه حتؤؤى الِيؤؤر علؤؤى الشؤؤجر ,كؤؤذا روتؤؤه العامؤؤة ,وهؤؤو دليؤؤل علؤؤى نبوتؤؤه
وفةل من أتى ب م من أهل بيته وشرف م شرفا ً ال يسبق م إليؤه هلؤ إذ جعؤل ن ؤأ
علي عليه السالم كن سه أهك()1

و قال الِوسي:
واستدل ألحابنا ب ذه اكية علؤى أن أميؤر المؤْمنين (ع) كؤان أفةؤل اللؤحابة مؤن
وج ين:
أحدهما  :أن موةوع المباهلة ليتميز المح من المبِل وذلَ ال يلع أن ي عؤل إال
بمؤؤن هؤؤو مؤؤأمون البؤؤاِن مقِوع ؤا ً علؤؤى لؤؤحة ,عقيدتؤؤه أفةؤؤل النؤؤاأ عنؤؤد هللا()2
والثاني  :أنه (للى هللا عليه وسلم) جعله مثل ن سه بقولؤه { :وأن سؤنا وأن سؤكم
ألنه أراد بقوله { :أبناءنا الحسن والحسؤين (ع) بؤال هؤالد وبقولؤه { :ونسؤاءنا
ونساءكم فاِمة (ع) وبقوله { :وأن سنا أراد بؤه ن سؤه ،ون ؤأ علؤي (ع) ألنؤه
لؤؤم يحةؤؤر غيرهمؤؤا بؤؤال هؤؤالد ،وإذا جعلؤؤه مثؤؤل ن سؤؤه ،وجؤؤب أال يدانيؤؤه أحؤؤد فؤؤي
ال ةل ،وال يقاربه ومتى قيل ل م أنه أدهل في المباهلة الحسن والحسؤين (ع) مؤ
كون ما غير بال ين وغيؤر مسؤتحقين للثؤواب ،وإن كانؤا مسؤتحقين للثؤواب لؤم يكونؤا
أفةل اللحابة قال ل م ألحابنا :إن الحسؤن والحسؤين (ع) كانؤا بؤال ين مكل ؤين،
ألن البلود وكمال العقل ال ي تقر إلى شرِ مهلوم ،ولذلَ تكلم عيسى في الم ؤد
بما دل على كونه مكل ا ً عاقالً ،وقد حكيَ ذلَ عن إمام من أ مة المعتزلة مثل ذلَ
وقالوا أيةا ً  -أعني ألحابنا :-إن ما كانا أفةل اللحابة بعؤد أبي مؤا وجؤدهما ،ألن
كثر الثواب ليأ بموقود على كثر األفعال ،فلؤ ر سؤن ما ال يمنؤ مؤن أن يكؤون
معرفت ما وِاعت ما هلل ،وإقرارهما بالنبي (للى هللا عليؤه وسؤلم) وقؤ علؤى وجؤه

 -1الصافي ()343/1

 -2وكذلك كان أبو بكر رضي هللا عنه صحيح العقيدة مأمون الباطن ,ولذلك اختاره النبي صلى هللا عليه

وسلم لصحبته في الهجرة  ,فلو لم يكن مأمون الباطن لما اختاره النبي صلى هللا عليه وسلم لهذه المهمة ألنه
قد يغدر به ويدل المشركين عليه.
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يستح به من الثواب ما يزيد على ثواب كل من عالرهما سؤوى جؤدهما وأبي مؤا
وقد فرغنا الكالم في ذلَ واستقليناه في كتاب اهمامة أهك()1

فوا د ذات الة:
األولااى :اكيؤؤة الكريمؤؤة ال تؤؤنم علؤؤى إمامؤؤة أحؤؤد  ,فؤؤال يعنؤؤي اهتيؤؤارهم فؤؤي
المباهلة أحقيت م باهمامة َمن غيرهم  ،ألن واليؤة أمؤر المسؤلمين تحتؤاج إلؤى
قؤؤدراَ هالؤؤة تتؤؤوافر فؤؤي لؤؤاحب ا  ،حتؤؤى يسؤؤتِي أن يقؤؤود األمؤؤة بسؤؤالم ،
ويرعى ملالح ا على الوجه األكمل  ،واكية الكريمة ال تشير إلؤى شؤىء مؤن
هذا و التتعرص للهالفة على اهِال  ،وإنما تذكر األبنؤاء والنسؤاء واألن ؤأ
فؤؤي مجؤؤال التةؤؤحية هثبؤؤاَ لؤؤحة الؤؤدعوى  ،وهؤؤْالء المؤؤذكورون مؤؤن أقؤؤرب
الناأ إلى رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم  ،وب ؤذا يتحقؤ للمعانؤدين لؤحة
دعواه لتقديمه للمباهلة أقرب الناأ إليه وفر شاس بؤين مجؤال التةؤحية
ومجؤؤال اهمامؤؤة  ،ف ؤؤي التةؤؤحية يمكؤؤن أن يقؤؤدم النسؤؤاء والل ؤ ار ولكؤؤن م ال
يقدمون للهالفة
((2
قؤؤال الزمهشؤؤري  " :فؤؤذن قلؤؤَ  :مؤؤا كؤؤان دعؤؤاْه إلؤؤى المباهلؤؤة إال ليتبؤؤين
الكاذب منه ومن هلمه وذلَ أمر يهتم به وبمن يكاذبه  ،فما معنؤى ةؤم
األبنؤؤاء والنسؤؤاء ق قلؤؤَ  :ذلؤؤَ لكؤؤد فؤؤي الداللؤؤة علؤؤى ثقتؤؤه بحالؤؤه واسؤؤتيقانه
بلؤدقه  ،حيؤ اسؤتجرأ علؤى تعؤريص أعزتؤه وأفؤالذ كبؤده وأحؤب النؤاأ إليؤه
لذلَ  ،ولم يقتلؤر علؤى تعؤريص ن سؤه لؤه  ،وعلؤى ثقتؤه بكؤذب هلؤمه حتؤى
ي لَ هلمه م أحبتؤه وأعزتؤه هؤالَ االست لؤال إن تمؤَ المباهلؤة وهؤم
األبنؤؤاء والنسؤؤاء ألن ؤؤم أعؤؤز األهؤؤل وأللؤؤق م بؤؤالقلوب  ،وربمؤؤا فؤؤداهم الرجؤؤل
بن سه حتى يقتل ومن ثمة كانوا يسوقون م أن س م ال عؤا ن فؤي الحؤروب
وقؤدم م
لتمنع م من ال رب ويسمون الذاد عن م بؤأرواح م حمؤا الحقؤا
في الذكر على األن أ لينبه على لِد مكان م وقرب منزلت م وليْذن بأن م
مقدمون على األن أ م دون ب ؤا وفيؤه دليؤل ال شؤىء أقؤوى منؤه علؤى فةؤل
ألحاب الكساء علي م السالم"أهك
وقؤؤال الِباِبؤؤا ي (مؤؤن الشؤؤيعة)  " :والمباهلؤؤة والمالعنؤؤة وإن كانؤؤَ بحس ؤب
ال ؤؤاهر كالمحاجؤؤة بؤؤين رسؤؤول هللا(م) وبؤؤين رجؤؤال النلؤؤارى  ،لكؤؤن عممؤؤَ
الؤؤدعو لألبنؤؤاء والنسؤؤاء ليكؤؤون أدل علؤؤى اِم نؤؤان الؤؤداعى بلؤؤد دعؤؤواه ،
وكونؤؤه علؤؤى الح ؤ  ،لمؤؤا أودعؤؤه هللا سؤؤبحانه فؤؤي قلؤؤب اهنسؤؤان مؤؤن محبؤؤت م
والش قة علي م  ،فتراه يقي م بن سه  ،ويركب األهؤوال والمهؤاِراَ دون ؤم ،
وفؤى سؤبيل حمؤايت م وال يؤر علؤي م والؤؤذب عؤن م ولؤذلَ بعينؤه قؤدم األبنؤؤاء
 -1التبيان ()485-486/2

 -2تفسير الكشاف () 434/1
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على النساء ألن محبة اهنسان بالنسبة إلي م أشد وأدوم

((1
"

الثانية :القول بأن اهمام عليًّا يساوى الرسول للى هللا عليؤه وسؤلم غلؤو ال
يقبله اهمام علي رةي هللا عنه ن سؤه  ،ويجؤب أال يؤذهب إليؤه مسؤلم  ،مكانؤة
الرسول الملِ ى غير مكانة من اهتدى ب ديه واقتبأ من نوره
الثالثة :عقب ابن تيمية على قول م بأن هللا تعالى جعل عليًا ن أ رسؤول هللا
لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم بقولؤؤه :هؤؤذا هِؤؤأ  ،وإنمؤؤا هؤؤذا مثؤؤل قولؤؤه " :لَ ؤ ْو َال َإ ْذ
س َم ْعتُموهُ َ هن ا ْل ُم ْْ َمنُ َ
س َ ْم َه ْي ًرا "[النور]12:
ون َوا ْل ُم ْْ َمنَاَُ بَأَن ُ َ
َ
وقوله تعالى ":فَ ْ
سؤ ُك ْم "[البقؤر َ " ، ]54:والَ ت ُ ْه َر ُج َ
سؤكُم َمؤن
ؤون أَن ُ َ
ؤاقتُلُواْ أَن ُ َ
((2
َيار ُك ْم" [القر  ] 84:فالمراد باألن أ :اههوان نسبا ً أو دينا ً " أهك
د َ
وذكر ن أ المعنى الِوسؤي شؤير ِؤا ت م فؤي ت سؤيره (عنؤد ت سؤير ليؤة 12
مؤؤن سؤؤور النؤؤور) فقؤؤال  " :هؤؤال حؤؤين سؤؤمعتم هؤؤذا اهفؤؤَ مؤؤن القؤؤا لين ؤؤن
المْمنون بالمْمنين الذين هم كأن س م – هيرا ً  ،ألن المْمنين كل م كؤالن أ
الواحد فيما يجرى علي ا من األمور  ،فذذا جؤرى علؤى أحؤدهم محنؤة  ،فكأنؤه
جؤؤرى علؤؤى جمؤؤاعت م وهؤؤو كقولؤؤه  " :فسؤؤلموا علؤؤى أن سؤؤكم " وهؤؤو قؤؤول
مجاهد … إلر " ()3
الرابعة :كما وردَ مناقب لعلي رةي هللا عنؤه مؤن هؤذه اكيؤة ومؤن أحاديؤ
لؤؤحيحة كثيؤؤر ,فقؤؤد وردَ مناقؤؤب أكثؤؤر من ؤؤا ألبؤؤي بكؤؤر رةؤؤي هللا عنؤؤه فؤؤي
القؤؤرلن والسؤؤنة اللؤؤحيحة ولؤؤو فرةؤؤنا-جؤؤدال ً -أن اكيؤؤة الكريمؤؤة تؤؤدل علؤؤى
أفةؤؤلية اهمؤؤام علؤؤى رةؤؤي هللا عنؤؤه فؤؤذن إمامؤؤة الم ةؤؤول مؤ وجؤؤود األفةؤؤل
جا ز حتى عند بعص فر الشيعة أن س م كالزيديؤة  ،وهؤذا ال يمنعؤه الشؤرع
وال العقؤؤل  ،ألن الم ةؤؤول بل ؤ ة عام ؤة قؤؤد يكؤؤون أفةؤؤل بل ؤ ة هالؤؤة فيمؤؤا
يتعل بأمور الهالفة ومللحة المسلمين  ،وكان الرسول الكؤريم يؤولى األن ؤ
على من هو أفةل منه قال ابن قيم الجوزية تحَ عنؤوان  " :توليؤة الرسؤول
للى هللا عليه وسؤلم األن ؤ علؤى مؤن هؤو أفةؤل منؤه "  :وب ؤذا مةؤَ سؤنة
رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم  ،فذنؤه يؤولى األن ؤ للمسؤلمين علؤى مؤن هؤو
أفةل منه  ،كما ولهى هالد بن الوليد مؤن حؤين أسؤلم علؤى حروبؤه لنكايتؤه فؤي
العدو  ،وقدمه على بعص السابقين من الم ؤاجرين واألنلؤار وكؤان أبؤو ذر
من أسب السابقين وقال له  ( :يَا أَبَا َذ ٍر َإنَي أ َ َراََ َ
ة َعي ًاَ ,و َإنَي أ ُ َحب لَؤََ َمؤا
ؤيم )( )4وأ همؤر عمؤرو بؤن
سيَ ,ال تَأ َ هم َر هن َ
أ ُ َحب َلنَ ْ َ
علَى اثْنَي َْن َو َال ت َ َولهيَ هن َما َل يَتَ ٍ
 - 1تفسير الميزان للطباطبائي (. )223/3

 - 1أنظر:مع الشيعة االثنى عشرية في األصول والفروع للدكتور السالوس(. )70/1
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العام في غؤزو ذاَ السالسؤل  ،ألنؤه كؤان يقلؤد أهوالؤه بنؤى عؤذر  ،فعلؤم
إلر()1
أن م يِيعونه ما اليِيعون غيره للقرابة
وعمو ًما :م ما اهتل ؤَ األقؤوال فاكيؤة الكريمؤة تؤدل علؤى مكانؤة أول ؤَ الؤذين
قدموا للمباهلة  ،ولكن هذا ال للة له بالهالفة كما بينا

(( أمثلة من تفسير بعض اآليات التي يقولون في:اا باأن األماة ظلمات
آل البيت وتبين موقف:م من الاحابة))
 -1النساء169-165:
ين َلؤ َاله يَ ُكؤ َ
ين َو ُمن ؤذ ََر َ
شؤ َؤر َ
س ؤ َل
ؤاأ َ
علَؤؤى ه َ
سؤالً مبَ َ
ٱّلِل ُح هجؤؤةٌ بَ ْع ؤ َد ٱلر ُ
ؤون َللنهؤ َ
{ر ُ
ش ؤ َ ُد بَ َمؤؤآ أَنؤ َؤز َل إَلَ ْيؤؤََ أ َ َ
َو َكؤ َ
ٱّلِلُ يَ ْ
نزلَ ؤهُ بَ َع ْل َم ؤ َه
ٱّلِلُ ع ََزيؤؤزا ً َح َكيم ؤا ً * لهؤؤك َك َن ه
ؤان ه
ش َ يدا ً * َإ هن ٱلهذ َ
ش َد َ
َوٱ ْل َم ۤال َكَةُ يَ ْ
سؤ َبي َل
ٱّلِل َ
ُون َو َك َى َب ه َ
َين َك َ ُرواْ َو َ
لدواْ عَن َ
ةلَالً بَ َعيدا ً * َإ هن ٱلهذ َ
ةلواْ َ
ٱّلِل قَ ْد َ
ٱّلِلُ َليَ ْ َ َؤر لَ ُ ؤ ْم
هَ
ُؤن ه
َين َك َ ُرواْ َو َلَ ُمؤواْ لَؤ ْم يَك َ
َين َفي َ آ أَبَدا ً َوك َ
َوالَ َليَ ْ َديَ ُ ْم َِ َريقا ً * َإاله َِ َري َ َج َ نه َم َها َلد َ
ٱّلِل
َان ذ َلؤََ َ
علَؤى ه َ
سيرا ً
َي َ
والمعنى:
لقؤؤد بعثنؤؤا هؤؤْالء الرسؤؤل جميع ؤاً ،مبشؤؤرين مؤؤن لمؤؤن بؤؤالثواب ،ومنؤؤذرين مؤؤن ك ؤؤر
بالعقاب ،حتى ال يكون للناأ علؤى هللا ُحجؤة يتعللؤون ب ؤا بعؤد إرسؤال الرسؤل ،وهللا
قؤؤؤؤؤادر علؤؤؤؤؤى كؤؤؤؤؤل شؤؤؤؤؤ  ،غالؤؤؤؤؤب ال سؤؤؤؤؤلِان ألحؤؤؤؤؤد معؤؤؤؤؤه ،حكؤؤؤؤؤيم فؤؤؤؤؤى أفعالؤؤؤؤؤه
لكن إذا لم يش دوا بلدقَ ويْمنوا بما ج َ به ،فاهلل يش د بلحة ما أنزل إليَ،
لقؤؤد أنزلؤؤه إليؤؤَ ُمحكم ؤا ً بمقتةؤؤى علمؤؤه ،والمال كؤؤة يش ؤ دون بؤؤذلَ ،وت نيؤؤَ  -أي ؤؤا
 - - 1ان ر :أعالم الموقعين البن القيم( )115- 114/1
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الرسول  -ش اد هللا عن كل ش اد ثم بين تعالى أن الؤذين ك ؤروا بالرسؤول لؤلى
هللا عليه وسلم ,ولم يلدقوه فيما جاء به ،ومنعوا الناأ عن الدهول فؤى ديؤن هللا،
قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدوا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ بُعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا ً شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديدا ً
وبين تعالى أن الذين ك روا و لموا أن س م بالك ر و لموا الرسول بجحد رسالته،
و لمؤؤوا النؤؤاأ ،إذ كتمؤؤوهم الح ؤ  ،لؤؤن ي ؤؤر هللا ل ؤؤم مؤؤا دامؤؤوا علؤؤى ك ؤؤرهم ،ولؤؤن
ي ؤدي م ِريؤ النجؤا  ،ومؤا كؤان مؤؤن شؤأنه  -سؤبحانه  -أن ي ؤر ألمثؤال م وهؤم فؤؤى
ةالل م()1

قال السعدي في ت سيره :
ش َ د ُ َب َما أ َ ْن َز َل َإ َل ْيؤََ أ َ ْن َز َلؤهُ َب َع ْل َمؤ َه َوا ْل َم َال َكَؤةُ يَشْؤ َ ُد َ
ّللاُ يَ ْ
ؤاّلِل شَؤ َ يدًا
ون َو َك َؤى َب ه َ
{ َل َك َن ه
لما ذكر أن هللا أوحى إلى رسوله محمد للى هللا عليه وسلم كما أوحى إلى إهوانؤه
من المرسلين ،أهبر هنا بشؤ ادته تعؤالى علؤى رسؤالته ولؤحة مؤا جؤاء بؤه ،وأنؤه {
أ َ ْن َزلَهُ بَ َع ْل َم َه يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتمال على علمه ،أي :فيه من العلؤوم
اهل ية واألحكام الشرعية واألهبار ال يبية ما هو مؤن علؤم هللا تعؤالى الؤذي علؤم بؤه
عباده
لؤادرا عؤن علمؤه ،ويكؤون فؤي ذلؤَ إشؤار وتنبيؤه
ويحتمل أن يكون المراد :أنزلؤه
ً
علؤؤى وجؤؤه ش ؤ ادته ،وأن المعنؤؤى :إذا كؤؤان تعؤؤالى أنؤؤزل هؤؤذا القؤؤرلن المشؤؤتمل علؤؤى
األوامر والنواهي ،وهو يعلؤم ذلؤَ ويعلؤم حالؤة الؤذي أنزلؤه عليؤه ،وأنؤه دعؤا النؤاأ
إليه ،فمن أجابؤه ولؤدقه كؤان وليؤه ،ومؤن كذبؤه وعؤاداه كؤان عؤدوه واسؤتباد مالؤه
ودمؤؤه ،وهللا تعؤؤالى يمكنؤؤه ويؤؤوالي نلؤؤره ويجيؤؤب دعواتؤؤه ،ويهؤؤذل أعؤؤداءه وينلؤؤر
أولياءه ،ف ل توجد ش اد أع م من هذه الش اد وأكبرق" وال يمكن القدد في هذه
الشؤ اد إال بعؤؤد القؤؤدد بعلؤؤم هللا وقدرتؤؤه وحكمتؤؤه وإهبؤؤاره تعؤؤالى بشؤ اد المال كؤؤة
على ما أنزل على رسوله ،لكمال إيمان م ولجاللة هذا المش ود عليه
فذن األمور الع يمة ال يستش د علي ا إال الهوام ،كما قال تعالى في الش اد على
ؤِ َال َإلَؤهَ َإ هال
التوحيدَ { :
س َ
ّللاُ أَنههُ َال َإلَهَ َإ هال ُه َو َوا ْل َم َال َكَةُ َوأُولُو ا ْل َع ْل َؤم قَا َ ًمؤا َبا ْل َق ْ
ش َ َد ه
يز ا ْلحكيم وك ى باهلل ش يدا أهك()2
ُه َو ا ْلعَ َز ُ َ َ ُ

في ت اسير الشيعة:
قال ال يص الكاشاني في(اللافي):
 -1تفسير المنتخب ص141-140:
 -2تيسير الكريم الرحمن م211:
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ين َلؤ َاله يَ ُكؤ َ
ين َو ُمنؤذ ََر َ
شؤ َؤر َ
سؤ َل
اأ َ
علَؤى َ
سؤالً ُمبَ َ
هللا ُحجؤةٌ بَ ْعؤ َد الر ُ
{ (ُ )165ر ُ
ؤون َللنؤ َ
َؤان هللاُ ع ََزيؤزا ً
فيقولوا لوال أرسلَ الينا رسوال ً فينب نا ويعلمنا ما لؤم نكؤن نعلؤم { َوك َ
ال ي لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب فيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤده { َح َكيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ً فيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا دبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر
ؤن هللاُ يَ ْ
شؤ َ ُد َب َمؤؤا أَنؤ َؤز َل إ َل ْيؤؤََ قيؤؤل لمؤؤا نزلؤؤَ إنؤؤا أوحينؤؤا اليؤؤَ قؤالوا مؤؤا
{ ( )166لَ َكؤ َ
نشؤ د لؤؤَ ب ؤؤذا فنزلؤؤَ { أ َ َ
شؤ َ د َ
نزلَ ؤهُ بَ َع ْل َمؤ َه بأنؤؤَ مسؤؤتأهل لؤؤه { َوا ْل َمالَ َ َكؤؤةُ يَ ْ
ُون
هلل شَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َ يدا ً وإن لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ده غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤره
أيةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ً { َو َك َؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى َبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا َ
القمؤؤي :عؤؤن اللؤؤاد عليؤؤه السؤؤالم إنمؤؤا أنزلؤؤَ( لكؤؤن هللا يش ؤ د بمؤؤا أنؤؤزل إليؤؤَ ف ؤي
علي) في اكية
عؤ ْ
ةؤؤلوا َ
هللا قَ ؤ ْد َ
إن ال ؤذ َ
{ ( )167ه
ة ؤالَال ً َب َعيؤؤدا ً ألن ؤؤم
لؤؤدوا َ
س ؤ َبي َل َ
َين َك َؤ ُؤروا َو َ
ؤن َ
واهةؤؤالل وألن المةؤؤل يكؤؤون أغؤؤر فؤؤي الةؤؤالل وأبعؤؤد م ؤن
جمعؤؤوا بؤؤين الةؤؤالل َ
اهنقالع عنه
َ
{ ( )169إال ه َ
سؤؤؤيرا ً
َين فَي َ ؤؤؤا أَبَؤؤؤدا ً َوك َ
ِ ٍَريؤؤؤ َ َج َ ؤؤؤن َم َها َلؤؤؤد َ
َؤؤؤان َذ َلؤؤؤََ َ
علَؤؤؤى َ
هللا يَ َ
في الكافي والعياشي عن الباقر عليه السالم قال نؤزل جبر يؤل ب ؤذه اكيؤة هكؤذا (إن
الؤؤذين ك ؤؤروا و لمؤؤوا لل محمؤؤد -لؤؤلواَ هللا علؤؤي م -حق ؤؤم لؤؤم يكؤؤن هللا ) (اكيؤؤة)
والقمي :قرأ أبو عبد هللا (إن الذين ك روا و لموا لل محمد حق م)

اكيةأهك()1

وال يه ى ما فؤي كالم ؤم مؤن باِؤل وادعؤاء تحريؤد القؤرلن وإثبؤاَ لقؤراء باِلؤة
ليية لم يؤذكرها أحؤد مؤن القؤراء ويك ؤي فؤي بيؤان بؤاِل م أن الِوسؤي والِبرسؤي
فسرا هذه اكياَ بنحو ت سير أهل السنة ولم ي بِا إلى ما هبِ إليه هْالء ()2

 -1الصافي ()522-523/1
 -2أنظر:التبيان للطوسي ( ,)396-397/3وتفسير جوامع الجامع للطبرسي()463-464/1
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 -2األنعام93:
ؤي َولَؤ ْم يُؤو َد َإلَيْؤ َه
ؤن ْٱفت َ َؤرى َ
علَؤى ه َ
{ َو َم ْن أ َ ْ لَ ُم َم هم َ
ٱّلِل كَؤذَبا ً أ َ ْو قَؤا َل أ ُ ْو َحؤ َ
ي َإلَ ه
ون فَي َ
ٱّلِلُ َولَ ْو ت َ َر ۤى إَ َذ ٱل ها َل ُم َ
َ
َ
غ َم َؤرا َ
ش ْي ٌء َو َمن قَا َل َ
نز ُل َمثْ َل َمآ أَنَز َل ه
سأ ُ َ
سؤ ُ
اب
س ؤ ُك ُم ٱ ْليَؤ ْؤو َم تُجْ ؤ َؤز ْو َن َ
ٱ ْل َمؤ ْؤو َ
َ َوٱ ْل َم ۤال َ َكؤؤةُ بَا َ
ِ ۤواْ أ َ ْي ؤدَي َ ْم أ َ ْه َر ُجؤ ۤؤواْ أ َ ْن ُ َ
ع ؤ َذ َ
ٱّلِل َ
ست َ ْك َب ُر َ
ون َب َما كُنت ُ ْم تَقُولُ َ
ون
ون َ
علَى ه َ
غي َْر ٱ ْل َح َ َو ُك ْنت ُ ْم ع َْن ليَاتَ َه ت َ ْ
ٱ ْل ُ َ
والمعنى:
ليأ أحد أكثر لما ً ممن اهتل الكذب على هللا ،أو قال :تلقيؤَ وحيؤا ً مؤن هللا ،دون
أن يكون قؤد تلقؤى شؤي ا ً مؤن الؤوحى ولؤيأ أحؤد كؤذلَ أشؤد لمؤا ً ممؤن قؤال :سؤآتى
بكالم مثل ما أنزله هللا! ولو تعلم حال ال المين ،وهؤم فؤى شؤدا د المؤوَ والمال كؤة
هؤوال ً رهيبؤا ً ينؤزل ب ؤم!
ينزعون أرواح ؤم مؤن أجسؤادهم فؤى قسؤو وعنؤد ،لرأيؤَ ْ
ويقال ل م حين ذ :اكن تبدأ مجازاتكم بالعذاب المذل الم ين ،جزاء مؤا كنؤتم تقولؤون
علؤؤى هللا غيؤؤر الح ؤ  ،وجؤؤزاء اسؤؤتكباركم عؤؤن الن ؤؤر والتؤؤدبر فؤؤى لي ؤاَ هللا الكونيؤؤة
والقرلنية

قال ابن كثير:
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يقول تعالىَ { :و َم ْن أ َ ْ َل ُم َم هم َن ْ
ٱّلِل كَؤذَبا ً أي :ال أحؤد أ لؤم ممؤن كؤذب
ٱفت َ َؤرى َ
ع َلؤى ه َ
على هللا ،فجعل له شركاء أو ولداً ،أو ادعى أن هللا أرسؤله إلؤى النؤاأ ولؤم يرسؤله،
َؤى ٌء قؤال عكرمؤة وقتؤاد :
ى َولَؤ ْم يُؤو َد َإلَيْؤ َه ش ْ
ول ذا قال تعؤالى { :أ َ ْو قَؤا َل أ ُ ْو َحؤى َإلَؤ ه
ٱّلِلُ أي :ومن ادعؤى أنؤه
نزلَ في مسيلمة الكذاب { َو َمن قَا َل َ
نز ُل َمثْ َل َمآ أَنَز َل ه
سأ ُ َ
يعؤؤارص مؤؤا جؤؤاء مؤؤن عنؤؤد هللا مؤؤن الؤؤوحي؛ ممؤؤا ي تريؤؤه مؤؤن القؤؤول؛ كقولؤؤه تع ؤالى:
شؤؤؤؤآ ُء لَقُ ْلنَؤؤؤؤا َمثْؤؤؤؤ َل َهؤؤؤؤك َذل
{ َو َإ َذا تُتْلَؤؤؤؤى َ
ؤؤؤؤو نَ َ
سؤ َ
ؤؤؤم ْعنَا لَ ْ
علَؤؤؤؤ ْي َ ْم َءايَؤؤؤؤكتُنَا قَؤؤؤؤالُواْ قَؤؤؤؤ ْد َ
[األن ال ]31 :اكية
ون َفؤؤى َ
قؤؤال هللا تعؤؤالىَ { :ولَؤ ْؤو تَؤ َؤر ۤى َإ َذ ٱل هؤؤك َل ُم َ
َ أي :ف ؤي سؤؤكراته،
َ ٱ ْل َم ؤ ْو َ
غ َمؤ َؤرا َ
سؤ ُ
ِ ۤواْ أ َ ْي ؤدَي َ ْم أي :بالة ؤرب ،كقولؤؤه { :لَ ؤ َن
وغمراتؤؤه ،وكرباتؤؤهَ { ،وٱ ْل َملَؤؤك َكَةُ بَا َ
سؤؤ ُ
ِ ۤواْ إَلَؤؤ ْي ُك ْم أَيْؤؤ َديَ ُ ْم
بَ َ
ؤؤى يَؤؤدَََ َلت َ ْقتُلَنَؤؤى [الما ؤؤد  ]28 :اكية،وقولؤؤهَ {:ويَ ْب ُ
سؤؤََِ إَلَ ه
سنَت َ ُ ْم َبٱلس ۤو َء [الممتحنة ]2:اكية
َوأ َ ْل َ
وقؤؤؤؤؤؤال الةؤؤؤؤؤؤحاَ وأبؤؤؤؤؤؤو لؤؤؤؤؤؤالع :باسؤؤؤؤؤؤِو أيؤؤؤؤؤؤدي م ،أي :بالعؤؤؤؤؤؤذاب؛ كقولؤؤؤؤؤؤه:
َين َك َ ُرواْ ٱ ْل َملَؤك َكَةُ َي ْ
ة َؤربُ َ
{ َولَ ْو ت َ َرى َإ ْذ َيت َ َوفهى ٱلهذ َ
ون ُو ُجؤو َه ُ ْم َوأ َ ْد َبؤك َر ُه ْم [األن ؤال:
]50
س ُ
ِ ۤواْ أ َ ْيدَي َ ْم أي :بالةرب ل م ،حتى تهرج أن س م من
ول ذا قالَ { :وٱ ْل َملَك َكَةُ بَا َ
س ؤ ُك ُم وذلؤؤَ أن الكؤؤافر إذا احتةؤؤر،
أجسؤؤادهم ،ول ؤؤذا يقولؤؤون ل ؤؤم { :أ َ ْه َر ُجؤ ۤؤواْ أَن ُ َ
بشؤؤؤرته المال كؤؤؤة بالعؤؤؤذاب ،والنكؤؤؤال ،واألغؤؤؤالل ،والسالسؤؤؤل ،والجحؤؤؤيم ،والحمؤؤؤيم،
وغةؤؤب الؤؤرحمن الؤؤرحيم ،فتت ؤؤر روحؤؤه فؤؤي جسؤؤده ،وتعلؤؤي ،وتؤؤأبى الهؤؤروج،
فتةؤؤرب م المال كؤؤة ،حتؤؤى تهؤؤرج أرواح ؤؤم مؤؤن أجسؤؤادهم ،قؤؤا لين ل ؤؤم { :أ َ ْه َر ُجؤ ۤؤواْ
ٱّلِل َ
ؤون بَ َمؤا كُنؤت ُ ْم تَقُولُ َ
غي َْؤر ٱ ْل َحؤ َ اكيؤة،
ؤون َ
علَؤى ه َ
أَن ُ َ
س ُك ُم ٱ ْليَ ْو َم تُجْ َز ْو َن عَؤ َذ َ
اب ٱ ْل ُ َ
أي :اليوم ت انون غاية اههانة؛ كما كنتم تكذبون علؤى هللا ،وتسؤتكبرون عؤن اتبؤاع
لياته واالنقياد لرسله أهك ()1

ه
ولكن كثي ًرا مؤن م يلجؤأ
وفي ت اسير الشيعة االثنى عشرية يعترفون بالمعنى ال اهر
إلى التأويل الباِني ليقرر أن ا في الذين لموا لل محمد حق م في الوالية:
قال القمي (بعد أن ذكر أن اكية نزلَ في عبد هللا بن أبي السرد) :
ثم حكى عز وجل ما يلقؤى أعؤدا ُء لل محمؤد عليؤه وللؤه السؤالم عنؤد المؤوَ فقؤال{ :
ولؤؤو تؤؤرى إذ ال ؤؤالمون  -لل محمؤؤد حق ؤؤم  -فؤي غمؤؤراَ المؤؤوَ والمال كؤؤة باسؤؤِوا
أيؤؤدي م أهرجؤؤوا أن سؤؤكم اليؤؤوم تجؤؤزون عؤؤذاب ال ؤؤون قؤؤال :العِؤؤش { بمؤؤا كنؤؤتم
تقولون على هللا غير الح وكنتم عؤن لياتؤه تسؤتكبرون قؤال :مؤا أنؤزل هللا فؤي لل
محمد تجحدون به أهك ()2

* قال سلِان الجنابذي في (ت سير بيان السعاد في مقاماَ العباد ):
 -1تفسير ابن كثير ()160-161/2
 -2تفسير القمي()211/1
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{ َو َم ْن أ َ ْ لَ ُم َم هم َن ْ
ي َولَؤ ْم يُؤو َد إَلَيْؤ َه شَؤ ْي ٌء َو َمؤن
ٱفت َ َرى َ
علَى ه َ
ي إَلَ ه
ٱّلِل َكذَبا ً أ َ ْو قَا َل أ ُ ْو َح َ
ٱّلِلُ نزول اكية مش ور وفى الت اسير مسؤِور ،مؤن أن ؤا
قَا َل َ
نز ُل َمثْ َل َمآ أَنَز َل ه
سأ ُ َ
لكؤن المقلؤود والتأويؤل فؤي أعؤداء علؤى (ع) حيؤ
فى عبد هللا بن أبؤى سؤرد
ادعوا الهالفة ألن س م ويجرى فى من نلب ن سؤه للمحاكمؤة بؤين الهلؤ أو لل تيؤا
نؤم وإجؤاز مؤن الرسؤول (م) بؤال واسؤِ ٍة أو بواسؤِة،
وبيان أحكام م من غيؤر ٍ
فذن حكم مثله وفتياه افتراء على هللا ولو ألاب الح فقد أهِأ وليتبؤوأ مقعؤده مؤن
النار وليسَ اهجاز اهل ية بأقل من اهجاز الشؤيِانية التؤى علي ؤا مؤدار تؤأثيراَ
منؤؤاِرهم ون هؤؤات م ولؤؤذلَ ورد عؤؤن م (ع) :هؤؤذا مجلؤؤأ ال يجلؤؤأ فيؤؤه إال نب ؤى أو
ولى أو شقى ،إشار إلى مجلأ القةاء ولؤيأ الولؤى إال مؤن نؤم المنلؤوم
عليه على ولايته ،وكانَ سلسؤلة اهجؤاز بؤين ال ق ؤاء كثؤر هللا أمثؤال م والعرفؤاء
رةؤوان هللا علؤؤي م مةؤبوِة مح و ؤؤة وكؤان ل ؤؤم كثيؤر اهتمؤؤام باهجؤاز وح ؤؤا،
بشيء من األحكام وال يحكمون على أحؤ ٍد بؤل ال يقؤرأون
حتى أن م كانوا ال يتكلمون
ٍ
شي ا ً من األدعية واألوراد من غير إجاز ،
وقد نقل العياشى عن الباقر (ع) فى ت سؤير اكيؤة انؤه قؤال :مؤن ادعؤى اهمامؤة دون
اهمام
{ َولَ ْو ت َ َر ۤى إَ َذ ٱل ها َل ُم َ
ون لامام أو ألن س م باالفتراء على هللا بقرينة ما يأتى مؤن
قوله{ بما كنتم تقولون على هللا غير الح  ،إشار إلى االفتراء ,وبقرينؤة { َو ُك ْنؤت ُ ْم
ست َ ْك َب ُر َ
ون إشار إلى االنحراد عن األولياء وال لم ل م ،فؤالمعنى لؤو
ع َْن ليَاتَ َه ت َ ْ
تؤؤؤرى إذ ال ؤؤؤالمون لامؤؤؤام أو ألتباعؤؤؤه أو ألن سؤؤؤ م أو للهلؤؤؤ بادعؤؤؤاء اهمامؤؤؤة او
الحكومة بين الناأ وال تيا ل م مؤن غيؤر إجؤاز { فَؤي َ
َ وشؤدا دها
َ ٱ ْل َمؤ ْو َ
غ َم َؤرا َ
سؤ ُ
ِ ۤواْ أ َ ْي ؤدَي َ ْم
التؤؤى ت مؤؤر عقؤؤول م وتدهش ؤ م بحي ؤ ي شؤؤى علؤؤي م { َوٱ ْل َم ۤال َ َكؤؤةُ بَا َ
س ُك ُم غي ا ً علي م { ٱ ْل َي ْؤو َم متعلؤ بؤاهرجوا
لقبص أرواح م قا لين { أ َ ْه َر ُج ۤواْ أ َ ْن ُ َ
أو بتجزون والجملة جزء مقول المال كؤة أو اسؤت ناد مؤن هللا كأنؤه لؤرد الهِؤاب
ؤون بَ َمؤا كُنؤت ُ ْم
عن الرسؤول (م) وهؤاِب م بن سؤه وقؤال اليؤوم { تُجْ َؤز ْو َن عَؤ َذ َ
اب ٱ ْل ُ َ
ٱّلِل َ
سؤت َ ْك َب ُر َ
تَقُولُ َ
ون فالويؤل لمؤن أعؤرص عؤن
ون َ
علَى ه َ
غي َْر ٱ ْل َح َ َو ُك ْنت ُ ْم ع َْن ليَاتَ َه ت َ ْ
نم من المنلولين أهك
المنلولين وادعى الرأى وال تيا لن سه من غير ٍ
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 -3النساء137:
َين ل َمنُواْ ث ُ هم َك َ ُرواْ ث ُ هم ل َمنُواْ ث ُ هم َك َ ُرواْ ثُؤ هم ْ
{ َإ هن ٱلهذ َ
ُؤن ه
ٱزدَادُواْ ُك ْؤرا ً لهؤ ْم يَك َ
ٱّلِلُ
س َبيالً
َل َي ْ َ َر لَ ُ ْم َوالَ َل َي ْ َد َي ُ ْم َ
والمعنى:
إن اهيمؤؤان إذعؤؤان مِلؤ وعمؤؤل مسؤؤتمر بؤؤالح  ،فؤؤالمترددون المةؤؤِربون ليسؤؤوا
بمؤؤْمنين ،فالؤؤذين يْمنؤؤون ثؤؤم يك ؤؤرون ،ثؤؤم يْمنؤؤون ثؤؤم يك ؤؤرون ،وب ؤؤذا يؤؤزدادون
ك راً ،ما كان هللا غافرا ً ل م ما ي علون من شر ،وال لي دي م إلى الحؤ  ،ألن غ ؤران
هللا يقتةؤؤؤى توبؤؤؤةً وإقالعؤؤؤا ً عؤؤؤن الشؤؤؤر ،وهدايتؤؤؤه تكؤؤؤون لمؤؤؤن يتج ؤؤؤون إلؤؤؤى الحؤؤؤ
ويِلبونه ()1

قال األلوسي:
َين ءا َمنُواْ ث ُ هم َك َ ُرواْ ثُؤ هم ءا َمنُؤواْ ثُؤ هم َك َ ُؤرواْ ثُؤ هم ْ
{ َإ هن ٱلهذ َ
ٱزدَادُواْ ُك ْؤرا ً هؤم قؤوم تكؤرر
مؤؤن م االرتؤؤداد وألؤؤروا علؤؤى الك ؤؤر وازدادوا تماديؤا ً فؤؤي ال ؤؤي ،وعؤؤن مجاهؤؤد وابؤؤن
زيد :أن م أناأ منافقون أ روا اهيمان ثم ارتدوا ثؤم أ ؤروا ثؤم ارتؤدوا ثؤم مؤاتوا
على ك رهم ،وجعل ا ابن عباأ رةي هللا تعالى عن ما عامة لكل مناف فؤي ع ؤده
للى هللا عليه وسلم في البؤر والبحؤر ،وعؤن الحسؤن :أن ؤم ِا ؤة مؤن أهؤل الكتؤاب
 -1المنتهب م135:
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أرادوا تشؤؤكيَ ألؤؤحاب رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فكؤؤانوا ي ؤؤرون اهيمؤؤان
بحةرت م ،ثم يقولون قد عرةَ لنا شؤب ة فيك ؤرون ثؤم ي ؤرون ثؤم يقولؤون :قؤد
عرةَ لنا شب ة أهرى فيك رون ،ويستمرون على الك ر إلى المؤوَ ،وذلؤَ معنؤى
قوله تعالىَ {:وقَالََ ه
َين ءا َمنُؤواْ
علَؤى ٱلهؤذ َ
نؤز َل َ
ب َ
ِا َ َةٌ م ْن أ َ ْهؤ َل ٱ ْل َكتَؤك َ
ءامنُؤواْ َبٱلهؤذَي أ ُ َ
ءاه َرهُ لَعَله ُ ْم يَ ْر َجعُ َ
ون [لل عمران،]72 :
َوجْ هَ ٱلنه َ َار َوٱ ْك ُ ُرواْ َ
وقيل :هم الي ود لمنوا بموسى عليه السالم ،ثم ك روا بعبؤادت م العجؤل حؤين غؤاب
عن م ،ثم لمنوا عند عوده إلؤي م ،ثؤم ك ؤروا بعيسؤى عليؤه السؤالم ،ثؤم ازدادوا ك ؤرا ً
بمحمد للى هللا عليؤه وسؤلم ،وروي ذلؤَ عؤن قتؤاد  ،وقؤال الزجؤاج وال ؤراء :إن ؤم
لمنوا بموسى عليه السالم ،ثم ك روا بعده ،ثم لمنوا بعزيز ،ثم ك ؤروا بعيسؤى عليؤه
السالم ،ثؤم ازدادوا ك ؤرا ً بنبينؤا عليؤه اللؤال والسؤالم ،وأورد علؤى ذلؤَ بؤأن الؤذين
ازدادوا ك را ً بمحمد للى هللا عليه وسلم ليسوا بمْمنين بموسؤى عليؤه السؤالم ،ثؤم
كافرين بعباد العجل أو بشيء لهر ،ثم مْمنين بعؤوده إلؤي م أو بعزيؤر ،ثؤم كؤافرين
بعيسؤؤى عليؤؤه السؤؤالم بؤؤل هؤؤم إمؤؤا مْمنؤؤون بموسؤؤى عليؤؤه السؤؤالم وغيؤؤره ،أو ك ؤؤار
لك رهم بعيسى عليه السالم واهنجيل وأجيب بأنؤه لؤم يؤرد علؤى هؤذا قؤوم بأعيؤان م
بؤؤل الجؤؤنأ ،ويحلؤؤل التبكيؤؤَ علؤؤى الي ؤؤود الموجؤؤودين باعتبؤؤار عؤؤد مؤؤا لؤؤدر م ؤن
بعةؤ م كأنؤؤه لؤؤدر مؤؤن كل ؤؤم ،والؤؤذي يميؤؤل القلؤؤب إليؤؤه أن المؤؤراد قؤؤوم تكؤؤرر مؤؤن م
االرتداد أعم من أن يكونوا منافقين أو غيرهم ،ويْيده مؤا أهرجؤه ابؤن جريؤر وابؤن
أبؤكي حؤؤاتم عؤن علؤؤي كؤرم هللا تعؤؤالى وج ؤه أنؤؤه قؤال فؤؤي المرتؤد :إن كنؤؤَ لمسؤؤتتيبه
ثالثاً ،ثم قرأ هؤذه اكيؤة وإلؤى رأي اهمؤام كؤرم هللا تعؤالى وج ؤه ذهؤب بعؤص األ مؤة
فقال :يقتل المرتد في الرابعة وال يستتاب ،وكأنه أراد أنؤه ال فا ؤد فؤي اهسؤتتابة إذ
ال من عة
سؤبَيالً أنؤه
ٱّلِلُ َليَ ْ َ َؤر لَ ُ ؤ ْم َوالَ َليَ ْؤ َديَ ُ ْم َ
وعليه فالمراد من قوله سبحانه { :له ْم يَك َُن ه
سبحانه ال ي عل ذلَ ألالً وإن تابوا ،وعلى القول المشؤ ور الؤذي عليؤه الجم ؤور:
المراد من ن ؤي الم ؤر وال دايؤة ن ؤي مؤا يقتةؤي ما وهؤو اهيمؤان الهؤالم الثابؤَ
ومعنى ن يه استبعاد وقوعه ,فذن من تكرر من م اهرتؤداد وازديؤاد الك ؤر واهلؤرار
عليؤؤه لؤؤاروا بحيؤ قؤؤد ةؤؤربَ قلؤؤوب م بؤؤالك ر وتمرنؤؤَ علؤؤى الؤؤرد وكؤؤان اهيمؤؤان
عنؤؤدهم أدون شؤؤيء وأهونؤؤه فؤؤال يكؤؤادون يقربؤؤون منؤؤه قيؤؤد شؤؤبر ليتؤؤأهلوا للم ؤؤر
وهداية سبيل الجنة  ,ال أن م لو أهللوا اهيمان لم يقبل من م ولم ي ر ل م
وهؤؤم بعة ؤ م عؤؤدم االسؤؤتتابة بالمتالعؤؤب المسؤؤتهد إذا قامؤؤَ قرينؤؤة علؤؤى ذلؤؤَ،
وهبؤؤؤر كؤؤؤان فؤؤؤي أمثؤؤؤال هؤؤؤذا الموةؤؤؤ محؤؤؤذود وبؤؤؤه تتعلؤؤؤ الؤؤؤالم كمؤؤؤا ذهؤؤؤب إليؤؤؤه
البلؤؤريون أي مؤؤا كؤؤان هللا تعؤؤالى مريؤؤدا ً لل ؤؤران ل ؤؤم ،ون ؤؤي إراد ال عؤؤل أبلؤؤه مؤؤن
ن يه وذهب الكوفيون إلى أن الالم زا د والهبر هو ال عل أهك()1
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أما الشيعة اهمامية في َر ْون أن اكية في اللحابة الذين لمنوا ببيعؤة علؤي فلمؤا مؤاَ
رسول هللا للى هللا عليه وسلم ك روا بترك م مبايعة علؤي رةؤي هللا عنؤه  ,وعلؤى
رأأ هْالء اللحابة الهل اء الراشدون الثالثة أبؤو بكؤر وعمؤر وعثمؤان رةؤي هللا
عن م
قال ال يص الكاشاني:
إن الذ َ
{ ه
َين ل َمنُوا كالي ود لمنوا بموسى عليه السالم وكالمنؤافقين لمنؤوا بمحمؤد {
ث ُ هم َك َ ُروا ثم عبد الي ود العجل وارتد المنافقون { ث ُ هم ل َمنُوا عادوا إلى اهيمؤان {
ثُؤ هم َك َ ُؤروا ك ؤؤر الي ؤود بعيسؤى وارتؤؤد المنؤافقون مؤر أهؤؤرى { ثُؤ هم ْ
از َدادُوا ُك ْؤؤرا ً
بمحمد للى هللا عليه ولله وسلم وتمادوا في ال ي وألروا عليه حتى ماتوا
القمؤؤي :نزلؤؤَ فؤؤي الؤؤذين لمنؤؤوا برسؤؤول هللا إقؤؤرارا ً ال تلؤؤديقا ً ثؤؤم ك ؤؤروا لمؤؤا كتبؤؤوا
الكتؤؤاب فيمؤؤا بيؤؤن م أن ال يؤؤردوا األمؤؤر فؤؤي أهؤؤل بيتؤؤه أبؤؤدا ً فلمؤؤا نزلؤؤَ الواليؤؤة وأهؤؤذ
رسول هللا للى هللا عليه وللؤه وسؤلم الميثؤا علؤي م ألميؤر المؤْمنين عليؤه السؤالم
لمنؤؤوا إقؤؤرارا ً ال تلؤؤديقا ً,فلمؤؤا قةؤؤى رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه وسؤؤلم ك ؤؤروا
فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤازدادوا ك ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا ً
والعياشي :عن الباقر عليه السالم قال :هما والثال والراب وعبد الؤرحمن وِلحؤة
وكؤؤؤؤؤؤؤؤانوا سؤؤؤؤؤؤؤؤبعة (الحؤؤؤؤؤؤؤؤدي ) وذكؤؤؤؤؤؤؤؤر فيؤؤؤؤؤؤؤؤه مراتؤؤؤؤؤؤؤؤب إيمؤؤؤؤؤؤؤؤان م وك ؤؤؤؤؤؤؤؤرهم
وعن اللاد عليه السالم :نزلَ في فالن وفالن وفالن ,لمنوا برسول هللا فؤي أول
األمر ثم ك روا حين عرةَ علي م الوالية ,حي قال مؤن كنؤَ مؤواله فعلؤي مؤواله,
ثم لمنوا بالبيعة ألمير المْمنين عليه السالم حيؤ قؤالوا لؤه بؤأمر هللا وأمؤر رسؤوله
فبؤؤايعوه ثؤؤم ك ؤؤروا حي ؤ مةؤؤى رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه وسؤؤلم فلؤؤم يقؤؤروا
بالبيعؤة ثؤم ازدادوا ك ؤؤرا ً بأهؤذهم مؤؤن بؤايعوه بالبيعؤؤة ل ؤم ف ؤؤْالء لؤم يبؤ فؤي م مؤؤن
اهيمان شيء،
َ
وفي رواية أهرى عن ما علي ما السالم :نزلَ في عبد هللا بن أبي سرد الذي بعثه
اهيمؤؤان شؤؤيء وفؤؤي
عثمؤؤان إلؤؤى ملؤؤر قؤؤال وازدادوا ك ؤؤرا ً حتؤؤى لؤؤم يب ؤ فيؤؤه مؤؤن َ
أهرى :من زعم أن الهمر حرام ثم شرب ا ومؤن زعؤم أن الزنؤا حؤرام ثؤم زنؤى ومؤن
سؤ َبيالً إلؤؤى
ُؤن هللاُ َليَ ْ َؤ َؤر لَ ُ ؤ ْم َوالَ َليَ ْ ؤ َديَ ُ ْم َ
زعؤم أن الزكؤؤا حؤ ولؤؤم يْدهؤؤا { لَؤ ْم يَك َ
الجنة ألن بلا رهم عميَ عن الح فال يتأتى من م الرجوع إليه أهك()1

قال الجنابذي في بيان السعاد :
{ َإ هن ٱلهؤذ َ
هؤام ،فؤان المؤؤراد ب ؤا المنؤؤافقون
َين ل َمنُؤواْ م ؤؤوم اكيؤة عؤام وتنزيل ؤؤا
،
الذين لمنوا بمحمد (م) يعنى أسلموا { ث ُ هم َك َ ُرواْ بتعاهدهم على هالفؤه فؤى مكؤة
 -1الصافي ()510/1
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{ ث ُ هم ل َمنُواْ حين قبلوا قوله فى ال دير وبايعوا م علؤى (ع) بالهالفؤة { ثُؤ هم َك َ ُؤرواْ
بتهل م عن جؤيش أسؤامة حؤال حياتؤه { ثُؤ هم ْ
ٱزدَادُواْ ُك ْؤرا ً بتشؤديدهم كل محمؤد
(م) { لهؤؤ ْم َيك ْ
سؤؤ َبيالً ألن ؤؤم ارتؤؤدوا عؤؤن ال ِؤؤؤر
ؤؤر لَ ُ ؤؤ ْم َوالَ َل َي ْ ؤؤؤ َد َي ُ ْم َ
ُؤؤن ه
ٱّلِلُ َل َي ْ َ َ
بقِع م ال ِر اهنسانية فال رجوع ل م بالتوبة وال سبيل ل م إلى دار الراحة ،فؤان
ال ِر اهنسانية هي السبيل إلى دار الراحة فال يتلور ل ؤم م ؤر وال هدايؤة ،ألن
المرتد ال ِري ال توبة له أهك
و لنا هنا مالحظات:
كثيرا ما يْلون معنى لياَ الشرَ والك ر -عندهم  -بترَ الوالية واهمامة
األولى:
ً
كما هو واةع في ت سيرهم ليية التي معنا وأمثال ا
)
1
(
وقال لاحب مرل األنوار " :فعلى هذا جمي المهؤال ين مشؤركون" وقؤال" :إن
األهبار (أهبار الشيعة) متةافر في تأويل الشؤرَ بؤاهلل ،والشؤرَ بعبادتؤه بالشؤرَ
فؤؤؤي الواليؤؤؤة واهمامؤؤؤة"()2ولؤؤؤذلَ حكمؤؤؤوا علؤؤؤى مع ؤؤؤم لؤؤؤحابة رسؤؤؤول هللا بؤؤؤالرد
لمبايعت م ألبي بكر دون علي
و قد جاء في الكافي" :عن أبي عبد هللا في قول هللا عز وجلَ { :إ هن الهذ َ
َين ل َمنُواْ ثُؤ هم
َك َ ُرواْ ث ُ هم ل َمنُؤواْ ثُؤ هم َك َ ُؤرواْ ثُؤ هم ْ
ازدَادُواْ ُك ْ ًؤرا لهؤن ت ُ ْقبَؤ َل ت َ ْؤوبَت ُ ُ ْم 3قؤال :نزلؤَ فؤي فؤالن
وفؤؤالن وفؤؤالن لمنؤؤوا بؤؤالنبي  -لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه  -فؤؤي أول األمؤؤر ،وك ؤؤروا حيؤ
عرةَ علي م الوالية ثم لمنوا بالبيعة ألمير المْمنين  -عليه السالم  -ثؤم ك ؤروا
حي مةى رسول هللا  -للى هللا عليه وللؤه  -فلؤم يقؤروا بالبيعؤة ،ثؤم ازدادوا ك ؤرا ً
بأهذهم من بايعه بالبيعة ل م ف ْالء لم يب في م من اهيمان شيء ()4
الثانية :المقلود من قول الشؤيعة :األول والثؤاني والثالؤ  ,هؤم :أبؤو بكؤر وعمؤر
وعثمان ,وكذا :فالن وفالن وفالن ,فال يلرحون بأسما م تقية ,ولرد بأسما م
المجلسؤؤي شؤؤير الدولؤؤة الل ؤ وية الرافةؤؤية فقؤؤد ه ؤؤد مؤؤن التقيؤؤة لمؤؤا لؤؤارَ ل ؤؤم
دولة
الثالثة :نراهم يذكرون في ت سيرهم ليياَ رواياَ عن األ مؤة موافقؤة لمؤا يؤذكره
م سرو أهل السنة  ,وتت م ال اهر المراد من هذه اكياَ وليأ في ا ثمؤة ِعؤن
علؤى أحؤد مؤن اللؤحابة الكؤرام,ولكن م يتركون ؤا كعؤادت م ويأهؤذون الروايؤاَ التؤؤي
على نقية ا ,وليأ هذا سبيل من ينشد الح
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 -2ن أ الموة من الملدر الساب
 - 3الح أنه جم ليتين من سورتين على أن ما لية واحد  ،مما يشير إلى أن واة هذه األساِير ،وم تري ا
على أهل البيَ أحد الزنادقة الج لة بالقرلن؛ حي إن قوله{ :لهن ت ُ ْقبَ َل تَ ْوبَت ُ ُ ْم من سور لل عمران :لية ،90
وقولهَ { :إنه اله َذينَ ل َمنُواْ إلر من سور النساء  :لية 137
 -4ألول الكافي ،)420/1( :ت سير العياشي ،)276/1( :البرهان ، ،)421/1 ( :بحار األنوار)375/23( :
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 -4النساء55-49:
ٱّلِلُ يُ َز َكؤي َمؤن يَشَؤآ ُء َوالَ يُ ْ لَ ُم َ
َين يُ َزك َ
{ أَلَ ْم ت َ َؤر َإلَؤى ٱلهؤذ َ
ؤون
ؤون أ َ ْن ُ َ
سؤ ُ ْم بَؤ َل ه
َيد َي ْت َ ُر َ
َب َو َك َى َب َه َإثْما ً م َبينا ً * أ َلَ ْم ت َ َر َإلَى
ون َ
علَى ه َ
ّللا ال َكذ َ
فَ َتيالً * ان ُ ْر ك َ
َ َوٱل ه
ِا ُ
ؤون َللهؤذ َ
َ َويَقُولُ َ
ب يُ ْْ َمنُ َ
ٱلهذ َ
َين
غو َ
ون بَٱ ْل َج ْب َ
َين أُوتُواْ نَ َليبا ً َم َن ٱ ْل َكتَا َ
سبَيالً * أ ُ ْولَؤك َََ ٱلهؤذ َ
ُالء أ َ ْهدَى َم َن ٱلهذ َ
ٱّلِلُ َو َمؤن
َك َ ُرواْ َهْ َ
َين ل َمنُواْ َ
َين لَعَؤنَ ُ ُم ه
ؤَ فَ ؤ َذذا ً اله يُ ْْتُؤ َ
ؤيب َمؤ َ
ؤون
ؤن ٱ ْل ُم ْلؤ َ
ٱّلِلُ فَلَؤؤن ت َ َج ؤ َد لَ ؤهُ نَ َلؤؤيرا ً * أ َ ْم لَ ُ ؤ ْم نَ َلؤ ٌ
ؤن ه
يَ ْلعَؤ َ
ٱّلِلُ َمن فَ ْ
سد َ
ة َل َه فَقَؤ ْد لت َ ْينَؤآ ل َل
اأ َ
اأ نَ َقيرا ً * أ َ ْم يَحْ ُ
علَى َمآ لت َ ُ ُم ه
ُون ٱلنه َ
ٱلنه َ
ع َ يمؤا ً * فَ َمؤ ْن ُ ْم هم ْ
ؤن ل َم َ
ؤن َبؤ َه َو َمؤ ْن ُ ْم
ب َوٱ ْل َح ْك َمةَ َولت َ ْينَا ُه ْم م ْلكا ً َ
َإب َْر َهي َم ٱ ْل َكت َ َ
س َعيرا ً
ل هد َ
همن َ
ع ْنهُ َو َك َى َب َج َ نه َم َ
المعنى اهجمالي ليياَ:
اكيؤؤاَ نزلؤؤَ فؤؤي أهؤؤل الكتؤؤاب كمؤؤا هؤؤو ؤؤاهر مؤؤن السؤؤيا ( ,)1وهؤؤم الؤؤذين يزكؤؤون
أن سؤ م بقؤؤول م:نحن أبنؤؤاء هللا وأحبؤؤاْه ,وقؤؤد فةؤؤح م هللا عؤؤز وجؤؤل فؤؤي فؤؤي غيؤؤر
موة من كتابه الكريم ومنه هذا الموة  ,وقؤد روي فؤي سؤبب نؤزول هؤذه اكيؤاَ
عد رواياَ -كمؤا رواهؤا الِبؤري فؤي ت سؤيره -تؤدور كل ؤا علؤى كعؤب بؤن األشؤرد
وحيُؤؤي بؤؤن أهِؤؤب ،وهمؤؤا مؤؤن زعمؤؤاء وأحبؤؤار الي ؤؤود المنؤؤاو ين للنبؤؤي واهسؤؤالم
ي بن أهِب ذهبا في جماعة من األحبار الى مكة ليحؤال وا
وهاللت ا :أن كعبا ً وحي ه
أقؤرب الؤى محمؤد
قريشا ً على حرب النبي ،فأجؤابت م قؤريش :أنؤتم أهؤل كتؤاب وأنؤتم
ُ
ونحن ال نأمن مكركم حتى تسجدوا كل تنا ف علوا ،ثم سألت م :أديؤ ُن محمؤد هيؤر أم
دينناق فقال الي ود :بل ديؤنكم ،وأنؤتم أهؤدى منؤه وممؤن تبعؤه فؤأنزل هللا تعؤالى هؤذه
اكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَ ومعناهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا:
ألم تر يا محمد الى الي ود الذين أوتوا ح ؤا ً مؤن َعلؤم الكتؤاب يْمنؤون بالجبؤَ:وهو
كؤؤل مؤؤا عبؤؤد مؤؤن دون هللا ,وقيؤؤل :هؤؤو السؤؤحر والِؤؤاغوَ :كؤؤل باِؤؤل مؤؤن معبؤؤو ٍد
وغيره ،وقيل :الشيِان والكاهن ونحوه ثم يقولؤون للك ؤار إن ؤم أرشؤ ُد ِريقؤةً فؤي
الؤؤدين مؤؤن الؤؤذين اتبعؤؤوا محمؤؤدا ً كؤؤل ذلؤؤَ حتؤؤى يُرةؤؤوا المشؤؤركين ويحؤؤال وهم علؤؤى
حرب النبي للى هللا عليه وسلم والمسلمين أ ُ ْولَؤك َََ ٱلهؤذ َ
ٱّلِلُ وِؤردهم مؤن
َين لَعَؤنَ ُ ُم ه
رحمتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ،ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤن يهذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤه هللا فلؤؤؤؤؤؤؤؤؤن تجؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ينلؤؤؤؤؤؤؤؤؤره أو يحميؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
سؤدهم
ثم ينتقل سبحانه من توبيه م على فَعلت م المنكر تلؤَ الؤى تؤوبيه م علؤى ح َ
ؤؤيب َم َ
فيؤؤا عجبؤؤاً ،إن ؤؤم ال
ؤؤَ
ؤؤن ٱ ْل ُم ْل َ
وبُهل ؤؤم وأثَؤؤرت م ،فيقؤؤول { :أ َ ْم لَ ُ ؤؤ ْم نَ َل ٌ
يِيقون أن ينعم هللا على عب ٍد من عباده بشؤيء مؤن عنؤده إذا لؤم يكؤن ي وديؤاً! ف ؤل
 - 1قال الشوكاني في ت سيره( )477/1ات

الم سرون على أن المراد:الي ود
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هؤؤم شؤؤركاْه سؤؤبحانه ،حتؤؤى يكؤؤون ل ؤؤم نلؤؤيب فؤؤي ملكؤؤه! لؤؤو كؤؤان ل ؤؤم ذلؤؤَ لةؤؤنوا
نقيرا،وهو النقِة التي في ر النوا  ,وهؤو أت ؤهُ األشؤياء
وبهلوا أن يعِوا الناأ ً
وأقل ا
وقوله تعالى { :أم يحسدون النؤاأ علؤى لتؤاهم هللا مؤن فةؤله فقؤد لتينؤا لل ابؤراهيم
الكتؤؤاب والحكمؤؤة ولتينؤؤاهم ملكؤؤا ً ع يمؤؤا ً أ َ ْم :بمعنؤؤى بؤؤل كسؤؤابقت ا ,لتبؤؤين انتقؤؤال
انكار ,ينكر تعالى علي م حسدهم للنبؤي
الي ود من حال سي ة إلى أهرى ،وال مز ل َ
للى هللا عليه وسؤلم والمؤْمنين علؤى النبؤو والدولؤة ،وهؤو المؤراد مؤن النؤاأ(,)1
وقولؤؤه تعؤؤالى { فقؤؤد لتينؤؤا لل ابؤؤراهيم الكتؤؤاب كلؤحد ابؤؤراهيم والتؤؤورا والزبؤؤور
واهنجيل { والحكمة و هي السؤنة التؤي كانؤَ ألول ؤَ األنبيؤاء يتلقون ؤا وحيؤا ً مؤن
هللا تعؤؤالى وكل ؤؤا علؤؤم نؤؤاف وحكؤؤم لؤؤا ب سؤؤديد ,والملؤؤَ الع ؤؤيم هؤؤو مؤؤا كؤؤان لؤؤدواد
وسؤؤليمان علي مؤؤا السؤؤالم ,كؤؤل هؤؤذا يعرفؤؤه الي ؤؤود فلؤؤم ال يحسؤؤدون مؤؤن كؤؤان ل ؤؤم
ويحسؤؤدون محمؤؤدا ً والمسؤؤلمينق والمؤؤراد مؤؤن السؤؤيا ذم الي ؤؤود بالحسؤؤد كمؤؤا سؤؤب
ذم م بالبهل والج ل()2
* أما ت اسير الشيعة فتجد من م من أقحم في اكياَ أبا بكر وعمؤر وعثمؤان وذم ؤم
بأن م هم الذين يزكون أن س م ,ومن م من قال :إن الجبَ والِاغوَ همؤا أبؤو بكؤر
وعمر ,وزعم أن اكياَ تتحد عن م وعن كل من غلب لل محمد لؤلى هللا عليؤه
وسلم حق م في اهمامة والهالفة ونحو ذلَ مما تؤراه فؤي ت سؤير القمؤي والعياشؤي
وكثيرا ممن نقل عن م وأهؤذ مؤن روايؤات م ,مؤ مالح ؤة تةؤارب الروايؤاَ عنؤدهم
ً
سر علؤى
فمن ا ما يواف رواياَ أهل السنة ومن ا ما يهال ا ,ومن م سري م من ف ه
مؤؤا يقتةؤؤيه سؤؤيا اكيؤؤاَ وكأنؤؤه لؤؤم يقنؤ بمثؤؤل هؤؤذه الروايؤؤاَ التؤؤي تهؤؤالد ؤؤاهر
النم القرلني

 -1وقال ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير( :)140/2وفي المراد بـ(الناس) هاهنا أرحعة أقوال:

عطية عن ابن عباس .وبه قال عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي
أحدها:النبي صلى هللا عليه وسلم ،رواه ه
ومقاتل .
والثاني  :النبي صلى هللا عليه وسلم  ،وأبو بكر  ،وعمر  ،روي عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه .
والثالث  :العرب  ،قاله قتادة  .والرابع  :النبي صلى هللا عليه وسلم والصحابة  ،ذكره الماوردي .

وفي الذي (آتاهم هللا من فضله) ثالثة أقوال:أحدها ِ :إباحة هللا تعالى نبيه أن ينكح ما شاء من النساء من

غير عدد  ،روي عن ابن عباس  ،والضحاك  ،والسدي .

نبي منهم على قول من قال  :هم العرب .
النبوة  ،قاله ابن جريج  ،والزجاج  .والثالث  :بعثة
والثاني  :أنه ه
ِه
 -2أنظر تفسير الطبري ( )460-470 /8والبغوي( )233-236/2وتفسيرالقطان( )301/1وأيسر التفاسير
ألبي بكرالجزائري( )271/1وزاد المسير البن الجوزي( ) 138-140/2والبحر المحيَّ ( )162-165/4وابن

كثير( )511-513/1والشوكاني( )477-479/1صفوة التفاسير(.)281-282/1
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وأما الِبرسؤي فؤن فؤي ت سؤيره ل ؤذه اكيؤاَ ن ؤ أهؤل السؤنة ثؤم بعؤد ذلؤَ أدهؤل
وج ً ا من مذهب م فقال :وثاني ا :أن المراد بالناأ النبي للى هللا عليه وسلم ولله
عن أبي جع ر (ع) والمراد بال ةل فيه النبو وفي لله اهمامة
وفي ت سير العياشي بذسناده عن أبي اللباد الكناني قال :قال أبو عبد هللا (ع) :يؤا
أبؤؤا اللؤؤباد نحؤؤن قؤؤوم فؤؤرص هللا ِاعتنؤؤا ,لنؤؤا األن ؤؤال ،ولنؤؤا ل ؤ و المؤؤال ،ونحؤؤن
الراسؤهون فؤؤي العلؤؤم ،ونحؤن المحسؤؤودون الؤؤذين قؤال هللا فؤؤي كتابؤؤه { :أم يحسؤؤدون
الناأ اكية أهك()1

وقال ال يص الكاشاني:
َين يُ َزك َ
{ ( )49أَلَ ْم ت َ َر إلَى الذ َ
س ُ ْم نزلَ فؤي الي ؤود والنلؤارى حيؤ قؤالوا
ون أَن ُ َ
:نحن أبناء هللا وأحباْه ,وقالوا :لن يدهل الجنة إال من كؤان هؤودا ً أو نلؤارى ,كؤذا
فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاقر عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم ()2
النورين()3

والقمي قال :هم الذين سموا أن س م باللدي وال ارو وذي
اهنسؤان مؤن حسؤن أو قؤبع
{ بَ َل هللاُ يُ َز َكي َم ْن يَشَا ُء ألنه العالم بما ينِؤوي عليؤه َ
دون غيؤؤره { َوالَ يُ ْ لَ ُمؤ َ
ؤون فَتَؤؤيالً أدنؤؤى لؤؤم وأل ؤ ره وهؤؤو الهؤؤيِ الؤؤذي فؤؤي ش ؤ
النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا يةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرب بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه المثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الحقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار
ؤد يَ ْتَؤ ُؤر َ
َب فؤؤي زعم ؤؤم أن ؤؤم أبنؤؤاء هللا وازكيؤؤاء
ون َ
علَؤؤى َ
هللا ا ْل َكؤذ َ
{ ( )50أُن ُؤ ْؤر َك ْيؤ َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهفتراء { إثْمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ً ُمبَيَنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ً
عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤده { َو َك َؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى بَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َه بؤ
َ
َ َوالِؤا ُ
ب يُ ْْ َمنُ َ
َين أُوتُؤوا نَ َلؤيبا ً َم َ
{ ( )51أَلَ ْم ت َ َؤر إَلَؤى الؤذ َ
َ
غو َ
ؤون بَا ْل َجبْؤ َ
ؤن ا ْل َكتَؤا َ

 -1مجمع البيان( )109/3وانظر البحار للمجلسي(  )425/35وتفسير نور الثقلين (.)492/1
 -2وهذا يوافق ما عليه أهل السنة.

 -3وهذا باطل وزور كما ال يخفى.فاآليات في أهل الكتاب ,وكثير من الروايات عندهم تقر بذلك.وهؤالء الذين

ذكرهم القمي هم أكابر الصحابة لم يزكوا أنفسهم بل زكاهم هللا تعالى ورسوله والمؤمنون  .بل إن القمي نفسه

قريبا
ذكر في تفسيره أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال ألبي بكر -وهما في الغار :-أنت الصديق .وستأتي ً
عند قوله تعالى {:إال تنصروه فقد نصره هللا[}...التوبة .]40:وال يعني هذا أننا نحتج برواياتهم أو نعتقد

صحتها ,كال ,بل نظهر خطأهم وتناقض كالمهم ورواياتهم.
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القمي قال :نزلَ في الي ود حين سأل م مشركوا العرب أديننا أفةؤل أم ديؤن محمؤد
للى هللا عليه ولله وسلم قالوا :بل دينكم أفةل()1
قال :وروي أيةا ً أن ا نزلَ في الذين غلبوا لل محمد للواَ هللا علؤي م أجمعؤين
حق م وحسدوا منزلت م
والعياشؤؤؤؤؤي :عؤؤؤؤؤن البؤؤؤؤؤاقر عليؤؤؤؤؤه السؤؤؤؤؤالم الجبؤؤؤؤؤَ والِؤؤؤؤؤاغوَ :فؤؤؤؤؤالن وفؤؤؤؤؤالن
أقول :الجبَ في األلل :اسؤم لؤنم ,فاسؤتعمل فؤي كؤل مؤا عبؤد مؤن دون هللا تعؤالى,
والِاغوَ :يِل علؤى الشؤيِان وعلؤى كؤل باِؤل مؤن معبؤود أو غيؤره { َويَقُولُ َ
ؤون
ُالء إشؤؤار إلؤؤي م { أ َ ْه ؤدَى َم ؤ َن ال ؤذ َ
َلل ؤذ َ
َين ل َمنُؤؤوا
َين َك َؤ ُؤروا ألجل ؤؤم وفؤؤي م { أ َ َه ؤْ َ
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َبيالً أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم دينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ً وأرشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ِريقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ً
َ
في الكافي :عن الباقر عليه السالم يقولون أل مة الةالل والؤدعا إلؤى النؤار هؤْالء
أهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدى مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن لل محمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلواَ هللا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي م أجمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين
ؤؤؤؤن ت َ َجؤؤؤؤؤ َد لَؤؤؤؤؤهُ نَ َلؤؤؤؤؤيرا ً
ؤؤؤؤن هللاُ فَلَؤ ْ
َين لَعَؤؤؤؤؤنَ ُ ُم هللاُ َو َمؤ ْ
{ ( )52أُولَ َؤؤؤؤؤََ الؤؤؤؤؤذ َ
ؤؤؤؤن يَ ْلعَؤ َ
يب َم َن ا ْل ُم ْل ََ إنكار يعني ليأ ل م ذلَ { فَ َذ َذا الَ يُ ْْت ُ َ
ؤاأ
{ ( )53أ َ ْم لَ ُ ْم نَ َل ٌ
ؤون الن َ
نَ َقيؤؤؤرا ً يعنؤؤؤي لؤؤؤو كؤؤؤان ل ؤؤؤم نلؤؤؤيب فؤؤؤي الملؤؤؤَ فؤؤؤذذا ال يْتؤؤؤون النؤؤؤاأ نقيؤؤؤرا ً
في الكافي :عن الباقر عليه اللال والسالم أم ل م نليب من الملَ :يعنؤي اهمامؤة
والهالفة ,قال :ونحن الناأ الذين عنى هللا ,والنقير النقِة التي في وسِ النوا
أقول :لعل التهليم ألجؤل أن الؤدنيا هلقؤَ ل ؤم( , !!)2والهالفؤة حق ؤم ,فلؤو كانؤَ
األمؤؤوال فؤؤي أيؤؤدي م النت ؤ ب ؤؤا سؤؤا ر النؤؤاأ ولؤؤو منعؤؤوا عؤؤن حقؤؤوق م لمن ؤ سؤؤا ر
الناأ فكأن م كل الناأ,
وقد ورد ":نحؤن النؤاأ ,وشؤيعتنا أشؤباه النؤاأ ,وسؤا ر النؤاأ نسؤناأ!!" انت ى
كالم الكاشاني()3

 -1هذا الوجه الذي ذكره القمي يذكره مفسرو أهل السنة ,وهو مقبول ,ولكن انظر كيف يتبعه باألقوال األخرى

تفسير لآلية ويتركون الصواب مخالفين بذلك سائر
ًا
الشاذة المدسوسة التي ال يقبلها سواهم ويجعلونها
المسلمين

 -2وهذا باطل  ,وال دليل عليه ,بل خلق هللا تعالى اإلنس والجن لعبادته وتوحيده قال تعالىَ {:و َما َخَل ْق ُت
اْل ِج ان َو ِْ
نس ِإاال لَِي ْعُب ُدو ِن }[الذاريات ]56 :
اإل َ
 -3الصافي( )459/1وانظر تفسير كنز الدقائق()479/2
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 -5التوبة40:
ٱّلِلُ َإ ْذ أ َ ْه َر َجهُ ٱلهذ َ
ي ٱثْنَي َْن َإ ْذ ُه َما فَؤي
ل ُروهُ فَقَ ْد َن َ
{ َإاله تَن ُ
ل َرهُ ه
َين َك َ ُرواْ ثَانَ َ
ٱّلِل َمعَنَا فَأ َ َ
س َكينَتَهُ َ
ٱ ْل َ َار َإ ْذ يَقُو ُل َل َ
ل َ
علَيْؤ َه َوأَيهؤ َدهُ
ٱّلِلُ َ
نز َل ه
اح َب َه الَ تَحْ َز ْن َإ هن ه َ
َب ُجنُؤؤو ٍد لهؤ ْم ت َ َر ْو َهؤؤا َو َج َعؤ َل َك َل َمؤؤةَ ٱلهؤذ َ
ي ٱ ْلعُ ْل َيؤؤا
َين َك َؤ ُؤرواْ ٱلسؤ ْلَى َو َك َل َمؤؤةُ ه َ
ٱّلِل َهؤ َ
ٱّلِلُ ع ََز ٌ
يز َح َكي ٌم
َو ه
والمعنى:
يؤا أي ؤا المْمنؤون ،إن لؤؤم تنلؤروا رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤؤه وسؤلم فؤذن هللا ك يؤؤل
بنلره ،كما أيهدَه ونلره حينما اةِره الذين ك روا إلؤى الهؤروج مؤن مكؤة ولؤيأ
معؤؤه إال رفيقؤؤه أبؤؤو بكؤؤر ،وكؤؤان ثؤؤانى اثنؤؤين ،وبينمؤؤا همؤؤا فؤؤى ال ؤؤار مهت ؤؤين مؤؤن
المشركين الؤذين يتعقبون مؤا هشؤى أبؤو بكؤر علؤى حيؤا الرسؤول ،فقؤال لؤه الرسؤول
مِم ناً :ال تحزن فذن هللا معنا بالنلؤر والمعونؤة عنؤد ذلؤَ أنؤزل هللا الِمأنينؤة فؤى
قلؤؤب لؤؤاحبه ،وأيهؤؤد الرسؤؤول بجنؤؤود مؤؤن عنؤؤده ،ال يعلم ؤؤا إال هؤؤو سؤؤبحانه وانت ؤؤى
األمر بأن جعل شوكة الكافرين م لولة ودين هللا هو ال الب ،وهللا متلد بالعز فال
يق ر ،وبالحكمة فال يهتل تدبيره()1
واكية الشَ تحمل فةؤيلة ؤاهر ألبؤي بكؤر اللؤدي رةؤي هللا عنؤه وذلؤَ واةؤ ٌع
فؤؤؤي قولؤؤؤه تعالى(ثؤؤؤاني اثنؤؤؤين) وقولؤؤؤه (إذ يقؤؤؤول للؤؤؤاحبه) وقولؤؤؤه( إن هللا معنؤؤؤا)
والةمير العا د علي أبي بكر في قوله تعؤالى (فؤأنزل هللا سؤكينته عليؤه) ولكؤن ألن
الشيعة االثنى عشرية يب ةؤون أبؤا بكؤر رةؤي هللا عنؤه أرادوا أن يجؤردوه مؤن كؤل
فةيلة,كما سترى في ت اسيرهم عند ذكر كؤل واحؤد مؤن هؤذه األربؤ التؤي ذكرت ؤا,
بل أِؤالوا الؤن أ لكؤي يثبتؤوا أن الةؤمير فؤي قولؤه تعالى(فؤأنزل هللا سؤكينته عليؤه)
يعود إلى النبي للى هللا عليه وسلم ال إلى أبؤي بكؤر(,)2ولؤو كؤان عنؤدهم شؤيء مؤن
اهنلاد لقالوا بجواز عود الةمير على أبؤي بكؤر ألنؤه أقؤرب مؤذكور وهؤو أحؤوج
إلى السكينة ,كما أجازوا عودته على النبي للى هللا عليؤه وسؤلم ,ولكؤن ال يريؤدون
لللدَي فةيلة ,ويأبى هللا ذلَ ,فرف ذكره عند المْمنين ,فلار أفةؤل هؤذه األمؤة
بعد نبي ا للى هللا عليه وسلم كما أهبر بذلَ علي بن أبي ِالب رةي هللا عنه
قال القمي :قوله { :إال تنلروه فقد نلره هللا إذ أهرجه الذين ك روا ثاني اثنؤين إذ
هما في ال ار إذ يقول للاحبه ال تحؤزن إن هللا معنؤا فذنؤه حؤدثني أبؤي عؤن بعؤص
رجاله رفعه إلى أبي عبد هللا قال :لما كان رسول هللا للى هللا عليه وللؤه فؤي ال ؤار
قال ل الن( يعني أبا بكر) :كأني أن ر إلى س ينة جع ر في ألحابه يقؤوم فؤي البحؤر
وأن ر إلى األنلار محتسبين في أفنيت م فقال فالن وتؤراهم يؤا رسؤول هللا قؤال نعؤم
- 1ت سير المنتهب م266:
 - 2أن ر:ت سير الميزان الِباِبا ي ( ,)222-226 / 9ت سير شبر (م , )204:ت سير األمثل
للشيرازي( )59/6وغيرهم
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قال :فأرني م فمسع على عينيه فرلهم  -فقال في ن سه :اكن لدقَُ أنؤَ سؤاحر!!-
فقؤؤال لؤؤه رسؤؤول هللا :أنؤؤَ اللؤ َؤدي  ,وقولؤؤه { :وجعؤؤل كلمؤؤة الؤؤذين ك ؤؤروا الس ؤ لى
وكلمة هللا هي العليا قول رسول هللا للى هللا عليه ولله { وهللا عزيز حكيم

وقال ال يص الكاشاني:

ل َؤرهُ هللاُ إن تؤركتم نلؤرته فسينلؤره هللا كمؤا نلؤره {
ل ُروهُ فَقَ ْد نَ َ
{ (َ )40إال ه تَن ُ
َين َك َ ُرواْ ثَانَ َى اثْنَي َْن لم يكن معه إال رجل واحد { ْ
ْ
إذ أ َ ْه َر َجهُ الهذ َ
ؤار
إذ ُه َما فَي ال َ َ
غار ثور وهو جبل في يمنى مكة على مسير ساعة { ْ
اح َب َه وهو أبؤو
إذ َيقُو ُل َل َ
ل َ
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤز ْن ال تهؤؤؤؤؤؤؤؤؤد { ه
هللا َمعَنَؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بالعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤمة والمعونؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
بكؤؤؤؤؤؤؤؤؤر { الَ تَحْ
إن َ
في الكافي :عن الباقر عليؤه السؤالم أن رسؤول هللا لؤلهى هللا عليؤه وللؤه وسؤلم أقبؤل
يقول ألبي بكر في ال ار اسكن فان هللا معنا وقؤد أهذتؤه الرعؤد وهؤو ال يسؤكن فلمؤا
رأى رسول هللا للهى هللا عليه ولله وسلم حاله قال لؤه تريؤد أن أريؤَ ألؤحابي مؤن
األنلار في مجالس م يتحدثون وأريَ جع را ً وألؤحابه فؤي البحؤر ي ولؤونق قؤال:
نعؤؤم ,فمس ؤ َع رسؤؤول هللا ل ؤلهى هللا عليؤؤه وللؤؤه وسؤؤلم بيؤؤده علؤؤى وج ؤؤه فن ؤر إلؤؤى
األنلؤؤار يتحؤؤدثون ون ؤؤر إلؤؤى جع ؤؤر وألؤؤحابه فؤؤي البحؤؤر ي ولؤؤون فأةؤؤمر تلؤؤَ
س َكينَتهُ أمنته التؤي تسؤكن إلي ؤا القلؤوب { علَيْؤ َه
الساعة أنه ساحر { فَأ ْن َز َل هللاُ َ
في الكافي :عن الرةا عليه السالم أنه قرأهؤا (علؤى رسؤوله) قيؤل لؤه هكؤذا نقرْهؤا
وهكذا تنزيل ا
والعياشي :عنه عليؤه السؤالم أن ؤم يحتجؤون علينؤا بقؤول هللا تعؤالى { ثؤاني اثنؤين اذ
هما في ال ار ومؤا ل ؤم فؤي ذلؤََ مؤن حجؤة ,فؤوهللا لقؤد قؤال هللا (فؤأنزل هللا سؤكينته
علؤؤى رسؤؤوله) ومؤؤا ذكؤؤره في ؤؤا بهيؤؤر( )1قيؤؤل :هكؤؤذا تقرْن ؤؤاق قؤؤال هكؤؤذا قرأت ؤؤا
وعن الباقر عليه السالم{ فأنزل هللا سكينته على رسوله قال أال تؤرى أن السؤكينة
إنما نزلَ على رسوله
وفي الجوام  :نسب القراء إلى اللاد عليه السالم أيةا ً!!
{ َوأَيه َدهُ بَ ُجنُو ٍد له ْم ت َ َر ْو َها يعني المال كة قد سب فيه كالم في ت سير{ َوإَ ْذ يَ ْمك ُُر
َبََ ٱلهذ َ
َين َك َ ُرواْ [اكية ] 30 :في سور األن ال
{ َو َجعَ َل َك َل َمةَ ٱلهذ َ
َين َك َ ُرواْ ٱلس ْلَى العياشي :عن الباقر عليه السالم هو الكالم
الذي يتكلم به عتي والقمي ما في معناه
ي ا ْلعُ ْليَا القمي :هو قول رسول هللا للهى هللا عليه ولله وسلم
{ َو َك َل َمةُ َ
هللا َه َ
اهسالم
,وقيل :هي التوحيد أو دعو َ
أقول :المست اد مما سب في سور األن ال أن كلمت م ما كانوا يمكرون به من
زورا ليدللوا على لراءهم الباِلة
 - 1أن ر كيد يأتون بقراءاَ غير لحيحة وينسبون ا ألهل البيَ ً
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إثباته أو قتله أو إهراجه وكلمة هللا نلره وغلبته علي م { َوهللاُ ع ََز ٌ
يز َح َكي ٌم في
أمره وتدبيره أهك()1

قال الِوسي:
ولؤؤيأ فؤؤي اكيؤؤة مؤؤا يؤؤدل علؤؤى ت ةؤؤيل أبؤؤي بكؤؤر ،ألن قولؤؤه { ثؤؤاني اثنؤؤين مجؤؤرد
اههبار أن النبي للى هللا عليه ولله هرج ومعه غيؤره ،وكؤذلَ قولؤه { إذ همؤا فؤي
ال ار هبر عن كون مؤا فيؤه ،وقولؤه { إذ يقؤول للؤاحبه ال مؤدد فيؤه أيةؤاً ،ألن
تسؤؤؤمية اللؤؤؤاحب ال ت يؤؤؤد فةؤؤؤيلة أال تؤؤؤرى أن هللا تعؤؤؤالى قؤؤؤال فؤؤؤي لؤؤؤ ة المؤؤؤْمن
ب
والكؤؤؤؤافر {:قَؤؤؤؤا َل لَؤؤؤؤهُ َ
لؤ َ
ؤؤؤو يُ َحؤؤؤؤا َو ُرهُ أ َ َك َؤ ْ
ؤؤؤاحبُهُ َو ُهؤ َ
ؤؤؤرََ َبالهؤؤؤؤذَي َهلَقَؤؤؤؤََ َمؤؤؤؤن تُؤؤؤؤ َرا ٍ
{الك د37:
وقد يسمون الب يمة بأن ا لؤاحب االنسؤان كقؤول الشؤاعر (ولؤاحبي بؤازل شؤمول)
وقد يقؤول الرجؤل المسؤلم ل يؤره :أ ُرسؤل اليؤَ لؤاحبي الي ؤودي ،وال يؤدل ذلؤَ علؤى
ال ةل ،وقوله { ال تحؤزن إن لؤم يكؤن ذمؤا ً فلؤيأ بمؤدد بؤل هؤو ن ؤي محؤص عؤن
الهود ،وقوله { إن هللا معنا قيل :إن المراد به النبي لؤلى هللا عليؤه وللؤه ،ولؤو
أريؤؤد بؤؤه أبؤؤو بكؤؤر معؤؤه لؤؤم يكؤؤن فيؤؤه فةؤؤيلة ،ألنؤؤه يحتمؤؤل أن يكؤؤون ذلؤؤَ علؤؤى وجؤؤه
الت ديد  ،كما يقول القا ل ل يؤره إذا رله ي عؤل القبؤيع ال ت عؤل إن هللا معنؤا يريؤد أنؤه
متِل علينا ،عالم بحالنا والسؤكينة قؤد بينؤا أن ؤا نزلؤَ علؤى النبؤي لؤلى هللا عليؤه
ولله بما بيناه من أن التأييد بجنود المال كة كان يهتم بالنبي للى هللا عليؤه وللؤه
فأين موة ال ةيلة للرجل لوال العناد ،ولم نذكر هذا للِعن على أبؤي بكؤر بؤل بينؤا
أن االستدالل باألية على ال ةل غير لحيع أهك()2
وال يه ى تعسؤد الِوسؤي فؤي ت سؤير اكيؤة حتؤى ال يؤذكر ألبؤي بكؤر فةؤيلة وهؤذا
التعسد اهر بقو عند قوله { ( :ال تحؤزن إن لؤم يكؤن ذمؤا ً فلؤيأ بمؤدد بؤل هؤو
ن ي محص عن الهود ،وقوله { إن هللا معنا قيل :إن المراد بؤه النبؤي لؤلى هللا
عليه ولله ،ولو أريد به أبو بكر معه لم يكن فيه فةيلة ،ألنه يحتمؤل أن يكؤون ذلؤَ
على وجه الت ديد!!)

وأحب هنا أن أنقل كالم ال هر الرازي عند ت سيره ل ذه اكية حي قال :
دلَ هذه اكية على فةيلة أبي بكر رةي هللا عنه من وجوه:
اااألول :أنؤؤه عليؤؤه السؤؤالم لمؤؤا ذهؤؤب إلؤؤى ال ؤؤار ألجؤؤل أنؤؤه كؤؤان يهؤؤاد الك ؤار مؤؤن أن
يقدموا على قتله ،فلوال أنه عليه السالم كؤان قاِعؤا ً علؤى بؤاِن أبؤي بكؤر ،بأنؤه مؤن
المْمنين المحققين اللادقين اللديقين ،وإال لما ألحبه ن سؤه فؤي ذلؤَ الموةؤ ،
ألنؤؤه لؤؤو جؤؤوز أن يكؤؤون باِنؤؤه بهؤؤالد ؤؤاهره ،لهافؤؤه مؤؤن أن يؤؤدل أعؤؤداءه عليؤؤه،
وأيةا ً لهافه من أن يقدم على قتله فلما استهلله لن سه فؤي تلؤَ الحالؤة ،دل علؤى
أنه عليه السالم كان قاِعا ً بأن باِنه على وف اهره
 - 1اللافي ()344-345/2
 - 2التبيان ()222-223/5
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الثاني :وهو أن ال جر كانَ بذذن هللا تعالى ،وكان في هدمة رسول هللا لؤلى هللا
عليه وسلم جماعة من المهللين ،وكانوا فؤي النسؤب إلؤى شؤجر رسؤول هللا أقؤرب
مؤؤن أبؤؤي بكؤؤر ،فلؤؤوال أن هللا تعؤؤالى أمؤؤره بؤؤأن يستلؤؤحب أبؤؤا بكؤؤر فؤؤي تلؤؤَ الواقعؤؤة
اللعبة ال ا لة ،وإال لكان ال اهر أن ال يهلؤه ب ؤذه اللؤحبة ،وتهلؤيم هللا إيؤاه
ب ذا التشريد دل على منلب عال له في الدين
الثالث :أن كل من سوى أبي بكر فارقوا رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم ،أمؤا هؤو
فمؤؤا سؤؤب رسؤؤول هللا ك يؤؤره ،بؤؤل لؤؤبر علؤؤى مْانسؤؤته ومالزمتؤؤه وهدمتؤؤه عنؤؤد هؤذا
الهود الشديد الذي لم يب معه أحد ،وذلَ يوجب ال ةل الع يم
ي ٱثْ َني َْن ف ُج َعل ثاني محمد عليه السالم حال كون ما
الرابع :أنه تعالى سماه { ثَانَ َ
في ال ار ،والعلماء أثبتوا أنه رةي هللا عنه كان ثاني محمد في أكثر المنالب
الدينية ،فذنه للى هللا عليه وسلم لما أرسل إلى الهل وعرص اهسالم على أبي
بكر لمن أبو بكر ،ثم ذهب وعرص اهسالم على ِلحة والزبير وعثمان بن ع ان
وجماعة لهرين من أجلة اللحابة رةي هللا تعالى عن م ،والكل لمنوا على يديه،
ثم إنه جاء ب م إلى رسول هللا للى هللا عليه وسلم بعد أيام قال ل ،فكان هو رةي
ي ٱثْنَي َْن في الدعو إلى هللا وأيةا ً كلما وقد رسول هللا للى هللا
هللا عنه { ثَانَ َ
عليه وسلم في غزو  ،كان أبو بكر رةي هللا عنه يقد في هدمته وال ي ارقه،
فكان ثاني اثنين في مجلسه ،ولما مرص رسول هللا للى هللا عليه وسلم قام مقامه
في إمامة الناأ في اللال فكان ثاني اثنين ،ولما توفي دفن بجنبه ،فكان ثاني
اثنين هناَ أيةاً ،وِعن بعص الحمقى من الروافص في هذا الوجه وقال :كونه
ثاني اثنين للرسول ال يكون أع م من كون هللا تعالى رابعا ً لكل ثال في قولهَ {:ما
س ُ ْم [المجادلة ]7 :ثم
س ٍة إَال ه ُه َو َ
يَكُو ُن َمن نهجْ َوى ثَلَكثَ ٍة َإال ه ُه َو َرابَعُ ُ ْم َوالَ َه ْم َ
سا َد ُ
إن هذا الحكم عام في ح الكافر والمْمن ،فلما لم يكن هذا المعنى من هللا تعالى
داال ً على فةيلة اهنسان فألن ال يدل من النبي على فةيلة اهنسان كان أولى
والجواب :أن هذا تعسد بارد ،ألن المراد هناَ كونه تعالى م الكل بالعلم
ي
والتدبير ،وكونه مِلعا ً على ةمير كل أحد ،أما ه نا فالمراد بقوله تعالى { :ثَانَ َ
ٱثْنَي َْن تهليله ب ذه الل ة في معرص التع يم وأيةا ً قد دللنا بالوجوه الثالثة
المتقدمة على أن كونه معه في هذا الموة دليل قاِ على أنه للى هللا عليه
وسلم كان قاِعا ً بأن باِنه ك اهره ،فأين أحد الجانبين من اكهرق
والوجه الخامس :من التمسَ ب ذه اكية ما جاء في األهبار أن أبا بكر رةي هللا
عنه لما حزن قال عليه اللال والسالم " ما نَ باثنين هللا ثالث ماق " وال شَ
ي ،ودرجة رفيعة
أن هذا منلب عل ،
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واعلم أن الروافص في الدين كانوا إذا حل وا قالوا :وح همسة سادس م جبريل،
وأرادوا به أن الرسول للى هللا عليه وسلم ،وعلياً ،وفاِمة ،والحسن والحسين،
كانوا قد احتجبوا تحَ عباء يوم المباهلة ،فجاء جبريل وجعل ن سه سادسا ً ل م،
فذكروا للشير اهمام الوالد رحمه هللا تعالى أن القوم هكذا يقولون ،فقال رحمه هللا:
لكم ما هو هير منه بقوله " :ما نَ باثنين هللا ثالث ما " ومن المعلوم بالةرور
أن هذا أفةل وأكمل
والوجه السادس :أنه تعالى ولد أبا بكر بكونه لاحبا ً للرسول وذلَ يدل على
كمال ال ةل قال الحسين بن فةيل البجلي :من أنكر أن يكون أبو بكر لاحب
رسول هللا للى هللا عليه وسلم كان كافراً ،ألن األمة مجمعة على أن المراد من {
احبَ َه هو أبو بكر ،وذلَ يدل على أن هللا تعالى ول ه بكونه لاحبا ً
إَ ْذ يَقُو ُل َل َ
ل َ
له ،اعترةوا وقالوا :إن هللا تعالى ولد الكافر بكونه لاحبا ً للمْمن ،وهو
ب [الك د]37 :
قوله {:قَا َل لَهُ َ
لك َحبُهُ َو ُه َو يُ َحك َو ُرهُ أ َ َك َ ْرََ َبٱلهذَى َهلَقَََ َمن ت ُ َرا ٍ
والجواب :أن هناَ وإن ول ه بكونه لاحبا ً له ذكرا ً إال أنه أردفه بما يدل على
اههانة واهذالل ،وهو قوله { :أ َ َك َ ْرََ أما ه نا فبعد أن ول ه بكونه لاحبا ً له،
ٱّلِل َمعَنَا فأي
ذكر ما يدل على اهجالل والتع يم وهو قوله { :الَ تَحْ َز ْن إَ هن ه َ
مناسبة بين البابين لوال فرِ العداو ق
ٱّلِل
والوجه السابع :في داللة هذه اكية على فةل أبي بكر قوله { :الَ تَحْ َز ْن َإ هن ه َ
َمعَنَا وال شَ أن المراد من هذه المعية ،المعية بالح والنلر والحراسة
والمعونة ،وبالجملة فالرسول عليه اللال والسالم شرَ بين ن سه وبين أبي بكر
في هذه المعية ،فذن حملوا هذه المعية على وجه فاسد ،لزم م إدهال الرسول فيه،
وإن حملوها على محمل رفي شريد ،لزم م إدهال أبي بكر فيه ،ونقول بعبار
أهرى ،دلَ اكية على أن أبا بكر كان هللا معه ،وكل من كان هللا معه فذنه يكون
من المتقين المحسنين ،لقوله تعالى:
سنُ َ
َين ٱتهقَواْ هوٱلهذ َ
ٱّلِل َم َ ٱلهذ َ
ون
َين ُهم محْ َ
{ إَ هن ه َ
[النحل ]128 :والمراد منه الحلر ،والمعنى :إن هللا م الذين اتقوا ال م غيرهم،
وذلَ يدل على أن أبا بكر من المتقين المحسنين
ٱّلِل َمعَنَا يدل على كونه
والوجه الثامن :في تقرير هذا المِلوب أن قوله { :إَ هن ه َ
ثاني اثنين في الشرد الحالل من هذه المعية ،كما كان ثاني اثنين إذ هما في
ال ار ،وذلَ منلب في غاية الشرد
والوجه التاسع :أن قوله { :الَ تَحْ َز ْن ن ى عن الحزن مِلقاً ،والن ي يوجب
الدوام والتكرار ،وذلَ يقتةي أن ال يحزن أبو بكر بعد ذلَ البتة ،قبل الموَ وعند
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الموَ وبعد الموَ
والوجه العاشر :قوله { :فَأ َ َ
علَ ْي َه ومن قال الةمير في قوله{ :
س َكينَتَهُ َ
ٱّلِلُ َ
نز َل ه
علَ ْي َه عا دا ً إلى الرسول ف ذا باِل لوجوه:
َ
الوجؤؤه األول :أن الةؤؤمير يجؤؤب عؤؤوده إلؤؤى أقؤؤرب المؤؤذكوراَ ،وأقؤؤرب المؤؤذكوراَ
احبَ َه والتقؤدير:
المتقدمة في هذه اكية هو أبو بكر ،ألنه تعالى قال { :إَ ْذ يَقُو ُل َل َ
ل َ
إذ يقول محمد للؤاحبه أبؤي بكؤر ال تحؤزن ،وعلؤى هؤذا التقؤدير :فؤأقرب المؤذكوراَ
السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابقة هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو بكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ،فوجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود الةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمير إليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
والوجه الثاني :أن الحزن والهود كان حالؤالً ألبؤي بكؤر ال للرسؤول عليؤه اللؤال
والسؤؤالم ،فذنؤؤه عليؤؤه السؤؤالم كؤؤان لمنؤا ً سؤؤاكن القلؤؤب بمؤؤا وعؤؤده هللا أن ينلؤؤره علؤى
قريش فلما قال ألبي بكر ال تحزن لار لمناً ،فلرد السؤكينة إلؤى أبؤي بكؤر ليلؤير
ذلَ سببا ً لزوال هوفه ،أولى من لرف ا إلى الرسول للى هللا عليه وسلم ،م أنؤه
قبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاكن القلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أ
والوجه الثال  :أنه لو كان المراد إنزال السؤكينة علؤى الرسؤول لوجؤب أن يقؤال :إن
الرسول كان قبل ذلَ ها اً ،ولو كان األمر كذلَ لما أمكنه أن يقول ألبي بكؤر { :الَ
ٱّلِل َمعَنَا فمن كان ها ا ً كيؤد يمكنؤه أن يزيؤل الهؤود عؤن قلؤب غيؤرهق
تَحْ َز ْن إَ هن ه َ
ولو كان األمر على ما قالوه لوجب أن يقال :فأنزل هللا سكينته عليه ،فقال للؤاحبه
ال تحزن ،ولما لم يكن كذلَ ،بل ذكر أوال ً أنه عليه اللؤال والسؤالم قؤال للؤاحبه ال
تحزن ،ثم ذكر ب اء التعقيب نزول السكينة ،وهو قوله { :فَأ َ َ
علَيْؤ َه
س َكينَتَهُ َ
ٱّلِلُ َ
نز َل ه
علمنؤؤا أن نؤؤزول هؤؤذه السؤؤكينة مسؤؤبو بحلؤؤول السؤؤكينة فؤؤي قلؤؤب الرسؤؤول عليؤؤه
اللال والسالم ،ومتى كان األمر كذلَ وجب أن تكون هذه السكينة نازلة على قلب
أبي بكر
فذن قيل :وجؤب أن يكؤون قولؤه { :فَؤأ َ َ
علَيْؤ َه المؤراد منؤه أنؤه أنؤزل
سؤ َكينَتَهُ َ
ٱّلِلُ َ
نز َل ه
سكينته على قلب الرسول ،والدليل عليه أنؤه عِؤد عليؤه قولؤهَ { :وأَيهؤ َدهُ بَ ُجنُؤو ٍد لهؤ ْم
ت َ َر ْو َهؤؤا وهؤؤذا ال يلي ؤ إال بالرسؤؤول ،والمعِؤؤود يجؤؤب كونؤؤه مشؤؤاركا ً للمعِؤؤود
عليؤؤه ،فلمؤؤا كؤؤان هؤؤذا المعِؤؤود عا ؤؤدا ً إلؤؤى الرسؤؤول وجؤؤب فؤؤي المعِؤؤود عليؤؤه أن
يكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون عا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا ً إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول
قلنا :هذا ةعيد ،ألن قولهَ { :وأَيه َدهُ بَ ُجنُو ٍد له ْم ت َ َر ْو َها إشؤار إلؤى قلؤة بؤدر وهؤو
ٱّلِلُ وتقدير اكية إال تنلروه فقؤد نلؤره هللا فؤي
معِود على قوله { :فَقَ ْد نَ َ
ل َرهُ ه
واقعؤؤة ال ؤؤار إذ يقؤؤول للؤؤاحبه ال تحؤؤزن إن هللا معنؤؤا فؤؤأنزل هللا سؤؤكينته عليؤؤه وأيؤؤده
بجنؤؤود لؤؤم تروهؤؤا فؤؤي واقعؤؤة بؤؤدر ،وإذا كؤؤان األمؤؤر كؤؤذلَ فقؤؤد سؤؤقِ هؤؤذا السؤؤْال
الوجه الحادي عشر :من الوجؤوه الدالؤة علؤى فةؤل أبؤي بكؤر مؤن هؤذه اكيؤة إِبؤا
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الكؤل علؤؤى أن أبؤؤا بكؤر هؤؤو الؤؤذي اشؤترى الراحلؤؤة لرسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم
وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر وأسماء بنَ أبي بكؤر همؤا اللؤذان كانؤا يأتيان مؤا
بالِعؤام روي أنؤؤه عليؤه اللؤؤال والسؤالم قؤؤال " :لقؤؤد كنؤَ أنؤؤا ولؤاحبي فؤؤي ال ؤؤار
بةؤعة عشؤؤر يومؤا ً ولؤؤيأ لنؤؤا ِعؤؤام إال التمؤؤر " وذكؤؤروا أن جبريؤل أتؤؤاه وهؤؤو جؤؤا
فقال هذه أسماء قد أتَ بحيأ ،ف رد رسول هللا للى هللا عليه وسلم بؤذلَ وأهبؤر
به أبا بكر ولما أمر هللا رسوله بؤالهروج إلؤى المدينؤة أ ؤره ألبؤي بكؤر ،فؤأمر ابنؤه
عبد الرحمن أن يشتري جملين ورحلين وكسؤوتين ،وي لؤل أحؤدهما للرسؤول عليؤه
اللال والسالم فلما قربا من المدينة ولل الهبر إلى األنلؤار فهرجؤوا مسؤرعين،
فهؤؤاد أبؤؤو بكؤؤر أن ؤؤم ال يعرفؤؤون الرسؤؤول عليؤؤه اللؤؤال والسؤؤالم فؤؤألبأ رسؤؤول هللا
ثوبه ،ليعرفوا أن الرسول هو هو ،فلما دنوا هؤروا لؤه سؤجدا ً فقؤال ل ؤم " :اسؤجدوا
لربكم وأكرموا أها ً لكم " ثم أناهَ ناقته ببؤاب أبؤي أيؤوب روينؤا هؤذه الروايؤاَ مؤن
ت سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيرأبي بكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر األلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم
الوجه الثاني عشر :أن رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم حؤين دهؤل المدينؤة مؤا كؤان
معه إال أبو بكر ،واألنلار ما رأوا م رسول هللا للى هللا عليؤه وسؤلم أحؤدا ً إال أبؤا
بكر ،وذلَ يدل على أنه كان يلِ يه لن سه من بين ألحابه فؤي السؤ ر والحةؤر،
وأن ألحابنا زادوا عليه وقالوا :لما لم يحةر معه في ذلَ الس ر أحد إال أبو بكؤر،
فلو قدرنا أنه توفى رسول هللا للى هللا عليه وسلم فؤي ذلؤَ السؤ ر لؤزم أن ال يقؤوم
بأمره إال أبو بكر وأن ال يكون وليه على أمتؤه إال أبؤو بكؤر ،وأن ال يبلؤه مؤا حؤد
مؤؤن الؤؤوحي والتنزيؤؤل فؤؤي ذلؤؤَ الِريؤ إلؤؤى أمتؤؤه إال أبؤؤو بكؤؤر ،وكؤؤل ذلؤؤَ يؤؤدل علؤؤى
ال ةا ل العالية والدرجاَ الرفيعة ألبي بكر أهك()1
ثناء عليه بعد ما ذكؤره هللا تعؤالى
وأقول  :ال يحتاج أبو بكر رةي هللا عنه منها إلى ٍ
في هذه اكية المباركة  ,وأيةًا قد نزل فيه قول هللا تعالىَ { :والَ يَأْت َ َل أ ُ ْولُؤواْ ٱ ْل َ ْ
ةؤ َل
ٱّلِل َو ْل َي ْع ُؤواْ
اج َر َ
سا َك َ
سؤ َبي َل ه َ
ين فَؤي َ
س َع َة أَن يُ ْْت ُ ۤواْ أ ُ ْو َلي ٱ ْلقُ ْر َبى َوٱ ْل َم َ
َمن ُك ْم َوٱل ه
ين َوٱ ْل ُم َ َ
ٱّلِلُ َ
ل َ ُح ۤواْ أَالَ ت ُ َحب َ
ؤور هر َحؤي ٌم {النؤور 22:وذلؤَ لمؤا
َو ْليَ ْ
ٱّلِلُ لَكُؤ ْم َو ه
ؤون أَن يَ ْ َ َؤر ه
غُ ٌ
فقيؤرا
كان مسِع بن أثاثة-ابن هالة اللدي  -ممن هؤاص فؤي حادثؤة اهفؤَ ,وكؤان
ً
وين عليه أبو بكر,فلمؤا نزلؤَ بؤراء أم المؤْمنين عا شؤة مؤن السؤماء فؤي سؤور
النور أقسم أبو بكر اللؤدي أال ين ؤ عليه,بسؤبب أنؤه هؤاص مؤ مؤن هاص,فؤأنزل
هللا تعؤؤالى هؤؤذه اكيؤؤة المباركؤؤة,التي ولؤؤد أبؤؤا بكؤؤر في ؤؤا بأنؤؤه مؤؤن أولؤؤي ال ةؤؤل
والسعة,وحثه على أن يعود باللدقة على مسؤِع ,فعنؤد ذلؤَ قؤال اللؤدي  :بلؤى،
وهللا إنا نحب -يا ربنا  -أن ت ر لنا ،ثم رج إلى مسِع ما كؤان يلؤله مؤن الن قؤة،
وقال :وهللا ال أنزع ا منه أبدا ً()2
 -1تفسير الفخر الرازي ( )65-69 /16
 -2أنظر تفسير القرطبي ( )172/12و تفسير السعدي(تيسير الكريم الرحمن) ص561:
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سيُ َجنهبُ َ ا ٱألَتْقَى * ٱلهذَى يُ ْْتَي َمالَهُ يَت َ َزكهى * َو َما أل َ َحؤ ٍد َعنؤ َدهُ َمؤن
وقوله تعالى َ { :و َ
د يَ ْر َ
ةى {الليل21-17:
نَ ْع َم ٍة تُجْ َزى * إَال ه ٱ ْبتَ َآ َء َوجْ َه َربَ َه ٱأل َ ْعلَى * َولَ َ
س ْو َ
قال ابن كثير :وقد ذكر غير واحد من الم سرين أن هذه اكيؤاَ نزلؤَ فؤي أبؤي بكؤر
اللدي رةي هللا عنه ،حتى إن بعة م حكى اهجماع من الم سرين علؤى ذلؤَ(،)1
وال شؤؤَ أنؤؤه داهؤؤل في ؤؤا ،وأولؤؤى األمؤؤة بعموم ؤؤا؛ فؤؤذن ل ؤؤا العمؤؤوم ،وهؤؤو قولؤؤه
سيُ َجنهبُ َ ا ٱألَتْقَى ٱلهذَى يُ ْْتَى َمالَهُ يَت َ َزكهى َو َما أل َ َحؤ ٍد َعنؤ َدهُ َمؤن نَ ْع َمؤ ٍة تُجْ َؤزى
تعالىَ { :و َ
ولكنه مقدم األمة ،وسابق م في جمي هذه األولؤاد وسؤا ر األولؤاد الحميؤد ،
فذنه كان لديقا ً تقيا ً كريما ً جوادا ً بذاال ً ألمواله في ِاعؤة مؤواله ونلؤر رسؤول هللا
للى هللا عليه وسلم ،فكم من دراهم ودنانير بذل ا ابت اء وجه ربه الكريم ولم يكؤن
ألحد من الناأ عنده منة يحتاج إلى أن يكاف ه ب ا ،ولكن كان فةله وإحسانه على
الساداَ والرْساء من سا ر القبا ؤل ،ول ؤذا قؤال لؤه عؤرو بؤن مسؤعود ،وهؤو سؤيد
ثقيد ،يوم للع الحديبية :أما وهللا لوال يد لَ عندي لم أجؤزَ ب ؤا ،ألجبتؤَ ،وكؤان
اللدي قؤد أغلؤ لؤه فؤي المقالؤة ،فؤذن كؤان هؤذا حالؤه مؤ سؤاداَ العؤرب ورْسؤاء
القبا ل ،فكيد بمن عداهمق ول ذا قال تعالىَ { :و َما أل َ َح ٍد َعنؤ َدهُ َمؤن نَ ْع َمؤ ٍة تُجْ َؤزى َإال ه
ةى أهك()2
د يَ ْر َ
ٱ ْبتَ َآ َء َوجْ َه َربَ َه ٱأل َ ْعلَى َولَ َ
س ْو َ

وحسبه أيةًا ما قاله النبي للى هللا عليه وسلم فيه,وسأكت ي بذكر بعة ا:
 - 1واعلم أن الشيعة يقولون  :إنها نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السالم  ,ونقول:ال يمكن حمل
هذه اآلية على علي بن أبي طالب  ،فتعين حملها على أبي بكر كما يقول أهل السنة ،وانما قلنا  :إنه ال

يمكن حملها على علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ألنه قال في صفة هذا األتقى{:الذي يؤتي ماله يتزكى}

فقيرا,
والسورة مكية ولم يكن عند علي رضي هللا عنه في مكة ماالُ لينفق منه ويتصدق في سبيل هللا ,بل كان ً

غنيا يتصدق وينفق ماله في سبيل هللا وكان يشتري الضعفة من العبيد
أما أبو بكر رضي هللا عنه فقد كان ً
الذين أسلموا -كبالل رضي هللا عنه وغيره -فيعتقهم .
ند ُه ِمن هن ْع َم ٍة تجزى } وهذا الوصف ال َي ْصُدق
و ً
أيضا ألن هللا تعالى قال في صفة هذا األتقى َ { :و َما ِال َح ٍد ِع َ
على علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  ،ألنه كان في ترحية النبي صلى هللا عليه وسلم ألنه أخذه من أبيه
وكان يطعمه ويسقيه  ،ويكسوه  ،ويرحيه  ،وكان الرسول منعماً عليه نعمة يجب جزاؤها  ،أما أبو بكر رضي
هللا عنه فلم يكن للنبي صلى هللا عليه وسلم عليه نعمة دنيوية  ،بل أبو بكر كان ينفق على دعوة الرسول

صلى هللا عليه وسلم ,وان كان للرسول صلى هللا عليه وسلم عليه نعمة الهداية واإلرشاد إلى الدين  ،وهذه
ِ
َج ٍر } [ الفرقان ] 57 :
َسأَُل ُك ْم َعَلْيه ِم ْن أ ْ
عامة للمسلمين,إال أن هذه النعمة ال تجزى  ،لقوله تعالى َ { :ما أ ْ
والمذكور ههنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجزى  ،فعلمنا أن هذه اآلية ال تصلح لعلي بن أبي طالب رضي
هللا عنه  ،فتعين حملها على أبي بكر رضي هللا عنه.

= وقد استنبَّ بعض العلماء من هذه اآلية أفضلية أبي بكر على علي ,رضي هللا عنهما,ألن اآلية نزلت في

ند هللا أتقاكم } [ الحجرات  ] 13 :واألكرم هو
شأن أبي بكر – كما قررنا -وقد قال تعالى ِ { :إ ان أَ ْكَرَم ُك ْم َع َ
األفضل  ،فدل على أن كل من كان أتقى وجب أن يكون أفضل .
 -2تفسير ابن كثير ()521/4
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اللؤدَي َ َح هدثَؤهُ قَؤا َل:نَ َ ْرَُ إَلَؤى
ؤأ بْؤ ُن َما َل ٍ
ؤَ أ َ هن أَبَؤا بَ ْكؤ ٍر َ
 -1في اللؤحيحين :عؤن أَنَ ُ
أ َ ْقد ََام ا ْل ُمش َْر َك َ
ّللا لَ ْو أ َ هن أ َ َح َد ُه ْم نَ َ َؤر
ين َ
سو َل ه َ
علَى ُر ُءو َ
سنَا َونَحْ ُن َفي ا ْل َ َار فَقُ ْلَُ َيا َر ُ
إلَى قَ َدميه أَبلرنَا ت َ ََ قَ َدميه ,فَقَال :يا أَبا ب ْكر ما َ نََ باثْنَيْن ّللا ثَالث ُ ما"()1
َ ْ َ ْ َ َ حْ
ََْ
َ َ هُ َ َُ
َ َ َ َ ٍ َ
َ
2
َ
َ
ْ
َ
ه
ْ
ُ
ُ
ه
ّللاُ َ
 -2وفؤؤي اللؤؤحيحين( )َ :
سؤؤو َل ه َ
ّللا َ
عن ؤه أن َر ُ
ل ؤلى ه
ي ه
عؤؤن أبَؤؤي ه َر ْيؤ َؤر َر َة ؤ َ
ّللاُ
َ
ّللا
ب ا ْل َجنه َة يَؤا َ
َ
عبْؤ َد ه َ
س َبي َل ه َ
سله َم قَا َلَ ":م ْن أ َ ْن َ َ َز ْو َجي َْن فَي َ
علَ ْي َه َو َ
َي َم ْن أب َْوا َ
ّللا نُود َ
َؤان َم ْ
ل َال َ َو َم ْ
ؤن ك َ
َه َذا َهي ٌْر فَ َم ْن ك َ
ؤن أ َ ْهؤ َل ا ْل َج َ ؤا َد
ب ال ه
َان َم ْن أ َ ْه َل ال ه
ي َم ْن بَا َ
ل َال َ ُد َع َ
َؤان َم ْ
ؤان َو َم ْ
ؤن ك َ
ب ا ْل َج َ ا َد َو َم ْن ك َ
ؤن
َان َم ْن أ َ ْه َل َ
ب ه
ي َم ْن َبا َ
ي َم ْن َبا َ
الريه َ
الل َي َام ُد َع َ
ُد َع َ
ع ْنؤهُ َ :بؤأ َ َبي أ َ ْنؤََ َوأ ُ َمؤي
ّللاُ َ
ب ال ه
أ َ ْه َل ال ه
ي ه
ي َم ْن بَا َ
ل َدقَ َة" فَقَا َل أَبُو بَ ْك ٍر َر َةؤ َ
ل َدقَ َة ُد َع َ
ور ٍ ,فَ َ ؤ ْل يُؤ ْدعَى أ َ َحؤ ٌد َم ْ
ب َم ْ
ي َم ْ
ؤن َ
ؤن
ّللا َما َ
سو َل ه َ
يَا َر ُ
ة ُؤر َ
ؤن تَ ْلؤََ ْاألَب َْؤوا َ
علَى َم ْن ُد َع َ
َ
َ
َ
َ
ب ك َُل َ اق قا َل ":نَعَ ْم َوأ ْر ُجو أ ْن تَك َ
ُون َم ْن ُ ْم"
تَ ْلََ ْاألب َْوا َ
 -3وفؤؤي لؤؤحيع مسؤؤلم( )1028وابؤؤن هزيمؤؤة( )2131وغيرهمؤؤا:ع َْن أ َ َبؤؤي ُه َر ْيؤ َؤر َ
لؤا َ ًما قَؤا َل أَبُؤو بَ ْك ٍؤر
ّللاُ َ
سله َم َم ْن أ َ ْ
سو ُل ه َ
لبَ َع َمؤ ْن ُك ْم ا ْليَ ْؤو َم َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
قَا َل:قَا َل َر ُ
للهى ه
أَنَا قَا َل فَ َم ْن تَبَ َ َم ْن ُك ْم ا ْليَ ْو َم َجنَ َ
سؤ َكينًا
از ً قَا َل أَبُو بَ ْك ٍر أَنَا قَا َل فَ َم ْن أ َ ِْعَ َم َم ْن ُك ْم ا ْليَ ْؤو َم َم ْ
قَا َل أَبُو بَ ْك ٍر أَنَا قَؤا َل فَ َم ْ
ّللا
سؤو ُل ه َ
ؤن عَؤا َد َمؤ ْن ُك ْم ا ْليَ ْؤو َم َم َريةًؤا قَؤا َل أ َبُؤو بَ ْك ٍؤر أَنَؤا فَقَؤا َل َر ُ
ام َر ٍئ إَ هال َد َه َل ا ْل َجنهةَ"
ّللاُ َ
َ
علَ ْي َه َو َ
سله َم َما اجْ ت َ َم ْع َن فَي ْ
للهى ه
 -4وهؤؤو أعلؤؤم النؤؤاأ برسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم وأمؤ ه
ؤن النؤؤاأ عليؤؤه ,ف ؤؤي
سؤله َم
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
اللحيحين وغيرهما(:)3ع َْن أ َ َبي َ
س َعي ٍد الهدري أ َ هن َر ُ
لؤلهى ه
علَؤؤى ا ْل َم ْنبَؤ َؤر فَقَؤؤا َل َ
ؤأ َ
ّللاُ بَؤي َْن أ َ ْن يُ ْْتَيَؤهُ َز ْهؤ َؤر َ الؤؤد ْنيَا َوبَؤي َْن َمؤؤا َع ْنؤ َدهُ
ع ْبؤ ٌد َهيهؤ َؤرهُ ه
َجلَؤ َ
فَ ْ
ؤار َمؤؤا َع ْن ؤ َدهُ ,فَبَ َكؤؤى أَبُؤؤو بَ ْكؤ ٍؤر َوبَ َكؤؤى فَقَؤؤا َل :فَ ؤ َد ْينَاََ َبآبَا َنَؤؤا َوأ ُ هم َ اتَنَؤؤا ,قَؤؤا َل :فَ َكؤ َ
ؤان
اهتَؤ َ
سله َم ُه َو ا ْل ُم َهيه ُرَ ,وك َ
سؤو ُل
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
َان أَبُو بَ ْك ٍؤر أ َ ْعلَ َمنَؤا بَؤ َهَ ,وقَؤا َل َر ُ
َر ُ
للهى ه
اأ َ
ّللاُ َ
ي َفي َما َل َه َولُحْ َب َت َه أَبُو َب ْك ٍؤرَ ,ولَ ْؤو ُك ْنؤَُ
هَ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
سله َمَ :إ هن أ َ َم هن النه َ
للهى ه
علَ ه
س َج َد َه ْو َهؤةٌ
ْ
َ
ُ
ً
ُمت ه َهذا َه َل ً
س َال َمَ ,ال ت ُ ْبقَيَ هن فَي ا ْل َم ْ
اه ْ
يال َالت ه َهذَُ أبَا بَ ْك ٍر َه َلي ًالَ ,ولَ َك ْن أ ُه هو ُ ْ َ
إَ هال َه ْو َهةَ أَبَي بَ ْك ٍر"
 -5وول ه النبي بأنه أهوه ولاحبه ,ف ي مسند أحمد( )4182ولحيع مسلم
سعُو ٍد يُ َح َد ُ ع َْن
س َمعَُْ َ
ع ْب َد ه َ
ّللا ب َْن َم ْ
م قَا َل َ
( )2383وغيرهما:ع َْن أ َ َبي ْاألَحْ َو َ
يال َالت ه َه ْذَُ أَبَا بَ ْك ٍر َه َل ً
سله َم أَنههُ قَا َل لَ ْو ُك ْنَُ ُمت ه َهذًا َه َل ً
يال َولَ َكنههُ
ّللاُ َ
النه َبي َ َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
احبَ ُك ْم َه َلي ًال"
ّللاُ ع هَز َو َج هل َ
أ َ َهي َو َ
ل َ
ل َ
احبَي َوقَ ْد ات ه َهذَ ه
وفي رواية ألحمد( )3880و مسلم ( )2383والترمذي ( )3655وغيرهم :أن النه َبي َ
ص َه َل ً
يال َالت ه َه ْذَُ اب َْن أ َبَي
ّللاُ َ
َ
علَ ْي َه َو َ
سله َم قَا َل ":لَ ْو ُك ْنَُ ُمت ه َهذًا َم ْن أ َ ْه َل ْاأل َ ْر َ
للهى ه
قُ َحافَةَ َه َل ً
س ٌن
احبُ ُك ْم َه َلي ُل ه َ
يال َولَ َك ْن َ
ل َ
سى-الترمذيَ :-ه َذا َحدَي ٌ َح َ
ّللا" قَا َل أَبُو َعي َ
اأ أهك
س َعي ٍد َوأ َ َبي ُه َري َْر َ َواب َْن الزبَي َْر َواب َْن َ
َ
ل َحي ٌعَ ,وفَي ا ْلبَاب ع َْن أ َ َبي َ
عبه ٍ
 -1البخاري( )1798ومسلم( )1027والترمذي()3674والنسائي( )3183وغيرهم.

 - 2البخاري( )1798ومسلم( )1027والترمذي()3674والنسائي( )2238وابن حبان()3419
-3البهاري( )3691ومسلم( )2382والترمذي( )3660وابن حبان()6861
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 بل وفي حدي جندب بن عبد هللا رةي هللا عنه ما يدل بوةود على هذهالمكانة الع يمة التي لم تكن لسواه و أكدها النبي للى هللا عليه وسلم ألبي بكر
رةي هللا عنه في لهر حياته وقبل وفاته للى هللا عيه وسلم بهمأ ليا ٍل فقِ
علَ ْي َه
ّللاُ َ
ي َ
َب قَا َلَ :
ف ي لحيع مسلم( )532وغيره عن ُج ْند ٌ
للهى ه
س َمعَُْ النهبَ ه
ّللا أ َ ْن يَ ُك َ
ون َلي َم ْن ُك ْم َه َلي ٌل
سله َم قَ ْب َل أ َ ْن يَ ُموََ َب َه ْم ٍأ َو ُه َو يَقُو ُلَ :إنَي أ َب َْرأ ُ َإلَى ه َ
َو َ
يال َك َما ات ه َه َذ إَب َْرا َهي َم َه َل ً
ّللا تَعَالَى قَ ْد ات ه َه َذنَي َه َل ً
يالَ ,ولَ ْو ُك ْنَُ ُمت ه َهذًا َم ْن أ ُ همتَي
فَ َذ هن ه َ
يال َالت ه َه ْذَُ أ َ َبا َب ْك ٍر َه َل ً
َه َل ً
َان قَ ْبلَ ُك ْم كَانُوا َيت ه َهذُ َ
يال ,أ َ َال َو َإ هن َم ْن ك َ
ور أ َ ْن َب َيا َ َ ْم
ون قُبُ َ
ع ْن َذ َلََ "
اج َد َإنَي أ َ ْن َ ا ُك ْم َ
َو َ
ور َم َ
لا َل َحي َ ْم َم َ
اج َد أ َ َال فَ َال تَت ه َهذُوا ا ْلقُبُ َ
س َ
س َ
 -6وأشار النبي للى هللا عليه وسلم بأنه أح من يهل ه في أمته من بعده(:)1
 ف ؤؤؤؤؤؤؤؤي اللؤؤؤؤؤؤؤؤحيحين وغيرهما[البهؤؤؤؤؤؤؤؤاري( )3459ومسؤؤؤؤؤؤؤؤلم ( )2386وابؤؤؤؤؤؤؤؤنْؤن ُم ِْ َع ٍؤم ع ْ
ّللا
سؤو َل ه َ
ام َؤرأ َ ً َ
سؤأَلََْ َر ُ
َؤن أ َ َبيؤ َه:أ َ هن ْ
حبان(:])6656ع َْن ُم َح هم َد ب َْن ُج َبي َْر ب َ
ّللاُ َ
سله َم َ
ّللا أ َ َرأَيََْ َإ ْن َج ْؤَُ
سو َل ه َ
َ
علَ ْي َه َو َ
ش ْي ًا فَأ َ َم َر َها أ َ ْن ت َ ْر َج َ َإلَ ْي َه فَقَالََْ يَا َر ُ
للهى ه
فَلَ ْم أ َ َجدََْ ق قَا َل أَبَيَ :كأَنه َ ا ت َ ْعنَي ا ْل َم ْوََ  ,قَا َل :فَ َذ ْن لَ ْم ت َ َجدَينَي فَأْتَي أَبَا بَ ْك ٍر"
عؤ ْ
سؤؤؤى األشؤؤؤعري
 وفؤؤؤي اللؤؤؤحيحين [البهؤؤؤاري( )646ومسؤؤؤلم(َ ])420ؤؤن أَبَؤؤؤي ُمو َ
لؤ َل
ّللاُ َ
سؤله َم فَاشْؤت َ هد َم َرةُؤهُ فَقَؤؤا َلُ :م ُؤروا أ َ َبؤا َب ْك ٍؤر فَ ْليُ َ
ص النه َبؤي َ
قَؤا َلَ :م َر َ
علَ ْيؤ َه َو َ
لؤلهى ه
ؤاأ,
سؤت َ َِ ْ أ َ ْن يُ َ
اأ ,قَالََْ عَا َشَةَُ :إنههُ َر ُج ٌل َرقَي ٌ َإ َذا قَؤا َم َمقَا َمؤََ لَؤ ْم يَ ْ
ي َبالنه َ
َبالنه َ
ل َؤل َ
ؤاأ فَؤ َذنهك هُن
اأ ,فَعَادََْ  ,فَقَا َلُ :م َري أ َبَا بَ ْك ٍر فَ ْليُ َ
قَا َل ُ :م ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَ ْليُ َ
ل َل بَالنه َ
ل َل بَالنه َ
سله َم"
ّللاُ َ
اأ فَي َحيَا َ النه َبي َ َ
سو ُل فَ َ
َ
ل َو َ
علَ ْي َه َو َ
الر ُ
ب يُو ُ
للهى َبالنه َ
س َ
اح ُ
للهى ه
د ,فَأَتَاهُ ه
 وفؤؤؤؤؤؤؤي لؤؤؤؤؤؤؤحيع مسؤؤؤؤؤؤؤلم( )2387وابؤؤؤؤؤؤؤن حبؤؤؤؤؤؤؤان( )6598والِبرانؤؤؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤؤؤيعؤ ْ
علَ ْي ؤ َه
ّللاُ َ
عؤ ْؤر َو َ َ
األوسؤؤِ(َ :)6571
ؤن عَا َ َ
ع ؤ ْن ُ
سؤؤو ُل ه َ
ّللا َ
شؤؤةَ قَالََْ :قَؤؤا َل َلؤؤي َر ُ
ل ؤلهى ه
ؤاد أ َ ْن
ؤاَ َوأ َ َه َ
سله َم فَي َم َر َةؤ َه :ا ْد َعؤي َلؤي أَبَؤا بَ ْك ٍؤر أَبَ َ
َو َ
ؤاَ َحتهؤى أ َ ْكتُؤ َ
ب َكتَابًؤا فَؤ َذنَي أ َ َه ُ
ْ
ّللاُ َوا ْل ُم ْْ َمنُ َ
ون َإ هال أ َ َبا َب ْك ٍر"
َيت َ َمنهى ُمت َ َم ٍن َو َيقُو ُل قَا َ ٌل أَنَا أ َ ْولَى َ ,و َيأ َبى ه
 -7واللحابة يعرفون فةله ,ويقدرونه ,فقد روى أحمد في مسنده ( - )133بسؤند
جيد  -ورواه النسا ي ( ) 777والحاكم( )4423ولححه :عؤن عبؤد هللا بؤن مسؤعود
يؤر َو َمؤ ْن ُك ْم
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
سله َم قَالََْ ْاأل َ ْن َ
ّللا َ
 ،قال  " :لَ هما قُبَ َ
علَ ْي َه َو َ
ص َر ُ
للهى ه
لا ُرَ :منها أ َ َم ٌ
سؤت ُ ْم ت َ ْعلَ ُم َ
سؤو َل
ّللاُ َ
أ َ َمير ,فَأَتَا ُه ْم ُ
ع ْنهُ فَقَا َلَ :يا َم ْعش ََر ْاأل َ ْن َ
لؤ َار أَلَ ْ
ؤون أ َ هن َر ُ
ي ه
ع َم ُر َر َة َ
يؤب
ّللاُ َ
ّللاُ َ
هَ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
ؤاأق فَؤأَي ُك ْم ت َ َِ ُ
ي ه
للهى ه
ع ْنهُ أ َ ْن يَؤ ُْ هم النه َ
سله َم قَ ْد أ َ َم َر أَبَا بَ ْك ٍر َر َة َ
ؤاّلِل أ َ ْن نَتَقَؤ هد َم أَبَؤا بَ ْك ٍؤر
ّللاُ َ
ار :نَعُوذُ بَ ه َ
ع ْنهُق فَقَالََْ ْاأل َ ْن َ
نَ ْ ُ
ي ه
ل ُ
سهُ أ َ ْن يَتَقَ هد َم أَبَا بَ ْك ٍر َر َة َ
ع ْنهُ "
ّللاُ َ
ي ه
َر َة َ
 - 1ليأ في هذه األحادي نم على إمامة أبي بكر بعد النبي للى هللا عليه وسلم  ,فالنبي للى هللا عليه
وسلم لم ينم على إمامة أح ٍد بعينه ,وإنما هي مجرد إشاراَ على ت ةيل أبي بكر ,وأن األمة لن تهتار سواه
 ,وهو ما حد بال عل  ,ويأبى هللا والمْمنون إال أبا بكر
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 -8ونؤؤذكر مؤؤن فةؤؤا ل أبؤؤي بكؤؤر وعمؤؤر علؤؤى لسؤؤان علؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب رةؤؤي هللا
عن م:
 مؤا رواه البهؤاري( )3482ومسؤلم(:)2389ع ْس َؤمعَُْ ا ْبؤ َ
ؤن
ؤن أ َ َبؤي ُملَ ْيكَؤةَ قَؤا َل َ
َؤن ا ْبؤ َ
ع َمؤ ُؤر بْؤ ُن ا ْل َه ه
ون َويُثْنُؤ َ
ع َ
ؤون
ب َ
َ
ؤاأ يَؤ ْد ُ
ؤاأ يَقُؤؤو ُل ُو َةؤ َ ُ
علَؤؤى َ
عبه ٍ
ِؤؤا َ
ير َه فَت َ َكنه َؤهُ النهؤ ُ
سؤ َؤر َ
َ
َ
َ
َ
َ
لل َ
علَ ْي َه قَ ْب َل أ ْن يُ ْرف َ َوأنَؤا فَؤي َ ْم ,قَؤا َل :فلَؤ ْم يَ ُر ْعنَؤي َإ هال َب َر ُجؤ ٍل قَؤ ْد أ َهؤ َذ َب َم ْن َك َبؤي
ون َ
َويُ َ
ب
ي ,فَت َ َر هح َم َ
َم ْن َو َرا َي ,فَا ْلت َ ََ إَلَ ْي َه ,فَ َذ َذا ُه َو َ
علَى ُ
ع َم َرَ ,وقَا َلَ :ما َهله ََْ أ َ َحدًا أ َ َح ه
ع َل ،
ؤاح َب ْيََ
ّللا َب َمثْ َل َ
ع َم َل َه َم ْنََ َ ,وا ْي ُم ه َ
ّللاُ َمؤ َ َ
ل َ
ّللا َإ ْن ُك ْنَُ َأل َ ُن أ َ ْن يَجْ َعلَََ ه
َإلَ ه
ي أ َ ْن أ َ ْلقَى ه َ
سله َم يَقُو ُلَ :ج َُْ أَنَا َوأ َبُو بَ ْك ٍؤر
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
َو َذاََ أَنَي ُك ْنَُ أُكَثَ ُر أ َ ْ
علَ ْي َه َو َ
س َم ُ َر ُ
للهى ه
ع َم ُؤر ,فَؤ َذ ْن ُك ْنؤَُ َأل َ ْر ُجؤو
ع َم ُرَ ,و َه َرجْ َُ أ َنَا َوأَبُو بَ ْك ٍر َو ُ
ع َم ُرَ ,و َد َه ْلَُ أَنَا َوأَبُو بَ ْك ٍر َو ُ
َو ُ
َ
َ
ّللاُ َمعَ ُ َما"
أ َ ْو َأل ُن أ ْن يَجْ عَلَََ ه
 ومؤؤا رواه أحمؤؤد( )602والترمؤؤذي( )3666وابؤؤن ماجؤؤة( )95وغيؤؤرهم عؤؤن علؤؤي ٍسيهدا ك و َل أ ْه َل
بكر و
ّللاُ َ
عمر َ
ي ه
ُ
ع ْنهُ عن النبي للى هللا عليه وسلم قال :أبو ٍ
َر َة َ
هما يا علي "1
َ
األو َ
لين
واكهرين َما َهال النه َبيين وال ُمر َ
ال َجنهة َمن ه
سلين ،ال ت ُ ْه َبر ُ َ
 وما رواه أحمد ( - )835بسند لحيع -ع ََن أَبُؤي ُج َح ْي َؤةَ الهؤ َذي ك َسؤ َمي َه
َؤان َ
ي يُ َ
ع َلؤ ،
ع ْنهَُ :يا أ َ َبا ُج َح ْي َةَ أ َ َال أ ُ ْه َب ُرََ َبأ َ ْف َ
ة َل َهؤ َذ َه ا ْأل ُ همؤ َة
ّللاُ َ
ب ا ْل َهي َْر قَا َل:قَا َل َ
َو ْه َ
ي ه
ي َر َة َ
ع َل ،
بَ ْع َد نَ َبيَ َ اق قَا َل :قُ ْلَُ بَلَؤى ,قَؤا َل َولَؤ ْم أَك ْ
ةؤ ُل َم ْنؤهُ ,قَؤا َل :أ َ ْف َ
ُؤن أ َ َرى أ َ هن أ َ َحؤدًا أ َ ْف َ
ةؤ ُل َهؤ َذ َه
ع ْنهَُ ,وبَ ْعؤ َد ُه َما ل َه ُؤر ثَا َلؤ ٌ َولَؤ ْم
ّللاُ َ
ْاأل ُ هم َة بَ ْع َد نَبَيَ َ ا أَبُو بَ ْك ٍر َوبَ ْع َد أَبَي بَ ْك ٍر ُ
ي ه
ع َم ُر َر َة َ
س َم َه"
يُ َ
 وفي لؤحيع البهؤاري()3468وسؤنن أبؤي داود( :)4629قؤال محمؤد بؤن الحن يؤةسؤله َم قَؤا َل:
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
اأ َهي ٌْر بَ ْع َد َر ُ
ألبيه علي بن أبي ِالب :أَي النه َ
لؤلهى ه
عثْ َما ُن ,قُ ْلَُ  :ث ُ هم أ َ ْنََ قَا َلَ :مؤا
ع َم ُرَ ,و َهشَيَُ أ َ ْن يَقُو َل ُ
أَبُو بَ ْك ٍر ,قُ ْلَُ  :ث ُ هم َم ْنق قَا َل :ث ُ هم ُ
س َل َم َ
ين"
أَنَا َإ هال َر ُج ٌل َم ْن ا ْل ُم ْ
وقال شير اهسالم ابن تيمية :وقؤد روي عؤن علؤي ٍ مؤن نحؤو ثمؤانين وج ً ؤا أنؤه قؤال
على منبر الكوفة :هير هذه األمة بعد نبي ا أبو بكر وعمر()2
 بل كان علي رةي هللا عنه يلد أبا بكر باللد  ,بل ويؤتعلم منؤه مؤا فاتؤه مؤنسؤنه -ع ْ
سؤ َما َء
ّللاُ َ
حدي رسول هللا َ
َؤن أ َ ْ
سله َم كمؤا روى الترمؤذي – وح ه
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
لؤ َد َ أَبُؤو بَ ْك ٍؤر
س َمعَُْ َ
ع َليًّا يَقُو ُلَ :وإَنههُ َحؤ هدثَنَي أَبُؤو بَ ْك ٍؤر َو َ
ب َْن ا ْل َحك ََم ا ْل َ َز َاري َ قَال َ
ب َذ ْنبًا ث ُ هم َيقُؤو ُم
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
قَا َلَ :
س َمعَُْ َر ُ
سله َم َيقُو ُلَ ":ما َم ْن َر ُج ٍل يُ ْذ َن ُ
للهى ه
أبوجحيفة
- 1هذا الحديث رواه عدة من الصحابة غير علي  ،منهم :أنس وابن عباس و جابر بن عبد هللا و ُ
رضي هللا عنهم ,وذكره األلباني في صحيح الجامع( )8682وفي الصحيحة(.)822

عليا رضي هللا عنه قال  :ال يبلغني
 -2انظر :منهاج السنة )511/7 ( :و ذكر َأيصا في نفس الموضع أن ًّ
أحد أنه فضلني على أبي بكر و عمر إال جلدته جلد المفتري.
عن ٍ
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فَيَت َ َ
ّللا َإ هال َ
ّللاُ لَؤهُ ث ُؤ هم قَؤ َؤرأ َ َهؤ َذ َه ْاكيَؤؤةَ َ {:والهؤذ َ
َين َإ َذا
ِ ه ؤ ُؤر ث ُؤ هم يُ َ
لؤ َؤلي ث ُؤ هم يَ ْ
غ َؤ َؤر ه
سؤت َ ْ َ ُر ه َ
ؤؤؤر
اح َ
سؤؤؤؤت َ ْ َ ُروا َلؤؤؤؤذُنُوبَ َ ْم إَلَؤؤؤؤى َ
ّللا فَا ْ
فَعَلُؤؤؤؤوا فَ َ
شؤؤؤؤةً أ َ ْو َلَ ُمؤؤؤؤوا أ َ ْن ُ َ
سؤؤؤؤ ُ ْم َذ َكؤ ُ
لهؤ َ
ؤؤؤروا ه َ
ْاكيَ َة[سور لل عمران" ]135:
 وروى الِبراني( )1من حدي علي ٍ بن أبي ِالب أنه كان يحلد أن هللا أنؤزل اسؤمأبؤؤي بكؤؤر مؤؤن السؤؤماء :اللؤؤدي " وقؤؤال الحؤؤاف فؤؤي فؤؤتع البؤؤاري( :)7/9رجالؤؤه
ثقاَ أهك
 -9وفي كتب الشيعة االثنى عشرية ما يْكد ذلَ لمن أراد الح :
نم ع يم في كتاب ن البالغة  -الؤذي يعتقؤدون لؤحة كؤل مؤا فيؤه-
* فقد جاء ٌ
النم ك هل ما بنوه وزعموه عن عداو ولراع بين علي ٍ والشؤيهين أبؤي
ي دم هذا
ُ
بكر وعمر رةي هللا عن م يقول علي رةي هللا عنه في أبي بكؤر أو عمؤر رةؤي
هللا عن ما -على اهتالد بين شيوخ الشؤيعة فؤي ذلؤَ  " : -هلل بؤال ُء فؤالن( )2فلقؤد
ي الثوب ،
األود( ,)3وداوى العَ َمد( ,)4وأقام السنة وهلد ال تنة(، )5
َ
قَ هو ٍَ َم َ
ذهب نَق ه
قلي ؤل العي ؤب ،ألؤؤاب هيرهؤؤا وسؤؤب شؤؤرها ،أدى إلؤؤى هللا ِاعتؤؤه واتقؤؤاه بحقؤؤه"()6
َ َْ
ولوةود النم قال ميثم البحراني -وهو شؤيعي -فؤي شؤرحه "واعلؤم أن الشؤيعة
قد أوردوا هنا سؤْاال ً فقؤالوا :إن هؤذه الممؤادد التؤي ذكرهؤا فؤي حؤ أحؤد الؤرجلين
تنافي مؤا أجمعنؤا عليؤه مؤن تهِ ؤت م وأهؤذهما لمنلؤب الهالفؤة ،فذمؤا أن ال يكؤون
هذا الكالم من كالمه  ،وإما أن يكؤون إجماعنؤا هِؤأ " ثؤم ذهؤب إلؤى تأويؤل الكؤالم
بمؤؤا ال يسؤؤتقيم ويتنؤؤافى مؤ أهؤؤال علؤؤي رةؤؤي هللا عنؤؤه الؤؤذي ال يؤؤداهن فؤؤي الحؤ
(" )7

 -1المعجم الكبير للطبراني(= 55/1رقم )14وأنظر:اآلحاد والمثاني(= 70/1رقم  )6ألحمد بن عمرو بن
الضحاك أبو بكر الشيباني  .الناشر  :دار الراية.الرياض .الطبعة األولى.

2
الح َسن في سبيل هللا (أنظر :شرح نهج البالغة 97/4 :لميثم البحراني )
 أي :عمله َ -3وهو كناية عن تقويمه العوجاج الخلق عن سبيل هللا إلى االستقامة( .مثيم البحراني /شرح نهج البالغة:

)97/4

4
الصالح في تعليقه على نهج البالغة ص671:
 العمد بالهتحريك :العهلة .انظر :صبحي ه5
السابق).
 أي:تركها خلًفا ال هو أدركها وال هي أدركته (نفس المصدر ه6
الصالح
 -نهج البالغة :ص - 350:تحقيق صبحي ه

 -7ميثم البحراني /شرح نهج البالغة ()98/4
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و جؤؤاء فؤؤي شؤؤؤرد ن ؤؤ البالغؤؤة البؤؤؤن أبؤؤي الحديؤؤد  :قؤؤؤال علؤؤي عليؤؤه السؤؤؤالم :
":و إنا لنرى أبا بكؤر أحؤ ب ؤا  -أي بالهالفؤة  -إنؤه للؤاحب ال ؤار و إنؤا لنعؤرد
سنهه و لقد أمرنا رسول هللا للى هللا عليه وسلم باللال هل ه و هو حي " ()1
َ
* وفي الروةة من الكافي( )101/8في حدي أبي بلير و المرأ التي جاءَ إلى
أبؤي عبؤد هللا عليؤه السؤالم تسؤأل عؤن (أبؤي بكؤر وعمؤر) فقؤال ل ؤا :تولي مؤا ،قالؤؤَ:
فأقول لربي إذا لقيته أنَ أمرتني بواليت ماق قال :نعم()2
* وعؤؤن عؤؤرو بؤؤن عبؤؤد هللا قؤؤال :سؤؤألَ أبؤؤا جع ؤؤر محمؤؤد بؤؤن علؤؤي البؤؤاقر علي مؤؤا
السالم عن حليؤة السؤيودق فقؤال :ال بؤأأ بؤه ،قؤد َحلؤى أبؤو بكؤر اللؤدي سؤي ه،
قلَ :فتقول :اللدي ق قال :فوثب وثبة واستقبل الكعبة وقؤال :نعؤم ,اللؤدي نعؤم
اللدي  ،فمن لم يقل له اللدي فؤال لؤد هللا لؤه قؤوال ً فؤي الؤدنيا وال فؤي اكهؤر
"()3
* وفؤي أجوبؤة اهمؤام محمؤد بؤن علؤي بؤن موسؤى بؤن جع ؤر علؤي م السؤالم الملقؤب
بؤؤؤؤالجواد ،علؤؤؤؤى مسؤؤؤؤا ل يحيؤؤؤؤى بؤؤؤؤن أكؤؤؤؤثم فؤؤؤؤي مجلؤؤؤؤأ المؤؤؤؤأمون ومن ؤؤؤؤا :
 -1شرح نهج البالغة البن أبي الحديد( )50/2دار إحياء الكتب العرحية الطبعة األولى 1959م.وقد رواه

الحاكم في المستدرك( - 70/3برقم -)4422بسند جيد -وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم

يخرجاه ووافقه الذهبي.

سألت اإلمام الخوئي عن قول أبي عبد هللا للمرأة بتولي أبي بكر وعمر ،قال:
 -2وقال حسين الموسوي :لما
ُ
إنما قال لها ذلك تقية  .وأقول لإلمام الخوئي :إن المرأة كانت من شيعة أهل البيت ،وأبو بصير من أصحاب

الصادق  فما كان هناك موجب للقول بالتقية لو كان ذلك صحيحاً ،فالحق إن هذا التبرير الذي قال به أبو
القاسم الخوئي غير صحيح.أهـ من كتاب هلل ثم للتاريخ ص29 :

 -3كشف الغمة في معرفة األئمة لعلي األرحلي (, )360/2و هذه الرواية كما تدل على فضل أبي بكر فإنها
أيضا تدل داللة واضحة على احتجاج آل البيت بفعل الصحابة ,كما هو واضح من كالم اإلمام الباقر وورد ما
ً

أيضا عن أخيه اإلمام زيد كما ذكرت عنه كتب الشيعة الزيدية ,في أكثر من موضع ,ومنها ما
يدل على ذلك ً
جاء في كتاب المجموع(الذي يشمل أحاديث اإلمام زيد عن آبائه عليهم السالم ,وكذا فتاويه) " :قال أبو خالد
:سألت اإلمام زيد بن علي عليهما السالم عن نكاح األكفاء فقال :الناس بعضهم أكفاء لبعض عرحيهم

وعجميهم ,وقرشيهم وهاشميهم ,إذا أسلموا وآمنوا ,فدينهم واحد ,لهم ما لنا وعليهم ما علينا ,دماؤهم واحدة
وديانتهم واحدة وفرائضهم واحدة ,ليس لبعضهم على بعض في ذلك فضل وقد قال تعالىَ {:وَال ُتْن ِك ُحوا
ِ
جميعا العرحي والعجمي أن ينكحوا بنات المؤمنين من
ين َحاتى ُي ْؤ ِمُنوا}[البقرة ]221:فأذن للمؤمنين
اْل ُم ْش ِرك َ
ً

جميعا عرحيهم وعجميهم إذا أسلموا ,وقد تزوج زيد بن حارثة -وهو مولى -زينب بنت جحو وهي
المشركين
ً
بالل هال َة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف ,وتزوج زريق-مولى رسول هللا صلى هللا
قرشية ,وتزوج ٌ
بنتا لعمرو بن
عليه وسلم -عمرة بنت بشير بن العاص بن أمية ,وتزوج عبد هللا بن رواح -مولى معاويةً -

أختا لعمرو بن حريث ,وتزوج أبو مخزام بن أبي فكيهة امرأة من بني زهرة ".أهـ
حريث ,وتزوج عمار بن ياسر ً
[أنظر المجموع( )55/4وشرحه روض النضير]
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فقؤؤال يحيؤؤى بؤؤن أكؤؤثم :وقؤؤد روي أن السؤؤكينة تنِؤ علؤؤى لسؤؤان عمؤؤر فقؤؤال عليؤؤه
السؤؤؤؤالم" :لسؤؤؤؤَ بمنكؤؤؤؤر فةؤؤؤؤل عمؤؤؤؤر ،ولكؤؤؤؤن أبؤؤؤؤا بكؤؤؤؤر أفةؤؤؤؤل مؤؤؤؤن عمؤؤؤؤر"()1
ٍ
* ويروي السيد المرتةى في كتابه الشافي :عؤن جع ؤر بؤن محمؤد اللؤاد عليؤه
السؤالم ،أنؤه كؤان يتوالهمؤا – أي أبؤا بكؤر وعمؤر رةؤي هللا عن مؤا – ويؤأتي القبؤر
فيسلم علي ما م تسليمه على رسول هللا للى هللا عليه ولله وسلم ()2

 -6ال تع29:
ٱّلِل َوٱلهؤذ َ
ؤار ُر َح َمؤؤآ ُء َب ْيؤ َن ُ ْم تَؤ َؤرا ُه ْم
شؤدهل ُء َ
سؤؤو ُل ه َ
َين َم َعؤهُ أ َ َ
{ م َح همؤ ٌد هر ُ
علَؤؤى ٱ ْل ُك ه َ
سي َما ُه ْم فَؤي ُو ُجؤو َه َ ْم َم ْ
ٱّلِل َو َر ْ
ون فَ ْ
س هجدا ً يَ ْبت َ ُ َ
ؤن أَث َ َؤر
ةالً َم َن ه َ
ة َوانا ً َ
ُركهعا ً ُ
نجيؤ َل َكؤ َؤز ْرعٍ أ َ ْهؤ َؤر َج َ
شؤ ِْأَهُ
ٱه َ
ٱلسؤ ُجو َد َذ َلؤؤََ َمؤثَلُ ُ ْم فَؤي ٱلتهؤ ْؤو َرا َ َو َمؤثَلُ ُ ْم فَؤؤي َ
فَ َ
ؤار َوعَؤ َد
ست َ َوى َ
ب ٱلز هرا َ
ست َ ْلَ َ فَٱ ْ
آز َرهُ فَٱ ْ
علَى ُ
سوقَ َه يُ ْع َج ُ
ع َليَ َ ؤي َ َب َ ؤ ُم ٱ ْل ُك ه َ
ع َ يما ً
ٱّلِلُ ٱلهذ َ
َ َم ْن ُ م هم ْ َ َر ً َوأَجْ را ً َ
لا َل َحا َ
َين ل َمنُواْ َوع ََملُواْ ٱل ه
ه
والمعني:
محمؤؤد رسؤؤول هللا وألؤؤحابه الؤؤذين معؤؤه أشؤؤداء أقويؤؤاء علؤؤى الك ؤؤار ،متراحم ؤون،
كثيؤرا ،يرجؤون بؤذلَ ثوابًؤا ع ي ًمؤا
متعاِ ون فيما بين م ،تُبلرهم راكعين ساجدين
ً
يرا،
ع
من هللا ورةوانًا عمي ًما ،عالمت م هشو ٌ
ٌ
اهر فى وجوه م من أثر اللال كث ً
ذلَ هو ول م الع يم فى التورا  ،ول ت م فى اهنجيل كل ة زرع أهرج أول مؤا
ينش ؤ عنؤؤه ،فؤؤآزره ،فتحؤؤول مؤؤن الدقؤؤة إلؤؤى ال ل ؤ  ،فاسؤؤتقام علؤؤى ألؤؤوله ،يُعجؤؤب
الؤؤزراع بقوتؤؤه ،وكؤؤان المْمنؤؤون كؤؤذلَ ،لي ؤؤي هللا بقؤؤوت م الك ؤؤار ،وعؤؤد هللا هؤؤْالء
وأجؤرا ع ي ًمؤا
اللحابة الذين لمنوا وعملوا اللالحاَ م ر تمحو جمي ذنؤوب م،
ً
وهو الجنة

 -1االحتجاج للطبرسي)479/2( :

 -2كتاب الشافي( :ص ،)238:نقالً عن الشيعة وأهل البيت (ص . )59:وقد ورد في تلخيص الشافي :
) (2/428عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السالم( :أن رجالً من قريو جاء إلى أمير المؤمنين عليه

السالم ،فقال :سمعتك تقول في الخطبة آنفاً :اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين ،فمن هما؟ قال:

حبيباي وعماك :أبو بكر وعمر .إماما الهدى وشيخا اإلسالم ،ورجال قريو ،والمقتدى بهما بعد رسول هللا

صلى هللا عليه وآله وسلم ،من اقتدى بهما عصم ،ومن اتبع آثارهما هدي إلى صراط مستقيم) < .نقالً عن
الشيعة وأهل البيت (ص>)53:
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فاكية المباركة تتةمن ما يلي(:)1
 -1ثنؤؤاء هللا تعؤؤالى علؤؤى ألؤؤحاب رسؤؤوله لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم بالثنؤؤاء العؤؤاِر،
علَؤى
شدهل ُء َ
سو ُل ه َ
ٱّلِل َوٱلهذَي َن َمعَهُ أ َ َ
وش ادته لرسوله بلد الرسالة فقال { م َح هم ٌد هر ُ
قؤؤال أبؤؤو السؤؤعود :أي ي ؤؤرون لمؤؤن هؤؤالد ديؤؤن م الشؤؤد
ؤار ُر َح َمؤؤآ ُء بَ ْي ؤنَ ُ ْم
ٱ ْل ُك هؤ َ
واللالبة ،ولمن وافق م فؤي الؤدين الرحمؤة والرأفؤة قؤال الم سؤرون :وذلؤَ ألن هللا
أمرهم بال ل ة علي مَ {:و ْليَ َجدُواْ فَي ُك ْم َغ ْل َةً [التوبة]123 :
 -2المثل الذي ةربه هللا تعالى في اهنجيل للنبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم وألؤحابه
بأن م كالزرع ي ر في أول نباته رقيقا ً ةعي ا ً مت رقاً ،ثم ينبَ بعةه حول بعؤص،
وي ل ويتكامل حتى يقوى ويشتد وتعجب جودته ألؤحاب الزراعؤة ،العؤارفين ب ؤا،
فكذلَ النبي للى هللا عليه وسلم وألحابه كانوا فؤي أول اهسؤالم فؤي قلؤة وةؤعد
ثؤؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤؤم يزالؤؤؤؤؤؤؤوا يكثؤؤؤؤؤؤؤرون ويؤؤؤؤؤؤؤزدادون قؤؤؤؤؤؤؤو حتؤؤؤؤؤؤؤى بل ؤؤؤؤؤؤؤوا مؤؤؤؤؤؤؤا بل ؤؤؤؤؤؤؤوا
وما تةمنته اكية الكريمة من المثل المذكور جؤاء موةؤحا ً فؤي ليؤاَ مؤن كتؤاب هللا
تعالى كقولهَ { :و ْ
ون أَن يَؤت َ َه ه
ست َ ْ
ص ت َ َهؤافُ َ
ةؤعَ ُ َ
ِ َ ُك ُم
ٱذك ُُر ۤواْ إَ ْذ أَنت ُ ْم قَ َلي ٌل م ْ
ون فَؤي ٱأل َ ْر َ
آوا ُك ْم َوأَيه َدكُم َبنَل َْر َه [األن ال ]26 :اكية وقوله تعالىَ {:ولَقَ ْد نَ َ
اأ فَ َ
ل َؤر ُك ُم ه
ٱلنه ُ
ٱّلِلُ
أ ٱلهؤذ َ
َين َك َ ُؤرواْ َمؤن
بَبَد ٍْر َوأ َ ْنت ُ ْم أ َ َذلهؤةٌ [لل عمؤران ]123 :وقولؤه تعؤالى {:ٱ ْليَ ْؤو َم يَؤ َ َ
دَي َن ُك ْم فَالَ ت َ ْهش َْو ُه ْم َو ْ
ٱهش َْو َن [الما د  ]3 :اكية إلى غير ذلَ من اكياَ
هللا تعؤؤالى لللؤؤحابة فؤؤي اكهؤؤر بؤؤالم ر التامؤؤة واألج ؤر الع ؤؤيم والؤؤرز
 -3وعؤؤد َ
الكريم في جناَ النعيم ،الل م أرزقنا محبت م يا رب العالمين

في ت سير الجاللين:
ٱّلِلُ ٱلهؤؤؤذ َ
َ َمؤؤؤ ْن ُ م أي اللؤؤؤحابة و(مؤؤؤن) لبيؤؤؤان
{ َو َ
لؤؤؤ َل َح َ
َين ءا َمنُؤؤؤواْ َوع ََملُؤؤؤواْ ٱل ه
عؤؤؤ َد ه
ع َ يمؤا ً الجنؤة
الجنأ ال للتبعؤيص ألن ؤم كل ؤم باللؤ ة المؤذكور { هم ْ َ َؤر ً َوأَجْ ؤرا ً َ
وهما لمن بعدهم أيةا ً كما في لياَ أهك()2

ومن ت اسير االثنى عشرية:
قال الِبرسي في المجم :

 -1أنظر:صفوة التفاسير للصابوني (  ,) 227-228 /3أضواء البيان في تفسير القرآن للشنقيطي (/7

)398

 -2تفسير الجاللين :ص  683الناشر  :دار الحديث – القاهرة -الطبعة األولى.
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قال سؤبحانه { :محمؤد رسؤول هللا نؤم سؤبحانه علؤى اسؤمه ليزيؤل كؤل شؤب ة ,تؤم
الكالم هنا ,ثم أثنؤى علؤى المؤْمنين فقؤال { والؤذين معؤه أشؤداء علؤى الك ؤار رحمؤاء
بيؤؤن م قؤؤال الحسؤؤن :بلؤؤه مؤؤن تشؤؤددهم علؤؤى الك ؤؤار أن كؤؤانوا يتحؤؤرزون مؤؤن ثيؤؤاب
المشركين حتى ال تلتز بثياب م وعن أبدان م حتى ال تمأ أبؤدان م وبلؤه تؤراحم م
فيما بين م إن كان ال يرى مْمن مْمنا ً إال لافحه وعانقه ومثله قوله { أذلؤة علؤى
المْمنين أعز على الكافرين [الما د  { ]54 :تراهم ركعا ً سجدا ً هذا إهبار عؤن
كثر لالت م ومؤداومت م علي ؤا { يبت ؤون فةؤالً مؤن هللا ورةؤوانا ً أي يلتمسؤون
بذلَ زياد نعم م من هللا ويِلبون مرةاته إلى أن قال الِبرسي :
ثم قال سبحانه { وعد هللا الذين لمنوا وعملوا اللالحاَ أي وعد مؤن أقؤام علؤى
اهيمان والِاعة { من م م ر أي سترا ً على ذنوب م الماةية { وأجرا ً ع يمؤا ً
أي ثوابا ً جزيالً دا ما ً أهك()1

قال الِوسي في ت سيره التبيان:

{ وعؤؤد هللا الؤؤذين لمنؤؤوا يعنؤؤي مؤؤن عؤؤرد هللا ووحؤؤده وأهلؤؤم العبؤؤاد لؤؤه ولمؤؤن
بالنبي للى هللا عليه ولله ولدقه { وعملوا م ذلَ األعمال { اللؤالحاَ مؤن م
قيؤؤل :إنؤؤه بيؤؤان يهل ؤ م بالوعؤؤد دون غيؤؤرهم وقيؤؤل يجؤؤوز أن يكؤؤون ذلؤؤَ شؤؤرِا ً
فيمن أقام على ذلَ من م ،ألن من هرج عن هؤذه األولؤاد بالمعالؤي فؤال يتناولؤه
هذا الوعد { م ر أي سترا ً على ذنوب م الماةية { وأجرا ً أي ثوابؤا ً { ع يمؤا ً
يوم القيامة أهك()2

وقال الِباِبا ي في ت سيره الميزان:

وقولؤؤه { :وعؤؤد هللا الؤؤذين لمنؤؤوا وعملؤؤوا اللؤؤالحاَ مؤؤن م م ؤؤر وأجؤؤرا ً ع يم ؤا ً
ةمير { من م للذين معه ،و { من للتبعؤيص علؤى مؤا هؤو ال ؤاهر المتبؤادر مؤن
باهيمؤان حؤدوثا ً وبقؤا ًء
مثل هذا الن م وي يد الكؤالم اشؤتراِ الم ؤر واألجؤر الع ؤيم َ
وعمل اللالحاَ أهك()3
* فأنؤؤَ تؤؤرى فؤؤي األيؤؤة مؤؤد ًحا أللؤؤحاب النبؤؤي كمؤؤا هؤؤو ؤؤاهر ,لؤؤذلَ تؤؤرى ت اسؤؤير
الشيعة االثنى عشؤرية تت ؤ مؤ ت اسؤيرأهل السؤنة فؤي ذلؤَ ,ف ؤاهر اكيؤة يجبؤرهم
على ذلَ  ,ولكن لسوء اعتقاد أكثرهم في ُجل اللحابة ذهبؤوا إلؤى لهؤر كلمؤاَ فؤي
اكية لي سروها بما يت م أهوا م فلد في م قول هللا تعالى { :فَأ َ همؤا الهؤذ َ
َين فؤي
قُلُوبَ َ ْم َز ْي ٌه فَيَتهبَعُ َ
ون َما تَشَابَهَ َم ْنؤهُ ا ْبتَ َؤاء ا ْل َتْنَؤ َة َوا ْبتَ َؤاء تَأ ْ َوي َلؤ َه { لل عمؤران7:
وقؤول عمؤؤر بؤؤن الهِؤؤاب رةؤؤي هللا عنؤؤه  " :مؤؤا أهؤؤاد علؤؤى هؤؤذه األمؤة مؤؤن مؤؤْمن

 -1مجمع البيان ( )212-213/9
 -2التبيان ()338/9

 -3الميزان ( )301/18
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ين اه إيمانُؤه ,وال مؤن فاسؤ بؤين فسؤقه ,ولكنؤي أهؤاد علي ؤا رجؤالً قؤد قؤرأ القؤرلن
حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله"()1
ه
فؤؤذكروا فؤؤي ت اسؤؤيرهم أن كلمؤؤة (مؤؤن) فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالى { :وعؤؤد هللا الؤؤذين لمنؤؤوا
وعملؤؤوا اللؤؤالحاَ مؤؤن م م ؤؤر وأجؤؤرا ً ع يم ؤا ً للتبعؤؤيص  ,بمعنؤؤى أن وع ؤد هللا
بالم ر والجنة يتحق لؤبعص اللؤحابة دون بعؤص  ,حتؤى يهرجؤوا بؤذلَ كؤل مؤن
رةي بهالفة أبي بكر وعمؤر وعثمؤان بعؤد النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ,بنؤا ًء علؤى
عقيدت م أن الهلي ة بعؤد النبؤي هؤو علؤي بؤن أبؤي ِالؤب فتؤآمر اللؤحابة -بؤزعم م-
ل لب الهالفة من علي ٍ ,وإعِا ا ألبي بكر ,وبذلَ أهرجوهم من وعد هللا ل م في
هذه اكية ,م أن الثناء في أول اكية لعموم اللحابة حي قال( :والذين معه) ولؤم
يقل ( :وبعص الذين معه)  ,فان ر ماذا يلن ال وى بلاحبهق
(مؤن) فؤؤي اكيؤؤة ليسؤؤَ للتبعؤؤيص كمؤؤا
وقؤؤد ذكؤؤر أهؤؤل السؤؤنة فؤؤي ت اسؤؤيرهم أن كلمؤؤة َ
يزعم هْالء  ,بل هي على معنيين(:)2
األول :لبيان الجنأ والمثل  ,أي أن وعد هللا متحق ل م ومن هو مؤثل م ,كمؤا فؤي
أ َم َ
ور {الحؤ 30:
ٱلرجْ َ
ؤان َوٱجْ تَنَبُؤواْ قَ ْؤو َل ٱلؤز َ
قول هللا تعالى { :فَٱجْ تَنَبُواْ َ
ؤن ٱأل َ ْوث َ َ
فال يقول عاقل أن ( َمن) هنا تبعيةؤية وإال كؤان المعنؤى فؤاجتنبوا بعؤص األوثؤان وال
تجتنبؤوا بعةؤ ا وهذا باِؤل وإنمؤؤا (مؤؤن) هنؤا لبيؤؤان الجؤؤنأ والمثؤل فيكؤؤون المعنؤؤى
اجتنبؤؤوا الؤؤرجأ مؤؤن جؤؤنأ األوثؤؤان عموم ؤاً ,أو اجتنبؤؤوا الؤؤرجأ مؤؤن أمثؤؤال هؤؤذه
األوثان
(م ؤن) هنؤؤا للتوكيؤؤد فيكون المعنؤؤى  :وعؤؤدهم هللا تعؤؤالى كل ؤؤم م ؤؤر
الثاااني :كلمؤؤة َ
لا ,ويري ُد قِعَ الثؤوب كلؤه
وأجرا ع يما ,كما يقول العربي :قِعَ من الثوب قمي ً
ً
ٌ
ش َآ ٌء َو َرحْ َمؤة َل ْل ُم ْؤْ َمنَ َ
ينًٍ
لن َما ُه َو َ
قمي ً
لا ,وكما في قوله تعالىَ { :ونُنَ َز ُل َم َن ٱ ْلقُ ْر َ
{اهسراء 82:فليأ معنى اكية أن بعص القؤرلن شؤ ا ٌء للمؤْمنين وبعةؤه لؤيأ
ش ا ًء وإنما المعنى:القرلن كله ش ا ٌء للمْمنين  ,فكلمة(من)هنا مْكد للكالم
وممؤؤا سؤؤب بيانؤؤه يتةؤؤع أن معنؤؤى (مؤؤن م) فؤؤي اكيؤؤة المباركؤؤة -التؤؤي نحؤؤن بل ؤدد
ت سيرها -هي لبيان الجنأ والمثل ,أو للتأكيد علي م رةي هللا عن م أجمعين
د لكل ؤؤم لؤؤيأ في ؤؤا ذ ٌم لبعةؤ م  ,فزكؤؤى ؤؤاهرهم
ويْيؤؤد ذلؤؤَ سؤؤيا اكيؤؤة ف ؤؤي مؤؤد ٌ
بالسجود والركوع والتذلل له فقال(تراهم ركعا ً سجداً) وزكى باِن م فقال( :يبت ؤون
فةالً من هللا ورةواناً) فبان بذلَ مهؤال ت م التامؤة لمؤا عليؤه المنؤافقون مؤن هبؤ
ين يُ َهؤا َدع َ
الباِن والِويؤة كمؤا فؤي قولؤه تعؤالىَ { :إ هن ٱ ْل ُمنَؤافَ َق َ
ع ُ ْم
ٱّلِل َو ُه َؤو َهؤا َد ُ
ُون ه َ
ٱّلِل إَال ه قَ َلؤؤيالً
ؤاأ َوالَ يَؤ ْؤذك ُُر َ
سؤؤالَى يُؤ َؤرل ُء َ
َوإَ َذا قَؤؤا ُم ۤواْ إَلَؤؤى ٱل ه
ل ؤالَ َ قَؤؤا ُمواْ ُك َ
ون ٱلنهؤ َ
ون ه َ
 -1ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله
 -2تفسير القرطبي()230-231/16
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{النساء 142:بل إن قوله تعالى في مدد اللحابة { :تؤراهم ركعؤا ً سؤجدا ً يبت ؤون
فةالً مؤن هللا ورةؤوانا ً يؤدل علؤى االسؤتمرار ويْيؤد ذلؤَ أن هللا ًمكهؤن ل ؤم فؤي
األرص واسؤؤتهل م في ؤؤا ألن ؤؤم حققؤؤوا مؤؤا وعؤؤد هللا بؤؤه المؤؤْمنين فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالى:
ّللاُ الهؤؤؤذ َ
ص َك َمؤؤؤا
{ َو َ
لؤؤؤا َل َحا َ
َين ل َمنُؤؤؤوا َمؤؤؤن ُك ْم َوع ََملُؤؤؤوا ال ه
َ لَيَ ْ
سؤؤؤت َ ْه َل َنه ُ م فَؤؤؤي ْاأل َ ْر َ
عؤؤؤ َد ه
د الهذ َ
َين َمن قَ ْب َل َ ْم { النور55:
ا ْ
ست َ ْهلَ َ
* ه
إن مؤؤن تؤؤدبر كتؤؤاب هللا تعؤؤالى بذنلؤؤاد وعؤؤدم اتبؤؤاع لل ؤؤوى عؤؤرد فةؤؤل ألؤحاب
النبي للى هللا عليه وسلم ,وأن م هير أتباعٍ لهيؤر نبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ,فمؤا
ب أعانوه على دعوتؤه ونشؤر دينؤه كمؤا رز نبينؤا لؤلى هللا عليؤه
رز نبي بألحا ٍ
وسلم,إن هللا تبارَ وتعالى أثنى علي م في مواة كثيؤر مؤن كتابؤه فقؤال تعؤالى{ :
ؤن الهؤذ َ
ست َ َوي َمنكُم هم ْن أَن َ َ َمن قَ ْب َل ا ْل َتْعَ َوقَات َ َل أ ُ ْولَ َؤََ أ َ ْع َؤ ُم د ََر َجؤةً َم َ
َين أَن َقُؤوا
َال يَ ْ
سنَى {الحديد 10:أي الذين أن قوا من قبل ال تع
َمن بَ ْع ُد َوقَاتَلُوا َوك ًُّال َو َ
ّللاُ ا ْل ُح ْ
ع َد ه
والذين أن قوا من بعد ال تع كل م وعدهم هللا تبارَ وتعالى ال ُحسؤنى  ,ومؤاذا يترتؤب
على وعد هللا تبارَ وتعؤالى بالحسؤنىق يترتؤب عليؤه الجنؤة كمؤا قؤال هللا تعؤالى { َإ هن
سؤ َمعُ َ
الهذ َ
سؤ َ ا َو ُهؤ ْم فَؤي
سنَى أ ُ ْولَ َََ َ
ون َح َ
ع ْن َ ا ُم ْبعَدُو َن * َال يَ ْ
سبَقََْ لَ ُ م َمنها ا ْل ُح ْ
سي َ
َين َ
سؤؤؤؤ ُ ْم َها َلؤؤؤؤد َ
ُون {األنبياء , 102-101:وأهبؤؤؤؤر هللا تعؤؤؤؤالى أن
َمؤؤؤؤا اشْؤؤؤؤت َ َ َْ أَن ُ ُ
الم اجرين واألنلار هم المْمنون حقًا ووعؤدهم  -بؤال اسؤتثناء -بؤالم ر والؤرز
{واله ؤذ َ
ّللا
س ؤبَي َل َ
َين ل َمنُؤؤواْ َو َهؤؤا َج ُرواْ َو َجا َه ؤدُواْ فَؤؤي َ
الكؤؤريم فؤؤي الجنؤؤة فقؤؤال تعؤؤالىَ :
ؤؤؤرواْ أُولَؤؤؤؤك َََ ُهؤؤؤؤ ُم ا ْل ُم ْْ َمنُؤ َ
َوالهؤؤؤؤذ َ
ؤؤؤري ٌم
لوواْ هونَ َ
َين َ
لؤ ُ
ؤؤؤون َحقؤؤؤؤا ً له ُ ؤؤؤؤم هم ْ َؤؤؤؤ َر ٌ َو َر ْز ٌ َكؤ َ
[األن ال]74:
وكذلَ أثنى هللا تعالى علي م فؤي سؤور التوبؤة  -التؤي فةؤحَ المنؤافقين وهؤي مؤن
َين ل َ َمنُؤؤوا َمعَ ؤهُ
سؤؤو ُل َواله ؤذ َ
الر ُ
ؤن ه
لواهؤؤر سؤؤور القؤؤرلن نؤؤزوال ً( - )1فقؤؤال تعؤؤالى  { :لَ َكؤ َ
سؤ َ ْم َوأُولَ َؤؤََ لَ ُ ؤ ُم ا ْل َه ْيؤ َؤراَُ َوأُولَ َؤؤََ ُهؤ ُم ا ْل ُم ْ َل ُحؤ َ
ؤون * أ َ َ
َجا َهؤدُوا َبؤأ َ ْم َوا َل َ ْم َوأ َ ْن ُ َ
عؤ هد ه
ّللاُ
ار َها َلد َ
َين فَي َ ؤا َذ َلؤََ ا ْل َ ْؤو ُز ا ْلعَ َ ؤي ُم [اكيتؤان88 :
لَ ُ ْم َجنها ٍ
َ تَجْ َري َم ْن تَحْ تَ َ ا ْاأل َ ْن َ ُ
َ تجؤؤري
 ]89،وبعؤؤدها بعؤؤد ليؤؤاَ أهبؤؤر تعؤؤالى بأنؤؤه رةؤؤي عؤؤن م وأعؤؤد ل ؤؤم جنؤؤا ٍ
ي في قول هللا تبارَ وتعالى في م :
تحت ا األن ار هالدين في ا أبداً ,وذلَ واةع جل ،
ل َار َوالهذ َ
اج َر َ
ون األ َ هولُ َ
سا َبقُ َ
ين َواألَن َ
َين اتهبَعُؤو ُهم َب َذحْ َ
{ َوال ه
ون َم َن ا ْل ُم َ َ
س ٍ
ؤان َر َةؤ َ
ي هللاُ
ار َها َلؤ َد َ
عن ُ م َو َر ُ
ب ٍَدًا َذلؤََ
ع ْنهُ َوأ َ َ
ةو ا ْ َ
َ
ع هد لَ ُ م َجنهؤا ٍ
ين فَي َ ؤا أ َ َ
َ ت َجْ ؤ َري ت َحْ ت َ َ ؤا األ ْن ْؤ ُ
ال ؤ ْؤو ُز العَ َ ي ُم {التوبؤؤة 100:وأن ؤؤر كيؤؤد قيهؤؤد االتبؤؤاع باهحسؤؤان فقؤؤال{ َواله ؤذ َ
َين
ؤؤان ولؤؤم يؤؤذكر هؤؤذا القيؤؤد مؤؤ السؤؤابقين األولؤؤين مؤؤن الم ؤؤؤاجرين
اتهبَعُؤؤو ُهم َب َذحْ َ
س ٍ
واألنلار ألن م كل م محسنون ,فتدبر
ين الهؤذ َ
ؤاج َر َ
َيؤار َه ْم َوأ َ ْم َؤوا َل َ ْم
َين أ ُ ْه َر ُجؤوا َمؤن د َ
ولنتدبر قول هللا تعالىَ { :ل ْل ُقَ َراء ا ْل ُم َ َ
ّللا َو َر ْ
ؤون فَ ْ
لؤؤا َدقُ َ
لؤ ُؤر َ
يَ ْبت َ ُؤ َ
ون *
ةؤ ًؤال َم ؤ َن ه َ
سؤؤولَهُ أ ُ ْولَ َؤؤََ ُه ؤ ُم ال ه
ةؤ َؤوانًا َويَن ُ
ّللا َو َر ُ
ون ه َ
ؤون َمؤ ْ
ؤن َهؤؤا َج َر َإلَؤ ْي َ ْم َو َال يَ َجؤد َ
ؤان َمؤؤن قَؤ ْب َل َ ْم يُ َحبؤ َ
اهي َمؤ َ
َوالهؤذ َ
ُون فَؤؤي
َين تَبَؤ هؤوُْوا الؤد َ
هار َو ْ َ
س َ ْم َولَ ْو ك َ
ُور َه ْم َحا َجةً َم هما أُوتُوا َويُ ْْثَ ُر َ
ون َ
لةٌ َو َمن يُؤو َ
لا َ
َان بَ َ ْم َه َ
علَى أَن ُ َ
ُ
لد َ
 - 1لهر سور القرلن نزوالً سور النلر وهي التي نزلَ بعد سور التوبة
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س َه َفأ ُ ْو َل َؤََ ُهؤ ُم ا ْل ُم ْ َل ُح َ
ون {الحشؤر , 9-8:و قؤول هللا تبؤارَ وتعؤالى {:لَقَؤ ْد
ُ
ش هع َن ْ َ
ش ؤ َج َر َ فَعَ َلؤؤ َم َمؤؤا فَؤؤي قُلُؤؤو َب َ ْم فَؤؤأ َ َ
َؤؤن ا ْل ُمؤ ْؤْ َمنَ َ
نز َل
ين َإ ْذ يُبَا َيعُونَؤؤََ تَحْ ؤؤََ ال ه
ي ه
ّللاُ ع َ
َر َة ؤ َ
علَؤؤؤ ْي َ ْم َوأَثَؤؤؤابَ ُ ْم فَتْ ًحؤؤؤا قَ َريبًؤؤؤا {ال تع 18 :فؤؤؤان ر كيؤؤؤد ز هكؤؤؤى هللا تعؤؤؤالى
سؤؤؤ َكينَةَ َ
ال ه
فعل م(إذ يبايعونَ) وز هكى باِن م(فعلم ما في قلوب م) لذلَ نؤالوا رةؤا هللا ,ونؤزول
السكينة وال تع القريب ,وكانوا أل ًا وأربعما ة( )1أو يزيدون
وقال ابن عباأ :قد أهبرنا هللا عز وجل في القرلن أنه رةي عن ألحاب الشجر
 ،فعلم ما في قلوب م  ،ف ل أهبرنا أنه سهِ علي م بعد ذلَق(")2
وأق و  :هؤؤل مؤؤن رةؤؤى عنؤؤه هللا تعؤؤالى يمكؤؤن أن يكؤؤون منافقًؤؤاق إن هللا تع ؤالى ال
يرةؤؤى إال عؤؤن المؤؤْمنين ألن هللا تبؤؤارَ وتعؤؤالى يعلؤؤم مؤؤا كؤؤان و مؤؤا يكؤؤون ومؤؤا هؤؤو
كا ن إلى يوم القيامة ,فاهلل سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وال يرةؤى هللا عؤن قؤوم
يعلم أن م سيُهتم ل م بالن ا أوالك ر والعياذ باهلل
إن من أبرز ل اَ المنافقين في كتؤاب هللا جؤل وعؤال أن ؤم أجؤبن النؤاأ  ,يهؤافون
علؤؤى أن س ؤ م ويهؤؤافون المؤؤوَ ولؤؤذلَ تجؤؤدهم مذبؤؤذبين كمؤؤا قؤؤال هللا جؤؤل وعؤؤال {
م َذ ْب َذ َب َ
ين بَي َْن َذ َلََ الَ َإلَى َهكُْالء َوالَ َإلَى َهكُْالء [النساء  ]143ف ل هؤذه اللؤ اَ
هي ل اَ ألحاب محمد للى هللا عليه ولله وسلم الذين بؤاعوا أن سؤ م وأشؤتروا
الجنة و الذين ةؤحوا باألوِؤان واألمؤوال وأغلؤى مؤا يملكؤون وبؤذلوا كؤل شؤيء فؤي
سبيل هللا تبارَ وتعالى,وهم الذين قؤاتلوا المرتؤدين بعؤد وفؤا النبؤي لؤلى هللا عليؤه
وسلم  ,وهم الذين فتحوا البالد  ,فتحوا ال ند والسند وفتحوا الشام وملؤر وفتحؤوا
العرا وبالد فارأ ,وكسروا شوكة الروم,ونشروا الدين وعلؤَ رايؤة التوحيؤد فؤي
كثير من جنباَ األرص على أيدي م  ,ثم يقال عن م – بعد ثناء هللا علي م ورةاه
عن م-أن م باعوا دين م من أجل الدنيا بعد وفا النبي للى هللا عليؤه وسؤلم ولؤم
يبؤؤ علؤؤى اهسؤؤالم إال ثالثؤؤة!! وقيؤؤل أربعؤؤة  ,وقيؤؤل غيؤؤر ذلؤؤَ( )3و فؤؤي ت سؤؤير
 -1روى أحمد()14352والبهاري()4560ومسلم()1856ع َْن جَابَ ٍر قَا َلُ :كنها يَ ْو َم ا ْل ُح َد ْي َبيَ َة أَ ْل ًا َوأَ ْر َب َ َما َ ٍة فَقَا َل
ص"
ّللاُ َ
لَنَا النهبَي َ
علَ ْي َه َو َ
سله َم " :أ َ ْنت ُ ْم ا ْليَ ْو َم َهي ُْر أ َ ْه َل ْاأل َ ْر َ
ل هلى ه
 -2رواه الحاكم في المستدرَ(-143/3رقم )4652والنسا ي في الكبرى(-112/5رقم)8409
كذبا أنه قال  :كان الناس أهل ردة بعد النبي إال ثالثة " [.تفسير العياشي
 - 3يروون عن أبي جعفر ً
( )199/1و البحار للمجلسي (.] )333/22

أيضا في كتاب الكافي( :)244 / 2عن حمران قال  :قلت ألبي جعفر "ع" ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما
-و ً

أفنيناها ؟  .فقال  :أال أخبرك بأعجب من ذلك ؟ قال  .فقلت بلى  .قال  :المهاجرون واألنصار ذهبوا  ..إال

ثالثة "

 -وذكر الكشي صاحب كتاب معرفة أخبار الرجال(رجال الكشي رقم  ) 24بسنده عن أبي بكر الحضرمي :

"قال أبو جعفر الباقر عليه السالم :ارتد الناس إال ثالثة نفر :سلمان وأبوذر والمقداد ،قال :قلت :فعمار؟ قال:

قد كان حاص حيصة ثم رجع ،ثم قال أبو جعفر الباقر عليه السالم :إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء
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العياشي( )199/1بسنده عن ال ةيل بن يسار عن أبي جع ؤر عليؤه السؤالم قؤال :
إن رسول هللا للى هللا عليه ولله وسلم لما قبص لار الناأ كل م أهل جاهليؤة اال
أربعؤؤة :علؤؤى والمقؤؤداد وسؤؤلمان وأبؤؤو ذر  ،فقلؤؤَ  :فعمؤؤار ق فقؤؤال  :إن كنؤؤَ تريؤؤد
الذين لم يدهل م شؤ ف ؤْالء الثالثؤة " ولسؤَ أدري أيؤن ذهبؤَ العقؤولق أنكؤذب
كتؤؤاب هللا عؤؤز وج ؤل الؤؤذي ال يأتيؤؤه الباِؤؤل مؤؤن بؤؤين يديؤؤه و ال مؤؤن هل ؤؤه ,ونلؤؤد
رواياَ الكذابين والزنادقة الذين يريدون هدم الدين وتمزي األمةق

وفي السنة أحادي كثير تبين فةا ل اللحابة نذكر من ا:
 -1مؤؤؤا رواه البهؤؤؤاري(  )3470ومسؤؤؤلم()2540عؤؤؤن أبؤؤؤي سؤؤؤعيد الهؤؤؤدري ورواه
سؤله َمَ :ال
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
مسلم( -)2541والل له -عن أبي هرير  :قَا َل َر ُ
للهى ه
سي َبيَ َد َه َل ْو أ َ هن أ َ َح َد ُك ْم أ َ ْن َؤ َ َمثْؤ َل أ ُ ُحؤ ٍد
سبوا أ َ ْ
سبوا أ َ ْ
ل َحا َبي ,فَ َوالهذَي َن ْ َ
ل َحا َبيَ ,ال ت َ ُ
تَ ُ
َذ َهبًا َما أَد َْرََ ُم هد أ َ َح َد َه ْم َو َال نَ َلي َهُ"
فالمقداد ،وأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض ....وأما أبوذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت ولم يكن
تأخذه في هللا لومة الئم فأبى إال أن يتكلم فمر به عثمان  ،فأمر به  ،ثم أناب الناس بعد  ،وكان أول من

أناب أبو ساسان األنصاري وأبو عمرة وشتيرة وكانوا سبعة فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين ( عليه السالم )

إال هؤالء السبعة " [ .بحار األنوار(] )239/28
 و قالوا  :إن الرسول ابٌتلِي بأصحاب قد ارتدوا من بعده عن الدين إال القليل.َ
السيد مرتضى الحسيني الفيروز آبادي النجفي "كتاب السبعة من السلف" المكتبة الثقافية " ص . 7

 أما موقفهم من أبي بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة  :فقد قال المجلسي مبيًنا عقيدةاالثنى عشرية حسب رأيه " :وعقيدتنا في التبرؤ :أننا نتب أر من األصنام األرحعة :أبي بكر وعمر وعثمان

ومعاوية ،والنساء األرحع :عائشة وحفصة وهند وأم الحكم ،ومن جميع أتباعهم وأشياعهم ،وأنهم شر خلق هللا
على وجه األرض ،وأنه ال يتم اإليمان باهلل ورسوله واألئمة إال بعد التبرؤ من أعدائهم" .حق اليقين ،لمحمد

الباقر المجلسي ،ص ، 519وقال المجلسي  « :األخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب

لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى وفيما أوردناه كفاية لمن أراد هللا

هدايته إلى الصراط المستقيم» (بحار األنوار.)399/30

حتى العباس وعقيل وهما من أعمام الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن بني هاشم لم يسلما من الطعن فقد

عباسا لم يكن من المؤمنين الكاملين وأن عقيالً كان مثله
ذكر محمد باقر المجلسي "أنه يثبت من أحاديثنا أن
ً
أيضا قال المجلسي" :روى اإلمام محمد
(في عدم كمال اإليمان)"  .كتاب حياة القلوب،ج ،2ص ، 866وكذلك ً
الباقر عن اإلمام زين العابدين عليه السالم بسند معتمد أن هذه اآلية (من كان في هذه أعمى فهو في اآلخرة

أعمى وأضل سبيال) ،فقال اإلمام زين العابدين  :نزلت في حق عبدهللا بن عباس وأبيه" .حياة القلوب ،ج،2

ص, 865وانظر مستدرك سفينة البحار لعلي الشاهرودي(.)448/7
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 -2فؤؤي اللؤؤحيحين :البهؤؤاري( )2509ومسؤؤلم()2533ع ْ
ّللا بؤؤن مسؤؤعود
َؤؤن َ
عبْؤؤ َد ه َ
اأ قَ ْرنَؤي ,ثُؤ هم الهؤ َذ َ
ين
ّللاُ َ
ّللاُ َ
ع ْنهُ ع َْن النه َبي َ َ
علَيْؤ َه َو َ
سؤله َم قَؤا َلَ ":هي ُْؤر النهؤ َ
للهى ه
ي ه
َر َة َ
ش ؤ َ ا َد ُ أ َ َح ؤ َد َه ْم يَ َمينَ ؤهُ َويَ َمينُ ؤهُ
يَلُؤؤونَ ُ ْم ,ث ُ ؤ هم اله ؤذ َ
س ؤبَ ُ َ
َين يَلُؤؤونَ ُ ْم ,ث ُ ؤ هم يَ َجؤؤي ُء أ َ ْق ؤ َوا ٌم ت َ ْ
ش َ ا َدتَهُ"
َ
سؤله َم َال
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
 -3عن جابر بن عبد هللا رةي هللا عنه قَا َل:قَا َل َر ُ
للهى ه
ؤار أ َ َح ؤ ٌد َم همؤ ْ
ش ؤ َج َر َ "[ لؤؤحيع:رواه أحمؤؤد( )14820وأبؤؤو
ؤن بَؤؤايَ َ تَحْ ؤؤََ ال ه
يَ ؤ ْد ُه ُل النهؤ َ
داود()4653والترمذي( )3860ولححه]
عؤ ْ
عؤ ْ
ؤن أَبَؤؤي بُؤ ْؤر َد َ َ
 -4روى مسؤؤلم ( )2531وغيؤؤره َ
ؤن أَبَي ؤ َه قَا َلَ :
ب َم ؤ َ
ل ؤله ْينَا ا ْل َم ْؤ َؤر َ
ي َم َعؤهُ ا ْل َعشَؤا َء قَؤا َل:
ّللاُ َ
سو َل ه َ
سؤنَا َحتهؤى نُ َ
ّللا َ
سله َم ,ث ُ هم قُ ْلنَؤا :لَ ْؤو َجلَ ْ
علَ ْي َه َو َ
َر ُ
للهى ه
لؤ َل َ
ب ثُؤ هم
سنَا فَ َه َر َج َ
سو َل ه َ
ّللا َ
فَ َجلَ ْ
علَ ْينَا فَقَا َلَ :ما َز ْلت ُ ْم َها ُهنَاق قُ ْلنَا يَا َر ُ
لؤله ْينَا َمعَؤََ ا ْل َم ْ َؤر َ
سؤهُ إَلَؤى
سؤ ْنت ُ ْم أ َ ْو أ َ َ
أ َحتهى نُ َ
لؤ ْبت ُ ْم ,قَؤا َل :فَ َرفَؤ َ َرأْ َ
ي َمعَََ ا ْل َعشَا َء قَا َل :أَحْ َ
قُ ْلنَا نَجْ َل ُ
ل َل َ
اءَ ,وك َ
اء ,فَؤ َذ َذا
سؤ َم َ
سؤ َم َ
س َم َ
اء ,فَقَؤا َل :الن ُجؤو ُم أ َ َمنَؤةٌ َلل ه
سهُ َإلَى ال ه
يرا َم هما يَ ْرفَ ُ َرأْ َ
ال ه
َان َكثَ ً
ل َحابَي َما
س َما َء َما تُو َ
ل َحابَي ,فَ َذ َذا َذ َهبَُْ أَتَى أ َ ْ
ع ُدَ ,وأَنَا أ َ َمنَةٌ َأل َ ْ
َذ َهبََْ الن ُجو ُم أَتَى ال ه
عد َ
عد َ
ُون"
ل َحا َبي أَتَى أ ُ هم َتي َما يُو َ
يُو َ
ب أَ ْ
ُونَ ,وأ َ ْ
ل َحا َبي أ َ َمنَةٌ َأل ُ هم َتي ,فَ َذ َذا َذ َه َ
سؤ َعي ٍد ا ْل ُهؤد َْري َ ع ْ
 -5وروى مسلم( )2532ع ْ
سؤله َم
ّللاُ َ
َؤن النهبَؤي َ َ
علَيْؤ َه َو َ
َؤن أَبَؤي َ
لؤلهى ه
اأ َز َما ٌن يَ ْ ُزو فَ َا ٌم َم ْ
سؤو َل
قَا َل :يَأْتَي َ
ؤن النهؤا َأ فَيُقَؤا ُل لَ ُ ؤ ْم فَؤي ُك ْم َمؤ ْن َرأَى َر ُ
علَى النه َ
ون :نَعَ ْم ,فَيُ ْت َ ُع لَ ُ ْم ,ث ُ هم يَ ْ ُزو فَ َا ٌم َم ْ
سله َمق فَيَقُولُ َ
اأ فَيُقَؤا ُل
ّللاُ َ
هَ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
ؤن النهؤ َ
للهى ه
ؤن َرأَى َمؤ ْ
لَ ُ ؤ ْمَ :فؤؤي ُك ْم َمؤ ْ
س ؤله َمق فَ َيقُولُؤ َ
ؤون :نَ َع ؤ ْم,
ّللاُ َ
سؤؤو َل ه َ
ّللا َ
ؤن َ
علَ ْيؤ َه َو َ
ب َر ُ
لؤ َؤح َ
ل ؤلهى ه
ب َم ْ
ؤن َرأَى َم ْ
ؤاأ فَيُقَؤا ُل لَ ُ ؤ ْمَ :هؤ ْل فَؤي ُك ْم َم ْ
فَيُ ْت َ ُع لَ ُ ْم ,ث ُ هم يَ ْ ُزو فَ َا ٌم َم ْ
ؤن
ؤن َ
ل َؤح َ
ؤن النه َ
سله َمق فَيَقُولُ َ
ون :نَعَ ْم ,فَيُ ْت َ ُع لَ ُ ْم "
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
َ
علَ ْي َه َو َ
ب َر ُ
ل َح َ
للهى ه
ام َرأ َ َ َز ْي َد ب َْن َح َارثَةَ قَالََْ  :ك َ
سؤله َم
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
 -6ع َْن أ ُ َم ُمبَ َ
علَيْؤ َه َو َ
َان َر ُ
ش ٍر ْ
لؤلهى ه
أ
ار أ َ َح ٌد َ
َفي َب ْي َ
ش َ َد َبد ًْرا َوا ْل ُح َد ْي َب َيةَ" قَالََْ َح ْ َ
َ َح ْ َ
لةُ :أَلَ ْي َ
لةَ فَقَا َلَ ":ال َي ْد ُه ُل النه َ
ّللا
ّللاُ َ
سؤؤو ُل ه َ
عؤ هؤز َو َج ؤ هل َيقُ ؤو ُل َ {:و َإ ْن َم ؤ ْن ُك ْم َإ هال َو َار ُد َه ؤا [ مؤؤريم ]71:قَالَؤؤَْ  :قَؤؤا َل َر ُ
ه
سله َم :فَ َم ْه { ,ث ُ هم نُنَ َجي اله َذ َ
ين اتهقَ ْوا [مريم" ]72:
ّللاُ َ
َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
[لحيع:رواه أحمد( )27087وغيره]
 -7وفي السنن الكبرى للنسا ي( -)11508بسند لحيع -عن جؤابر عؤن رسؤول هللا
ار أحؤ ٌد بؤاي َ تحؤََ الشؤجر َ " يعنؤي :بيعؤة
للى هللا عليه وسؤلم قؤال " :ال يَؤده ُل النهؤ َ
الرةوان
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ّللا ب َ
ْؤن
 -8وفي اللحيحين :البهاري( )2845ومسؤلم( )2494وغيرهمؤا عؤن ُ
عبَيْؤ َد ه َ
ّللا
ّللاُ َ
س َؤمعَُْ َ
سؤو ُل ه َ
أَبَي َرافَ ٍ -كاتؤب علؤي -يَقُؤو ُل َ
ع ْنؤهُ يَقُؤو ُل :بَعَثَنَؤي َر ُ
ي ه
ع َليًّؤا َر َةؤ َ
سله َم أَنَا َوالز َبي َْر َوا ْل َم ْق َدا َد فَقَا َل :ا ْن َ
ِ َلقُوا َحتهى تَأْتُوا َر ْو َ
ةةَ َهاخٍ فَ َذ هن
ّللاُ َ
َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
ةؤةَ
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
الر ْو َ
َب َ ا َعينَة َمعَ َ ا َكت َ ٌ
اب ف ُهذوا َم ْن َ ا قا َل فا ْنِلَقنَا تَعَادَى َبنَؤا َه ْيلُنَؤا َحتهؤى أت َ ْينَؤا ه
ؤاب
اب فَقُ ْلنَا لَت ُ ْه َؤر َج هن ا ْل َكت َ َ
اب قَالََْ َما َم َعي َكت َ ٌ
فَ َذ َذا نَحْ ُن بَال ه َعينَ َة قُ ْلنَا لَ َ ا أ َ ْه َر َجي ا ْل َكت َ َ
ؤاب قَؤؤا َل فَأ َ ْه َر َجتْ ؤهُ َمؤ ْ
علَ ْي ؤ َه
ّللاُ َ
سؤؤو َل ه َ
ّللا َ
ال ؤ َ ا فَأَت َ ْينَ ؤا َب ؤ َه َر ُ
أ َ ْو لَنُ ْل َق ؤيَ هن الثَيَؤ َ
ل ؤلهى ه
ؤن َعقَ َ
اأ بَ َم هكؤؤةَ َمؤ ْ
سؤله َم فَؤ َذ َذا فَيؤ َه َمؤ ْ
شؤ َر َك َ
ؤن ا ْل ُم ْ
ين يُ ْهبَؤ ُؤر ُه ْم
ؤن َح َ
َو َ
ؤن أَبَؤؤي بَ ْلتَعَؤؤةَ إَلَؤؤى نَؤ ٍ
اِؤ َ
ب ْبؤ َ
سؤله َم:
ّللاُ َ
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
سو َل ه َ
ّللا َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
علَ ْي َه َو َ
سؤله َم فَقَؤا َل َر ُ
ص أ َ ْم َر َر ُ
َب َب ْع َ
لؤلهى ه
للهى ه
ْش ,
ّللاَ :ال ت َ ْع َج ْل َ
سو َل ه َ
ام َرأ ً ُم ْل َ
يَا َح َ
لقًا فَي قُ َري ٍ
ب َما َه َذاق قَا َل يَا َر ُ
ي َإنَي ُك ْنَُ ْ
اِ ُ
علَ ه
ين َمؤ ْ
ؤان َمؤ ْن َمعَؤؤََ َمؤ ْ
ؤن َمؤ ْ
يَقُؤؤو ُل ُك ْنؤؤَُ َح َلي ًؤؤا َولَؤ ْم أ َ ُكؤ ْ
ؤاج َر َ
سؤ َ ا َ ,و َكؤ َ
ؤن لَ ُ ؤ ْم
ؤن أ َ ْن ُ َ
ؤن ا ْل ُم َ ؤ َ
ون أ َ ْه َلي َ ْم َوأ َ ْم َوالَ ُ ْم  ,فَأَحْ بَبْؤَُ َإ ْذ فَؤاتَنَي َذ َلؤََ َم ْ
قَ َرابَاٌَ يَحْ ُم َ
ب فَؤي َ ْم أ َ ْن أَت ه َهؤ َذ
ؤن النه َ
سؤ َ
َع ْن َد ُه ْم يَدًا يَحْ ُم َ
ارتَ َدادًا ع َْن دَينَي َو َال َر ً
س َال َم
اه ْ
ون قَ َرابَتَي َ ,ولَ ْم أ َ ْفعَ ْلهُ ْ
ةا بَا ْل ُك ْ َر بَ ْع َد ْ َ
ّللا
ّللاُ َ
ل َدقَ ُك ْم ,فَقَا َل ُ
سؤو َل ه َ
سو ُل ه َ
سله َم :أ َ َما َإنههُ قَ ْد َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
ع َم ُرَ :يا َر ُ
 ,فَقَا َل َر ُ
للهى ه
َد ْعنَي أ َ ْ
عنُ َ َه َذا ا ْل ُمنَافَ َ  ,فَقَا َل للى هللا عليه وسؤلمَ :إنهؤهُ قَؤ ْد شَؤ َ َد بَؤد ًْرا َو َمؤا
ة َر ْب ُ
ّللا ا ه
ش ْت ُ ْم فَقَ ْد َ
غ َ ْرَُ لَ ُك ْم "
ِلَ َ َ
علَى َم ْن َ
ش َ َد بَد ًْرا فَقَا َل :ا ْع َملُوا َما َ
يُد َْريََ لَعَ هل ه َ
 -9أهرج الحاكم فؤي مسؤتدركه( )6656والِبرانؤي فؤي الكبيؤر(-140/17رقؤم)349
وغيرهما عن عويم بن ساعد رةي هللا عنه أن رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
ّللا ْ
ؤارا،
ار َلؤي أَلْؤ َحابًا ،فَ َجعَؤ َل َلؤي م ْنؤ ْهٍُ م ُو َز َرا َءَ ،وأ َ ْن َ
ارنَيَ ،وا ْهت َ َ
اهت َ َ
ل ً
قال  « :إَ هن ه َ
ؤاأ أَجْ َم َع َ
ؤين ،ال يُ ْقبَؤ ُل َم ْنؤهُ يَ ْؤو َم
َوأ َ ْ
سبه ُ ْم فَعَلَيْؤ َه لَ ْعنَؤةُ ه َ
ارا ،فَ َم ْن َ
ّللا َوا ْل َمال َكَؤ َة َوالنه َ
لَ ً
ع ؤ ْد ٌل( [» )1وقؤؤال الحاكم:هؤؤذا حؤؤدي لؤؤحيع اهسؤؤناد  ،ولؤؤم يهرجؤؤاه,
د َوال َ
ا ْل َقيَا َم ؤ َة َ
لؤ ْؤر ٌ
ووافقه الذهبي على تلحيحه ]

 -10روى أحمد( )20568وابن حبان في لحيحه( )7256وغيرهما عؤن عبؤد هللا
هللا فؤي ألؤحابي ،
هللا َ
بن م ل المزني قال :قال رسول هللا للى هللا عليؤه وسؤلم َ :
ال تتهؤؤذوهم غرةًؤؤا بعؤؤدي ،ف َمؤؤن أحؤؤب م فبَ ُحبَؤؤي أ َحؤؤبه م ،و َمؤؤن أ َ ْب َ َ
ةؤؤ م فبب ةؤؤي
أب ة م ،ومن لذاهم فقؤد لذانؤي ،ومؤن لذانؤي فقؤد لذى هللا تبؤارَ وتعؤالى ومؤن لذى
هللا فيوشَ أن يأهذه "
 -11في لحيحي البهؤاري( )17ومسؤلم( )74عؤن أنؤأ عؤن النبؤي لؤلى هللا عليؤه
وسلم قال" :ليةُ
ص األنلار "
اهيمان ُحب األنلار ،وليةُ النَ ا َ ب ُ
َ

* وأما األثار فكثير نذكر فقِ من ا:

سب الصحابة بطل عمُله.ألن بغضه
فرضا ,ويستفاد من هذا أن همن ا
 - 1أي:ال يقبل هللا تعالى منه نفالً وال ً
للصحابة وطعنه فيهم  -وهم نقلة الدين  -طعن في الدين .
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 -1قال عبؤد هللا بؤن مسؤعود :ه
إن هللا نَ ؤر فؤي قلؤوب العبؤاد فاهتؤار محمؤ ًدا لؤلى هللا
عليه وسلم فبعثه إلى هلقه فبعثه برسالته وانتهبه بعلمه ,ثم نَ ر فؤي قلؤوب النؤاأ
بعده فاهتار هللا له ألحابًا فجعل م أنلار دينه ووزراء نبيؤه لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
"()1
 -2وقال عبد هللا بن عمر رةي هللا عن ما :مؤن كؤان مسؤتنا فليسؤتن بمؤن قؤد مؤاَ,
أول ؤؤَ ألؤؤحاب محمؤؤد لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ,كؤؤانوا هيؤؤر هؤؤذه األمؤؤة ,أبَ هرهؤؤا قلوبً ؤا
وأعمق ا عل ًما ,وأقل ا تكل ًؤا ,قؤو ٌم اهتؤارهم هللا للؤحبة نبيؤه لؤلى هللا عليؤه وسؤلم,
ونقل دينه ,فتشب وا بأهالق م وِرا ق م  ,ف م ألحاب محمد للى هللا عليؤه وسؤلم
كانوا على ال دى المستقيم"()2
ألحاب
 -3وروى ابن بِة بذسناد لحيع عن ابن عباأ أنه قال " :ال تسبوا
َ
هير من عم َل
محم ٍد فلمقا ُم أح َدهم ساعة ،يعني م النبي للى هللا عليه وسلم ٌ ،
أحدكم أربعين سنة "( )3وروى أحمد -في فةا ل اللحابة -عن ابن عباأ أنه
قال :ال تسبوا ألحاب محمد للى هللا عليه وسلم فذن هللا عز وجل قد أمر
باالست ار ل م وهو يعلم أن م سيقتتلون (")4
* وفي كتب الشيعة االثنى عشرية ما يْكد ذلَ ,نذكر من ا:
 في بحار األنوار :قال النبي للى هللا عليه وسؤلمِ " :ؤوبى لمؤن رلنؤي ،وِؤوبىلمن رأى من رلني ،وِوبى لمن رأى من رأى من رلني"()5
 وفي كتاب الكافي:عن ابن حازم قال :قلَ ألبي عبد هللا فؤأهبرني عؤن ألؤحابرسول هللا للى هللا عليه وسلم لدقوا على محمد لؤلى هللا عليؤه وسؤلم أم كؤذبواق
قال :بل لدقوا(")6
لؤؤد ألحؤكاب النبؤؤي
 وفؤي ن ؤ البالغؤؤة وغيؤره ( : )7أن علؤؤي بؤن أبؤؤي ِالؤب َو َللى هللا عليه وسلم لشيعته فقال  :لقد رأيَ ألحاب محمد لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
 -1حلية األولياء( )375/1بسند صحيح.
 -2الحلية ( )305-306/1بسند صحيح.
 - 3ولححه األلباني في تحقيقه لشرد الِحاوية( ِ )530/1المكتب اهسالمي ,وقد روى ابن ماجة()162
نحوه عن ابن عمر وكذا أحمد في فةا ل اللحابة( 57 /1رقم 907/2-15رقم )1729
 - 4فةا ل اللحابة ألحمد بن حنبل( 59/1رقم )18
 -5بحار األنوار) 305 /22 ( :
 -6أصول الكافي ،)65/1( :بحار األنوار)228/2 (:

 -7نهج البالغة( )190/1بشرح الشيخ محمد عبده  ,وانظر :األمالي للشيخ المفيد(ص )197:ومستدرك
الوسائل( )467/4وخاتمة المستدرك (.)211/1
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 ،فما أرى أحدا ً يشؤب م مؤنكم  ,لقؤد كؤانوا يلؤبحون شؤعثا ً غبؤراً ،وقؤد بؤاتوا سؤجدا ً
وقيامؤؤا ً يراوحؤؤون بؤؤين جبؤؤا َه َ م وهؤؤكدودهم  ,ويق ؤؤون علؤؤى مثؤؤل الجمؤؤر مؤؤن ذكؤؤر
معؤؤكادهم ،كؤؤأن بؤؤين أعيؤؤن م ُر َك ؤب المعؤؤزي مؤؤن ِؤؤول سؤؤجودهم ،إذا ذكؤؤر هللا هملؤؤَ
أعين م حتى تبُ هل جيؤوب م ،ومؤكادوا كمؤكا يميؤكد الشجؤكر يؤوم الؤريع العالؤد ،هؤكوفا ً
من العقاب ورجكا ًء للثواب
وول م في هِبة أهؤرى بجميؤل اللؤ اَ ثؤم سؤ هماهم إهوانؤه وبؤين مؤدى اشؤتياقه
وحنينه إلي م وحسرته على فراق م فقال:
اهسالم فقبلوه ،وقرءوا القرلن فؤأحكموه ،وهيجؤوا َإلؤى
«أين القوم الذين دعوا َإلى َ
)
1
(
فول ؤؤوا لؤؤه َولَؤهَ اللقؤؤاد إَلؤى أوالدهؤؤا  ،وسؤؤلبوا السؤؤيود أغمادهؤؤا ،وأهؤؤذوا
الج ؤاد َ
ؤص نجؤؤا ،ال يبشؤؤرون
ؤص هلؤؤَ ،وبعؤ ٌ
بؤؤأِراد األرص زح ًؤؤا زح ًؤؤا ،ول ؤ ًا ل ؤ ًا ،بعؤ ٌ
باألحياء( ، )2وال يعزون على الموتى ،مره العيون من البكاء( ، )3همم البِون()4
ُْ
من اللؤيام ،ذبؤل الشؤ اه( )5مؤن الؤدعاء ،لؤ ر األلؤوان مؤن السؤ ر ،علؤى وجؤوه م
َ
غبر الهاشعينق! أول َ َإهواني الذاهبون ،فح لنا أن ن مأ َإلي م ،ونعؤص األيؤدي
على فراق م!»(.)6
وواةؤؤع مؤؤن قوله(أهؤؤذوا بؤؤأِراد األرص زح ًؤؤا زح ًؤؤا ،ولؤ ًا لؤ ًا ) أن ؤؤم جمؤ ٌ
كثيؤؤر جؤدًا  ،بعةؤ م أمؤؤواَ وبعةؤ م مؤؤازالوا أحيؤؤاء إلؤؤى علؤؤره ،وهؤؤذا يعنؤؤي أنؤؤه
يقلد جمي ألحاب النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم إذ ال يُعقؤل أنؤه يعنؤي ب ؤذا الكؤالم
مجرد الثالثة أو األربعة الذين يزعم الشيعة أن م فقِ الذين ثبتؤوا علؤى اهيمؤان بعؤد
وفا النبي للى هللا عليه وسلم وأما سا ر اللحابة عندهم فقد ارتدوا
ومن كالم لؤه للهؤوارج -الؤذين ك هؤروه وك هؤروا مؤن معؤه -مبيَنًؤا ل ؤم ةؤالل م وهِؤأ
فكرهم ,ومدافعًا عن اللحابة وسا ر المسلمين,فقال رةي هللا عنه:
«ف َذن أبيتم َإال أن تزعموا أني أهِأَُ وةللَُ  ،فَ َل َم تةللون عامة أمؤة محمؤد لؤلى
هللا عليؤه وسؤلم بةؤاللي ،وتأهؤذون م بهِ ؤي ،وتك ؤرون م بؤذنوبي! سؤيوفكم علؤى
عواتقكم ،تةعون ا مواة البرء والسقم ،وتهلِون من أذنب بمؤن لؤم يؤذنب ،وقؤد
علمتم أن رسول هللا للى هللا عليه وسلم رجم الزاني المحلن ،ثم للى عليؤه ،ثؤم
ومعنى ركب المعزى :جمع ركبة موصل الساق من الرجل بالفخذ  ,وخص ركب المعزى ليبوستها واضطرابها
من كثرة الحركة أي أنهم لطول سجودهم بطول سهودهم وكأن بين أعينهم جسم خشن يدور فيها فيمنعهم عن

النوم واالستراحة.

 -1اللقاح:جمع(لقوح) وهي الناقة.
 -2إذا بشروا بنجاة أحدهم وحياته لم يفرحوا ألن الموت في سبيل هللا عندهم أفضل من الحياة الدنيا.
ُ -3مْره:جمع(أمره) ُ ,فيقال :مرهت عينه إذا فسدت وابيضت.
 -4أي :بطونهم ضامرة .

-5ذبلت شفاههم:أي جفت ويبست لذهاب الريق .أنظر شرح محمد عبده لنهج البالغة(.)234-235/1
-6خطبة رقم()121من نهج البالغة( , )234-235/1بحار األنوار()363/33
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ورثه أهله ،وقتل القاتل وور ميراثه أهله ،وقِؤ يؤد السؤار  ،وجلؤد الزانؤي غيؤر
ه
المحلن ،ثم قسم علي مؤا مؤن ال ؤيء ،ونكحؤا المسؤلماَ ،فأهؤذهم رسؤول هللا لؤلى
اهسؤالم ،ولؤم
هللا عليه وسلم بذنوب م ،وأقام ح هللا في م ،ولم يمنع م س م م مؤن َ
يهرج أسما َءهم من بين أهله »(.)1
 وفي اللحي ة السجادية (م - ) 43 :وذكره فؤي هاتمؤة المسؤتدرَ( -)2جؤاء فؤيدعؤؤاء اهمؤؤام علؤؤي بؤؤن الحسؤؤين زيؤؤن العابؤؤدين عليؤؤه السؤؤالم بعؤؤد أن قؤؤام بالؤؤدعاء
واللؤؤال علؤؤى أتبؤؤاع الرسؤؤل قؤؤال ":الل ؤؤم وألؤؤحاب محمؤؤد لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه
هالة  ,الذين أحسنوا اللحبة  ،والذين أبلوا البالء الحسن في نلره  ،وكؤان وه ،
وأسرعوا إلؤى وفادتؤه  ،وسؤابقوا إلؤى دعوتؤه  ،واسؤتجابوا لؤه حيؤ أسؤمع م حجؤة
رساالته  ،وفارقوا األزواج واألوالد في إ ار كلمتؤه  ،وقؤاتلوا اكبؤاء واألبنؤاء فؤي
تثبيَ نبوته  ،وانتلروا به  ،ومن كانوا منِوين على محبتؤه  ،يرجؤون تجؤار لؤن
تبور في مودته  ،والذين هجرت م العشا ر وتعلقوا بعروته  ،وانت َ من م القرابؤاَ
 ،إذ سكنوا في ل قرابته  ،فال تنأ ل م الل م مؤا تركؤوا لؤَ وفيؤَ  ،وأرةؤ م مؤن
رةوانَ  ،وبما حاشوا الهل عليَ  ،وكانوا م رسولَ دعا لَ إليَ  ،واشؤكرهم
علؤؤى هجؤؤرهم فيؤؤَ ديؤؤار قؤؤوم م  ،وهؤؤروج م مؤؤن سؤؤعة المعؤؤاش إلؤؤى ةؤؤيقه  ،ومؤؤن
كثرَ في إعزاز دينَ من م لوم م "
 وفي بحار األنوار:عن موسى الكا م بن جع ؤر اللؤاد علي مؤا السؤالم قؤال :قؤالرسول هللا للى هللا عليه وسلم" :أنا أمنة أللحابي ،فذذا قُ َبةؤَ دنؤا مؤن ألؤحابي
ص ألحابي َدنَا من أمتؤي مؤا يوعؤدون،
ما يوعدون ،وألحابي أمنة ألمتي ،فذذا قٌبَ َ
وال يزال هذا الدين اهرا على األديان كل ا ما دام فيكم من قد رلني" ()3
ً
 و في الت سير المنسوب لامؤام الحسؤن العسؤكري عليؤه السؤالم (م )65يقؤول :إن كليم هللا موسى سأل ربه :هل في ألحاب األنبياء أكرم عندَ من لحابتيق قال
هللا عؤز وجؤل :يؤا موسؤى! أمؤا علمؤَ أن فةؤل لؤحابة محمؤد لؤلى هللا عليؤه وللؤه
وسلم على جمي لحابة المرسلين ،ك ةل محمد لؤلى هللا عليؤه وللؤه وسؤلم علؤى
جمي المرسلين والنبيين
 وعندما ةرب ابن ملجم الشقي الهارجي اهمام علي بن أبي ِالب عليه السؤالمهللا فؤي
هللا َ
وأحأ بالموَ ،أولؤى ولؤده الحسؤن عليؤه السؤالم ،وكؤان ممؤا قؤال لؤهَ :
هللا فؤؤي ألؤؤحاب نبؤؤيكم ،فؤؤذن رسؤؤول هللا
أمؤؤة نبؤؤيكم ،فؤؤال ي لمؤؤن بؤؤين أ ؤؤركم،
وهللا َ
َ

 -1خطبة رقم ( )127من نهج البالغة( , )8/2بحار األنوار(.)373/33

 - 2خاتمة المستدرك للمير از النوري () 211/1
 -3بحاراألنوار) 309-310 /22( :
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لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلى هللا عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه وللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم أولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم"

()1

وأولوهؤؤا علؤؤى أهؤؤوا م ,
ولكؤؤن الشؤؤيعة كعؤؤادت م تركؤؤوا روايؤؤاَ مؤؤدد اللؤؤحابة( ,)2ه
وأهذوا رواياَ الذم
فوا د ذات الة:
األولى :أجم أهل السنة والجماعة على عدالة كل اللؤحابة  ,لييؤاَ الكثيؤر التؤي
أثنى هللا علي م ب ا في كتابؤه ,ولألحاديؤ الؤوارد عؤن النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
في شأن م وقد ذكرنا ِرفًا من ا
 -1مقاتل الطالبيين ألبي الفرج األصفهاني (ص ،)39:كشف الغمة لألرحلي )(2/59

أيضا ما في نهج البالغة( -:) 357/2عندما اجتمع ناس إلى علي عليه السالم يشكون عثمان
 -2ومنها ً
دخل عليه اإلمام علي عليه السالم فقال( :إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وحينهم ،ووهللا ما أدري ما
أقول لك؟ ما أعرف شيئاً تجهله ،وال أدلك على أمر ال تعرفه ،إنك لتعلم ما نعلم ،ما سبقناك إلى شيء فنخبرك
عنه ،وال خلونا بشيء فنبلغكه ،وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا ،وصحبت رسول هللا صلى هللا عليه

وآله وسلم كما صحبنا ،وما ابن أبي قحافة وال ابن الخطاب أدلى بعمل الحق منك ،وأنت أقرب إلى رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم وشيجة رحم منهما ،وقد نلت من صهره ما لم يناال " وفي قوله ( ما أعرف شيئاً

علي بعلم عثمان وفضله لذا
تجهله ،وال أدلك على أمر ال تعرفه ،إنك لتعلم ما نعلم )...مايدل على اعتراف
ٍه
وموجها.وفيه ما يدل على اعترافه بأن أبا بكر وعمر كانا يقومان بالحق ويعمالن به لذا نصح
ناصحا
جاء له
ً
ً

نسبا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم منهما .
عثمان أن يكون أولى منهما بذلك ألنه أقرب ً

 وفي تفسيرالبرهان:)565 ،564/4( :عن عبد العظيم بن عبد هللا الحسني ،قال :حدثني علي بن محمد بنعلي الرضا عن أبيه عن آبائه ،عن الحسن بن علي عليهم السالم أنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وآله وسلم( :إن أبا بكر مني بمنزلة السمع ،وان عمر مني بمنزلة البصر ،وان عثمان مني بمنزلة الفؤاد –

قال :فلما كان من الغد دخلت عليه وعنده أمير المؤمنين عليه السالم ،وأبو بكر وعمر ،وعثمان ،فقلت له :يا
أبت ،سمعتك تقول في أصحابك هؤالء قوالً ،فما هو؟ فقال صلى هللا عليه وآله وسلم :نعم ،ثم أشار بيده
إليهم ،فقال :هم السمع والبصر والفؤاد).

و قال عليه السالم  -في الثناء على خباب رضي هللا عنه( :-يرحم هللا خباب بن األرث فلقد أسلم راغباً،

وهاجر طائعاً ،وقنع بالكفاف ،ورضي عن هللا وعاو مجاهداً) نهج البالغة ()672/4

و يقول صاحب االحتجاج :عندما جيء إلى أمير المؤمنين علي عليه السالم برأس الزحير بن العوام وسيفه،

فتناول سيفه ,وقال ( :طال وهللا ما جهلى به الكرب عن وجه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم) االحتجاج

للطبرسي (. )380/1وتوجد روايات أخرى عندهم في الثناء على الصحابةعامة وفي الثناء على كبار الصحابة
بأسمائهم خاصة.ولكنهم هجروها و هأولوها ,وليس هذا من اإلنصاف.
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م االعتراد بالت ؤاوَ بيؤن م فؤي المنزلؤة,وذلَ ال يةؤر ,فالرسؤل الؤذين هؤم أفةؤل
ةؤ ْلنَا بَ ْع َ
سؤ ُل فَ ه
ؤص
ةؤ ُ ْم َ
علَؤى بَ ْعؤ ٍ
البشؤر يت ؤؤاوتون فؤي المنزلؤؤة قؤال تعؤؤالى { :تَ ْلؤََ الر ُ
{البقؤؤر  253:واللؤؤحابة يهِ ؤؤون ويلؤؤيبون,ولكن هِؤؤأهم يكؤؤون عؤؤن اجت ؤؤا ٍد
من م ال عن تعمد ,وهوقليل ,إذا ما قورن بما ألابوا فيه ,وهؤم ليسؤوا بمعلؤومين,
فال علمة ألح ٍد بعد النبي للى هللا عليه وسلم
قال ابن حجر العسقالني:ات أهل السنة على أن الجمي عدول ولم يهالد في ذلَ
إال شذوذ من المبتدعة أهك()1
وقال الهِيب الب دادي :على أنه لو لم يرد مؤن هللا عؤز وجؤل ورسؤوله فؤي م شؤيء
مما ذكرناه -يقلد األدلة من الكتاب والسنة على عؤدالت م وفةؤل م-ألوجبؤَ الحؤال
التي كانوا علي ا  -من ال جر والج اد والنلر وبذل ال ُم واألموال وقتل اكبؤاء
واألوالد والمنالؤؤؤحة فؤؤؤي الؤؤؤدين وقؤؤؤو اهيمؤؤؤان واليقؤؤؤين -القِؤؤؤ علؤؤؤى عؤؤؤدالت م
واالعتقاد علؤى نؤزاهت م ,وأن ؤم أفةؤل مؤن المعؤدَلين والمؤزكين الؤذين يجي ؤون مؤن
بعدهم أبد اكبدين أهك ()2
وكذا نقل العراقي وابن اللالد وابن كثير وغيرهم اهجماع على عدالة اللحابة
الثانيااة :قؤؤال أبؤؤو ُزرعؤؤة الؤؤرازي « :إذا رأيؤؤَ الرجؤؤل ينؤؤتقم أحؤدًا مؤؤن ألؤؤحاب
رسول هللا للى هللا عليه وسلم فاعلم أنه زندي  ،وذلَ أن الرسول لؤلى هللا عليؤه
ألؤحاب رسؤول هللا،
وسلم ح والقرلن حؤ  ،وإنمؤا أدى إلينؤا هؤذا القؤرلن والسؤنن
ُ
وإنما يريدون أن يجرحوا ش ودنا ليبِلوا الكتاب والسنة ،والجؤرد ب ؤم أولؤى وهؤم
زنادقة"()3
الثالثة :قال القرِبي :روى أبو عرو الزبيري من ولد الزبير :كنؤا عنؤد مالؤَ بؤن
أنؤأ ،فؤذكروا رجؤالً ينؤتقم ألؤحاب رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ،فقؤرأ مالؤؤَ
ٱّلِل َوٱلهؤذ َ
ع َل َي َ ؤي َ َب َ ؤ ُم
ؤب ٱلؤز هرا َ
سؤو ُل ه َ
هذه اكية { م َح همؤ ٌد هر ُ
َين َم َعؤهُ حتؤى بلؤه { يُ ْع َج ُ
ار فقؤال مالؤََ :مؤن ألؤبع مؤن النؤاأ فؤي قلبؤه غؤي ٌ علؤى أحؤ ٍد مؤن ألؤحاب
ٱ ْل ُك ه َ
 -1الحاف ابن حجر /اإلصابة في تمييز الصحابة (.)17/1ومن التناقض العجيب عند الشيعة اإلمامية أنهم

يحكمون بالعدالة والصدق لمن زعم أنه رأى مهديهم المنتظر وال يحكمون بالعدالة لمن رأى النبي صلى هللا
عليه وسلم من الصحابة .يقول شيخهم الممقاني « :تشرف الرجل برؤية الحجة ـ عجل هللا فرجه وجعلنا من

كل مكروه فداه ـ بعد غيبته ،فنستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ضرورة (» تنقيح
المقال (.)211/1

أعظم وأولى من
فيقال لهم :ولماذا ال تجرون هذا الحكم على َم ْن رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ وهو
ُ
ُح اجتكم؟!
-2الخطيب البغدادي/الكفاية في علم الرواية ص96 :
 -3الكفاية في علم الرواية ص49:
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رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فقؤؤد ألؤؤابته هؤؤذه اكيؤؤة(يعني:لي ي ب ؤؤم الك ؤؤار)؛
ذكره الهِيب أبو بكر
قلؤَ :لقؤد أحسؤن مالؤؤَ فؤي مقالتؤه وألؤؤاب فؤي تأويلؤه فمؤؤن نقؤم واحؤدا ً مؤؤن م أو
ب العالمين ،وأبِؤل شؤرا المسؤلمين؛ قؤال
ِعن عليه في روايته فقد رد على هللا َر َ
ٱّلِل َوٱلهذ َ
ؤار اكيؤة وقؤال {:لهقَؤ ْد
شؤدهل ُء َ
سو ُل ه َ
َين َمعَهُ أ َ َ
هللا تعالى { :م َح هم ٌد هر ُ
علَؤى ٱ ْل ُك ه َ
ْ
ٱّلِلُ ع ََن ٱ ْل ُم ْْ َمنَ َ
ش َج َر َ [ال تع ]18 :إلى غيؤر ذلؤَ مؤن
ين َإذ يُبَا َيعُونَََ تَحْ ََ ٱل ه
ي ه
َر َة َ
اكي التؤؤؤي تةؤؤؤمنَ الثنؤؤؤاء علؤؤؤي م ،والشؤؤؤ اد َ ل ؤؤؤم باللؤؤؤد وال ؤؤؤالد؛ قؤؤؤال هللا
لء
ٱّلِل َ
تعؤؤالىَ {:ر َجؤؤا ٌل َ
ؤؤر َ
علَيْؤؤ َه [األحؤؤزاب ]2 3:وقؤؤالَ {:ل ْل ُقَ َ
لؤؤ َدقُواْ َمؤؤا عَا َهؤؤدُواْ ه َ
ٱّلِل َو َر ْ
ؤون فَ ْ
ةؤالً َم َ
ؤار َه ْم َوأ َ ْم َؤوا َل َ ْم يَ ْبت َ ُ َ
ين الهذ َ
اج َر َ
ة َؤوانا ً ك
ؤن ه َ
َين أ ُ ْه َر ُجواْ َمؤن َديَ َ
ا ْل ُم َ َ
ون [الحشؤؤر ،]8 :ثؤؤم قؤؤال عؤؤز مؤؤن قا ؤؤلَ {:وٱلهؤذ َ
لؤؤا َدقُ َ
َين
إلؤؤى قولؤؤه ك أ ُ ْولَؤؤك َََ ُهؤ ُم ٱل ه
ان َمن قَ ْب َل َ ْم ك إلى قوله ك فَأ ُ ْولَك َََ ُه ُم ٱ ْل ُم ْ َل ُح َ
ٱهي َم َ
ون [الحشر]9 :
تَبَ هو ُءوا ٱلد َ
هار َو َ
وهذا كله م علمه تبارَ وتعالى بحال م ومآل أمرهم"أهك()1
الرابعة :من تدبر كتؤاب هللا تعؤالى بذنلؤاد علؤم لؤد ألؤحاب محمؤد لؤلى هللا
عليؤؤه وسؤؤلم وعلؤؤؤو مكؤؤانت م وهلؤؤوهم مؤؤؤن الن ؤؤا  -كمؤؤا بيهنؤؤؤا سؤؤابقًا -وإنمؤؤا كؤؤؤان
المنافقون ف ة قليلة فةحت م سور التوبة وكان بعة م من األعراب وبعة م مؤن
أهل المدينة كعبد هللا بن أ ٍُُ بؤي َ بؤن سؤلول وألؤحابه  ,ولؤم يؤذكر القؤرلن أحؤدًا مؤن م
مؤؤن أهؤؤل مكؤؤة علؤؤى اهِؤؤال  ,وذلؤؤَ واةؤؤع فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالىَ { :و َم همؤ ْ
ؤن َحؤ ْؤولَ ُك ْم َم ؤ َن
ون َو َمؤ ْ
ب ُمنَؤؤا َفقُ َ
الن َؤؤا َ َال ت َ ْعلَ ُم ُ ؤ ْم نَحْ ؤ ُن نَ ْعلَ ُم ُ ؤ ْم
ؤن أ َ ْه ؤ َل ا ْل َمدَينَ ؤ َة َمؤ َؤردُوا َ
علَ ؤى َ
ْاأل َ ْعؤ َؤرا َ
س ؤنُعَ َذبُ ُ ْم َمؤ هؤرتَي َْن ث ُؤ هم يُؤ َؤرد َ
ؤيم [التوبؤؤة ]101:وبؤؤذلَ تعلؤؤم بِؤؤالن
ب َ
ون إَلَؤؤى َ
َ
ع َؤ ٍ
ع ؤ َذا ٍ
ات ام الشيعة ألبي بكر وعمر وعثمان وكبار اللحابة من الم اجرين بالن ا
سؤ لَ
الخامسة :قال الشعبي :ت اةلَ الي ود والنلؤارى علؤى الرافةؤة بهلؤلةُ ،
الي ودَ :من هير أهل َملتكمق فقؤالوا :ألؤحاب موسؤى وسؤ لَ النلؤارى :مؤن هيؤر
أهل َملهتكمق فقالوا :ألحاب عيسؤى وسؤ لَ الرافةؤة مؤن شؤر أهؤل َملؤتكمق فقؤالوا:
أمؤؤروا باالسؤؤت ار ل ؤؤم فسؤؤبوهم ،فالسؤؤيد علؤؤي م مسؤؤلول إلؤؤى يؤؤوم
ألؤؤحاب محمؤؤدَ ،
القيامة ،ال تقؤوم ل ؤم رايؤة ،وال تثبؤَ ل ؤم قؤدم ،وال تجتمؤ ل ؤم كلمؤة ،كلمؤا أوقؤدوا
نارا للحرب أِ أها هللا بس َ دما م وإدحاص حجت م ()2
السادسة :اعلم أن أهل البيَ رةي هللا عن م كانَ تربِ م باللحابة ,وتربِ
اللحابة ب م ,عالقاَ ِيبة تسودها المود والمحبة ,ولم يكن بين م أحقاد أو
ة ا ن كما يدعي الشيعة االثنى عشرية في كتب م  ,ويذكرون رواياَ كاذبة عن
أهل البيَ في ذلَ ,نعم عندهم رواياَ عن أهل البيَ تمدد اللحابة  ,ولكن أكثر

 -1تفسير القرطبي()231/16
 -2ذكره القرطبي في تفسيره ()26/18
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روايات م تذم اللحابة ,فأهذوا برواياَ الذم,وتركوا رواياَ المدد وزعموا أن
أهل البيَ رةي هللا عن م قالوها تقية

وسأذكر بعص األمثلة التي تْكد حسن العالقة بين م:
ورقيهؤة لعثمؤان بؤن ع ان,واحؤد
-1زوج النبي للى هللا عليه وسلم ابنتيه أم كلثؤوم ُ
بعد وفا األهرى
 -2زوج أيةًا ابنته زينب للعام بن الربي
زوج علي بن أبي ِالب رةي هللا عنه ابنته أم كلثؤوم لعمؤر بؤن الهِؤاب رةؤي
 -3ه
هللا عنه
 -4وتزوج علي بن أبي ِالؤب أسؤماء بنؤَ عُمؤيأ أرملؤة أبؤي بكؤر اللؤدي رةؤي
هللا عنه
 -5محمد بن أبي بكر اللدي هو ربيؤب علؤي أي تربهؤى عنؤده مؤ أمؤه أسؤماء بنؤَ
عميأ
ي رةؤي هللا عنؤه مؤن أمامؤة بنؤَ العؤام بؤن الربيؤ بعؤد وفؤا هالت ؤا
 -6تزوج عل ،
فاِمة الزهراء رةي هللا عن ا
وتزوج محمد الباقر بن علي بن الحسؤين رةؤي هللا عؤن م أم فؤرو بنؤَ القاسؤم
-7
ه
بن محمد بن أبي بكر اللدي
)
1
(
ولذلَ كان ابنه جع ر اللاد رةي هللا عنه يقولَ :ولَؤدني أبؤو بكؤر مؤرتين ,ألن
أمؤه أم فؤرو بنؤؤَ القاسؤم بؤؤن محمؤد بؤؤن أبؤي بكؤر اللؤؤدي وأم ؤا أسؤؤماء بنؤَ عبؤؤد
الرحمن بن أبي بكر اللدي
 -8أبان بن عثمان بن ع ان تزوج أم كلثوم بنَ عبد هللا بن جع ر بن أبي ِالب
 -9وسكينة بنَ الحسين بن علي تزوج ا ملعب بن الزبير بن العوام
وغير هذا كثير فالزواج بين م كثير جدا والعالقة حميمة()1
ً
 - 1ذكرها المجلسي في البحار( )651/92فهل يستطيع أحد من الشيعة إنكار نسبه هذا ؟؟ وان أنكروا أنه

قال هذا الكالم  ,لكن ال يستطيعون إنكار الزواج نفسه ,فهل سيتزوج أحد من أهل البيت رضوان هللا عليهم من
أيضا :في كتاب
أعدائهم وخصوصاً أبي بكر وهو مغتصب الخالفة كما يزعمون!! و قد جاء ما يؤكد ذلك ً

مقاتل الطالبيين لألصفهاني( تحت اسم  :عبد هللا بن محمد )..يقول :وعبد هللا بن محمد بن علي بن الحسين

بن علي بن أبي طالب أخو جعفر بن محمد  ,أمهما جميعاً أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر  .وأمها
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ألم ولد.أهـ .وفي الكافي ( : )472/1باب مولِ ِد أَِبي عب ِد ا ِ
َّللا َج ْعَف ِر ْب ِن
َْ
َْ
مح ام ٍد ( عليه السالم ) قال الكليني :وْل ِد أَبو عب ِد ا ِ
ِ
ِ
ال
ين َو َم َضى في َش او ٍ
َّللا ( عليه السالم ) َسَن َة َث َال ٍث َو َث َمان َ
َُ
ُ ُ َْ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه َو َجد ُه
ِم ْن َسَن ِة َث َم ٍ
ان َو أَْرَحع َ
ين َو م َائ ٍة َو َل ُه َخ ْم ٌ
س َو ستو َن َسَن ًة َو ُدف َن ِباْلَبقي ِع في اْلَقْب ِر االذي ُدف َن فيه أَُب ُ
ِ
ِ
ِ
اء ِبْن ُت َعْب ِد
َو اْل َح َس ُن ْب ُن َعل ٍهي ( عليه السالم ) َو أُم ُه أُم َفْرَوَة ِبْن ُت اْلَقاسمِ ْب ِن ُم َح امد ْب ِن أَِبي َب ْك ٍر َو أُم َها أ ْ
َس َم ُ
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي َب ْك ٍر.أهـ
ا
245
This file was downloaded from QuranicThought.com

 -10علؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب رةؤؤي هللا عنؤؤه س ؤ همي أوالده بأسؤؤماء أبؤؤي بكؤؤر وعمؤؤر
وعثمان( )2ف ل كان يداهن م ويتقي م وهو ال ارأ الشجاع األَبيق
 -11وكذلَ الحسن س همي أبا بكر
 -12وعلي بن الحسين س همي عُمر
 -13وموسي بن جع ر س همي موسي وعا شة
فما حمل م على اهتيار هذه األسماء إال المود بين م

ُ
اللحابة أه َل البيَ وكيد يعاملون م:
وإليَ بعص األمثلة التي تبين كيد كان ي ُ َجل
 -1قؤال أبؤو بكؤؤر رةؤؤي هللا عنؤؤه لعلؤؤي ٍ رةؤؤي هللا عنؤؤه :والؤؤذي ن سؤؤي بيؤدَه لَقرابؤؤةُ
ي ْ
أن أ َ َلؤؤؤؤ َل مؤؤؤؤؤن قرابَتَؤؤؤؤؤي [رواه
رسؤؤؤؤول هللا لؤؤؤؤؤلى هللا عليؤؤؤؤه وسؤؤؤؤؤلم أحؤؤؤؤب إلؤؤؤؤؤ ه
البهاري( )3508ومسلم(])1759
 -2وعن ابن عمر عن أبي بكر رةؤي هللا عنؤه قؤال :ارقُبُؤوا محمؤدا ً لؤلى هللا عليؤه
وسلم في أهل بيته [ رواه البهاري( )3509وغيره]
ؤاأ ويولؤؤي م بؤؤه والمراقبؤؤةُ
قؤؤال الحؤؤاف ابؤؤن حجؤؤر فؤؤي شؤؤرحه:
َ
يهاِؤ ُ
ؤب بؤؤذلَ النؤ َ
للشيء :المحاف ةُ عليه ،يقول :اح وه في م فال تْذوهم وال تُسي وا إلي م أهك()3
 -3كانَ أسماء بنَ عميأ -وهي زوجة أبي بكر رةؤي هللا عن مؤا -تقؤوم برعايؤة
وتمريص فاِمة الزهراء علي ؤا السؤالم فؤي مؤرص موت ؤا,وهي التؤي أشؤارَ علؤى
السيد فاِمة بِريقة جديد تُست َر ب ا فؤي الؤنعش بعؤد موت ؤا قؤد رأت ؤا أسؤماء فؤي
علي
 - 1بل أقول لكل من أراد زيادة علم في هذا األمر -ليتضح له الحق -ابحث عن أسماء أزواج بنات
ٍه
والحسن والحسين وحنيهم رضي هللا عنهم أجمعين وستجد أكثرهؤالء األزواج من أبناء الصحابة وذرياتهم ,بل

ومنهم من هم من بني أمية ,وهذا يدل على أنهم لم يكفروا بني أمية إذ ال يجوز أن يتزوج كافر من
ِ
ِ
ين َحاتى ُيؤ ِمُنوا}[البقرة ]221:فما بالك بنساء آل
الم ْش ِرك َ
مسلمة.بنص القرآن الكريم.فقد قال تعالى{:وال ُتنك ُحوا ُ
البيت الطاهرات.وهذا من إنصاف آل البيت رضي هللا عنهم ذا ال ُيؤاخذ -عندهم -المحسن بالمسيء كما قال

تعالى{ وال تزر وازرة وزر أخرى}[األنعام.]164:وأُ َذكر فأقول ال يخفى أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يحب

وزوج بناته لبعضهم  ,فهل تزوج أحد ممن ادعى اإلخالص والصحبة
أصحابه لذلك صاهرهم فتزوج منهم ه
لألئمة كزرارة بن أعين و جابر الجعفي و أبي بصير و الهشامين وغيرهم من أعيان الشيعة واحدة من بنات

يرونهم أهالَ لذلك فلم يزوجوهم من نساء
أئمة آل البيت ,أم أن الباقر والصادق وأقارحهما كانوا ال يحبونهم وال ْ
آل البيت .

 -2أنظر " :كشف الغمة في معرفة األئمة»؛ للشيعي علي األرحلي ()66/2
 -3فتح الباري()63/7
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الحبشؤؤة أثنؤؤاء هجرت ؤؤا إلي
وعنايت ما بالسيد فاِمة

ؤؤا()1

وهؤؤذا يؤؤدل علؤؤى حسؤؤن عالقؤؤة أبؤؤي بكؤؤر وزوجتؤؤه

ع ْقبَةَ ب َْن
 -4وروى البهاري( )3349والحاكم في مستدركه( )4784وغيرهما ع َْن ُ
س َن
ّللاُ َ
ا ْل َح َار َ قَا َلَ :
ع ْنهُ ا ْلعَل َْر,ث ُ هم َه َر َج يَ ْم َ
شي  ,فَ َرأَى ا ْل َح َ
ي ه
للهى أَبُو َب ْك ٍر َر َة َ
ي
ش َبيهٌ َبعَ َلي ٍَ ,و َ
ان فَ َح َملَهُ َ
ش َبيهٌ َبالنه َبي َ َال َ
علَى عَاتَ َق َه َوقَا َلَ :بأ َ َبي َ
يَ ْلعَ ُ
ب َم َ َ
الل ْب َي َ
ع َل ،
يَ ْ
س َالم
ي َ
سله َم بَ َليَا ٍل َو َ
ّللاُ َ
ة َحَُ " وكان ذلَ بَ ْع َد َوفَا َ النهبَي َ َ
علَ ْي َه ال ه
ع َل ْي َه َو َ
للهى ه
ع َل ،
ب أبي بكر كما لرحَ بذلَ رواية أحمد( )40فان ر مدى الحب
َي ْم َ
شي َإلَى َج ْن َ
واههو بين م
 -5وعن أنأ رةي هللا عنه :ه
أن عمر بن الهِاب كان إذا قُ َحِوا استسقى
سل إليَ بنبيَنا للى هللا عليه وسلم
بالعباأ بن عبد المِلب فقال :الله هم إنها كنها نتو ه
نبينا فاس َقنا ،قال :فيُسقَ ْون" [رواه البهاري()964
فتسقينا ،وإنها نتو ه
س ُل إليَ َ
بعم َ
وغيره]
 -6وقال عمر بن الهِاب للعباأ رةي هللا تعالى عن ما :وهللا َهسالَ ُمَ يوم
إسالم الهِاب لو أس َل َم  ,ه
أحب إلى رسول
ألن إسال َمَ كان
ي من
أسلمََ كان
ه
ه
َ
أحب إل ه
هللا للى هللا عليه وسلم من إسالم الهِاب ()2
إن عمر َ
 -7وقال ابن تيمية رحمه هللا :ه
بن الهِاب رةي هللا عنه لَ هما وةؤ ديؤوان
ؤاأ علؤؤى قَؤد َْر أنسؤؤا َب م فبؤؤدأ بؤؤأقر َب م فؤؤأقرب م نسؤؤبا ً إلؤؤى رسؤؤول هللا
ال َعِؤ َ
ؤاء كتؤؤب النؤ َ
العرب ذكر العَ َجم ،هكذا كؤان الؤديوان علؤى ع ؤد
للى هللا عليه وسلم ،فل هما انقةَ
ُ
األمؤر بعؤد
وولَ َد العباأ إلى أن ت يهر
الهل اء الراشدين وسا ر الهل اء من بَنَي أُميهة َ
ُ
ذلَ أ هك()3
 -1روى الحاكم في المستدرك( )4763بسنده عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :قد

ظاهر فقالت
ًا
حمل على السرير
مرضا
مرضت فاطمة ً
ً
شديدا فقالت ألسماء بنت عميس  :أال ترين إلى ما ُ
بلغت أُ َ
أيت ُيصنع بأرض الحبشة ,قالت  :فأرنيه ,قال  :فأرسلت
أسماء  :أال لعمري  ,و لكن
أصنع لك ً
نعشا كما ر ُ
ُ
نعشا ,وهو أول ما كان النعو ,فتبسمت
أسماء إلى جرائد رطبة  ,فقطعت من األسواف و جعلت على سرير ً

فاطمة ,وما رأيتها متبسمة بعد أبيها إال يومئذ ثم حملناها و دفناها ليالً " .وعند الشيعة – في بحار
أيضا في
األنوار( )181/43ما يثبت أن أسماء بنت عميس وأم أيمن كانتا مع السيدة فاطمة في مرضها,و ً

مستدرك الوسائل( )186/2وغيره -رواية تثبت أن أسماء بنت عميس حضرت مع علي وزينب وأم كلثوم غسل

فاطمة عليها السالم عندما توفيت.

 -2تاريخ الطبري( )331/2والسيرة النبوية البن هشام( )25/4وغيرهما ,وعند الشيعة ذكره المجلسي في كتابه

بحار األنوار(,)104/21والطبرسي في تفسيره مجمع البيان ( )471/10واألميني في كتابه الغدير(.)77/10
 -3كتاب اقتةاء اللراِ المستقيم مهال ة ألحاب الجحيم ()446/1
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ؤاأ إذا مؤ هؤر بعمؤؤر أو بعثمؤؤان وهمؤؤا
 -8وقؤؤال الؤؤذهبي فؤؤي ترجمؤؤة العبهؤؤاأ :كؤؤان العبهؤ ُ
راكبان نزال َ حتى يجاوزهما إجالال ً لعم رسول هللا للى هللا عليه وسلم أهك()1
َ
ُ َ
سؤعد بؤن أبؤي وقهؤام رةؤي هللا عنؤه أنهؤه قؤال :مؤا
 -9وفي الِبقاَ البؤن سؤعد عؤن َ
رأيَُ أح َ
سؤ َ َح ْلمؤا ً مؤن ابؤن عبؤاأ ،ولقؤد
أكثر علما ً وال أو َ
ة َر ف ْما ً وال أَلَ ه
ب لُبًّا وال َ
بن الهِاب يدعوه للمعةالَ أهك()2
رأيَُ عمر َ
أن َ
 -10وفي لحيع البهاري( )3506بذسناده إلى الشؤعبي « :ه
ابؤن عمؤر رةؤي هللا
عن ما كان إذا سلهم على ابن جع ر قال :السالم عليَ يا َ
ابن ذي الجناحين»
-11وفؤؤي ِبقؤؤاَ ابؤؤن سؤؤعد :عؤؤن فاِمؤؤة بنؤؤَ علؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب ه
أن عمؤؤر بؤؤن
عبدالعزيز رحمه هللا -وهو من التابعين وكان هلي ة أمويًا عادال ً راشدًا -قال ل ا« :
ي
ي مؤنكم ،وألَنؤتم أحؤب إلؤ ه
يا ابنة علي  ,وهللا ما على ر األرص أه ُل بيَ أحب إل ه
من أهل بيتي»()3
َ
َ

 -7التحريم5 -1:
 -1أنظر كتابيه:سير أعالم النبالء( )93/2وتاريخ اإلسالم()377/3
 -2الطبقات الكبرى البن سعد()369/2
 -3الطبقات الكبرى البن سعد()334/5
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ٱّلِلُ َ
ٱّلِلُ لَََ ت َ ْبت َ َ ي َم ْر َ
ؤور
اجؤََ َو ه
{ يأَي َ ا ٱلنهبَي َل َم ت ُ َح َر ُم َمآ أ َ َح هل ه
غُ ٌ
ةؤاََ أ َ ْز َو َ
ٱّلِلُ َم ْؤوالَ ُك ْم َو ُه َؤو ٱ ْلعَ َلؤي ُم ٱ ْل َح َكؤي ُم *
هر َحي ٌم * قَ ْد فَ َر َ
ٱّلِلُ لَ ُك ْم ت َ َحلهةَ أ َ ْي َمؤانَ ُك ْم َو ه
ص ه
علَيْؤ َه
ٱّلِلُ َ
َو َإ ْذ أ َ َ
س هر ٱلنه َبي َإلَى بَ ْع َ
اجؤ َه َحؤدَيثا ً فَلَ همؤا نَبهؤأََْ َبؤ َه َوأ َ ْ َ َؤرهُ ه
ؤص أ َ ْز َو َ
ؤص فَلَ همؤا نَبهأ َ َهؤا َبؤ َه قَالَؤَْ َم ْ
د بَ ْع َ
ؤن أَنبَؤأَََ َهؤك َذا قَؤا َل
ةهُ َوأَع َْر َ
ص عَن بَ ْع ٍ
ع هَر َ
ل ؤ ََْ قُلُوبُ ُك َمؤؤا َو َإن ت َ َؤؤا َه َرا
ي ٱ ْل َع َلؤؤي ُم ٱ ْل َه َبيؤ ُؤر * َإن تَتُو َبؤؤآ َإلَؤؤى ه َ
ٱّلِل فَقَ ؤ ْد َ
نَبهؤؤأ َ َن َ
لؤؤا َل ُع ا ْل ُمؤ ْؤْ َمنَ َ
ين َوا ْل َمالَ َ َكؤؤةُ بَ ْع ؤ َد َذ َلؤؤََ
َ
ّللا ُهؤ َؤو َمؤ ْؤوالَهُ َو َجب َْري ؤ ُل َو َ
علَ ْي ؤ َه فَ ؤ َذ هن ه َ
سؤؤؤى َربؤؤؤهُ إَن َِلهقَ ُكؤ ه
َ
ؤؤر * َ
سؤؤؤ َل َما ٍ
ؤؤن أَن يُ ْب َدلَؤؤؤهُ أ َ ْز َواجؤؤؤا ً َه ْيؤؤؤرا ً َمؤؤؤنك هُن ُم ْ
ع َ
َ َ يؤ ٌ
َ َوأ َ ْبكَارا ً
َ ثَيَبَا ٍ
سا َ َحا ٍ
َ عَا َبدَا ٍ
َ ت َا َبَا ٍ
َ قَانَتَا ٍ
م ْْ َمنَا ٍ
َ َ
وللم سرين في هذه اكياَ أقوال(:)1
األول :أن ا نزلَ في شأن ماريؤة أم ولؤده إبؤراهيم وكؤان رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه
وسؤؤلم حرم ؤؤا علؤؤى ن سؤؤه إرةؤؤا ًء لح لؤؤة وعا شؤؤة رةؤؤي هللا عن ما وهؤؤذا السؤبب
مؤؤؤذكور فؤؤؤي مع ؤؤؤم ت اسؤؤؤير أهؤؤؤل السؤؤؤنة والشؤؤؤيعة,ويْيده مؤؤؤا رواه النسؤؤؤا ي فؤؤؤي
ع ؤ ْن
سؤؤننه( -)3959فؤؤي بؤؤاب ال َ ْي ؤر  -بسؤؤند لؤؤحيع ,و الحؤؤاكم( )3824ولؤؤححهَ :
ِ ُْ َهؤا فَلَؤ ْم ت َ َؤز ْل بَؤ َه عَا َشَؤةُ
سؤله َم َكانَؤَْ لَؤهُ أ َ َمؤةٌ يَ َ
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
أَنَ ٍأ أ َ هن َر ُ
لؤلهى ه
ع هز َو َج هل {:يَا أَي َ ا النه َبي َل َم ت ُ َح َر ُم َما أ َ َح هل
ّللاُ َ
لةُ َحتهى َح هر َم َ ا َ
َو َح ْ َ
علَى نَ ْ َ
س َه فَأ َ ْن َز َل ه
لهؤ َؤر ْاكيَ ؤ َة"  ,وقؤؤد روي مؤؤن عؤؤد ِؤؤر مرس ؤالً ع ؤن بعؤؤص التؤؤابعين
ّللاُ لَؤؤََ إَلَؤؤى َ
ه
بالتلريع باسم األ َ ٍَ َمة وهي مارية أم إبراهيم
الثاااني:أن ؤؤا نزلؤؤَ فؤؤي تحريمؤؤه العسؤؤل علؤؤى ن سؤؤه إرةؤؤا ًء ل مؤؤا وهو مؤؤا رجح ؤه
القرِبي وابن كثير وغيرهما
وهذا السبب مذكور في ت اسير أهل السنة والشيعة أيةًا ويْيده:
مؤؤؤا رواه أحمؤؤؤد( )25894والبهؤؤؤاري( )4966ومسؤؤؤلم( )1474والنسؤؤؤا ي()3421
سؤله َم َكؤ َ
َ
ّللاُ َ
وغيؤؤرهم :عؤؤن عَا َ َ
ؤب َب ْنؤ َ
ي َ
علَ ْيؤ َه َو َ
ؤان يَ ْم ُكؤ ُ َع ْنؤ َد َز ْينَؤ َ
لؤلهى ه
شؤؤةَ أ َ هن النه َبؤ ه
لؤلهى
لةُ أ َ هن أَيهتَنَا َد َه َل َ
ب َع ْن َد َها َ
علَ ْي َ ؤا النهبَؤي َ
ليَُْ أَنَا َو َح ْ َ
س ًال فَت َ َوا َ
ع َ
جَحْ ٍش َويَش َْر ُ
َ
َ
َ
َ
علَى َإحْ دَا ُه َما
ير ,ف َد َه َل َ
ّللاُ َ
علَ ْي َه َو َ
ه
ير ,أ َك ْلََ َم َافَ َ
سله َم ف ْلتَقُ ْلَ ::إنَي أ َج ُد َم ْنََ َري َع َم َافَ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
عؤؤو َد لؤهُ,
شؤ َؤربَُْ َ
ؤشَ ,ولؤ ْن أ ُ
فَقالؤؤَْ لؤهُ ذ َلؤؤََ  ,فقؤؤا َل :ال بَؤ ْل َ
ؤب بَنؤ َ
ع َ
َ جَحْ ؤ ٍ
سؤؤال َعنؤ َد َز ْينؤ َ
شؤؤةَ
ّللا َل َعا َ َ
ّللاُ لَؤؤََ َإلَ ؤى َإ ْن تَتُو َب ؤا َإلَؤؤى ه َ
فَنَ َزلَؤؤَْ { َيؤؤا أَي َ ؤؤا النه َبؤؤي َل ؤ َم ت ُ َحؤ َؤر ُم َمؤؤا أ َ َح ؤ هل ه
س ًال"
اج َه َلقَ ْو َل َه :بَ ْل ش ََربَُْ َ
َو َح ْ َ
ع َ
لةَ { َوإَ ْذ أ َ َ
س هر النهبَي إَلَى بَ ْع َ
ص أ َ ْز َو َ

 -1أنظر تفسير ابن كثير (  )386-389/4والقرطبي ( )138-149/18والتفسير لعبد هللا شحاته()5939/14
وغير ذلك مما هو مذكور.باإلضافة إلى تفاسير الشيعة.
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سؤ هر إلؤى زوجتؤه ح لؤة أن أبؤا بكؤر وعمؤر
الثالث :أن النبي للى هللا عليه وسؤلم أ َ َ
سؤؤيتوليان الهالفؤؤة بعده,وحؤؤذرها مؤؤن إفشؤؤاء هؤؤذا السؤؤر فؤؤأهبرَ بؤؤه عا ش ؤة,وهذا
مش ور في كتب الشيعة( , )1وذكره بعص م سري أهل السنة ,ولكؤن ال يلؤع هؤذا
بل الوارد فؤي األحاديؤ اللؤحيحة مؤا ذكرنؤاه سؤابقًا مؤن تحؤريم العسؤل علؤى ن سؤه
وح هد ح لة بذلَ وأمرها أال تهبر بذلَ أحدًا كما جاء فى بعص الرواياَ
والروايؤؤؤؤؤاَ بؤؤؤؤؤذلَ أقؤؤؤؤؤوى وألؤؤؤؤؤع سؤؤؤؤؤندًا رواهؤؤؤؤؤا البهؤؤؤؤؤاري ومسؤؤؤؤؤلم وغيرهمؤؤؤؤؤا
أو ما قاله لح لة في شأن جاريتؤه وأنؤه حرم ؤا علؤى ن سؤه وأمرهؤا أن تكؤتم عنؤه
فأهبرَ بذلَ عا شة ويْيؤده مؤا رواه ال يؤثم بؤن كليؤب فؤي مسؤنده:عن ابؤن عمؤر
عن عمر قال :قال النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم لح لؤة " :ال تهبؤري أحؤداً ،وإن أم
إبراهيم علي حرام " فقالَ :أتحرم ما أحل هللا لؤَق قؤال " :فؤوهللا ال أقرب ؤا " قؤال:
ٱّلِلُ لَكُؤ ْم ت َ َحلهؤةَ
فلم يقرب ؤا حتؤى أهبؤرَ عا شؤة قؤال :فؤأنزل هللا تعؤالى { :قَؤ ْد فَ َؤر َ
ص ه
أ َ ْي َمكنَ ُك ْم "ذكره ابن كثير فى ت سيره وقال :هذا إسناد لحيع ولؤم يهرجؤه أحؤد مؤن
ألؤؤؤؤحاب الكتؤؤؤؤب السؤؤؤؤتة ،وقؤؤؤؤد اهتؤؤؤؤاره الحؤؤؤؤاف الةؤؤؤؤياء المقدسؤؤؤؤي فؤؤؤؤي كتابؤؤؤؤه
المستهرج"أهك()2
ثم نجد من م سري الشيعة من زعم أن أبا بكر وعمر لما علما من ابنتي مؤا بأن مؤا
سؤؤيليان الهالفؤؤة بعؤؤد النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم تؤؤآمرا علؤؤى قتلؤؤه بؤؤدأ السؤؤم لؤؤه,
ش ؤر بهالفت مؤؤاق ه ؤل يقؤؤول ه ؤذا عاقؤؤلق
سؤؤبحانَ هؤؤذا ب تؤؤان ع ؤؤيم  ,أيقتالنؤؤه ألنؤؤه بَ ه
سأكت ي بنقل مثال واحد من ت اسيرهم:

قال ال يص الكاشاني:

ّللاُ َ
ّللاُ لَََ ت َ ْبت َ َ ؤي َم ْر َ
ؤور َر َحؤي ٌم
اجؤََ َو ه
{ يا أَي َ ا النهبَي َل َم ت ُ َح َر ُم َما أ َ َح هل ه
غُ ٌ
ةؤاََ أ َ ْز َو َ
القمي :عن اللاد عليه السالم قال :اِلعَ عا شة وح لة علؤى النبؤي لؤلى هللا
عليه ولله وهو م مارية فقال النبي للى هللا عليه ولله وهللا ما أقرب ا بعؤد فؤأمره
هللا أن يك ر عن يمينه
وروي أنه هال بمارية في يوم ح لة أو عا شة فاِلعَ على ذلؤَ ح لؤة فعاتبتؤه
فيه فحرم ماريؤة ،فنزلؤَ ،وقيؤل شؤرب عسؤالً عنؤد ح لؤة فواِؤأَ عا شؤة وسؤود
ولؤ ية فقلؤؤن لؤؤه إنؤؤا نتنسؤؤم منؤؤَ ريؤؤع الم ؤؤافير فحؤؤرم العسؤؤل ،فنزلؤؤَ ،ويؤؤأتي تمؤؤام
الكالم فيه
- 1والشيعة يذكرون ذلك وهو حجة عليهم حيث فيه دليل على صحة خالفة أبي بكر وعمر إلخبار النبي

صلى هللا عليه وسلم حفصة بذلك  ,واقراره له  ,لو كانوا يعقلون  ,وليس لهم أن يحتجوا بضعف الحديث

عندنا ألنهم ال يأخذون بتضعيف علماء الحديث من أهل السنة  ,فلماذا يقبلون تضعيف علمائنا لهذا الحديث

وال يقبلونه في مواضع أخرى  ,فإما أن يقبلوا تضعيف علمائنا لهذا الحديث ولغيره من األحاديث التي بنى
كثير من مذهبهم أو يردوا الكل.
عليها الشيعة ًا
 -2تفسير ابن كثير ()386/4
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ّللاُ لَ ُك ؤ ْم ت َ َحلهؤؤةَ أَيْمؤؤانَ ُك ْم قؤؤد شؤؤرع لكؤؤم تحليل ؤؤا وهؤؤو حؤؤل م ؤا عقدتؤؤه
{ قَ ؤ ْد فَؤ َؤر َ
ص ه
ّللاُ َم ْؤوال ُك ْم متؤولي أمؤوركم { َو ُه َؤو ا ْلعَ َلؤي ُم بمؤا يلؤلحكم { ا ْل َح َكؤي ُم
بالك ار { َو ه
المتقن في أفعاله وأحكامه
{ َوإَ ْذ أ َ َ
س هر النهبَي إلَى بَ ْع َ
واج َه َح َديثا ً فَلَما نَبهأََْ بَ َه أهبرَ بؤه { َوأ َ ْ َ ؤ َرهُ ه
ص أ َ ْز َ
ّللاُ
د بَ ْع َ
ة ؤهُ عؤؤرد
علَ ْي ؤ َه وأِل ؤ هللا النبؤؤي علؤؤى الحؤؤدي أي علؤؤى إفشؤؤا ه { َ
َ
عؤ هؤر َ
صع ْ
بعؤص تكرمؤا ً وقؤرىء
ؤص عؤن إعؤالم
الرسول بعص ما فعلَ { َوأَع َْؤر َ
ٍ
َؤن بَ ْع ٍ
بالته يد
في المجم  :واهتار الته يد أبؤو بكؤر بؤن أبؤي عيؤاش وهؤو مؤن الحؤرود العشؤر
التي قال إني أدهلت ا في قراء عالم من قراء علؤي بؤن أبؤي ِالؤب عليؤه السؤالم
حتى استهللَ قراءته يعني قراء علي عليه السالم()1
{ فَلَما َنبهأَها َب َه َقا َلؤَْ َم ْ
يؤر القمؤي :كؤان سؤبب
ؤن أ َ ْن َبؤأَََ هؤ َذا َقؤا َل َنبهؤأ َ َني ا ْل َع َلؤي ُم ا ْل َه َب ُ
نزول ا أن رسول هللا للى هللا عليه ولله كان في بعص بيوَ نسؤا ه وكانؤَ ماريؤة
القبِية تكون معه تهدمه وكان ذاَ يوم في بيَ ح لؤة فؤذهبَ ح لؤة فؤي حاجؤة
ل ؤؤا فتنؤؤاول رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه ولل ؤه ماريؤؤة فعلمؤؤَ ح لؤؤة بؤؤذلَ ف ةؤؤبَ
وأقبلؤؤَ علؤؤى رسؤؤول هللا فقالؤؤَ يؤؤا رسؤؤول هللا فؤؤي يؤؤومي وفؤؤي داري وعلؤؤى فراشؤؤي
فاستحيى رسول هللا للى هللا عليؤه وللؤه من ؤا فقؤال :ك ؤى فقؤد حرمؤَ ماريؤة علؤى
ن سي وال أِأها بعد هذا أبدا ً وأنا أفةي إليَ سؤرا ً إن أنؤَ أهبؤرَ بؤه فعليؤَ لعنؤة
هللا والمال كة والناأ أجمعين ,فقالؤَ :نعؤم مؤا هؤوق فقؤال :إن أبؤا بكؤر يلؤي الهالفؤة
بعؤؤدي ثؤؤم بعؤؤده أبؤؤوَ ,فقالؤؤَ { َمؤ ْ
ؤن أ َ ْنبَ ؤأَََ هؤؤذا قؤؤا َل نَبهؤأَنَي ا ْلعَ َلؤؤي ُم ا ْل َه َبيؤ ُؤر فؤؤأهبرَ
ح لة به عا شة من يوم ا ذلَ وأهبرَ عا شة أبا بكؤر فجؤاء أبؤو بكؤر إلؤى عمؤر
فقؤؤال لؤؤه  :إن عا شؤؤة أهبرتنؤؤي عؤؤن ح لؤؤة بشؤؤيء وال أث ؤ بقول ؤؤا ,فاسؤؤأل أن ؤَ
ح لة ,فجاء عمر إلى ح لة فقال :ما هذا الذي أهبرَ عنَ عا شؤة فؤأنكرَ ذلؤَ
وقالَ ما قلَ ل ا من ذلَ شي ا ً ,فقؤال ل ؤا عمؤر :إن هؤذا حؤ فأهبرينؤا حتؤى نتقؤدم
فيؤؤه ,فقالؤؤَ :نعؤؤم ,قؤؤد قؤؤال رسؤؤول هللا فؤؤاجتمعوا أربعؤؤة علؤؤى أن يسؤؤموا رسؤؤول هللا
لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه  ,فنؤؤزل جبر يؤؤل علؤؤى رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه ب ؤؤذه
السور قال {وأ ره هللا عليه يعني :أ ره هللا على ما أهبرَ بؤه ومؤا همؤوا بؤه
من قتله {عرد بعةه أى هبرها ,وقال :لم أهبؤرَ بمؤا أهبرتؤَ {وأعؤرص عؤن
بعص قال :لم يهبرهم بما يعلم مما هموا به من قتله
وفؤؤي المجمؤ :قيؤؤل إن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه هؤؤال فؤي بعؤؤص يؤؤوم لعا شؤؤة مؤ
جاريته أم إبراهيم مارية القبِية فوق َ ح لة على ذلَ فقال رسؤول هللا لؤلى هللا
عليه ولله ال تعلمؤي عا شؤة ذلؤَ وحؤرم ماريؤة علؤى ن سؤه فأعلمؤَ ح لؤة عا شؤة
سؤر النبؤي الؤى
الهبر ,واستكتمت ا إيؤاه ,فؤأِل هللا نبيؤه علؤى ذلؤَ وهؤو قولؤه ( َو َإ ْذ أ َ َ
بعص ازواجه حديثا ً) يعني ح لة ولما حرم مارية القبِيؤة أهبؤر ح لؤة أنؤه يملؤَ
 - 1هذا في كتب م وهو دليل على أن عليًا رةي هللا عنه لم يكن عنده إال الملحد الذي عندنا وكان يقرأه
على الناأ وتواترَ قراءته وأهذها القراء عنه وما تواتر عنه قرلن سواه
251
This file was downloaded from QuranicThought.com

من بعده أبو بكر وعمر فعرف ا بعص ما أفشَ من الهبؤر وأعؤرص عؤن بعؤص :أن
أبا بكر وعمر يملكان بعدي
قال :وقريب من ذلَ ما رواه العياشي عؤن أبؤي جع ؤر عليؤه السؤالم إال أنؤه زاد فؤي
ذلَ أن كل واحد من ما حدثَ أباها بذلَ فعاتب ما في أمؤر ماريؤة ومؤا أفشؤتا عليؤه
من ذلَ وأعرص عن أن يعاتب ما في األمر اكهر
ّللا هِاب لح لة وعا شة على االلت اَ للمبال ة في المعاتبة {
{ إَ ْن تَتُوبا إَلَى ه َ
ل ََْ قُلُوبُكُما فقد وجد منكما ما يوجب التوبة وهو ميل قلوبكما عن الواجب
فَقَ ْد َ
علَ ْي َه وإن
من مهاللة الرسول بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه { َو َإ ْن ت َ ا َه َرا َ
تت اهرا عليه بما يسوْه وقرىء بالته يد
في المجم واألمالي :عن ابن عباأ أنه سأل عمر بن الهِاب من اللتان ت اهرتا
على رسول هللا للى هللا عليه ولله فقال عا شة وح لة
وفي الجوام :رسول هللا للى هللا عليه ولله أنه قرأ ( وإن ت اهروا عليه)
أقو ُل :كأنه أشرَ مع ما أبوي

ما()1

ّللا ُهؤ َؤو َمؤ ْؤوالَهُ َو َجب َْريؤ ُل َولؤؤا َل ُع ا ْل ُمؤ ْؤْ َمنَ َ
ين فلؤؤن يعؤدم مؤؤن ي ؤؤاهره فؤؤان هللا
{ فَؤ َذ هن ه َ
نالره وجبر يل ر يأ الكروبيين قرينه وعلي بن أبي ِالب أهوه ووزيؤره ون سؤه
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهرون
{ َوا ْل َمال َ َكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةُ بَ ْعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َد َذ َلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤََ َ َ يؤ
ٌ
القمي :عن الباقر عليه السالم قال :لالع المؤْمنين هؤو علؤي بؤن أبؤي ِالؤب عليؤه
السالم
وفي المجم عنه عليه السالم قال :لقد عرد رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وللؤه عليؤا ً
ألحابه مرتين :أما مر فحي قال :مؤن كنؤَ مؤواله فعلؤي مؤواله ,وأمؤا الثانيؤة لمؤا
نزلؤؤَ هؤؤذه اكيؤؤة {فؤؤان هللا هؤؤو مؤؤواله وجبريؤؤل ولؤؤالع المؤؤْمنين أهؤؤذ رسؤؤول هللا
لؤؤلى هللا عليؤؤؤه وللؤؤؤه بيؤؤؤد علؤؤي عليؤؤؤه السؤؤؤالم وقؤؤؤال :يؤؤا أي ؤؤؤا النؤؤؤاأ هؤؤؤذا لؤؤؤالع
المؤؤْمنين ,وقالؤؤَ أسؤؤماء بنؤؤَ عمؤؤيأ :سؤؤمعَ النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه يقؤؤول
ولالع المْمنين علي بن أبي ِالب عليه السالم
قال :ووردَ الرواية من ِري العام والهام أن المراد بلالع المْمنين علي بؤن
أبي ِالب عليه السالم أهك()2

1

عنهما.مستندا بقراءة محرفة لآلية.
 أنظر ماذا يقول على أبي بكر وعمر رضي هللاً

 --2الصافي( )193-195/5وانظر تفسير نور الثقلين( )370-372/5والميزان ()331-332/19
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ٱّلِلُ لَ ُكؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ْم ت َ َحلهؤؤؤؤؤؤؤؤؤةَ أ َ ْي َمؤؤؤؤؤؤؤؤؤانَ ُك ْم
ؤؤؤؤؤؤؤؤر َ
ص ه
الراباااااااااع :قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤه تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤالى {:قَؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ْد فَؤ َ
ص هنا:شرع ،والت ه َحلة :ملدر بمعنى التحليل ،والمراد ب ا الك ار
ومعنى { فَ َر َ
والمعنى :قد شؤرع هللا  -تعؤالى  -لكؤم تحليؤل األيمؤان التؤى عقؤدتموها ،عؤن ِريؤ
الك ؤؤؤار  ،ألن اليمؤؤؤين إذا كانؤؤؤَ فؤؤؤى أمؤؤؤر ال يحبؤؤؤه هللا تعؤؤؤالى فالعؤؤؤدول عن ؤؤؤا أولؤؤؤى
وأفةل ف ي لحيع مسلم(:)1650عن أبي هرير قال رسول هللا -للى هللا عليؤه
هيرا من ا فليأت ا وليك ر عن يمينه"
وسلم" :من حلد على يمين فرأى غيرها ً
وقد اهتلد العلماء فى التحريم الذى كان مؤن النبؤى  -لؤلى هللا عليؤه وسؤلم  -أكؤان
بيمين أم ال
ٱّلِلُ لَ ُك ؤ ْم ت َ َحله ؤةَ
باهيجؤؤاب لقولؤؤه  -تعؤؤالى  { :-قَ ؤ ْد فَؤ َؤر َ
ص ه
و ؤؤاهر اكيؤؤة يْيؤؤد القؤؤول َ
أ َ ْي َمانَ ُك ْم ألن هذه الجملة الكريمة تشعر بأن هناَ يمينا تحتاج إلى ك ار
قال ابؤن كثيؤر  :ومؤن ه نؤا ذهؤب مؤن ذهؤب مؤن ال ق ؤاء ممؤن قؤال بوجؤوب الك ؤار
ؤؤرم جاريتؤؤؤه أو زوجتؤؤؤه أو ِعامؤؤؤا ً أو شؤؤؤرابا ً أو ملبسؤؤؤا ً أو شؤؤؤي ا ً مؤؤؤن
علؤؤؤى مؤؤؤن حؤ ه
المباحاَ ،وهو مذهب اهمام أحمد وِا ة ،وذهب الشافعي إلى أنه ال تجب الك ؤار
حؤرم عيني مؤا ،أو أِلؤ التحؤريم في مؤا ،فؤي قؤو ٍل،
فيما عدا الزوجة والجاريؤة ،إذا ه
فأما إن نوى بالتحريم ِال الزوجة ،أو عت األمة ،ن ذ في ما أهك()1
الخااامس :أن هللا عاتؤؤب ح لؤؤة وعا شؤؤة علؤؤى لؤؤنيع ما ودل مؤؤا علؤؤى التوب ؤة إليؤؤه
تعالى لذا بؤدأ ب ؤا لعلمؤه بأن مؤا سؤيتوبا ,ثؤم هؤددهما -إن بقيؤا علؤى ت اهرهمؤا علؤى
النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤلم -بؤؤأن هللا نالؤؤره ومعينؤؤه وكؤؤذا جبري ؤل كبيؤؤر المال كؤؤة,
ولؤؤالحو المؤؤْمنين والمال كؤؤة كل ؤؤم مْيؤؤد لؤؤه ونالؤؤرومعين ,وإنمؤؤا هؤؤم جبري ؤل
بالذكر م أنه من المال كة لشرفه وعلو مكانته ف و أمين الوحي وأشؤرف م ذو قؤو
عند ذي العرش مكين ,وكذا هدد هللا تعالى جمي نساء النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
هيؤرا
بأنه إذا ِلق ؤن النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم لتقلؤيرهن فؤي حقؤه سؤيبدله هللا
ً
مؤؤن ن ألن التؤؤي ت ُِلؤ منؤؤه قؤد نزلؤؤَ مكانت ؤؤا ,وال تسؤؤتح أن تكؤؤون زوجؤؤة للنبؤؤي
للى هللا عليه وسلم وال أ ًما للمْمنين بسبب إلرارها على مهال ة النبي لؤلى هللا
هيرا من ا
عليه وسلم ,ولذا سيكون البديل للنبي للى هللا عليه وسلم ً
السااادس :أن المقلؤؤود بقولؤؤه (ولؤؤال ُع المؤؤْمنين) العمؤؤوم :أي كؤؤل مؤؤْمن لؤؤالع,
والمراد باللالع -عند كثير مؤن الم سؤرين -الجؤنأ الشؤامل للقليؤل والكثيؤر ،وأريؤد
به الجم هنا ،ومثله قولَ :كنَ في السامر والحاةر ،ولذا عؤم باهةؤافة ،ويجؤوز
أن يكون الل جمعًا ،وكان القياأ أن يكتب ك ولالحو ك بالواو إال أن ا حذفَ هِا ً
تبعا ً لحذف ا ل ًا ،وقد جاءَ أشياء في الملؤحد تبؤ في ؤا حكؤم الل ؤ دون وةؤ
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ع ٱلؤؤؤؤدهاعَ [القمؤؤؤؤر]6 :
سؤؤؤؤا ُن [اهسؤؤؤؤراء ]11 :و{ يَؤؤؤؤ ْد ُ
الهؤؤؤِ نحؤؤؤؤو{ َويَؤؤؤؤ ْد ُ
ع ا َه ْن َ
هلْم {م)1( 21:
ع ه
سنَ ْد ُ
و{ َ
ٱلزبَانَيَةَ [العل َ {]18 :و َه ْل أَت َاََ نَبَُْا ٱ ْل َ َ
أما ت اسير الشيعة فأجمعَ على أن المقلود بذلَ هو علي بن أبؤي ِالؤب كعؤادت م
في إةافة كل فةيلة فؤي القؤرلن إلؤى علؤي رةؤي هللا عنؤه ,ونحؤن ال ننكؤر فةؤا له
رةي هللا عنه , ,ولكن بالرواياَ اللحيحة ال بالرواياَ الةؤعي ة أو التؤي ال ألؤل
ل ؤؤا  ,ف ؤؤو رةؤؤي هللا عنؤؤه غنؤؤي عؤؤن الكؤؤذب ألجلؤؤه ,فمناقبؤؤه كثيؤؤر  ,ويؤؤدعون أن
ت اسير أهل السنة تقول أن ا في علي ٍ ,
ونحاان نقااول :مؤؤن أهؤؤل السؤؤنة مؤؤن قؤؤال:هي فؤؤي عمؤؤر هالؤؤة ,كسؤؤعيد بؤؤن جبيؤؤر
والحسن ,ومن م من قال :هي في أبي بكر وعمر ,وهم كثير ,فقؤد أهؤرج الِبرانؤي
لؤك َل ُع ا ْل ُم ْؤْ َمنَ َ
ين
في «األوسِ»(  )820عن ابن عمر وابن عباأ قاال :نزلؤَ { َو َ
فؤؤي أبؤؤكي بكؤؤر وعمؤؤر ،وذهؤؤب إلؤؤى ت سؤؤيره ب مؤؤا عكرمؤؤة وميمؤؤون بؤؤن م ؤؤران
وغيرهمؤؤؤا ،وأهؤؤؤرج الحؤؤؤاكم ( )4433ولؤؤؤححه عؤؤؤن أبؤؤؤكي أمامؤؤؤة ,والِبرانؤؤؤي فؤؤؤي
الكبير( )10477وغيره عن ابن مسعود " عؤن النبؤكي لؤلى هللا تعؤالى عليؤه وسؤلم
لؤؤؤك َل ُع ا ْل ُمؤ ْ
ؤؤْ َمنَ َ
ين أبؤؤؤو بكؤؤؤر وعمؤؤؤر " ورجؤؤؤع إراد ذلؤؤؤَ بأنؤؤؤه الال ؤؤؤ
قؤؤؤالَ { :و َ
بتوسؤؤيِه بؤؤين جبريؤؤل والمال كؤؤة علؤؤي م السؤؤالم فذنؤؤه جم ؤ بؤؤين ال يؤؤر المعنؤؤوي
وال ير اللوري كيد ال وأن جبريل عليه السالم يؤر لؤه لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
يْيده بالتأييداَ اهل كية وهمؤا وزيؤراه و يؤراه فؤي تؤدبير أمؤور الرسؤالة وتمشؤية
أحكام ؤؤا ال ؤؤاهر م ؤ أن بيؤؤان م اهرت مؤؤا لؤؤه عليؤؤه السؤؤالم أشؤؤد تؤؤأثيرا ً فؤؤي قلؤؤوب
بنيت ما وتوهينا ً ألمرهما ()2
ومن م من قال :هى في علي ,وقيل:هي في األنبياء وقيل غير ذلَ ,واللواب أن ا
للعموم  ,ويدهل فيه بِري األولى أبو بكر وعمر وعلي رةي هللا عن م
السابع :قال ال هر الرازي:
والمؤؤراد بؤؤالجم فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالى { :قُلُوبُ ُك َمؤؤا التثنيؤؤة ،قؤؤال ال ؤراء :وإنمؤؤا اهتيؤؤر
الجم ؤ علؤؤى التثنيؤؤة ألن أكثؤؤر مؤؤا يكؤؤون عليؤؤه الجؤؤوارد إثنؤؤان إثنؤؤان فؤؤي اهنسؤؤان
كاليدين والرجلين والعينين ،فلما جرى أكثره على ذلَ ذهب بالواحد منه إذا أةيد
يؤر أي فؤوج م ؤاهر للنبؤي
إلى اثنين مذهب االثنين ،وقد مر هؤذا وقؤالٍ َ َ { :
سؤ َ
ؤن
لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ،وأعؤؤوان لؤؤه و يؤؤر فؤؤي معنؤؤى ال ؤؤراء ،كقولؤؤهَ {:و َح ُ
أُولَك َََ َرفَيقا ً [النساء]69 :
قال ال راء :والمال كة بعد نلر هْالء ير ،قال أبو علي :وقد جاء فعيل م ؤردا ً
ل ؤ ُرونَ ُ ْم [المعؤؤارج:
سؤؤك َ ُل َح َمؤؤي ٌم َح َميم ؤا ً * يُبَ ه
يؤؤراد بؤؤه الكثؤؤر كقولؤؤه تعؤؤالىَ {:والَ يَ ْ
]11 ،10
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َ أي هاةؤؤؤعاَ هلل
س َل َمؤؤؤك ٍ
وقؤؤؤال :ولؤؤؤد األزواج الالتؤؤؤي كؤؤؤان يبدلؤؤؤه فقؤؤؤالُ { :م ْ
َ ِا عؤؤاَ،
َ ملؤؤدقاَ بتوحيؤؤد هللا تعؤؤالى مهللؤؤاَ { قَك َنتَؤؤك ٍ
بالِاعؤؤة { ُم ْْ َمنَ ؤك ٍ
وقيل :قا ماَ بالليل لللؤال  ،وهؤذا أشؤبه ألنؤه ذكؤر السؤا حاَ بعؤد هؤذا والسؤا حاَ
اللا ماَ ،فلزم أن يكون قيام الليل م ليام الن ار ،وقرىء (سيحاَ) ،وهي أبله
وقيؤؤل لللؤؤا م :سؤؤا ع ألن السؤؤا ع ال زاد معؤؤه ،فؤؤال يؤؤزال ممسؤؤكا ً إلؤؤى أن يجؤؤد مؤؤن
يِعمؤؤه فشؤؤبه باللؤؤا م الؤؤذي يمسؤؤَ إلؤؤى أن يجؤؤيء وقؤؤَ إفِؤؤاره ،وقيؤؤل :سؤؤا حاَ
َ َوأ َ ْبكَارا ً ألن أزواج النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
م اجراَ ،ثم قال تعالى { :ثَي َبك ٍ
في الدنيا واكهؤر بعةؤ ا مؤن الثيؤب وبعةؤ ا مؤن األبكؤار ،فالؤذكر علؤى حسؤب مؤا
وق ؤ  ،وفيؤؤه إشؤؤار إلؤؤى أن تؤؤزوج النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم لؤؤيأ علؤؤى حسؤؤب
الش و والرغبة ،بل على حسب ابت اء مرةاَ هللا تعالى أهك()1
الثااامن :قولؤؤه (ل ؤ َ قلوبكمؤؤا) أي مالؤؤَ إلؤؤى المعلؤؤية ,ولؤؤيأ كمؤؤا يقؤؤول بع ؤص
الشيعة االثنى عشرية :قد ل َ قلوب ما:أي نافقؤَ ومالؤَ إلؤى الك ؤر وهؤذا بنؤا ًء
على مذهب م في ب ص عا شة وح لة ولعن مؤا ووالؤدي ما لؤباد مسؤاء,وات ام م
بالن ا  ,وال حول وال قو إال باهلل
نقااول :معنؤؤى (لؤ َ) أي مالؤؤَ,وال يسؤؤتلزم مؤؤن ذلؤؤَ أن ؤؤا مالؤؤَ إلؤؤى الك ؤؤر  ,بؤؤل
المعنى أن قلوب ما مالَ عن الح في هؤذا ال عؤل ,وهؤو ميؤل قلوب مؤا عؤن الواجؤب
من مهاللة رسول هللا عليه اللال والسالم بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه
و كيد يقعا في الك ر أو الن ا وهما من أزواج النبي وأم اَ المْمنين الذين أمؤر
هللا تعالى رسوله للى هللا عليه وسلم أال يستبدل ب ؤن أحؤدًا فقؤال تعؤالى { :ال ه يَ َحؤل
ؤن َم ْ
سآ ُء َمؤن بَ ْعؤ ُد َوالَ أَن تَبَؤ هد َل بَ َ ه
سؤنُ ُ هن إَال ه َمؤا َملَكَؤَْ
ؤن أ َ ْز َواجٍ َولَ ْؤو أ َ ْع َجبَؤََ ُح ْ
لَََ ٱلنَ َ
َي َمينََُ َوك َ
ش ْي ٍء هرقَيبا ً {األحزاب , 52
ٱّلِلُ َ
علَى ك َُل َ
َان ه
كؤؤل مؤؤا هنالؤؤَ أن مؤؤا وقعؤؤا فؤؤي هؤؤذا ال عؤؤل بسؤؤبب ال َ ْيؤر ,وال يؤؤر أمؤؤر ِبيعؤؤي بؤؤين
النساء  ,هالة إذا كان للرجل أكثر من زوجة وكل من ن تريد أن تح ى بالنليب
األوفر عنده,وال يه ى على أحد ما يق بين الةرا ر
وكان اللحابة يعلمون أن عا شة أحؤب نسؤاء الرسؤول لؤلى هللا عليؤه وسؤلم إليؤه
فكؤؤانوا يتحؤؤرون ب ؤؤداياهم يؤؤوم عا شؤؤة ,فحؤؤزن بعؤؤص نسؤؤا ه لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم
لذلَ ,فكلمته زوجه أم سلمة في ذلَ ,ف ي سنن النسا ي( )3950بسند لؤحيع ع ْ
َؤن
علَيْؤ َه
ّللاُ َ
ّللاُ َ
ي َ
سا َء النه َبي َ َ
علَ ْي َه َو َ
سلَ َمةَ:أ َ هن نَ َ
أ ُ َم َ
لؤلهى ه
للهى ه
سله َم َكله ْمنَ َ ؤا أ َ ْن تُك ََلؤ َم النه َبؤ ه
اأ كَانُوا يَت َ َح هر ْو َن بَ َ دَايَا ُه ْم يَ ْو َم عَا َشَةََ ,وتَقُو ُل لَهُ إَنهؤا نُ َحؤب ا ْل َهي َْؤر َك َمؤا
َو َ
سله َم أ َ هن النه َ
َ
علَ ْي َ ا َكله َمتْهُ أ َ ْيةًا ,فَلَؤ ْم يُ َج ْب َ ؤاَ ,وقُ ْل َ
ؤنَ :مؤا
َار َ
ت ُ َحب عَا َشَة ,فَ َكله َمتْهُ ,فَلَ ْم يُ َج ْب َ ا ,فَلَ هما د َ
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ع َلي ََْ أ َ ْو ت َ ْن ُ َر َ
ين َما يَقُو ُل ,فَلَ همؤا
علَي ََْق قَا َلَْ َ :ل ْم يُ َج ْبنَي ,قُ ْل َنَ :ال ت َ َد َعي َه َحتهى يَ ُر هد َ
َر هد َ
ي َوأَنَؤا فَؤي
علَ ْي َ ا َكله َمتْهُ ,فَقَا َلَ :ال ت ُ ْْذَينَي فَؤي عَا َشَؤةَ ,فَ َذنهؤهُ لَؤ ْم يَ ْن َؤز ْل َ
َار َ
د َ
علَؤ ه
ي ا ْل َؤوحْ ُ
َ
اد عَا َشَة "
ام َرأ َ ٍ َم ْنك هُن َإ هال َفي َل َح َ
َل َح َ
اد ْ
وأرسلن فاِمة رةي هللا عن ا ابنة النبي للى هللا عليه وسؤلم لتكلمؤه فؤي ذلؤَ,
وتار أهرى أرسلن زينؤب رةؤي هللا عن ؤا روى مسؤلم( )2442عؤن عَا َشَؤةَ َز ْو َج
سله َم قَالََْ :
ّللاُ َ
النهبَي َ َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
علَ ْي ؤ َه
ّللاُ َ
ّللاُ َ
سؤؤو َل ه َ
س ؤ َل أ َ ْز َوا ُ
ّللا َ
ج النه َبؤؤي َ َ
س ؤله َم فَ َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
أ َ ْر َ
اِ َمؤؤةَ َب ْن ؤََ َر ُ
ل ؤلهى ه
ل ؤلهى ه
ةؤ َ
علَ ْي َه َو ُه َو ُم ْ
ِ َج ٌ َم َعؤي فَؤي
ستَأ ْ َذنََْ َ
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
سله َم ,فَا ْ
علَ ْي َه َو َ
َو َ
سله َم َإلَى َر ُ
للهى ه
َم ْر َِي ,فَأَذ َ
سؤأ َ ْلنَََ ا ْلعَؤ ْد َل
سؤو َل ه َ
سؤ ْلنَنَي إَلَ ْيؤََ يَ ْ
ّللا  ,إَ هن أ َ ْز َوا َجؤََ أ َ ْر َ
َن لَ َ ا ,فَقَالَؤَْ  :يَؤا َر ُ
سؤله َم:
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
فَي ا ْبنَ َة أ َ َبي قُ َحافَةََ ,وأَنَا َ
سا َكتَةٌ ,قَالَؤَْ  :فَقَؤا َل لَ َ ؤا َر ُ
لؤلهى ه
َ ت ُ َحبَ َ
ين َما أ ُ َحبق فَقَالََْ  :بَلَى ,قَا َل:فَأ َ َحبَي َه َذ َه,
س َ
أ َ ْي بُنَيهةُ ,أَلَ ْ
اِ َمةُ َح َ
سؤله َم ,فَ َر َج َعؤَْ
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
قَالََْ  :فَقَا َمَْ فَ َ
علَيْؤ َه َو َ
ين َ
س َم َعَْ َذ َلََ َم ْن َر ُ
للهى ه
س ؤله َم فَ ؤأ َ ْهبَ َرتْ ُ هن َباله ؤذَي قَالَؤؤَْ َ ,و َباله ؤذَي قَؤؤا َل لَ َ ؤؤا
ّللاُ َ
َإلَؤؤى أ َ ْز َواجَ النه َبؤؤي َ َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ل ؤلهى ه
عنهؤا َم ْ
ؤار َج َعي
َ َ
ّللاُ َ
اَ أ َ ْغنَيْؤ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
سله َم ,فَقُ ْل َن لَ َ اَ :ما نُ َر َ
علَ ْي َه َو َ
َر ُ
ؤن شَؤ ْي ٍء فَ ْ
للهى ه
َ
َ
سله َم فقُو َلي لَؤهَُ :إ هن أ ْز َوا َجؤََ يَ ْنشُؤ ْدنَََ ا ْلعَؤ ْد َل فَؤي ا ْبنَؤ َة
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
َإلَى َر ُ
للهى ه
ّللا َال أُك ََل ُمهُ فَي َ ا أَبَدًا,
اِ َمةَُ :و ه َ
أَبَي قُ َحافَةَ ,فَقَالََْ فَ َ
ؤش َز ْو َج
ّللاُ َ
قَالَؤَْ عَا َ َ
سؤ َل أ َ ْز َوا ُ
ج النه َبؤؤي َ َ
علَ ْيؤ َه َو َ
شؤؤةُ :فَأ َ ْر َ
ب َب ْنؤََ جَحْ ؤ ٍ
سؤله َم َز ْينَؤ َ
لؤلهى ه
سؤو َل
ّللاُ َ
النه َبي َ َ
س َ
ي الهتَي كَانََْ ت ُ َ
علَ ْي َه َو َ
امينَي َم ْن ُ هن فَي ا ْل َم ْن َزلَ َة َع ْن َد َر ُ
للهى ه
سله َمَ ,و َه َ
ّلِل
ّللاُ َ
ؤبَ ,وأَتْقَؤؤى َ ه َ
هَ
ّللا َ
علَ ْيؤ َه َو َ
َين َمؤ ْن َز ْينَؤ َ
سؤله َمَ ,ولَؤ ْم أ َ َر ْ
لؤلهى ه
امؤ َؤرأ َ ً قَؤِ َه ْيؤ ًؤرا فَؤي الؤؤد َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
سؤ َ ا فَؤي ا ْلعَ َمؤ َل الهؤذَي
َوأ َ ْ
لؤر َح َم َوأ ْع َؤ َم َ
ل َد َ َحدَيثًا َوأ ْو َ
لؤ َدقة َوأشَؤ هد ا ْبتَؤذ ًاال َلنَ ْ َ
ل َل َل ه
ع َم ْن َ ؤا
ّللا تَعَالَىَ ,ما َ
س َؤر ُ
ب بَ َه إَلَى ه َ
تَ َ
س ْو َر ً َم ْن َح هد ٍ كَانَؤَْ فَي َ ؤا ,ت ُ ْ
عدَا َ
ل هد ُ بَ َه َوتَقَ هر ُ
ا ْل َ ْي َةَ,
علَيْؤ َه
ّللاُ َ
ّللاُ َ
ستَأ ْ َذنََْ َ
سؤو ُل ه َ
سو َل ه َ
ّللا َ
ّللا َ
قَالََْ  :فَا ْ
علَيْؤ َه َو َ
سؤله َم َو َر ُ
علَى َر ُ
لؤلهى ه
للهى ه
علَ ْي َ اَ ,و ُه َؤو بَ َ ؤا  ,فَؤأَذ َ
َن
اِ َمةُ َ
سله َم َم َ عَا َشَةَ فَي َم ْر َِ َ ا َ
علَى ا ْل َحالَ َة الهتَي َد َهلََْ فَ َ
َو َ
َ
َ
َ
س ْلنَنَي َإلَ ْيؤََ
ّللاُ َ
سو َل ه َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
ّللا َإ هن أ ْز َوا َجََ أ ْر َ
علَ ْي َه َو َ
سله َم ,فقَالََْ  :يَا َر ُ
لَ َ ا َر ُ
للهى ه
سأ َ ْلنَََ ا ْلعَ ْد َل فَي ا ْبنَ َة أَبَي قُ َحافَةَ,
يَ ْ
ست َ َ
سؤله َم
ّللاُ َ
ِالََْ َ
سؤو َل ه َ
ّللا َ
قَالََْ  :ث ُ هم َوقَ َعَْ َبي  ,فَا ْ
علَيْؤ َه َو َ
ؤب َر ُ
ي َ ,وأَنَؤا أ َ ْرقُ ُ
لؤلهى ه
علَ ه
ب َ
ّللا
سؤو َل ه َ
ؤب َحتهؤى ع ََر ْفؤَُ أ َ هن َر ُ
ِ ْرفَهَُ ,ه ْل يَأ ْ َذ ُن َلي فَي َ اق قَالََْ  :فَلَ ْم ت َب َْؤردْ َز ْينَ ُ
َوأ َ ْرقُ ُ
ش ؤ ْب َ ا َحت هؤى
ّللاُ َ
س ؤله َم َال يَ ْكؤ َؤرهُ أ َ ْن أ َ ْنت َ َلؤ َؤر ,قَالَؤؤَْ  :فَلَ هم ؤا َوقَ ْعؤؤَُ بَ َ ؤؤا لَ ؤ ْم أ َ ْن َ
َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ل ؤلهى ه
ُ
َ
َ
َ
سؤ َمَ :إنه َ ؤا ا ْبنَؤة أ َبؤي
ّللاُ َ
أ َ ْن َحيَُْ َ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
سؤله َم َ ,وتَبَ ه
علَيْؤ َه َو َ
علَ ْي َ ا قالََْ  :فقَا َل َر ُ
لؤلهى ه
بَ ْك ٍر"
عؤ ْ
شؤؤؤةَ أَنه َ ؤؤؤا قَالََْ :قَؤؤؤا َل
وروى البهؤؤؤاري( )4832مسؤؤؤلم( )2438والل ؤؤؤ لؤؤؤهَ :
ؤؤن عَا َ َ
ؤَ ا ْل َملَؤَُ فَؤي
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
ؤام ث َ َؤال َ لَيَؤا ٍل َجؤا َءنَي بَ َ
علَ ْي َه َو َ
َر ُ
للهى ه
سله َم :أ ُ َريت ُ ََ فَؤي ا ْل َمنَ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ي  ,فأقُو ُلَ :إ ْن
د َ
ع ْن َوجْ َ ََ ف َذ َذا أ ْن َ
ام َرأت ََُ  ,فأ ْك َ
َ
ير ,فيَقُو ُلَ :ه َذ َه ْ
ش ُ
س َرقَ ٍة َم ْن َح َر ٍ
َ َه َ
ّللا يُ ْم َة َه "
يََُ َه َذا َم ْن َع ْن َد ه َ
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ف ل كان هللا عز وجل يدلأ على رسوله حتي يزوجؤه ب ؤا وهؤو يعلؤم أن ؤا سؤتك ر
بعد ذلَ ,أو أن ا ستعاديه وتعادي أهل بيتهق حاشا هلل
وليحذر الذين يْذون رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم بؤالوقوع فؤي زوجاتؤه أم ؤاَ
سؤبَ زوجتؤه وقؤد قؤال تعؤالىَ { :و َمؤا
المْمنين فذنه من المعلوم أن الرجل يتأذى أذا ُ
َان لَ ُك ْم أَن ْ
ٱّلِل َوالَ أَن تَن َك ُح ۤواْ أ َ ْز َوا َجهُ َمن بَ ْع َد َه أَبَدا ً إَ هن ذ َل ُك ْم ك َ
ك َ
َؤان َعنؤ َد
سو َل ه َ
تْذُواْ َر ُ
ع َ يما ً {األحزاب53:
ٱّلِل َ
هَ
َين يُ ْْذُ َ
وقال تعالى { إَ هن ٱلهذ َ
ع هد لَ ُ ؤ ْم
ٱكه َر َ َوأ َ َ
ٱّلِلُ فَي ٱلد ْنيَا َو َ
ٱّلِل َو َر ُ
سولَهُ لَعَنَ ُ ُم ه
ون ه َ
سؤبُواْ فَقَؤ َد ٱحْ ت َ َملُؤواْ
ون ٱ ْل ُم ْؤْ َمنَ َ
َين يُ ْؤْذُ َ
ع َذابا ً م َ ينا ً * َوٱلهذ َ
َ
ين َوٱ ْل ُم ْْ َمنَؤا َ
َ َب َي َْؤر َمؤا ٱ ْكت َ َ
بُ ْ تَانا ً َوإَثْما ً مبَينا ً {األحزاب58-57:
َين يُ ْْذُ َ
وقال تعالىَ { :وٱلهذ َ
اب أ َ َلي ٌم {التوبه61:
ٱّلِل لَ ُ ْم َ
سو َل ه َ
ون َر ُ
ع َذ ٌ
و في الحدي الذي مةى قال للى هللا عليه وسلم ألم سؤلمة -وهؤي زوجتؤه " :-ال
تْذيني في عا شة"
فال يجوز ألح ٍد أن يق في إحداهن ,أو يْذي ا ,وقد زكاهن هللا تعؤالى فقؤالَ { ":إنه َمؤا
ِ َ َؤر ُك ْم ت َ ِْ َ يؤكرا ً * َو ْ
َ َويُ َ
ُؤكر َن َمؤا يُتْؤكلَى
أ أ َ ْهؤ َل ٱ ْلبَيْؤ َ
ٱّلِلُ َليُ ْذ َه َ
ٱذك ْ
يُ َري ُد ه
ٱلؤرجْ َ
ب عَنكُك ُم َ
ُؤكن َم ْ
ٱّلِل ك َ
َفي بُيُو َتك ه
َؤان لَ َِي ؤا ً َه َبيؤرا ً {األحؤزاب34-33:
َ هَ
ؤن ل َيؤا َ
ٱّلِل َوٱ ْل َح ْكؤك َم َة َإ هن ه َ
وقال  { :ٱلنه َبي أ َ ْولَى َبٱ ْل ُم ْْ َمنَ َ
س َ ْم َوأ َ ْز َوا ُجهُ أ ُ هم َ ات ُ ُ ْم {األحؤزاب 6:ف ؤل
ين َم ْن أ َ ْن ُ َ
أمهق!
يجوز لمسلم أن يسيء األدب م َ
وقؤؤد أجمؤ المسؤؤلمون قاِبؤؤة أن الرسؤؤول لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم انتقؤؤل إلؤؤى الرفيؤ
األعلى وح لة وعا شة من زوجاتؤه لؤم ي ارق ما,وسؤور التحؤريم ن سؤ ا لؤم تنؤد
ي في قول هللا تعالى{ :يأَي َ ؤا ٱلنه َبؤي َلؤ َم
عن ما هذه الل ة(الزوجية) ,وهذا واةع جل ،
ٱّلِلُ لَََ ت َ ْبت َ َ ؤي َم ْر َ
ؤص
اجؤََ وقولؤه { َوإَ ْذ أ َ َ
س هؤر ٱلنهبَؤي إَلَؤى بَ ْع َ
ت ُ َح َر ُم َمآ أ َ َح هل ه
ةؤاََ أ َ ْز َو َ
اج َه َحدَيثا ً
أ َ ْز َو َ
سحْ ر عا شة و َنحْ رهؤا رةؤي هللا عن ؤا فقؤد
بل قد قُ َبةَ روحه الشري ة وهو بين َ
عؤ ْ
شؤؤةَ قَالَؤؤَْ َ :إ ْن َكؤ َ
ؤان
جؤؤاء فؤؤي اللؤؤحيحين:البهاري( )1323ومسؤؤلم(َ )2443
ؤن عَا َ َ
ؤن أَنَؤؤا َ
ؤن أَنَؤؤا ا ْليَؤ ْؤو َمق أ َ ْيؤ َ
س ؤله َم لَيَتَعَ ؤذه ُر فَ ؤي َم َر َة ؤ َه أ َ ْيؤ َ
غ ؤ ًداق
ّللاُ َ
سؤؤو ُل ه َ
ّللا َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
َر ُ
ل ؤلهى ه
َ
سؤتَ ْب َ
سؤؤحْ َري َونَحْ ؤ َؤري َو ُدفَؤ َ
ؤان َيؤ ْؤو َمي قَ َب َ
شؤؤة ,فَلَ همؤؤا َكؤ َ
ؤن فَؤؤي
ِا ًء َل َيؤ ْؤو َم عَا َ َ
ا ْ
ّللاُ َبؤي َْن َ
ةؤهُ ه
بَ ْيتَي"
ي النه َبؤؤي
ّللاُ َ
وفؤؤي لؤؤحيع البهؤؤاري( :)2933عؤؤن عَا َ َ
ي ه
ع ْن َ ؤؤا قَالَ ؤَْ  :تُؤ ُؤوفَ َ
شؤؤةُ َر َة ؤ َ
ّللاُ بَؤي َْن
ّللاُ َ
َ
سله َم فَي بَ ْيتَي َوفَؤي نَ ْؤوبَتَيَ ,وبَؤيْن َ
علَ ْي َه َو َ
سؤحْ َري َونَحْ َؤريَ ,و َج َمؤ َ ه
للهى ه
اَ فَ َ
سؤله َم
ّللاُ َ
َري َقي َو َري َق َه ,قَالََْ َ :د َه َل َ
د النه َبؤي َ
س َؤو ٍ
الؤرحْ َم َن َب َ
علَيْؤ َه َو َ
ة ؤع ُ َ
لؤلهى ه
ع ْب ُد ه
ع ْنهُ ,فَأ َ َه ْذتُهُ فَ َم َ
سنَ ْنتُهُ َب َه"
َ
ة ْتُهُ ث ُ هم َ
257
This file was downloaded from QuranicThought.com

وهذا من فةا ل ا رةي هللا عن ا وفةا ل ا كثير نذكر من ا:
عؤ ْ
ؤن أبؤؤي
 مؤؤا رواه البهؤؤاري ( )3559 -3230ومسؤؤلم( )2446 -2431وغيرهمؤؤا َؤَ :ه
سؤله َم قؤؤال:
ّللاُ َ
سؤؤو َل ه َ
ّللا َ
ؤن َما َل ٍ
علَ ْيؤ َه َو َ
أن َر ُ
موسؤى األشؤعري ,وعؤؤن أَنَ َ
لؤلهى ه
ؤأ ْبؤ َ
سا َ َر ال ه
اء َك َ ْ
فَ ْ
ِعَ َام"
ة َل الث ه َري َد َ
ة ُل عَا َشَةَ َ
س َ
علَى َ
علَى النَ َ
 وروى أيةًا البهاري ( )3045ومسلم( )2447وغيرهمؤا ع ْي ه
َؤن عَا َشَؤةَ َر َةؤ َ
ّللاُ
ؤَ
شؤؤةُ َه ؤ َذا َجب َْري ؤ ُل يَ ْقؤ َؤرأ ُ َ
ّللاُ َ
َ
س ؤله َم قَؤؤا َل لَ َ ؤؤا :يَؤؤا عَا َ َ
ي َ
علَ ْيؤ َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ل ؤلهى ه
ع ْن َ ؤؤاأ َ هن النه َب ؤ ه
ي
سؤ َؤال َم ,فَقَالَؤؤَْ َ :و َ
سؤ َؤال ُم َو َرحْ َمؤؤةُ ه َ
علَ ْي ؤ َه ال ه
ال ه
ّللا َوبَ َركَات ُؤهُ ,تَؤ َؤرى َمؤؤا َال أ َ َرى ,ت ُ َري ؤ ُد النهبَ ؤ ه
سله َم"
ّللاُ َ
َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
 وروى أحمؤؤؤد( )17844والبهؤؤؤاري( )3462ومسؤؤؤلم( )2384والترمؤؤؤذي()3885سؤله َم
ّللاُ َ
سؤو َل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
ام رةي هللا عنؤه أ َ هن َر ُ
وغيرهم:عن ع َْم ُرو ْب ُن ا ْلعَ َ
لؤلهى ه
ؤاأ أ َ َحؤب إَلَ ْيؤََ ق قَؤا َل :عَا َشَؤةُ,
بَعَثَهُ َ
ْش َذا َ
س َال َ
َ ال ه
سؤ َل ,فَأَت َ ْيتُؤهُ فَقُ ْلؤَُ  :أ َي النه َ
علَى َجؤي َ
ع َمر ,فَ َع هد َر َج ً
اال "
الر َجا َلق قَا َل :أَبُو َها ,قُ ْلَُ ث ُ هم َم ْنق قَا َل ُ
قُ ْلَُ َ :م ْن َ
عؤ ْ
ؤن أَنَ ؤ ٍأ قَؤؤا َل:
 وروى الترمؤؤذي( -)3890ولؤؤححه األلبؤؤاني -وابؤؤن ماجؤؤة(َ )101الر َجا َلق قَا َل أَبُو َها"
اأ َإلَ ْيََ ق قَا َل َ
سو َل ه َ
َقي َل َيا َر ُ
ّللا َم ْن أ َ َحب النه َ
عا َشَةَُ ,قي َلَ :م ْن َ
 وفؤؤؤي مسؤؤؤتدرَ الحؤؤؤاكم( )6743ولؤؤؤحيع ابؤؤؤن حبؤؤؤان( )7096وغيرهمؤؤؤا -بسؤؤؤندلحيع -عن عا شة  ،رةي هللا عن ا  ،قالَ  :قلؤَ  :يؤا رسؤول هللا َمؤن أزواجؤَ
بكؤرا
في الجنة ق قال  « :أما إنَ مؤن ن » قالؤَ  :فهيهؤل لؤي أن ذاَ أنؤه لؤم يتؤزوج ً
غيري" وقال الحاكم :لحيع اهسناد  ,ووافقه الذهبي
 وفؤؤي مسؤؤتدرَ الحؤؤاكم( )6754وغيؤؤره عؤؤن أنؤؤأ  ،رةؤؤي هللا عنؤؤه  « :أن النبؤؤيللى هللا عليه وسلم ِل ح لة  ،فأتاه جبريؤل عليؤه اللؤال والسؤالم  ،فقؤال  :يؤا
قوامة  ،وهي زوجتَ في الجنة  ،فراجع ا (")1
لوامة ه
محمد ِ ،لقَ ح لة وهي ه
وروى البزار في مسنده (  )1401نحوه عن عمار بن ياسر
وفيه أيةًا( -)6753وكذا رواه الِبراني في الكبير( -)934عن قيأ بن زيد  :أنالنبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ِل ؤ ح لؤؤة بنؤؤَ عمؤؤر  ،فؤؤدهل علي ؤؤا هاالهؤؤا قدامؤؤة
وعثمان ابنا م عون  ،فبكَ وقالَ  :وهللا ما ِلقني عن شؤب  ،وجؤاء النبؤي لؤلى

 -1وسكت عنه الذهبي في التلخيص ,وهو حسن بشواهده.
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هللا عليؤؤه وسؤؤلم  ،فقؤؤال  « :قؤؤال لؤؤي جبريؤؤل عليؤؤه السؤؤالم  :راج ؤ ح لؤؤة  ،فذن ؤؤا
لوامة قوامة  ،وإن ا زوجتَ في الجنة »()1
ه
ه
التاسااع :لؤم يؤؤذكر هللا تعؤؤالى واو العِؤؤد بؤؤين اللؤ اَ المؤؤذكور فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالى:
سى َربهُ َإ ْن َ
َ
{ َ
َ تا َبؤا ٍ
َ قَا َنتَؤا ٍ
َ ُم ْْ َمنؤا ٍ
س َل َما ٍ
ِلهقَك هُن أ َ ْن يُ َب َدلَهُ أ َ ْزوا َجا ً َهيْرا ً َمنك هُن ُم ْ
ع َ
كؤل مؤن ن ,وذكؤر واو
سا َ َحا ٍ
عَا َبدا ٍ
َ َ
َ للتنليم على اجتمؤاع هؤذه اللؤ اَ فؤي ٍ
َ َوأ َ ْب َكؤؤارا ً لتنؤؤافى الولؤ ين ،إذ الثيبؤؤاَ ال
العِؤؤد بعؤؤدها فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالى { :ثَيَبَؤؤك ٍ
يول ن باألبكار ،قال في «الكشؤاد» :إن مؤا لؤ تان متنافيتؤان ،ال يجؤتمعن في مؤا
اجتماع ن في سا ر الل اَ فلم يكن بد من الواو ()2
وروى البهؤاري(  :)4632ع ْ
سؤا ُء
ّللاُ َ
ؤأ قَؤا َل :قَؤا َل ُ
ع ْنؤهُ :اجْ ت َ َمؤ َ نَ َ
َؤن أَنَ ٍ
ي ه
ع َم ُؤر َر َةؤ َ
سؤى َربؤهُ إَ ْن َ
علَيْؤ َه فَقُ ْلؤَُ لَ ُ ه
ِلهقَكُؤ هن أ َ ْن
ؤنَ {:
سله َم فَؤي ا ْل َي َْؤر َ َ
ّللاُ َ
النهبَي َ َ
ع َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
يُبَ َدلَهُ أ َ ْز َوا ًجا َهي ًْرا َم ْنك هُن فَنَ َزلََْ َه َذ َه ْاكيَةُ"
وهؤؤؤذه مؤؤؤن الموافقؤؤؤاَ لعمؤؤؤر رةؤؤؤي هللا عنؤؤؤه وهؤؤؤو ال ُم َحؤؤؤ هد المل َ ؤؤؤم( , )3و عنؤؤؤد
ع َم ُؤر بْؤ ُن ا ْل َه ه
ي
أحمد( )157والبهاري( )393ع َْن أَنَ َأ ب َْن َما َل ٍَ قَا َل :قَؤا َل ُ
ِؤا َ
ب َر َةؤ َ
لؤلًّى
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا لَ ْو ات ه َه ْذنَا َم ْن َمقَ َام إَب َْؤرا َهي َم ُم َ
ع ْنهَُ :وافَ ْقَُ َربَي فَي ث َ َال ٍ فَقُ ْلَُ يَا َر ُ
ه
ُ
فَنَ َزلَؤؤَْ { َوات ه َه ؤذُوا َمؤ ْ
ب قُ ْلَُ :يَؤؤا
ؤام َإ ْبؤ َؤرا َهي َم ُم َ
ل ؤلًّى {البقؤؤر َ 125:وليَؤؤة ا ْل َح َجؤؤا َ
ؤن َمقَؤ َ
اج ُر فَنَ َزلَؤؤَْ ليَؤؤةُ
سؤؤا َءََ أ َ ْن يَحْ ت َ َج ؤب َْن فَ َذنه ؤهُ يُك ََل ُم ُ ؤ ه
سؤؤو َل ه َ
ّللا لَؤ ْؤو أ َ َمؤ ْؤرََ نَ َ
َر ُ
ؤن ا ْلبَؤؤر َوا ْل َ ؤ َ
علَيْؤ َه فَقُ ْلؤَُ لَ ُ ه
ؤن{:
سؤله َم فَؤي ا ْل َي َْؤر َ َ
ّللاُ َ
سؤا ُء النهبَؤي َ َ
علَيْؤ َه َو َ
بَ ,واجْ ت َ َم َ نَ َ
لؤلهى ه
ا ْل َح َجا َ
سى َربهُ َإ ْن َ
ِلهقَك هُن أ َ ْن يُبَ َدلَهُ أ َ ْز َوا ًجا َهي ًْرا َم ْنك هُن فَنَ َزلََْ َه َذ َه ْاكيَةُ"
َ
ع َ
ؤؤر بْؤؤ ُن ا ْل َه ه
ب
ّللا بْؤؤ ُن َ
وروى مسؤؤلم( )1479وغيؤؤره:عن َ
ؤؤاأ َحؤؤ هدثَنَي ُ
عبْؤؤ ُد ه َ
عبه ٍ
ِؤؤا َ
ع َم ُ
ؤاأ
ّللاُ َ
قَا َل:لَ هما ا ْعت َ َز َل نَ َبي ه َ
ّللا َ
سا َءهُ ,قَا َلَ :د َه ْلَُ ا ْل َم ْ
سله َم نَ َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
س َج َد فَ َذ َذا النه ُ
ون َ
لى َويَقُولُ َ
يَ ْن ُكت ُ َ
سؤا َءهَُ ,و َذ َلؤََ قَبْؤ َل
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
ون َبا ْل َح َ
سؤله َم نَ َ
علَيْؤ َه َو َ
ِله َ َر ُ
للهى ه
ب
أ َ ْن يُ ْْ َم ْر َن بَا ْل َح َجا َ
ع َمؤ ُؤر فَقُ ْلؤؤَُ َأل َ ْعلَ َمؤ ه
علَ ْي ؤ َه
ّللاُ َ
فَ ؤ َد َه ْلَُ َ
ؤن َذ َلؤؤََ ا ْليَؤ ْؤو َم
فَقَؤؤا َل ُ
سؤؤو َل ه َ
ّللا َ
علَؤؤى َر ُ
ل ؤلهى ه
ة َ
علَيْؤ َه َ
سله َم َو ُه َو ُم ْ
غي ُْؤرهُ َوإَ َذا
ْأ َ
ير فَ َجلَسَُْ فَأ َ ْدنَى َ
ِ َج ٌ َ
َو َ
ارهُ َولَي َ
علَ ْي َه إَ َز َ
علَى َح َل ٍ
سله َم
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
ير قَ ْد أَث ه َر َفي َج ْن َب َه فَنَ َ ْرَُ َب َب َ
علَ ْي َه َو َ
ل َري َفي َه َزانَ َة َر ُ
للهى ه
ا ْل َح َل ُ
ةؤ ٍة َمؤ ْ
فَؤ َذ َذا أَنَؤؤا بَقَ ْب َ
ؤن َ
احيَؤ َة ا ْل ُ ْرفَؤ َة َوإَ َذا أَفَيؤ ٌ
ير نَحْ ؤ َو ال ه
لؤؤاعَ َو َمثْ َل َ ؤؤا قَ َر ًؤؤا فَؤؤي نَ َ
شؤ َع ٍ
اي قَا َل َما يُ ْب َكيََ يَا اب َْن ا ْل َه ه
ّللا َو َما َلؤي َال
ُمعَله ٌ قَا َل :فَا ْبتَد ََرَْ َ
ي هَ
ِا َ
بق قُ ْلَُ  :يَا نَبَ ه
ع ْينَ َ
 -1وسكت عنه الذهبي في التلخيص ,وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(: )393/9رواه الطبراني ورجاله رجال
الصحيح .وحسنه األلباني :انظر حديث رقم (  ) 4351في صحيح الجامع.

 -2تفسير الكشاف للزمخشري ( )128/4مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ط سنة1966
ِ
ا
ِ
َّللا
 -3روى البخاري()3282عن أبي هريرة,و مسلم(َ )2398ع ْن َعائ َش َة رضي هللا عنهماَ :ع ْن الانب ِهي َصلى ا ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َحٌد َفِإ ان ُع َمَر ْب َن
ولَ :ق ْد َك َ
َعَلْيه َو َسال َم أَان ُه َك َ
ُممِ َقْبَل ُك ْم ُم َحاد ُثو َن َفِإ ْن َي ُك ْن في أُ امتي مْن ُه ْم أ َ
ان َيُق ُ
ان َي ُكو ُن في ْاأل َ
اْل َخ ا
طِ
اب ِمْن ُه ْم ".
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ؤير قَؤ ْد أَث ه َؤر فَؤي َج ْن َبؤََ َو َهؤ َذ َه َه َزا َنتُؤََ َال أ َ َرى فَي َ ؤا َإ هال َمؤا أ َ َرى َو َذاََ
أ َ ْب َكي َو َه َذا ا ْل َح َل ُ
لؤ ْ َوتُهُ
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
سؤله َم َو َ
ّللا َ
قَ ْي َ
ل ُر َو َك ْ
علَيْؤ َه َو َ
س َرى فَي الثَ َم َار َو ْاأل َ ْن َ َار َوأ َ ْنََ َر ُ
لؤلهى ه
َو َه َذ َه َه َزانَت ََُ
ْؤن ا ْل َه ه
ةؤى أ َ ْن تَك َ
ب أ َ َال ت َ ْر َ
فَقَا َل :يَا اب َ
ُؤون لَنَؤا ْاك َه َؤر ُ َولَ ُ ؤ ْم الؤد ْنيَا ,قُ ْلؤَُ  :بَلَؤى ,قَؤا َل
ِؤا َ
ين َد َه ْلَُ َوأَنَا أ َ َرى فَي َوجْ َ ؤ َه ا ْل َ َ
علَ ْي َه َح َ
ّللا َمؤا يَشُؤ
َو َد َه ْلَُ َ
سؤو َل ه َ
ؤب فَقُ ْلؤَُ يَؤا َر ُ
ة َ
اء فَ َذ ْن ُك ْنؤََ َ
ّللا َمعَؤََ َو َم َال َ َكتَؤهُ َو َجب َْريؤ َل َو َميكَا َيؤ َل
َ
س َ
علَ ْيََ َم ْن شَأ ْ َن النَ َ
ِله ْقؤت َ ُ هن فَؤ َذ هن ه َ
1
َوأَنَؤؤا َوأَبُؤؤو بَ ْكؤ ٍؤر َوا ْل ُم ْْ َمنُؤ َ
ّللا -بَ َكؤ َؤال ٍم إَ هال َر َجؤ ْؤوَُ أ َ ْن
ؤون َمعَؤؤََ َ ,وقَله َمؤؤا ت َ َكله ْمؤؤَُ َ -وأَحْ َم ؤ ُد ه َ
َيك َ
سؤى َربؤهُ َإ ْن
يؤرَ {:
ّللاُ يُ َ
ع َ
ُون ه
ل َد ُ قَ ْؤو َلي الهؤذَي أَقُؤو ُل َونَ َزلَؤَْ َهؤ َذ َه ْاك َيؤةُ ل َيؤةُ الت ه ْه َي َ
َ
ِلهقَك هُن أ َ ْن يُ ْب َدلَهُ أ َ ْز َوا ًجا َهي ًْرا َم ْنك هُن
لا َل ُع ا ْل ُم ْْ َمنَ َ
ين َوا ْل َم َال َكَةُ بَ ْع َد َذ َلؤََ
{ َوإَ ْن ت َ َا َه َرا َ
ّللا ُه َو َم ْو َالهُ َو َج ْب َري ُل َو َ
علَ ْي َه فَ َذ هن ه َ
ير
ََ ٌ
ان َ
َوكَانَؤؤَْ عَا َ َ
ؤاء النهبَؤي َ َ
شؤؤةُ بَ ْنؤؤَُ أَبَؤي بَ ْكؤ ٍؤر َو َح ْ َ
سؤ َ
سؤؤا َ َر نَ َ
علَؤؤى َ
لؤلهى ه
لؤؤةُ ت َ َؤؤا َه َر َ
ّللاُ
ّللا أ َ َ
ِله ْقت َ ُ هنق قَا َل َ :ال
َ
سو َل ه َ
علَ ْي َه َو َ
سله َم فَقُ ْلَُ َيا َر ُ
ؤون َ
لؤى يَقُولُ َ
ون يَ ْن ُكت ُ َ
س َل ُم َ
سو َل ه َ
ِلهؤ َ
ون َبا ْل َح َ
س َج َد َوا ْل ُم ْ
ّللا َإنَي َد َه ْلَُ ا ْل َم ْ
قُ ْلَُ  :يَا َر ُ
سا َءهُ ,أَفَأ َ ْن َز ُل فَأ ُ ْهبَ َر ُه ْم أ َنهََ لَ ْم ت ُ َ
ِ َل ْق ُ هن ق
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
سله َم نَ َ
علَ ْي َه َو َ
َر ُ
للهى ه
َ
ُ
َ
عؤ ْ
سؤ َؤر ا ْل َ َ
شؤ َؤر
ؤب َ
ؤن َوجْ َ ؤ َه َو َحتهؤؤى َك َ
قَؤؤا َل :نَعَ ؤ ْم َإ ْن َ
ش ؤ ََْ ,فلَ ؤ ْم أ َز ْل أ َح َدث ُؤهُ َحتهؤؤى ت َ َح ه
ةؤ ُ
ة َحََ َ ,وك َ
فَ َ
ّللاُ َ
سؤله َم َونَ َز ْلؤَُ
اأ ث َ ْ ًرا ,ث ُ هم نَ َز َل نَبَي ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
َان َم ْن أَحْ َ
س َن النه َ
لؤلهى ه
علَؤؤى
شؤؤي َ
ّللاُ َ
فَنَ َز ْلؤؤَُ أَت َ َ
سؤؤو ُل ه َ
ّللا َ
س ؤله َم َكأَنه َمؤؤا َي ْم َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ش ؤبه ُ َبا ْل َجؤ ْؤذعَ َونَؤ َؤز َل َر ُ
ل ؤلهى ه
سعَةً َو َعش َْر َ
ين ,قَؤا َل:
سو َل ه َ
ّللا َإنه َما ُك ْنََ فَي ا ْل ُ ْرفَ َة تَ ْ
ص َما يَ َمسهُ َبيَ َد َه فَقُ ْلَُ يَا َر ُ
ْاأل َ ْر َ
سعًا َو َعش َْر َ
ل ْؤوتَي لَؤ ْم
ين فَقُ ْمَُ َ
إَ هن ال ه
س َؤج َد ,فَنَا َديْؤَُ بَؤأ َ ْعلَى َ
ب ا ْل َم ْ
ش َْر يَكُو ُن تَ ْ
علَى بَا َ
يُ َ
سؤا َءهُ َونَ َزلَؤَْ َهؤ َذ َه ْاكيَؤةُ { َو َإ َذا َجؤا َء ُه ْم أ َ ْم ٌؤر
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
سله َم نَ َ
علَ ْي َه َو َ
ِ َل ْ َر ُ
للهى ه
سو َل َوإَلَى أُو َلي ا ْأل َ ْم َر َم ْن ُ ْم لَعَ َل َمؤهُ
َم ْن ْاأل َ ْم َن أ َ ْو ا ْل َه ْو َ
الر ُ
د أ َ َذاعُوا بَ َه َولَ ْو َردوهُ إَلَى ه
ست َ ْن َب ُ
الهذ َ
ّللاُ عَؤ هز
ِونَهُ َم ْن ُ ْم {النساء 83:فَ ُك ْنَُ أَنَا ا ْ
َين َي ْ
ست َ ْن َب َُِْ َذ َلََ ْاأل َ ْم َؤر َوأ َ ْنؤ َز َل ه
ير"
َو َج هل ليَةَ الت ه ْه َي َ
*

*

*

(( مثال من تفسير اآليات التي استدلوا ب:ا على عقيدة البداء))
* الذارياَ55-54:
ٱلذ ْك َرى تَن َ ُ ٱ ْل ُم ْْ َمنَ َ
ين
{ فَت َ َو هل َ
وم * َو َذ َك ْر فَ َذ هن َ
ع ْن ُ ْم فَ َمآ أَنََ َب َملُ ٍ
والمعنى:

ّللا ه َُو َم ْو َالهُ َو َجب َْري ُل َولَا َل ُع ا ْل ُم ْْ َمنَينَ َوا ْل َم َال َكَةُ اكية
 - 1وفي هذا ت سير لقوله تعالى {:فَ َذنه ه َ
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ؤأعرص عؤؤن هؤؤْالء المعانؤؤدين ،فمؤؤا أنؤؤَ بملؤؤوم علؤؤى عؤؤدم اسؤؤتجابت م و ُدم علؤؤى
فؤ
ْ
التذكير والموع ة ،فذن الذكرى تزيد المْمنين بلير وقو يقين

قال القرِبي:
ؤوم
قوله تعالى { :فَت َ َؤو هل عَؤ ْن ُ ْم أي أعؤرص عؤن م وٱلؤ ع عؤن م { فَ َمؤآ أَنؤََ َب َملُ ٍ
عند هللا  ,ألنَ أديَ ما عليَ من تبليه الرسالة ،ثم نسر هذا بقوله تعؤالىَ { :و َذ َك ْؤر
ٱلذ ْك َرى تَن َ ُ ٱ ْل ُم ْْ َمنَ َ
ين وقيل :نسر بآية السيد واألول قؤول الةؤحاَ؛ ألنؤه
فَ َذ هن َ
قد أمر باهقبال علي م بالموع ؤة وقؤال مجاهؤد { :فَت َ َؤو هل عَؤ ْن ُ ْم فؤأعرص عؤن م {
تقلير كؤان منؤَ { َو َذ َك ْؤر أي بال َع ؤة
وم أي :ليأ يلومَ ربَ على
فَ َمآ أَنََ َب َملُ ٍ
ٍ
فذن ال َع ة { تَن َ ُ ٱ ْل ُم ْْ َمنَ َ
ين قتاد َ « :و َذ َك ْر» بالقرلن { فَ َذ هن َ
ٱلؤذ ْك َرى بؤه { تَن َؤ ُ
ٱ ْل ُم ْْ َمنَ َ
ين وقيل :ذكؤرهم بالعقوبؤة وأيؤام هللا وهؤم المؤْمنين؛ ألن ؤم المنت عؤون
ب ا أهك()1
وعند الشيعة اهمامية:

قال القمي:
َه هم هللا جل ذكره ب الَ أهل األرص فأنزل هللا على رسوله { فتول عن م يا محمؤد
{ فما أنَ بملوم
ثم بدا هلل في ذلَ فأنزل عليه { وذكر فؤذن الؤذكرى تن ؤ المؤْمنين وهؤذا ر ٌد علؤى
من أنكر أن هلل البداء والمشي ة أهك()2
وقد فسرها ال يص الكاشاني نحو ت سير أهل السنة فقال:
ع ْن ُ ْم فأعرص عن مجادلت م بعد مؤا كؤررَ علؤي م الؤدعو فؤأبوا إال
{( )54فَت َ َو هل َ
وم على اهعراص بعد ما بؤذلَ ج ؤدَ فؤي الؤبالد
اهلرار والعناد { فَ َما أ َ ْنََ َب َملُ ٍ

()3

ؤؤؤؤؤر َفؤ ْ
ؤؤؤؤؤذ ْك َرى تَن َؤؤؤؤؤؤ ُ ا ْل ُمؤ ْ
ؤؤؤؤؤْ َم َن َ
ين فذن ؤؤؤؤؤؤا تؤؤؤؤؤؤزداد بلؤؤؤؤؤؤير
ؤؤؤؤؤذن ٍَ الؤ َ
{ (َ )55و َذ َكؤ ْ
ثم ذكر بعد ذلَ ما في كتب م فقال:
فؤؤي الكؤؤافي عؤؤن البؤؤاقر واللؤؤاد علي مؤؤا السؤؤالم :أن مؤؤا قؤؤاال :إن النؤؤاأ لمؤؤا كؤؤذبوا
رسول هللا للى هللا عليه ولله هم هللا تعالى بذهالَ أهؤل األرص إال عليؤا ً فمؤا سؤواه
 -1تفسير القرطبي ( )44/17وانظر تفسير الطبري ( )442/22و معالم التنزيل للبغوي( )380/7وصفوة
التفاسير للصابوني( )258/3وتفسير ابن كثير( )238/4والشوكاني واأللوسي غيرهم.

 -2تفسير القمي ( )330-331/2وانظر بحار األنوار ()239/9

 -3نفس ما في تفسير البيضاوي ( )241/5وهو ينقل منه في بعض الموضع و لكن ال يعزو إليه ألنه من
أهل السنة.
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بقوله (فتول عن م فما أنَ بملوم) ثم بدا له فرحم المْمنين ثؤم قؤال لنبيؤه لؤلى هللا
عليؤؤؤؤؤؤؤه وللؤؤؤؤؤؤؤه (وذكؤؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤؤان الؤؤؤؤؤؤؤذكرى تن ؤؤؤؤؤؤؤ المؤؤؤؤؤؤؤْمنين) والقمؤؤؤؤؤؤؤي مثلؤؤؤؤؤؤؤه
وفي العيون عن الرةؤا عليؤه السؤالم :أراد هالك ؤم ثؤم بؤدا هلل فقؤال

وذكؤر اكيؤة

وفي المجم  :عن علي عليه السالم :لما نزلَ فتول عن م لم يب أحد منؤا إال أيقؤن
بال لكة فلما نزل -وذكر اكيةِ -ابَ أن سنا أهك()1
وأقول لكل عاقل:هل يجوز أن نقول:هم هللا بكذا أو أراد كذا ثم بدا لؤه شؤي ٌء لهؤر
وهؤو كؤذا ف علؤه أو أمؤر بؤهق! كمؤا يؤزعم القمؤي وكمؤا فؤي بعؤص الروايؤاَ التؤي فؤؤي
وزورا  ,وهؤل
الكافي وغيره  -عن الباقر واللاد والرةؤا رةؤي هللا عؤن م -كؤذبًا
ً
سب مثل هذا القول-الذي فيه انتقام هلل تعالى وول ه بعدم كمال العلم -ألهؤل
من نَ َ
البيَ الِاهرين يمكن أن يكون محبًا ل م  ,أم هم مدسوسون علي م لين ؤروا النؤاأ
عن م  ,وجاءوا ب ذه العقيؤد الباِلؤة-عقيؤد البؤداء -مؤن أسؤالف م الي ؤود فؤالي ود
هم الذين قالوا بالبداء ,وقد أفاد شيه م الم يد بؤأن جميؤ ال ؤر اهسؤالمية تهؤالد
الشيعة اهمامية في ذلَ المعتقد()2
أما الهو ي  -في ت سيره  -فأراد أن يحسن لور مذهبه في عقيد البداء فبين أن
هذه الل ة أِلقَ على سبيل المشاكلة ,فقال:
البداء بالمعنى الذي تقول به الشيعة اهمامية هو مؤن اهبؤداء " اه ؤار " حقيقؤة
 ،وإِال ل البداء عليه مبني على التنزيل واهِال بعالقة المشاكلة
وقد أِل ب ذا المعنى في بعص الرواياَ من ِر أهل السنة
روى البهاري بذسؤناده عؤن أبؤي عمؤر  ،أن أبؤا هريؤر حدثؤه أنؤه سؤم رسؤول هللا
لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه وسؤؤلم يقؤؤول  :إن ثالثؤؤة فؤؤي بنؤؤي إسؤؤرا يل  :أبؤؤرم وأعمؤؤى
"
وأقرع  ،بدا هلل عز وجل أن يبتلي م فبع إلي م ملكا فأتى االبرم

 -1اللافي()74/5
 - 2حي ذكر عقيدت م في البداء والرجعة وتحريد القرلن ثم قال :وأجمعَ المعتزلة والهوارج والزيدية
والمرج ة وألحاب الحدي على هالد اهمامية في جمي ما عددناه أهك أوا ل المقاالَ م46:
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وقد وق ن ير ذلَ في كثير من االستعماالَ القرلنيؤة  ،كقولؤه تعؤالى  " :اكن علؤم
هللا أن فيكم ةع ا " ()1
لى َل َما لَبَثُوا أ َ َمدا ً [الك د] 12:
وقوله تعالى َ {:لنَ ْعلَ َم أَي ا ْل َح ْزبَي َْن أَحْ َ
ع َمالً [الك د] 7:
س ُن َ
وقوله تعالى َ { :لنَ ْبلُ َو ُه ْم أَي ُ ْم أَحْ َ
وما أكثر الرواياَ من ِر أهل السنة في أن اللدقة والدعاء ي يران القةاء
أما ما وق في كلمؤاَ المعلؤومين علؤي م السؤالم مؤن األنبؤاء بؤالحواد المسؤتقبلة
فتحقيؤ الحؤال في ؤؤا  :أن المعلؤوم متؤؤى مؤا أهبؤر بوقؤؤوع أمؤر مسؤتقبل علؤى سؤبيل
الحتم والجزم ودون تعلي  ،فذلَ يدل أن ما أهبر به مما جرى به القةاء المحتوم
وهذا هو القسم الثاني " الحتمي " من أقسام القةاء المتقدمة
وقد علمَ أن مثله ليأ موةعا للبداء  ،فذن هللا ال يكذب ن سه وال نبيه ومتى ما
أهبر المعلوم بش معلقًا على أن ال تتعل المشي ة اهل ية بهالفه  ،ونلب قرينة
متللة أو من للة علؤى ذلؤَ ف ؤذا الهبؤر إنمؤا يؤدل علؤى جريؤان القةؤاء الموقؤود
الذي هو موة البداء!!
والهبؤؤر الؤؤذي أهبؤؤر بؤؤه المعلؤؤوم لؤؤاد وإن جؤؤرى فيؤؤه البؤؤداء  ،وتعلقؤؤَ المشؤؤي ة
اهل ية بهالفه!! فذن الهبر  -كما عرفَ  -منوِ بأن ال تهال ه المشي ة
وروى العياشؤؤي عؤؤن عمؤؤرو بؤؤن الحمؤ قؤؤال  " :دهلؤؤَ علؤؤى أميؤؤر المؤؤْمنين عليؤؤه
السالم حين ةرب على قرنه  ،فقؤال لؤي  :يؤا عمؤرو إنؤي م ؤارقكم  ،ثؤم قؤال  :سؤنة
فقلَ  :بأبي أنَ وأمي قلَ  :إلى السبعين بالء  ،ف ؤل بعؤد
السبعين في ا بالء
السبعين رهاء ق قال  :نعم يا عمرو إن بعد البالء رهاء " وذكر لية يمحو هللا
"أهك()2

ونقول وبالله التوفيق:
البداء قد يأتي بمعني :ال ور بعد اله اء كما في قولؤه تعؤالىَ {:وبَؤدَا لَ ُ ؤم َم َ
ّللا
ؤن ه َ
سبُ َ
ون {الزمر47:
َما لَ ْم يَكُونُوا يَحْ ت َ َ
ة ْع ا ً
ع َل َم أَنه فَي ُك ْم َ
د ّللاُ عَن ُك ْم َو َ
 - 1هكذا كُتبَ ,وهو تلحيد ,واللواب قوله تعالى{ {:اكنَ َه ه َ
[األن ال]66:
 -2تفسير البيان للخوئي (م)393:
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ويأتي بمعني :نشأ رأي جديؤد كمؤا فؤي قولؤه تعؤالى{ :ثُؤ هم بَؤدَا لَ ُ ؤم َمؤن بَ ْعؤ َد َمؤا َرأ َ ُواْ
ين {يوسد35:
اكيَا َ
َ لَيَ ْ
س ُجنُنههُ َحتهى َح ٍ
والبداء بكال المعنيين محا ٌل في ح هللا تعالى إذ يستلزم الج ل وعدم العلؤم الكامؤل,
كبيرا ف و سبحانه العليم الحكيم ,يعلم مؤا كؤان ومؤا سؤيكون
علوا
تعالى هللا عن ذلَ ً
ً
وما لم يكؤن لؤو كؤان كيؤد يكؤون ,وقؤد أحؤاِ بكؤل
ٍ
شؤيء عل ًمؤا ,قؤال تعؤالىَ { :و َعنؤ َدهُ
سؤقُ ُ
ِ َمؤن َو َرقَؤ ٍة إَال ه
ب الَ يَ ْعلَ ُم َ ؤا إَال ه ُه َؤو َويَ ْعلَؤ ُم َمؤا فَؤي ا ْلبَؤ َر َوا ْلبَحْ َؤر َو َمؤا ت َ ْ
َم َاتَ ُع ا ْل َيْؤ َ
ؤؤؤين
َي ْعلَ ُم َ ؤؤؤا َوالَ َحبهؤؤؤ ٍة فَؤؤؤي ُلُ َمؤؤؤا َ
َ األ َ ْر َ
ب َوالَ َيؤؤؤا َب ٍأ َإال ه فَؤؤؤي َكتَؤؤؤا ٍ
ص َوالَ َر ِْؤؤؤ ٍ
ب م َب ٍ
{األنعام59:
ّللا قَ ْد أ َ َحا َ
ش ْي ٍء َع ْلما ً {الِال 12:
ِ َبك َُل َ
وقال تعالىَ {:وأ َ هن ه َ
وقؤؤال تعؤؤالى  -فؤؤي أهؤؤل النؤؤار الؤؤذين يِلبؤؤون الرجعؤؤة إلؤؤى الؤؤدنيا لايمؤؤان والعمؤؤل
ع ْنؤؤهُ َوإَنه ُ ؤؤ ْم لَكَؤؤا َذبُ َ
ون {األنعؤؤام 28:ف ؤؤو
ؤؤو ُردواْ لَعَؤؤادُواْ َل َمؤؤا نُ ُ ؤؤواْ َ
اللؤؤالعَ {:-ولَ ْ
سبحانه يعلم أن م إن عادوا إلؤى الؤدنيا سؤيعودون إلؤى الك ؤر والمعالؤي ف ذه اكيؤة
سؤ َمعَ ُ ْم لَت َ َولهؤواْ
{ولَ ْو َ
س َمعَ ُ ْم َولَؤ ْو أ َ ْ
ع َل َم ّللاُ فَي َ ْم َهيْرا ً هأل ْ
المباركة وكذا قوله تعالىَ {:
هو ُهم م ْع َرة َ
ُون {األن ؤال 23:اكيتؤان تؤدالن علؤى أن هللا تعؤالى يعلؤم مؤا لؤم يكؤن لؤو
كان كيد يكون
سؤو َل
وفي لحيع مسلم( :)2653ع َْن َ
عبْؤ َد ه َ
م قَا َلَ :
س َؤمعَُْ َر ُ
ْؤن ا ْل َعؤا َ
ْؤن ع َْم َؤرو ب َ
ّللا ب َ
َ
ّللاُ َ
اوا َ
هَ
ّللا َ
َير ا ْل َه َال َؤ َ قَ ْب ؤ َل أ َ ْن يَ ْهلُؤ َ ال ه
علَ ْيؤ َه َو َ
س ؤله َم يَقُؤؤو ُل َكتَؤ َ
س ؤ َم َ
ؤب ه
لؤلهى ه
ّللاُ َمقَؤؤاد َ
س َ
سنَ ٍة "
َو ْاأل َ ْر َ
ص َب َه ْم َ
د َ
ين أ َ ْل َ
فلما تقرر من نلوم القرلن ال ُمحكَمة ومن السؤنة اللؤحيحة أن هللا يعلؤم مؤا كؤان
شيء سبحانه وتعؤالى لؤزم مؤن ذلؤَ تأويؤل اكيؤاَ التؤي
وما سيكون وال يه ى عليه
ٍ
{ولَنَ ْبلُؤ َؤونه ُك ْم َحتهؤى نَ ْعلَؤ َم ا ْل ُم َجا َهؤدَي َن َمؤؤن ُك ْم
ي ؤم مؤن اهرهؤا غيؤؤر ذلؤَ كقولؤؤه تعؤالىَ :
لا َب َر َ
ار ُك ْم {محمد31:
َوال ه
ين َونَ ْبلُ َو أ َ ْه َب َ
ٱّلِلُ ٱلهذ َ
ش َ دَاء {لل عمران140:
َين ءا َمنُواْ َويَت ه َه َذ َمن ُك ْم ُ
وقولهَ {:و َليَ ْعلَ َم ه
لى َل َمؤا لَبَثُؤوا أ َ َمؤدا ً { الك ؤد  12 :ونحؤو
وقوله تعالى َ { :لنَ ْعلَ َم أَي ا ْل َح ْزبَي َْن أَحْ َ
ذلَ من اكياَ

فيلؤؤزم ت سؤؤير معنؤؤى (لؤؤنعلم) و( لؤؤيعلم) وكؤؤل مؤؤا ورد معل ؤ ً
ال بعلؤؤم هللا س ؤبحانه ,ب ؤأن
المراد :
لتعلموا أنا نعلم
أو المراد :لنعلم ذلَ موجودا ً حالالً بعد علمنا الساب أنه سيوجد
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أو المراد بالعلم :الرْية أي يعلم هللا علم مشاهد

()1

فوا د ذات الة:
األولااى  :ذكؤؤر القمؤؤي عقيؤؤد البؤؤداء هؤؤذه فؤؤي ت سؤؤيره كمؤؤا ذكؤؤر غيرهؤؤا مؤؤن العقا ؤؤد
الباِلة ثؤم جؤاء  -كالعؤاد  -تلميؤذه الكلينؤي (َ 328أو 329ه( الملقؤب عنؤدهم بثقؤة
اهسالم فأرسى أسأ هذا المعتقد عند االثنى عشرية حيؤ وةؤ هؤذا المعتقؤد فؤي
قسؤؤم األلؤؤول مؤؤن الكؤؤافي ،وجعلؤؤه ةؤؤمن كتؤؤاب التوحيؤؤد ،وهلؤؤم لؤؤه بابًؤؤا بعنؤوان
"باب البداء" وذكر فيه ستة عشر حديثًا من األحادي المنسوبة لأل مة
وجاء من بعده ابؤن بابويؤه (َ381ه( وسؤجل ذلؤَ ةؤمن عقا ؤد ِا تؤه ،وعقؤد لؤه
لا بعنوان "باب البداء" وذلؤَ فؤي كتؤاب "االعتقؤاداَ" الؤذي يسؤمى عقيؤد
بابًا ها ً
اهمامية()2و فعل مثل ذلَ في كتابه "التوحيد"()3
وقد اهتم شيه م المجلسي (َ1111ه( بأمر البداء وبوب له في كتابه بحؤاراألنوار
بعنوان "باب النسر والبداء" ،وذكر ( )70حديثًا من أحاديث م عن األ مة()4
ولعل القارئ المسلم يعجب من أمر هذه العقيد  ،التي ال يعرف ا المسلمون ،ولؤيأ
س ؤنهة نبيؤؤه لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم م ؤ أن ؤؤا-كمؤؤا
ل ؤا ذكؤؤر فؤؤي كتؤؤاب هللا سؤؤبحانه ،و ُ
عبد هللا به ،ومن ألؤول رسؤاالَ الرسؤل ،وفي ؤا مؤن األجؤر
يزعمون -من أع م ما ُ
ما لو علم بؤه المسؤلم أللؤبحَ تجؤري علؤى لسؤانه دا ًمؤا,ال ي تؤر عن ؤا ,كمؤا وردَ
عبؤد هللا بشؤيء مثؤل البؤداء"(" )5
بذلَ روايؤات م فقؤالوا:عن اللؤاد أو أبيؤه "مؤا ُ
ع م هللا بمثل البداء"(" )6ولو علم الناأ ما في القؤول بالبؤداء
وعن اللاد "وما ُ
من األجر ما فتروا من الكالم فيه"( « )7وما بع هللا نبيًا قِ إال بتحريم الهمؤر وأن
يقر هلل بالبداء"()8
 - 1ومن راج ت اسير بعة م كالِوسي والِبرسي وجدهم ي سرون هذه اكياَ بمثل هذا الذي ذكرته
 -2االعتقاداَ :م89:
 -3التوحيد :م331:

 -4بحار األنوار ( )92-129/4

 -5الكافي(  ، )146/1كتاب التوحيد ،باب البداء و بحار األنوار( ،)107/4كتاب التوحيد ،باب البداء و ابن
بابويه /التوحيد ،باب البداء :م،332
 -6الكافي( )146/1
 -7الكافي (  )148/1والتوحيد البن بابويه :م ،334بحار األنوار( ) 108/4
 -8الكافي (  )148/1التوحيد البن بابويه :م ،334بحار األنوار( )108/4
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الثانية :جاء عند الشيعة من الرواياَ ما يبين أن م ين ون عؤن هللا تعؤالى الج ؤل
كما في الكؤافي فؤي بؤاب البؤداء( )1ذكؤر الروايؤاَ ( )11, 10, 9بسؤنده  :ع ْ
َؤن أَبَؤي
َان فَي َع ْل َم َه قَبْؤ َل أ َ ْن يَبْؤد َُو لَؤهُ
ش ْي ٍء َإ هال ك َ
َ
ّلِل فَي َ
ّللا ( عليه السالم ) قَا َلَ :ما بَدَا َ ه َ
ع ْب َد ه َ
"
ّللا لَ ْم يَ ْب ُد لَهُ َم ْن َج ْ ٍل "
و ع َْن أَبَي َ
ع ْب َد ه َ
ّللا ( عليه السالم ) قَا َل :إَ هن ه َ
وع ْ
ّللا ( عليؤه السؤؤالم ) َهؤ ْل يَ ُكؤؤو ُن ا ْليَؤ ْؤو َم
سؤأ َ ْلَُ أَبَؤؤا َ
عبْؤ َد ه َ
َؤن َم ْن ُ
ؤاز ٍم قَؤؤا َل َ
ْؤن َحؤ َ
لؤ َ
ؤور ب َ
ّللاُ ,قُ ْلؤَُ  :أ َ َرأَيْؤََ َمؤا
َ
ش ْي ٌء لَ ْم يَك ُْن فَي َع ْل َم ه َ
ّللا بَ ْاأل َ ْم َأق قَا َلَ :ال َم ْن قَا َل َه َذا فَأ َ ْه َزاهُ ه
َ
َ
َكؤ َ
ْأ فَؤؤي َع ْلؤ َؤم ه َ
ّللاق قَؤؤا َل :بَلَؤؤى قَ ْبؤ َل أ ْن يَ ْهلُؤ َ
ؤان َو َمؤؤا ُهؤ َؤو َكؤؤا َ ٌن َإلَؤؤى يَؤ ْؤو َم ا ْل َقيَا َمؤ َة ألَ ؤي َ
ا ْل َه ْل َ "
فؤؤالقول بالبؤؤداء -وإن قؤؤالوا أنؤؤه ال يتنؤؤافى م ؤ علؤؤم هللا تعؤؤالى -إال أنؤؤه يتهؤؤذ ذريعؤؤة
للتةليل بأن األ مة يعلمون ال يب ولذلَ قالوا ع ْ
ّللا ( عليؤه السؤالم )
َؤن أَبَؤي َ
عبْؤ َد ه َ
ّلِل َع ْل َمي َْنَ :ع ْل ٌم َم ْكنُو ٌن َم ْه ُزو ٌن َال يَ ْعلَ ُمهُ َإ هال ُه َو َم ْن َذ َلََ يَكُو ُن ا ْلبَدَا ُء َ ,و َع ْل ٌم
قَا َل َإ هن َ ه َ
سؤلَهُ َو أ َ ْنبَيَؤؤا َءهُ  ,فَؤنَحْ ُن نَ ْعلَ ُمؤهُ " ( )2وزعمؤؤوا أن األ مؤؤة يعِؤؤون
َ
عله َمؤهُ َم َال َ َكت َؤهُ َو ُر ُ
علم اكجال واألرزا والباليا واألعراص واألمراص إال ما يشترِ فيه البداء" ()3
إن الذين وةؤعوا هؤذه العقيؤد إنمؤا أرادوا ب ؤا ت ِيؤة األهبؤار ال يبيؤة الكاذبؤة التؤي
ينسبون ا ألهل البيَ بحي إذا وق األمر فؤي المسؤتقبل علؤى هؤالد مؤا أهبؤروا بؤه
قالوا:هذا من البداء ,فقد بؤدا هلل تعؤالى ت ييؤر مؤا يقتةؤي ذلؤَ جؤاء فؤي البحؤار فؤي
بؤؤاب البؤؤداء "عؤؤن أبؤؤي حمؤؤز الثمؤؤالي قؤؤال :قؤؤال أبؤؤو جع ؤؤر وأبؤؤو عبؤؤد هللا علي مؤؤا
السالم :يا أبا حمز إن حدثناَ بأمر أنه يجيء من هاهنا فجؤاء مؤن هاهنؤا ،فؤذن هللا
يلن ما يشاء ،وإن حدثناَ اليؤوم بحؤدي وحؤدثناَ غؤدًا بهالفؤه فؤذن هللا يمحؤو مؤا
يشاء ويثبَ"()4
وكانؤؤَ روايؤؤاَ الشؤؤيعة فؤؤي حيؤؤا جع ؤؤر اللؤؤاد تتحؤؤد بأهبؤؤار تنسؤؤب ا لجع ؤؤر أن
اهمامة ستكون بعد موته البنه إسماعيل ،ولكن وق مؤا لؤم يكؤن فؤي الحسؤبان،حي
ماَ إسماعيل قبل موَ أبيه فكانَ معةلة قالمة ل م ،ف زعؤوا إلؤى عقيؤد البؤداء

 -1الكافي ( )148/1

 -2الكافي (  )147/1وكيف يخبر هللا تعالى أنبياءه ومالئكته بمعلومات ناقصة قد يدخلها التغيير  ,و
يخبرون بها الناس ثم تأتي على خالف ما أخبروا فما الفرق بينهم وحين المنجمين الكاذبين المضلين؟

 -3ت سير القمي(  )290/2و بحار األنوار( )101/4

 -4بحار األنوار (  ،)119/4ت سير العياشي(  ،)217/2ت سيرالبرهان( )299/2
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لمعالجة هذه المعةلة فنسبوا رواياَ لجع ر تقول" :ما بدا هلل بداء كما بؤدا لؤه فؤي
إسماعيل ابني إذ اهترمه قبلي ليعلم بذلَ أنه ليأ بذمام بعدي" ()1
وحؤؤد بسؤؤبب ذلؤؤَ أكبؤؤر انشؤؤقا بؤؤا إلؤؤى اليؤؤوم فؤؤي المؤؤذهب الشؤؤيعي اهمؤؤامي،
فهرجؤؤؤَ ِا ؤؤؤة مؤؤؤن م ثبتؤؤؤَ علؤؤؤى القؤؤؤول بذمامؤؤؤة إسؤؤؤماعيل وهؤؤؤم اهسؤؤؤماعيلية،
واسؤؤؤتجاب ل ؤؤؤذا التأويؤؤؤل ِا ؤؤؤة االثنؤؤؤى عشؤؤؤرية الؤؤؤذين قؤؤؤالوا بذمامؤؤؤة موسؤؤؤى دون
إسماعيل
وب ؤؤذه الحيلؤؤة يسؤؤتروا كؤؤذب م إذا أهبؤؤروا بهؤؤالد الواق ولؤؤذلَ لؤؤو سؤؤقَِ عقي ؤد
البؤداء النؤتقص مؤؤذهب االثنؤى عشؤرية مؤؤن ألؤله ،ألن أهبؤارهم ووعؤؤودهم التؤي لؤؤم
يتحق من ا شيء تن ي عن م ل ة اهمامة بم وم م
وهذا سر م اال شيوه م بأمر البداء ،ودفاع م عنه ،وجعله من أع م العباداَ
ؤؤند مؤؤؤن الشؤؤؤيعة يقؤؤؤر بالبؤؤؤداء كعقيؤؤؤد ويحؤؤؤاول أن يجؤؤؤد لؤؤؤه تؤؤؤأويالً
الثالثا اة :لؤ ٌ
مقبوال ً ف سره بعة م بالنسؤر ،وهؤذا ج ؤل ,فؤذن هللا سؤبحانه تنؤزه عؤن أن يولؤد
بالبداء؛ ألن البداء ينافي إحاِة علؤم هللا بكؤل شؤيء ،ولؤم يتنؤزه عؤن النسؤر()2؛ ألن
النسؤؤر ال يعؤؤدو أن يكؤؤون بيانًؤؤا لمؤؤد الحكؤؤم األول علؤؤى نحؤؤو مؤؤا سؤؤب فؤؤي علؤؤم هللا
تعالى ،وإن كان رفعه ل ذا الحكم بداء بالنسبة لنا ,فلؤيأ فؤي النسؤر ت ييؤر لمؤا فؤي
َ َب َهي ٍْؤر َم ْن َ ؤا أ َ ْو َمثْ َل َ ؤا
سؤ َ ا نَؤأ ْ َ
س ْر َم ْن ليَؤ ٍة أ َ ْو نُن َ
علم هللا األزلي قال تعالىَ { :ما نَن َ
[البقر ]106 :
ولكن شؤير الِا ؤة الِوسؤي يسؤلَ فؤي تأويؤل البؤداء ِريقًؤا أسؤلم  ،حيؤ يقؤول:
"قوله (:بدا هلل فيه) معناه (:بدا من هللا فيه) ،وهكذا القول في جمي مؤا يؤروي مؤن
أنه بدا هلل في إسماعيل معناه أنه بدا من هللا ،فذن الناأ كانوا ي نون في إسؤماعيل
بن جع ر أنه اهمام بعد أبيه ،فلما ماَ علموا بِالن ذلَ"()3
هذا تأويل الِوسي ،وال شَ بأن البداء إذا كان للهل بأن يق ل م ما لم يحتسؤبوا،
فليأ فيه ما يمأ العقيد اهسالمية كما في قوله تعؤالىَ { :و َبؤدَا لَ ُ ؤم َم َ
ّللا َمؤا لَؤ ْم
ؤن ه َ
سبُ َ
ون [الزمر] 47 :
يَكُونُوا يَحْ ت َ َ
وقد أيهد هذا أحد مراج الشيعة في هذا العلر وهؤو محمؤد حسؤين لل كاشؤد ال ِؤا
فقال" :البداء وإن كان في جوهر معناه هو ؤور الشؤيء بعؤد ه ا ؤه ،ولكؤن لؤيأ
المؤؤراد بؤؤه هنؤؤا ؤؤور الشؤؤيء هلل جؤؤل شؤؤأنه وأي ذي حريجؤؤة ومسؤؤكة يقؤؤول ب ؤؤذه
 -1التوحيد البن بابويه :م ،336وان ر مثل هذا المعنى في ألول الكافي ()327/1
2
نسها َنأ ِ
ِ
ِ
َّللا َعَلى ُك ِهل َشي ٍء َق ِد ٌير
َن
ْت ِب َخْي ٍر ِهمْن َها أ َْو ِم ْثلِ َها أََل ْم َت ْعَل ْم أ ا
آي ٍة أ َْو ُن َ
نس ْخ م ْن َ
{ما َن َ
 قال تعالىَ :ْ
هَ َ
}[البقرة]106:
 -3ال يبة للِوسي :م55
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المةلة ،بل المراد ؤور الشؤيء مؤن هللا لمؤن يشؤاء مؤن هلقؤه بعؤد إه ا ؤه عؤن م،
وقولنا( :بدا هلل) أي بدا حكم هللا أو شأن هللا"()1
ولكن المِل على روايات م ال يرى أن ؤا تت ؤ مؤ هؤذا التأويؤل ،إذ تؤدل علؤى نسؤبة
البؤؤداء إلؤؤى هللا ال إلؤؤى الهل ؤ  ،ولؤؤذلَ اعتؤؤذر أ مؤؤت م عؤؤن اههبؤؤار بالم يبؤؤاَ هشؤؤية
البداء ولذلَ قال محمد بن النعمان ( الم يد )  :ات قَ اهمامية على وجوب رجعة
كثيؤر مؤن األمؤواَ إلؤى الؤدنيا قبؤل يؤؤوم القيامؤة  ,وإن كؤان بيؤن م فؤي معنؤى الرجعؤؤة
اهتالد ,وات قوا على إِال البداء في ولد هللا تعالى ()2
الثالثة :حاول شيوخ الشيعة – كعادت م – البح في كتاب هللا عن سند لدعواهم
وكأنؤؤه لؤؤم يك ؤؤم أن نسؤؤبوا هؤؤذه ال ريؤؤة إلؤؤى هللا  ،حتؤؤى زعمؤؤوا أن كتؤؤاب هللا أثبؤؤَ
ب
فؤؤريت م ،فتعلقؤؤوا بقولؤؤه سؤؤبحانه{ :يَ ْم ُحؤؤو ّللاُ َمؤؤا يَ َ
شؤؤاء َويُثْ َب ؤَُ َو َعن ؤ َدهُ أُم ا ْل َكتَؤؤا َ
[الرعد] 39 :
ويلح أن أول من استدل ب ذه اكية على فرية البداء هو المهتار بن أبي عبيؤد لمؤا
أرسل قا ده أحمر بن شميِ لقتؤال جؤيش ملؤعب بؤن الزبيؤر وأهبؤره بأنؤه سينتلؤر
ولكنه هزم شر هزيمة وقُتل سنة 67هك فاعتذر المهتار بأن هللا وعده النلر ثم بؤدا
له غير ذلَ واحت ب ذه اكية المباركة ,وتابعه على ذلَ شؤيوخ الشؤيعة ،ووةؤعَ
الرواياَ في ذلَ وأ ُسندَ لبعص علماء لل البيَ لتح ى بالقبول ()3
واستدالل م ب ذه اكية على أن المحو واهثباَ بؤداء شؤِِ فؤي االسؤتدالل ،وتعسؤد
باله ،ذلَ أن المحو واهثباَ بعلمه وقدرته وإرادته سبحانه ،من غيؤر أن يكؤون لؤه
بؤؤداء فؤؤي شؤؤيء ،وكيؤؤد يتؤؤوهم لؤؤه البؤؤداء وعنؤؤده أم الكتؤؤاب ،ولؤؤه فؤؤي األزل العلؤؤم
ب الَ يَ ْعلَ ُم َ ا َإال ه ُه َؤو َويَ ْعلَؤ ُم َمؤا فَؤي ا ْلبَ َؤر َوا ْلبَحْ َؤر
المحيِ قال تعالى{ َو َعن َدهُ َم َاتَ ُع ا ْل َ ْي َ
سقُ ُ
ب َوالَ يَؤابَ ٍأ إَال ه
ِ َمن َو َرقَ ٍة إَال ه يَ ْعلَ ُم َ ا َوالَ َحبه ٍة فَؤي ُلُ َمؤا َ
َو َما ت َ ْ
َ األ َ ْر َ
ص َوالَ َر ِْؤ ٍ
ين [األنعام ،] 59 :وقال تعالىَ {:وقَا َل الهذ َ
ساعَةُ قُؤ ْل
َين َك َ ُروا َال تَأْتَينَا ال ه
فَي َكتَا ٍ
ب م َب ٍ
َ َوال فَؤؤي
ب َ
بَلَؤؤى َو َربَؤؤي لَتَؤؤأْتَيَنه ُك ْم َ
اوا َ
ع ْن ؤهُ َمثْقَؤؤا ُل َذ هر ٍ فَؤؤي ال ه
س ؤ َم َ
ب ال يَ ْعؤ ُؤز ُ
عؤؤا َل َم ا ْل َ ْي ؤ َ
ؤين [سؤبأ ]3 :وقؤال تعؤالى{:
ص َوال أ َ ْ
األ َ ْر َ
ل َ ُر َمؤن َذ َلؤََ َوال أ َ ْك َب ُؤر َإال َفؤي َكتَؤا ٍ
ب م َب ٍ
ج فَي َ ؤا َو ُه َؤو
اء َو َمؤا يَ ْع ُؤر ُ
ص َو َما يَ ْه ُر ُ
س َم َ
نز ُل َم َن ال ه
يَ ْعلَ ُم َما يَ َل ُ فَي ْاأل َ ْر َ
ج َم ْن َ ا َو َما يَ َ
ور [ سبأ ]22:وحملة العرش يقؤرون بأنؤه تعؤالى وسؤ كؤل شؤيء عل ًمؤا
ه
الر َحي ُم ا ْل َ ُ ُ
ً
سؤ ْعََ كُؤ هل شَؤ ْي ٍء هرحْ َمؤة َو َع ْلمؤا ً [غؤافر]7:
كما حكى عن م القرلن في قولهَ {:ربهنَا َو َ
وأمثال ا من اكياَ ،وتوهم البداء هلل تكذيب لكل هذه اكياَ
 -1الدين واهسالم :م173
2
3

 -أوائل المقاالت ص 46

.

 أنظرأصول مذهب الشيعةاإلمامية االثنى عشرية ص(935:المجلد الثاني) ,ومع الشيعة االثنى عشريةللسالوس ()315/1
268
This file was downloaded from QuranicThought.com

ٱّلِلُ َمؤا يَشَؤآ ُء َويُثْ َبؤَُ
الرابعة :ذكؤر أقؤوال العلمؤاء فؤي ت سؤير قولؤه تعؤالى{ يَ ْم ُحؤواْ ه
ب [الرعد]39:
َو َعن َدهُ أُم ٱ ْل َكتَا َ
قال علؤي رةؤي هللا تعؤالى عنؤه :يمحؤو مؤا يشؤاء مؤن القؤرون لقولؤه تعؤالى {:أ َ َو لَؤ ْم
ؤؤر ْواْ كَؤؤ ْم أ َ ْهلَ ْكنَؤؤا قَؤؤ ْبلَ ُ ْم م َ
ون [يؤؤأ ]31 :ويثبؤؤَ مؤؤا يشؤؤاء من ؤؤا لقولؤؤه
َي َ
ؤؤن ٱ ْلقُ ُ
ؤؤر َ
سبحانه {:ث ُ هم أَنشَأْنَا َمن بَ ْع َد َه ْم قُ ُرونا ً ءا َه َر َ
ين [المْمنون]31 :
ٱّلِلُ َمؤا يَشَؤآ ُء َويُثْ َبؤَُ يقؤول:
وقال علي بؤن أبؤي ِلحؤة عؤن ابؤن عبؤاأ { :يَ ْم ُحؤواْ ه
ب وجملؤة ذلؤَ
يبدل ما يشاء فينسهه ،ويثبَ ما يشاء فال يبدلهَ { ،و َعن َدهُ أُم ٱ ْل َكتَك َ
عنده في أم الكتاب ،الناسر والمنسوخ ،وما يبدل وما يثبَ ،كل ذلَ في كتاب
قؤال مجاهؤؤد{ :يمحؤؤو هللا مؤؤا يشؤؤاء ويثبؤَ إال الحيؤؤا والمؤؤوَ والسؤؤعاد والشؤؤقاو
فذنه ما ال يت يهران وروى سعيد بن جبير عن ابن عباأ مثله
وقال عكرمة :يمحو بالتوبة جمي الذنوب ويثبَ بدل ذلؤَ حسؤناَ كمؤا قؤال تعؤالى:
ؤؤؤؤاب َوءا َمؤ َ
سؤؤؤؤؤي َاتَ َ ْم
ؤؤؤؤن َوع ََمؤؤؤؤؤ َل َ
ع َمؤؤؤؤؤالً َ
ٱّلِلُ َ
{ إَال ه َمؤؤؤؤؤن تَؤ َ
لؤؤؤؤؤك َلحا ً فَأ ُ ْولَؤؤؤؤؤك َََ يُبَؤؤؤؤؤد ُل ه
َ [ال رقان ]70 :وقال ابن جبير :ي ر ما يشاء من ذنؤوب عبؤاده ويتؤرَ مؤا
سنَك ٍ
َح َ
يشاء فال ي ره ،وقال :يمحو ما يشاء ممن حان أجله ويثبَ ما يشاء ممؤن لؤم يؤأَ
أجله
وقيؤؤل المعنؤؤى :يمحؤؤو هللا مؤؤا يشؤؤاء مؤؤن شؤؤرا ومعجؤؤزاَ ،ويحؤؤل محل ؤؤا مؤؤا يشؤؤاء
ويثبتؤؤؤه وعنؤؤؤده ألؤؤؤل الشؤؤؤرا الثابؤؤؤَ الؤؤؤذى ال يت يؤؤؤر ،وهؤؤؤو الوحدانيؤؤؤة وأم ؤؤؤاَ
ال ةا ل ،وغير ذلَ ()1
قال ابن كثير :ومعنى هذه األقوال :أن األقدار ينسر هللا ما يشاء من ا ،ويثبَ من ؤا
مؤؤا يشؤؤاء ،وقؤؤد يسؤؤتأنأ ل ؤؤذا القؤؤول بمؤؤا رواه اهمؤؤام أحمؤؤد :حؤؤدثنا وكي ؤ  ،حؤؤدثنا
سؤ يان ،هؤؤو الثؤؤوري ،عؤؤن عبؤؤد هللا بؤؤن عيسؤؤى ،عؤؤن عبؤؤد هللا بؤؤن أبؤؤي الجعؤؤد ،عؤؤن
ثوبان قال :قال رسول هللا للى هللا عليه وسلم " :إن الرجؤل ليحؤرم الؤرز بالؤذنب
يليبه ،وال يرد القدر إال الدعاء ،وال يزيد في العمر إال البؤر " ( ،)2ورواه النسؤا ي
وابن ماجه من حدي س يان الثوري به

 -1أنظر:تفسير الطبري( )477-485/16وتفسير البغوي( )324-325/4وابن كثير ()533-534/2
واأللوسي( )169-171/13والمتخب(ص)361 :

 - 2مسند أحمد( )22491وابن ماجة( )4022والحاكم ( )1814وصححه ,وحسنه األلباني إال قوله(وان الرجل
ليحرم )...فضعفها.
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وثبَ في اللحيع أن للة الرحم تزيد في
والقةاء ليعتلجان بين السماء

العمر()1

وفي حدي لهر " :إن الؤدعاء

واألرص(" )2أهك()3

عمر من ولؤل رحمؤه ليسؤَ مؤن بؤاب البؤداء-كمؤا يتؤوهم الشؤيعة -بؤل لؤلة
وزياد ُ
الرحم سبب لِول العمر ،وهللا قدر األجل وقدر سببه ف و سؤبحانه قؤدر – مؤثالً -أن
فالنًؤؤا عمؤؤره همسؤؤون عا ًمؤؤا ولكنؤؤه سيلؤؤل رحمؤؤه فيعؤؤيش ب ؤؤذا السؤؤبب إلؤؤى سؤؤبعين
عا ًما ،ولوال ذلَ السؤبب لؤم يلؤل إلؤى هؤذه ال ايؤة ،ولكؤن قؤ هدر هؤذا السؤبب وقةؤاه،
وكذلَ قدر أن فالنًا يقِؤ رحمؤه فيعؤيش إلؤى كؤذا وكؤل ذلؤَ مكتؤوب فؤي أم الكتؤاب
وهو اللود المح و الذي ال يت ير وال يتبدل ما فيه
والمعنى اهجمالي :يمحو هللا  -تعالى  -ما يشاء محوه ،ويثبؤَ مؤا يريؤد إثباتؤه مؤن
الهير أو الشر  ،ومن اللحة أو المؤرص ،ومؤن ال نؤى أو ال قؤر ،وينسؤر مؤا ينب ؤي
نسهه ويثبؤَ مؤا تقتةؤيه حكمتؤه ,ويمحؤو سؤي اَ التا ؤب ويثبؤَ ال َحسؤناَ مكان ؤا,
ويمحو من كتاب الح ة ما ال يتعل به جزاء ويتؤرَ غيؤره مثبتؤاً ,أو يثبؤَ مؤا رله
فؤي لؤميم قلؤب عبؤده ,ويمحؤو قرنؤا ً ويثبؤَ لهؤرين ,وغيؤر ذلؤَ ممؤا يتعلؤ بؤؤأحوال
ب وهو اللود المح و عن المحو والتبديل وهو جؤام للكؤل:
هلقه َو َعن َدهُ أُم ا ْل َكتَا َ
ف يه إثباَ المثبَ وإثباَ الممحو ومحوه وإثباَ بدله
*

*

*

 - 1كما في البخاري( )1961ومسلم( )2557عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " :
-2

من اسره أن يبسَّ له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه "

روى الحاكم( )1813وصححه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ":ال يغني حذر من قدر ,و

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل  ,وان البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة" .

 - 3تفسير ابن كثير()534/2
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(( مثال من تفسير ما يستدل به الشيعة االثنى عشرية على عقيدة
الرجعة عندهم ))
* القلم85 :
علَ ْيؤؤََ ٱ ْلقُؤ ْؤر َ
لن لَؤ َؤرلدََ إَلَؤؤى َمعَؤؤا ٍد قُؤؤل هربَؤؤيۤ أ َ ْعلَؤ ُم َمؤؤن َجؤؤآ َء
ص َ
{ إَ هن ٱلهؤذَي فَؤ َؤر َ
بَٱ ْل ُ دَى َو َم ْن ُه َو فَي َ
ين
ةالَ ٍل مبَ ٍ
والمعنى:
إن هللا الذي أنزل عليَ القرلن وفرص عليَ تالوتؤه والعمؤ َل بمؤا فيؤه  -لمعيؤدَُ الؤى
األرص التي تحب ا وأهرجَ من ا ،وهي مكة؛ ألن معاد الرجؤل بلؤده حيؤ يتلؤرد
في البالد ثم يعود إليؤه ,أو :إن المعؤا َد يؤوم القيامؤة ليسؤألَ عمؤا افتؤرص عليؤَ كمؤا
س ؤ َل َ
سؤؤكأَلَ هن ٱله ؤذ َ
ين ،أو :لؤؤرادَ إلؤؤى
س ؤ َل إَلَ ؤ ْي َ ْم َولَنَ ْ
َين أ ُ ْر َ
قؤؤال تعؤؤالى {:فَلَنَ ْ
سؤؤكألَ هن ٱ ْل ُم ْر َ
الجنة ,وقيل :الموَ,
قؤؤال ابؤؤن كثيؤؤر :ووجؤؤه الجم ؤ بؤؤين هؤؤذه األقؤؤوال أن ابؤؤن عبؤؤاأ فسؤؤر ذلؤؤَ تؤؤار
برجوعه إلى مكة ،وهؤو ال ؤتع الؤذي هؤو عنؤد ابؤن عبؤاأ أمؤار علؤى اقتؤراب أجؤل
ٱّلِل
النبؤؤؤي لؤؤؤلى هللا عليؤؤؤه وسؤؤؤلم كمؤؤؤا فسؤؤؤر ابؤؤؤن عبؤؤؤاأ سؤؤؤور َ {:إ َذا َجؤؤؤآ َء نَ ْ
ؤؤر ه َ
لؤ ُ
َوٱ ْل َتْ ُع [النلؤر ]1 :إلؤى لهؤر السؤور  ،أنؤه أ َ َجؤ ُل رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
نُ َعي إليه ،وكان ذلَ بحةؤر عمؤر بؤن الهِؤاب ،ووافقؤه عمؤر علؤى ذلؤَ ،وقؤال :ال
أعلم من ا غير الذي تعلم ،ول ذا فسؤر ابؤن عبؤاأ تؤار أهؤرى قولؤه { :لَ َؤرلدََ َإلَؤى
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َمعَا ٍد بالموَ ،وتار بيوم القيامؤة الؤذي هؤو بعؤد المؤوَ ،وتؤار بالجنؤة التؤي هؤي
جزاْه ومليره على أداء رسؤالة هللا وإبالغ ؤا إلؤى الثقلؤين :اهنؤأ والجؤن ،وألنؤه
أكمل هل هللا ،وأفلع هل هللا ،وأشرد هل هللا على اهِال أهك()1
ثم تبين اكية :فقل ل ؤم يؤا محمؤد :ربؤي أعلؤم بمؤن جؤاء بال ؤدى ,ومؤا يسؤتحقه مؤن
الثواب والنلر والتمكين في األرص ،وبمن هو في ةالل مبؤين ،ومؤا يسؤتحقه مؤن
الق ر واالذالل والعذاب الم ين
أما في ت اسير الشيعة:

قال القمي:
أما قوله { :إن الذي فؤرص عليؤَ القؤرلن لؤرادَ إلؤى معؤاد فذنؤه حؤدثني أبؤي عؤن
حماد عن حريؤز عؤن أبؤي جع ؤر عليؤه السؤالم قؤال :سؤ ل عؤن جؤابر فقؤال :رحؤم هللا
جابراً ,بله من فق ه أنه كان يعرد تأويل هذه اكية { إن الذي فرص عليؤَ القؤرلن
لرادَ إلى معاد يعني الرجعة قال وحدثني أبؤي عؤن النةؤر بؤن سؤويد عؤن يحيؤى
الحلبي عن عبد الحميد الِؤا ي عؤن أبؤي هالؤد الكؤابلي عؤن علؤي بؤن الحسؤين عليؤه
السالم في قوله { :إن الذي فرص عليَ القرلن لرادَ إلى معاد قال :يرجؤ إلؤيكم
نبيكم للى هللا عليه ولله وأمير المْمنين عليه السالم واأل مة علي م السالم أهك()2
فان ر كيد فسر اكية ب واه وجعل ا دليالً على إثباَ الرجعؤة عنؤدهم ,ثؤم أتؤى بمؤن
ليأ له ذكر فؤي اكيؤة فأدهؤل مؤ النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم علؤي بؤن أبؤي ِالؤب
واأل مة من لل البيَ رةي هللا عن م أجمعين ,مؤ أن اكيؤة هِؤاب للنبؤي لؤلى هللا
عليه وسؤلم وحؤده ,فؤان ر مؤاذا ي عؤل ال ؤوى بلؤاحبه ،نعؤوذ بؤاهلل مؤن الةؤالل بعؤد
ال دى
تنبيه :لم يقن الِوسى ومن نحا نحوه من الم سؤرين  ,ب ؤذا المسؤلَ المهؤالد
لسيا اكياَ و للعقل السليم ف سر اكية كت سير أهل السنة ,فقال الِوسي:
وقوله { إن الذي فرص عليَ القرلن هِاب للنبي لؤلى هللا عليؤه وللؤه يقؤول هللا
لؤه :إن الؤؤذي أوجؤؤب عليؤؤَ االمتثؤؤال بمؤؤا يةؤؤمنه القؤؤرلن وأنزلؤؤه عليؤؤَ { لؤؤرادَ إلؤؤى
معاد قال الحسن :معناه إلى المرج يوم القيامة وقؤال مجاهؤد :إلؤى الجنؤة وقؤال
ابن عباأ :إلى الموَ وفي رواية أهرى عن ابن عباأ :إلى مكؤة واأل ؤر مؤن
األقوال :لرادَ إلى معاد في النشؤأ الثانيؤة إلؤى الجنؤة وأكثؤر أقؤوال الم سؤرين انؤه
أراد إلى مكة قاهرا ً ألهل ا أهك()3

وقال الِباِبا ي:
 - 1ت سير ابن كثير ()417/3
 - 2ت سير القمي ()147/2
 - 3التبيان ()183/8
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وروى القمي فؤي ت سؤيره عؤن حريؤز عؤن أبؤي جع ؤر عليؤه السؤالم وعؤن أبؤي هالؤد
الكابلي عن علي بن الحسين عليه السؤالم أن المؤراد بؤه الرجعؤة ,ولعلؤه مؤن الؤبِن
دون الت سير أهك()1
والح أن عقيد الرجعة لم يقل ب ا أح ٌد مؤن المسؤلمين إال هؤذه الِا ؤة ولؤم يجؤدوا
ل م دليالً يستندون عليه فلجأوا إلى التأويل الباِني لبعص أياَ القرلن الكريم
وقد كان البن سبأ الي ودي – كما تنقل ذلَ كتب الشيعة ،والسنة على السواء –
دور التأسؤيأ لمبؤدأ الرجعؤة ،إال أن ؤا رجعؤة هالؤة بعلؤي ،كمؤا أنؤه ين ؤي وقؤؤوع
الموَ عليه ألالً كحال االثنى عشرية م م دي م الذي يزعمون وجوده
لكن يبدو أن الذي تحمل كبر نشره ،وتعميم م ومه وتأويل لياَ من القرلن فيه
هو جابر الجع ي حتى امتدحته رواياَ الشيعة ب ق ه في أمر الرجعة ,كمؤا سؤب
بيانه  ,وجابر الجع ي مت م عند أهل السؤنة وبعؤص الشؤيعة( )2فقؤد أهؤرج اهمؤام
مسلم في مقدمة لحيحه ( )12/1قالَ :ح هدثَنَا أَبُو َ
س َ
الر َازي
غ ه
ان ُم َح هم ُد ْب ُن ع َْم ٍرو ه
ع ْنؤهُ ك َ
يرا يَقُو ُل :لَقَيَُ َجا َب َر ب َ
َؤان يُ ْؤْ َم ُن
ؤب َ
ي فَلَؤ ْم أ َ ْكت ُ ْ
قَا َل َ
س َمعَُْ َج َر ً
ْؤن يَ َزيؤ َد ا ْل ُج ْع َؤ ه
الرجْ عَ َة
بَ ه
س َمعَُْ َجا َب ًرا يُ َح َد ُ َبنَحْ ٍو َم ْن ث َ َالثَي َن
س ْيَا ُن قَا َلَ :
وروى أيةًا( )12/1بسنده عن ُ
ش ْي ًا َوأ َ هن َلي َك َذا َو َك َذا أهك
ست َ َحل أ َ ْن أ َ ْذك َُر َم ْن َ ا َ
د َحدَي ٍ َما أ َ ْ
أ َ ْل َ
وجاء القمي فؤي ت سؤيره – ومؤن تابعؤه -ودافؤ عؤن هؤذه العقيؤد الباِلؤة وأتؤى
باكياَ التي تتحؤد عؤن الرجؤوع فؤي اليؤوم اكهؤر وغيرهؤا وفسؤرها علؤى غيؤر
معناهؤؤا وسؤؤلَ ب ؤؤا المسؤؤلَ البؤؤاِني فؤؤي التأويؤؤل -كمؤؤا ذكؤؤر الِابِبؤؤا ي -وأتؤؤى
بالروايؤؤاَ الكاذبؤؤة المنسؤؤوبة ألهؤؤل البيؤؤَ التؤؤي تْيؤؤد معتقؤؤده ,وأنكؤؤر القمؤؤي علؤى
الؤؤذين ينكؤؤرون هؤؤذه العقيؤؤد وهؤؤم سؤؤا ر المسؤؤلمين ورد علؤؤي م بباِلؤؤه فق ؤال فؤؤي
مقدمة ت سيره:
وأمؤؤا الؤؤرد علؤؤى مؤؤن أنكؤؤر الرجعؤؤة فقولؤؤه " ويؤؤوم نحشؤؤر مؤؤن كؤؤل أمؤؤة فو ًجؤؤا
"[النمل ] 83 :قال :وحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عؤن أبؤي عبؤد هللا
 - 1الميزان()95/16
 -2جابر بن يزيد بن الحار الجع ي الكوفي ،توفي سنة (127ه( ،قال ابن حبان :كان سب يا ً من ألحاب عبد
هللا بن سبأ كان يقول :إن عليا ً يرج إلى الدنيا ،وروى العقيلي بسنده عن زا د أنه قال :جابر الجع ي
رافةي يشتم ألحاب رسول هللا للى هللا عليه وسلم ،وقال النسا ي وغيره :متروَ وقال يحيى :ال يُكتب
حديثه وال كرامة ،قال ابن حجر :ةعيد رافةي
(ان ر :ميزان االعتدال ،380-379/1 :تقريب الت ذيب  ،154/1الةع اء للعقيلي)196-191/1 :
وقال محمد الم ر (من شيوخ الشيعة المعالرين) " :روي عن الباقر هالة سبعين ألد حدي وقيل :إنه
ممن انت ى إليه علم األ مة" (محمد الم ر /اهمام اللاد م  )143ولكن في رجال الكشي عند ترجمته
لجابر الجع ي قال زرار  :سألَ أبا عبد هللا – عليه السالم  -عن أحادي جابر فقال" :ما رأيته عند أبي قِ
ي قِ" (رجال الكشي :م  )191وهذه ش اد من م تثبَ كذب جابر في مروياته
إال مر واحد  ،وما دهل عل ه
عن اللاد وأبيه

273
This file was downloaded from QuranicThought.com

عليه السالم قال ما يقول الناأ في هذه اكية "ويوم نحشؤر مؤن كؤل أمؤة فوجؤا"
قل ؤَ :يقولؤؤون إن ؤؤا فؤؤي القيامؤؤة ,قؤؤال لؤؤيأ كمؤؤا يقولؤؤون ,إن ذلؤؤَ فؤؤي الرجعؤؤة,
أيحشر هللا في القيامة من كل أمة فو ًجؤا ويؤدع البؤاقينق إنمؤا ليؤة القيامؤة قولؤه "
وحشرناهم فلم ن ادر من م أحدا " وقوله " :وحرام على قرية أهلكناهؤا ان ؤم ال
يرجعون" فقال اللاد عليه السالم كل قرية أهلؤَ هللا أهل ؤا بالعؤذاب ومحةؤوا
الك ر مح ً
ةا ال يرجعون في الرجعة وأما في القيامة فيرجعون أما غيؤرهم ممؤن
لم ي لكوا بالعذاب ومحةوا الك ر مح ً
ةا يرجعون قال  :وحدثني أبؤي عؤن ابؤن
أبي عمير عن عبد هللا بن مسكان عن أبي عبد هللا عليؤه السؤالم فؤي قولؤه {:وإذ
اهذ هللا ميثا النبيين لما لتيتكم من كتاب وحكمؤة ثؤم جؤاءكم رسؤول ملؤد لمؤا
معكم لتْمنن به ولتنلرنه قال :ما بع هللا نبيًا من لدن لدم إلى عيسى عليؤه
السالم إال أن يرج إلى الدنيا فينلر أمير المْمنين ( ع ) وهؤو قولؤه " لتؤْمنن
به " يعني رسول هللا" ولتنلؤرنه" يعنؤي أميؤر المؤْمنين ومثلؤه كثيؤر ومؤا وعؤد
هللا تبؤارَ وتعؤالى األ مؤة علؤي م السؤالم مؤن الرجعؤة والنلؤر فقؤال " :وعؤؤد هللا
الذين لمنوا منكم ( يا معشر األ مة ) وعملوا اللالحاَ ليسؤتهل ن م فؤي األرص
كما استهلد الذين من قبل م وليمكنن ل م دين م الذي ارتةى ل م وليبدلن م من
بعد هوف م أمنًا يعبدونني ال يشركون بي شي ا " ف ذا ممؤا يكؤون إذا رجعؤوا إلؤى
الدنيا وقوله " ونريد أن نمؤن علؤى الؤذين استةؤع وا فؤي األرص ونجعل ؤم أ مؤة
ونجعل م الوارثين ونمكن ل م في األرص "ف ذا كله مما يكون في الرجعة أهك()1
وسنتعرص للرد على ما استدل به هؤو وأمثالؤه ممؤا قؤد يُشؤتبه أمؤره علؤى مؤن ال
علؤؤم عنؤؤده ,وأمؤؤا مؤؤا هؤؤو ؤؤاهر الؤؤبِالن -كؤؤأكثر أدلؤؤت م التؤؤي ال يقبل ؤؤا عقؤؤل -فؤؤال
يحتاج إلى رد
وحتى يتةع أمر هذه العقيد عندهم ال بد من التعرص لما يأتي:
أوالً :قالوا في تعريد الرجعة :إن ا رجعة كثير من األمواَ إلؤى الؤدنيا قبؤل يؤوم
القيامة وعودت م إلى الحيا بعد الموَ في لورهم التي كانوا علي ا ()2

والراجعون إلى الدنيا عند االثنى عشرية ثالثة ألناد:
األول :األ مة االثنى عشر ،حي يهرج الم دي مؤن مهب ؤه ،ويرجؤ مؤن غيبتؤه،
وباقي األ مة يحيون بعد موت م ويرجعون ل ذه الدنيا
الثؤؤاني :وال المسؤؤلمين الؤؤذين اغتلؤؤبوا الهالفؤؤة – فؤؤي ن ؤؤرهم – مؤؤن ألؤؤحاب ا
الشرعيين (األ مة االثنى عشر) فيبع هل ؤاء المسؤلمين وفؤي مقؤدمت م أبؤو بكؤر
وعمؤؤر وعثمؤؤان مؤؤن قبؤؤورهم ويرجعؤؤون ل ؤؤذه الؤؤدنيا – كمؤؤا يحلؤؤم الشؤؤيعة –
لالقتلؤؤام مؤؤن م بأهؤؤذهم الهالفؤؤة مؤؤن أهل ؤؤا فتجؤؤري علؤؤي م عمليؤؤاَ التعؤؤذيب
والقتل والللب
 - 1ت سير القمي ()24-25/1
 - 2أوا ل المقاالَ للم يد :م,51م ,95:وان ر في هذا الموةوع كتاب(اهيقا من ال جعة بالبرهان على
الرجعة) للحر العاملي
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الثالؤ  :عامؤؤة النؤؤاأ ،ويهؤؤم مؤؤن م :مؤؤن محؤؤص اهيمؤؤان مح ً
ةؤؤا ،وهؤؤم الشؤؤيعة
عمو ًمؤؤا ،ألن اهيمؤؤان هؤؤام بالشؤؤيعة ،كمؤؤا تت ؤؤ علؤؤى ذلؤؤَ روايؤؤات م وأقؤؤوال
شيوه م  ,ومن محص الك ر محةًا ،وهم كل الناأ ما عدا المستةؤع ين وهؤم
كما يقول المجلسي :ةع اء العقول مثل النساء العاجزاَ والبله وأمثؤال م ،ومؤن
لم يتم عليه الحجة ممن يموَ في زمن ال تر  ،أو كان في موةؤ لؤم يؤأَ غليؤه
هبر الحجة ف م المرجون ألمر هللا ،إمؤا يعؤذب م وإمؤا يتؤوب علؤي م ،فيرجؤى ل ؤم
النجا من النار ()1
ثان ًيااا :زمؤؤن الرجعؤؤة العامؤؤة هؤؤو كمؤؤا يؤؤذكر شؤؤيه م الم يؤؤد وغيؤؤره "عنؤؤد قيؤؤام
م دي لل محمد علي م السالم" ورجوعه مؤن غيبتؤه( ،)2ولكؤن بعؤص شؤيوه م
يقول :إن الرجعة العامة غير مرتبِة بأمر ور الم دي فال ور قبل الرجعؤة
و مبدأ الرجعة من رجوع الحسين إلى الدنيا" فؤبعص روايؤات م تقؤول "أول مؤن
تنش األرص عنه ويرج إلى الدنيا ،الحسين بن علي عليه السالم" ()3
وقؤؤد ذكؤؤرَ بعؤؤص روايؤؤات م أن الرجعؤؤة تبؤؤدأ بعؤؤد هؤؤدم الحجؤؤر النبويؤؤة وإهؤؤراج
الجسدين الِاهرين للهلي تين الراشدين أبي بكؤر وعمؤر رةؤي هللا عن مؤا – فؤي
زعم ؤؤم وأمؤؤاني م – حيؤ جؤؤاء فؤؤي أهبؤؤارهم أن منت ؤؤرهم يقؤؤول" :وأجؤؤيء إلؤؤى
يثرب ،فأهدم الحجر  ،وأهرج من ب ا وهما ِريان ،فآمر ب ما تجاه البقي ولمر
بهشؤؤبتين يلؤؤلبان علي مؤؤا فتورقؤؤان مؤؤن تحت مؤؤا ،في تؤؤتن النؤؤاأ ب مؤؤا أشؤؤد مؤؤن
األولؤؤى ،فينؤؤادي منؤؤادي ال تنؤؤة مؤؤن السؤؤماء :يؤؤا سؤؤماء انبؤؤذي ،ويؤؤا أرص هؤؤذي
فيوم ذ ال يبقى على وجه األرص إال مْمن (أي :شيعي) ثم يكون بعد ذلَ الكؤر
والرجعة" ()4
ثال ًثااا:ال ؤؤرص مؤؤن الرجعؤؤة هؤؤو انتقؤؤام األ مؤؤة والشؤؤيعة مؤؤن أعؤؤدا م وهؤؤم سؤؤا ر
المسلمين من غير الشيعة ما عدا المستةع ين()5
كذلَ يتحق في الرجعة حساب الناأ على يد الحسين :يقول أبو عبد هللا" :إن
الذي يلي حساب الناأ قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليه السالم ،فأمؤا يؤوم
القيامة فذنما هو بع إلى الجنة وبع إلى النار" ()6
رابعًا:فؤي الرجعؤة يتحؤول لؤ و الهلؤ وهؤم أنبيؤاء هللا ورسؤله إلؤى جنؤد لعلؤي
رةؤؤي هللا عنؤؤه كمؤؤا يقؤؤول هؤؤْالء األفؤؤاكون حي ؤ قؤؤالوا" :لؤؤم يبع ؤ هللا نبيًؤؤا وال
 - 1بحار األنوار ،) 363 /8 ( :واالعتقاداَ للمجلسي :م100
 - 2أوا ل المقاالَ :م95

 - 3بحار األنوار) 39/53( :

 - 4بحار األنوار) 105-104/53( :
 - 5اهيقا من ال جعة :م58:

- 6بحار األنوار ،باب الرجعة) 43/53 ( :
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رسوال ً إال رد جميع م إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يؤدي علؤي بؤن أبؤي ِالؤب أميؤر
المْمنين" ( )1وكما روى القمي في الرواية السؤاب ذكرهؤا عؤن جع ؤر اللؤاد
رةي هللا عنه في قوله تعالى{ :وإذ اهذ هللا ميثا النبيؤين لمؤا لتيؤتكم مؤن كتؤاب
وحكمة ثم جاءكم رسول ملد لما معكؤم لتؤْمنن بؤه ولتنلؤرنه قؤال :مؤا بعؤ
هللا نبيا من لدن لدم إلى عيسى عليه السالم إال أن يرج إلى الؤدنيا فينلؤر أميؤر
المْمنين ( ع ) وهو قوله " لتؤْمنن بؤه " يعنؤي رسؤول هللا و"لتنلؤرنه" يعنؤي
أمير المْمنين"
خامسًا :تنت ي الرجعة بالنسبة للشيعة بالقتل لمؤن مؤاَ مؤن قبؤل ،وبؤالموَ لمؤن
قتل ،وهذه الن اية إحدى أغراص الرجعة ف م يقولون فؤي أهبؤارهم" :لؤيأ أحؤد
من المْمنين قتل إال سيرج حتى يموَ ،وال أحد من المْمنين ماَ إال سؤيرج
حتى يقتل" ()2
سؤرا مؤن أسؤرار المؤذهب الشؤيعي وقؤد وجؤدَ فؤي
سادسًا :كانَ عقيد الرجعؤة ً
كتب االثنى عشرية التوالي بكتمان أمر الرجعة ،حي روَ بعص كتؤب الشؤيعة
عن أبي جع ر قال" :ال تقولوا الجبَ والِاغوَ ,وال تقولوا الرجعة ،فؤذن قؤالوا
لكم فذنكم قد كنتم تقولون ذلَ فقولوا :أما اليوم فال نقول" ()3
وفؤؤي روايؤؤة أهؤؤرى ينسؤؤبون ا لللؤؤاد " :ال تقولؤؤوا الجبؤؤَ والِؤؤاغوَ وتقولؤؤوا
الرجعة ،فذن قالوا :قد كنتم تقولونق قولوا :اكن ال نقؤول ،وهؤذا مؤن بؤاب التقيؤة
التي تعبد هللا ب ا عباده في زمن األولياء" ()4
هذه تعميمؤاَ سؤرية ،تتبادل ؤا الهاليؤا الشؤيعية ،وحتؤى تعِي ؤا اللؤ ة الشؤرعية
أسندت ا لبعص علماء لل البيَ ،للت رير باألتباع من الج ال
سابعًا:استدالل م على الرجعة:
لم يجد شيوخ الشيعة في كتاب هللا سبحانه دليالً لري ًحا على ثبوَ الرجعة التي
ين ردون بالقول ب ا عن سا ر المسؤلمين فلجؤأوا كعؤادت م إلؤى التأويؤل البؤاِني
لييؤؤاَ التؤؤي اسؤؤتدلوا ب ؤؤا ،وتعسؤ وا أيمؤؤا تعسؤؤد فؤؤي هؤؤذا السؤؤبيل ،حتؤؤى ألؤؤبع
استدالل م حجة علي م ،ودليالً على زيد معتقدهم ،وبرهانًا على بِالن مذهب م
فتراهم يتعلقون بكل لياَ اليوم اكهر المتةمنة لرجؤوع النؤاأ لؤرب م ليجعلوهؤا
في عقيدت م في الرجعة كما هو دأب م في تحريد معنى اكياَ
- 1بحار األنوار ( ) 41/53

 - 2ت سير البرهان ) 211/3 ( :و ت سير اللافي )76/4( :و بحار األنوار) 40/53( :
 - 3بحار األنوار) 39/53( :

 - 4بحار األنوار)116-115/53( :
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وحتى تتبؤين هؤذه الحقيقؤة نسؤتعرص -غيؤر مؤا ذكرنؤا-أقؤوى أدلؤت م وأشؤ رها –

حسب ن رهم -

* يؤؤرى القمؤؤي شؤؤير الم سؤؤرين عنؤؤدهم أن مؤؤن أع ؤؤم األدلؤؤة علؤؤى الرجعؤؤة قولؤؤه
علَؤى قَ ْريَؤ ٍة أ َ ْهلَ ْكنَا َهؤا أَنه ُ ؤ ْم ال يَ ْر َجعُ َ
ؤون [األنبيؤاء] 95 :؛ حيؤ
سبحانهَ { :و َح َؤرا ٌم َ
يقول" :هذه اكيؤة مؤن أع ؤم األدلؤة علؤى الرجعؤة؛ ألن أحؤدًا مؤن أهؤل اهسؤالم ال
ينكر أن الناأ كل م يرجعون يوم القيامة من هلَ ومن لم ي لَ" ()1
م أن اكية حجة علي م ،ف ي تدل علؤى ن ؤي الرجعؤة إلؤى الؤدنيا؛ إذ معناهؤا كمؤا
لرد به ابن عباأ وأبو جع ر الباقر وقتؤاد وغيؤر واحؤد :حؤرام علؤى أهؤل كؤل
قرية أهلكؤوا بؤذنوب م أن ؤم يرجعؤون إلؤى الؤدنيا قبؤل يؤوم القيامؤة ()2وهؤذا كقولؤه
سبحانه{ :أَلَ ْم يَ َر ْوا َك ْم أ َ ْهلَ ْكنَؤا قَؤ ْبلَ ُ م َم ْ
ون أَنه ُ ؤ ْم َإلَؤ ْي َ ْم الَ يَ ْر َجعُ َ
ؤون [يؤأ:
ؤن ا ْلقُ ُؤر َ
ون ت َ ْو َليَةً َوال َإلَى أ َ ْه َل َ ْم يَ ْر َجعُ َ
ست َ َِيعُ َ
ون [يأ،] 50 :
 ،] 31وقوله{ :فَال يَ ْ
وزيؤؤاد "ال" هنؤؤا لتأكيؤؤد معنؤؤى الن ؤؤي مؤؤن "حؤؤرام" ،وهؤؤذا مؤؤن أسؤؤاليب التنزيؤؤل
البديعؤؤة البال ؤؤة الن ايؤؤة فؤؤي الدقؤؤة وسؤؤر اههبؤؤار بعؤؤدم الرجؤؤوع م ؤ وةؤؤوحه،
هواللدع بما يزعج م ويْسؤ م ويلؤوع م مؤن ال ؤالَ المْبؤد ،وفؤواَ أمنيؤت م
الكبؤؤؤرى وهؤؤؤي حيؤؤؤات م الؤؤؤدنيا ( )3ويمكؤؤؤن أن يكؤؤؤون المعنؤؤؤى (ال يرجعؤؤؤون) أي ال
يتوبون()4
وإذا كان المقلود من اكيؤة إثبؤاَ الرجعؤة ف ؤي رجعؤة للنؤاأ ليؤوم القيامؤة بؤال
ريؤؤب ومؤؤن الم سؤؤرين مؤؤن يؤؤذهب ل ؤؤذا ويؤؤرى أن اكيؤؤة لتقريؤؤر اهيمؤؤان بالبعؤ ،
اجعُ َ
ؤون [األنبيؤاء:
وهي تتمة وتقريؤر لمؤا قبل ؤا وهؤو قولؤه تعؤالى { :كُؤ ،ل َإلَ ْينَؤا َر َ
 ]93فتكون "ال" في ا على باب ا ،وهي م "حؤرام" مؤن قبيؤل ن ؤي الن ؤي ،فيؤدل
على اهثباَ
والمعنؤؤى :وحؤؤرام علؤؤى القريؤؤة ال ُم َلكؤؤة عؤؤدم رجوع ؤؤا إلؤؤى اكهؤؤر  ،بؤؤل واجؤؤب
رجوع ؤؤا إلؤؤى اكهؤؤر للجؤؤزاء ،فيكؤؤون ال ؤؤرص إبِؤؤال قؤؤول مؤؤن ينكؤؤر البعؤ أي
ممتن البتة عدم رجوع م إلينا للجزاء()5
وتهليم امتناع رجوع م بالذكر م شمول االمتناع لعؤدم رجؤوع الكؤل حسؤبما
اجعُ َ
ون ؛ ألن م المنكؤرون للبعؤ والرجؤوع دون
نِ به قوله تعالىُ { :ك ،ل َإلَ ْينَا َر َ
غيرهم
- 1ت سير القمي) 76/2 ( :
 - 2ان ر :ت سير ابن كثير ) 205/3 ( :ول و الت اسير لللابوني ()275/2
- 3ت سير القاسمي)293/ 11 ( :

- 4ت سير اللابوني ( )275/2ومحم البيان للِبرسي ()113/7
 - 5فتع القدير ) 426/3( :و ت سير القاسمي)293/11 ( :
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* ومن أش ر اكياَ التي يستدل ب ا اهمامية على الرجعة -أيةًؤا– قولؤه تعؤالى:
َب َبآيَاتَنَؤا [النمؤل ] 83 :واكيؤة كمؤا
ُؤل أ ُ همؤ ٍة فَ ْو ًجؤا َم همؤن يُكَؤذ ُ
{ َويَ ْو َم نَحْ ش ُُؤر َمؤن ك َ
يقول الم سرون في يوم الجزاء والحساب ،يوم يقوم الناأ لرب العؤالمين( )1إال
أن هْالء من الشيعة يجعلون ا في عقيدت م في الرجعة قال الِبرسي" :اسؤتدل
ب ذه اكية على لحة الرجعة من ذهب إلى ذلَ من اهمامية بأن قؤال :إن دهؤول
"من" في الكالم يوجب التبعيص فدل بذلَ على أنه يحشر قؤوم دون قؤوم ولؤيأ
شؤ ْؤرنَا ُه ْم فَلَ ؤ ْم نُ َؤؤاد َْر َم ؤ ْن ُ ْم
ذلؤؤَ ل ؤ ة يؤؤوم القيامؤؤة الؤؤذي يقؤؤول فيؤؤه سؤؤبحانهَ { :و َح َ
أَحدًا [الك د)2( "] 47 :
َ
أما كون "من (األولى) للتبعيص ف ذا شا "()3ألن كل أمة منقسؤمة إلؤى ملؤد
ومكذب ،أي :ويوم يجم من كل أمة من أمؤم األنبيؤاء ،أو مؤن أهؤل كؤل قؤرن مؤن
القرون جماعة كثير مكذبة بآياتنا وهذا ال يؤدل علؤى مسؤألة الرجعؤة إلؤى الؤدنيا
بعؤؤد المؤؤوَ بحؤؤال مؤؤن األحؤؤوال ،ولكؤؤن الشؤؤيعة تتعلؤؤ بكؤؤل ليؤؤاَ اليؤؤوم اكهؤؤر
المتةمنة لرجوع الناأ لرب م لتجعل ا في عقيدت م في الرجعة كما هو دأب ا
وتهلؤؤيم المكؤؤؤذبين ب ؤؤؤذا الحشؤؤؤر ال يؤؤؤدل علؤؤؤى مؤؤؤا يزعمؤؤؤون؛ ألن هؤؤؤذا حشؤؤؤر
للمكذبين للتوبير والعذاب ،بعد الحشر الكلي الشامل لكافة الهل ()4
أما «من» الثانية ف ي بيانية جؤيء ب ؤا لبيؤان "فو ًجؤا" ( )5ول ؤذا فؤذن لؤاحب
الت سير المبين وهو أحد م سري الشيعة المعالرين أدرَ ةالل قومه في هؤذا
التأويل فقال في ت سير اكية« :من» هنؤا بيانيؤة وليسؤَ للتبعؤيص ,تما ًمؤا كهؤاتم
مؤؤن حديؤؤد ،والمعنؤؤى :أن فؤؤي األمؤؤم ملؤؤدقين ومكؤؤذبين بآيؤؤاَ هللا وبيناتؤؤه ،وهؤؤو
يحشر للحساب والجزاء جميؤ المكؤذبين بؤال اسؤتثناء ،وهلؤ م بالحشؤر مؤ أنؤه
يعم الجمي ؛ ألنه تعالى قلد الت ديد والوعيد أهك()6
* وأما استدالل م على الرجعة بقوله تعالىَ {:و َإ ْذ أ َ َه َذ ّللاُ َميثَؤا َ الن َبيؤي َْن لَ َمؤآ لتَيْؤتُكُم
لؤ ُؤرنهُ قَؤؤا َل
سؤؤو ٌل م َ
لؤؤد ٌ ل َمؤؤا َمعَ ُكؤ ْم لَتُؤ ْؤْ َمنُن بَؤ َه َولَتَن ُ
ب َو َح ْك َمؤ ٍة ثُؤؤم َجؤؤآ َء ُك ْم َر ُ
مؤؤن َكتَؤؤا ٍ
ش َ دُواْ َوأَنَا ْ َمعَ ُك ْم م َن الشا َه َد َ
علَ َى َذ َل ُك ْم َإل َْري قَالُ َواْ أ َ ْق َر ْرنَا قَا َل فَا ْ
ين
أَأ َ ْق َر ْرت ُ ْم َوأ َ َه ْذت ُ ْم َ
سؤقُ َ
ون {لل عمؤران 82-81:ف ؤو اسؤتدالل
* فَ َم ْن ت َ َول َى بَ ْعؤ َد َذ َلؤََ فَأ ُ ْولَؤك َ َََ ُهؤ ُم ا ْل َا َ
باِل فليأ في اكية ما يدل على الرجعة كما هو واةع وإني ألعجب كيد ي م
 - 1ان ر :ت سير الِبري(  )17/20وت سير الب وي(  )430/3وزاد المسير البن الجوزي( ،)82/6و البحر

المحيِ ألبي حيان( ،) 98/7و ت سير ابن كثير(  )389/3و فتع القدير للشوكاني ( ) 153-154/4وغيرها

- 2ت سير مجم البيان للِبرسي)405/7( :
 - 3البحر المحيِ ألبي حيان)98/7 ( :

 - 4فتع القدير للشوكاني( , )154/4رود المعاني لأللوسي() 26/20
 - 5رود المعاني ()26/20

 - 6محمد جواد م نية /الت سير المبين :م441:
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القمي وأمثاله أن الةمير في(لتنلرنه) يعود على علي رةؤي هللا عنؤه ولؤم يسؤب
له أي ذكر في السيا  ,هذا -بال ريب -ينبؤيء عؤن ج ؤ ٍل بل ؤة العؤرب التؤي نؤزل ب ؤا
القؤؤرلن الكؤؤريم ,إن الةؤؤمير فؤؤي ك ؤ ٍل مؤؤن (:لتؤؤْمنن بؤؤه) و (لتنلؤؤرنه) يعؤؤود علؤؤى
الرسول المذكور في اكية والذي أهذ هللا الميثا على النبيين باهيمان به ونلره

واكية عند الم سرين ل ا ت سيران(:)1
األول :وهو الموافؤ ل ؤاهر اكيؤة ،وحالؤله :أن هللا أهؤذ ميثؤا األول مؤن األنبيؤاء
أن يْمن بما جاء به اكهر ،وينلره ،قؤال ِؤاوأ والحسؤن البلؤري وقتؤاد  :أهؤذ
هللا ميثا النبيين أن يلد بعة م بعةا ً
الثاني:أهذ هللا الميثؤا علؤى كؤل نبؤي ٍ باهيمؤان بؤالنبي محمؤد لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
ونلرته إن بع وهو حي ,أهرج ابن جرير ،عن علي قؤال :لؤم يبعؤ هللا نبيؤا ً لدم،
فمن بعده إال أهذ عليه الع د في محمد ل ن بع  ،وهو حي ليْمنن بؤه ،ولينلؤرنه،
ٱّلِلُ َميثَؤك َ ٱلنهبَيؤ ْي َن اكيؤة وهو
ويأمره ،فيأهذ الع د على قومه ،ثم تالَ { :وإَ ْذ أ َ َهؤ َذ ه
المروي عن ابن عباأ أيةًا
قال ابن كثير:وفي بعص األحادي «لو كان موسؤى وعيسؤى حيهؤ ْين لمؤا وسؤع ما إال
اتبؤؤاعي» فالرسؤؤول محمؤؤد هؤؤاتم األنبيؤؤاء لؤؤلواَ هللا وسؤؤالمه عليؤؤه دا مؤا ً إلؤؤى يؤؤوم
الدين ,هو اهمام األع م الذي لو وجد في أي علر وجد ,لكان هو الواجؤب ِاعتؤه
المقؤؤدم علؤؤى األنبيؤؤاء كل ؤؤم ,ول ؤؤذا كؤؤان إمؤؤام م ليلؤؤة اهسؤؤراء لمؤؤا اجتمعؤؤوا ببيؤؤَ
المقدأ ,وكذلَ هو الش ي في المحشر فؤي إتيؤان الؤرب جؤل جاللؤه ل لؤل القةؤاء
بين عباده ,وهو المقام المحمود الذي ال يلي إال لؤه ,والؤذي يحيؤد عنؤه أولؤو العؤزم
من األنبياء والمرسلين حتى تنت ي النوبة إليه فيكؤون هؤو المهلؤوم بؤه لؤلواَ
هللا وسالمه عليه أهك()2
سؤؤا ُن َمؤؤا أ َ ْك َؤ َؤرهُ
اهن َ
* ومؤؤن اكيؤؤاَ التؤؤي يتأولون ؤؤا فؤؤي الرجعؤؤة قولؤؤه تعؤؤالى{ :قُتَؤ َل َ
سا ُن َما أ َ ْك َ َرهُ قال :هؤو
اهن َ
[عبأ ] 17 :اكياَ؛ حي جاء في ت سير القمي {قُتَ َل َ
أمير المْمنين ،قال :ما أك ره أي ماذا فعل وأذنب حتى قتلوه " {ث ُ هم أ َ َماتَؤهُ فَؤأ َ ْقبَ َرهُ،
ؤص َمؤا أ َ َم َؤرهُ
ث ُ هم إَ َذا شَاء أَنش ََرهُ [عبأ ] 22 ،21 :قؤال :فؤي الرجعؤة {كَؤال لَ همؤا يَ ْق َ
[عبأ ،] 23 :أي لم يقص أمير المؤْمنين مؤا قؤد أمؤره ،وسؤيرج حتؤى يقةؤي مؤا
أمره" ()3
فيالح هنا عد أمور:
 - 1ت سير ابن كثير( )377-378/1وفتع القدير ( )356/1والتبيان للِوسي ( )513/2وغيرهم
 - 2ت سير ابن كثير ()378/1
 - 3ت سير القمي ( )405/2
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سا ُن َما أ َ ْك َ َرهُ
اهن َ
 1ك أول شيه م القمي "اهنسان" في قوله سبحانه{ :قُتَ َل َ
بعلي بن أبي ِالب – م أن اكية معناها :لُ ٍعن اهنسؤان  ,وهؤي لجؤنأ اهنسؤان
المكذب الكؤافر  ،وقولؤه (مؤا أك ؤره) :تعنؤي مؤا الؤذي حملؤه علؤى الك ؤر والتكؤذيب
بالمعاد  ,وتحتمل أن تكون بمعنى :ما أشد ك ره  ,أو ما ألعنه "()1
ف ل وة مثل هؤذا التأويؤل لاسؤاء ألميؤر المؤْمنين مؤن ِؤرد ه ؤي ،أم أن
مهترع هذا النم أعجمي جاهل بل ة القؤرلن وإنمؤا كتؤب مؤا أمؤاله عليؤه تعلؤبه
وزندقتهق!
على أية حؤال ف ؤذا التأويؤل يؤدل علؤى مؤدى إفؤالأ ألؤحاب هؤذا االعتقؤاد فؤي
العثور على ما يدل على مبد م
 2ك أول قول هللا سبحانه{ :ث ُ هم َإ َذا شَاء أَنش ََرهُ وهؤي نؤم لؤريع فؤي البعؤ

والنشور أوله بالرجعة ،وهذا فةالً عن أنه تحريد لمعاني القرلن ،فذنه يلرد
من يلد ب ذه الرواياَ عن اهيمؤان بؤاليوم اكهؤر إلؤى هؤذه العقيؤد المبتدعؤة،
ول ؤؤذا يالحؤ أن ِوا ؤؤد مؤؤن غؤؤال الشؤؤيعة أنكؤؤرَ اهيمؤؤان بؤؤاليوم اكهؤؤر وقالؤؤَ
بالتناسر ()2
 3ك جعلَ هذه الرواياَ ال ؤرص مؤن الرجعؤة أن عليًؤا لؤم يقؤص مؤا أمؤره هللا
به
وهذا ب تان كبير في ح أمير المْمنين وأنؤه قؤد تهلؤى عؤن أوامؤر هللا سؤبحانه،
ليقةؤؤي ا فؤؤي الرجعؤؤة ،ف ؤؤل أرادوا ب ؤؤذا تشؤؤبي ه بالمشؤؤركين الؤؤذين ابتعؤدوا عؤؤن
شرع هللا سبحانه فعندما عاينوا العذاب تمنوا الرجعة فكم أساء هْالء إلى أهؤل
البيَ
َ [لل
* ومن اكياَ التي جعلوها في الرجعة قوله تعالى{ :كُل َن ْ ٍأ َذل َقَةُ ا ْل َم ْو َ
عمؤران ] 185 :؛ حيؤ قؤؤالوا فؤؤي تأويل ؤؤا" :لؤؤم يؤؤذ المؤؤوَ مؤؤن قتؤؤل ،والبؤؤد أن
يرج حتى يذو الموَ" ()3
ف ذه الرواية تجعل الرجعة لجمي الناأ حتى يتحق لكل أحؤد مؤن م مؤوَ وقتؤل
– كمؤؤا يعتقؤؤدون – بينمؤؤا هؤؤم قؤؤالوا بؤؤأن الرجعؤؤة هالؤؤة بمؤؤن محؤؤص اهيمؤؤان،
ومحص الك ر – كما سلد – كما أن هؤذا التأويؤل يحمؤل ج ؤالً بل ؤة العؤرب التؤي
نزل ب ا القرلن؛ حي عد القتل ونحؤوه لؤيأ مؤن قبيؤل المؤوَ الؤذي تؤنم عليؤه
اكية وهذا مبله علم م

 - 1ت سير الِبري(  )222/24وت سير ابن كثير ()471/4والتبيان للِوسي( )271/10وغيرهم
- 2ان ر :ال ر بين ال ر  :م ،272وعبد الرحمن الوكيل /الب ا ية :م( 45ال امش)
 - 3ت سير العياشي (  ) 210/1وبحار األنوار( ) 71/53
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وهكذا يتعل الشيعة بآياَ كثير يْولون ؤا بمثؤل هؤذا التأويؤل البؤاِني ،وتسؤاب
شيوه م كعادت م في اهكثار من هذه التأويالَ ،والتؤي أسؤندوها لؤيل رةؤي هللا
عن م حتى تكتسب الرواج عند األتباع
ؤأول جماعؤؤة مؤؤن اهماميؤؤة مؤؤا ورد مؤؤن األهبؤؤار فؤؤي
ثام ًنااا :قؤؤال الِبرسؤؤي  :تؤ ه
الرجعؤؤؤة علؤؤؤى رجؤؤؤوع الدولؤؤؤة واألمؤؤؤر والن ؤؤؤي دون رجؤؤؤوع األشؤؤؤهام وإحيؤؤؤاء
األمواَ  ،وأولؤوا األهبؤار الؤوارد فؤي ذلؤَ لمؤا نؤوا أن الرجعؤة تنؤافى التكليؤد
ألن الرجعة لم تثبَ ب واهر األهبار المنقولة فيتِر التأويل علي ا  ،وإنمؤا
المعول في ذلَ إجماع الشيعة اهمامية وإن كانَ األهبار تعةده وتْيده أهك()1
فأشار الِبرسي – وغيره -بأن المعول في ثبوت ا إجماع اهمامية علي ا

ويالح على هذا االستدالل ما يلي:
أن اهجماع غير حجة عند الشيعة  ,فكيؤد يجعلونؤه عمؤد ثبؤوَ عقيؤد الرجعؤة
ق! لكن لعل م يعدون عدم وجود مهالد مؤن الشؤيعة فؤي أمؤر الرجعؤة دلؤيالً علؤى
دهؤؤول المعلؤؤوم مؤ المجمعؤؤين فيكؤؤون اهجمؤؤاع حجؤؤة ب ؤؤذا االعتبؤؤار ،ألن حجؤؤة
اهجماع عندهم إنما هو بكش ه عن قول المعلوم
لكن الشيعة الزيدية ينقلون رواياَ عن أ مة أهل البيَ تبين براءت م من عقيؤد
الرجعة وتعارص رواياَ اهمامية فكيد يجزم اهمامية بنسبة الرجعة إلى األ مة
والنقل عؤن م مهتلؤد بؤين فؤر الشؤيعة ن سؤ ا ق! بؤل إن مؤن اهماميؤة مؤن أنكؤر
الرجعة وأول أهبارهم برجوع دولة الشيعة وقد حكؤاه الِبرسؤي  ,فؤأين بعؤد هؤذا
إجماع الشيعة ،وأين لد النقل عن األ مةق!
ثم إن اللؤحابة بمؤا فؤي م أميؤر المؤْمنين علؤي لؤم يؤْثر عؤن م شؤيء فؤي هرافؤة
الرجعؤؤة ،كمؤؤا ات قؤؤَ علؤؤى ذلؤؤَ ملؤؤادر أهؤؤل السؤؤنة والشؤؤيعة الزيديؤؤة ،ولؤؤو وجؤؤد
شيء من ذلَ لعرد واشت ر
تاسعًا :القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموَ فيه مهال ؤة لؤريحة لؤنم القؤرلن،
ب
وقؤؤول باِؤؤل بداللؤؤة ليؤؤاَ عديؤؤد مؤؤن كتؤؤاب هللا سؤؤبحانه ،قؤؤال تعؤؤالى{ :قَ ؤا َل َر َ
لؤا َل ًحا فَي َمؤا ت َ َر ْكؤَُ كَؤال إَنه َ ؤا َك َل َمؤةٌ ُه َؤو قَا َلُ َ ؤا َو َمؤن َو َرا َ َ ؤم
ون لَعَ َلؤي أ َ ْع َمؤ ُل َ
ْ
ار َجعُ َ
ؤؤر َز ٌ
ؤؤو َم يُ ْبعَثُؤ َ
ؤؤون [المْمنؤؤؤون ] 100-99 :فقولؤؤؤه سؤؤؤبحانه فؤؤؤي هؤؤؤذه
خ إَلَؤؤؤى يَؤ ْ
بَؤ ْ
اكيةَ {:و َمن َو َرا َ َ ؤم بَ ْؤر َز ٌ
خ إَلَؤى يَ ْؤو َم يُ ْبعَث ُ َ
ؤون لؤريع فؤي ن ؤي الرجعؤة مِلقًؤا إذ
بينَ أن ال رجوع إال يوم البع والحساب
وقؤال سؤبحانه{ :أ َ َلؤ ْم َي َؤر ْوا كَؤ ْم أ َ ْه َل ْك َنؤا َقؤ ْب َل ُ م َم ْ
ون أَنه ُ ؤ ْم َإ َلؤ ْي َ ْم الَ َي ْر َجعُ َ
ؤون
ؤن ا ْلقُ ُؤر َ
َين َلَ ُمواْ
اب فَ َيقُو ُل الهذ َ
اأ َي ْو َم َيأ ْ َتي َ ُم ا ْل َع َذ ُ
[يأ ] 31 :وقال سبحانهَ { :وأَنذ ََر النه َ
 - 1ت سير مجم البيان للِبرسي )405-406/7( :وان ر :نور الثقلين(  )101/4و بحار األنوار( )127/53
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س ْمتُم َمن قَ ْب ُل
س َل أ َ َولَ ْم تَكُونُواْ أ َ ْق َ
ب ن َج ْب َدع َْوت َََ َونَت ه َب َ الر ُ
َربهنَا أ َ َه ْرنَا َإلَى أ َ َج ٍل قَ َري ٍ
َما لَكُم َمن َز َوا ٍل [إبراهيم] 44 :
وقال تعالىَ { :ولَ ْؤو ت َ َؤرى َإ َذ ا ْل ُمجْ َر ُم َ
ل ْؤرنَا
سؤ َ ْم َعنؤ َد َر َب َ ؤ ْم َربهنَؤا أ َ ْب َ
سؤو ُرُْو َ
ؤون نَا َك ُ
لا َل ًحا َإنها ُمو َقنُ َ
ون [السجد ] 12 :
ار َج ْعنَا نَ ْع َم ْل َ
َو َ
س َم ْعنَا فَ ْ
َ
ى إَ ْذ ُوقَ ُواْ َ
َب بَآيَؤا َ
ؤار فَقَؤالُواْ يَؤا لَ ْيتَنَؤا نُؤ َرد َوالَ نُكَؤذ َ
علَؤى النه َ
وقال تعالىَ { :ولَ ْو ت َ َر َ
ون َمن قَبْؤ ُل َولَ ْؤو ُردواْ لَ َعؤادُواْ
ين* بَ ْل بَدَا لَ ُ م هما َكانُواْ يُ ْه ُ َ
ُون َم َن ا ْل ُم ْْ َمنَ َ
َر َبنَا َونَك َ
ع ْنهُ َو َإنه ُ ْم لَكَا َذبُ َ
ون [األنعام] 28-27 :
َل َما نُ ُ واْ َ
ف ؤؤْالء جميعًؤؤا يسؤؤألون الرجؤؤوع عنؤؤد المؤؤوَ ،وعنؤؤد العؤؤرص علؤؤى الجبؤؤار ج ؤل
عاله ،وعند رْية النار فال يجابون ،لما سب فؤي قةؤا ه أن ؤم إلي ؤا ال يرجعؤون
ولذلَ عد أهل العلم القول بالرجعة إلى الؤدنيا بعؤد المؤوَ مؤن أشؤد مراحؤل ال لؤو
في بدعة التشي
قال ابن حجر :التشي محبة علي -رةي هللا عنه -وتقديمه على اللؤحابة ،فمؤن
قدمؤؤه علؤؤى أبؤؤي بكؤؤر وعمؤؤر ف ؤؤو غؤؤال فؤؤي تشؤؤيعه ويِل ؤ عليؤؤه رافةؤؤي ،وإال
فشيعي ،فذن انةاد إلى ذلَ السب أو التلريع بالب ص ف ا ٍل فؤي الؤرفص ،وإن
اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في ال لو أهك()1
وقد جاء في مسند أحمد ( -)1265بسند جيد -أن عالم بؤن ةؤمر  -وكؤان مؤن
ألحاب علي رةي هللا عنه -قال للحسن بن علي :إن الشيعة يزعمؤون أن عليًؤا
يرج قؤال الحسؤن :كؤذب أول ؤَ الكؤذابون ،لؤو علمنؤا ذاَ مؤا تؤزوج نسؤاْه ،وال
سمنا ميراثه"
ق ه
وجاء في ِبقاَ ابن سعد( )321/5قال :أهبرنا الحسؤن بؤن موسؤى قؤال :حؤدثنا
زهير عن جابر قال :قلَ لمحمؤد بؤن علي(البؤاقر رةؤي هللا عنؤه) " :أكؤان مؤنكم
أهل البيَ أحؤد يؤزعم أن ذنبؤا مؤن الؤذنوب شؤرَق قؤال :ال ،قؤال قلؤَ :أكؤان مؤنكم
أهل البيَ أحد يقر بالرجعةق قال :ال ،قلَ :أكؤان مؤنكم أهؤل البيؤَ أحؤد يسؤب أبؤا
بكر وعمرق قال :ال ،فأحب ما وتواالهما واست ر ل ما "
والقول بالرجعة بعد الموَ إلى الدنيا لمجازا المسي ين وإثابؤة المحسؤنين ينؤافي
ؤور ُك ْم َي ْؤو َم
ِبيعة هذه الدنيا وأن ؤا ليسؤَ دار جزاء قؤال تعؤالى { َو َإنه َمؤا ت ُ َوفه ْؤو َن أ ُ ُج َ
ؤار َوأُد َْهؤ َل ا ْل َجنهؤةَ فَقَؤ ْد فَ َ
ع
ؤاز َومؤا ا ْل َحيَؤا ُ الؤد ْنيَا َإال ه َمتَؤا ُ
َؤن النه َ
ا ْل َقيَا َم َة فَ َمن ُزحْ َؤز َد ع َ
ا ْل ُرور [لل عمران ،لية)2( ] 185 :
ُ َ

 - 1أن ر :هدي الساري مقدمة فتع الباري :م459:
 - 2أن ر  :ألول مذهب الشيعة اهمامية االثنى عشرية م(909:المجلد الثاني) ,وموسوعة (م
الشيعةاالثنى عشرية في األلول وال روع)()318/1
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(( تفسير اآلية التي يستدلون ب:ا على عقيدة التقية ))
* لل عمران28:
ُون ٱ ْل ُم ْؤْ َمنَ َ
ؤون ٱ ْل َكؤؤافَ َر َ
{ اله يَت ه َهؤ َذ ٱ ْل ُم ْْ َمنُ َ
ين َو َمؤؤن يَ ْعَؤ ْل ذ َلؤؤََ
ين أ َ ْو َليَؤآ َء َمؤؤن د َ
سؤهُ َوإَلَؤى
ٱّلِل فَي َ
ْأ َم َن ه َ
ٱّلِلُ نَ ْ َ
ش ْي ٍء إَاله أَن تَتهقُؤواْ َمؤ ْن ُ ْم تُقَؤا ً َويُ َحؤذ َُر ُك ُم ه
فَلَي َ
ير
هَ
ٱّلِل ٱ ْل َم َل ُ
والمعني:
يحذ ُر هللا تعالى المْمنين من اتهاذ الكافرين أولياء-أي:نلراء وأحبؤاء وألؤدقاء،
فاهلل سبحانه وتعالى نب نا في اكية السابقة أن نلتجىء اليه ،وأف منؤا ان كؤل شؤيء
بيده ،ف و -سبحانه وتعالى  -وحؤده ,مالؤَ الملؤَ ،ويعؤز ويؤذل ،وبيؤده وحؤده الهيؤر
والهل ؤ والؤؤرز  ،فؤؤال يلؤؤع للمؤؤْمنين أن يجعلؤؤوا ل يؤؤر المؤؤْمنين واليؤؤة علؤؤي م،
متجؤؤاوزين نلؤؤر المؤؤْمنين؛ ألن فؤؤى هؤؤذا هؤؤذالنا ً للؤؤدين وإيؤؤذا ًء ألهلؤؤه ،وإةؤؤعافا ً
للوالية اهسالمية ،ومن يسلَ هذا المسلَ فليأ له من والية هللا مالَ الملؤَ شؤ ،
 ،وال يجؤؤوز للمؤؤْمن أن يَر َ
ؤِرا ،فيتقؤؤي أذاهؤؤم بذ ؤؤار
ةؤؤى بواليؤؤة الكؤؤافرين إال مةؤ ً
الوالء ل م وعلى المْمنين أن يكونوا فى الوالية اهسالمية دا مؤا ً وهؤى واليؤة هللا،
وليحذروا أن يهرجوا إلؤى غيؤر واليتؤه بؤأن يتولَ ْؤوا أعؤداءه ,فيتؤولى عقؤاب م بن سؤه
بكتابؤؤة الذلؤؤة علؤؤي م بعؤؤد العؤؤز وإليؤؤه  -وحؤؤده  -الملؤؤير فؤؤال م ؤ هؤر مؤؤن سؤؤلِانه فؤؤى
الدنيا وال فى اكهر ()1

قال القرِبي:
فيه مسألتان:
األولى :قال ٱبن عباأ :ن ى هللا المْمنين أن يالِ وا الك ار فيتهذوهم أولياء؛
ومثله {:الَ تَت ه َهذُواْ َب َ
ِانَةً َمن دُونَ ُك ْم [لل عمران ]118 :وهناَ يأتي بيان هذا
المعنى
-1المنتهب م75:
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ش ْي ٍء أي فليأ من حزب هللا وال من أوليا ه في
ٱّلِل فَي َ
ْأ َم َن ه َ
ومعنى { فَلَي َ
سأ َ َل ْلقَ ْريَةَ [يوسد ]82 :وحكى سيبويه «هو َمني فرسهين»
شيء؛ مثل { َوٱ ْ
أي من ألحابي ومعي
ثم استثنى وهي:
الثانية :فقال { :إَال ه أَن تَتهقُواْ َم ْن ُ ْم تُقَؤا ً قؤال معؤاذ بؤن جبؤل ومجاهؤد :كانؤَ الت َقيؤة
في َجد اهسالم قبل قؤو المسؤلمين؛ فأمؤا اليؤوم فقؤد أعؤز هللا اهسؤالم أن يتقؤوا مؤن
عدوهم قال ٱبن عباأ :هو أن يتكلم بلسؤانه وقلبؤه مِمؤ ن باهيمؤان ،وال يُقتؤل وال
يؤؤأتي َمأْث َمؤؤا وقؤؤال الحسؤؤن :التقيؤؤة جؤؤا ز لانسؤؤان إلؤؤى يؤؤوم القيامؤؤة ،وال تقيؤؤة فؤؤي
القتل وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والةؤحاَ« :إال أن تَتهقُؤوا مؤن م ت َ َقيهؤةً» وقيؤل :إن
المْمن إذا كان قا ما ً بين الك ار فله أن يداري م باللسؤان إذا كؤان ها ؤا ً علؤى ن سؤه
تحؤؤل إال م ؤ هؤؤود القتؤؤل أو القِ ؤ أو اهيؤؤذاء
وقلبُؤؤه مِم ؤ ن باهيمؤؤان والت َقيؤؤة ال َ
الع ؤؤيم ومؤؤن أكؤؤره علؤؤى الك ؤؤر فاللؤؤحيع أن لؤؤه أن يتلؤؤلب وال يجيؤؤب إلؤؤى الؤؤتل
بكلمة الك ر؛ بل يجوز له ذلَ على ما يأتي بيانؤه فؤي «النحؤل» إن شؤاء هللا تعؤالى
وأمؤؤا َل حمؤؤز والكسؤؤا ي «تقؤؤا » ،وفهؤؤم البؤؤاقون؛ وألؤؤل «تقؤؤا » ُوقَيَؤؤة علؤؤى وزن
فُعَلَة؛ مثل ت ُ َْ َد وت ُ َ مة ،قلبَ الواو تاء والياء أل ا ً وروى الةحاَ عن ٱبن عبؤاأ
بدريا ً تقيا ً وكان له َحلؤد
أن هذه اكية نزلَ في عباد بن اللامَ األنلاري وكان َ
من الي ود؛ فلما هرج النبي للى هللا عليه وسلم يوم األحؤزاب قؤال عبؤاد  :يؤا نبؤي
هللا ،إن معي همسما ة رجل من الي ود ،وقد رأيَ أن يهرجوا معؤي فٱسؤت ر ب ؤم
ؤؤون ٱ ْل َكؤؤؤافَ َر َ
علؤؤؤى العؤؤؤدو فؤؤؤأنزل هللا تعؤؤؤالى { :ال ه يَت ه َهؤؤؤ َذ ٱ ْل ُم ْْ َمنُؤ َ
ُون
ين أ َ ْو َليَؤؤؤآ َء َمؤؤؤن د َ
ٱ ْل ُم ْْ َمنَ َ
سؤر حؤين تكلؤم بؤبعص مؤا أراد
ين اكية وقيل :إن ؤا نزلؤَ فؤي عمؤار بؤن يا َ
منؤؤؤؤؤؤؤؤه المشؤؤؤؤؤؤؤؤركون ،علؤؤؤؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤأتي بيانؤؤؤؤؤؤؤؤه فؤؤؤؤؤؤؤؤي «النحؤؤؤؤؤؤؤؤل» أهؤؤؤؤؤؤؤؤك()1

لل األلوسي في المسألة في ت سيره رود المعاني فقال(: )2
وف ه
وعرفوهؤؤا بمحاف ؤؤة الؤؤن أ أو الع ؤرص أو
وفؤؤي اكيؤؤة دليؤؤل علؤؤى مشؤؤروعية التقيؤؤة
ه
المال من شر األعداء،
والعؤؤؤدو قسؤؤؤمان :األول :مؤؤؤن كانؤؤؤَ عداوتؤؤؤه مبنيؤؤؤة علؤؤؤى اهؤؤؤتالد الؤؤؤدين كالكؤؤؤافر
والمسلم،
والثؤؤاني :مؤؤن كانؤؤَ عداوتؤؤه مبنيؤؤة علؤؤى أغؤؤراص دنيويؤؤة كالمؤؤال والمتؤؤاع والملؤؤَ
واهمار ،

 - 1ت سير القرِبي ()52-53/4
 - 2األلوسي/روح المعاني ()121-125 /3
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ومن هنا لارَ التقية قسمين:
أما القسم األول :فؤالحكم الشؤرعي فيؤه أن كؤل مؤْمن وقؤ فؤي محؤل ال يمكؤن لؤه أن
ي ر دينه لتعرص المهال ين وجب عليؤه ال جؤر إلؤى محؤل يقؤدر فيؤه علؤى إ ؤار
دينه وال يجوز له ألالً أن يبقى هناَ ويه ي دينه ويتشب بعؤذر االستةؤعاد فؤذن
أرص هللا تعؤؤالى واسؤؤعة ،نعؤؤم إن كؤؤان ممؤؤن ل ؤؤم عؤؤذر شؤؤرعي فؤؤي تؤؤرَ ال جؤؤر
كاللبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يهوف م المهال ون بالقتؤل أو قتؤل
األوالد أو اكباء أو األم اَ تهوي ا ً ي ن معه إيقاع ما هوفؤوا بؤه غالبؤا ً سؤواء كؤان
هذا القتؤل بةؤرب العنؤ أو بحؤبأ القؤوَ أو بنحؤو ذلؤَ فذنؤه يجؤوز لؤه المكؤ مؤ
المهؤؤالد والموافقؤؤة بقؤؤدر الةؤؤرور ويجؤؤب عليؤؤه أن يسؤؤعى فؤؤي الحيلؤؤة للهؤؤروج
وال ؤؤرار بدينؤؤه ولؤؤو كؤؤان التهويؤؤد ب ؤؤواَ المن عؤؤة أو بلحؤؤو المشؤؤقة التؤؤي يمكنؤؤه
تحمل ؤؤا كؤؤالحبأ مؤ القؤؤوَ والةؤؤرب القليؤؤل ال يؤؤر الم لؤؤَ ال يجؤؤوز لؤؤه مؤؤوافقت م،
وفي لور الجواز أيةا ً موافقت م رهلة وإ ار مذهبؤه عزيمؤة فلؤو تل ؤَ ن سؤه
لذلَ فذنه ش يد قِعاً،
وممؤؤا يؤؤدل علؤؤى أن ؤؤا رهلؤؤة ك مؤؤا روي عؤؤن الحسؤؤن ك " أن مسؤؤيلمة الكؤؤذاب أهؤؤذ
رجلؤؤين مؤؤن ألؤؤحاب رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فقؤؤال ألحؤؤدهما :أتش ؤ د أن
محمدا ً رسول هللاق قال :نعم فقال :أتش د أنؤي رسؤول هللاق قؤال :نعؤم ثؤم دعؤا بؤاكهر
فقال له :أتش د أن محمدا ً رسول هللاق قال :نعم فقؤال :أتشؤ د أنؤي رسؤول هللاق قؤال:
إني ألم قال ا ثالثاً ،وفي كل يجيبؤه بؤأني ألؤم فةؤرب عنقؤه فبلؤه ذلؤَ رسؤول هللا
للى هللا عليؤه وسؤلم فقؤال :أمؤا هؤذا المقتؤول فقؤد مةؤى علؤى لؤدقه ويقينؤه وأهؤذ
ب ةله ف ني ا ً له وأما اكهر فقد رهله هللا تعالى فال تبعة عليه (" )1
وأما القسم الثاني :فقد اهتلد العلماء في وجوب ال جر وعدمه فيه،
فقال بعة م :تجب لقوله تعالىَ {:والَ ت ُ ْلقُواْ َبأ َ ْيدَي ُك ْم إَلَى ٱلت ه ْ لُ َك َة [البقر ]195 :
وبدليل الن ي عن إةاعة المال ،وقال قوم :ال تجب إذ ال جر عن ذلَ المقام
مللحة من الملالع الدنيوية وال يعود من ترك ا نقلان في الدين التحاد الملة
وعدوه القوي المْمن ال يتعرص له بالسوء من حي هو مْمن،
وقال بعة م :الح أن ال جر هنا قد تجب أيةا ً إذا هاد هالَ ن سه أو أقاربه
أو هتَ حرمته باهفراِ ولكن ليسَ عباد وقربة حتى يترتب علي ا الثواب فذن
وجوب ا لمحص مللحة دنيوية لذلَ الم اجر ال هلالد الدين ليترتب علي ا
الثواب وليأ كل واجب يثاب عليه ألن التحقي أن كل واجب ال يكون عباد بل
كثير من الواجباَ ما ال يترتب عليه ثواب كاألكل عند شد المجاعة واالحتراز عن
المةراَ المعلومة أو الم نونة في المرص ،وعن تناول السموم في حال اللحة
وغير ذلَ ،وهذه ال جر أيةا ً من هذا القبيل وليسَ هي كال جر إلى هللا تعالى
ورسوله للى هللا عليه وسلم لتكون مستوجبة ب ةل هللا تعالى لثواب اكهر
 - 1ملند ابن أبي شيبة( -473/6رقم)33037 :
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وعد قوم من باب التقية مدارا الك ار وال سقة وال لمة ,وإالنة الكالم ل م والتبسم
في وجوه م واالنبساِ مع م وإعِا م ,لكد أَذاهم وقِ لسان م وليانة العرص
من م ,وال يعد ذلَ من باب المواال المن ي عن ا بل هي سنة وأمر مشروع -
وذكر أحاديثًا ةعي ة -ثم قال :وعن برد عن عا شة رةي هللا تعالى عن ا قالَ:
" استأذن رجل على رسول هللا للى هللا عليه وسلم ,وأنا عنده ,فقال رسول هللا
للى هللا عليه وسلم« :ب أ ابن العشير ك أو أهو العشير ك ثم أذن له فأالن له
القول فلما هرج قلَ :يا رسول هللا قلَ ما قلَ ثم ألنَ له القولق فقال :يا عا شة
إن من أشر الناأ من يتركه الناأ أو يدعه الناأ اتقاء فحشه " ( )1وفي
«البهاري» عن أبكي الدرداء :إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعن م "
وفي رواية الكشمي ني " وإن قلوبنا لتقلي م " وفي رواية ابن أبكي الدنيا وإبراهيم
الحرمي بزياد " ونةحَ إلي م " إلى غير ذلَ من األحادي لكن ال تنب ي
المدارا إلى حي يهدش الدين ويرتكب المنكر وتسيء ال نون

ووراء هذا التحقي قوالن ل تين متباينتين من الناأ :وهم الهوارج والشيعة
أما الهوارج :فذهبوا إلى أنه ال تجؤوز التقيؤة بحؤا ٍل وال يراعؤى المؤال وح ؤ الؤن أ
والعرص في مقابلة الدين ألالً ول م تشديداَ في هذا البؤاب عجيبؤة من ؤا أن أحؤدا ً
لؤؤو كؤؤان يلؤؤلي وجؤؤاء سؤؤار أو غالؤؤب ليسؤؤر أو ي لؤؤب مالؤؤه الهِيؤؤر ال يقِ ؤ
اللال بل يحرم عليه قِع ا وِعنوا على بريد األسلمي لحابكي رسول هللا لؤلى
هللا عليه وسلم بسبب أنه كان يحاف فرسه في لؤالته كؤي ال ي ؤرب ،وال يه ؤى أن
هذا المذهب من الت ريِ بمكان
وأمؤؤا الشؤؤيعة :فكالم ؤؤم مةؤؤِرب فؤؤي هؤؤذا المقؤؤام فقؤؤال بعة ؤ م :إن ؤؤا جؤؤا ز فؤؤي
األقوال كل ا عند الةرور وربما وجبَ في ؤا لةؤرب مؤن اللِؤد واالستلؤالد وال
تجؤؤوز فؤؤي األفعؤؤال كقتؤؤل المؤؤْمن وال فيمؤا يعلؤؤم أو ي لؤؤب علؤؤى ال ؤؤن أنؤؤه إفسؤؤاد فؤؤي
الدين؛ وقال الم يد :إن ا قد تجب أحيانا ً وقد يكون فعل ا في وقؤَ أفةؤل مؤن ترك ؤا
وقد يكون ترك ا أفةل من فعل ا ،وقال أبو جع ر الِوسي :إن اهر الرواياَ يؤدل
على أن ؤا واجبؤة عنؤد الهؤود علؤى الؤن أ ،وقؤال غيؤره :إن ؤا واجبؤة عنؤد الهؤود
على المال أيةا ً ومستحبة لليانة العرص حتى يسن لمن اجتم م أهل السؤنة أن
يوافق م في لالت م وليام م وسؤا ر مؤا يؤدينون بؤه ،ورووا عؤن بعؤص أ مؤة أهؤل
البيَ «مؤن لؤلى وراء سؤني تقيؤة فكأنمؤا لؤلى وراء نبؤكي» ،وفؤي وجؤوب قةؤاء
تلَ اللال عندهم هالد ،وكذا في وجوب قةاء اللوم على من أفِؤر تقيؤة حيؤ
ال يحل اهفِار قوالن أيةؤاً ،وفؤي أفةؤلية التقيؤة مؤن سؤني واحؤد ك لؤيانة لمؤذهب
الشيعة عن الِعن ك هالد أيةاً ،وأفتى كثير من م باألفةلية ومن م من ذهب إلؤى
جواز ك بل وجوب ك إ ار الك ر ألدنؤى مهافؤة أو ِمؤ  ،وال يه ؤى أنؤه مؤن اهفؤراِ
بمكان ،وحملؤوا أكثؤر أفعؤال األ مؤة ممؤا يوافؤ مؤذهب أهؤل السؤنة ويقؤوم بؤه الؤدليل
 - 1رواه أحمد ( )24152والبهاري ( )5780ومسلم( )2591والترمذي( )1996وغيرهم
286
This file was downloaded from QuranicThought.com

على رد مذهب الشيعة على التقية وجعلؤوا هؤذا ألؤالً ألؤيالً عنؤدهم وأسسؤوا عليؤه
دين م ك وهو الشا اكن فيما بين م ك حتى نسبوا ذلَ لألنبياء علي م السؤالم؛ وجؤل
غرة م من ذلَ إبِال هالفة الهل اء الراشؤدين رةؤي هللا تعؤالى عؤن م ويأبؤكى هللا
تعالى ذلَ
ف ي كتب م ما يبِل كون أمير المْمنين علي كرم هللا تعالى وج ه وبنيؤه رةؤي هللا
تعؤؤالى عؤؤن م ذوي تقيؤؤة بؤؤل ويبِؤؤل أيةؤا ً فةؤؤل ا الؤؤذي زعمؤؤوه  ,ف ؤؤي كتؤؤاب «ن ؤ
البالغة» الذي هو ألع الكتب ك بعد كتاب هللا تعؤالى ك فؤي زعم ؤم :أن األميؤر كؤرم
هللا تعالى وج ه قال :عالمة اهيمان إيثارَ اللد حيؤ يةؤرَ علؤى الكؤذب حيؤ
ٱّلِل أَتْقَؤؤؤك ُك ْم
ؤؤر َم ُك ْم عَنؤؤؤ َد ه َ
ين عؤؤؤَ ،وأيؤؤؤن هؤؤؤذا مؤؤؤن ت سؤؤؤيرهم قولؤؤؤه تعؤؤؤالىَ {:إ هن أ َ ْكؤ َ
[الحجراَ ]13 :بأكثركم تقيةق
وفيه أيةا ً أنه كرم هللا تعالى وج ه قؤال « :إنؤي وهللا لؤو لقيؤت م واحؤدا ً وهؤم ِؤالع
األرص كل ؤؤا مؤؤا باليؤؤَ وال استوحشؤؤَ وإنؤؤي مؤؤن ةؤؤاللت م التؤؤي هؤؤم في ؤؤا ,وال ؤؤدى
الذي أنا عليه لعلى بلير من ن سي ,ويقين من ربكي,وإلى لقاء هللا تعؤالى وحسؤن
ثوابه لمنت ر راج » وفي هذا داللة على أن األمير لم يهد وهو من رد من حرب
األعؤؤؤداء وهؤؤؤم جمؤؤؤوع ،ومثلؤؤؤه ال يتلؤؤؤور أن يتؤؤؤأتى فيمؤؤؤا فيؤؤؤه هؤؤؤدم الؤؤؤدين ،وروى
العياشي :عن زرار بن أعين عن أبكي بكر بؤن حؤزم أنؤه قؤال :توةؤأ رجؤل ومسؤع
على ه يه فدهل المسجد فجاء علي كؤرم هللا تعؤالى وج ؤه فوجؤأ علؤى رقبتؤه فقؤال:
ويلَ تللي وأنَ على غير وةوء  ,فقال :أمرني عمر فأهؤذ بيؤده فؤانت ى إليؤه ثؤم
قال :ان ؤر مؤا يقؤول هؤذا عنؤَ ورفؤ لؤوته علؤى عمؤر رةؤي هللا تعؤالى عنؤه فقؤال
عمر :أنا أمرته بذلَ
فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان ر كيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد رفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوَ وأنكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم يتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ

()1

إلى أن قال األلوسي :فان ر باهلل تعالى عليؤَ مؤن يؤروي هؤذه األكاذيؤب عؤن اهمؤام
كرم هللا تعالى وج ه هل ينب ي له أن يقؤول بنسؤبة التقيؤة إليؤه  ,سؤبحان هللا تعؤالى،
هذا العجب العجاب والؤداء العةؤال ،وممؤا يؤرد قؤول م أيةؤاً :إن التقيؤة ال تكؤون إال
لهود ،والهود قسمان:
منتد في ح حةراَ األ مة بوج ين:
األول :الهود على الن أ وهو
ٍ
(أحؤؤؤدهما) :أن مؤؤؤوت م الِبيعؤؤؤي باهتيؤؤؤارهم كمؤؤؤا أثبؤؤؤَ هؤؤؤذه المسؤؤؤألة الكلينؤؤؤي فؤؤؤي
«الكافي» ،وعقد ل ا بابا ً وأجم علي ا سا ر اهمامية
 -1هذه الروايات عند الشيعة -وال تصح عند أهل السنة -وذكر األلوسي رحمه هللا لهذه الروايات من كتبهم
ال يعني اعتقاده صحتها ,بل هو يحتج عليهم بما في كتبهم التي يعتقدون صحتها ليبين أنهم يتقولون على
أئمتهم بما يخالف ما في كتبهم.
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(وثاني مؤؤا) :أن األ مؤؤة يكؤؤون ل ؤؤم علؤؤم بمؤؤا كؤؤان ومؤؤا يكؤؤون ف ؤؤم يعلمؤؤون لجؤؤال م
وكي يؤؤؤاَ مؤؤؤوت م وأوقاتؤؤؤه بالت لؤؤؤيل والتهلؤؤؤيم  ,فقبؤؤؤل وقتؤؤؤه ال يهؤؤؤافون علؤؤؤى
أن س م ويتأقون في دين م وي رون عوام المْمنين
القسم الثاني :هود المشقة واهيذاء البدني والسب والشتم وهتَ الحرمة وال شَ
أن تحمؤؤل هؤؤذه األمؤؤور واللؤؤبر علي ؤؤا و ي ؤؤة اللؤؤلحاء فقؤؤد كؤؤانوا يتحملؤؤون الؤؤبالء
دا م ؤا ً فؤؤي امتثؤؤال أوامؤؤر هللا تعؤؤالى وربمؤؤا قؤؤابلوا السؤؤالِين الجبؤؤابر وأهؤؤل البيؤؤَ
النبوي أولى بتحمل الشدا د في نلر دين جدهم للى هللا عليه وسلم
وأيةا ً لو كانَ التقية واجبة لم يتوقد إمام األ مة عن بيعة هلي ة رسول هللا لؤلى
هللا عليه وسلم ستة أش ر وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة ،ومما يرد قؤول م
فؤؤي نسؤؤبة التقيؤؤة إلؤؤى األنبيؤؤاء علؤؤي م السؤؤالم بؤؤالمعنى الؤؤذي أرادوه قولؤه تعؤؤالى فؤؤي
َين يُبَل ُؤ َ
حق ؤؤم {:ٱلهؤذ َ
ؤٱّلِل
شؤ ْؤونَهُ َوالَ يَ ْه َ
ٱّلِل َويَ ْه َ
ٱّلِل َو َك َؤؤى َبؤ ه َ
َ هَ
سلؤؤك َ
ؤون َر َ
شؤ ْؤو َن أ َ َحؤدا ً َإال ه ه َ
سؤو ُل
َح َ
ٱلر ُ
سيبا ً [األحزاب ]39 :وقوله سبحانه لنبيه للى هللا عليه وسلم {:يَكأَي َ ا ه
ٱّلِلُ َي ْع َل ُمََ َم َ
ؤاأ
نز َل َإلَ ْيََ َمن هربََ َو َإن له ْم ت َ ْ َع ْل فَ َما َبله ََْ َر َ
ؤن ٱلنه َ
سالَت َهُ َو ه
َبل ْه َما أ ُ َ
[الما د  ]67 :إلى غير ذلَ من اكياَ ،نعم لؤو أرادوا بالتقيؤة المؤدارا التؤي أشؤرنا
إلي ا لكان لنسبت ا إلى األنبياء واأل مة وجه ،وهذا أحد محملين لما أهرجه عبد بؤن
حميد عن الحسن أنه قال :التقية جا ز إلى يوم القيامة ،والثاني :حمل التقيؤة علؤى
اهرهؤا وكون ؤا جؤا ز إنمؤا هؤو علؤى الت لؤيل الؤذي ذكرنؤاه"انت ى كؤالم األلوسؤي
رحمه هللا
ومن ت اسير الشيعة اهمامية االثنى عشرية:

قال الِبرسي في مجم البيان:
قولؤؤكه { ومؤؤن ي عؤؤل ذلؤؤَ معنؤؤاه مؤؤن اتهؤؤذ الكؤؤافرين أوليؤؤاء مؤؤن دون المؤؤْمنين {
فليأ من هللا في شيء أي ليأ هو من أولياء هللا  ,وهللا بريء منه ,وقيؤل لؤيأ
هو من والية هللا تعالى في شيء وقيل ليأ من دين هللا في شيء ثؤم اسؤتثنى فقؤال
{ إال أن تتقؤؤؤوا مؤؤؤن م تقؤؤؤا والمعنؤؤؤى إال أن يكؤؤؤون الك ؤؤؤار غؤؤؤالبين والمْمنؤؤؤون
م لوبين ,فيهاف م المْمن إن لم ي ر موافقت م ولم يحسن العشر مع م فعند ذلَ
يجوز لكه إ ار مودت م بلسانه ,ومدارات م تقية منه ,ودفعًا عن ن سه من غيؤر أن
يعتقد ذلَ
وفي هذه اكية داللة على أن التقية جا ز في الدين عند الهود على الن أ
وقؤؤال ألؤؤحابنا :إن ؤؤا جؤؤا ز فؤؤي األَحؤؤوال كلؤؤك ا عنؤؤد الةؤؤرور وربمؤؤا وجبؤؤَ في ؤؤا
لةرب من اللِد واالستلالد وليأ تجوز من األَفعال في قتل المؤْمن وأل َن يعلؤم
أو ي لب على ال ن أنه است ساد في الدين إلى أن قال:
وقال الشير أبؤو جع ؤر الِوسؤي (قؤده) ؤاهر الروايؤاَ تؤدل علؤى أن ؤا واجبؤة عنؤد
اهفلاد بالح عنده وقال:
الهود على الن أ وقد روي رهلة في جواز َ
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واهفلاد بالح فةيلة
فعلى هذا تكون التقية رهلة َ
وقولؤؤكه { ويحؤؤؤذركم هللا ن سؤؤؤه يعنؤؤي إيؤؤؤاه فوةؤؤؤ ن سؤؤه مكؤؤؤان إيؤؤؤاه  ,ومعنؤؤؤاه:
ويحؤؤذركم هللا عقابؤؤه علؤؤى اتهؤؤاذ الكؤؤافرين أوليؤؤاء مؤؤن دون المؤؤْمنين وعل ؤى سؤؤا ر
اهةؤؤافة كمؤؤا يقؤؤال احؤؤذر األَسؤؤد :أي ل ؤولته
المعالؤؤي وذكؤؤر " ن سؤؤه " لتحقي ؤ َ
وافتراسه دون عينه
{ إلى هللا الملير معناه :وإلى جزاء هللا المرج  ,وقيل :إلى حكمه أهك()1

قال الِباِبا ي في ت سيره(الميزان):

قوله تعالى { :إال ه أن تتقوا من م تقا  ,االتقاء في األلل أهؤذ الوقايؤة للهؤود ثؤم
ربمؤا اسؤؤتعمل بمعنؤؤى الهؤؤود اسؤتعماال ً للمسؤؤبب فؤؤي مؤؤورد السؤبب ولعؤؤل التقيؤؤة فؤؤي
المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا القبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل

واالستثناء منقِ  ,فذن التقرب من ال ير هوفا ً بذ ار لثار التؤولي ؤاهرا ً مؤن غيؤر
عقد القلب على الحب والوالية ليأ من التولي في شيء ألن الهود والحب أمران
قلبيان متبا نان ومتنافيان أثرا ً فؤي القلؤب ,فكيؤد يمكؤن اتحادهمؤاق فاسؤتثناء االتقؤاء
اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتثناء منقِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
وفي اكية داللة اهر على الرهلة في التقية على ما روي عؤن أ مؤة أهؤل البيؤَ
علؤؤي م السؤؤالم ,كمؤؤا تؤؤدل عليؤؤه اكيؤؤة النازلؤؤة فؤؤي قلؤؤة عمؤؤار وأبويؤؤه ياسؤر وسؤؤمية
وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالى:
ؤان َولَؤك َكن همؤن ش ََؤر َد
{ َمن َك َ َر َب َ
اّلِل َمن بَ ْع َد إي َمانَ َه َإال ه َم ْن أ ُ ْك َر َه َوقَ ْلبُهُ ُم ِْ َمؤ َ ،ن َب َ
اهي َم َ
لدْرا ً فَعَلَ ْي َ ْم َ
غ َ
ع َ ي ٌم [النحل]106 :
اب َ
ّللا َولَ ُ ْم َ
ب َم َن َ
بَا ْل ُك ْ َر َ
ع َذ ٌ
ة ٌ
وبالجملة :الكتاب والسنة متِابقان في جوازها في الجملة ,واالعتبار العقلي يْكده
إذ ال ب ية للدين ,وال هم لشارعه إال ه ور الح وحياته ,وربما يترتب علؤى التقيؤة
والمجارا م أعداء الدين ومهال ي الح من ح مللحة الؤدين وحيؤا الحؤ مؤا
ال يترتؤؤب علؤؤى ترك ؤؤا ,وإنكؤؤار ذلؤؤَ مكؤؤابر وتعسؤؤد ,وسنسؤؤتوفي الكؤؤالم في ؤا فؤؤي
البح الروا ي التالي ,وفي الكالم على قوله تعالى { :من ك ر بؤاهلل مؤن بعؤد إيمانؤه
باهيمان
إال ه من أكره وقلبه مِم ن َ
إلى أن قؤال :واألهبؤار فؤي مشؤروعية التقيؤة مؤن ِؤر أ مؤة أهؤل البيؤَ كثيؤر جؤدا ً
ربما بل َ حد التواتر ,وقد عرفَ داللة اكية علي ا داللة غير قابلة للدف أهك()2
وأقول:
ال هالد في مشروعية التقية بالةوابِ الساب ذكرهؤا وهؤذا مت ؤ عليؤه بؤين أهؤل
السؤؤنة والشؤؤيعة ,ولكؤؤن توس ؤ فيؤؤه الشؤؤيعة اهماميؤؤة توس ؤعًا ال يستسؤؤاد ,وجعلؤؤوه
1

 -الطبرسي/مجمع البيان ()273-274/2

 -2تفسير الميزان ( )153/1وانظر تفسيرالصافي () 325 /1
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فةيلة يثابون علي ا ,وألؤبع الكثيؤر مؤن م يسؤتحل الكؤذب والن ؤا بؤدعوى التقيؤة,
بال مبرر شرعي  ,حتى أنَ تجد اكن من م من يؤأتي علؤى ال ةؤا ياَ مؤن علمؤا م
وكبرا م فتسم منه كال ًما حسنًا يهؤالد مؤا يقولونؤه فيمؤا بيؤن م ومؤا هؤو مسؤِور
في كتب م ومذكرات م ,وهذا ما جعل الكثيؤر ممؤن ال يعؤرف م جيؤدًا يُهؤدع ب ؤم  ,كمؤن
انهدع بالهوميني ودولتؤه فؤي بؤاديء األمؤر ,وكؤذا حسؤن نلؤر هللا وحزبؤه اللبنؤاني
المؤؤوالي هيؤؤران ,ومؤؤا ذلؤؤَ إال السؤؤتهدام الق ؤوم لمبؤؤدأ التقيؤؤة ,التؤؤي جعلوهؤؤا عبؤؤاد
يتقربؤؤون ب ؤؤا إلؤؤى هللا تعؤؤالى ويؤؤروون عؤؤن أهؤؤل البيؤؤَ رةؤؤوان هللا علؤؤي م فؤؤي ذلؤؤَ
أهبارا كثير كاذبة  ,من ا ما رووه عن أبي عبد هللا عليه السؤالم قؤال ":مؤن تؤرَ
ً
التقية قبل هروج قا منا -أي :الم دي -فليأ منا" ()1
لادقًا" ()2

وعن علي بن محمد قال":لو قلَ:إن تارَ التقية كتارَ اللال لكنَ
وعن اللاد قال":عليكم بالتقية فذنه لؤيأ منؤا مؤن لؤم يجعل ؤا شؤعاره ودثؤاره مؤ
من يأمنه لتكون سجية م من يحذره" ()3

وعن الرةؤا قؤال":ال ديؤن لمؤن ال ورع لؤه وال إيمؤان لمؤن ال تقيؤة لؤه ,وإن أكؤرمكم
عند هللا أعملكم بالتقية" ()4
سا َل ٍم َو َ
ّللا ( عليؤه السؤالم ) َفؤي قَ ْؤو َل
غي َْر َه ع َْن أ َ َبي َ
وفي الكافي َ
ع ْب َد ه َ
ع ْن َهش ََام ب َْن َ
علَؤؤى
لؤبَ ُروا َ
ّللا َ
هَ
لؤبَ ُروا) قَؤؤا َل َب َمؤؤا َ
عؤ هؤز َو َجؤ هل (:أُول َؤؤََ يُ ْْتَؤ ْؤو َن أَجْ ؤ َؤر ُه ْم َمؤ هؤرتَي َْن َبمؤؤا َ
ذاعَةُ ()5
اه َ
الت ه َقيه َة َو يَد َْرْ َ
سنَةُ الت ه َقيهةُ َ ,و ال ه
سيَ َةَ قَا َل :ا ْل َح َ
سنَ َة ال ه
ُن بَا ْل َح َ
سيَ َةُ ْ َ
ع َم َؤر
ع َم َر ْاأل َ ْع َج َمي َ قَا َل قَا َل َلي أَبُو َ
ّللا ( عليؤه السؤالم ):يَؤا أَبَؤا ُ
وفيه:ع َْن أَبَي ُ
ع ْب َد ه َ
َين َفي الت ه َقيه َةَ ,و َال د َ
ُؤل شَؤ ْي ٍء
َإ هن َت ْ
َين َل َم ْن َال ت َ َقيهؤةَ لَؤهَُ ,و الت ه َقيهؤةُ َفؤي ك َ
س َعةَ أ َ ْعش ََار الد َ
ه هيْن ()6
سعَ َ
َإ هال فَي النه َبي َذ َو ا ْل َم ْ
علَى ا ْل ُ َ
س َمعَُْ أَبَؤي يَقُؤو ُل:
ب ب َْن بَش َْر قَا َل :قَا َل أَبُو َ
ع ْب َد ه َ
ّللا ( عليه السالم )َ :
وفيه :ع َْن َحبَي َ
يؤب َإنهؤهُ َم ْ
ؤن كَانَؤَْ لَؤهُ
ّللا َما َ
ص َ
َال َو ه َ
ش ْي ٌء أ َ َح ه
علَى َوجْ َه ْاأل َ ْر َ
ي َم َن الت ه َقيه َة ,يَا َح َب ُ
ب َإلَ ه
ةعهُ ّللا ()7
ّللاُ ,يَا َحبَ ُ
ت َ َقيهةٌ َرفَعَهُ ه
يب َم ْن لَ ْم تَك ُْن لَهُ ت َ َقيهةٌ َو َ َ ه ُ

1

 -اثبات الهداة ()477/3

2

 -وسائل الشيعة )466/11(:للحر العاملي

3

 -وسائل الشيعة)466/11( :

4
5

 نفس المصدر السابق وانظر:إكمال الدين للصدوق واعالم الورى للطبرسي.-الكافي ( )217/2باب التقية ح1
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 -الكافي ( )217/2باب التقية ح2
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وهؤؤذا الهؤؤوميني يقؤؤول :ولؤؤيعلم أن المسؤؤت اد مؤؤن تلؤؤَ الروايؤؤاَ لؤؤحة العمؤؤل الؤؤذي
يؤؤْتى بؤؤه تقيؤؤة ,سؤؤواء كانؤؤَ التقيؤؤة الهؤؤتالد بيننؤؤا وبيؤؤن م -يعنؤؤي أهؤؤل السؤؤنة -فؤؤي
الحكؤؤؤم ,كمؤؤؤا فؤؤؤي المسؤؤؤع علؤؤؤى اله ؤؤؤين ,واهفِؤؤؤار لؤؤؤدى السؤؤؤقوِ  ,أو فؤؤؤي ثبؤؤؤوَ
الموةوع الهارجي كالوقود بعرفاَ اليوم الثامن ألجل ثبوَ ال الل عندهم" ()1
وقال أيةًا":ثم إنه ال يتوقد جواز التقيؤة بؤل وجوب ؤا علؤى الهؤود علؤى ن سؤه أو
غيره,بل ال اهر أن الملؤالع النوعيؤة لؤارَ سؤببًا هيجؤاب التقيؤة مؤن المهؤال ين,
فتجب التقية وكتمان السر لو كان مأمونًا وغير ها د على ن سه"أهك ()2
فان ر رحمَ هللا كيد تساهل في إيجاب التقية حتى م األمن وعدم الهود
بل ولل األمر بعلما م أن م كلمؤا وجؤدوا قؤوال ً مرويًؤا عنؤدهم مؤن أقؤوال أ مؤة أهؤل
تولي أبي بكر وعمر أو في فةل اللحابة ولدق م حملوا ذلَ على أن م
البيَ في َ
أمرا عقا ديًا أو حك ًما فق يًا عند أ مت م يواف أهل السؤنة
قالوه تقية  ,وكلما وجدوا ً
ويهالد معتقداَ الشيعة اهمامية تأولوا ذلَ بأن األ مة قالوه تقية ,وهكؤذا بؤدعوى
علؤم لؤحيع ,ولؤم يبؤ عنؤدهم ُمعت َ َمؤدًا إال مادسؤه ل ؤم
التقية ردوا كل فةؤيلة ,وكؤل ٍ
الكذابون وزا وا العقيد في روايات م وال حول وال قو إال باهلل
*

*

*

(( أمثلااة ماان التفسااير تبااين تأثرالشاايعة االثنااى عشاارية بااآراء
المعتزلة ))

1

 -الرسائل للخوميني)196/2( :

2

 الرسائل)201/2 ( :291
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 -1األنبياء2 :
ست َ َمعُوهُ َو ُه ْم يَ ْلعَبُ َ
ون
{ َما يَأْتَي َ ْم َمن َذ ْك ٍر َمن هربَ َ ْم محْ َد ٍ إَاله ٱ ْ
والمعنى:

ما يأتي م شي ٌء من الوحي والقرلن مؤن عنؤد هللا متجؤدد فؤي النؤزول– أيؤةً بعؤد ليؤة
وسور بعد سور  -فيه ع ةٌ ل م وتذكير إال استمعوه وهم في ل ٍو وش ٍل عنه
وليأ في اكية ما يدل علؤى أن القؤرلن مهلؤو  ,كمؤا توهمؤه بعؤص مؤن أوحؤى ل ؤم
الشيِان ب ذا من المعتزلة( )1و من ثأثر ب م من بعص ِوا د الشيعة( )2وغيؤرهم,
عؤؤذَب بسؤؤبب ا أ مؤؤة كثيؤؤرون علؤؤى
ف َجؤؤروا علؤؤى األمؤؤة محنؤؤة شؤؤديد حينًؤؤا مؤؤن الؤؤدهر ُ
رأس م اهمام أحمد بن حنبل رحمه هللا ,فلبروا حتى محيَ ال تنؤة وزالؤَ المحنؤة,
والحمد هلل

ومن ت اسير الشيعة المتأهرين:

قال الِباِبا ي:

والمؤؤراد بالؤؤذكر مؤؤا يؤؤذكر بؤؤه هللا سؤؤبحانه مؤؤن وحؤؤي إل ؤؤي كالكتؤؤب السؤؤماوية ومن ؤؤا
القرلن الكريم ،والمؤراد بذتيانؤه ل ؤم نزولؤه علؤى النبؤي وإسؤماعه وتبلي ؤه ،و ُمحؤد
بمعنى جديد وهو معنى إةافي وهو ولد ذكر فالقرلن مؤثال ذكؤر جديؤد أتؤاهم بعؤد
واهنجيؤؤل كؤؤان ذكؤؤرا ً جديؤؤدا ً أتؤؤاهم بعؤؤد التؤؤورا وكؤؤذلَ بعؤؤص س ؤور القؤؤرلن
اهنجيؤؤل َ
َ
ولياته ذكر جديد أتاهم بعد بعص
وقال:
واسؤؤتدل ب ؤؤاهر اكيؤؤة علؤؤى كؤؤون القؤؤرلن محؤؤدثا ً غيؤؤر قؤؤديم ،وأول ؤؤا األشؤؤاعر بؤؤأن
توليد الذكر بالمحد من ج ة نزوله وهو ال ينافي قدمه في ن سه ,و اهر اكية
علي م ,ثم ذكر الِباِبا ي بحثًا في معنى حدو الكالم وقدمه ثم تولل إلى:
 - 1قال عبد الجبار – من المعتزلة -في شرح األصول الخمسة" :وأما مذهبنا في ذلك (أي في القرآن) فهو
أن القرآن كالم هللا تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث " [شرح األصول الخمسة :ص  ،528وانظر :المحيَّ

بالتكليف ص .].331

بابا
 - 2وقد عقد شيخ الشيعة في زمنه المجلسي في كتابه بحار األنوار(  :)117-121 /92في كتاب القرآن ً

أن القرآن مخلوق" أورد فيه إحدى عشرة رواية ،وكثير من هذه الروايات تخالف ما ذهب إليه،
بعنوان" :باب ه
ولكنهم يؤولونها .

الشيعة (.])461/1
الشيعة والمعتزلة :القرآن مخلوق" [أنظر:أعيان ه
ويقول آية الشيعة محسن األمين" :قالت ه
ويذهبون إلى هذا بناء على إنكارهم لصفة الكالم هلل وزعمهم أن هللا سبحانه " ِ
يوجد الكالم في بعض مخلوقاته
ً
كالشجرة حين كلم موسى ،وكجب ارئيل حين أنزل بالقرآن" [أعيان الشيعة( .])453/1

وقد جاء في تفسير العياشي" :عن الرضا أنه سئل عن القرآن فقال ...:إنه كالم هللا غير مخلوق[ "..تفسير
العياشي.].8/1 :ولكنهم يؤولون ذلك بقولهم :غير مخلوق أي غير مكذوب ,وال يعني به أنه غير محدث.
[انظر :التوحيد البن بابويه القمي ص ،225البحار( .])119/92
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أن القرلن الكريم إن أُريد به هذه اكياَ التي نتلوها بما أن ا كؤالم دال علؤى معؤان
ذهنية ن ير سا ر الكالم لؤيأ بحسؤب الحقيقؤة ال حادثؤا ً وال قؤديما ً نعؤم هؤو متلؤد
بالحدو بحدو األلواَ التي هي معنونة بعنوان الكالم والقرلن
وإن أُريؤد بؤه مؤا فؤؤي علؤم هللا مؤن معاني ؤؤا الحقؤة كؤان كعلمؤه تعؤؤالى بكؤل شؤيء حؤ
قديما ً بقدمه ,فالقرلن قديم :أي علمه تعالى به قديم  ,كمؤا أن زيؤدا ً الحؤاد قؤديم أي
علمه تعالى به
ومن هنا ي ر أن البح عن قؤدم القؤرلن وحدوثؤه بمؤا أنؤه كؤالم هللا ممؤا ال جؤدوى
فيه فؤذن القا ؤل بالقؤدم إن أراد بؤه أن المقؤروء مؤن اكيؤاَ بمؤا أن ؤا ألؤواَ مْل ؤة
دالة على معاني ا قؤديم غيؤر مسؤبو بعؤدم ف ؤو مكؤابر ،وإن أراد بؤه أنؤه فؤي علمؤه
تعالى ,وبعبار أُهرى :علمه تعالى بكتابؤه قؤديم ,فؤال موجؤب َهةؤافة علمؤه إليؤه ثؤم
الحكم بقدمه بل علمه بكل شؤيء قؤديم بقؤدم ذاتؤه لكؤون المؤراد ب ؤذا العلؤم هؤو العلؤم
الذاتي
ُ
على أنه ال موجب حين ذ لعد الكالم لؤ ة ثبوتيؤة ذاتيؤة أهؤرى لؤه تعؤالى وراء العلؤم
لرجوعؤه إليؤؤه ولؤؤو لؤ هع لنؤؤا عؤؤد كؤؤل مؤا ينِبؤ بحسؤؤب التحليؤؤل علؤؤى بعؤؤص لؤ اته
الحقيقية الثبوتية ل ة ثبوتية له لم ينحلؤر عؤدد اللؤ اَ الثبوتيؤة بحالؤر لجؤواز
مثؤؤل هؤؤذا التحليؤؤل فؤؤي مثؤؤل ال ؤؤور والبِؤؤون والع مؤؤة والب ؤؤاء والنؤؤور والجمؤؤال
والكمال والتمام والبساِة ،إلى غير ذلَ مما ال يحلى
والذي اعتبره الشرع وورد من هذا الل في القرلن الكريم اهر في المعنؤى األول
المذكور ممؤا ال تحليؤل فيؤه كقولؤه تعؤالى { :تلؤَ الرسؤل فةؤلنا بعةؤ م علؤى بعؤص
مؤؤن م مؤؤن كلهؤؤم هللا [البقؤؤر  ،]253 :وقولؤؤه {:وكلهؤؤم هللا موسؤؤى تكليم ؤا ً [النسؤؤاء:
 ،]164وقولؤؤه {:وقؤؤد كؤؤان فري ؤ مؤؤن م يسؤؤمعون كؤؤالم هللا ثؤؤم يحرفونؤؤه [البقؤؤر :
 ،]75وقولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه {:يحرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الكلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن مواةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعه
[الما د  ،]13 :إلى غير ذلَ من اكياَ
وأما ما ذكره بعة م أن هناَ كالما ً ن سيا ً قا مؤا ً بؤن أ المؤتكلم غيؤر الكؤالم الل ؤي
وأنشد في ذلَ قول الشاعر:
إن الككالم ل كي ال ْاد وإنما جعل اللسان على ال ْاد دليال
والكؤؤؤؤؤالم الن سؤؤؤؤؤي فيؤؤؤؤؤه تعؤؤؤؤؤالى هؤؤؤؤؤو المولؤؤؤؤؤود بالقؤؤؤؤؤدم دون الكؤؤؤؤؤالم الل ؤؤؤؤؤي
ف يؤؤه :أنؤؤه إن أُريؤؤد بؤؤالكالم الن سؤؤي معنؤؤى الكؤؤالم الل ؤؤي أو لؤؤورته العلميؤؤة التؤؤي
تنِب على ل ه عاد معناه إلى العلؤم ولؤم يكؤن أمؤرا ً يزيؤد عليؤه ولؤ ة م ؤاير لؤه
وإن أُريد به معنى وراء ذلَ فلسنا نعرفه في ن وسنا إذا راجعناها
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وأما مؤا أُنشؤد مؤن الشؤعر فؤي بحؤ عقلؤي فؤال ين عؤه وال يةؤرنا ،واألبحؤا العقليؤة
أرف مكانة من أن يلارع في ا الشعراء أهك()1

وقال الهو ي:
وقد حدثَ هذه المسألة  -حدو القؤرلن وقدمؤه  -بعؤد انشؤعاب المسؤلمين شؤعبتين:
أشؤؤعري وغيؤؤر أشؤؤعري فقؤؤال األشؤؤاعر بقؤؤدم القؤؤرلن ،وبؤؤأن الكؤؤالم علؤؤى قسؤؤمين:
ل ؤؤي ون سؤؤي ،وأن كؤؤالم هللا الن سؤؤي قؤؤا م بذاتؤؤه وقؤؤديم بقدمؤؤه وهؤؤو إحؤؤدى لؤ اته
الذاتيؤؤة وذهؤؤب المعتزلؤؤة والعدليؤؤة إلؤؤى حؤؤدو القؤؤرلن ،وإلؤؤى انحلؤؤار الك ؤالم فؤؤي
وقؤد ر هجؤع أن الكؤالم مؤن اللؤ اَ
الل ي ،وإلى أن التكلم مؤن اللؤ اَ ال عليؤة
ال علية ثم ناقش أدلة الكالم الن سي ورد علي ا الهو ي ثم قال:
أن الكالم الن سي أمر هيالي بحَ ال دليل على وجوده من وجدان أو برهان
ومن المناسب أن نهتم الكالم بما ذكره اهمام أبو عبد هللا جع ؤر بؤن محمؤد اللؤاد
عليؤؤؤه السؤؤؤالم فؤؤؤي هؤؤؤذا الموةؤؤؤوع ،فقؤؤؤد روى الشؤؤؤير بذسؤؤؤناده عؤؤؤن أبؤؤؤي بلؤؤؤير
قال":سمعَ أبا عبد هللا عليه السالم يقول :لم يزل هللا ه
عؤز وجؤ هل ربنؤا ،والعلؤم ذاتؤه
وال معلوم ،والسم ذاتؤه وال مسؤموع ،والبلؤر ذاتؤه وال مبَلؤر ،والقؤدر ذاتؤه وال
مقؤدور فلمؤؤا أحؤؤد األشؤؤياء وكؤؤان المعلؤؤوم وقؤ العلؤؤم منؤؤه علؤؤى المعلؤؤوم ،والسؤؤم
لؤر والقؤدر علؤى المقؤدور قؤال :قلؤَ :فلؤم يؤزل
على المسموع ،والبلر على المب َ
هللا متحركاًق قال :فقال :تعؤالى هللا عؤن ذلؤَ ،إن الحركؤة لؤ ة محدثؤة بال عؤل قؤال:
فقلَ :فلم يزل هللا متكلماًق قال :فقال :إن الكالم ل ة محدثة ليسَ بأزلية ،كؤان هللا
عز وجل وال متكلم "أهك ()2
ومن ت اسير أهل السنة:

قال القرِبي:

قولؤؤه تعؤؤالىَ { :مؤؤا يَؤؤأْتَي َ ْم َمؤؤن َذ ْكؤ ٍؤر َمؤؤن هربَ َ ؤ ْم محْ ؤ َد ٍ « ُمحْ ؤ َد ٍ » نعؤؤَ لؤؤك«ذكؤؤر»
وأجؤؤاز الكسؤؤا ي وال ؤؤراء « ُمحْ ؤدَثا ً» بمعن ؤى مؤؤا يؤؤأتي م محؤؤدثاً؛ نلؤؤب علؤؤى الحؤؤال
وأجاز ال راء أيةا ً رف « ُمحْ َد » على النعَ للذَكر؛ ألنَ لؤو حؤذفَ « َمؤن» رفعؤَ
ذكراً؛ أي ما يأتي م ذكر من رب م ُمح َد ؛ يريد في النزول وتالو جبريل على النبي
للى هللا عليؤه وسؤلم ،فذنؤه كؤان ينؤزل سؤور بعؤد سؤور  ،وليؤة بعؤد ليؤة ،كمؤا كؤان
ينزلؤؤه هللا تعؤؤالى عليؤؤه فؤؤي وقؤؤَ بعؤؤد وقؤؤَ؛ ال أن القؤؤرلن مهلؤؤو وقيؤؤل :الؤؤذكر مؤؤا
يذكرهم به النبي للى هللا عليه وسلم ويع ؤم بؤه وقؤالَ { :مؤن هر َب َ ؤ ْم ألن النبؤي
لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ال ينِؤؤ إال بؤؤالوحي ،فؤؤوع النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم
وتحذيره ذكر ،وهو محد ؛ قال هللا تعالى { :فَ َذ َك ْر إَنه َمآ أَنََ ُم َذ َك ٌر [ال اشؤية]21 :
 -1أنظر تفسير الميزان للطبطبائي() 247-250 /14
 -2أنظر تفسيرالبيان للخوئي ص416:
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ويقال :فالن في مجلأ الذكر وقيل :الذكر الرسول ن سه؛ قاله الحسين بؤن ال ةؤل
بدليل ما في سيا اكية{ َه ْل َهك َذل إَال ه بَش ٌَر َمثْلُ ُك ْم [األنبياء]3 :
ولو أراد بالذكر القرلن لقال :هل هذا إال أساِير األولين؛ ودليؤل هؤذا التأويؤل قولؤه
ون إَنههُ لَ َمجْ نُؤو ٌن َو َمؤا ُه َؤو إَال ه َذ ْك ٌؤر َل ْلعَؤالَ َم َ
تعالىَ {:ويَقُولُ َ
ين [القلؤم 51 :ك  ]52يعنؤي
محمدا ً للى هللا عليه وسلم وقال {:قَ ْد أ َ َ
سوال ً [الِال  10 :ك
ٱّلِلُ َإلَ ْي ُك ْم َذ ْكرا ً هر ُ
نز َل ه
]11
ست َ َمعُوهُ يعني محمدا ً للى هللا عليؤه وسؤلم ،أو القؤرلن مؤن النبؤي لؤلى هللا
{ َإال ه ٱ ْ
عليه وسلم أو من أمته { َو ُه ْم يَ ْلعَبُ َ
ون الواو واو الحال يدل عليه { الَ َهيَةً قُلُوبُ ُ ْم
ون» أي يل ون وقيل :يشت لون أهك()1
ومعنى «يَ ْلعَبُ َ

وقال ال هر الرازي:

أما قولهَ { :ما َيأ ْ َتي َ ْم من َذ ْك ٍر من هرب َ ْم محْ َد ٍ

ف يه مسا ل:

المسؤؤؤؤؤؤألة األولؤؤؤؤؤؤى :قؤؤؤؤؤؤرأ ابؤؤؤؤؤؤن أبؤؤؤؤؤؤي عبلؤؤؤؤؤؤة محؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤالرف لؤؤؤؤؤؤ ة للمحؤؤؤؤؤؤل
المسألة الثانية :إنما ذكر هللا تعالى ذلَ بيانا ً لكون م معرةين ،وذلؤَ ألن هللا تعؤالى
يجدد ل م الذكر وقتا ً فَ َو ْقتا ً وي ر ل م اكية بعد اكيؤة والسؤور بعؤد السؤور ليكؤرر
علؤؤؤى أسؤؤؤماع م التنبيؤؤؤه والموع ؤؤؤة لعل ؤؤؤم يتع ؤؤؤون ،فمؤؤؤا يزيؤؤؤدهم ذلؤؤؤَ إال لعبًؤؤؤا
واستسهارا
ً
المسألة الثالثة :المعتزلة احتجوا على حدو القرلن ب ذه اكية فقالوا :القرلن
ذكر ,والذكر محد  ,فالقرلن محد  ،بيان أن القرلن ذكر قوله تعالى في ل ة
القرلنَ {:إ ْن ُه َو َإال ه َذ ْك ٌر َل ْل َعك َل َم َ
ين [م ]87 :وقولهَ {:و َإنههُ لَ َذ ْك ٌر لهََ
ءان ذَي ٱلذ ْك َر [م]1 :
َو َلقَ ْو َمََ [الزهرد ]44 :وقوله {:م َوٱ ْلقُ ْر َ
وقوله {:إَنها نَحْ ُن نَ هز ْلنَا ٱلذ ْك َر [الحجر ]9 :وقوله {:إن هو إال ذكر وقرلن مبين
ارٌَ أ َ َ
نز ْلنَكهُ [األنبياء]5 :
[يأ ]69 :وقولهَ {:و َهك َذا َذ ْك ٌر م َب َ
وبيان أن الذكر محد قوله في هذا الموة َ { :ما يَأ ْ َتي َ ْم من َذ ْك ٍر من هرب َ ْم محْ َد ٍ
لرحْ َمك َن ُمحْ َد ٍ [الشعراء:
وقوله في سور الشعراءَ {:ما َيأْتَي َ ْم من َذ ْك ٍر من ا ه
]5
ثؤؤم قؤؤالوا :فلؤؤار مجمؤؤوع هؤؤاتين المقؤؤدمتين المنلولؤؤتين كؤؤالنم فؤؤي أن الق ؤرلن
محد
والجواب من وج ين:
َ
األول :أن قولهَ { :إ ْن ُه َو َإال ه َذ ْك ٌر َل ْلعَكلَ َم َ
ؤارٌَ إشؤار
ين وقولهَ { :و َهؤكذا َذ ْك ٌؤر مبَ َ
إلى المركب من الحرود واأللؤواَ فؤذذا ةؤممنا إليؤه قولؤهَ { :مؤا يَؤأْتَي َ ْم مؤن َذ ْك ٍؤر
 - 1ت سير القرِبي ()224/11
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من هرب َ ْم محْ َد ٍ لزم حدو المركب مؤن الحؤرود واأللؤواَ وذلؤَ ممؤا ال نؤزاع
فيه بل حدوثه معلوم بالةرور  ،وإنما النزاع في قدم كالم هللا تعالى بمعنى لهر
الثاني :أن قولهَ { :ما َيأ ْ َتي َ ْم من َذ ْك ٍر من هرب َ ْم محْ َد ٍ ال يدل علؤى حؤدو كؤل مؤا
ذكؤر مؤا محؤد  ,كمؤا أن قؤول القا ؤل :ال يؤدهل هؤذه البلؤد رجؤل
كان ذكؤراً ,بؤل علؤى ٍ
فاةل إال يب ةونه ،فذنه ال يدل على أن كل رجل يجب أن يكون فاةالً ,بل على أن
فؤؤي الرجؤؤال مؤؤن هؤؤو فاةؤؤل ,وإذا كؤؤان كؤؤذلَ فاكيؤؤة ال تؤؤدل إال علؤؤى أن بعؤؤص الؤؤذكر
محد  ,فيلير ن م الكالم هكذا القرلن ذكر وبعص الذكر محد وهذا ال ينؤت شؤي ا ً
كما أن قول القا ل :اهنسؤان حيؤوان وبعؤص الحيؤوان فؤرأ ال ينؤت شؤي ا ً ف ؤر أن
الذي نوه قاِعا ً ال ي يد نا ً ةعي ا ً فةالً عن القِ أهك()1
وقال الشوكاني :
{ َما يَأْتَي َ ْم من َذ ْك ٍر من هرب َ ْم محْ َد ٍ  " :من " البتداء ال اية وقد استدل بولؤد
الذكر لكونه محدثا ً على أن القرلن محد  ،ألن الذكر هنا هو :القرلن وأجيب بأنؤه:
ال نؤؤزاع فؤؤي حؤؤدو المركؤؤب مؤؤن األلؤؤواَ والحؤؤرود ،ألنؤؤه متجؤؤدد فؤؤي النؤؤزول
فالمعنى محد تنزيله ،وإنما النزاع في الكالم الن سي

ثؤؤؤؤم مؤؤؤؤال الشؤؤؤؤوكاني إلؤؤؤؤى التوقؤؤؤؤد فؤؤؤؤي مسؤؤؤؤألة قؤؤؤؤدم القؤؤؤؤرلن وحدوثؤؤؤؤه فقؤؤؤؤال:
وهذه المسألة :أعني قدم القرلن وحدوثه ،قد أبتلي ب ا كثير من أهل العلم وال ةؤل
في الدولة المأمونية والمعتلمية والواثقية ،وجرى لامام أحمد ابن حنبل ما جرى
مؤؤؤن الةؤؤؤرب الشؤؤؤديد والحؤؤؤبأ الِويؤؤؤل وةؤؤؤرب بسؤؤؤبب ا عنؤؤؤ محمؤؤؤد بؤؤؤن نلؤؤؤر
الهزاعي ،ولارَ فتنة ع يمؤة فؤي ذلؤَ الوقؤَ ومؤا بعؤده والقلؤة أشؤ ر مؤن أن
تذكر ،ومن أحب الوقود على حقيقت ا ِال ترجمة اهمام أحمد بن حنبل فؤي كتؤاب
النبالء لمْرخ اهسالم الذهبي
ولقؤؤد ألؤؤاب أ مؤؤة السؤؤنة بامتنؤؤاع م مؤؤن اهجابؤؤة إلؤؤى القؤؤول بهلؤ القؤؤرلن وحدوثؤؤه
وح هللا ب م أمة نبيؤه عؤن االبتؤداع ،ولكؤن م رحم ؤم هللا جؤاوزوا ذلؤَ إلؤى الجؤزم
بقدمه ولم يقتلروا على ذلَ حتى ك ؤروا مؤن قؤال بالحؤدو  ،بؤل جؤاوزوا ذلؤَ إلؤى
تك ير من قال :ل ي بالقرلن مهلو  ،بل جاوزوا ذلَ إلى تك ير من وقؤد ،وليؤت م
لم يجاوزوا حد الوقد وإرجاع العلم إلؤى عؤالم ال يؤوب ،فذنؤه لؤم يسؤم مؤن السؤلد
اللالع من اللحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقَ قيام المحنة و ور القول فؤي
هؤؤذه المسؤؤألة شؤؤيء مؤؤن الكؤؤالم ،وال نقؤؤل عؤؤن م كلمؤؤة فؤؤي ذلؤؤَ ،فكؤؤان االمتنؤؤاع مؤؤن
اهجابة إلى ما دعوا إليه ،والتمسَ بأذيال الوقد ،وإرجاع علم ذلَ إلى عالمؤه هؤو
الِريقة المثلى ،وفيه السالمة والهلوم مؤن تك يؤر ِوا ؤد مؤن عبؤاد هللا ،واألمؤر
هلل سبحانه أهك()2
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فوا د ذات الة:
الفا دة األولى :ل اَ هللا تعالى أزليؤة سؤواء لؤ اَ الؤذاَ أو لؤ اَ ال عؤل ,ف ؤو
هال قبل هل الهل ومحيي قبل إحياء الهل  ,ولم تحد له ل ة لؤم تكؤن لؤه مؤن
قبل  ,وإال كان متل ًا بةدها قبل ذلَ ,والةد نقم ,فالساكَ ل ير لفؤة ال يقؤال لؤه
أهرأ ,وإنما هو متكلم ,وإن لم يتكلم في الحال ,ألنه يتكلم حينما يريد
والولؤد بؤؤالتكلم مؤن أولؤؤاد الكمؤؤال  ،وةؤده مؤؤن أولؤؤاد الؤنقم لؤؤذا عؤؤاب هللا
عبهاد العجل فقال تعالى {:أَفَ َال يَ َؤر ْو َن أ َ هال يَ ْر َجؤ ُ َإلَؤ ْي َ ْم قَؤ ْوال ً َو َال يَ ْم َلؤَُ لَ ُ ؤ ْم
تعالى على ُ
َ
ةرا ً َو َال نَ ْعا ً {ِه . 89:فعُلم أن ن ي رجوع القول ون ي التكلم نقؤم يسؤتدل بؤه
على عدم ألوهية العجل
الثانية :القرلن كالم هللا تعالى منه بدأ وإليه يعود ,وهللا تعالى يتكلم بما شؤاء متؤى
شؤؤاء ,وكؤؤالم هللا تعؤؤالى ل ؤ ة مؤؤن ل ؤ اته ,ول ؤ اَ هللا تعؤؤالى ليسؤؤَ مهلوقؤؤة ,وال
سؤ َؤمي ُ ال َب َلؤؤي ُر
ْأ ك ََمثْ َل ؤ َه َ
شؤ ْي ٌء َو ُهؤ َؤو ال ه
تشؤؤبه لؤ اَ المهلؤؤوقين ف ؤؤو سؤؤبحانه {:لَ ؤي َ
{الشورى , 11:ومن زعم مؤن المعتزلؤة ومؤن تؤأثر ب ؤم أن إةؤافة الكؤالم إلؤى هللا
تعالى إةافة تشريد كقولنا بيَ هللا وناقة هللا ونحو ذلَ ,فقد أهِأ ,ألن ما يةؤاد
معؤان  ,وإمؤا أعيؤان  ،فاةؤافة األعيؤان الؤى هللا للتشؤريد  ،وهؤي
إلى هللا تعالى إمؤا
ٍ
مهلوقؤة لؤه  ،كبيؤَ هللا  ،وناقؤة هللا  ،بهؤالد إةؤافة المعؤاني  ،كعلؤم هللا ،وكالمؤؤه,
وقدرته  ،وعزته  ،وجالله  ،وكبريا ه  ،وحياتؤه  ،وعلؤوه  ،وق ؤره  -فؤذن هؤذا كلؤه
من ل اته  ،ال يمكن أن يكون شيء من ذلَ مهلوقًا
وإثباَ الل اَ ال يستلزم التشبيه والتجسؤيم ,فؤاهلل تعؤالى يؤتكلم كمؤا يليؤ بجاللؤه,
فنحن نْمن بأنه يتكلم وال نعلم كيؤد يؤتكلم ,فالكي يؤة ت ؤوص إلؤى هللا تعؤالى ,بؤل إن
مؤؤن المهلوقؤؤاَ مؤؤا تؤؤتكلم ومؤ ذلؤؤَ ال نعؤؤرد كيؤؤد تتكلم,فمؤؤا بالؤؤَ بالهؤؤال تبؤؤارَ
وتعالى فمثالً األيدي واألرجل والجلود ستتكلم يوم القيامة قال تعؤالى{ :ا ْل َي ْؤو َم نَ ْهؤ َت ُم
سبُ َ
علَى أ َ ْف َوا َه َ ْم َوتُك ََل ُمنَا أ َ ْيدَي َ ْم َوت َ ْ
ون [يأ ] 65 :و قؤال
َ
ش َ ُد أ َ ْر ُجلُ ُ ْم َب َما كَانُوا يَ ْك َ
ّللاُ الهذَي أَن َ
علَ ْينَا قَالُوا أَن َ
ِؤ َ كُؤ هل شَؤ ْي ٍء َو ُه َؤو
ش َ دت ْم َ
{وقَالُوا َل ُجلُو َد َه ْم َل َم َ
تعالى َ
ِقَنَا ه
َهلَقَ ُك ْم أ َ هو َل َم هر ٍ َو َإلَ ْي َه ت ُ ْر َجعُ َ
ون [فلؤلَ ]21:وكؤذلَ تسؤبيع الحلؤى فؤي يؤد النبؤي
للى هللا عليه وسلم وتكليم الِعام لؤه وسؤالم الحجؤر عليؤه ,كؤل ذلؤَ بؤال فؤم يهؤرج
منه اللوَ اللاعد من لديه المعتمد على مقاِ الحرود
الثالثة :قال اهمام الِحاوي في عقيدته:وإن القؤرلن كؤالم هللا  ،منؤه بؤدا بؤال كي يؤة
قوال ً  ،وأنزله على رسوله وحيؤا ً  ،ولؤدقه المْمنؤون علؤى ذلؤَ حقؤا ً  ،وأيقنؤوا أنؤه
كالم هللا تعالى بالحقيقة ،لؤيأ بمهلؤو ككؤالم البريؤة فمؤن سؤمعه فؤزعم أنؤه كؤالم
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البشر فقد ك ر ،وقد ذمؤه هللا وعابؤه وأوعؤده بسؤقر حيؤ قؤال تعؤالى َ { :إ ْن َهؤ َذا َإ هال
شؤ َؤر [المؤؤدثر– ]25:علمنؤؤا وأيقنؤؤا أنؤؤه قؤؤول هؤؤال البشؤؤر ،وال يشؤؤبه قؤؤول
قَؤ ْؤو ُل ا ْلبَ َ
البشر أهك()1
وقال اهمام أبي حني ؤة رحمؤه هللا تعؤالى فؤي ال قؤه األكبؤر  :والقؤرلن فؤي الملؤاحد
مكتوب  ،وفي القلوب مح و  ،وعلى األلسن مقروء ،وعلى النبؤي لؤلى هللا عليؤه
وسؤلم منؤزل  ،ول نؤا بؤالقرلن مهلؤو  ،والقؤرلن غيؤر مهلؤو  ،ومؤا ذكؤر هللا فؤي
القرلن عن موسى عليه السالم وغيره  ،وعن فرعون وإبليأ  -فؤذن ذلؤَ كؤالم هللا
إهبارا ً عن م  ،وكؤالم موسؤى وغيؤره مؤن المهلؤوقين مهلؤو  ،والقؤرلن كؤالم هللا ال
كالم م  ،وسم موسى عليه السالم كالم هللا تعالى  ،فلمؤا كلؤم موسؤى كلمؤه بكالمؤه
الؤؤذي هؤؤو مؤؤن لؤ اته لؤؤم يؤؤزل  ،ولؤ اته كل ؤؤا هؤؤالد لؤ اَ المهلؤؤوقين  ,يعلؤؤم ال
كعلمنا  ،ويقدر ال كقدرتنا ،ويرى ال كرْيتنا  ،ويتكلم ال ككالمنا أهك ()2
الرابعة :قال شارد العقيد الِحاوية:
وقد افتر الناأ في مسألة الكالم على تسعة أقوال :
أحدها  :أن كالم هللا هو ما ي يص على الن وأ من معاني  ،إما من العقل ال عال
عند بعة م  ،أو من غيره  ،وهذا قول اللاب ة والمت لس ة
وثاني ا  :أنه مهلو هلقه هللا من لالً عنه  ،وهذا قول المعتزلة
وثالث ا  :أنه معنى واحد قا م بذاَ هللا  ،هو األمر والن ي والهبر واالستهبار ،
وإن عبر عنه بالعربية كان قرلنا ً  ،وإن عبر عنه بالعبرانية كان تورا  ،وهذا قول
ابن كالب ومن وافقه  ،كاالشعري وغيره
ورابع ا :أنه حرود وألواَ أزلية مجتمعة في األزل  ،وهذا قول ِا ة من أهل
الكالم ومن أهل الحدي
وهامس ا  :أنه حرود وألواَ  ،لكن تكلم هللا ب ا بعد أن لم يكن متكلما ً  ،وهذا
قول الكرامية وغيرهم
وسادس ا  :أن كالمه يرج إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القا م بذاته  ،وهذا
يقوله لاحب المعتبر ،ويميل إليه الرازي في المِالب العالية
معنى قا ما ً بذاته هو ما هلقه في غيره  ،وهذا قول
وسابع ا  :أن كالمه يتةمن
ً
أبي منلور الماتريدي
وثامن ا  :أنه مشترَ بين المعنى القديم القا م بالذاَ وبين ما يهلقه في غيره من
األلواَ  ،وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه
وتاسع ا  :أنه تعالى لم يزل متكل ًما إذا شاء ومتى شاء وكيد شاء ،وهو يتكلم به

 -1شرح الطحاوية ص108 :
 -2ذكره شارح العقيدة الطحاوية ص117:
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بلوَ يُسم  ،وأن نوع الكالم قديم وإن لم يكن اللوَ المعين قدي ًما( ،)1وهذا
المأثور عن أ مة الحدي والسنة أهك()2
الخامسااة:إنمؤؤا أنكؤؤر كثيؤؤر مؤؤن أهؤؤل السؤؤنة والجماعؤؤة قؤؤول القا ؤؤل (ل ؤؤي ب ؤالقرلن
مهلو ) م أنه ال يعنؤي أن القؤرلن مهلؤو  ,ولكؤن تشؤددوا فؤي ذلؤَ ليسؤدوا البؤاب
عن الكالم في هذا الموةوع
*

*

*

 -2القلم88 :
ٱّلِل َإلَؤك ا ً ل َه َؤر الَ إَلَؤكهَ إَاله ُه َؤو كُؤل شَؤ ْي ٍء َها َلؤٌَ إَاله َوجْ َ ؤهُ لَؤهُ
{ َوالَ ت َ ْد ُ
ع َم َ ه َ
ٱ ْل ُح ْك ُم َوإَلَ ْي َه ت ُ ْر َجعُ َ
ون

والمعنى:

ؤؤو أي  :ال تعبؤؤؤد إال هللا وحؤؤؤده وال
{ َوالَ تَؤؤؤ ْد ُ
ع َمؤؤؤ َ ه َ
ؤؤر الَ َإ َلؤؤؤك َه َإال ه ُهؤ َ
ٱّلِل َإ َلؤؤؤك ا ً َءا َهؤ َ
تلرد شي ًا من أوجه العباد ل يره سبحانه ,إذ ال معبود بح ٍ إال هو  ,وكل معبود
سواه باِل ,والهِاب لألمة في شهم النبي للى هللا عليه وسلم
ش ْي ٍء َها َلٌَ إَال ه َوجْ َ هُ ل ا ت سيران:
وقوله { :كُل َ
 - 1قال ابن تيمية ( :وحينئذ فكالمه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته ,وان قيل إنه ينادي ويتكلم بصوت ال
يلزم من ذلك قدم صوت معين ,واذا كان قد تكلم بالقرآن والتوراة واإلنجيل لم يمتنع أن يتكلم بالياء قبل
السين[ )...مجموعة الرسائل والمسائل البن تيمية ج  3ص  106طبعة المنار ]

 -2شرح الطحاوية ص109:
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إهبار بأنه سبحانه الدا م البؤاقي الحؤي القيؤوم ،الؤذي اليمؤوَ وكؤل مؤا سؤواه
األول:
ٌ
يمؤؤؤوَ؛ كمؤؤؤا قؤؤؤال تعؤؤؤالىُ {:كؤؤؤل َمؤ ْ
ؤؤان* َويَ ْبقَؤؤؤى َوجْ ؤؤؤهُ َربَؤؤؤََ ذُو ٱ ْل َجؤؤؤالَ َل
ؤؤن َ
علَ ْي َ ؤؤؤا فَؤ ٍ
ٱه ْك َر َام [الرحمن 26 :ك ]27
َو َ
فعبر بالوجه عن الؤذاَ ،وهكؤذا قولؤه ه نؤا { :كُؤل شَؤ ْي ٍء َها َلؤٌَ َإال ه َوجْ َ ؤهُ أي :إال
إيؤؤاه وقؤؤد ثبؤؤَ فؤؤي اللؤؤحيحين:البهاري( )3628ومسؤؤلم( )2256عؤؤن أبؤؤي هريؤؤر
ل َد ُ َك َل َم ٍة قَالَ َ ؤا شَؤا َع ٌر َك َل َمؤةُ لَ َبيؤ ٍد:
قال :قال رسول هللا للى هللا عليه وسلم " :أ َ ْ
اِ ٌل "
أ َ َال كُل َ
ّللا بَ َ
ش ْي ٍء َما َه َال ه َ
والثؤؤاني :كؤؤل شؤؤيء باِؤؤل إال مؤؤا أريؤؤد بؤؤه وج ُ ؤؤه تعؤؤالى ،قؤؤال بؤؤه مجاهؤؤد والثؤؤوري,
وحكاه البهاري في " لحيحه " كالمقرر لؤه ،وذكؤر ابؤن جريؤر( )1أن مؤن قؤال ذلؤَ
يستش دون بقول الشاعر:
الوجْ هُ وال َع َم ُل
ست َ ْ َ ُر هللا َذ ْنبا ً لسَُ ُمحْ َل َيه
أَ ْ
َرب العبا َد إلي َه َ
قال ابن كثيؤر :وهؤذا القؤول ال ينؤافي القؤول األول ،فؤذن هؤذا إهبؤار عؤن كؤل األعمؤال
بأن ا باِلة ،إال ه ما أريد به وجه هللا تعالى من األعمال اللالحة المِابقؤة للشؤريعة،
والقؤؤول األول مقتةؤؤاه أن كؤؤل الؤؤذواَ فانيؤؤة وزا لؤؤة ،إال ذاتؤؤه تعؤؤالى وتقؤؤدأ ،فذنؤؤه
األول اكهر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء أهك()2
وقوله {:له الحكم وإليه ترجعون أي :له الحكؤ ُم المِلَؤ النافؤذ وإليؤه تؤردون يؤوم
القيامة
وقد هتمَ هذه السور الكريمة -سور القلم -ب ذه اكية الكريمة لتقرير قاعؤد
الدعو الى وحدانية هللا سبحانه ،وت رده باأللوهية والبقاء والحكم والقةاء ،ليلجؤأ
العباد إليه وحده وال يلجأون ل يره من قبور األنبياء واألولياء ونحؤوهم فؤاألمر كلؤه
بيد هللا تعالى وحده ,وبذلَ تِم ن قلوب الموحدين
بعؤؤدما تبؤؤين الحؤ فؤؤي ت سؤؤير هؤؤذه اكيؤؤة المباركؤؤة ن سؤؤع المجؤؤال لل ؤؤيص الكاشؤؤاني
لينقل لنا كيد ي سرون هذه اكية وما المقلود بوجه هللا تعالى عندهم:

قال ال يص الكاشاني في ت سيره :
هللا إَل ً ا ل َهر
{ َوالَ ت َ ْد ُ
ع َم َ َ
القمي :المهاِبة للنبي للى هللا عليه ولله والمعنى للناأ وهو قول اللاد عليه
السالم ان هللا بع نبيه بذياَ أعني واسمعي يا جار
{ الَ إَلهَ إَال ُه َو كُل ش َْى ٍء َها َلٌَ إَال َوجْ َ هُ
في الكافي :عن اللاد عليه السالم :إنما عني بذلَ وجه هللا الذي يْتى منه
 -1تفسير الطبري ( )643 /19
 -2تفسير ابن كثير ( ) 417/3
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وفؤؤي التوحيؤؤد :عؤؤن البؤؤاقر عليؤؤه السؤؤالم :إن هللا عؤؤز وجؤؤل أع ؤؤم مؤؤن أن يولؤؤد
بالوجه لكن معناه كل شيء هالَ اال دينه والوجه الذي يْتى منه
أقو ُل :يعني بالوجه الذي يْتى منه الؤذي ي ؤدي العبؤاد الؤى هللا تعؤالى وإلؤى معرفتؤه
من نبي أو ولي أو عقل كامل بذلَ وفي ٍ ,فذنه وجه هللا الؤذي يؤْتى هللا منؤه وذلؤَ
ألن الوجه ما يواجه به وهللا سبحانه إنما يواجه عبؤاده ويهؤاِب م بواسؤِة نبؤي أو
ولي أو عقل كامل
وفي التوحيد عن اللاد عليه السالم قال كل شيء هالَ إال من أهذ ِري الحؤ ,
وعنه عليه السالم من أتى هللا بما أمره من ِاعة محمد واأل مة للواَ هللا علؤي م
سؤؤو َل فَقَ ؤ ْد أ َ َ
مؤؤن بعؤؤده ف ؤؤو الوجؤؤه الؤؤذي ال ي لؤؤَ ثؤؤم قؤؤرأ  { :همؤ ْ
ّللا
ِؤؤا َ
الر ُ
ؤن يُ َِ ؤ َ ه
ع َ
[النساء] 80:
وفؤؤي الكؤؤافي عنؤؤه عليؤؤه السؤؤالم مؤؤا فؤؤي معنؤؤاه ,والمؤؤراد أن كؤؤل مِي ؤ هلل ولرسؤؤوله
متوجه الى هللا ف و با في الجنان أبؤد اكبؤدين وهؤو وجؤه هللا فؤي هلقؤه بؤه يواجؤه
هللا تعالى عباده ومن هو بهالفه ف و في النيران م ال ؤالكين وقؤراء اكيؤة إشؤار
إلى أن ِاعتؤه للرسؤول توجؤه منؤه إلؤى هللا وإلؤى وج ؤه وتوجؤه مؤن هللا تعؤالى إلؤى
هلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبب فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤميته وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه هللا وإةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافته إليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
وفؤؤؤؤؤؤؤي التوحيؤؤؤؤؤؤؤد :عنؤؤؤؤؤؤؤه عليؤؤؤؤؤؤؤه السؤؤؤؤؤؤؤالم نحؤؤؤؤؤؤؤن وجؤؤؤؤؤؤؤه هللا الؤؤؤؤؤؤؤذي ال ي لؤؤؤؤؤؤؤَ
وعنؤؤه عليؤؤه السؤؤالم (إال وج ؤؤه) قؤؤال :دينؤؤه ,وكؤؤان رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه
وأمير المْمنين عليه السالم دين هللا ووج ه وعينه في عباده ولسؤانه الؤذي ينِؤ
به ويده على هلقه ونحن وجه هللا الذي يْتى منه لؤن نؤزال فؤي عبؤاده مؤا دامؤَ هلل
في م رْبة ,قيل :وما الرْبؤة ق قال:الحاجؤة فؤذذا لؤم يكؤن هلل فؤي م حاجؤة رفعنؤا اليؤه
ولن بنا ما أحب
وقال :وفي االحتجؤاج عؤن أميؤر المؤْمنين عليؤه السؤالم المؤراد كؤل شؤيء هالؤَ اال
دينه ألن المحال أن ي لَ منه كل شيء ويبقى الوجه هو وذكر مثل مؤا فؤي التوحيؤد
ي لَ من ليأ منه أال ترى انه قال :كل من علي ا فان ويبقى وجه ربَ ف لؤل بؤين
هلقه ووج ه
أقول :وورد في حدي لهر عؤن م علؤي م السؤالم أن الةؤمير فؤي وج ؤه راجؤ الؤى
الشؤؤيء  ,وعلؤؤى هؤؤذا فمعنؤؤاه أن وجؤؤه الشؤؤيء ال ي لؤؤَ ,وهؤؤو مؤؤا يقابؤؤل منؤؤه إلؤؤى هللا
وهو :روحه وحقيقتؤه وملكوتؤه ومحؤل معرفؤة هللا منؤه التؤي تبقؤى بعؤد فنؤاء جسؤمه
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وشهله والمعنيان متقاربؤان وربمؤا ي سؤر الوجؤه بالؤذاَ ولؤيأ ذلؤَ بالبعيؤد { لَؤهُ
ون للجزاء بالح أهك()1
ا ْل ُح ْك ُم القةاء النافذ في الهل { َوإَلَ ْي َه ت ُ ْر َجعُ َ
تنبيه:
(الوجه) من الل اَ التي يجؤب اهيمؤان ب ؤا مؤ التنزيؤه التؤام عؤن مشؤاب ة لؤ اَ
الهل فالقرلن الكريم قد ذكر بعص الل اَ المةافة إلى هللا تعالى كالوجؤه واليؤد
والعين والكالم والمجيء واالستواء ونحو ذلؤَ ,كمؤا فؤي قولؤه تعالىَ {:مؤا َمنَعَؤََ أَن
ع ْينَؤؤي {ِؤؤه39:
علَؤؤى َ
ل ؤنَ َ َ
َي {م 75:وقولؤؤهَ { :و َلت ُ ْ
تَ ْ
س ؤ ُج َد َل َمؤؤا َهلَ ْقؤؤَُ َبيَ ؤد ه
ل ؤ ًا
وقولؤ
سؤؤى ت َ ْك َلي ًما ً {النسؤؤاء 64:وقولؤؤه {:و َج ؤا َء ربؤؤََ وال َملَؤؤَُ َ
ؤه{:و َكله َم هللاُ مو َ
َ
ست َ َوى {ِه5:
الرحْ َم ُن َ
َ
علَى ا ْل َع ْر َش ا ْ
ل ًا {ال جر 22:وقوله {:ه
فالواجؤؤب علؤؤى المؤؤْمن اهيمؤؤان ب ؤؤذه بالل ؤ اَ التؤؤي وردَ فؤؤي القؤؤرلن أو السؤؤنة
اللؤؤحيحة م ؤ التنزيؤؤه التؤؤام عؤؤن مشؤؤاب ة هؤؤذه الل ؤ اَ لل ؤ اَ المهلؤؤوقين لقولؤؤه
ير {الشورى11:
ْأ ك ََمثْ َل َه َ
ش ْي ٌء َو ُه َو ال ه
تعالى { :لَي َ
س َمي ُ البَ َل ُ
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الل اَ ,وهو إثبات ا هلل كما أثبت ؤا هللا تعؤالى
لن سؤؤه وأثبت ؤؤا لؤؤه رسؤؤوله لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم علؤؤى مؤؤا يلي ؤ بجؤؤالل هللا تعؤؤالى
وكماله بال تشبيه أو تمثيل وت ويص كي ية هذه الل اَ إلى هللا تعالى  ,كمؤا أجؤاب
اهمؤؤام مالؤؤَ رحمؤؤه هللا لمؤؤا س ؤ ل عؤؤن االسؤؤتواء فقال":االسؤؤتواء معلؤؤوم والكيؤؤد
مج ول واهيمان به واجب والسْال عنه بدعة"
فذن إدراَ حقيقة الكي ية مستحيل قال تعالىَ ":و َال يُ َحي ُ
ِ َ
ون َبؤ َه َع ْل ًمؤا" {ِؤه110:
ع مؤن الكؤالم فؤي الؤذاَ ,وإثبؤاَ الؤذاَ هؤو إثبؤاَ
وذلَ ألن الكالم في اللؤ اَ فؤر ٌ
وجؤؤود ال إثبؤؤاَ كي يؤؤة فكؤؤذلَ الل ؤ اَ وقد مةؤؤى السؤؤلد علؤؤى اهيمؤؤان بالل ؤ اَ
الؤؤوارد فؤؤي الكتؤؤاب والسؤؤنة بؤؤال كيؤؤد :ف ؤؤي سؤؤنن الترمؤؤذي( -)50/3فؤي[ باب:مؤؤا
جاء في فةل اللؤدقة(د)662 :عقؤب حؤدي ٍ لؤحيعٍ عؤن أبؤي هريؤر مرفوعًؤا"إَ هن
ل َدقَةَ ويأ َ ُهذُها بيَمينَ َه"]-قال:
هللا يقب ُل ال ه
وقد قَا َل َ
َ مؤن
ير واح ٍد من أَه َل
الروايؤا َ
َ
غ ُ
العلم في َه َذا الحؤدي َ ومؤا يُشؤبَهُ َهؤ َذا مؤن َ
سؤؤما َء الؤؤدن َيا ،قَؤؤالُوا :قؤؤد تثُبؤؤَُ
اللؤ ا َ
ؤارََ وت َ َعؤؤالى ُكؤ هل لَيلَؤ ٍة َإلؤؤى ال ه
َ
ب تَبؤ َ
َ ونُؤ ُؤزو َل الؤ هؤر َ
َ
َ
يد
الرواياَُ في َهذا ويُْم ُن َب ا وال يُت َ َو هه ُم وال يُقا ُل َك َ
ه
سؤ َ
مبؤارَ أَن ُ ؤم قَؤالُوا
عيَينَؤةَ وعَبؤ َد هللا بؤن ال
ي عن
يان بؤن ُ
َ
َ
نأ و ُ
مالَ بن أ َ ٍ
َهك َذا ُر َو َ
ؤد" ،و َهك ؤ َذا قَؤؤو ُل أَه ؤ َل العل ؤ َم َمؤؤن أَه ؤ َل الس ؤنه َة
فؤؤي َه ؤ َذ َه األَحادي ؤ َ :أ َ َمر َوهؤؤا بؤؤال " َكيؤ َ
َ وقَؤالُوا َهؤ َذا تَشؤبَيهٌ وقؤؤد َذ َكؤ َؤر هللا
وال َج َما َ
الروايؤؤا َ
نكرَْ َهؤ َذ َه ه
عؤ َة وأ َ همؤؤا ال َج ميَؤؤةُ فؤأ َ َ
ُ
ت َ َبارََ وت َ َعالى في َ
ل َر فتأ َ هولؤَْ ال َج ميؤة َهؤ َذ َه
سم َ وال َب َ
ير َموة َ من كتا َب َه ال َي َد وال ه
غ َ
علَؤؤى َ
سؤ َؤر أَهؤ ُل العلؤ َؤم ،وقَؤؤالُوا َإ هن هللا لَؤ ْم يهلُؤ ْ ل َد َم َبيؤ َد َه،
سؤ ُؤروها َ
اكيؤا َ
يؤر مؤؤا فَ ه
َ وفَ ه
غ َ
وقَالُوا إَنه َما معنى اليَ َد القُ هو ُ
 -1ت سيراللافي( )108-109/4
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وقَا َل إَسحا ُ ب ُن إَبراهي َم(ابن راهويه) :إَنه َما يكُؤو ُن التَشؤكبَيهُ إَ َذا قَؤكا َل يؤ ٌد َكيَؤ ٍد أَو مثؤ ُل
س ْؤم ٍ فَ َ ؤ َذا تَشؤ َبيهٌ
سؤ ْم ٍ أ َو مثؤ ُل َ
س ْؤم ٌ َك َ
س ْم ٍ ،فؤذذا قَؤا َل َ
س ْم ٍ أَو مث ُل َ
س ْم ٌ َك َ
َي ٍد ،أَو َ
س ْؤم ٍ ،وال
س ْؤم ٌ وبَ َ
د وال يقؤو ُل مثؤ ُل َ
وأ َ هما َإ َذا قَا َل َك َما قَا َل هللا يَ ٌد و َ
ل ٌؤر وال يقؤو ُل كَيؤ َ
ؤيأ ك ََمثْ َلؤ َه
َك َ
س ْم ٍ ،فَ َ َذا ال يكُو ُن تَشبَي ا ً و ُه َو َك َما قَا َل هللا تَبَارََ وتَعَالى في كتابؤه {لَ َ
ير أهك
َ
ش ْي ٌء و ُه َو ال ه
س َمي ُ البَ َل ُ
وقال الحاف في ال تع :وقال ابن عبد البر:أهؤل السؤنة مجمعؤون علؤى اهقؤرار ب ؤذه
الل اَ الوارد في الكتاب والسنة ولم يكي وا شي ًا من ا,
وأما الج مية والمعتزلة والهوارج فقالوا:من أقر ب ا ف و ُمشبَه ,فسؤماهم مؤن أقؤر
ب ا معِلة أهك()1
ُ
وبعص الم سؤرين مؤن أهؤل السؤنة قؤد ذهبؤوا إلؤى تأويؤل هؤذه اللؤ اَ ولكن مؤذهب
السلد في ذلَ أعلم وأحكم وأسلم
و الم سرون من الشيعة يذهبون -أيةًا -إلؤى تأويؤل هؤذه اللؤ اَ ,في سؤرون اليؤد:
بالقدر والقو  ,والعين :بالح والرعاية والحياِة  ,والمجيء :بمجؤيء أمؤر هللا ,
واالستواء :باالستيالء والق ر

وإليَ بعص األمثلة المتنوعة من ت اسيرهم:

قال ال يص الكاشاني:
َى
ؤؤؤؤيأ َمؤؤؤؤؤا َمنَعَؤؤؤؤؤََ أ َ ْن ت َ ْ
{ قَؤؤؤؤؤا َل يَؤؤؤؤؤا إَ ْب َلؤ ُ
سؤؤؤؤؤ ُج َد َل َمؤؤؤؤؤا َهلَ ْقؤؤؤؤؤَُ بَيَؤؤؤؤؤد ه

{ م75 :

في العيون والتوحيد :عن الرةا عليه السالم قال :يعني بقدرتي وقوتي

قال الِباِبا ي:

 -1الحاف ابن حجر العسقالني  /فتح الباري شرح صحيح البخاري ( .) 343/13وانظر :عون

المعبود()31/13

 -2الصافي ( )310/4وانظر :االعتقادات في دين اإلمامية للصدوق ص24-23:
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أهك()2

قوله تعالى { :قال يا إبليأ مؤا منعؤَ أن تسؤجد لمؤا هلقؤَ بيؤدي اسؤتكبرَ أم كنؤَ
من العالين نسبة هلقه إلى اليد للتشريد باالهتلام كما قالَ {:ونَ َ ْهَُ فَيؤ َه َمؤن
وحؤؤي [الحجؤؤر ] 29:وتثنيؤؤة اليؤؤد كنايؤؤة عؤؤن االهتمؤؤام التؤؤام بهلقؤؤه ولؤؤنعه فؤؤذن
ر َ
اهنسؤؤان إنمؤؤا يسؤؤتعمل اليؤؤدين فيمؤؤا ي ؤؤتم بؤؤه مؤؤن العمؤؤل فقولؤؤه { :هلقؤؤَ بيؤؤدي
َ
َ
َ
َ
كقولهَ {:م هما ع ََملَْ أ ْيدَينا [يأ]71 :
َ
ل َؤر ك هَؤرت َي َْن
ار َج َ ا ْلبَ َ
وقيل :المراد باليؤد القؤدر  ,والتثنيؤة لمجؤرد التأكيؤد كقولؤه {:فؤ ْ
[الملَ]3 :
وقد وردَ به الرواية
وقيل :المراد باليدين نعم الدنيا واكهر  ،ويمكن أن يحتمل إراد مبد ي الجسم
والرود أو اللور والمعنى أو ل تي الجالل والجمال من اليدين لكن ا معان ال
أهك()1
دليل على شيء من ا من الل

قال الِبرسي في المجم :
ع ْينَي {ِه 39:أي لتربى وت ذى بمؤرأى منؤي  ,أي يجؤري أمؤرَ
ع َلى َ
ل َن َ َ
{ َو َلت ُ ْ
على ما أريد بَ من الرفاهة في غذا َ عن قتاد  ,وذلَ أن من لن َهنسان شؤي ا ً
وهؤؤو ين ؤؤر إليؤؤه لؤؤنعه كمؤؤا يحؤؤب وال يت يؤؤأ لؤؤه هالفؤؤه ،وقيؤؤل :لتربؤؤى ويِلؤؤب لؤؤَ
علم مني ومعرفة لتلل إلى أمَ عن الجبؤا ي ،وقيؤل :لتربؤى وت ؤذى
الرةاع على ٍ
بحياِتي وكالءتي وح ي ,كما يقال في الدعاء بالح والحياِة  :عين هللا عليَ
عن أبي مسلم أهك()2

قال الِوسي في التبيان:
ؤؤر َش {األعؤؤؤراد : 54:قيؤؤؤل فؤؤؤي معنؤؤؤاه قؤؤؤوالن:
سؤؤؤت َ َوى َ
وقولؤؤؤه { ثُؤؤؤ هم ا ْ
علَؤؤؤى ا ْلعَؤ ْ
أحدهما  -أنه استولى ( )3كما قال الب ي :

 -1الميزان ()226/17

 -2مجمع البيان ()21-22/7

 - 3أنكر ابن األعرابي ذلك المعنى وحاين أنه ليس من كالم العرب .قال داود بن علي األصبهاني  :كنت عند

الرحمن على العرو استوى ) [ طه  ] 5 :فقال
وجل  ( :ا
ابن األعرابي  ،فأتاه رجل فقال  :ما معنى قوله ه
عز ه
ابن األعرابي  :هو على عرشه كما أخبر  ،فقال  :يا أبا عبد هللا  :إنما معناه استولى  ،فقال ابن األعرابي :

فما يدريك ؟ العرب ال تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد  ،فأيهما غلب فقد استولى عليه  ،أما
سمعت قول النابغة :

إال لمثلك أو من أنت سابقه ××× سبق الجواد إذا استولى على األمد ( لسان العرب . )249/2 :
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ثم استوى بشر على العرا
يريد بشر بن مروان
الثاني  -قال الحسن :استوى أمره

ودم م را
من غير
ٍ
سيد ٍ
أهك()1

 - 3القيامة23-22:
اة َر ٌ * َإلَى َر َب َ ا نَا َ َر ٌ
{ ُو ُجو ٌه يَ ْو َم َ ٍذ نه َ
والمعنى:
ُو ُجوهٌ يَ ْو َم َ ٍذ  -يوم القيامة -حسنة ب ية مشرقة مسرور تن ر إلؤى رب ؤا عؤز وجؤل
وتراه عيانا ً
ناةؤ َؤر ٌ قؤؤال:
ذكؤؤر الِبؤؤري فؤؤي ت سؤؤيره عؤؤن الحسؤؤن ،فؤؤي قولؤؤهُ { :و ُجؤؤوهٌ يَ ْو َم َ ؤ ٍذ َ
حسنة { إلى َربَ ا نا َ َر ٌ قال :تن ر إلى الهؤال  ،و ُحؤ ه ل ؤا أن تنةؤر وهؤي تن ؤر
إلى الهال
= وقد وذكر ابن حجر  -رحمه هللا تعالى -أن ابن أبي دؤاد  -الذي تولى كبر فتنة القول بخلق القرآن -أراد

ابن األعرابي أن يجد له في لغة العرب أن (استوى) تأتي بمعنى (استولى) ليصرف قوله تعالى{ :الرحمن على

أصبت هذا"[فتح الباري . ]406/13
العرو استوى} ،إلى هذا المعنى .فقال له ابن األعرابي" :وهللا ما
ُ
الرحمن على العرو استوى ) [طه  ]5:كيف استوى ؟
وعندما سئل اإلمام مالك  ( :ه

أطرق مالك  ،وأخذته الرحضاء  ،ثم رفع رأسه فقال  " :الرحمن على العرو استوى كما وصف نفسه  ،وال
يقال  :كيف ؟ وكيف عنه مرفوع  ،وأنت صاحب بدعة  ،أخرجوه "(رواه البيهقي  ،وصححه الذهبي  :انظر
مختصر العلو للعلي الغفار  ،للذهبي  :ص  141حديث رقم  .) 131 :وفي رواية عن مالك أنه قال " :

الكيف غير معقول  ،واالستواء منه غير مجهول  ،واإليمان به واجب  ،والسؤال عنه بدعة " ( انظر مختصر

العلو  :ص  ، 141وحديث رقم .) 132
 -1التبيان ()422/4
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عكرمة وإسماعيل بن أبي هالد ،وأشياخ من أهل الكوفة ،قال :تن ر إلؤى
و ذكرعن َ
رب ا ن را ً
سيرا لهر وهو:عن مجاهد { إلؤى َربَ ؤا نؤا َ َر ٌ قؤال :تنت ؤر الثؤواب
وذكر ليية ت
ً
من رب ا
ثؤؤم قؤؤال:وأولى القؤؤولين فؤؤي ذلؤؤَ عنؤؤدنا باللؤؤواب القؤؤول الؤؤذي ذكرنؤؤاه عؤؤن الحسؤؤن
وعكرمؤؤة ،مؤؤن أن معنؤؤى ذلؤؤَ تن ؤؤر إلؤؤى هالق ؤؤا ،وبؤؤذلَ جؤؤاء األثؤؤر عؤؤن رسؤؤول هللا
َ
للى هللا عليه وسلم أهك()1
قلت :وهذا قول أهل السنة والجماعة,وهو الح الذي ال مرية فيه لموافقتؤه ل ؤاهر
اكية ولألحادي اللحيحة في ذلَ التي تثبَ رْية المْمنين هلل عز وجل في الؤدار
اكهر من ِر متواتر عند أ مة الحدي  ،ال يمكن دفع ا وال منع ا؛ ونذكر من ا:
عؤ ْ
ّللا
ؤن َ
مؤؤا رواه البهؤؤاري رحمؤؤه هللا تعؤؤالى فؤؤي لؤؤحيحه(َ :)6998
ع ْب ؤ َد ه َ
ؤن َج َريؤ َؤر ْبؤ َ
سله َم " إنكم سترون ربكم عيانا ً "
ّللاُ َ
قَا َل:قَا َل النهبَي َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
و في اللحيحين وغيرهمؤا مؤن حؤدي أبؤي سؤعيد الهؤدري( )2وأبؤي هريؤر ( : )3ه
أن
ناسا ً قالوا :يا رسول هللا هل نرى ربنا يوم القيامةق فقال :نعم  ,قال :هؤل تةؤارون
لؤحوا لؤيأ مع ؤا سؤحاب ق وهؤل تةؤارون فؤي رْيؤة
في رْية الشؤمأ بؤال ير
ً
لؤؤحوا لؤؤيأ في ؤؤا سؤؤحاب ق قؤؤالوا :ال يؤؤا رسؤؤول هللا ,قؤؤال :مؤؤا
القمؤؤر ليلؤؤة البؤؤدر
ً
تةارون في رْية هللا تبارَ وتعالى يوم القيامة إال كما تةارون في رْيؤة أحؤدهما
"
وفؤؤي اللؤؤحيحين:البهاري( )529ومسؤؤلم( )633عؤؤن جريؤؤر قؤؤال :ن ؤؤر رسؤؤول هللا
للى هللا عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال " :إنكؤم تؤرون ربكؤم كمؤا تؤرون هؤذا
القمر( !)4فذن استِعتم أن ال ت ُ لبوا على لال قبل ِلوع الشؤمأ وال قبؤل غروب ؤا
فافعلوا "
وفي اللحيحين:البهاري( )4597ومسلم( )180عن أبي موسؤى قؤال :قؤال رسؤول
هللا للى هللا عليه وسلم " :جنتان من ذهب لنيت ما ومؤا في مؤا ،وجنتؤان مؤن فةؤة
لنيت مؤؤا ومؤؤا في مؤؤا ،ومؤؤا بؤؤين القؤؤوم وبؤؤين أن ين ؤؤروا إلؤؤى هللا عؤؤز وجؤؤل إال رداء
الكبرياء على وج ه في جنة عدن "

 -1تفسير الطبري ( )71-73 /24

 -2رواه أحمد( )11135و البخاري( )4305ومسلم( )183وغيرهم.

 -3البخاري( )6204ومسلم( ) 2968وأبو داود( )4730وابن حبان ( )4642وغيرهم.
 - 4فيه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي إذ ال يشبه هللا تعالى بغيره.
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وفي لحيع مسلم( )181وغيره عن ل يب عن النبي للى هللا عليه وسؤلم قؤال:
" إذا دهل أهل الجنة الجنة يقول هللا تعالى :تريؤدون شؤي ا ً أزيؤدكمق فيقولؤون :ألؤم
تبؤؤيص وجوهنؤؤا! ألؤؤم تؤؤدهلنا الجنؤة ،وتنجنؤؤا مؤؤن النؤؤار! قؤؤال :فيكشؤؤد الحجؤؤاب ،فمؤؤا
أعِوا شي ا ً أحب إلي م من الن ر إلى رب ؤم عؤز وجؤل ،وهؤي الزيؤاد " ثؤم تؤال هؤذه
اكيةَ { :للهذ َ
سنَى َو َزيَا َد ٌ [ يونأ" ]26:
سنُواْ ٱ ْل ُح ْ
َين أَحْ َ
وفي لحيع مسلم( )191عن جابر فؤي حديثؤه " :فيتجلهؤى ل ؤم – أي:للمؤْمنين-
يةحَ " يعنؤي :فؤي عرلؤاَ القيامؤة ف ؤي هؤذه األحاديؤ أن المؤْمنين ين ؤرون
إلى رب م عز وجل
وقؤؤد روى أحادي ؤ الرْيؤؤة نحؤؤو ثالثؤؤين لؤؤحابيًا ومؤؤن أحؤؤاِ ب ؤؤا عل ًمؤؤا يقِ ؤ بؤؤأن
الرسؤؤول لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم قال ؤؤا ,ممؤؤا يوجؤؤب القِؤؤ بمقتةؤؤاها وهؤؤو رْيؤؤة
المْمنين هلل تعالى في اكهر 1
قال اهمام الِحاوي في عقيدته " :والرْية ح ألهل الجنة ب يؤر إحاِؤة وال كي يؤة
كما نِ به كتاب ربنا { :وجوه يوم ٍذ نهاةر ٌ * إلَى رب ا نَا ر ٌ "()2
ُ ُ ٌ َْ ََ
َ َََ َ َ
َ َ
وقال األشعري في رسالته إلى أهل الث ر [ م (  ": ] ) 76وأجمعوا على أن
المْمنين يرون هللا عز وجل يوم القيامة بأعين وجوه م على ما أهبر به تعالى"
وقال الحاف أبو بكر اهسماعيلي في كتابه اعتقاد أ مة أهل الحدي  " :ويعتقدون
جواز الرْية من العباد المتقين هلل عز وجل في القيامة دون الدنيا  ،ووجوب ا لمن
اة َر ٌ * إَلَى َربَ َ ا نَا َ َر ٌ
جعل هللا ذلَ ثوابا له في اكهر كما قال ُ { :و ُجوهٌ يَ ْو َم َ ٍذ نَ َ
[ سور القيامة ، ] 23 ، 22:وقال في الك ار  { :ك هَال َإنه ُ ْم ع َْن َر َب َ ْم يَ ْو َم َ ٍذ
لَ َمحْ ُجوبُ َ
ون [ سور المِ ين ، ] 15 :فلو كان المْمنون كل م والكافرون كل م
 - 1روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الصحابة حديث الرؤية -كما ذكر الاللكائي -ثالث

نفسا منهم علي بن أبي طالب  ،وأبو هريرة  ،وأبو سعيد الخدري  ،وجرير  ،وأبو موسى األشعري ،
وعشرون ً
وصهيب  ،وجابر بن عبد هللا  ،وابن عباس  ،وابن عمر  ،وأنس  ،وعمار بن ياسر  ،وأبي بن كعب  ،وابن
مسعود  ،وزيد بن ثابت  ،وحذيفة  ،وعبادة  ،وأبو أمامة  ،وعدي بن حاتم  ،وأبو رزين العقيلي  ،وكعب بن

عجرة  ،وفضالة بن عبيد  ،وحريدة  ،ورجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم

وأضف إلى ذلك ما روي موقوًفا من قول أبي بكر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وابن عباس وأبو
ه
ه
موسى األشعري ومعاوية ومعاذ بن جبل وابن عمر وأنس بن مالك رضي هللا عنهم  ,وهذا غير ما روي عن

التابعين.وفقهاء األمصار.انظر تفصيل ذلك في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة()324-296/1

لإلمام الحاف الاللكائي -تحقيق سيد عمران -ط :دار الحديث -القاهرة
 -2شرح الطحاوية (ص)129:
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ال يرونه كانوا جميع م عنه محجوبين  ،وذلَ من غير اعتقاد التجسيم في هللا عز
وجل  ،وال التحديد له  ،ولكن يرونه جل وعز بأعين م على ما يشاء هو بال كيد
"()1
وقال ابن القيم  " :دل القرلن والسنة المتواتر وإجماع اللحابة وأ مة اهسالم
على أن هللا سبحانه يُرى يوم القيامة باألبلار عيانًا كما يُرى
وأهل الحدي
القمر ليلة البدر لحوا  ،وكما ترى الشمأ في ال ير "()2
ً
وقال ابن كثير :وهؤذا بحمؤد هللا مجمؤ ٌ عليؤه بؤين اللؤحابة والتؤابعين ،وسؤلد هؤذه
األمؤؤة ،كمؤؤا هؤؤو مت ؤ عليؤؤه بؤؤين أ مؤؤة اهسؤؤالم ،وهؤؤدا األنؤؤام ،ومؤؤن تؤؤأول ذلؤؤَ بؤؤأن
المراد بكك (إلى) م رد اكالء ،وهي النعم؛ كما قال الثوري عن منلور عؤن مجاهؤد:
{ إَلَى َربَ َ ا نَا َ َر ٌ قؤال :تنت ؤر الثؤواب مؤن رب ؤا ،رواه ابؤن جريؤر مؤن غيؤر وجؤه
عن مجاهؤد ،وكؤذا قؤال أبؤو لؤالع أيةؤاً ،فقؤد أبعؤد هؤذا القا ؤل النجعؤة ،وأبِؤل فيمؤا
عؤؤن هربَ َ ؤ ْم يَ ْو َم َؤ ٍذ له َمحْ ُجوبُؤ َ
ؤون
ذهؤؤب إليؤؤه ،وأيؤؤن هؤؤو مؤؤن قولؤؤه تعؤؤالىَ {:كؤاله إَنه ُ ؤ ْم َ
[المِ ين ]15 :قؤال الشؤافعي رحمؤه هللا تعؤالى :مؤا َح َجؤب الك ؤار ،إال وقؤد علؤم أن
األبرار يرونه عز وجل ثم قد تواترَ األهبار عن رسول هللا للى هللا عليؤه وسؤلم
بما دل عليه سيا اكية الكريمة أهك()3

أما الشيعة اهمامية فؤأنكروا رْيؤة المؤْمنين هلل تعؤالى فؤي اكهؤر وتبعؤوا فؤي ذلؤَ
المعتزلة فقؤد تؤأثروا ب ؤم فؤي تأويؤل اللؤ اَ ونحؤو ذلؤَ مؤن اكيؤاَ التؤي ال توافؤ
مذهب م فيحرفون معناها بدعوى التأويل بما يواف عقول م
واعلم أنه ال يشاء مبِ ٌل أن يتأول النلوم ويحرف ا بما يواف هواه إال وجؤد إلؤى
ذلؤؤَ سؤؤبيالً كما فعلؤؤَ الي ؤؤود والنلؤؤارى فؤؤي نلؤؤوم كتب م,وهؤؤذا هؤؤو الؤؤذي أفسؤؤد
الدنيا والدين وكم جنى التأوي ُل ال اسد علؤى األمؤة والؤدين مؤن جنايؤاَ كثيؤر  ,ف ؤل
ي رةؤؤي هللا عن مؤؤا إال بالتأويؤؤل ال اسؤؤد ,وهؤؤل هرجؤؤَ الهؤؤوارج
قُتؤؤل عثمؤؤان وعل ؤ ،
واعتزلؤؤَ المعتزلؤؤة ورفةؤؤَ الؤؤروافص ونبتؤؤَ الب ا يؤؤة والقاديانيؤؤة إال بالتأويؤؤل
ال اسد ق وهل يكون افترا األمة إلى ثال وسبعين فرقة إال بسبب ذلَ()4
 - 1اعتقاد أ مة الحدي ( م  ) 63 : 62بتحقي محمد الهميأ:ِ -دار العالمة -الرياص
 - 2كتاب حادي األرواد البن القيم ( م :ِ ) 241 :دار الكتب العلمية -بيروَ
 -3تفسير ابن كثير ()450/4
ِ
ِ
- 4إشارة إلى حديث أَِبي ُهَرْيَرَة َقالَ :قال َرسول ا ِ ا
ين
َّللا َعَلْيه َو َسال َم ":اف َْتَرَق ْت اْلَي ُه ُ
ود َعَلى ِإ ْحَدى َو َسْبع َ
َّللا َصلى ا ُ
َ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِفرَق ًة أَو ا ْثَن َتي ِن وسب ِع ِ
ق
ِ
ين فْرَق ًة " رواه أحمد()8377
ين فْرَق ًة والنصارى مثل ذلك َوَت ْف َتر ُ أُ امتي َعَلى َث َال ٍث َو َسْبع َ
ْ َ َْ َ
ْ ْ
وأبو داود()4596والترمذي( )2640وصححه ,وابن ماجة( )3991والحاكم( )47/1وقال :هذا حديث كثر في

األصول  ,وقد روي عن سعد بن أبي وقاص  ،وعبد هللا بن عمرو  ،وعوف بن مالك  ،عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم مثله »أهـ.قلت :ولف حديث عو ِ
ف ْب ِن مالِ ٍك َقالَ :قال َرسول ا ِ ا
َّللا َعَلْي ِه َو َسال َم :اف َْتَرَق ْت
َْ
َّللا َصلى ا ُ
َ َ ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود عَلى ِإ ْح َدى وسب ِعين ِفرَق ًة َفو ِ ِ
ين
اح َد ٌة في اْل َجانة َو َسْب ُعو َن في الان ِار َواف َْتَرَق ْت الان َص َارى َعَلى ثْن َتْي ِن َو َسْبع َ
اْلَي ُه ُ َ
َ َْ َ ْ
َ
308
This file was downloaded from QuranicThought.com

قال الِوسي:
سم تعالى أهل اكهر فقال { وجوه يوم ذ ناةر إلى رب ؤا نؤا ر أي مشؤرقة
ق َ
مةي ة ،فالنةر اللور الحسنة التي تمأل القلب سرورا ً عند الرْية نةؤر وج ؤه
ينةر نةر ونةار ف و ناةر والنةر مثل الب جؤة والِالقؤة ،وةؤده العبؤوأ
والبسور ،فوجوه المْمنين المستحقين للثواب ب ذه الل ة بما جعؤل هللا علي ؤا مؤن
النور عالمة للهل  ،والمال كة على أن م مْمنون مستحقون الثواب
وقوله { إلى رب ا نا ر معناه منت ر نعمة رب ا وثوابؤه ان يلؤل الؤي م وقيؤل
{ ناةر أي مشرفة { إلى ثؤواب رب ؤا { نؤا ر ولؤيأ فؤى ذلؤَ تن ؤيم الن
االنت ار إنما يكون فيه تن يم إذا كان ال يوث بولوله إلى المنت ر أو هو محتاج
إليه فى الحال والمْمنون بهالد ذلؤَ ،ألن ؤم فؤى الحؤال مسؤت نون منعمؤون ،وهؤم
أيةا ً واثقون أن م يللون إلى الثواب المنت ر والن ؤر هؤو تقليؤب الحدقؤة اللؤحية
نحؤؤو المر ؤؤي ِلبًؤا للرْيؤؤة و َيكؤؤون الن ؤؤر بمعنؤؤى االنت ؤؤار ،كمؤؤا قؤؤال تعؤؤالىَ { :و َإنَؤؤي
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلَةٌ إَلَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ْي َ م بَ َ َديهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ٍة فَنَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا َ َر ٌ [ النمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل]35 :
ُم ْر َ
أى منت ر  ,وقال الشاعر:
بدر نا راَ إلى الرحمن تأتي بال الد
وجوه يوم ٍ
أى منت ر للرحمة التي تنزل علي م،
وقد يقول القا ؤل :إنمؤا عينؤي ممؤدود إلؤى هللا ،وإلؤى فؤالن ،وأن ؤر اليؤه أى أنت ؤر
هيره ون عه وأْمل ذلَ من ج ته،
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو َم ا ْل َقيَا َمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َة [ لل عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤران] 77:
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر إَلَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ْي َ ْم يَؤ ْ
وقولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهَ { :والَ يَن ُؤ ُ
معناه ال ينيل م رحمتؤه ويكؤون الن ؤر بمعنؤى المقابلؤة ،ومنؤه المنؤا ر فؤي الجؤدل،
ومنؤؤه ن ؤؤر الرحمؤؤة أى قابلؤؤه بالرحمؤؤة ،ويقؤؤال :دور بنؤؤي فؤؤالن تتنؤؤا ر أى تتقابؤؤل،
وهو ين ر الؤى فؤالن أى يْملؤه وينت ؤر هيؤره ،ولؤيأ الن ؤر بمعنؤى الرْيؤة ألؤال،
بداللؤؤة أن ؤؤم يقولؤؤون :ن ؤؤرَ الؤؤى ال ؤؤالل فلؤؤم أره فلؤؤو كؤؤان بمعنؤؤى الرْيؤؤة لكؤؤان
متناقة ؤاً ،والن ؤؤم يجعلؤؤون الرْيؤؤة غايؤؤة للن ؤؤر يقولؤؤون :مؤؤا زلؤؤَ أن ؤؤر اليؤؤه حتؤؤى
رأيتؤؤه ،وال يجعؤؤل الشؤؤيء غايؤؤة لن سؤؤه ,ال يقؤؤال :مؤؤا زلؤؤَ أراه حتؤؤى رأيتؤؤه ،ويعلؤؤم
النا ر نا را ً ةرور  ،وال يعلم كونه را يا ً بل يسأل بعد ذلَ هل رأيؤَ أم الق ودهؤل
" إلى " فؤى اكيؤة ال يؤدل علؤى أن المؤراد بؤالن ر الرْيؤة ،وال تعليقؤه بؤالوجوه يؤدل
علؤؤى ذلؤؤَ ،ألنؤؤا أنشؤؤدنا البيؤؤَ ،وفيؤؤه تعلي ؤ الن ؤؤر بالوجؤؤه وتعديؤؤه بحؤؤرد (إلؤؤى)
والمراد به االنت ار ،وقال جميل بن معمر:
وإذا ن رَ اليَ من ملَ والبحر دونَ جدتني نعماء

ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
س ُم َح ام ٍد ِبَيده َل َت ْف َت ِرَق ان أُ امتي َعَلى َث َال ٍث َو َسْبع َ
فْرَق ًة َفِإ ْح َدى َو َسْب ُعو َن في الان ِار َو َواح َد ٌة في اْل َجانة َواالذي َن ْف ُ
ِ
ان وسبعو َن ِفي الان ِار ِقيل يا رسول ا ِ
ِ ِ
ِ
اع ُة " أخرجه ابن
ال :اْل َج َم َ
فْرَق ًة َواح َد ٌة في اْل َجانة َوِثْن َت ِ َ َ ْ ُ
َّللا َم ْن ُه ْم ؟ َق َ
ََ َُ َ
ماجة(.)3992
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والمراد به االنت ار والتأميل ،وأيةاً ،فذنؤه فؤى مقابلؤة قولؤه فؤي لؤ ة أهؤل النؤار {
ت َ ُؤؤؤن أَن يُ ْعَؤؤؤ َل بَ َ ؤؤؤا فَؤؤؤاقَ َر ٌ [القيامؤؤؤة ] 25:فؤؤؤالمْمنون يْمنؤؤؤون بتجديؤؤؤد الكرامؤؤؤة
وينت رون الثواب ،والك ار ي نون ال اقر  ،وكله راج الى فعؤل القلؤب ،ولؤو سؤلمنا
أن الن ر يعد الرْية لجاز أن يكون المراد أن ا رْية ثواب رب ؤا ،ألن الثؤواب الؤذي
هو أنواع اللذاَ من المأكول والمشروب والمنكود تلؤع رْيتؤه ،ويجؤوز أيةؤا ً أن
يكون (إلى) واحد (إك الء) وفى واحدها ل ؤاَ (أال) مثؤل ق ؤا ،و (ألؤى) مثؤل معؤى و
(إلى) مثل حدى و (ألى) مثل حسى ،فاذا أةيد إلى غيره سقِ التنوين ،وال يكؤون
(إلى) حرفا ً فى اكية وكل ذلَ يبِل قول من أجاز الرْية على هللا تعالى أهك()1

قال ال يص الكاشاني:
ناة َر ٌ * إلَى َربه ا نَؤا َ َر ٌ
{ ُو ُجوهٌ يَ ْو َم َ ٍذ َ
رحمة هللا ونعمته

قؤال ين ؤرون إلؤى وجؤه هللا :أي إلؤى

وفؤؤي العيؤؤون :عؤؤن الرةؤؤا عليؤؤه السؤؤالم قؤؤال :يعنؤؤي مشؤؤرقة تنت ؤؤر ثؤؤواب رب ؤؤا
وفي التوحيد واالحتجاج :عؤن أميؤر المؤْمنين عليؤه السؤالم فؤي حؤدي قؤال :ينت ؤي
أوليؤؤاء هللا بعؤؤد مؤؤا ي ؤؤرد مؤؤن الحسؤؤاب إلؤؤى ن ؤؤر يسؤؤمى الحيؤؤوان في تسؤؤلون فيؤؤه
ويشربون منه فتبيص وجوه م إشراقا ً فيذهب عن م كل قؤذى ووعؤ  ,ثؤم يؤْمرون
بؤؤدهول الجنؤؤة ,فمؤؤن هؤؤذا المقؤؤام ين ؤؤرون الؤؤى رب ؤؤم كيؤؤد يثيؤؤب م ,قؤؤال :فؤؤذلَ قولؤؤه
تعؤؤؤالى (إلؤؤؤى رب ؤؤؤا نؤؤؤا ر ) وإنمؤؤؤا يعنؤؤؤي بؤؤؤالن ر إليؤؤؤه :الن ؤؤؤر إلؤؤؤى ثوابؤؤؤه تبؤؤؤارَ
اهحتجاج :والنا ر في بعؤص الل ؤة هؤي المنت ؤر ألؤم تسؤم إلؤى
وتعالى وزاد في َ
قوله (فنا ر بم يرج المرسلون) أي منت ر أهك()2
ؤالد ل ؤؤاهر اكيؤؤة و التأويؤؤل اللؤؤحيع هؤؤو
قلاات :وذلؤؤَ الؤؤذي أولؤؤوا بؤؤه الرْيؤؤة مهؤ ٌ
الذي يواف مؤا جؤاءَ بؤه السؤنة  ،وال اسؤد الؤذي يهؤالد ذلؤَ فكؤل تأويؤل لؤم يؤدل
عليه دليل من السيا  ،وال معه قرينة تقتةيه ف و تأويل فاسد
بل مما يْكد أن هللا أراد بالرْية ن ر العين التي في الوجه إليه جل جالله ,ما يلي:
 -1إةافة الن ر إلى الوجه  ،الذي هو محله  ،في هذه اكية الكريمة
 -2وتعديته بأدا (إلى) اللريحة في ن ر العين ،
 -3وإهالء الكالم من قرينة تدل على هالفه

فذن الن ر له عد استعماالَ  ،بحسب لالته وتعديه بن سه :
-1التبيان ()197-198/10
 -2الصافي ( )256/5وانظر نور الثقلين ()86/4
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فؤؤذن عؤؤدي بن سؤؤه فمعنؤؤاه :التوقؤؤد واهنت ؤؤار واهم ؤؤال :كمؤؤا فؤؤي قولؤؤه تع ؤالى{:
ور ُك ْم {الحديد13:
ان ُ ُرونَا نَ ْقتَبَ ْ
أ َمن ن َ
َ
وإن عدي بك ( في) فمعناه  :الت كؤر واهعتبؤار ،كقولؤه  {:أ َ َولَؤ ْم يَن ُ ُؤرواْ فَؤي َملَكُؤو َ
ص {األعراد185:
اوا َ
ال ه
َ َواأل َ ْر َ
س َم َ
وإن عدي بك ( إلى) فمعناه  :المعاينة باألبلار ،كقوله تعالى { :ان ُ ُرواْ إَ َلؤى ث َ َم َؤر َه
ذا أَثْمر {األنعام. 99:فكيد إذا أةيد إلى الوجه الذي هو محل البلرق()1
َإ َ َ
أةد إلى ذلَ أن في القرلن الكريم مؤا يْكؤد رْيؤة المؤْمنين لؤرب م عؤز وجؤل يؤوم
القيامة  -غير اكية السؤابقة -من ؤا قؤول هللا تعؤالى  {:لَ ُ ؤم همؤا يَشَؤاْ َ
ُون فَي َ ؤا َولَؤ َد ْينَا
َم َزي ٌد {  . 35:قال الِبري  :قال علي بن أبي ِالب و أنأ بن مالَ  :هؤو الن ؤر
إلى وجه هللا عز وجل
ومن ا قوله تعالى َ {:للهذ َ
س َنى َو َز َيا َد ٌ {يونأ ، 26:فالحسنى :
سنُواْ ا ْل ُح ْ
َين أَحْ َ
سرها بذلَ رسول هللا للى هللا
الجنة  ،والزياد  :هي الن ر إلى وج ه الكريم  ،ف ه
عليه وسلم واللحابة من بعده  ،والحدي رواه مسلم وغيره,وقد سب ()2
ومن ا قوله تعالى {:فَ َم ْن ك َ
لا َل ًحا [الك د]110:
َان يَ ْر ُجو َلقَا َء َربَ َه فَ ْليَ ْع َم ْل َ
ع َم ًال َ
ع هد لَ ُ ْم أَجْ ًرا ك ََري ًما
س َال ٌم َوأ َ َ
وأيةًا قوله تعالى  { :تَ َحيهت ُ ُ ْم يَ ْو َم يَ ْلقَ ْونَهُ َ
[األحزاب ]44:قال الب وي في ت سيره  { :ت َ َحيهت ُ ُ ْم أي :تحية المْمنينَ { ،ي ْو َم
سال ٌم أي :يسلم هللا علي م ،ويسلم م من جمي
يَ ْلقَ ْونَهُ أي :يرون هللا َ { ،
اكفاَ أهك()3
وقال اكجري :واعلم رحمَ هللا أن عند أهل العلم بالل ة أن اللقي هاهنا ال يكون
إال معاينة يراهم هللا تعالى ويرونه  ،ويسلم علي م  ،ويكلم م ويكلمونه أهك()4
وقال ابن القيم :أجم أهل اللسان على أن اللقاء متى نُسب إلى الحي السليم من
العمى و المان اقتةى المعاينة و الرْية أهك()5
ومن ا قوله تعالى  { :ك هَال إَنه ُ ْم عَن هربَ َ ْم يَ ْو َم َ ٍذ له َمحْ ُجوبُ َ
ون {المِ ين 15:وقد
احت الشافعي رحمه هللا وغيره من األ مة ب ذه اكية على الرْية ألهل الجنة ،
 -1شرح الطحاوية (ص  )131-130:بتصرف
 - 2وان ر األحادي واكثار التي تدل على ذلَ في ت سير الِبري()62-69/15
 - 3ت سيرالب وي ()360/ 6
 - 4كتاب الشريعة لامام اكجري
 - 5حادي األرواد البن القيم (م)198:
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وذكر الِبري عن الحسن في قوله (:كَال َإنه ُ ْم ع َْن َر َب َ ْم يَ ْو َم َ ٍذ َل َمحْ ُجوبُ َ
ون ) قال:
غدْو وعشية()1
يكشد الحجاب فين ر إليه المْمنون كل يوم ُ
وقال الحاكم  :حدثنا األلم حدثنا الربي بن سليمان قال  :حةرَ محمد بن إدريأ
الشافعي  ،وقد جاءته رقعة من اللعيد في ا  :ما تقول في قول هللا عز وجل  {:كال
إن ؤم عؤن رب ؤم يوم ؤذ لمحجوبؤون ق فقؤال الشؤافعي  :ل همؤا أن َح َجؤب هؤْالء فؤي
السهِ  ،كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرةؤا قال الربيؤ  :فقلؤَ :يؤا
أبا عبد هللا ,وبه تقول ق قال نعم  ،وبه أدين()2
وقال أحمد بن حنبل «:قالَ الج مية  :إن هللا ال يُرى في اكهؤر  ،وقؤال هللا تعؤالى
{ :كؤؤال إن ؤؤم عؤؤن رب ؤؤم يوم ؤؤذ لمحجوبؤؤون فؤؤال يكؤؤون هؤؤذا إال أن هللا تعؤؤالى يُؤرى ،
وقال تعالى { :وجوه يوم ذ ناةر إلؤى رب ؤا نؤا ر ف ؤذا الن ؤر إلؤى هللا تعؤالى ،
واألحادي ؤ التؤؤي رويؤؤَ عؤؤن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم « :إنكؤؤم تؤؤرون ربكؤؤم »
بروايؤؤة لؤؤحيحة  ،وأسؤؤانيد غيؤؤر مدفوعؤؤة  ،والقؤؤرلن شؤؤاهد أن هللا تعؤؤالى يؤؤرى فؤؤي
اكهر »()3

قال شارد الِحاوية :
وأما استدالل المعتزلة بقوله تعالى  {:لن تراني {األعراد 143:وبقوله تعالى {:
ال تدركه األبلار {األنعام103:
أما اكية األولى  :فاالستدالل من ا على ثبوَ رْيته من وجوه :
أحؤدها  :أنؤؤه ال ي ؤؤن بكلؤؤيم هللا ورسؤؤوله الكؤؤريم وأعلؤم النؤؤاأ بربؤؤه فؤؤي وقتؤؤه  -أن
يسأل ما ال يجوز عليه  ،بل هو عندهم من أع م المحال
الثاني  :أن هللا لم ينكر عليه سْاله  ،ولما سأل نود ربه نجا ابنه أنكؤر سؤْاله ،
وقال { :إني أع َ أن تكون من الجاهلين {هود، 46:
الثال  :أنه تعالى قال  :لن تراني  ،ولم يقؤل  :انؤي ال أرى  ،أو ال تجؤوز رْيتؤي ،
أو لسَ بمر ي وال ر بين الجوابين اهر أال ترى أن مؤن كؤان فؤي كمؤه حجؤر
ف نه رجل ِعاما ً فقال  :أِعمنيؤه  ،فؤالجواب اللؤحيع  :أنؤه ال يْكؤل  ،أمؤا إذا كؤان
ِعامؤا ً لؤع أن يقؤال  :إنؤَ لؤن تأكلؤه وهؤذا يؤدل علؤى أنؤه سؤبحانه مر ؤي  ،ولكؤن
موسى ال تحتمل قواه رْيته فؤي هؤذه الؤدار  ،لةؤعد قؤوى البشؤر في ؤا عؤن رْيتؤه
تعالى يوةحه :
 - 1ت سير الِبري()270/24
 - 2أن ر:حادي األرواد البن القيم (م)201:
 - 3ذكره اكجري بسنده في كتابه الشريعة
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الوجؤؤه الرابؤ  :وهؤؤو قولؤؤه  {:ولكؤؤن ان ؤؤر إلؤؤى الجبؤؤل فؤؤذن اسؤؤتقر مكانؤؤه فسؤؤود
تراني {األعراد 143:فأعلمه أن الجبؤل مؤ قوتؤه ولؤالبته ال يثبؤَ للتجلؤي فؤي
هذه الدار ،فكيد بالبشر الذي هل من ةعد ق
الهامأ  :أن هللا سبحانه قؤادر علؤى أن يجعؤل الجبؤل مسؤتقرا ً  ،وذلؤَ ممكؤن  ،وقؤد
عل به الرْية  ،ولؤو كانؤَ محؤاال ً لكؤان ن يؤر أن يقؤول  :إن اسؤتقر الجبؤل فسؤود
لكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء
السؤؤادأ  :قولؤؤه تعؤالى  {:فلمؤؤا تجلؤؤى ربؤؤه للجبؤؤل جعلؤؤه دكؤا ً {األعراد 143:فؤؤذذا
جاز أن يتجلى للجبل  ،الذي هو جماد الثواب له وال عقاب  ،فكيد يمتن أن يتجلؤى
لرسؤؤوله وأوليا ؤؤه فؤؤي دار كرامتؤؤه ق ولكؤؤن هللا أعلؤؤم موسؤؤى أن الجبؤؤل إذا لؤؤم يثبؤؤَ
لرْيته في هذه الدار ،فالبشر أةعد
السؤؤاب  :أن هللا كلؤؤم موسؤؤى ونؤؤاداه وناجؤؤاه  ،ومؤؤن جؤؤاز عليؤؤه الؤؤتكلم والتكلؤؤيم وأن
يسؤؤم مهاِبؤؤه كالمؤؤه ب يؤؤر واسؤؤِة  -فرْيتؤؤه أولؤؤى بؤؤالجواز ول ؤؤذا ال يؤؤتم إنكؤؤار
رْيته إال بذنكار كالمه  ،وقد جمعوا بين ما
وأمؤا دعؤواهم تأييؤد الن ؤي بؤك( لؤن) وأن ذلؤَ يؤدل علؤى ن ؤي الرْيؤة فؤي اكهؤر : -
ف اسد  ،فذن ا لو قيدَ بالتأبيد ال يدل على دوام الن ي في اكهر  ،فكيؤد إذا أِلقؤَ
ق قال تعالى {:ولن يتمنوه أبدا ً {البقؤر  ، 95:مؤ قولؤه { :ونؤادوا يؤا مالؤَ لؤيقص
علينا ربَ {الزهرد  . 77:وألن ا لو كانَ للتأبيد المِلؤ لمؤا جؤاز تحديؤد ال عؤل
بعؤؤؤدها  ،وقؤؤؤد جؤؤؤاء ذلؤؤؤَ  ،قؤؤؤال تعؤؤؤالى { :فلؤؤؤن أبؤؤؤرد األرص حتؤؤؤى يؤؤؤأذن لؤؤؤي
أبي {يوسد . 80:فثبَ أن لن ال تقتةي الن ي المْبد
قال الشير جمال الدين ابن مالَ رحمه هللا :
ومن رأى الن ي بلن مْبدا * * فقوله أردد وسواه فاعةدا
وأما اكية الثانية  :فاالستدالل ب ا على الرْيؤة مؤن وجؤه حسؤن لِيؤد  ،وهؤو  :أن
هللا تعالى إنمؤا ذكرهؤا فؤي سؤيا التمؤدد  ،ومعلؤوم أن المؤدد إنمؤا يكؤون باللؤ اَ
الثبوتية  ،وأما العدم المحص فليأ بكمال فال يمدد به  ،وإنمؤا يمؤدد الؤرب تعؤالى
بؤؤالن ي إذا تةؤؤمن أمؤؤرا ً وجودي ؤا ً  ،كمدحؤؤه بن ؤؤي السؤؤنة والنؤؤوم  ،المتةؤؤمن كمؤؤال
القيومية  ،ون ي الموَ المتةمن كمال الحيا  ،ون ي الل وب واهعياء  ،المتةمن
كمال القدر  ،ون ي الشريَ واللاحبة والولد وال يؤر  ،المتةؤمن كمؤال الربوبيؤة
واأللوهيؤة وق ؤره  ،ون ؤي األكؤل والشؤرب المتةؤمن كمؤال لؤمديته وغنؤاه  ،ون ؤي
الشؤ اعة عنؤده إال بذذنؤه المتةؤمن كمؤال توحؤده وغنؤاه عؤن هلقؤه  ،ون ؤي ال لؤم ،
المتةؤمن كمؤال عدلؤه وعلمؤه وغنؤاه  ،ون ؤي النسؤيان وعؤزوب شؤيء عؤن علمؤه ،
المتةؤؤمن كمؤؤال علمؤؤه وإحاِتؤؤه  ،ون ؤؤي المثؤؤل  ،المتةؤؤمن لكمؤؤال ذاتؤؤه ولؤ اته
ول ذا لم يتمدد بعدم محص لم يتةمن أمرا ً ثبوتيا ً  ،فذن المعدم يشؤارَ المولؤود
في ذلَ العدم  ،وال يولد الكامل بؤأمر يشؤترَ هؤو والمعؤدوم فيؤه  ،فؤذن المعنؤى :
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أنؤؤه يؤؤرى وال يؤؤدرَ وال يحؤؤاِ بؤؤه  ،فقولؤؤه { :ال تدركؤؤه األبلؤؤار يؤؤدل علؤؤى كمؤؤال
ع مته  ،وأنه أكبر من كؤل شؤيء  ،وأنؤه لكمؤال ع متؤه ال يؤدرَ بحيؤ يحؤاِ بؤه ،
فذن اهدراَ هو اهحاِة بالشيء  ،وهو قدر زا ؤد علؤى الرْيؤة  ،كمؤا قؤال تعؤالى :
{فلما تراء الجمعان قال ألؤحاب موسؤى إنؤا لمؤدركون * قؤال كؤال { الشؤعراء-61:
 ، 62فلم يند موسى الرْية  ،وإنمؤا ن ؤى اهدراَ  ،فالرْيؤة واهدراَ كؤل من مؤا
يوجد م اكهر وبدونه  ،فالرب تعالى يُرى وال يُدرَ  ،كما يُعلم وال يحاِ بؤه علمؤا ً
 ،وهذا هو الذي ف مه اللحابة واأل مة من اكية  ،كمؤا ذكؤرَ أقؤوال م فؤي ت سؤير
اكيؤؤؤة بؤؤؤل هؤؤؤذه الشؤؤؤمأ المهلوقؤؤؤة ال يؤؤؤتمكن را ي ؤؤؤا مؤؤؤن إدراك ؤؤؤا علؤؤؤى مؤؤؤا هؤؤؤي
عليه أهك()1
واعلؤؤم أن بعؤؤص روايؤؤاَ الشؤؤيعة االثنؤؤى عشؤؤرية قؤؤد أثبتؤؤَ رْيؤؤة المؤؤْمنين لؤؤرب م
سبحانه في اكهر  ،فقد روى ابن بابويه القمؤي عؤن أبؤي بلؤير ،عؤن أبؤي عبؤد هللا
عليؤؤه السؤؤالم قؤؤال :قلؤؤَ لؤؤه :أهبرنؤؤي عؤؤن هللا عؤؤز وجؤؤل هؤؤل يؤؤراه المْمنؤؤون يؤؤوم
القيامةق قال :نعم"()2
ولكن م كعادت م يتمسكون بما يهؤالد مؤا عليؤه أهؤل السؤنة إذ يعتقؤدون أن اللؤواب
مهال ت م في أمور الدين ,وأن ما واف أهل السنة من رواياَ فذنما قيلَ تقية
*

*

*

 - 1شرد الِحاوية م134-132:
 - 2أن ر:ابن بابويه /التوحيد م ،117بحار األنوار(  )44/4ورجال الكشي م( 450رقم)848
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(( أمثلااة ماان تفسااير بعااض األيااات التااي يسااتدلون ب:ااا علااى آرا :اام
الفق:ية المخالفة ألهل السنة))
 -1البقر 223-222:
ؤيص َوالَ
{ َويَ ْ
يص قُ ْل ُه َو أَذًى فَؤٱ ْعت َ َزلُواْ ٱلنَ َ
سؤآ َء فَؤي ٱ ْل َم َح َ
سأَلُونَََ ع ََن ٱ ْل َم َح َ
ت َ ْق َربُؤؤو ُه هن َحتهؤؤى يَ ِْ ُ ؤ ْؤر َن فَؤ َذ َذا ت َ َِ ه ؤ ْؤر َن فَؤؤأْتُو ُه هن َمؤ ْ
ٱّلِل
ؤن َح ْيؤ ُ أ َ َمؤ َؤر ُك ُم ه
ٱّلِلُ َإ هن ه َ
ين َويُ َحؤؤب ٱ ْل ُمت َ َِ َ ؤ َؤر َ
يُ َحؤؤب ٱلتهؤ هؤوا َب َ
سؤؤآ ُْ ُك ْم َحؤ ْؤر ٌ له ُكؤ ْم فَؤؤأ ْتُواْ َحؤ ْؤرث َ ُك ْم أَنهؤؤى
ين * َن َ
ش َر ٱ ْل ُم ْْ َمنَ َ
ين
ٱّلِل َوٱ ْعلَ ُم ۤواْ أَنه ُك ْم مالَقوهُ َوبَ َ
ش ْت ُ ْم َوقَ َد ُمواْ أل َ ْن ُ َ
َ
س ُك ْم َوٱتهقُواْ ه َ
والمعنى:

يسألونَ يا محمد عن إتيان الزوجاَ زمن الحيص فأجب م :إنهه أذى ،فامتنعوا عنؤه
حتى يِ ُ رن بانقِاع الحيص ،فذذا تِ رن بال سل من الحيص فؤأتوهن فؤي المكؤان
الِبيعي الذي أمركم هللا باهتيان فيه  ،ألنه لو كان يجوز إتيان ن في غيؤره لمؤا قؤال
يتب
يص
ومن كان وق منه شيء من ذلَ فل ْ
تعالى { :فَٱ ْعت َ َزلُواْ ٱلنَ َ
سآ َء فَي ٱ ْل َم َح َ
الى هللا تعالى فذن هللا يحب عباده الذين يكثرون التوبة والرجؤوع إليؤه والمتِ ؤرين
من األقذار وال حش
زوجاتكم هن موة النسل كموة البذر ينبَ النباَ ،فيبؤاد لكؤم أن تؤأتوهن علؤى
أيؤؤة ِريقؤؤة تشؤؤاءون إذا كؤؤان ذلؤؤَ فؤؤى موة ؤ النسؤؤل وهؤؤو ال ؤؤرج ،واتقؤؤوا هللا أن
تعلوه فى مهالِة المرأ  ،واعلموا أنكم مالقوه ومس ولون عنده ،والبشرى للذين
يق ون عند حدوده تعالى فال يتعدون ا

أما الشيعة االثنى عشرية فقد ذهب أكثرهم إلى جواز إتيان المرأ في دبرها
قال المجلسي:وعليه أكثؤر علما نؤا وقؤال الِوسؤي والِبرسؤي فؤي ت سؤيري ما:وبه
قال كثير من ألحابنا ()1

 -1ان ر بحار األنوار للمجلسي ( )76/78والتبيان للِوسي( )223/2و مجم البيان للِبرسي ( )89/2وقد
هال م القمي في ت سيره ( )73/1وذكر الرواية باهتيان في ال رج فقِ  ,ونسب جوازاهتيان في الدبر إلى
العامة  ,وليأ إلى الشيعة
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قال ال يص الكاشاني:

ؤؤر ٌ لَكُؤؤ ْم مواةؤؤ حؤؤر لكؤؤم شؤؤب ن ب ؤؤا تشؤؤبي ا ً لمؤؤا يلقؤؤى فؤؤي
{ نَ َ
سؤؤا ُء ُك ْم َح ْ
ش ؤ ْت ُ ْم قيؤؤل :أي مؤؤن أي ج ؤؤة
أرحؤؤام ن مؤؤن النِؤؤد بالبؤؤذور { فَؤؤأْتُوا َحؤ ْؤرث َ ُك ْم أَنهؤؤى َ
ش تم
والعياشي والقمي :عن اللاد عليه السالم أي :متى ش تم في ال رج
وفي رواية أهرى في أي ساعة ش تم وفي أهرى من قدام ا ومن هل ا في
القبل
وفي الت ذيب عن الرةا عليه السالم أن الي ود كانَ تقول إذا أتى الرجل المرأ
من هل ا هرج ولده أحول فأنزل هللا عز وجل { :نساْكم حر لكم فأتوا حرثكم
أنى ش تم من هلد أو قدام هالفا ً لقول الي ود ,ولم يعن في أدبارهن()1
وعن اللاد عليه السالم عن الرجل يأتي المرأ في دبرها قال :ال بأأ إذا
رةيَ قيل فأين قول هللا عز وجل { فأتوهن من حي أمركم هللا قال :هذا في
ِلب الولد فاِلبوا الولد من حي أمركم هللا إن هللا تعالى يقول { :نساْكم حر
لكم فأتوا حرثكم أنى ش تم
أقول(الكاشاني) :ال منافا بين الروايتين ألن المراد باألول ن ي داللة هذه اكية
على حل األدبار والمراد بالثانية ن ي داللة قوله تعالى{ من حي أمركم هللا على
حرمت ا وأما تالوته هذه اكية عقيب ذلَ فاستش اد منه ب ا على أن هللا سبحانه
إنما أراد ِلب الولد إذ سماهن الحر ويجوز أن يكون قوله تعالى {من حي
أمركم هللا إشار إلى األمر بالمباشر وِلب الولد في قوله سبحانه{ فاكن
باشروهن وابت وا ما كتب هللا لكم
وفي الرواية الثانية إشار إلى أن المتوقد حله على التِ ر هو موة الحر
هالة دون سا ر المواة
وفي الكافي :س ل اللاد عليه السالم عن إتيان النساء في أعجازهن فقال :هي
لعبتَ ال تْذها وفي رواية :والمرأ لعبة ال تْذى وهي حر كما قال هللا وفي
أهرى :ال بأأ به ,وما أحب أن ت عله
 -1هذه الرواية وما سبقها مما ذكره الكاشاني من روايات توافق ما عليه أهل السنة  ,ولكن – كالعادة-

سيذكر بعدها ما ينافيها  ,ويأخذون بهذه الروايات الشاذة ويتركون الحق .ويزعم أنه ال منافاة بين الروايات ,

مع أن المنافاة بينها واضحة لكل أحد.وحاول أن يوفق بينها فتأول ذلك بتعسف واضح ,وهذا حال َمن يجمع
بين النقيضين .وما حملهم على ذلك إال قبول القول المخالف لسائر المسلمين.ألنهم يرون أن العامة(سائر
المسلمين سوى االثنى عشرية) ليسوا على شيء ويجب مخالفتهم.
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س ُك ْم قيل :أي ما يدهر لكم من األعمال اللالحة وقيل :هو ِلب
{ َوقَ َد ُموا ألن ُ َ
هللا وال تجت َ ُروا على المناهي { َوا ْعلَ ُموا
الولد وقيل :التسمية على الوِء { َواتهقُوا َ
ش َر ا ْل ُم ْْ َمنَ َ
وبشر
ين لعل المراد
َ
أَن ُك ْم ُمالَقُوهُ فتزودوا ما ال ت تةحون به { َوبَ َ
من لدقَ وامتثل أمرَ بالمالقا والكرامة والنعيم الدا م عندها أهك()1
نقول وبالله التوفيق:
ليأ في قوله (أنى ش تم) دليل على جواز إتيان المرأ في دبرها ليتي:
أوالً :ألنه تعالى قال قبل ا (فأتوا حرثكم) وموة الحؤر معؤرود وهؤو ال رج فؤذذا
أةيد إلى ذلَ قوله تعؤالى( :فَؤأْتُو ُه هن َم ْ
ٱّلِلُ) مؤ تؤدبر معنؤى ل ؤة(
ؤن َحيْؤ ُ أ َ َم َؤر ُك ُم ه
مؤؤن) في ؤؤؤا,وإذا أةؤؤيد إلؤؤؤى ذلؤؤَ سؤؤؤبب النؤؤزول ,مؤؤؤ األمؤؤر بؤؤؤاعتزال النسؤؤاء فؤؤؤي
المحؤؤيص ,ودم الحؤؤيص ال ينؤؤزل إال مؤؤن ال ؤؤرج تب ؤيهن جليًؤؤا أن المقلؤؤود أن يؤؤأتي
الرجل المرأ من أي مكان إال أن ذلَ في لمام واحد وهؤو ال ؤرج فالمسؤت اد مؤن
قولؤؤه (أنؤؤى ش ؤ تم) تعمؤؤيم الج ؤؤاَ مؤؤن القؤؤدام والهلؤؤد وال ؤؤو والتحؤؤَ واليمؤؤين
والشمال ال تعميم مواة اهتيان ,وال ر بين ما واةع
يْكؤؤد ذلؤؤَ مؤؤا رواه ابؤؤن جريؤؤر وابؤؤن أبؤؤكي حؤؤاتم عؤؤن سؤؤعيد بؤؤن جبيؤؤر قؤؤال :بينؤؤا أنؤؤا
ومجاهؤؤد جالسؤؤان عنؤؤد ابؤؤن عبؤؤاأ رةؤؤي هللا تعؤؤالى عن مؤؤا إذ أتؤؤاه رجؤؤل فقؤؤال :أال
ؤؤؤيص
سؤؤؤؤك َلُونَََ َ
تشؤؤؤؤ يني مؤؤؤؤن ليؤؤؤؤة المحؤؤؤؤيص قؤؤؤؤال :بلؤؤؤؤى فقؤؤؤؤرأ { َويَ ْ
ؤؤؤن ٱ ْل َم َحؤ َ
عؤ َ
ٱّلِلُ [البقر ]222 :
إلى {:فَأْتُو ُه هن َم ْن َح ْي ُ أ َ َم َر ُك ُم ه
فقال ابن عبؤاأ :مؤن حيؤ جؤاء الؤدم مؤن ثَؤ هم أُمؤرَ أن تؤأتي ,فقؤال :كيؤد باكيؤة {
ش ْت ُ ْم ق فقال :ويحَ ،وفي الدبر َمن حؤر ق لؤو
سا ُْ ُك ْم َح ْر ٌ له ُك ْم فَأْتُواْ َح ْرث َ ُك ْم إَنى َ
نَ َ
كان ما تقول حقا ً لكان المحيص منسوها ً إذا شؤ ل مؤن ه نؤا ج ؤَ مؤن ه نؤا ,ولكؤن
أنهى ش تم من الليل والن ار()2
سؤنه
ثانيًا :األحادي اللحيحة قاةية فؤي ذلؤَ :فقؤد روى الترمؤذي ( )2980وح ه
عؤؤن ٱبؤؤن عبؤؤاأ قؤؤال " :جؤؤاء عمؤؤر إلؤؤى رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فقؤؤال :يؤؤا
رسول هللا ،هلكَُ ! قال « :وما أهلَ » قال :حولَ رحلى الليلة؛ قال :فلم يُر هد عليؤه
رسول هللا للى هللا عليه وسلم شؤي اً؛ قؤال :فؤأوحي إلؤى رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه
ش ْت ُ ْم فقؤال لؤلى هللا عليؤه
سآ ُْ ُك ْم َح ْر ٌ له ُك ْم فَأْتُواْ َح ْرث َ ُك ْم أَنهى َ
وسلم هذه اكيةَ { :ن َ
وسؤؤلم «:أ َ ْق َبؤ ْل َوأ َ ْد َبؤ ْؤر وات هؤ َ الؤؤدبُ َر وال َح ْي َ
ةؤؤةَ » ف ؤؤا هؤؤو الرسؤؤول لؤلى هللا عليؤؤه
وسلم في هذا الحدي قد حذر من إتيان المرأ في دبرها فقال( :وات ه َ الدبُ َر)
 -1اللافي ( )253-254/1
 -2ت سير الِبري( =403/4رقم )4325 :وابن أبي حاتم( =123/2رقم)2175 :
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سؤنه:
وروى أحمد( -)26749بسند جيؤد -والؤدارمي( )1119والترمؤذي( )2979وح ه
عن أم سلمة  :عن النبي للى هللا عليه وسلم في قولؤه { نسؤاْكم حؤر لكؤم فؤاتوا
حرثكم أنى ش تم يعني :لما ًما واح ًدا " وأيةًا في الحدي اكتي فؤي سؤبب نؤزول
لمام واحد" يعني ال رج
اكية  ":غير أن ذلَ في
ٍ
وروى أحمؤؤد ( )21923والؤؤدارمي( - )1144بسؤؤند جيؤؤد  -عؤؤن هزيمؤؤةَ بؤؤن ثابؤؤَ:
سمعَُ رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم يقؤول " :أي ؤا النؤاأ إن هللا ال يسؤتحي مؤن
الح ال تأتوا النساء في أعجازهن " ومثله عن علي بؤن َ
ِ ْلؤ ( )1وروى الؤدارمي
أيةًا عؤن أبؤي هريؤر عؤن النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم قؤال " :مؤن أتؤى ٱمؤرأ فؤي
ُدبُ َرها لم ين ر هللا تعؤالى إليؤه يؤوم القيامؤة "( )2وفؤي مسؤند أحمؤد) -)10209بسؤند
سؤلهمَ َ":م ْلعُؤو ٌن َم ْ
ؤن أَتَؤى
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
جيد -عن أبي هرير قَا َل :قَال َر ُ
للهى ه
ام َرأ َ ً َفي ُدبُ َر َها"
ْ
فذذا تبيهن ذلَ فال عبر بقول من يهالد قول النبي للى هللا عليه وسؤلم كا نًؤا مؤن
كان
ثالثااً :أمؤؤا مؤؤا قالؤؤه بعةؤ م كالِوسؤؤي( )3وغيؤؤره مؤؤن أنؤؤه لؤؤيأ فؤؤي الشؤؤرع تحؤؤريم
الوِء بين الساقين ونحو ذلؤَ مؤن مواةؤ أهؤرى أحل ؤا ,ومعلؤو ٌم أن ؤا ليسؤَ مؤن
موةؤ الحؤؤر  ,فلمؤؤاذا يمنؤ إتيؤؤان المؤؤرأ فؤؤي دبرهؤؤا بحجؤؤة أنؤؤه لؤؤيأ فؤؤي موةؤ
الحر ف ذا القول مردود بأن االستمتاع واالستمناء بالمرأ بؤين السؤاقين ونحؤوه
ال يعد في العرد وال في الشرع وِ ًا أو جماعًا( )4بهالد الموةعين :القبل والؤدبر
عؤؤا بات ؤؤا وهللا
فذتيؤؤان المؤؤرأ فؤؤي قبل ؤؤا أو فؤؤي دبرهؤؤا يسؤؤمى وِ ًؤؤا ويُسؤؤمى جما ً
تعالى قد حرم الوِء في غير موة الحر

 -1الترمذي( )1166وابن حبان ( )4199وغيرهما ولحع األلباني الحدي في إرواء ال ليل ()2005
 -2حسن :سنن الدارمي(  )1140ونحوه عند ابن حبان( )4203عن ابن عباأ وحسنه األرنْوِ
-3أنظر :التبيان للطوسي( )223/2ومجمع البيان للطبرسي ()89/2
4
ط ُؤو َن َم ْو ِطئاً َي ِغي ُ اْل ُكاف َار}
الو ْطء :من وطيء الشيء وطأً:بمعنى داسه بقدمه .وفي القرآنَ {:والَ َي َ
 َ[التوبة .]120:ويأتي بمعنى الجماع :وهو تغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف ال يمنع اللذة.

أنظر:معجم المصطلحات واأللفا( الفقهية( )486/3د.محمود عبد الرحمن عبد المنعم ,والمعجم الوسيَّ (وطأ)

()1083/2
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فوا د ذات الة:
الفا دة األولى :سبب النزول:
 -1روى أحمؤؤد( )12376ومسؤؤلم( )302وغيرهمؤؤا عؤؤن أن ؤأ ،أن الي ؤؤود كانؤؤَ إذا
حاةَ المرأ من م لم يْاكلوها ،ولم يجامعوهن فؤي البيؤوَ ،فسؤأل ألؤحاب النبؤي
ؤيص قُؤ ْل ُه َؤو أ َذًى
للى هللا عليه وسلم فأنزل هللا عؤز وجؤلَ { :ويَ ْ
َؤن ٱ ْل َم َح َ
سؤكأَلُونَََ ع َ
ؤيص َوالَ ت َ ْق َربُؤو ُه هن َحتهؤى يَ ِْ ُ ْؤر َن حتؤى فؤرد مؤن اكيؤة،
فَٱ ْعت َ َزلُواْ ٱلنَ َ
سؤآ َء فَؤي ٱ ْل َم َح َ
فقال رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم " :الؤنعوا كؤل شؤيء إال النكؤاد " فبلؤه ذلؤَ
الي ود ،فقالوا :ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شي اً ،إال هال نا فيه"
-2أهؤرج البهؤؤاري ومسؤلم وغيرهمؤؤا -والل ؤ لمسؤلم -عؤؤن جؤؤابر بؤن عبؤد هللا قؤؤال:
ُبرهؤؤا فؤؤي قُبَلُ ؤؤا كؤؤان الولؤ ُد أحؤؤول؛
كانؤؤَ الي ؤؤود تقؤؤول :إذا أتؤؤى الرجؤؤل ٱمرأتؤؤه مؤؤن د َ
ش ؤ ْت ُ ْم زاد فؤؤي روايؤؤة عؤؤن
سؤؤآ ُْ ُك ْم َحؤ ْؤر ٌ له ُك ؤ ْم فَؤؤأْتُواْ َحؤ ْؤرث َ ُك ْم أَنهؤؤى َ
فنزلؤؤَ اكيؤؤةَ { :ن َ
الزهري :إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلَ في لمام واحد" ()1
ُ ََ ٍ
ٍ
ُ ََ
الثانية :ثبَ بسند لحيع -كما قؤال ابؤن كثيؤر فؤي ت سؤيره ( - )2عؤن ِؤاووأ أن
رجالً سأل ابن عباأ عن إتيان المرأ في دبرها ,قال :تسألني عن الك رق ,
وعن عكرمة:جاء رجل إلى ابن عباأ وقال:كنَ لتي أهلي في دبرها وسمعَ قول
ش ْت ُ ْم ف ننَُ أن ذلَ حؤال ٌل  ,فقؤال:
سآ ُْ ُك ْم َح ْر ٌ له ُك ْم فَأْتُواْ َح ْرث َ ُك ْم أَنهى َ
هللا تعالى{ َن َ
شؤ ْت ُ ْم  :قا مؤؤة وقاعؤؤد ومقبلؤؤة ومؤؤدبر فؤؤي
يؤا لٌ َكؤ  ,إنمؤؤا قولؤؤه {:فَؤؤأْتُواْ َحؤ ْؤرث َ ُك ْم أَنهؤى َ
أقبال ن  ,ال تعدو ذلَ إلى غيره
المنبؤر فقؤال :
ي رةؤي هللا عنؤه علؤى َ
وفي ملند ابن أبي شيبة وغيره :نؤادى علؤ ،
سلوني  ،فقال رجل  :أتْت َى النساء في أدبارهن ق فقال  :سؤ لَ سؤ ل هللا بؤَ ! ألؤم
تر أن هللا تعالى يقول ( :أتأتون ال احشة ) اكية ()3
وفؤؤي هؤؤذا الهبؤؤر دلي ؤ ٌل علؤؤى أن عليًّ ؤا رةؤؤي هللا عنؤؤه يؤؤرى إتيؤؤان المؤؤرأ ف ؤي دبرهؤؤا
كذتيان الرجل فؤي دبؤره تما ًمؤا ألنؤه اسؤتدل باكيؤة التؤي فؤي شؤأن قؤوم لؤوِ وإتيؤان م
ال احشة (اللواِ) حي قال تعالىَ {:ولُوِا ً َإ ْذ قَا َل َلقَ ْو َمؤ َه أ َتَؤأْت ُ َ
سؤ َبقَكُم
ون ا ْل َ َ
احشَؤةَ َمؤا َ
َب َ ا َم ْن أ َ َح ٍد َمن ا ْلعَالَ َم َ
ين [األعراد ]80 :
 -1رواه الدارمي( )1132والبخاري( )4254ومسلم( )1435وأبو داود( )2163وابن ماجة( )1925وغيرهم.
 -2تفسير ابن كثير()262/1

 -3ابن أبي شيبة(  -530/3رقم ,) 16812:وسنن البيهقي( -198/7رقم)13905 :
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الثالثة :أكثر العلماء على جواز أن يلن الرجل م زوجته الحا ص كل شؤيء إال
ؤيء إال النكؤؤاد"
الجمؤؤاع-أي إال الؤؤوِء فؤؤي القبؤؤل أو الؤؤدبر -لحؤؤدي "الؤؤنعوا كؤؤل شؤ ٍ
الوارد في سبب نزول اكية  ,وقؤال بعةؤ م ال يحؤل إال مؤا فؤو اهزار لمؤا ثبؤَ فؤي
اللحيحين:البهاري( )297ومسلم( )294عن ميمونة بنَ الحؤار ال الليؤة قالؤَ:
كان النبي للى هللا عليه وسلم إذا أراد أن يباشؤر امؤرأ مؤن نسؤا ه أمرهؤا فؤاتزرَ
وهي حا ص " وهذا ل البهاري
الرابعااة  :ات ؤ العلمؤؤاء علؤؤى أن المؤؤرأ إذا انقِ ؤ حية ؤ ا ال تحؤؤل حتؤؤى ت تسؤؤل
بالمؤؤاء ،أو تتؤؤيمم إن تعؤؤذر ذلؤؤَ علي ؤؤا بشؤؤرِه لقولؤؤه تعؤؤالى( :فؤؤال تقربؤؤوهن حتؤؤى
يِ رن)أي بانقِاع الحيص( فذذا تِ رن)أي بال سل من الحيص
الخامساة :مؤؤن أتؤى امرأتؤؤه فؤي فرج ؤؤا وهؤي حؤؤا ص فقؤد أثؤؤم ،فيسؤت ر هللا ويتؤؤوب
إليه وهل يلزمه م ذلَ ك ار أم الق فيه قوالن:
أحدهما :نعم ,لما رواه اهمام أحمد( )2121وأهل السنن  -بسند لحيع  -عن ابؤن
عبؤؤاأ أن رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم قؤؤال " :فؤؤي الؤؤذي يؤؤأتي امرأتؤؤه وهؤؤي
حا ص ،يتلد بدينار أو نلد دينار " ،وفي ل للترمذي( " :)137إذا كان دمؤا ً
أحمر فدينار ،وإن كان دما ً أل ر فنلؤد دينؤار " وفؤي روايؤة أهؤرى ل ؤذا الحؤدي
عنؤؤد اهمؤؤام أحمؤؤد( )3473أن رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم جعؤؤل فؤؤي الح ؤا ص
تلاب ديناراً ،فذن ألاب ا وقد أدبر الدم عن ا ولم ت تسل ،فنلد دينار
ُ
وثاني ما :وهو اللحيع الجديؤد مؤن مؤذهب الشؤافعي وقؤول الجم ؤور أنؤه ال شؤيء
في ذلَ ،بل يست ر هللا عز وجل؛ ألنه لم يلؤع عنؤدهم رفؤ هؤذا الحؤدي  ،فذنؤه قؤد
()1
روي مرفوعا ً كما تقدم ،وموقوفاً ،وهو اللحيع عند كثير من أ مة الحدي
سب إلى ابن عمر من القول بذباحة إتيان النساء في أدبارهن ,وكذا
السادسة  :ما نُ َ
ما نسب إلى اهمام مالَ ,فالرد على ذلَ بما روى النهسا ي فؤي الكبؤرى()8978عؤن
أبي النه ْ
ةر أنه قال لناف مولَى ٱبن عمر :قد أَكثؤر عليؤَ القؤو ُل إنؤَ تقؤول عؤن ٱبؤن
عمر :أنؤه أفتؤى بؤأن يُؤْتَى النسؤاء فؤي أدبؤارهن قؤال نؤاف  :لقؤد كؤذبوا علؤي! ولكؤن
الملحد يوما ً وأنؤا عنؤده حتؤى
سأُهبرَ كيد كان األمر :إن ٱبن ع َمر عَرص علي
َ
سآ ُْ ُك ْم َح ْر ٌ له ُك ْم ؛ قال ناف  :هل تدري مؤا أمؤر هؤذه اكيؤةق إنؤا كنؤا معشؤر
بله { :نَ َ
قريش نُ َج َبي النسا َء ،فلما دهلنا المدينة ونكحنؤا نسؤاء األنلؤار أردنؤا مؤن ن مؤا كنؤا
كرهن ذلَ وأع منه ،وكان نسؤاء األنلؤار إنمؤا يؤْتين
نريد من نسا نا؛ فذذا هن قد َ
شؤ ْت ُ ْم
سؤآ ُْ ُك ْم َح ْؤر ٌ لهكُؤ ْم فَؤأْتُواْ َح ْؤرث َ ُك ْم أَنهؤى َ
على جنوب ن؛ فأنزل هللا سؤبحانه { :نَ َ
 -1تفسير ابن كثير()259/1
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الدار َمي في مسنده ( )1143عن سعيد بن يسار أبي ال ُحبَاب قال :قلَ البن
وروى
َ
عمر :ما تقؤول فؤي الجؤواري حؤين أحمؤص ب ؤنق قؤال :ومؤا التهحْ مؤيصق فؤذكرَ لؤه
الدبُر؛ فقال :هل ي عل ذلَ أحد من المسلمين!!
وعلى ذلَ ينب ي أن تْول الرواياَ الوارد عن ابن عمر بمؤا يهؤالد ذلَ:أنؤه أراد
جواز إتيان المرأ في قبل ا مؤن دبرهؤا( أي فؤي فرج ؤا مؤن هل ا) وأيًؤا كؤان األمؤر
فالحجة في قول الرسول للى هللا عليه وسلم ال فيمن هال ه
مالَ وألحا َبه من هؤذا باِؤل وهؤم ُمبَ هؤرءون مؤن ذلؤَ؛
وقال القرِبي :ما نسب إلى
ٍ
ألن إباحؤة اهتيؤان مهتلؤة بموةؤ الحؤؤر ؛ لقولؤه تعؤالى { :فَؤأْتُواْ َحؤ ْؤرث َ ُك ْم ؛ وألن
الحكمة في هل األزواج ب النسل؛ ف ير موة النسل ال ينالؤه َم ْلؤَ النكؤاد ،وهؤذا
هو الح وقد قال ألؤحاب أبؤي حني ؤة :إنؤه عنؤدنا وال ؤ َ
ِ الؤذكر سؤواء فؤي الحكؤم؛
ذى في موة النجو أكثر من دم الحيص ،فكان أشن أهك ()1
وألن القَ َذر واأل َ
َ
ُ

 -2النساء24-23:
علَ ْي ُك ْم أ ُ هم َ ات ُ ُك ْم َوبَنَات ُ ُك ْم َوأ َ َه َوات ُ ُك ْم َو َ
{ ُح َر َمَْ َ
ع همؤات ُ ُك ْم َو َهؤاالَت ُ ُك ْم َوبَنَؤاَُ ٱألَخَ
ٱلر َ
ة ْعنَ ُك ْم َوأ َ َه َؤواتُكُم َم َ
َ َوأ ُ هم َ ات ُ ُك ُم الالهتَي أ َ ْر َ
ةؤا َ
ع َة َوأ ُ هم َؤاَُ
َوبَنَاَُ ٱأل ُ ْه َ
ؤن ه
سآ َ ُك ُم ٱلاله َتي َد َه ْلت ُ ْم َب َ هن فَ َذن لهؤ ْم
ور ُك ْم َمن َن َ
َن َ
سآ َ ُك ْم َو َر َبا َبُ ُك ُم ٱلاله َتي َفي ُح ُج َ
 -1تفسير القرطبي ()83/3
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علَ ْي ُك ْم َو َحالَ َ ُل أ َ ْبنَا َ ُك ُم ٱلهذ َ
َين َم ْن أَلْؤالَبَ ُك ْم َوأَن
تَكُونُواْ َد َه ْلت ُ ْم بَ َ هن فَالَ ُجنَا َد َ
ؤؤؤان َ
ٱّلِل َكؤ َ
غ ُؤؤؤؤورا ً هر َحيمؤؤؤؤا ً*
تَجْ َمعُؤؤؤؤواْ بَؤؤؤؤي َْن ٱأل ُ ْهتَؤؤؤؤي َْن إَاله َمؤؤؤؤا قَؤؤؤؤ ْد َ
سؤؤؤؤلَ َ
د إَ هن ه َ
علَ ْي ُك ْم َوأ ُ َح هل لَكُؤ ْم همؤا
ٱّلِل َ
اب ه َ
َوٱ ْل ُمحْ َ
س َ
لنَاَُ َم َن ٱلنَ َ
آء َإاله َما َملَ ْكََ أ َ ْي َمانُ ُك ْم َكت َ َ
ين َ
سؤافَ َح َ
َو َرا َء َذ َل ُك ْم أَن ت َ ْبت َ ُواْ َبأ َ ْم َوا َل ُك ْم محْ َلؤنَ َ
سؤت َ ْمت َ ْعت ُ ْم َبؤ َه
ين فَ َمؤا ٱ ْ
غي َْؤر ُم َ
علَ ْي ُك ْم َفي َما ت َ َرا َ
ور ُه هن فَ َري َ
ة ْيت ُ ْم َبؤ َه َمؤن َب ْعؤ َد
ةةً َوالَ ُجنَا َد َ
َم ْن ُ هن فَآتُو ُه هن أ ُ ُج َ
ع َليما ً َح َكيما ً
ٱّلِل ك َ
ٱ ْل َ َري َ
َان َ
ة َة إَ هن ه َ
والمعنى اهجمالي لييتين:
َح هر َم هللا علؤيكم أن تتزوجؤوا أم ؤاتكم وبنؤاتكم وأهؤواتكم وعمؤاتكم وهؤاالتكم وبنؤاَ
األخ وبنؤؤاَ األهؤؤَ وأم ؤؤاتكم الالتؤؤى أرةؤؤعنكم وأهؤؤواتكم مؤؤن الرةؤؤاعة ،وأم ؤؤاَ
نسؤؤا كم ،والمحرمؤؤاَ ل يؤؤر النسؤؤب :أم ؤؤاَ الرةؤؤاعة ،واألهؤؤواَ مؤؤن الرةؤؤاعة،
وأم اَ الزوجاَ وبناَ الزوجاَ من غير األزواج إذا دهلتم ب ن ،وزوجؤاَ أبنؤاء
الللب ،والجم بين األهتين ،وما سلد فى الجاهلية فذنه مع ،و عنه إن هللا غ ؤور
لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤلد قبؤؤؤؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ،رحؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم بكؤؤؤؤؤؤؤؤؤم فيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا شؤؤؤؤؤؤؤؤؤرع لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤم
وحؤؤرم علؤؤيكم نكؤؤاد المتزوجؤؤاَ مؤؤن النسؤؤاء عامؤؤة ،حرا ؤؤر وغيؤؤر حرا ؤؤر ،إال مؤؤن
س ؤبَيَتم وملكؤؤتم مؤؤن ن فؤؤى حؤؤرب بيؤؤنكم وبؤؤين الك ؤؤار ،فؤؤذن نكؤؤاح ن السؤؤاب ين سؤؤر
َ
بالسبى ،فيلرن حالال ً لكم بعد استبراء أرحؤام ن  ،فؤالزموا مؤا كتؤب هللا علؤيكم فؤى
تحريم ما حرم ،ولكم فيما عدا هْالء المْمناَ المحرماَ أن تِلبوا بأموالكم نساء
تتزوجون ب ن ،ال تقلؤدون الزنؤا أو المهادنؤة ،فؤأى نسؤاء اسؤتمتعتم ب ؤن وتلؤذذتم
ب ن ,بعد الزواج الشرعي من ن ,فوفوهن م ورهن التى قؤدهرتم ل ؤن حقؤا ً علؤيكم ال
تسامع فيه تْدونه فى موعد ،وال حرج عليكم فيما تم بينكم عؤن تؤراص مؤن تنؤازل
زوجة عن بعص م رها أو زياد زوج فيه ،إن هللا كان ولم يزل ُم ه
ِ َلعا ً على شؤ ون
العباد ،حكيما يشرع لعباده من األحكام ما يللع به أمرهم ()1
ً

قال القرِبي:
سؤؤتا ً مؤؤن ر َ
ولؤ ْر ،وألحقؤؤَ السؤؤنةُ المتؤؤواتر
سؤبْعا ً مؤؤن النسؤؤب و َ
فحؤؤرم هللا َ
ةؤؤاع َ
2
سابعة :وذلَ الجم بين المرأ وعمت ا  ،ونم عليه اهجماع وثبتَ الرواية عؤن
ٱبن عباأ قال :حؤرم مؤن النسؤب سؤب  ,ومؤن اللؤ ر سؤب  ،وتؤال هؤذه اكيؤة وقؤال
 -1تفسير المنتخب ص112-111 :

 - 2اآلية حرمت الجمع بين األختين حتى ال تقطع الرحم بينهما لكونهما ضرتين ,لذا جاءت السنة بتحريم
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها الشتراكهما في نفس العلة وهي قطع الرحم.
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لؤنَاَُ
عمرو بن سالم مولى األنلار مثل ذلَ ،وقال :السابعة قوله تعؤالىَ { :وٱ ْل ُمحْ َ
أهك ()1
فالسؤؤؤؤب المحرمؤؤؤؤاَ مؤؤؤؤن النسؤؤؤؤب :األُم ؤؤؤؤاَ وإن علؤؤؤؤون ,والبنؤؤؤؤاَ وإن نؤؤؤؤزلن,
واألهواَ ,والعماَ ,والهاالَ ،وبناَ األخ ,وبناَ األُهَ
ويحؤؤرم مؤؤن النسؤؤاء مؤؤثل ن بالرةؤؤاع لمؤؤا فؤؤي اللؤؤحيحين:البهاري( )4811ومسؤؤلم
( )1444عن عا شؤة أم المؤْمنين :أن رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم قؤال " :إن
الرةؤؤؤاعة تحؤؤؤرم مؤؤؤا تحؤؤؤرم الؤؤؤوالد "  ،وفؤؤؤي ل ؤؤؤ لمسؤؤؤلم( " :)1445يحؤؤؤرم مؤؤؤن
الرةاعة ما يحرم من النسب "
ويحؤؤرم بسؤؤبب الملؤؤاهر :أُم اَ الزوجؤؤاَ ,والربا َؤؤب :أي بنؤؤاَ الزوجؤؤاَ مؤؤن
أزواج أهر ,وزوجاَ األبناء الذين من الللب أو الرةاع وليأ بالتبني ,وزوجاَ
األبؤؤاء ,والجم ؤ بؤؤين األُهتؤؤين ،والجمؤؤ بؤؤين المؤؤرأ وعمت ؤؤا أو هالت ؤؤا ,والنسؤؤاء
المتزوجاَ من غيرهم قبل ِالق ن أو وفا أزواج ن وانقةاء عدت ن
* وجم ور السلد ذهبوا إلى أن األُم تحرم بالعقد علؤى االبنؤة ،وال تحؤرم االبنؤة إال ه
بالدهول باأل ُ َم؛ وب ذا قول جمي أ مة ال َتْوى باألملار
وقالَ ِا ة  :األُم والربيبة سواء ،ال تحرم من ما واحد إال ه بالدهول باألُهرى
* وقال ابن عبد البر :وجماعة ال ق اء مت قون على أنه ال يحل الجم بين األهتؤين
بملَ اليمين في الوِء كما ال يحؤل ذلؤَ فؤي النكؤاد ,وقؤد أجمؤ المسؤلمون علؤى أن
ع همات ُ ُك ْم َو َهاالَت ُ ُك ْم إلى لهؤر اكيؤة)
علَ ْي ُك ْم أ ُ هم َ ات ُ ُك ْم َو َبنَات ُ ُك ْم َوأ َ َه َوات ُ ُك ْم َو َ
معنى( ُح َر َمَْ َ
أن النكاد وملَ اليمين في هْالء كل ن سواء أهك ()2

وقال الشنقيِي:
َين َمؤ ْ
قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤه تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤالىَ { :و َحالَ َؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ُل أ َ ْبنَؤؤؤؤؤؤؤؤؤا َ ُك ُم ٱلهؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ َ
لؤؤؤؤؤؤؤؤؤالَ َب ُك ْم اكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
ؤؤؤؤؤؤؤؤن أ َ ْ
ي م منه أن حليلة دعيه الذي تبناه ال تحرم عليؤه ،وهؤذا الم ؤوم لؤرد بؤه تعؤالى
ةى َز ْي ٌد َم ْن َ ا َو َ
علَؤى ٱ ْل ُم ْؤْ َم َن َ
ِرا ً َز هوجْ نَا َك َ ا َل َك ْي الَ َيك َ
في قوله {:فَلَ هما قَ َ
ج
ُؤون َ
ين َح َؤر ٌ
ة ْواْ َم ْن ُ هن َو َ
ِرا ً َوك َ
فَيۤ أ َ ْز َواجَ أ َ ْد َعيَآ َ َ ْم َإ َذا قَ َ
ٱّلِل َم ْعُوال [األحزاب]37 :
َان أ َ ْم ُر ه َ
ؤؤولُكُم بَؤؤؤأ َ ْف َوا َه ُك ْم [األحؤؤؤزاب]4 :
وقولؤؤؤهَ {:و َمؤؤؤا َجعَؤؤؤ َل أ َ ْد َعيَؤؤؤآ َء ُك ْم أ َ ْبنَؤؤؤآ َء ُك ْم َذ َل ُكؤؤؤ ْم قَؤ ْ
وقولؤؤؤؤؤه {:همؤؤؤؤؤا َكؤ َ
ؤؤؤؤان ُم َح همؤؤؤؤؤ ٌد أ َ َبؤؤؤؤؤآ أ َ َحؤؤؤؤؤ ٍد َمؤؤؤؤؤن َر َجؤؤؤؤؤا َل ُك ْم [األحؤؤؤؤؤزاب ]40 :اكيؤؤؤؤؤة
أما تحريم منكوحة االبؤن مؤن الرةؤاع ف ؤو مؤأهوذ مؤن دليؤل هؤارج وهؤو تلؤريحه

 -1تفسير القرطبي()90/5
 -2ذكره ابن كثير في ت سيره ()472/1
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الرةاع ما يحؤرم مؤن النسؤب " والعلؤم عنؤد
للى هللا عليه وسلم بأنه " :يحرم من َ
هللا تعالى أهك ()1

وعند الشيعة :قال الكاشاني في (اللافي):
فؤؤي ال قيؤؤه والت ؤؤذيب :عؤؤن أميؤؤر المؤؤْمنين عليؤؤه السؤؤالم إذا تؤؤزوج الرجؤؤل المؤؤرأ
حرمَ عليه ابنت ا إذا دهل باألم فذذا لم يدهل باألم فال بأأ أن يتؤزوج باالبنؤة وإذا
تزوج االبنة فدهل ب ا أو لؤم يؤدهل ب ؤا فقؤد حرمؤَ عليؤه األم وقؤال :الربا ؤب حؤرام
كن في الحجر أولم يكن وفي روايؤة أهؤرى قؤال الربا ؤب علؤيكم حؤرام مؤ األم ؤاَ
التي قد دهل ب ن في الحجور وغير الحجور واألم اَ مب ماَ دهؤل بالبنؤاَ أو لؤم
يدهل ب ن
وفي أهرى قال :هذه مستثناه وهذه مرسلة وأم اَ نسا كم ,فما ورد عن م بهالد
ذلَ محمول على التقية لموافقة العامة ومهال ة القرلن
وفي الكافي :عن أبي الحسن عليه السالم أنه س ل عن الرجل يتزوج المرأ متعة
أيحل له أن يتزوج ابنت ا قال:ال
وعن اللاد عليه السالم في الرجل تكون له الجارية يليب من ا أيحل له أن
ينكع ابنت اق قال :ال هي مثل قول هللا تعالى {وربا بكم الالتي في حجوركم
وعنه عليه السالم أنه س ل عن رجل ِل امرأته فبانَ منه ول ا ابنة مملوكة
فاشتراها أيحل له أن يِأهاق قال :ال
وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنت ا فيِأ إحداهما فتموَ وتبقى األهرى
أيللع له أن يِأهاق قال :ال
إلى أن قال :وفي الت ذيب :عنه -أي اللاد  -عن أبيه علي ما السالم في أهتين
مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا ً قال :قال علي عليه اللال والسالم :أحلت ما
لية وحرمت ما لية أهرى وأنا أن ى عن ا ن سي وولدي
أقول(الكاشاني) :اكية المحللة قوله سبحانه {والذين هم ل روج م حاف ون إال
على أزواج م أو ما ملكَ أيمان م واكية المحرمة هي قوله عز وجل {وأن
تجمعوا بين األهتين ومورد الحل والحرمة ليأ إال الوِء هالة دون الجم في
الملَ كما نه لاحب الت ذيب ف ن أن لية الحل لية الملَ ولية التحريم لية الوِء
ومما يدل على ذلَ لريحا ً ما رواه فيه عن الباقر عليه السالم أنه س ل عما يروي
الناأ عن أمير المْمنين عليه السالم عن أشياء من ال روج لم يكن يأمر ب ا وال
ين ى عن ا إال ن سه وولده فقيل كيد يكون ذلَق قال أحلت ا لية وحرمت ا أهرى
 -1تفسير أضواء البيان ( )233/1
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فقيل هل اكيتان يكون إحداهما نسهَ األهرى أم هما محكمتان ينب ي أن يعمل
ب ما فقال :قد يبين ل م إذ ن ى ن سه وولده قيل :ما منعه أن يبين ذلَ للناأق
قال :هشي أن ال يِاع ,ولو أن أمير المْمنين عليه السالم ثبتَ قدماه أقام كتاب
هللا كله والح كله
والعياشؤؤي :عؤؤن اللؤؤاد عليؤؤه السؤؤالم انؤؤه سؤؤ ل عؤؤن األهتؤؤين المملؤؤوكتين يؤؤنكع
إحداهما أَتحل له األهرى فقال ليأ له أن ينكع األهرى إال دون ال رج وإن لم ي عل
ف و هير له ن ير تلَ المرأ تحيص فتحرم على زوج ا أن يأتي ا في فرج ؤا لقؤول
هللا تعالى {وال تقربوهن حتى يِ ؤرن قؤال { :وأن تجمعؤوا بؤين األهتؤين إال مؤا قؤد
سؤؤلد يعنؤؤي فؤؤي النكؤؤاد ,فيسؤؤتقيم الرجؤؤل أن يؤؤأتي امرأتؤؤه وهؤؤي حؤؤا ص فيمؤؤا دون
ال رج أهك()1
قؤؤال القمؤؤي( :)2قولؤؤه { :والمحلؤؤناَ مؤؤن النسؤؤاء إال مؤؤا ملكؤؤَ أيمؤؤانكم يعنؤؤي أمؤؤة
الرجؤؤل إذا كؤؤان قؤؤد زوج ؤؤا مؤؤن عبؤؤده ثؤؤم أراد نكاح ؤؤا فؤؤر بين مؤؤا واسؤؤتبرأ رحم ؤؤا
بحيةؤؤة أو حيةؤؤتين فؤؤذذا اسؤؤتبرأ رحم ؤؤا حؤؤل لؤؤه أن ينكح ؤؤا* وقولؤؤه { :كتؤؤاب هللا
علؤؤيكم يعنؤؤي حجؤؤة هللا علؤؤيكم فيمؤؤا يقؤؤول { وأحؤؤل لكؤؤم مؤؤا وراء ذلكؤؤم أن تبت ؤؤوا
بأموالكم محلنين غير مسافحين يعني يتزوج بمحلنة غير زانية مسافحة قولؤه
{ فما استمتعتم به من ن قال اللؤاد عليؤه السؤالم { :فمؤا اسؤتمتعتم بؤه مؤن ن -
إلى أجل مسمى -فآتوهن أجورهن فريةة قال اللاد عليؤه السؤالم :ف ؤذه اكيؤة
دليل على المتعة أهك

** فالشيعة قد وافقوا أهل السنة في كثير مما سب بيانه من ت سير هاتين اكيتؤين
الكريمتين  ,وهال وهم فيما يلي:
أوالً :أن السيد الذي تنازل عن حقه في االستمتاع بأمتؤه -ملؤَ يمينؤه -وزوج ؤا مؤن
رج ٍل ما ,ثم أراد بعد فتؤر أن يعؤود فؤي ذلؤَ ,فلؤه الحؤ فؤي ذلؤَ بعؤد أن تسؤتبريء
بحيةة أو حيةتين,وذلَ باِؤل ,ألن الِؤال مؤن حؤ الؤزوج وحؤده ل ؤاهر القؤرلن
{و َإن َ
ِله ْقت ُ ُمو ُه هن َمن قَبْؤ َل أَن ت َ َمسؤو ُه هن اكية [البقر  ] 237:وقؤال
كما قال تعالىَ :
َ ث ُ هم َ
تعالى{ :يَا أَي َ ا الهذ َ
ِله ْقت ُ ُمو ُه هن َمن قَبْؤ َل أَن ت َ َمسؤو ُه هن
َين ل َمنُوا إَ َذا نَ َكحْ ت ُ ُم ا ْل ُم ْْ َمنَا َ
ؤؤؤراحا ً َج َمؤؤؤؤيالً
علَؤؤؤؤ ْي َ هن َمؤ ْ
فَ َمؤؤؤؤا لَ ُكؤؤؤؤ ْم َ
ؤؤؤر ُحو ُه هن َ
ؤؤؤن َعؤؤؤؤ هد ٍ ت َ ْعتَؤؤؤؤدونَ َ ا فَ َمتَعُؤؤؤؤو ُه هن َو َ
سؤ َ
سؤ َ
ؤن
[األحؤؤزاب ]49:وللحؤؤدي الحسؤؤن الؤؤذي رواه ابؤؤن ماجؤؤة( )2081وغيؤؤره عؤؤن ا ْبؤ َ
سؤ َؤيدَي
ّللاُ َ
َ
سؤؤو َل ه َ
ي َ
ّللا َإ هن َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
سؤله َم َر ُج ؤ ٌل ,فَقَؤؤا َلَ :يؤؤا َر ُ
عبهؤ ٍ
ل ؤلهى ه
ؤاأ قَؤؤا َل:أَت َى النه َب ؤ ه
علَيْؤ َه
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
َز هو َجنَي أ َ َمتَهُ َو ُه َو يُ َري ُد أ َ ْن يُ َ َر َ بَ ْينَي َوبَ ْينَ َ ا ,قَا َل:فَ َ
ل َع َد َر ُ
لؤلهى ه

 -1الصافي (  )435-438/1وانظر تفسير العياشي()232/1
 -2تفسيرالقمي ()135-136/1
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ج َ
اأ َما بَا ُل أ َ َح َد ُك ْم يُ َؤز َو ُ
عبْؤ َدهُ أ َ َمتَؤهُ ثُؤ هم يُ َريؤ ُد أ َ ْن يُ َ َؤر َ
َو َ
سله َم ا ْل َم ْنبَ َر فَقَا َل :يَا أَي َ ا النه ُ
بَ ْينَ ُ َما  ,إَنه َما ال ه
سا َ "
ِ َال ُ َل َم ْن أ َ َه َذ بَال ه
ثانيًا :جواز الجم  -عندهم -بين المرأ وعمت ا أو هالت ا مهال ين بؤذلَ مؤا ثبؤَ
في اللؤحيحين وغيرهمؤا مؤن ُ
ِؤ ُر عؤن أبؤي هريؤر أن رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه
هالَت ؤا" ()1ورواه البهؤاري عؤن جؤابر()2
علَى َ
وسلم ن ى أن ت ُ ْن َك ُع ا ْل َم ْرأ َ ُ َ
ع همتَ َ ؤا أو َ َ َ
والحدي مروي عن جماعة من اللحابة
على و عبد هللا بن مسعود و عبد
قال البي قي  ":فذنه-أي :هذا الحدي  -يروى عن
ٍ
هللا بؤؤن عمؤؤر و عبؤؤد هللا بؤؤن عبؤؤاأ و عبؤؤد هللا بؤؤن عمؤؤرو بؤؤن العؤؤام وأبؤؤى سؤؤعيد
الهدرى وأنأ بؤن مالؤَ رةؤى هللا تعؤالى عؤن م أجمعؤين ومؤن النسؤاء عؤن عا شؤة
رةى هللا عن ا كل م عن النبي للى هللا عليه وسلم" أهك()3
وإنمؤؤا ن ؤؤى النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم عؤؤن الجمؤ بؤؤين المؤؤرأ وعمت ؤؤا أو المؤؤرأ
وهالت ا لن أ العلة التي ن ى هللا عن ا في الجم بين األهتين
ةؤةً
ؤور ُه هن فَ َري َ
ثالثًا :أن م استدلوا بقوله تعالى{ :فَ َما ٱ ْ
ست َ ْمت َ ْعت ُ ْم َب َه َم ْن ُ هن فَؤآتُو ُه هن أ ُ ُج َ
ة ؤ ْيت ُ ْم َب ؤ َه َمؤؤن بَ ْع ؤ َد ٱ ْل َ َري َ
علَ ؤ ْي ُك ْم فَي َمؤؤا ت َ َرا َ
ة ؤ َة علؤؤى إباحؤؤة نكؤؤاد المتعؤؤة
َوالَ ُجنَؤؤا َد َ
وقالوا:إنه حالل إلى يوم القيامة وهذا هالد الح بل وذكؤروا فؤي فةؤل ا روايؤاَ
ؤؤاهر الؤؤبِالن ال ؤؤدد من ؤا نشؤؤر الرزيلؤؤة والقةؤؤاء علؤؤى الِ ؤؤر والع ؤؤاد فؤؤي
المجتم المسلم لذا ف ي تعِي للمتمتؤ ثوابًؤا ع يمؤا ً لؤم يؤذكروا عُشؤر هؤذا الثؤواب
لمن يتزوج زوا ًجا دا ًمؤا وتحؤذر مؤن تؤرَ التمتؤ  -مؤ أن الرسؤول لؤلى هللا عليؤه
وسلم ولل بيته لم يتمت من م أحد: -ومن هذه الرواياَ" :المؤْمن ال يكمؤل إيمانؤه
حتى يتمت " و" ما من رجل تمت ثم اغتسؤل إال هلؤ هللا مؤن كؤل قِؤر تقِؤر منؤه
سبعين ملكًا يست رون له إلى يوم القيامة ,ويلعنون متجنب ا إلى أن تقوم الساعة"
وفي أهرى "غ ر هللا له بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد الشعر إلر()4

قال الهو ي :
-1رواه أحمد( )7456والبخاري( )4820ومسلم ( )1408وأبو داود( )2065والترمذي()1126

والنسائي( )3292وابن ماجة( )1929وغيرهم.

 -2رواه أحمد ( )14674والبخاري( )4819وابن حبان ( )4114وغيرهم.

 -3أنظر  :سنن البي قي ()166/7
 - 4أن ر هذه النلوم وغيرها في كتاب م تاد الكرامة ( ,)441-446/14ووسا ل الشيعة()436-496/14
ورسالة المتعة للم يد و قد ذكر في ا  43رواية ومن ا رواياَ قليلة في آخرها تنهى عن المتعة لمن تدبرها لوال
التحريف والتأويل الفاسد .
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فقد اشت ر بين علماء أهل السنة أن حلية المتعة قؤد نسؤهَ  ،وثبؤَ تحريم ؤا إلؤى
يؤؤوم القيامؤؤة  ،وقؤؤد أجمعؤؤَ الشؤؤيعة اهماميؤؤة علؤؤى بقؤؤاء حليؤؤة المتعؤؤة وأن اكيؤؤة
المباركة لم تنسر  ،ووافق ؤم علؤى ذلؤَ جماعؤة مؤن اللؤحابة والتؤابعين  ،قؤال ابؤن
حزم  :ثبَ على إباحت ا  -المتعة  -بعد رسول هللا للى هللا عليه وللؤه ابؤن مسؤعود
 ،ومعاويؤؤة  ،وأبؤؤو سؤؤعيد  ،وابؤؤن عبؤؤاأ  ،وسؤؤلمة  ،ومعبؤؤد ابنؤؤا أميؤؤة بؤؤن هلؤؤد ،
وجابر  ،وعمرو بن حري  ،ورواه جؤابر عؤن جميؤ اللؤحابة  " :مؤد رسؤول هللا
للى هللا عليه ولله وأبي بكر وعمر إلى قرب لهر هالفة عمؤر " ثؤم قؤال  " :ومؤن
التؤؤؤؤابعين ِؤؤؤؤاووأ  ،وسؤؤؤؤعيد بؤؤؤؤن جبيؤؤؤؤر  ،وعِؤؤؤؤاء وسؤؤؤؤا ر فق ؤؤؤؤاء مكؤؤؤؤة "1
ونسؤؤب شؤؤير االسؤؤالم المرغينؤؤاني القؤؤول بجؤؤواز المتعؤؤة إلؤؤى مالؤؤَ  ،مسؤؤتدال عليؤؤه
بقوله  " :ألنه  -نكاد المتعة  -كان مباحا فيبقى إلى أن ي ر ناسهه "
ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الةؤرور فؤي روايؤة  ,وقؤد تؤزوج
ابؤؤن جؤؤريع أحؤؤد األعؤؤالم وفقيؤؤه مكؤؤة فؤؤي زمنؤؤه سؤؤبعين امؤؤرأ بنكؤؤاد المتعؤؤة, 2
وسنتعرص إن شاء هللا تعالى للبح في هذا الموةوع عند ت سيرنا اكيؤة الكريمؤة
 ،ولكنا نتعرص هنا تعرةؤا إجماليؤا هثبؤاَ أن مؤدلول اكيؤة المباركؤة لؤم يؤرد عليؤه
ناسر
وبيان ذلَ  :أن نسر الحكم المذكور في ا يتوقد
أوال  :على أن المراد من االستمتاع في اكية هو التمت بالنساء بنكاد المتعة

()3

ثانيا  :على ثبوَ تحريم نكاد المتعة بعد ذلَ
أما األمر األول  " :إراد التمت بالنساء من االستمتاع " فال ريؤب فؤي ثبوتؤه وقؤد
تةؤؤافرَ فؤؤي ذلؤؤَ الروايؤؤاَ عؤؤن الِؤؤريقين  ،قؤؤال القرِبؤؤي  :قؤؤال الجم ؤؤور المؤؤراد
رد عليه وحين أنه أخطأ في هذا اإلطالق فقال( :في
 - 1تتبع الحاف ابن حجر رحمه هللا كالم ابن حزم و ه
جميع ما أطلقه نظر )...و تتبع الروايات في ذلك  ,و هحين أن غالب ما نسب إلى هؤالء الصحابة الذين ذكرهم

ابن حزم كان قبل تحريم المتعة ,وذكر ما يفيد تراجعهم عنها بعد ثبوت التحريم ...ثم ختم ابن حجر بقوله :إن
ابن حزم نفسه قد اعترف مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى هللا عليه وسلم( :إنها حرام إلى يوم القيامة).

أنظر البن حجرفي ذلك كتابيه:تلخيص الحبير( )160/3وفتح الباري..

 - 2ثبت تراجع ابن جريج عن ذلك فيما رواه أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة":
اشهدوا أني قد رجعت عنها بعدما حدثهم فيها ثمانية عشر حدي ًثا أنها ال بأس بها "أنظر تلخيص

الحبير()160/3

 -3ال نسلم بأن نكاح المتعة هو المراد من اآلية فليست اآلية صريحة في ذلك.نعم من المفسرين من ذكر
هذا ومنهم من أنكره فليست اآلية قطعية الداللة على ذلك  ,فال حجة فيها على حلية نكاح المتعة ,إنما

االستدالل جاء من السنة على اإلباحة ثم على نسخها بالتحريم فالسنة هي التي أباحته وهي التي نسخته.
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نكاد المتعة الذي كان في لدر اهسالم  ،وقرأ ابؤن عبؤاأ  ،وأبؤي  ،وابؤن جبيؤر "
فما استمتعتم به من ن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن "  ،ومؤ ذلؤَ فؤال يلت ؤَ
إلؤؤى قؤؤول الحسؤؤن بؤؤأن المؤؤراد من ؤؤا النكؤؤاد الؤؤدا م  ،وأن هللا لؤؤم يحؤؤل المتعؤؤة فؤؤي
كتابه( ,)1ونسب هؤذا القؤول إلؤى مجاهؤد  ،وابؤن عبؤاأ أيةؤا  ،والروايؤاَ المرويؤة
عن ما أن اكية نزلَ في المتعة تكذب هذه النسؤبة  ،وعلؤى كؤل حؤال فؤذن است اةؤة
الرواياَ في ثبوَ هذا النكاد وتشريعه ت نينا عن تكلد إثباته  ،وعن إِالة الكؤالم
فيه
وأمؤؤا األمؤؤر الثؤؤاني  " :تحؤؤريم نكؤؤاد المتعؤؤة بعؤؤد جؤؤوازه " ف ؤؤو ممنؤؤوع( ،)2فؤؤذن مؤؤا
يحتمل أن يعتمد عليه القا ل بالنسر هؤو أحؤد أمؤور  ،وجميع ؤا ال يلؤلع الن يكؤون
ناس ًها  ،وهي :
 - 1إن ناسؤؤه ا هؤؤو قولؤؤه تعؤؤالى  ":يؤؤا أي ؤؤا النبؤؤي إذا ِلقؤؤتم النسؤؤاء فِلقؤؤوهن
لعدت ن  " 1 : 65ونسب ذلَ إلى ابن عباأ ولكؤن النسؤبة غيؤر لؤحيحة  ،فذنؤَ
ملرا على إباحة المتعة ِيلة حياته
ستعرد أن ابن عباأ بقي
ً
والجواب عن ذلَ اهر  ،الن االلتؤزام بالنسؤر إن كؤان ألجؤل أن عؤدد عؤد المتمتؤ
ب ا أقل من عد المِلقة فال داللة في اكية  ،وال في غيرها  ،علؤى أن عؤد النسؤاء
ال بد وأن تكؤون علؤى نحؤو واحؤد  ،وإن كؤان ألجؤل أنؤه ال ِؤال فؤي نكؤاد المتعؤة ،
فليأ ليية تعرص لبيان موارد الِال  ،وأنه فؤي أي مؤورد يكؤون وفؤي أي مؤورد
ال يكون وقد نقل في ت سير المنار عن بعؤص الم سؤرين أن الشؤيعة يقولؤون بعؤدم
العد في نكاد المتعة
سبحانَ الل م هذا ب تان ع يم وهذه كتب فق اء الشيعة مؤن قؤدما م ومتؤأهري م
 ،ليأ في ا مؤن نسؤب إليؤه هؤذا القؤول  ،وإن كؤان علؤى سؤبيل الشؤذوذ  ،فةؤال عؤن
كونؤؤه مجمعؤؤا عليؤؤه بيؤؤن م  ،وللشؤؤيعة م ؤ هؤؤْالء الؤؤذين ي تؤؤرون علؤؤي م األقاويؤؤل ،
وينسبون إلي م األباِيل يوم تجتم فيه الهلوم  ،وهنالَ يهسر المبِلون
 - 2إن ناسؤؤه ا قولؤؤه تعؤؤالى  " :ولكؤؤم نلؤؤد مؤؤا تؤؤرَ أزواجكؤؤم  " 12 : 4مؤؤن
حي أن المتمت ب ا ال تر وال تور فال تكون زوجة ونسب ذلَ إلؤى سؤعيد بؤن
المسيب  ،وسالم بن عبد هللا  ،والقاسم بن أبي بكر
لؤا كيؤة اهر
الجواب  :إن ما دل على ن ي التوار في نكؤاد المتعؤة يكؤون مهل ً
وال دليل علؤى أن الزوجيؤة بمِلق ؤا تسؤتلزم التؤوار وقؤد ثبؤَ أن الكؤافر ال يؤر

 -1بل هو الظاهر من اآلية للمتأمل كما سيتضح من كالمنا ومن كالم الشنقيطي واأللوسي فيما سيأتي
 -2بل هو الثابت عن النبي برواية عدة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي هللا عنه كما سيأتي
328
This file was downloaded from QuranicThought.com

المسؤؤلم  ،وأن القاتؤؤل ال يؤؤر المقتؤؤول  ،وغايؤؤة مؤؤا ينتجؤؤه ذلؤؤَ أن التؤؤوار مهؤؤتم
بالنكاد الدا م  ،وأين هذا من النسر ق
 - 3إن ناسه ا هو السنة  ،فقد رووا عن علي عليه السالم أنه قال البن عبؤاأ :
" إنَ رجل تا ه إن رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وللؤه ن ؤى عؤن المتعؤة وعؤن لحؤوم
الحمر األهلية زمن هيبر "()1
وروى الربي بن سبر عن أبيه قال  " :رأيَ رسول هللا  -م  -قا ًمؤا بؤين الؤركن
والباب وهو يقول  :يا أي ا الناأ إني قد أذنَ لكم في االستمتاع من النسؤاء  ،وإن
هللا قد حرم ذلؤَ إلؤى يؤوم القيامؤة  ،فمؤن كؤان عنؤده مؤن ن شؤ فليهؤل سؤبيله  ،وال
تأهذوا مما لتيتموهن شي ا "()2
وروى سلمة عن أبيه قال  " :رهم رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وللؤه عؤام أوِؤاأ
في المتعة ثالثا ثم ن ى عن ا (")3
والجواب :
مرارا
أوال  :إن النسر ال يثبَ بهبر الواحد  ،وقد تقدم
ً
ثانيؤؤا  :إن هؤؤذه الروايؤؤاَ معارةؤؤة بروايؤؤاَ أهؤؤل البيؤؤَ  -ع  -المتؤؤواتر التؤؤي دلؤؤَ
على إباحة المتعة  ،وأن النبي لم ينه عن ا أب ًدا
ثالثا  :إن ثبوَ الحرمة في زمؤان مؤا علؤى ع ؤد رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وللؤه ال
يك ي في الحكم بنسر اكية  ،لجواز أن يكون هذا الزمؤان قبؤل نؤزول اهباحؤة  ،وقؤد
است اةَ الرواياَ من ِر أهل السنة على حلية المتعة في األزمنؤة األهيؤر مؤن
حيا رسول هللا للى هللا عليه ولله إلى زمان من هالفة عمؤر  ،فؤذن كؤان هنؤاَ مؤا
يهال ا ف و مكذوب وال بد من ِرحه انت ى كالمه ()4
وال يه ي ما في كالم الهو ي من م الِاَ ف و يرى أن اكية نم فؤي إباحؤة نكؤاد
المتعة ,وهذا النم لم ينسر ,ورد كالم من قال بأن اكية فؤي النكؤاد الؤدا م وليسؤَ
في نكاد المتعة ,كالحسن وغيره ,م أن اكية ليسَ لريحة فؤي نكؤاد المتعؤة ,بؤل
فسرها بذلَ البعص ,كما فسؤرها اكهؤرون بالنكؤاد الؤدا م,وهو الحؤ  ,كمؤا سؤيأتي,
 -1رواه مالَ في الموِأ( )1129والبهاري( )3979ومسلم( )1407والِبراني في األوسِ()2244
وغيرهم وهذا الحدي رواه عن علي ٍ لل بيته ف و من ِري عبد هللا وحسن ابني محمد بن علي بن أبي ِالب
عن أبي ما محمد عن علي رةي هللا عنه
 -2رواه مسلم( )1406وغيره
 -3رواه مسلم( )1405وغيره ,وان ر ِر هذه األحادي وغيرها في سنن البي قي( , )200-207/7باب
نكاد المتعة وفي لهر رواية في هذا الباب(رقم )13960 :بسنده عن بسام الليرفي قال  :سألَ جع ر بن
محمد عن المتعة ,فول ت ا ,فقال لي :ذلَ الزنا"
 -4ت سيرالبيان للهو ي )314-318/1(:
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لا لري ًحا في نكاد المتعة ثم يدعي عدم نسؤه ا بؤدعوى أن السؤنة
فكيد يجعل ا ن ً
ال تنسر القرلن
وقد رأينا أن اكية في الزواج الشرعي الدا م ال في نكاد المتعة كما هو ؤاهر مؤن
السؤؤيا القرلنؤؤي الؤؤذي ذُكؤؤرَ فيؤؤه اكيؤؤة ولؤؤذلَ قؤؤال هللا تعؤؤالى فؤؤي اكيؤؤة التؤؤي تلي ؤؤا
ست َ َِ ْ َمن ُك ْم َ
َ فَ َم ْ
ؤن همؤا َملَكَؤَْ
َ ا ْل ُم ْْ َمنَؤا َ
لنَا َ
ِ ْوال ً أَن يَن َك َع ا ْل ُمحْ َ
مباشر َ :و َمن له ْم يَ ْ
َ- إلؤؤى قولؤؤهَ  -ذ َلؤؤََ َل َمؤ ْ
ي ا ْلعَنَؤؤََ َم ؤ ْن ُك ْم َوأَن
أ َ ْي َمؤؤانُكُم َمؤؤن فَتَيَؤؤاتَ ُك ُم ا ْل ُم ْْ َمنَؤؤا َ
ؤن َه َ
شؤ َ
ّللاُ َ
ور هر َحي ٌم[ النساء]25:
تَ ْ
ل َب ُرواْ َهي ٌْر له ُك ْم َو ه
غُ ٌ
فأرشد الذين ال يستِيعون الزواج من الحر الع ي ة لقلة ذاَ اليد أن يتزوجوا ممؤا
ملكَ أيمانك م إذا كانوا يهشون العنَ ،ثم بَيهن ل م أن يلبروا حتى ي ني م هللا مؤن
فةؤؤله فيتزوجؤؤوا الحؤؤر الع ي ؤؤة ف ؤؤو هيؤؤر ل ؤؤم مؤؤن زواج األ َ َمؤة ,ولؤؤو كانؤؤَ المتعؤة
حالال ً كما يزعمون لجعل ؤا حؤالً ل ؤم ,ولؤم يرشؤدهم إلؤى زواج اهمؤاء الؤذي فيؤه ر ٍ
للذريهة ,أو اللبر على مشقة العزوبة وعنت ا
وقؤد أمؤؤر هللا تعؤؤالى َمؤؤن لؤؤم يؤتمكن مؤن الؤؤزواج الشؤؤرعي  -بسؤؤبب قلؤؤة ذاَ اليؤؤد -أن
يلؤؤزم االسؤؤتع اد ريثمؤؤؤا يرزقؤؤه هللا مؤؤؤن فةؤؤله كؤؤي يسؤؤؤتِي الزواج فقؤؤال تعؤؤؤالى:
ّللاُ َمن فَ ْ
َين الَ يَ َجد َ
د الهذ َ
ة َل َه[ النور,]23:
َ و ْليَ ْ
ست َ ْع َ َ
ُون نَكَاحا ً َحتهى يُ ْنَيَ ُ ُم ه
فلو كانَ المتعة حالال ً لما أمره باالستع اد واالنت ار ريثما تتيسر أمور الزواج بل
ألرشده إلى المتعة كي يقةي وِره بدال ً من المكو والتحر بنار الش و
و على ذلَ فالمقلود باالسؤتمتاع فؤي قولؤه تعؤالى( :فمؤا اسؤتمتعتم بؤه) هؤو التمتؤ
بالزوجؤؤة فؤؤي الؤؤزواج الؤؤدا م ,وقؤؤد أهِؤؤأ الشؤؤيعة عنؤؤدما قلؤؤروا معنؤؤاه علؤؤى زواج
المتعؤؤة ,إذ اللؤؤحيع أن االسؤؤتمتاع فؤؤي الل ؤؤة معناه:االنت اع,فكؤؤل مؤؤا انت ُ ؤ بؤؤه ف ؤؤو
متاع,يقال:اسؤؤتمت الرجؤؤل بمالؤؤه وبولؤؤده ,ويقؤؤال لمؤؤن مؤؤاَ فؤؤي شؤؤبابه :لؤؤم يتمت ؤ
بشبابه  ,وفي القرلن ما يْكد ذلَ فقد قال تعالى {:أ َ ْذ َه ْبت ُ ْم َ
ِ َي َبا َت ُك ْم َفي َح َيا َت ُك ُم الؤد ْن َيا
سؤت َ ْمت َ ْعت ُ ْم
ست َ ْمت َ ْعت ُ ْم َب َ ا [األحقاد  ]20:يعني تعجلتم االنت اع ب ا و قال تعالى {فَا ْ
َوا ْ
ست َ ْمت َ َ الهذ َ
َين َم ْن قَ ْب َل ُك ْم بَ َه َالقَ َ ْم [التوبة ] 69:أي استمتعتم وانت عتم
بَ َه َالقَ ُك ْم َك َما ا ْ
بح كؤؤم مؤؤن الؤؤدنيا وفي سؤؤور األنعؤؤام بؤؤين هللا تعؤؤالى أن بعؤؤص اهنؤؤأ يؤؤوم القيامؤؤة
ست َ ْمت َ َ َب ْع ُ
ص [األنعام]128:
يقولون عن أوليا م من الجن { َربهنَا ا ْ
ةنَا َب َب ْع ٍ
وبذلَ ال يسلم للهو ي وسا ر الشيعة اهمامية ادعاْهم بأن اكية فؤي نكؤاد المتعؤة,
فلؤم يعؤد ل ؤؤم دليؤ ٌل يتمسؤؤكون بؤه علؤؤى هؤذا النكؤؤاد إال مؤن السؤنة  ,ونحؤن نقؤؤول :إن
السؤؤؤنة قؤؤؤد جؤؤؤاءَ بذباحتؤؤؤه ثؤؤؤم بنسؤؤؤهه ,وال هؤؤؤالد فؤؤؤي أن السؤؤؤنة تُنسؤؤؤر بالسؤؤؤنة,
والمتأمل لما ورد بشأن هذا النكاد في علر الرسول للى هللا عليه وسؤلم يجؤد أن
الرسول قد رهم فيه في وقَ ال زواَ والس ر -ال فؤي وقؤَ اهقامؤة  -وذلؤَ لمؤا
ألؤؤاب ألؤؤحابه مؤؤن الشؤؤد والعنؤؤَ بسؤؤبب بعؤؤدهم عؤؤن نسؤؤا م حتؤؤى ولؤؤل الحؤؤال
ببعة م أنه أراد الهلاء,فر ههم ل م النبي في نكاد المتعؤة مؤن أجؤل تلؤَ المشؤقة
ثم ن ى بعد ذلَ عن هذا النكاد وحرمه إلى يوم القيامة ,فعؤن عبؤد هللا بؤن مسؤعود
ش ؤ ْي ٌء ,فَقُ ْلنَؤؤا :أ َ َال
ّللاُ َ
ْأ لَنَؤؤا َ
سؤؤو َل ه َ
ّللا َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
قؤؤالُ :كنهؤؤا نَ ْؤ ُؤزو َم ؤ َ َر ُ
ل ؤلهى ه
س ؤله َم َولَ ؤي َ
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ست َ ْه َليق فَ َن َ انَؤا ع ْ
ب الحؤدي  ,وقؤد
َؤن َذ َلؤََ  ,ثُؤ هم َر هه َ
َن ْ
ؤم لَنَؤا أ َ ْن نَؤ ْن َك َع ا ْل َم ْؤرأ َ َ َبالث ه ْو َ
رواه أحمد( )4113والبهاري( )4787ومسلم( )1404وغيرهم
وفي لؤحيع مسؤلم( )1406فؤي الحؤدي الؤذي فيؤه:أن عبؤدهللا بؤن الزبيؤر قؤام بمكؤة
عؤرص بؤابن
فقال :إن نا ً
سا أعمى هللاُ قلوبَ م كما أعمى أبلؤارهم ي تؤون بالمتعؤة( يُ َ
عباأ) قؤال ابؤن أبؤي عمؤر األنلؤاري:إن ا كانؤَ رهلؤة فؤي أول اهسؤالم لمؤن
َ
الؤدين ون ؤى عن ؤا " وروي
اةِر إلي ا كالميتة والدم ولحم الهنزير  ,ثم أحكم هللاُ
نحو هذا عن ابن عباأ فلعله رج عن فتواه في ن اية األمر
وفي المعجم األوسِ للِبراني( )119/9والسنن الكبرى للبي قي()202/7عؤن سؤالم
ي عبد هللا بن عمر فقيؤل لؤه :إن ابؤن عبؤاأ يؤأمر بنكؤاد
بن عبد هللا بن عمر قال أ ُت َ
المتعة ,فقال ابؤن عمؤر :سؤبحان هللا مؤا أ ؤن ابؤن عبؤاأ ي عؤل هؤذا ,قؤالوا :بلى,إنؤه
يرا إذ كؤان رسؤول هللا لؤلى هللا
يأمر به  ,فقال  :وهل كان ابن عباأ إال غال ًما ل ً
عليه وسلم ,ثم قال ابن عمر :ن انا عن ا رسؤو ُل هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ومؤا ُكنهؤا
مسافحين " فان ر كيد س همى اب ُن عمر نكا َد المتعة س ا ًحا
وفي سنن البي قي()207/7عن أبي ذر قال :إنما أحلَ لنا ألحاب رسول هللا للى
هللا عليؤؤه وسؤؤلم متعؤؤة النسؤؤاء ثالثؤؤة أيؤؤام ثؤؤم ن ؤؤى عن ؤؤا رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه
وسلم "
وفؤؤي سؤؤنن ابؤؤن ماجؤؤة( )1963بسؤؤند حسؤؤن عؤؤن ابؤؤن عمؤؤر قؤؤال لمؤؤا ولؤؤي عمؤؤر بؤؤن
الهِاب هِب الناأ فقال :إن رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم أذن لنؤا فؤي المتعؤة
هللا ال أعلؤم أحؤ ًدا يتمتؤ وهؤو محلؤن إال رجمتؤه بالحجؤار إال
حرم ا و َ
ثالث ًا ثم ه
أن يأتيني بأربعة يش دون أن رسول هللا أحل ا بعد إذ حرم ا " وهؤذا الحؤدي يبؤين
أن عمر لم يحرم نكاد المتعة من تلقاء ن سه بؤل اتباعًؤا لرسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه
ارا لسنته
وسلم ,وإ
ً
أما ما ادعاه الهو ي بأن كل الرواياَ الوارد بتحريم نكاد المتعة البد من ِرح ا
ألن ا تهالد الواق الذي كان عليه المسلمون في ع د الرسؤول وأبؤي بكؤر ولؤم ينؤه
عن ؤؤا أو يحرم ؤؤا إال عمؤؤر بؤؤن الهِؤؤاب ,وهؤؤذا يْكؤؤد -عنؤؤده -كؤؤذب هؤؤذه الروايؤؤاَ,
وهالة أن ا تهالد رواياَ أهل البيَ التي تبيع نكاد المتعة ,مؤ أن روايؤاَ أهؤل
البيَ عندهم متناقةة في هذا الشأن ,في ا الن ي واهباحة ولنذكر بعص الروايؤاَ
عندهم في الن ي عن المتعة وتحريم ا:
 عن عبد هللا بن سؤنان قؤال سؤألَ أبؤا عبؤد هللا عليؤه السؤالم عؤن المتعؤة فقؤال( :التدنأ ن سَ بك ا) ()1
 - 1بحار األنوار ()318/100
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وهؤؤذا لؤؤريع فؤؤي قؤؤول أبؤؤي عبؤؤد هللا جع ؤؤر اللؤؤاد  :إن المتعؤؤة تؤؤدنأ الؤؤن أ ولؤؤو
كانؤؤَ حؤؤؤالال ً لمؤؤؤا لؤؤؤارَ فؤؤؤي هؤؤؤذا الحكؤؤؤم ،ولؤؤؤم يكتؤؤؤد اللؤؤؤاد بؤؤؤذلَ بؤؤؤل لؤؤؤرد
بتحريم ا:
 عن عمار قال :قال أبو عبد هللا عليه السالم لي ولسليمان بؤن هالؤد( :قؤد حرمؤَعليكما المتعة) ()1
 ولما سؤأل علؤي بؤن يقِؤين أبؤا الحسؤن عليؤه السؤالم عؤن المتعؤة أجابؤه( :مؤا أنؤَوذاَق قد أغنى هللا عن ا) ()2
 وعن ال ةل أنه سم أبا عبؤد هللا  -عليؤه السؤالم  -يقؤول فؤي المتعؤة  :دعوهؤا,أمؤؤا يسؤؤتحي أحؤؤدكم أن يُ ؤرى فؤؤي موة ؤ العؤؤور فيؤؤدهل بؤؤذلَ علؤؤى لؤؤالع إهوانؤؤه
وألحابه"()3
 وعندهم عن اللاد قال( :ال تتمت بالمْمنة فتُؤذل ا) ( )4وقؤال عؤن المتعؤة( :مؤاعارا ومذلة للمْمنةق و أنه ال ي عؤل
ي عل ا عندنا إال ال واجر) ( )5فان ر كيد جعل ا ً
ذلَ إال ه ال اجراَق فكيد يكون ذلَ حالالًق
ف ذه بعؤص النلؤوم عنؤدهم تْكؤد وتْيؤد مؤا عليؤه أهؤل السؤنة وهؤو الموافؤ لمؤا
رواه الشيعة أيةًا عن علي رةي هللا عنه :
(حرم رسول هللا للى هللا عليه ولله يوم هيبر لحوم الحمؤر األهليؤة ونكؤاد المتعؤة)
()6

ول ذا لم ينقل أن أحدا ً تمت بامرأ من أهل البيَ رةؤي هللا عؤن ن ،فلؤو كؤان حؤالال ً
ل علن
ولنا أن نتساءل لماذا أهذوا بروايؤاَ اهباحؤة ولؤم يأهؤذوا بروايؤاَ الن ؤي ق مؤ أن
الن ر السليم يستدعي تقديم الن ي على اهباحة عند التعارص -إذا لم يُعؤرد الؤنم
مؤأمور باالحتيؤاِ لدينؤه  ,ومؤأمور
المتؤأهر مؤن المتقؤدم -أهؤذًا باالحتيؤاِ  ,والمسؤلم
ٌ
باجتناب األمور المشتب ة إذ من وق في الشب اَ وق في الحرام (,)7

 - 1فروع الكافي ( ،)48/2وسا ل الشيعة للحر العاملي( )450/14
 - 2ال روع(  ،)43/2الوسا ل ( )449/14وفي رسالة المتعة للم يد( رواية رقم) 40
 - 3وسا ل الشيعة( ,)449/14رسالة المتعة للم يد( رقم) 41
 - 4وسا ل الشيعة()453/14
 - 5وسا ل الشيعة( ,)456/14و أن ر كتاب م تاد الكرامة ()452-456/14
 - 6ان ر  :الت ذيب ،)251/7 ( :االستبلار ،)142/3 ( :وسا ل الشيعة)441/14 ( :
ه
ْ
- 7قال رسول هللاَ ":إنه ا ْلح ََال َل َب َينٌ َو َإنه ا ْلح ََرا َم َب َينٌ َو َب ْينَ ُ َما ُم ْ
اأ َف َم ْن اتهقَى
ن
ال
ن
م
ير َ
َ
شت َ َب َاٌَ َال َي ْعلَ ُم ُ نه َك َث ٌ
َ
ْ
ْ
شَُ أ ْن
ستَب َْرأ َ َلدَينَ َه َو َع ْر َة َه َو َم ْن َوقَ َ فَي الشبُ َا َ
الشبُ َا َ
َالرا َعي يَ ْرعَى ح َْو َل ال َح َمى يُو َ
َا ْ
َ َوقَ َ فَي الح ََر َام ك ه
يَ ْرت َ َ فَي َه " مت عليه البهاري( )50ومسلم()2996
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أةد إلى ذلَ أنه ال يه ي ةعد غالب هذه الرواياَ التي يحتجون ب ا  ,بل أكثر
الروا عن أهل البيَ كانوا يكذبون علي م بش اد أ مة أهل البيَ أن سؤ م رةؤوان
هللا علي م ,ف ل بمثل هذه الحج الواهية ترد األحادي اللحيحة الثابتة عؤن النبؤي
للى هللا عليه وسلم في الن ى عن نكؤاد المتعؤة يؤوم هيبؤر ويؤوم فؤتع مكؤة  ,وإنؤي
ألعجب كيد يردون حدي علي بن أبي ِالب في ذلَ  ,وهو أعلؤم أ مؤة أهؤل البيؤَ
الؤؤؤذين يزعمؤؤؤون اتبؤؤؤاع م ومؤؤؤواالت م ,والحؤؤؤدي فؤؤؤي كتؤؤؤب م ,وفؤؤؤي كتؤؤؤب الشؤؤؤيعة
الزيدية( ,)1وهو في اللحيحين وغيرهما عند أهل السنة
وقد وجدَ الهو ي في ت سيره هذا يحكم على هذا الحدي الذي فؤي أعلؤى درجؤاَ
اللحة بالوة  ,ويعارةه بأثر لهر ال يلع عنه وال يثبَ ,مثل :روى شعبة عؤن
الحكم بن عيينة قال  " :سألته عن هذه اكية  -لية المتعة  -أمنسوهة هي ق قؤال ال
قال الحكم  :قال علي :لوال أن عمر ن ى عن المتعة ما زنى إال شؤقي" وفؤي ل ؤ
 ( :ما زنى إال ش ا)( ومعنى ش ا:قليل) ولماذا لؤم يتمتؤ علؤي فؤي هالفتؤه ويؤدعو
إلي اق
وأما قول الهو ي -وشيعته -بترَ الرواياَ التي تحرم نكاد المتعة وادعاء ةؤع ا
 م أن ا لحيحة  -بحجة مهال ت ا للواق في العلر األول و أن أكثر الم ؤاجرينواألنلار لم يعلموا ب ا ,و لوا على إباحت ا حتى زمن عمر بن الهِاب ,وأن عمؤر
بن الهِاب هو الذي حرم ا,
ع َلؤؤم حجؤؤة علؤى مؤؤن لؤؤم
فنقااول وباللااه التوفيااق :إن المقؤؤرر فؤؤي األلؤؤول أن مؤؤن َ
يعلم ,فمن ولله التحريم فقد ولؤله عل ًمؤا لؤم يلؤل ليهرين,ف ؤو معؤه بؤذلَ زيؤاد
علم فيكون حجة على غيره ,وم ذلَ فأنَ تؤرى أن َمؤن اللؤحابة َمؤن ولؤل ل ؤم
تحؤؤريم نكؤؤاد المتعؤؤة كعلؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب ,وعمؤؤر بؤؤن الهِاب,وسؤؤلمة بؤؤن األك ؤوع
وسبر بن معبد الج ني وعبد هللا بن عمر وأبؤو ذر وعبؤد هللا بؤن الزبيؤر رةؤي هللا
عن م ,وهم قد قاموا بنشره وإذاعته وتبلي ه لمن لم يلؤله ,فاسؤتقر األمؤر بعؤد ذلؤَ
على التحريم
واعلم أنه قد ته ى بعص األحكام على بعص اللحابة وغيرهم لعؤدم ولؤول الحكؤم
إلؤؤي م فؤؤال يعقؤؤل أن يِلؤ كؤؤل لؤؤحابي علؤؤى كؤؤل أقؤؤوال النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم
وأفعاله إذ من م من كان فؤي عملؤه أو فؤي سؤ ر أو مؤرص ونحؤوه ,فؤال يِلؤ علؤى
ما قاله النبي للى هللا عليه وسلم أثناء غيابه ,إال إذا أهبره بؤه أحؤد الؤذين سؤمعوه
,وهذا ابن عمر قؤد ه َؤي عليؤه ثؤواب اتبؤاع الجنؤاز حتؤى أُهبؤر بحؤدي أبؤي هريؤر
 - 1وقد ورد في كتب الشيعة الزيدية تحريم نكاد المتعة ورووا ذلَ عن اهمام زيد بن علي بن الحسين وعؤن
علي بن أبي ِالب علؤي م السؤالم [أن ر مؤن كتؤب م :الؤروص النةؤير شؤرد مجمؤوع ال قؤه الكبيرلشؤرد الؤدين
الحسين بن أحمد اللنعاني( )23/4و البحر الزهار( , )22/3وقؤد ذكؤر البي قؤي عؤن اهمؤام جع ؤر اللؤاد أنؤه
س ل عن المتعة فقال :هي الزنى بعينه "[وان ر:نيل األوِار للشوكاني(])548/6
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ع َمؤ َؤر َإ هن أَبَؤؤا
ؤن ُ
والحؤؤدي فؤؤي اللؤؤحيحين:البهاري( )1260ومسؤؤلم(:)945قَي ؤ َل َال ْبؤ َ
يؤرا ٌ
ِ
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
ُه َري َْر َ يَقُو ُلَ :
س َمعَُْ َر ُ
للهى ه
سله َم يَقُو ُل َم ْن تَبَ َ َجنَا َز ً فَلَؤهُ قَ َ
لؤ هدقََْ
ع َم َر :أ َ ْكث َ َر َ
َم ْن ْاألَجْ َر فَقَا َل ا ْب ُن ُ
سؤأَلَ َ ا ,فَ َ
علَ ْينَا أَبُو ُه َري َْر َ ,فَ َب َع َ َإلَى عَا َشَةَ فَ َ
ع َم َر :لَقَ ْد فَ هر ِْنَا فَي قَ َر َاري َ
ير ٍ "  ,وهذا جم ٌ من اللحابة
أَبَا ُه َري َْر َ ,فَقَا َل ا ْب ُن ُ
ِ َكثَ َ
َه َ ي علي م حكم الرجل الذي يجام زوجته ثم يكسؤل (ولؤم ينؤزل) هؤل عليؤه ال سؤل
أم الق حتؤؤى أرسؤؤلوا إلؤؤى أم المؤؤْمنين عا شؤؤة فؤؤأهبرَ بؤؤأن عليؤؤه ال سؤؤل وأهبؤؤرت م
بحدي النبي للى هللا عليه وسلم في ذلَ(,)1
واألمثلة على ذلَ كثير لذلَ فمؤن المحتمؤل جؤدا ً أن هبؤر تحؤريم نكؤاد المتعؤة ؤل
هافيا ً على بعص اللحابة والتابعين الذين لم يلل م الهبر حتى ذاع الهبر وانتشؤر
في هالفؤة عمؤر حيؤ أ ؤره عمؤر إذ ال يجؤوز لؤه أن يهؤالد مؤا ولؤله مؤن حؤدي
رسول هللا للى هللا عليه وسلم
ومما يْكد ذلَ ويْكد أن التحريم لم يكن اجت ادًا من عمر  -كمؤا ي ؤن الؤبعص ,بؤل
هو نم من الرسول للى هللا عليه وسلم-أن عمر ن ى الناأ عن متعتؤين  :متعؤة
النسؤؤاء ومتعؤؤة الحؤ  ,فاسؤؤتجاب لؤؤه اللؤؤحابة ولؤؤم ينكؤؤروا عليؤؤه الن ؤؤي عؤؤن متعؤؤة
النساء -لوجود الدليل الشرعي  -واستقر األمر على ذلَ ,بينما أنكؤروا عليؤه الن ؤي
عن متعة الح ولم يستقر األمر على الن ي عن ا كما هو الحال في متعة النساء
ف ؤؤؤؤذا عمؤؤؤؤران بؤؤؤؤن حلؤؤؤؤين رةؤؤؤؤي هللا عنؤؤؤؤه قؤؤؤؤد أنكؤؤؤؤر عليؤؤؤؤه ذلؤؤؤؤَ ,كمؤؤؤؤا فؤؤؤؤي
اللحيحين[البهاري( )4246ومسؤلم ( ] )1226وغيرهمؤا ع ْ
َؤن َع ْم َؤر َ
لؤي ٍْن
ْؤن ُح َ
ان ب َ
ّللا
ّللاُ َ
سؤؤو َل ه َ
ب هَ
ّللا( ,)2فَ َعَ ْلنَا َهؤؤا َم ؤ َ َر ُ
ي ه
ع ْن ُ َمؤؤا قَا َل:أ ُ ْن َزلَؤؤَْ ليَؤؤةُ ا ْل ُمتْعَ ؤ َة فَؤؤي َكتَؤؤا َ
َر َة ؤ َ
َ
ُ
ع ْن َ ؤا َحتهؤى َمؤاََ  ,قؤا َل َر ُجؤ ٌل
سله َمَ ,ولَ ْم يُ ْن َز ْل ق ْؤرل ٌن يُ َح َر ُمؤهَُ ,ولَؤ ْم يَ ْنؤهَ َ
ّللاُ َ
َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
بَ َرأْيَ َه َما شَا َء" يعني :متعة الح ال متعة النساء كما في روايؤة لمسؤلم" قَؤا َل ت َ َمتهؤ َ
سله َم َوت َ َمت ه ْعنَا َم َعهُ " ومعلو ٌم أن النبي للى هللا عليؤه وسؤلم
ّللاُ َ
نَ َبي ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
لم يتلبأ بنكاد المتعة قِ ولذلَ ذكؤر البهؤاري هؤذا الحؤدي فؤي بؤاب" فمؤن تمتؤ
بالعمر إلى الح "

 - 1روى مسلم()349وغيره عن أبي موسى األشعري قال:اهتلد في ذلَ رهِ من الم اجرين واألنلار فقؤال
األنلاريون :ال يجب ال سل إال من الدف أو من الماء  ،وقال الم اجرون :بل إذا هالِ فقؤد وجؤب ال سؤل قؤال
قال أبو موسؤى :فأنؤا أشؤ يكم مؤن ذلؤَ ،فقمؤَ فاسؤتأذنَ علؤى عا شؤة ،فؤأذن لؤي فقلؤَ ل ؤا :يؤا أمؤاه ( أو يؤا أم
المْمنين ) إني أريد أن أسألَ عن شيء وإني أسؤتحييَ ،فقالؤَ :ال تسؤتحي أن تسؤألني عمؤا كنؤَ سؤا الً عنؤه
أمَ التي ولدتَ فذنما أنا أمَ ،قلؤَ :فمؤا يوجؤب ال سؤل ق قالؤَ :علؤى الهبيؤر سؤقَِ قؤال رسؤول هللا لؤلى هللا
أٍَ الهتانُ الهتانَ فقد وجب ال سل "
عليه وسلم :إذا جلأ بين ُ
شعَب ا األرب و َم ه

س َر من ال َ ْدي َ [البقر ]196 :
أمنت ُم ف َمن تمت ه بالعمر َ إلى الح َ فما ا ْ
 - 2يعني قوله تعالى { :فذذا َ
ستي َ
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بل إن عبد هللا بن عمر ن سه أنكر ذلَ أيةًؤا وأفتؤى بالرهلؤة بؤالتمت فؤي الحؤ ،
سا َل ٍم قَؤا َل :ك َ
ع َم َؤر يُ ْتَؤي بَالهؤذَي أ َ ْنؤ َز َل
َؤان َ
ّللا بْؤ ُن ُ
عبْؤ ُد ه َ
ف ي مسند أحمد( : )5700ع َْن َ
سؤله َم َفيؤ َه فَ َيقُؤو ُل
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
ّللاُ ع هَز َو َج هل َم ْن الر ْه َ
علَ ْي َه َو َ
ل َة َبالت ه َمت َ َو َ
س هن َر ُ
للهى ه
ه
ّللا َ :و ْيلَكُؤ ْم أ َالَ
َ
َ
َ
َ
د أبَاََ َوق ْد نَ َ ى ع َْن ذ َلََ ق فيَقُو ُل لَ ُ ْم َ
اأ َالب َْن ُ
ع ْب ُد ه َ
ع َم َرَ :كي َ
ْد ت ُ َها َل ُ
نَ ٌ
ّللا إَ ْن ك َ
تَتهقُ َ
أ بَ َه ت َ َما َم ا ْلعُ ْم َر َ فَ َل َم
َان ُ
ع َم ُر نَ َ ى ع َْن َذ َلََ فَيَ ْبت َ َ ي فَي َه ا ْل َه ْي َر ,يَ ْلت َ َم ُ
ون ه َ
ت ُ َح َر ُم َ
ّللا
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
سؤله َمق أَفَ َر ُ
ّللاُ َوع ََم َل َب َه َر ُ
للهى ه
ون َذ َلََ َوقَ ْد أ َ َحلههُ ه
ع َم َؤر لَؤ ْم يَقُؤ ْل لَكُؤ ْم إَ هن
ّللاُ َ
ع َم َؤرق إَ هن ُ
سؤنهةَ ُ
َ
علَ ْي َه َو َ
سؤنهت َهُ أ َ ْم ُ
سؤله َم أ َ َحؤ أ َ ْن تَتهبَعُؤوا ُ
للهى ه
ش ؤ ُ َر ا ْل َح ؤ َ َح َرا ٌمَ ,ولَ َكنه ؤهُ قَؤؤا َلَ :إ هن أَت َ ؤ هم ا ْلعُ ْمؤ َؤر َ أ َ ْن ت ُ ْ َردُو َهؤؤا َمؤ ْ
ؤن أ َ ْ
ا ْلعُ ْمؤ َؤر َ َفؤؤي أ َ ْ
ش ؤ ُ َر
ا ْل َح َ
قال البي قي في السنن الكبرى:
ونحؤؤن ال نشؤؤَ فؤؤي كون ؤؤا-أي:متعؤؤة النسؤؤاء-علؤؤى ع ؤؤد رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه
وسلم ,لكنا وجدناه ن ى عن نكاد المتعة عام ال تع بعد اهذن فيؤه ,ثؤم لؤم نجؤده أذن
فيه بعد الن ى عنه حتؤى مةؤى لسؤبيله لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ,فكؤان ن ؤى عمؤر بؤن
الهِؤؤاب رةؤؤى هللا عنؤؤه عؤؤن نكؤؤاد المتعؤؤة موافقؤؤا لسؤؤنة رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه
وسلم فأهؤذنا بؤه ولؤم نجؤده لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ن ؤى عؤن متعؤة الحؤ فؤي روايؤة
لحيحة عنه ,ووجدنا في قول عمر رةي هللا عنه ما دل علؤى انؤه أحؤب أن ي لؤل
بين الح والعمر ليكون أتم ل ما ,فحملنا ن يه عن متعة الح على التنزيؤه وعلؤى
اهتيار اهفراد على غيره ال على التحريم وباهلل التوفي –
قؤؤال :وقؤؤد حؤؤدثنا أبؤؤو محمؤؤد عبؤؤد هللا بؤؤن يوسؤؤد األلؤؤب اني أنبؤؤأ أبؤؤو محمؤؤد عبؤؤد
الرحمن بن يحيى الزهري القاةي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل اللا ه ثنا أبو هالد
األموي ثنا منلور بن دينار ثنا عمر بن محمد عن سالم بن عبد هللا عؤن أبيؤه عؤن
عمر بن الهِاب رةي هللا عنه قال  :لعد عمر على المنبر فحمد هللا وأثنى عليه,
ثم قال :ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد ن ى رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
عن ا أال وإني ال أْتى بأحد نكح ا إال رجمته"  -ف ذا إن لع يبين أن عمؤر رةؤي
هللا عنه إنما ن ى عن نكاد المتعة ألنه علم ن ى النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم عنؤه"
أهك()1

ستَ ْمتَ ْعتُ ْم بَؤ َه َمؤ ْن ُ هن َفؤآتُو ُه هن ُأ ُجؤو َر ُه هن
ولنذكر شي ًا من ت سير قوله تعالىَ { :ف َما ٱ ْ
من بعص ت اسير أهل السنة:
قال الشنقيِي:
ؤؤؤؤؤور ُه هن اكيؤؤؤؤؤؤة
قولؤؤؤؤؤؤه تعؤؤؤؤؤؤالى { :فَ َمؤؤؤؤؤؤا ٱ ْ
سؤؤؤؤؤؤت َ ْمت َ ْعت ُ ْم َبؤؤؤؤؤؤ َه َمؤؤؤؤؤؤ ْن ُ هن فَؤؤؤؤؤؤآتُو ُه هن أ ُ ُجؤ َ
يعني :كما أنكم تستمتعون بالمنكوحاَ فؤأعِوهن م ؤورهن فؤي مقابلؤة ذلؤَ ،وهؤذا
ْد تَأ ْ ُهذُونَهُ َوقَ ْد أ َ ْف َ
ةؤى بَ ْعةُؤ ُك ْم
المعنى تدل له لياَ من كتاب هللا كقوله تعالىَ {:و َكي َ
ؤص [النسؤؤاء ]21 :اكيؤؤة فذفةؤؤاء بعةؤ م إلؤؤى بعؤؤص الملؤؤرد بأنؤؤه سؤؤبب
إَلَؤؤى بَ ْعؤ ٍ
 -1سنن البيهقي()206/7
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السؤؤؤتحقا اللؤؤؤدا كؤؤؤامالً ،هؤؤؤو بعينؤؤؤه االسؤؤؤتمتاع المؤؤؤذكور هنؤؤؤا فؤؤؤي قولؤؤؤه {:فَ َمؤؤؤا
لؤ ُدقَاتَ َ هن نَحْ لَؤؤةً [النسؤؤاء]4 :
سؤؤآ َء َ
ٱ ْ
سؤت َ ْمت َ ْعت ُ ْم بَؤ َه َمؤ ْن ُ هن اكيؤؤة وقولؤؤهَ {:ولتُؤؤواْ ٱلنَ َ
وقولهَ {:والَ َي َحل لَ ُك ْم أَن تَأ ْ ُهذُواْ َم همآ لت َ ْيت ُ ُمو ُه هن شَؤ ْي ا ً [البقؤر  ]229 :اكيؤة فاكيؤة
في عقد النكاد ،ال في نكاد المتعة كما قال به من ال يعلؤم معناهؤا ،فؤذن قيؤل التعبيؤر
بل األجور يدل على أن المقلود األجر فؤي نكؤاد المتعؤة ألن اللؤدا ال يسؤمى
أجراً ،فالجواب أن القرلن جاء فيؤه تسؤمية اللؤدا أجؤرا ً فؤي موةؤ ال نؤزاع فيؤه
ألن اللدا لما كان في مقابلة االستمتاع بالزوجة كمؤا لؤرد بؤه تعؤالى فؤي قولؤه:
ْد تَأ ْ ُهذُونَهُ [النساء ]21 :اكية لار له شؤبه قؤوي بأثمؤان المنؤاف فسؤمي
{ َو َكي َ
ؤور ُه هن
أجراً ،وذلَ الموة هو قوله تعالى { :فَٱن َك ُحو ُه هن َب َذ ْذ َن أ َ ْه َل َ هن َولتُو ُه هن أ ُ ُج َ
[النساء ]25 :أي :م ورهن بال نزاع،
َين أُوتُؤؤواْ
ؤن ٱله ؤذ َ
ل ؤ َناَُ َمؤ َ
ل ؤ َناَُ َمؤ َ
ؤن ٱ ْل ُم ْْ َم َنؤؤا َ
َ َوٱ ْل ُمحْ َ
ومثلؤؤه قولؤؤه تعؤؤالىَ { :وٱ ْل ُمحْ َ
ؤور ُه هن [الما ؤؤد  ]5 :اكيؤؤة أي م ؤؤورهن(,)1
ٱ ْل َكتَؤ َ
ؤاب َمؤؤن قَ ؤ ْب َل ُك ْم إَ َذل لت َ ْيت ُ ُمؤؤو ُه هن أ ُ ُجؤ َ
فاتةع أن اكية في النكاد ال في نكاد المتعة ،فذن قيؤل :كؤان ابؤن عبؤاأ وأبؤي بؤن
كعؤؤب ،وسؤؤعيد بؤؤن جبيؤؤر ،والسؤؤدي يقؤؤرأون ،فمؤؤا (اسؤؤتمتعتم بؤؤه مؤؤن ن إلؤؤى أجؤؤل
مس ؤ همى) ،وهؤؤذا يؤؤدل عل ؤى أن اكيؤؤة فؤؤي نكؤؤاد المتعؤؤة ،فؤؤالجواب مؤؤن ثالثؤؤة أوجؤؤه:
األول :أن قول م" إلى أجل مسمى" لم يثبَ قرلنا ً هجماع اللحابة علؤى عؤدم كتبؤه
فؤؤي الملؤؤاحد العثمانيؤؤة ،وأكثؤؤر األلؤؤوليين علؤؤى أن مؤؤا قؤؤرأه اللؤؤحابي علؤؤى أنؤؤه
قرلن ،ولم يثبَ كونه قرلنا ً ال يستدل به على شؤيء ألنه باِؤل مؤن ألؤله ألنؤه لمؤا
لؤؤؤؤم ينقلؤؤؤؤه إال علؤؤؤؤى أنؤؤؤؤه قؤؤؤؤرلن فبِؤؤؤؤل كونؤؤؤؤه قرلنؤؤؤؤا ً ؤؤؤؤر بِالنؤؤؤؤه مؤؤؤؤن ألؤؤؤؤله
الثاني :أنا لو مشينا على أنه يحت به ،كاالحتجاج بهبر اكحاد كما قال بؤه قؤوم ،أو
على أنه ت سؤير مؤن م لييؤة بؤذلَ ،ف ؤو معؤارص بؤأقوى منؤه ألن جم ؤور العلمؤاء
على هالفه وألن األحادي اللحيحة اللريحة قاِعة بكثر بتحؤريم نكؤاد المتعؤة،
ولرد للى هللا عليه وسلم بأن ذلَ التحؤريم دا ؤم إلؤى يؤوم القيامؤة ،كمؤا ثبؤَ فؤي
لؤحيع مسؤؤلم مؤن حؤؤدي سؤبر بؤؤن معيؤد الج نؤؤي  -رةؤي هللا عنؤؤه  -أنؤه غؤؤزا مؤ
رسول هللا للى هللا عليه وسلم يوم فتع مكة فقال " :يأي ا النؤاأ إنؤي كنؤَ أذنؤَ
لكم في االستمتاع من النساء ،وإن هللا قد حرم ذلَ إلى يوم القيامة ،فمن كان عنده
مؤؤؤؤؤؤؤن ن شؤؤؤؤؤؤؤيء فليهؤؤؤؤؤؤؤؤل سؤؤؤؤؤؤؤبيله ،وال تأهؤؤؤؤؤؤؤذوا ممؤؤؤؤؤؤؤؤا لتيتمؤؤؤؤؤؤؤوهن شؤؤؤؤؤؤؤؤي ا ً "
وفي رواية لمسلم في حجة الوداع ،وال تعارص في ذلَ همكان أنه لؤلى هللا عليؤه
وسلم قال ذلَ يوم فتع مكة ،وفي حجة الوداع أيةا ً والجمؤ واجؤب إذا أمكؤن ،كمؤا
تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم األلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول وعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي
1
اج َك ا
ورُه ان}
أيضا سمى المهر ًا
و ًالال ِتي َ
{يا أَي َها الانِبي ِإانا أ ْ
آتْي َت أ ُ
َحَلْلَنا َل َك أ َْزَو َ
أجر في قوله تعالىَ :
ُج َ
[األحزاب]50:
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الثال  :أنا لو سلمنا تسليما ً جدليا ً أن اكية تدل على إباحة نكاد المتعة فذن إباحت ؤا
منسوهة كما لع نسر ذلَ في األحادي المت علي ؤا عنؤه لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
وقد نسر ذلَ مرتين األولى يوم هيبر كما ثبَ في اللحيع واكهر يوم فتع مكة،
كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ثبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيع أيةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ً
وقال بعؤص العلمؤاء :نسؤهَ مؤر واحؤد يؤوم ال ؤتع ،والؤذي وقؤ فؤي هيبؤر تحؤريم
لحؤؤوم الحمؤؤر األهليؤؤة فقؤؤِ ،ف ؤؤن بعؤؤص الؤؤروا أن يؤؤوم هيبؤؤر ؤؤرد أية ؤا ً لتحؤؤريم
المتعؤة واهتؤؤار هؤؤذا القؤؤول العالمؤؤة ابؤن القؤؤيم  -رحمؤؤه هللا  -ولكؤؤن بعؤص الروايؤؤاَ
اللحيحة ،لريحة في تحريم المتعة يوم هيبر أيةاً ،فال ؤاهر أن ؤا حرمؤَ مؤرتين
كمؤؤؤؤؤؤا جؤؤؤؤؤؤزم بؤؤؤؤؤؤه غيؤؤؤؤؤؤر واحؤؤؤؤؤؤد ،ولؤؤؤؤؤؤحَ الروايؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤه وهللا تعؤؤؤؤؤؤالى أعلؤؤؤؤؤؤم
الراب  :أنه تعالى لرد بأنه يجب ح ال رج عن غير الزوجؤة والسؤرية فؤي قولؤه
اج َ ْم أ َ ْو َمؤا َملَكَؤَْ أ َ ْي َمؤانُ ُ ْم [المْمنؤون ]6 :فؤي الموةؤعين،
تعالىَ { :إال ه َ
علَى أ َ ْز َو َ
ؤن ٱ ْبت َ َؤؤى َو َرل َء ذ َلؤؤََ
ثؤؤم لؤؤرد بؤؤأن المبت ؤؤى وراء ذلؤؤَ مؤؤن العؤؤادين بقولؤؤه { :فَ َمؤ َ
[المْمنون ]7 :اكية
ومعلوم أن المستمت ب ا ليسَ مملوكة وال زوجة ،فمبت ي ا إذن من العادين بؤنم
القؤرلن ،أمؤؤا كون ؤؤا غيؤر مملوكؤؤة فواةؤؤع ،وأمؤا كون ؤؤا غيؤؤر زوجؤة فالنت ؤؤاء لؤؤوازم
الزوجيؤؤة عن ؤؤا كؤؤالميرا  ،والعؤؤد والِؤؤال  ،والن قؤؤة ،ولؤؤو كانؤؤَ زوجؤؤة لورثؤؤَ
واعتدَ ووق علي ا الِال ووجبَ ل ا الن قة ،كما هو اهر،
وج َ ْم َحافَ ُ َ
ف ذه اكية التي هي { َوٱلهذ َ
اج َ ْم أ َ ْو َمؤا َملَكَؤَْ
ون إَال ه َ
علَى أ َ ْز َو َ
َين ُه ْم َل ُ ُر َ
أ َ ْي َمانُ ُ ْم فَ َذنه ُ ْم َ
ين فَ َم َن ٱ ْبت َ َى َو َرل َء ذ َلََ فَأ ُ ْولَك َََ ُه ُم ٱ ْل َعاد َ
وم َ
ُون [المْمنون:
غي ُْر َملُ َ
 ]7-5لؤؤريحة فؤؤي من ؤ االسؤؤتمتاع بالنسؤؤاء الؤؤذي نسؤؤر وسؤؤيا اكيؤؤة التؤؤي نحؤؤن
بلؤؤددها يؤؤدل داللؤؤة واةؤؤحة علؤؤى أن اكيؤؤة فؤؤي عقؤؤد النك ؤاد كمؤؤا بينؤؤا ال فؤؤي نكؤؤاد
المتعؤؤؤؤة ،ألنؤؤؤؤه تعؤؤؤؤالى ذكؤؤؤؤر المحرمؤؤؤؤاَ التؤؤؤؤي ال يجؤؤؤؤوز نكاح ؤؤؤؤا ،بقولؤؤؤؤه تعؤؤؤؤالى:
علَؤؤؤ ْي ُك ْم أ ُ هم َ ؤؤؤات ُ ُك ْم َوبَنَؤؤؤات ُ ُك ْم [النسؤؤؤاء ]23 :إلؤؤؤر ثؤؤؤم بؤؤؤين أن غيؤؤؤر تلؤؤؤَ
{ ُح َر َمؤؤؤَْ َ
َ
َ
المحرمؤؤاَ حؤؤالل بالنكؤؤاد بقولؤؤهَ { :وأ ُ َح ؤ هل لَ ُك ؤ ْم همؤؤا َو َرا َء َذ َل ُك ؤ ْم أن ت َ ْبت َ ُؤؤواْ َب ؤأ ْم َوا َل ُك ْم
ين َ
سؤافَ َح َ
محْ َلنَ َ
ين [النسؤاء ٍ]24 :ثؤم بؤين أن مؤن نكحؤتم مؤن ن واسؤتمتعتم
غي َْؤر ُم َ
ب ؤؤؤا يلؤؤؤزمكم أن تعِوهؤؤؤا م رهؤؤؤا ،مرتبؤؤؤا ً لؤؤؤذلَ بال ؤؤؤاء علؤؤؤى النكؤؤؤاد بقولؤؤؤه { :فَ َمؤؤؤا
سؤؤؤت َ ْمت َ ْعت ُ ْم َبؤؤؤ َه َمؤؤؤ ْن ُ هن [النسؤؤؤاء ]24 :اكيؤؤؤة كمؤؤؤا بينؤؤؤاه واةؤؤؤحا ً والعلؤؤؤم عنؤؤؤد هللا
ٱ ْ
تعالى أهك ()1

قال األلوسي:
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وحكي عن ابن عباأ رةي هللا تعالى عن ما أنه كان يقؤول بحل ؤا-أي:المتعؤة -ثؤم
رج عن ذلَ حين قال له علي كرم هللا تعالى وج ه :إنؤَ رجؤل تا ؤه إن رسؤول هللا
للى هللا عليه وسلم ن ى عن المتعة كذا قيل ،وفؤي «لؤحيع مسؤلم» مؤا يؤدل علؤى
أنه لم يرج حين قال له علي ذلَ ،فقد أهرج عن عرو بن الزبيؤر أن عبؤد هللا بؤن
الزبير رةي هللا تعؤالى عنؤه قؤام بمكؤة فقؤال :إن ناسؤا ً أعمؤى هللا تعؤالى قلؤوب م كمؤا
أعمى أبلارهم ي تون بالمتعة ,يعرص برج ٍل ك يعني ابن عباأ ك[ كما قؤال النؤووي
] ،فنؤؤاداه فقؤؤال :إنؤؤَ لجلؤؤد جؤؤاد ,فلعمؤؤري لقؤؤد كانؤؤَ المتعؤؤة ت عؤؤل فؤؤي ع ؤؤد إمؤؤام
المتقين ك يريد رسول هللا للى هللا عليه وسلم ك فقال له ابن الزبير :فجرب بن سؤَ,
فوهللا ل ن فعلت ا ألرجمنَ بأحجارَ " ( )1فذن هذا إنمؤا كؤان فؤي هالفؤة عبؤد هللا بؤن
الزبير ،وذلَ بعد وفا علي كرم هللا تعالى وج ه ،فقد ثبؤَ أنؤه مسؤتمر القؤول علؤى
جوازها لم يرج إلى قول األمير كرم هللا تعالى وج ه ،وب ذا قال العالمة ابن حجؤر
فؤؤي «شؤؤرد المن ؤؤاج» ،فؤؤاألولى أن يُحكؤؤم بأنؤؤه رج ؤ بعؤؤد ذلؤؤَ بنؤؤاءا ً علؤؤى مؤؤا رواه
الترمذي والبي قي والِبراني عنه أنه قال« :إنما كانَ المتعة في أول اهسالم كؤان
الرجل يقدم البلد ليأ له ب ا معرفة فيتزوج المرأ بقدر ما يؤرى أنؤه مقؤيم فؤتح
لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه متاعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه وتلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلع لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأنه» حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى نزلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ اكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
علَؤؤى أ َ ْزو َج َ ؤ ْم أ َ ْو َمؤؤا َملَ َكؤؤَْ أ َ ْي َمؤؤكنُ ُ ْم [المْمنؤؤون ]6 :فكؤؤل فؤؤرج سؤؤواهما ف ؤؤو
{ َإال ه َ
حرام ،ويحمل هذا على أنه اِل على أن األمر إنما كان على هذا الوجه فرج إليؤه
وحكاه
وحكي عنه أيةا ً أنه إنمؤا أباح ؤا حالؤة االةؤِرار والعنؤَ فؤي األسؤ ار ،فقؤد روي
عن ابؤن جبيؤر أنؤه قؤال :قلؤَ البؤن عبؤاأ :لقؤد سؤارَ ب تيؤاَ الركبؤان ،وقؤال في ؤا
الشعراء ,قال :وما قالواق قلَ :قالوا:
يا لاد هل لَ في فتوى ابن عباأ
قد قلَ للشير لمكا ِال مجلسكه
هل لَ في رهلة األِراد لنسة تككون مثواَ حتى ملكدر النكاأ
فقال :سبحان هللا! ما ب ذا أفتيَ ,وما هي إال كالميتة والدم ولحم الهنزير ،وال تحل
إال للمةِر،
ومن هنا قال الحازمي :إنه للى هللا عليه وسلم لم يكن أباح ا ل م وهم في بيوت م
حرم ؤا علؤي م فؤي
وأوِان م ،وإنما أباح ا ل م في أوقاَ بحسب الةؤروراَ حتؤى ه
لهر األمر تحريم تأبيد ،وأمؤا مؤا روي أن ؤم كؤانوا يسؤتمتعون علؤى ع ؤد رسؤول هللا
للى هللا عليه وسلم وأبكي بكر وعمر حتى ن ى عن ا عمر فمحمول علؤى أن الؤذي
استمت لم يكن بل ه النسر ،ون ي عمر كان ه ار ذلَ حيؤ شؤاعَ المتعؤة ممؤن
لم يبل ه الن ي عن ا؛ ومعنى "أنا محرم ا" في كالمه -إن لعُ :-م َ ر تحريم ا,
ال منش ه ,كما يزعمه الشيعة ،وهذه اكية ال تدل على الحل
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والقول بأن ا نزلَ في المتعة غلِ ،وت سير البعص ل ا بذلَ غير مقبؤو ٍل ألن ن ؤم
القرلن الكريم يأباه ,حيؤ بؤين سؤبحانه أوال ً المحرمؤاَ ثؤم قؤال عؤز شؤأنهَ { :وأ ُ َحؤ هل
لَ ُك ؤ ْم همؤؤا َو َراء َذ َل ُك ؤ ْم أَن ت َ ْبت َ ُؤؤواْ َب ؤأ َ ْمو َل ُك ْم وفيؤؤه شؤؤرِ بحسؤؤب المعنؤؤى فيبِؤؤل تحليؤؤل
ال رج وإعارته ،وقد قال ب ما الشيعة
ين َ
سؤك َ َح َ
ثم قال جل وعال { :محْ َلؤنَ َ
ين وفيؤه إشؤار إلؤى الن ؤي عؤن كؤون
غي َْؤر ُم َ
القلؤؤد مجؤؤرد قةؤؤاء الشؤ و ولؤؤب المؤؤاء واسؤؤت راد أوعيؤؤة المنؤؤي فبِلؤؤَ المتعؤؤة
ب ذا القيد ألن مقلود المتمت ليأ إال ذاَ دون التأهؤل واالسؤتيالد وحمايؤة الؤذمار
والعرص ،ولذا تجد المتمت ب ؤا فؤي كؤل شؤ ر تحؤَ لؤاحب ،وفؤي كؤل سؤنة بحجؤر
مالعؤؤب ،فاهحلؤؤان غيؤؤر حالؤؤل فؤؤي امؤؤرأ المتعؤؤة أل ؤالً ول ؤؤذا قالؤؤَ الشؤؤيعة :إن
المتمت ال ير الناكع إذا زنى ال رجم عليه ،ثم فرع سؤبحانه علؤى حؤال النكؤاد قولؤه
سؤت َ ْمت َ ْعت ُ ْم وهؤو يؤدل علؤى أن المؤراد باالسؤتمتاع هؤو الؤوِء
عز من قا ؤل { :فَؤ َذ َذا ٱ ْ
والؤؤؤدهول ,ال االسؤؤؤتمتاع بمعنؤؤؤى المتعؤؤؤة التؤؤؤي يقؤؤؤول ب ؤؤؤا الشؤؤؤيعة ،والقؤؤؤراء التؤؤؤي
ينقلون ا عمن تقدم من اللحابة شاذ
ع َلؤى أ َ ْزو َج َ ؤ ْم أ َ ْو َمؤا َم َلكَؤَْ أ َ ْي َمؤكنُ ُ ْم [المْمنؤون:
وما دل علؤى التحؤريم كآيؤةَ {:إال ه َ
 ]6قِعي فؤال تعارةؤه ،علؤى أن الؤدليلين إذا تسؤاويا فؤي القؤو وتعارةؤا فؤي الحؤل
والحرمة قدم دليل الحرمة من ما
وليأ للشيعة أن يقولوا :إن المرأ المتمت ب ؤا مملوكؤة لبداهؤة بِالنؤه ،أو زوجؤة
النت اء جمي لوازم الزوجية ك كالميرا والعد والِال والن قة ك في ا ،وقؤد لؤرد
بؤؤذلَ علمؤؤاْهم وروى أبؤؤو بلؤؤير مؤؤن م فؤؤي «لؤؤحيحه»( عؤؤن اللؤؤاد رةؤؤي هللا
تعالى عنه أنه س ل عن امرأ المتعة أهؤي مؤن األربؤ ق قؤال :ال  ,وال مؤن السؤبعين)
( ،)1وهو لريع في أن ا ليسَ زوجة وإال لكانَ محسوبة في األرب
وبالجملؤؤؤة :االسؤؤؤتدالل ب ؤؤؤذه اكيؤؤؤة علؤؤؤى حؤؤؤل المتعؤؤؤة لؤؤؤيأ بشؤؤؤيء كمؤؤؤا ال يه ؤؤؤى
وال هالد اكن بين األ مة وعلماء األملار إال الشيعة في عدم جوازها أهك ()2

* وحتى تعلم ما ولل إليه الشيعة االثنى عشرية اكن بشأن نكاد المتعة والتوس
فيه حتي ولل األمر إلى القول بذعار ال رج وإباحة الزنى باسم نكاد المتعة نؤذكر
ما كتبه أحد علما م -الذين ينشدون الح  -ب ذا الشأن:
قال حسين الموسوي في كتابه هلل ثم للتارير:
كؤؤان اهمؤؤام الهمينؤؤي يؤؤرى جؤؤواز التمت ؤ حتؤؤى بالرةؤؤيعة! فقؤؤال( :ال بؤؤأأ ب ؤالتمت
بالرةيعة ةما ً وت هيذا ً وتقبؤيالً) ان ؤر كتابؤه (تحريؤر الوسؤيلة  241/2مسؤألة رقؤم
)12
جلسَ مر عند اهمام الهو ي في مكتبه ،فدهل علينا شابان يبدو أنك ما اهتل ا فؤي
مسألة فات قا على سْال اهمام الهو ي ليدل ما على الجواب
 - 1أن ر رسالة المتعة للم يد( رواية رقم  , )25وسا ل الشيعة()447/14
 - 2أن ر :ت سيراأللوسي ()6-7 /5
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فسأله أحدهما قا الً :سيد ما تقول في المتعة أحالل هي أم حرامق
ن ر إليه اهمام الهؤو ي وقؤد أوجؤأ مؤن سؤْاله أمؤرا ً ثؤم قؤال لؤه :أيؤن تسؤكنق قؤال
الشاب السا ل :أسكن المولل وأقيم هنا في النجد منذ ش رين تقريبا ً
قال له اهمام :أنَ سني إذنق
قال الشاب :نعم
قال اهمام :المتعة عندنا حالل وعندكم حرام
فقؤال لؤه الشؤؤاب :أنؤا هنؤا منؤؤذ شؤ رين تقريبؤا ً غريؤؤب فؤي هؤذه الؤؤديار ف ؤال زوجتنؤؤي
ابنتَ ألتمت بك ا ريثما أعود إلى أهليق
فحمل فيه اهمام هني ة ثؤم قؤال لؤه :أنؤا سؤيد وهؤذا حؤرام علؤى السؤاد وحؤالل عنؤد
عوام الشيعة
ون ر الشاب إلى السيد الهو ي وهو مبتسم ون رته توحي أنؤه علؤم أن الهؤو ي قؤد
عمل بالتقية
ثم قاما فانلرفا ،فاستأذنَ اهمام الهو ي في الهؤروج فلحقؤَ بالشؤابين فعلمؤَ أن
السا ل سؤني ولؤاحبه شؤيعي اهتل ؤا فؤي المتعؤة أحؤالل أم حؤرام فات قؤا علؤى سؤْال
المرج الديني اهمام الهو ي ،فلما حادثَ الشابين ان جؤر الشؤاب الشؤيعي قؤا الً :يؤا
مجرمين تبيحون ألن سكم التمت ببناتنا وتهبروننا بأنؤه حؤالل وأنكؤم تتقربؤون بؤذلَ
إلى هللا ،وتحرمون علينا التمتؤ ببنؤاتكمق وراد يسؤب ويشؤتم ،وأقسؤم أنؤه سؤيتحول
إلى مذهب أهل السنة ،فأهؤذَ أهؤدئ بؤه ثؤم أقسؤمَ لؤه أن المتعؤة حؤرام وبينؤَ لؤه
األدلة على ذلَ
إن المتعة كانَ مباحة في العلر الجؤاهلي ،ولمؤا جؤاء اهسؤالم أبقؤى علي ؤا مؤد ثؤم
حرمَ يوم هيبر ،لكن المتعارد عليه عند الشيعة عند جماهير فق ا نا أن عمر بؤن
الهِاب هو الذي حرم ا ،وهذا ما يرويه بعص فق ا نا
واللواب في المسألة أنك ا حرمَ يوم هيبر
قؤؤال أميؤؤر المؤؤْمنين لؤؤلواَ هللا عليؤؤه(:حرم رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه يؤؤوم
هيبؤؤر لحؤؤوم الحمؤؤر األهليؤؤة ونكؤؤاد المتعؤؤة) ان ؤؤر (الت ؤؤذيب ( ،)186/2االستبلؤؤار
( ،)142/2وسا ل الشيعة )441/14
وس ل أبو عبد هللا (:كان المسلمون علؤى ع ؤد رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وللؤه
يتزوجون ب ير بينةق قال :ال) (ان ر الت ذيب )189/2
وعلؤ الِوسؤؤي علؤؤى ذلؤؤَ بقولؤؤه :إنؤؤه لؤؤم يؤؤرد مؤؤن ذلؤؤَ النكؤؤاد الؤؤدا م بؤؤل أراد منؤؤه
المتعة ول ذا أورد هذا النم من باب المتعة
ال شَ أن هذين النلين حجة قاِعة في نسر حكم المتعة وإبِاله
وأمير المْمنين للواَ هللا عليه نقل تحريم ا عن النبي للى هللا عليه ولله وهؤذا
يعني أن أمير المْمنين قد قال بحرمت ا من يوم هيبر ،وال شَ أن األ مؤة مؤن بعؤده
قد عرفوا حكم المتعة بعد علم م بتحريم ا ،وهنا نقد بين أهبار منقولة ولؤريحة
في تحريم المتعة وبين أهبار منسوبة إلى األ مة في الح علي ا وعلى العمل بك ا
وهذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها أيتمت أم الق
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إن اللؤواب هؤؤو تؤرَ المتعؤؤة ألنؤك ا حؤؤرام كمؤؤا ثبؤَ نقلؤؤه عؤن أميؤؤر المؤؤْمنين ،
وأما األهبار التي نسبَ إلى األ مة؛ فال شَ أن نسبت ا إلي م غير لؤحيحة بؤل هؤي
أهبار م ترا علي م ،إذ ما كان لأل مة علي م السالم أن يهال وا أمؤرا ً حرمؤه رسؤول
هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه وسؤؤار عليؤؤه أميؤؤر المؤؤْمنين مؤؤن بعؤؤده ،وهؤؤم -أي األ مؤؤة-
الذين تلقوا هذا العلم كابرا ً عن كابر ألنك م ذرية بعة ا من بعص
لمؤا سؤ ل أبؤؤو عبؤد هللا ( :كؤؤان المسؤلمون علؤؤى ع ؤد رسؤؤول هللا لؤلى هللا عليؤؤه
ولله يتزوجون ب ير بينةق قال :ال) فلوال علمه بتحريم المتعة لما قال :ال ،هلولؤا ً
وإن الهبؤؤر لؤحيع فؤؤي أن السؤؤْال كؤؤان عؤؤن المتعؤؤة وأن أبؤؤا جع ؤؤر الِوسؤؤي راوي
الهبر أورده في باب المتعة كما أسل نا
ومؤؤا كؤؤان ألبؤؤي عبؤؤد هللا واأل مؤؤة مؤؤن قبلؤؤه ومؤؤن بعؤؤده أن يهؤؤال وا أمؤؤر رس ؤول هللا
للواَ هللا عليه أو أن يحلوا أمرا ً حرمؤه أو أن يتبؤدعوا شؤي ا ً مؤا كؤان معروفؤا ً فؤي
ع ده 
وبذلَ يتبين أن األهبار التي تح على التمت ما قال األ مؤة من ؤا حرفؤا ً واحؤدا ً ،بؤل
افتراهؤؤا وتقول ؤؤا علؤؤي م أنؤؤاأ زنادقؤؤة أرادوا الِعؤؤن بأهؤؤل البيؤؤَ الكؤؤرام واهسؤؤاء
إلي م ،وإال بم ت سر إباحت م التمت بال اشمية وتك يرهم لمن ال يتمت ق
م أن األ مة علي م السالم لم ينقل عن واحد من م نقالً ثابتؤا ً أنؤه تمتؤ مؤر أو قؤال
بحلية المتعة ،أيكونون قد دانوا ب ير دين اهسالمق
فذذا توةع لنا هذا ندرَ أن الذين وةعوا تلَ األهبار هم قوم زنادقة أرادوا الِعن
بأهؤؤل البيؤؤَ واأل مؤؤة علؤؤي م السؤؤالم ،ألن العمؤؤل بتلؤؤَ األهبؤؤار فيؤؤه تك ي ؤر لأل م ؤة
فتنبه
روى الكليني عن أبي عبؤد هللا  أن امؤرأ جؤاءَ إلؤى عمؤر بؤن الهِؤاب فقالؤَ:
(إني زنيَ ،فأمر أن ترجم ،فأهبر أمير المْمنين  فقال :كيد زنيَق
فقالَ :مررَ بالبادية فألابني عِش شديد فاستسقيَ أعرابيؤا ً فؤأبى إال إن مكنتؤه
من ن سي ،فلما أج دني العِش وه َ على ن سي سقاني فأمكنته من ن سي ،فقال
أمير المْمنين  :تزوي ورب الكعبة) (ال روع )198/2
إن المتعة كما هو معرود تكون عن تراص بين الِرفين وعن رغبة من ما
أما في هذه الرواية فذن المرأ المذكور مةؤِر ومجبؤور فسؤاوم ا علؤى ن سؤ ا
مقابل شربة ماء ،وليسَ هي في حكم الزانية حتى تِلب من عمر أن يِ رها
وفو ذلؤَ -وهؤذا م ؤم -إن أميؤر المؤْمنين  هؤو الؤذي روى تحؤريم المتعؤة فؤي
نقله عن النبي للى هللا عليه ولله يوم هيبر فكيد ي تي هنا بأن هؤذا نكؤاد متعؤةق!
وفتواه على سبيل الحل واهقرار والرةا منه ب عل الرجل والمرأ !!ق
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إن هذه ال توى لو قال ا أحد ِالب العلم لعدَ سقِة بل غلِة يعؤاب عليؤه بسؤبب ا،
فكيد تنسب إلى أمير المْمنين  وهو من هو في العلم وال تياق
إن الذي نسب هذه ال توى ألمير المْمنين إما حاقد أراد الِعن به ،وإما ذو غؤرص
وهو اهترع هذه القلة فنسب ا ألمير المؤْمنين ليةؤ ي الشؤرعية علؤى المتعؤة كؤي
يسود لن سه وألمثاله استباحة ال روج باسؤم الؤدين حتؤى وإن أدى ذلؤَ إلؤى الكؤذب
على األ مة علي م السالم بل على النبي للى هللا عليه ولله
وإن الم اسد المترتبة على المتعة كبير ومتعدد الجوانب:
 -1ف ي مهال ة للنلوم الشرعية ألنك ا تحليل لما حرم هللا
 -2لقد ترتب على هذا اهتال الرواياَ الكاذبؤة ونسؤبت ا إلؤى األ مؤة علؤي م السؤالم
م ما في تلَ الرواياَ من مِاعن قاسية ال يرةاها ل ؤم مؤن كؤان فؤي قلبؤه مثقؤال
ذر من إيمان
 -3ومؤؤن م اسؤؤدها إباحؤؤة التمتؤ بؤؤالمرأ المحلؤؤنة -أي المتزوجؤؤة -رغؤؤم أنؤؤك ا فؤؤي
علمة رجل دون علم زوج ا ،وفي هذه الحالة ال يأمن األزواج على زوجاتك م فقد
تتزوج المرأ متعة دون علم زوج ا الشرعي ودون رةاه ،وهذه م سد مؤا بعؤدها
م سؤؤد  ،ان ؤؤر (فؤؤروع الكؤؤافي ( ،)463/5تؤؤك ذيب األحكؤؤام ( ،)554/7االستبلؤؤار
 ،)145/3وليَ شعري ما رأي الرجل ومؤا شؤعوره إذا اكتشؤد أن امرأتؤه التؤي فؤي
علمته متزوجة من رجل لهر غيره زواج متعةق! ()1
 -4واكبؤؤاء أية ؤا ً ال يؤؤأمنون علؤؤى بناتؤؤك م البؤؤاكراَ إذ قؤؤد يتؤؤزوجن متعؤؤة دون علؤؤم
لبا ن ،وقد ي اجأ األب أن ابنته الباكر قد حملَ ،لمق كيدق ال يدري ممؤنق ال
يدري أيةا ً فقد تزوجَ من واحد فمن هوق ال أحد يدري ألنه ترك ا وذهب
 -5إن أغلب الذين يتمتعون ،يبيحون ألن س م التمتؤ ببنؤاَ النؤاأ ،ولكؤن لؤو تقؤدم
أحؤؤد لهِبؤؤة بناتؤؤك م أو قريباتؤؤك م فؤؤأراد أن يتزوج ؤؤا متعؤؤة ،لمؤؤا وافؤ ولمؤؤا رةؤؤي،
ألنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عؤار عليؤه ،وهؤو يشؤعر بؤك ذا مؤن هؤالل

 - 1في رسالة المتعة للمفيد( :رقم :) 37:وعن أبان بن تغلب  ،عن أبي عبد هللا  -عليه السالم  -في

المرأة الحسناء ُترى في الطريق وال يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة  ,فقال  :ليس هذا عليك  ،إنما عليك
أن تصدقها في نفسها" .قلت  :أينسب هذا الباطل ألهل البيت سبحانك هذا بهتان عظيم.
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تمتعه ببناَ الناأ فال شَ أنه يمتن عن تزوي بناته ليهرين متعة ،أي أنه يبؤيع
لن سه التمت ببناَ الناأ وفي المقابل يحرم على الناأ أن يتمتعوا ببناته
إذا كانَ المتعة مشروعة أو أمرا ً مباحاً ،فلؤم هؤذا التحؤرج فؤي إباحؤة تمتؤ ال ربؤاء
ببناته وقريباتهق
 -6إن المتعة ليأ في ا إشؤ اد وال إعؤالن وال رةؤى ولؤي أمؤر المهِوبؤة ،وال يقؤ
شيء من ميرا المتمت للمتمت بك ا ،إنما هي مستأجر كما نسب ذلؤَ القؤول إلؤى
أبي عبد هللا  فكيد يمكن إباحت ا وإشاعت ا بين الناأق
 -7إن المتعة فتحَ المجؤال أمؤام السؤاقِين والسؤاقِاَ مؤن الشؤباب والشؤاباَ فؤي
لل ما عندهم من فجور بالدين ،وأدى ذلَ إلى تشويه لور الدين والمتدينين
وبذلَ يتبين لنا أةرار المتعؤة دينيؤا ً واجتماعيؤا ً وهلقيؤاً ،ول ؤذا حرمؤَ المتعؤة ولؤو
كان في ا ملالع لما حرمَ ،ولكن لما كانَ كثير الم اسد حرم ا رسول هللا للى
هللا عليه ولله ،وحرم ا أمير المْمنين 
ثم قال :سألَ اهمام الهو ي عن قول أمير المْمنين في تحريم المتعة يؤوم هيبؤر،
وعن قول أبي عبد هللا في إجابة السؤا ل عؤن الؤزواج ب يؤر بينؤة أكؤان معروفؤا ً علؤى
ع د النبي ق فقال :إن قول أمير المْمنين  في تحريم المتعة يوم هيبر إنمؤا
يشمل تحريم ا في ذلَ اليوم فقِ ال يتعدى التحريم إلى ما بعده
وأما قول أبي عبد هللا للسا ل ،فقال اهمام الهو ي :إنمؤا قؤال أبؤو عبؤد هللا ذلؤَ تقيؤة
وهذا مت عليه بين فق ا نا
قلَ(حسين الموسوي) :والح إن قول فق ا نا لم يكن لا باً ،ذلَ أن تحريم
المتعة يوم هيبر لاحبه تحريم لحوم الحمر األهلية وتحريم لحوم الحمر األهلية
جرى العمل عليه من يوم هيبر وإلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة
فدعوى تهليم تحريم المتعة بيوم هيبر فقِ دعوى مجؤرد لؤم يقؤم علي ؤا دليؤل،
هلولا ً وأن حرمة لحوم الحمر األهلية والتي هي قرينؤة المتعؤة فؤي التحؤريم بقؤي
العمل علي ا إلى يومنا هذا
وفو ذلَ لو كان تحريم المتعة هالؤا ً بيؤوم هيبؤر فقؤِ ،لؤورد التلؤريع مؤن النبؤي
للى هللا عليه ولله بنسر تلَ الحرمة ،على أنؤه يجؤب أن ال ي يؤب عؤن بالنؤا أن علؤة
إباحة المتعؤة هؤي السؤ ر والحؤرب ،فكيؤد تحؤرم فؤي تلؤَ الحؤرب والمقاتؤل أحؤوج مؤا
يكون إلي ا هلولا ً وأنه في غربة من أهله وما ملكَ يمينه ،ثم تباد في السلمق
إن معنى قوله  إنك ا حرمَ يوم هيبر أي أن بداية تحريم ا كان يوم هيبر وأما
أقوال فق ا نا إنما هو تالعب في النلوم ال أكثر
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فالح إن تحريم المتعة ولحوم الحمر األهليؤة متالزمؤان ،نؤزل الحكؤم بحرمت ؤا يؤوم
هيبر وهو با ٍ إلى قيام الساعة ،ولؤيأ هنؤاَ مؤن داعٍ لتأويؤل كؤالم أميؤر المؤْمنين
 مؤؤن أجؤؤل إشؤؤباع رغبؤؤاَ الؤؤن أ وش واتؤؤك ا فؤؤي البح ؤ الؤؤدا م عؤؤن الجمؤؤيالَ
وال اتناَ من النساء للتمت بك ن والتلذذ باسم الدين وعلى حسابه
وأما أن قول أبي عبد هللا  في جوابؤه للسؤا ل كؤان تقيؤة ،أقؤول :إن السؤا ل كؤان
مؤؤن شؤؤيعة أبؤؤي عبؤؤد هللا فلؤؤيأ هنؤؤاَ مؤؤا يبؤؤرر القؤؤول بالتقيؤؤة هلولؤا ً وانؤؤه يوافؤ
الهبر المنقول عن األمير  في تحريم المتعة يوم هيبر
إن المتعة التي أباح ا فق اْنؤا تعِؤي الحؤ للرجؤل فؤي أن يتمتؤ بعؤدد ال حلؤر لؤه
من النسو  ،ولو بألد امرأ وفي وقَ واحد
وكم من متمت جم بين المرأ وأم ا ،وبين المؤرأ وأهت ؤا ،وبؤين المؤرأ وعمت ؤا
أو هالت ا وهو ال يدري
لى أن قال  :إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعار ال ؤرج ،وإعؤار ال ؤرج معناهؤا
أن يعِي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل لهر فيحل لؤه أن يتمتؤ بؤك ا أو أن يلؤن
بك ا ما يريد ،فذذا ما أراد رجل مؤا أن يسؤافر أودع امرأتؤه عنؤد جؤاره أو لؤديقه أو
أي شهم كان يهتاره ،فيبيع له أن يلن بك ا ما يشاء ِيلة مد سؤ ره والسؤبب
معلوم حتى يِم ن الزوج على امرأته ل ال تزني في غيابه (!!)
وهناَ ِريقة ثانية هعار ال رج إذا نزل أحد ةي ا ً عند قؤوم ،وأرادوا إكرامؤه فؤذن
لاحب الدار يعير امرأته للةيد ِيلة مد إقامته عندهم ،فيحل له من ا كل شؤيء،
ولألسد يروون في ذلَ رواياَ ينسبونك ا إلى اهمام اللؤاد  وإلؤى أبيؤه أبؤي
جع ر سالم هللا عليه
روى الِوسؤؤي عؤؤن محمؤؤد عؤؤن أبؤؤي جع ؤؤر عليؤؤه السؤؤالم قؤؤال :قلؤؤَ( :الرجؤؤل يحؤؤل
ألهيه فرج جاريتهق قال :نعم ال بأأ به له ما أحل له من ا) (االستبلار )136/3
وروى الكليني والِوسي عن محمد بن مةارب قال :قال لي أبو عبؤد هللا ( :يؤا
محمد هذ هذه الجارية تهدمَ وتليب من ا ،فذذا هرجَ فارددها إلينؤا) (الكؤافيق)،
(ال روع ( ،)200/2االستبلار )136/3
قلؤَ :لؤؤو اجتمعؤؤَ البشؤؤرية بأسؤؤرها فأقسؤمَ أن اهمؤؤامين اللؤؤاد والبؤؤاقر علي مؤؤا
السالم قاال هذا الكالم ما أنا بملد ق
إن اهمامين سالم هللا علي ما أجل وأع م من أن يقوال مثؤل هؤذا الكؤالم الباِؤل ،فؤال
يبيحؤؤا هؤؤذا العمؤؤل المقؤؤزز الؤؤذي يتنؤؤافى م ؤ الهل ؤ اهسؤؤالمي الرفي ؤ  ،بؤؤل ه ؤذه هؤؤي
الدياثة ،ال شَ أن األ مة سالم هللا علي م ورثوا هذا العلم كابرا ً عن كابر فنسبة هذا
القول وهذا العمل إلي ما إنما هو نسبة إلى رسول هللا للى هللا عليه ولله ف ؤو إذن
تشري إل ي
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في زيارتنا لل ند ولقا نا بأ مة الشيعة هناَ كالسؤيد النقؤوي وغيؤره مررنؤا بجماعؤة
مؤؤن ال نؤؤدوأ وعبؤؤد البقؤؤر والسؤؤير وغيؤؤرهم مؤؤن أتبؤؤاع الؤؤدياناَ الوثنيؤؤة ،وقرأنؤؤا
كثيرا ً فما وجدنا دينا ً من تلَ األديان الباِلة يبيع هذا العمل ويحله ألتباعه
فكيد يمكن لدين اهسالم أن يبيع مثل هؤذا العمؤل الهسؤيأ الؤذي يتنؤافى مؤ أبسؤِ
مقوماَ األهال ق انت ى كالمه()1
ونقااول :إن مؤؤن المعلؤؤوم أن ديؤؤن اهسؤؤالم جؤؤاء ليح ؤ علؤؤى ال ةؤؤا ل وين ؤؤى ع ؤن
الرذا ل ،وجاء ليحق للعباد الملالع التي تستقيم بك ا حياتك م ،وال شؤَ أن المتعؤة
مما ال تستقيم بك ا الحيؤا إن حققؤَ لل ؤرد ملؤلحة واحؤد -افتراةؤا ً -فذنؤك ا تسؤبب
م اسد ج همة
والنا ر لييؤاَ القرلنيؤة الكريمؤة والنلؤوم المتقدمؤة فؤي تحؤريم المتعؤة -إن كؤان
ِالب ؤا ً للح ؤ محب ؤا ً لؤؤه -ال يملؤؤَ إال أن يحكؤم بؤؤبِالن تلؤؤَ الروايؤؤاَ عؤؤن أهؤؤل البيؤؤَ
رةي هللا عن م التي تح على المتعة وإعؤار ال ؤرج لمعارةؤت ا للؤريع القؤرلن
ولريع السنة المنقولة ولما يترتب علي ا من م اسؤد ال حلؤر ل ؤا بينؤا شؤي ا ً من ؤا
فيما مةى

 -3الما د 6:
{ يَا أَي َ ا ٱلهذ َ
سؤلُواْ ُو ُجؤو َه ُك ْم َوأَيْؤ َديَ ُك ْم إَلَؤى
َين ل َمنُواْ إَ َذا قُ ْمت ُ ْم إَلَى ٱل ه
لؤال َ فٱ ْغ َ
ين َو َإن كُنت ُ ْم ُجنُبا ً فَٱ ه
ِ ه ُرواْ
س ُحواْ َب ُرُْو َ
ٱم َ
ٱ ْل َم َرافَ َ َو ْ
س ُك ْم َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْم َإلَى ٱ ْل َك ْعبَ َ
سؤ َ ٍر أ َ ْو َجؤؤآ َء أ َ َحؤ ٌد َمؤ ْن ُك ْم َمؤ َ
َو َإن كُنؤتُم هم ْر َ
سؤت ُ ُم
ةؤ ۤؤى أ َ ْو َ
ؤن ٱ ْل َؤؤا َ َِ أ َ ْو الَ َم ْ
علَؤؤى َ
سؤ ُحواْ َب ُو ُجؤو َه ُك ْم َوأَيْؤدَي ُك ْم
سآ َء فَلَ ْم ت َ َجؤدُواْ َمؤآ ًء فَت َ َي هم ُمؤواْ َ
َ
ٱم َ
ٱلن َ
لؤ َعيدا ً َِ َيبؤا ً فَ ْ
علَ ْيكُم َم ْن َح َرجٍ َولَك َكن يُ َريؤ ُد َليُ َِ َ َؤر ُك ْم َو َليُؤتَ هم نَ ْع َمتَؤهُ
ٱّلِلُ َليَجْ عَ َل َ
َم ْنهُ َما يُ َري ُد ه
شك ُُر َ
علَ ْي ُك ْم لَعَله ُك ْم ت َ ْ
ون
َ
والمعنى:

 -1أنظر :هلل ثم للتاريخ (ص ) 48- 38:ثم أضاف قائالَ":زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك
يبيحون إعارة الفروج ،وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف هللا الصافي وغيره ولذا فإن موضوع إعارة الفرج

محمد رضا بـهلوي ومجيء آية هللا العظمى
منتشر في عموم إيران ،واستمر العمل به حتى بعد اإلطاحة بالشاه ه
اإلمام الخميني الموسوي ،وبعد رحيل اإلمام الخميني أيضاً استمر العمل عليه ،وكان هذا أحد األسباب التي
أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث ،كان الشيعة في عموم بالد العالم يتطلعون إليها ،مما حدا

بمعظم السادة إلى التبرء منها ،بل ومهاجمتها أيضاً ،فهذا صديقنا العالمة السيد موسى الموسوي سماها
(الثورة البائسة) وألف كتباً وبحوثاً ونشر مقاالت في مهاجمتها وحيان أخطائها".
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يؤا أي ؤا المْمنؤؤون ،إذا أردتؤم القيؤؤام إلؤى اللؤؤال ولؤم تكونؤؤوا متوةؤ ين ،فتوةؤؤأوا
ب سؤؤؤل وجؤؤؤوهكم وأيؤؤؤديكم مؤؤؤ المرافؤؤؤ  ،وامسؤؤؤحوا رءوسؤؤؤكم  -كل ؤؤؤا أو بعةؤؤؤ ا -
واغسلوا أرجلكم م الكعبين وإن كنتم جنبا ً عنؤد القيؤام إلؤى اللؤال بسؤب مالمسؤة
أزواجكم ،فاغسلوا جمي أبدانكم بالماء ،وأن كنتم مرةى مرةا ً يمن من اسؤتعمال
المؤؤاء ،أو كنؤؤتم مسؤؤافرين يتعسؤؤر علؤؤيكم وجؤؤود المؤؤاء ،أو عنؤؤد رجؤؤوعكم مؤؤن مكؤؤان
قةاء الحاجة ،أو المستم النساء ولم تجدوا مؤا ًء ،فعلؤيكم بؤالتيمم بؤالتراب الِ ؤور،
يةؤرب بك يؤه علؤى التؤراب ويمسؤع
بمسع وجوهكم وأيؤديكم بؤه وكي يؤة التؤيمم أن
َ
ب ما وج ه وك يه إلى الرس ين ما يريد هللا فيما أمركم به أن يةي عليكم ،ولكنه
شرع ذلَ لتِ يؤركم ؤاهرا ً وباِنؤا ً وليؤتم نَعَمؤهُ علؤيكم بال دايؤة والبيؤان والتيسؤير،
لتشكروا هللا على هدايته وتمام نعمته بالمداومة على ِاعته
سبب النزول :روى البهاري( )4332عن عا شة قالَ :سؤقَِ قؤالد لؤي بالبيؤداء،
ونحن داهلون المدينة ،فأنؤاخ رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ونؤزل ،فثنؤى رأسؤه
في حجؤري راقؤداً ،فأقبؤل أبؤو بكؤر ،فلكزنؤي لكؤز شؤديد  ،وقؤال :حبسؤَ النؤاأ فؤي
قالد  ،فتمنيَ الموَ ,لمكان رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم منؤي ،وقؤد أوجعنؤي،
ثؤؤم إن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم اسؤؤتيق  ،وحةؤؤرَ اللؤؤبع ،فؤؤالتمأ المؤؤاء فلؤؤم
يوجد ،فنزلَ { :يَكأَي َ ا ٱلهذ َ
سؤلُواْ ُو ُجؤو َه ُك ْم إلؤى
َين َءا َمنُواْ إَ َذا قُ ْمت ُ ْم إَلَى ٱل ه
لؤلو َ فٱ ْغ َ
لهر اكية ،فقال أسيد بن الحةير :لقد بارَ هللا للناأ فيكم يا لل أبي بكؤر ,مؤا أنؤتم
إال بركة ل م
سؤننه
* والمذكور فؤي هؤذه اكيؤة بشؤأن الوةؤوء هؤو :بيؤان فؤروص الوةؤوء ،أمؤا ُ
ومستحباته ف ي م للة في كتب ال قه

أماعند الشيعة اهماميؤة يجؤب مسؤع ؤاهر القؤدمين الؤى الكعبؤين فقِ ولؤيأ غسؤل
القدمين وال يجوز عندهم المسع على اله ين
قال ال يص الكاشاني:
َ
{ ( )6يؤؤآ أي َ ؤؤا اله ؤذ َ
س ؤلُواْ ُو ُج ؤو َه ُك ْم َوأ ْي ؤ َديَ ُك ْم َإلَؤؤى
ؤى ال ه
لؤؤال َ فا ْغ َ
َين ل َمنُؤؤواْ َإ َذا قُ ْم ؤت ُ ْم إلؤ َ
س ؤ ُك ْم َوأ َ ْر ُجلَ ُك ؤ ْم إَلَؤؤى ا ْل َك ْعبَ ؤ ْي َن وقؤؤرء بنلؤؤب األرجؤؤل وهؤؤو
س ؤ ُحواْ بَ ُر ُءو َ
ام َ
ا ْل َم َرافَ ؤ َ َو ْ
مردود عندنا كما يأتي
وأريد بالقيام القيام من النوم ,ف ي الت ؤذيب والعيَاشؤي :عؤن اللؤاد عليؤه السؤالم
أنَؤؤؤؤؤؤؤؤؤه سؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا معنؤؤؤؤؤؤؤؤؤى إذا قمؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمق قؤؤؤؤؤؤؤؤؤال :إذا قمؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن النؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم
والعيَاشي :عن الباقر عليه السالم س ل ما عنى ب اق قال عؤن النؤوم ,فاسؤترحنا مؤن
الوةوء ب ير حد النوم فمست اد مؤن
تكل اَ الم سرين وإةمارات م ,وأما وجوب
َ
األهبار كمؤا أن وجؤوب ال سؤل ب يؤر الجنابؤة مسؤت اد مؤن محؤل لهؤر وكمؤا أن سؤا ر
مجمؤالَ القؤرلن إنمؤا يتبؤين بت سؤير أهؤل البيؤؤَ وهؤم أدرى بمؤا نؤزل فؤي البيؤَ مؤؤن
غيرهم والوجؤه مؤا يواجؤه بؤه ,فؤال يجؤب تهليؤل الشؤعر الكثيؤد أعنؤي الؤذي ال يؤرى
شر هالله في التهاِب إذ المواج ؤة حين ؤ ٍذ إنمؤا تكؤون بالشؤعر ال بمؤا تحتؤه كمؤا
البَ َ
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ورد عن الباقر عليه السالم كل ما أحاِ به الشعر فلؤيأ علؤى العبؤاد أن يِلبؤوا وال
أن يبحثوا عنه ,ولكن يجري عليه الماء رواه في الت ذيب
سؤ ل عؤن الرجؤل يتوةؤأ أيؤبِن
وفيه وفي الكافي عؤن أحؤدهما علي مؤا السؤالم أنؤه ُ
لحيتهق قال ال
وأما حد الوجه ف ي ال قيه وفي الكافي والعياشي :عؤن البؤاقر عليؤه السؤالم :الوجؤه
الذي أمرهللا ب سله الذي ال ينب ي ألحد أن يزيد عليؤه وال يؤنقم منؤه ,إن زاد عليؤه
لم يْجر وإن نقم منه أثم ,مؤا دارَ الوسؤِى واهب ؤام مؤن قلؤام شؤعر الؤرأأ
إلى الؤذٍقن ومؤا جؤرَ عليؤه األلؤبعان مؤن الوجؤه مسؤتديرا ً ف ؤو مؤن الوجؤه ,ومؤا
سوى ذلَ فليأ من الوجه ,قيل :اللدد ليأ من الوجهق قؤال :ال وأمؤا فؤي سؤا ر
لؤول كمؤا
األعةاء فيجب إيلال
الماء والبلل الى البشؤر وتهليؤل مؤا يمنؤ مؤن الو ُ
َ
َ
هؤؤو مقتةؤؤى األمؤؤر بال سؤؤل والمسؤؤع ,فؤؤال يجؤؤزي المسؤؤع علؤؤى القلنسؤؤو وال عل ؤى
اله ين
في الت ذيب عن الباقر عليه السالم " :جم عمر ابن الهِؤاب ألؤحاب رسؤول هللا
للى هللا عليه ولله وسلم وفي م علي عليه السالم فقال ما تقولون في المسع علؤى
اله ينق فقام الم ير بن شؤعبة فقؤال :رأيؤَ رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وللؤه وسؤلم
يمسع على اله ين فقال علي قبل الما َد أو بعد الما َؤد فقؤال :ال أدري فقؤال علؤي:
سؤؤب الكتؤؤؤاب اله ؤؤين  ,إنمؤؤؤا نزلؤؤَ الما َؤؤؤد قبؤؤل أن يقؤؤؤبص لؤؤلى هللا عليؤؤؤه وللؤؤؤه
بش رين أو ثالثة "
أقول(الكاشؤؤاني) :الم يؤؤر بؤؤن شؤؤعبة هؤؤذا هؤؤو أحؤؤد رْسؤؤاء المنؤؤافقين مؤؤن ألؤؤحاب
العقبة والسقي ة لعن م هللا()1
وفؤؤي ال قيؤؤه " روَ عا شؤؤة عؤؤن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه أنؤؤه قؤؤال أش ؤد الن ؤاأ
حسر ً يوم القيامة من رأى وةوءه على جلد غيره "
 -1أقول :بل هو صحابي جليل من صحابة النبي صـلى هللا عليـه وسـلم ولطالمـا دافـع عنـه ,و كـاد أن يضـرب

عمه عروة بن مسعود بالسيف لما ا
سـفير
ًا
مد يده إلى لحية النبي صلى هللا عليه وسلم في الحديبية عندما جاء
لقريو(.وذلك قبل إسالم عروة) ,فماذا فعل الكاشاني وأمثاله لإلسـالم غيـر تمزيـق األمـة ,ولعـن خيارهـا ,فـانظر

اإليم ِ
كيف تج أر ولعن أصحاب السقيفة وهم من األنصار الـذين قـال فـيهم النبـي صـلى هللا عليـه وسـلمِ َ ":
ـان
آيـ ُة ْ َ
ـض ْاألَ ْن َص ِ
آيـ ُة الِهن َف ِ
ـار" رواه البخـاري( )16ومسـلم( )108وغيرهمـا ,وجـاء إلـى السـقيفة مـن
ـاق ُب ْغ ُ
ُحب ْاألَ ْن َص ِار َو َ

ـار الصــحابة :أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة بــن الج ـراح ,وحــذلك اجتمــع فيهــا جملــة مــن الســابقين
المهــاجرين كبـ ُ
األولين من المهاجرين واألنصار وحسبك في فضلهم ثناء هللا علـيهم فـي اآليـة( )100مـن سـورة التوبـة إذ قـال
ِ
وهم ِبِإ ْحس ٍ ِ
السا ِبُقو َن األ اَوُلو َن ِم َن اْلم َه ِ
َعاد
تعالىَ {:و ا
نهم َوَر ُ
ين ااتَب ُع ُ
َنص ِار َواالذ َ
اج ِر َ
ضوْا َعْن ُه َوأ َ
هللا َع ُ
ين َواأل َ
َ
ان َرض َي ُ
ُ
ـات َتجـرِي َتح َتهـا األ ْنهـار َخالِ ِـدين ِفيهـا أَبَدا َذلـك الفـوُز ِ
ـيم} وغيـر ذلـك ممـا سـتجد بيانـه فـي هـذا
َ َ َ ًَ
َل ُهم َجان ٍ ْ
َ ْ
ْ َ
َ
ْ ُ
العظ ُ
البحث  ,فال يضرهم لعن المارقين الحاقدين.وهل يضر السماء نبح الكالب؟.
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ؤر عيؤر بؤال ال أحؤب إلؤي مؤن أن أمسؤع

وروى عن ا أن ا قالَ :ألن أمسع على
على ه ي
ولم يعؤرد للنبؤي لؤلى هللا عليؤه وللؤه هؤد إأل هؤد هؤداه النجاشؤي وكؤان موةؤ
ؤر القؤؤدمين منؤؤه مشؤؤقوقا ً فمسؤع النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤه رجليؤؤه وعليؤؤه ه هؤاه
فقال الناأ أنه مسع علؤى ه يؤه وعلؤى أن الحؤدي فؤي ذلؤَ غيؤر لؤحيع اهسؤناد
انت ى كالم ال قيه
ولما كانَ اليد تِل على ما تحَ الزند وعلى ما تحَ المرف وعلى ما تحَ
المنكب بين هللا سبحانه غاية الم سول من ا ,كما تقول ل المَ :اهةب يدَ إلى
الزند ,وللليقل :لقل سي ي إلى القبةة ,فال داللة في اكية على ابتداء ال سل
باأللاب وانت ا ه إلى المراف كما أنه ليأ في هاتين العبارتين داللة على ابتداء
الهةاب والتلقيل بألاب اليد ورأأ السيد ,ف ي مجملة في هذا المعنى ,يحتاج
الى تبيين أهل البيَ علي م السالم والمرف بكسر أوله وفتع ثالثه أو بالعكأ:
مجم ع مي الذراع والعةد وال داللة في اكية على إدهاله في غسل اليد وال
على إدهال الكعب في مسع الرجلين ,لهروج ال اية تار ودهول ا أهرى ,ف ي في
هذا المعنى مجملة وانما تتبين بت سيرهم,
وال سل يحلل بلب الماء على العةو أو غمسه فيه وإن لم يدلَ ,فالباء في (
برْوسكم) للتبعيص وكذا في (بوجوهكم) وكذا في المعِوفتين علي ما :أعني
أرجلكم وأيديكم كذا عن الباقر عليه السالم -كما يأتي -والكعب :ع م ما ل الى
االستدار واق في ملتقى السا والقدم ناَ عن ره يدهل نتوه في ِرد السا
كالذي في أرجل البقر وال نم وربما يلعب به األِ ال وقد يعبر عنه بالم لل
لمجاورته له وإنما اهتلد الناأ في ا لعدم غورهم في كالم أهل الل ة والحاب
التشريع وإعراة م عن التأمل في األهبار المعلومية ,ولما كانَ ا َلرجل تِل
على القدم وعلى ما تحَ الركبة وعلى ما يشمل ال هذ بين هللا سبحانه غاية
الممسود من ا ثم داللة اكية على مسع الرجلين دون غسل ما أ رمن الشمأ
في رابعة الن ار وهلولا ً على قراء الجر ولذلَ اعترد ب ا جم كثير من
القا لين بال سل
في الت ذيب :عن الباقر عليؤه السؤالم أنؤه سؤ ل عؤن قؤول هللا عؤز وجؤل { وامسؤحوا
برْوسكم وأرجلكم الى الكعبين على اله ص هي أم على النلب قال بل هي على
اله ص
أقول :وعلى تقدير القراء على النلؤب أيةؤا ً يؤدل علؤى المسؤع ألن ؤا تكؤون حين ؤذ
معِوفة على محل الرْوأ كما تقول مؤررَ بزيؤد وعمؤرا ً إذ عِ ؤا علؤى الوجؤوه
هارج عن قانون ال لاحة بل عن أسلوب العربية
روى العامة عن أميؤر المؤْمنين عليؤه السؤالم وابؤن عبؤاأ" عؤن النبؤي (م) أنؤه
توةأ ومسع على قدميه ونعليه "
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ورووا أيةا ً عن ابن عباأ أنه قال :إن كتاب هللا المسع  ,ويأبى الناأ إال ال سؤل
وأنه قؤال :الوةؤوء غسؤلتان ومسؤحتان  ,مؤن بؤاهلني باهلتؤه ,وأنؤه ولؤد وةؤوء
رسول هللا للى هللا عليه ولله فمسع على رجليه
وفي الت ذيب :عن الباقر عليه السالم أنه س ل عن مسع الرجلين فقال :هو الذي
نزل به جبر يل
وفي الكافي :عن اللاد عليه السالم أنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة
ما قبل هللا منه لال  ,قيل :وكيد ذلَ ,قال :ألنه ي سل ما أمر هللا بمسحه
وفي ال قيه :عن علي عليه السالم أن الرجل ليعبد هللا أربعين سنة ما يِيعه في
الوةوء ي سل ما أمر هللا بمسحه
ؤوء رسؤؤول هللا
سؤ ل عؤؤن وةؤ َ
وفؤؤي الكؤؤافي والعياشؤؤي :عؤؤن البؤؤاقر عليؤؤه السؤؤالم أنؤؤه ُ
تؤور فيؤه مؤاء ,ف مؤأ يؤده اليمنؤى ف ؤرد ب ؤا
للى هللا عليه وللؤه فؤدعا بِسؤَ أو ْ
غرفؤؤة فلؤؤب ا علؤؤى وج ؤؤه ,ثؤؤم غمؤؤأ ك ؤؤه اليسؤؤرى ف ؤؤرد ب ؤؤا غرفؤؤة فؤؤأفرد علؤؤى
ذراعه اليمنى ,ف سل ب ؤا ذراعؤه مؤن المرفؤ إلؤى الكؤد ال يردهؤا إلؤى المرفؤ  ،ثؤم
غمأ ك ه اليمنى فأفرد ب ا على ذراعؤه اليسؤرى مؤن المرفؤ ولؤن ب ؤا مثؤل مؤا
لن باليمنى  ,ثم مسع رأسه وقدميه ببل ك ه ,لم يحد ل ما مؤا ًء جديؤدا ً ,ثؤم قؤال,
الشؤؤراَ ,قؤؤال ثؤؤم قؤؤال :إن هللا تعؤؤالى يقؤؤول( :إذا قمؤؤتم إلؤؤى
وال يؤؤدهل ألؤؤابعه تحؤؤَ َ
اللال فاغسلوا وجوهكم) وليأ له أن يدع شي ا ً من وج ه إال ه غسؤله وأمؤر ب سؤل
اليدين إلى المرفقين فليأ له أن يدع شي ا ً من يديه إلى المرفقين إال غسؤله ألن هللا
تعالى قال ( :اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراف ) ثم قال ( :وامسؤ ُحوا برْوسؤكم
ؤيء مؤؤن رأسؤؤه أو بشؤؤيء مؤؤن قدميؤؤه مؤؤا بؤؤين
وأرجلكؤؤم إلؤؤى الكعبؤؤين) فؤ َذذا مسؤؤع بشؤ ٍ
الكعبؤؤين إلؤؤى أِؤؤراد األلؤؤاب فقؤؤد أجؤؤزأ ,فقيؤؤل :أيؤؤن الكعبؤؤانق قؤؤال :هؤؤي هنؤؤا يعنؤؤي
سؤؤا والكعؤؤب
الم لؤؤل دون ع ؤؤم السؤؤا  ,قيؤؤل هؤؤذا مؤؤا هؤؤوق فقؤؤال :هؤؤذا مؤؤن ع ؤؤم ال ه
أسؤ ل مؤؤن ذلؤؤَ ,قيؤؤل ألؤؤلحَ هللا فال رفؤؤة الواحؤؤد تجؤؤزيء للوجؤؤه وغرفؤؤة للؤؤذراعق
قال :نعم إذا بال َ في ا ,والثنتان تأتيان على ذلَ كله أهك()1

وقال الِبرسي:

{ وامسحوا برْوسكم وهذا أمؤر بمسؤع الؤرأأ والمسؤع أن تمسؤع شؤي ا ً بيؤديَ
كمسؤؤع العؤؤر عؤؤن جبينؤؤَ ,وال ؤؤاهر ال يوجؤؤب التعمؤؤيم فؤؤي مسؤؤع الؤؤرأأ ,ألن مؤؤن
مسع البعص يسمى ماسحا ً ,وإلى هذا ذهب ألحابنا قالوا :يجب أن يمسؤع منؤه مؤا
يق عليه اسم المسع

 - 1اللافي ( )14-18/2وان ر :ت سير نور الثقلين ( )597-599/1والميزان ()232-234/5
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{ وأرجلكم إلى الكعبين اهتلد في ذلَ فقال جم ور ال ق اء :إن فرة ما ال سل
وقالَ اهمامية :فرة ما المسع دون غيره أهك()1
ونقول وبالله التوفيق:
أو االً :إن أهؤؤل السؤؤنة حملؤؤوا قؤؤراء ال ؤؤتع فؤؤي قولؤؤه (وأرجلكؤؤم) علؤؤى ال سؤؤل ,ألنؤؤه
الثابؤؤؤؤَ بؤؤؤؤالتواتر عؤؤؤؤن رسؤؤؤؤول هللا لؤؤؤؤلى هللا عليؤؤؤؤه وسؤؤؤؤلم,والحكمة فؤؤؤؤي إدهؤؤؤؤال
العةوالممسؤؤؤود بؤؤؤين األعةؤؤؤاء الم سؤؤؤولة وجؤؤؤوب الترتيؤؤؤب بؤؤؤين األعةؤؤؤاء فؤؤؤي
الوةوء وحملوا قراء الجؤر في ؤا علؤى المسؤع علؤى اله ؤين ل عؤل النبؤي لؤلى هللا
عليه وسلم
قؤؤال ابؤؤن كثيؤؤر :وإنمؤؤا جؤؤاءَ هؤؤذه القؤؤراء بؤؤاله ص ،إمؤؤا علؤؤى المجؤؤاور وتناسؤؤب
ُأ
الكالم؛ كما في قول العرب :ج ُحر
سؤند ٍ
ؤاب ُ
َ
ب ،وكقوله تعالى {:عَك َليَ ُ ْم ثَيَ ُ
ةب هر ٍ
ُه ْ
ستَب َْر ٌ [اهنسان ]21 :وهذا ذا شا في ل ة العرب سا ه
ة ٌر َو َإ ْ
ومن م من قال :هي محمولة على مسع القؤدمين إذا كؤان علي مؤا اله ؤان ،قالؤه أبؤو
عبد هللا الشافعي رحمه هللا
ومن م من قال :هي دالؤة علؤى مسؤع الؤرجلين ،ولكؤن المؤراد بؤذلَ ال سؤل اله يؤد؛
كما وردَ به السنة،
وعلى كل تقدير فالواجؤب غسؤل الؤرجلين فرةؤا ً ال بؤد منؤه؛ لييؤة واألحاديؤ التؤي
سؤؤنوردها ،ومؤؤن أحسؤؤن مؤؤا يسؤؤتدل علؤؤى أن المسؤؤع يِلؤ علؤؤى ال سؤؤل اله يؤؤد مؤؤا
رواه الحاف البي قي ()2حي قال :أهبرنا أبو علي الروذباري ،حدثنا أبو بكر محمد
بن أحمد بن محموية العسكري ،حدثنا جع ر بن محمد القالنسؤي ،حؤدثنا لدم ،حؤدثنا
شعبة ،حدثنا عبد الملَ بن ميسر  ،سمعَ ه
سب َْر يحد عن علي بن أبي
النزال بن َ
ِالب :أنه للى ال ر ،ثم قعد فؤي حؤوا النؤاأ فؤي رحبؤة الكوفؤة حتؤى حةؤرَ
لال العلر ،ثم أتى بكوز من ماء فأهذ منه ح نة واحد  ،فمسع ب ا وج ه ويديؤه
ورأسه ورجليه ،ثم قام فشرب فةلته وهو قا م ،ثم قال :إن ناسؤا ً يكرهؤون الشؤرب
قا ماً ،وإن رسول هللا للى هللا عليه وسلم لن كما لنعَ ،وقؤال " :هؤذا وةؤوء
من لم يحد "  ،رواه البهاري في اللحيع عن لدم ببعص معناه
ومن أوجب من الشيعة مسح ما كما يمسع الهد ،فقد ةل وأةل ،وكذا مؤن جؤوز
مسح ما وجوز غسل ما ،فقد أهِأ أيةؤاً ،ومؤن نقؤل عؤن أبؤي جع ؤر بؤن جريؤر أنؤه
أوجب غسل ما؛ لألحادي  ،وأوجب مسح ما؛ ليية ،فلم يحق مذهبه في ذلَ ،فؤذن
كالمؤؤه فؤؤي ت سؤؤيره إنمؤؤا يؤؤدل علؤؤى أنؤؤه أراد أنؤؤه يجؤؤب دلؤؤَ الؤؤرجلين مؤؤن دون سؤؤا ر
أعةاء الوةوء؛ ألن ما يليؤان األرص والِؤين وغيؤر ذلؤَ ،فأوجؤب دلك مؤا ليؤذهب
مؤؤا علي مؤؤا ،ولكنؤؤه عبؤؤر عؤؤن الؤؤدلَ بالمسؤؤع ،فاعتقؤؤد مؤؤن لؤؤم يتأمؤؤل كالمؤؤه أنؤؤه أراد
- 1مجم البيان ( )284/3وفيه عن نالر الح  -من الزيدية -قال :يجب الجم بين المسع وال سل
 - 2سنن البي قي(()75/1برقم)359 :
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وجؤؤؤوب الجمؤؤؤ بؤؤؤين غسؤؤؤل الؤؤؤرجلين ومسؤؤؤح ما ،فحكؤؤؤاه مؤؤؤن حكؤؤؤاه كؤؤؤذلَ ،ول ؤؤؤذا
يستشكله كثير من ال ق اء ،وهو معذور ،فذنه ال معنى للجم بؤين المسؤع وال سؤل،
سواء تقدمه أو تأهر عليه؛ الندراجه فيه ،وإنما أراد الرجؤل مؤا ذكرتؤه ،وهللا أعلؤم،
ثم تأملَ كالمه أيةاً ،فذذا هو يحاول الجم بين القراءتين في قولؤهَ { :وأ َ ْر ُجلَكُؤ ْم
ه ةا ً على المسع ،وهو الدلَ ،ونلؤبا ً علؤى ال سؤل ،فأوجب مؤا؛ أهؤذا ً بؤالجم بؤين
هذه وهذه أهك()1
ثانيًا :قؤد جؤاءَ السؤنة اللؤحيحة بذيجؤاب غسؤل الؤرجلين فكؤان البؤد مؤن الملؤير
إليؤؤه ,ألن الرسؤؤول لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم هؤؤو المبلؤؤه عؤؤن هللا تعؤؤالى وهؤؤو المبؤؤين
والم سؤؤر لمؤؤا أجمؤؤل فؤؤي القؤؤرلن وليأ لألمؤؤة أن تنلؤؤب ل ؤؤا أح ؤدًا يهؤؤالد فعلؤؤه أو
ت سيره ما ثبَ عن رسول هللا للى هللا عليه وسلم,
وأما ما ذكروه عن ولد اهمام الباقر لكي ية وةوء النبي للى هللا عليؤه وسؤلم,
وفيه أنه مسع رجليه ولم ي سل ما ,ف ذا ال يلع سندًا عن اهمام الباقر,
مهؤؤالد ل عؤؤل النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم الؤؤذي رواه
ولؤؤو فرةؤؤنا لؤؤحته ف ؤؤو
ٌ
رأوا النبي وهو يتوةأ ومن م علي رةي هللا عنه ,ومهؤالد أيةًؤا
اللحابة الذين ْ
لوةوء علي رةي هللا عنه,كما سيأتي بيانه ،واهمؤام البؤاقر لؤم يؤدرَ النبؤي لؤلى
هللا عليه وسلم ولم يره فيقدم كالم اللحابة في ذلَ  ,وقد يحمل كالمه علؤى ال سؤل
اله يد كما في الحدي الساب الذي رواه البي قي عن علؤي رةؤي هللا عنؤه وكؤذا
كل ما استدلوا به على وجوب مسع الرجلين وإبِال غسل ما ف و مهؤالد لمؤا ثبؤَ
والمبؤين لمؤا أجمؤل فؤي القرلن وقؤد
سؤر
عن النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ,وهؤو الم َ
َ
ثبَ بالتواتر غسل الرجلين عن النبي للى هللا عليه وسلم

قال الحاف ابن حجر :

سله َم فَي َل َة ُوةُو َ َه أَنههُ َ
س َل
ّللا َ
" َوقَ ْد ت َ َوات َ َرَْ األ َ ْهبَار َ
ع ْن النهبَي َ
غ َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
ّللا إلى أن قال:قَا َل َ
الرحْ َمن بْن أ َ َبي لَ ْيلَى  :أَجْ َم َ
َرجْ لَ ْي َه َو ُه َو ا ْل ُم َب َين أل َ ْم َر ه
عبْد ه
علَى َ
س َعيد بْن
سله َم َ
ّللا َ
أَ ْ
ّللا َ
غ ْ
سل ا ْلقَ َد َمي َْن َ ,ر َواهُ َ
علَ ْي َه َو َ
ل َحاب َر ُ
للهى ه
سول ه
م ْنلور " انت ى()2
َ ُ
سؤله َم ب سؤؤل الؤؤرجلين مؤؤر  ,ومؤؤرتين,
ّللا َ
وقؤؤد جؤؤاءَ الروايؤؤاَ عنؤؤه َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
لؤلهى ه
وثالثاً ,وقد حذر َمن َ
سل الرجلين وترَ األعقاب  ,روى هؤذه األحاديؤ جملؤة مؤن
غ َ
اللحابة من م :عمر ,وعثمان ,وعلي ,وعا شة ,وابن عبؤاأ ,ومعاويؤة ,وعبؤد هللا
بؤن زيؤؤد بؤن عالؤؤم ,والمقؤداد بؤؤن معؤد يكؤؤرب  ،وعمؤرو بؤؤن عنبسؤة ,و عبؤؤد هللا بؤؤن
عمؤرو بؤن العؤؤام  ,وأبؤو هريؤؤر  ,وعبؤد هللا بؤن الحؤؤار بؤن جؤؤزء ,وأبؤو أمامؤؤة ,و
جابر بن عبد هللا ,ومعيقيب ,وغيرهم ,رةي هللا عن م أجمعين وسنذكر بعةًؤا مؤن
هذه األحادي :
 - 1ت سير ابن كثير ()26-27/2
 - 2فتع الباري ()232/1
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عثْ َم َ
 -1روى البهاري( )162ومسلم( )226وغيرهما :عن ُح ْم َر َ
ان َم ْولَى ُ
ان أ َ ْهبَ َرهُ
ُؤوء فَؤأ َ ْف َر َ
سؤلَ ُ َما ث َ َؤال َ
علَؤى َي َديْؤ َه َم ْ
عه َ
عثْ َم َ
د َ
ان ب َْن َ
أَنههُ َرأَى ُ
ؤان َدعَؤا َب َوة ٍ
ؤن َإنَا َؤ َه فَ َ َ
ست َ ْنث َ َر ثُؤ هم َ
ُوء ث ُ هم ت َ َم ْ
سؤ َل َوجْ َ ؤهُ
ست َ ْن َ
َم هرا ٍ
ة َم َ
ش َ َوا ْ
ص َوا ْ
َ ث ُ هم أ َ ْد َه َل يَ َمينَهُ فَي ا ْل َوة َ
غ َ
سؤ َه ,ثُؤ هم َ
سؤ َل كُؤ هل َرجْ ؤ ٍل ث َ َالثًؤا ثُؤ هم قَؤا َل:
سؤ َع بَ َرأْ َ
غ َ
ث َ َالثًا َويَ َد ْي َه إَلَى ا ْل َم ْرفَقَي َْن ث َ َالثًا ,ث ُ هم َم َ
ةؤأ ُ نَحْ َؤو ُوةُؤو َي َهؤ َذا َوقَؤا َلَ :م ْ
ؤن ت َ َو ه
سؤله َم يَت َ َو ه
ةؤأ َ نَحْ ؤ َو
ّللاُ َ
ي َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
َرأَيَُْ النه َب ه
سؤهُ َ
ّللاُ لَؤهُ َمؤا تَقَؤ هد َم َم ْ
ؤن َذ ْنبَؤ َه
ُوةُو َي َه َذا ث ُ هم َ
للهى َر ْكعَتَؤي َْن َال يُ َح َؤد ُ فَي َ َمؤا نَ ْ َ
غ َ َؤر ه
"
 -2وأيةًا روى البهاري( )184ومسلم( )235وغيرهما :ع َْن ع َْم ٍرو بن يحيؤى ع ْ
َؤن
ّللا ب َ
أ َ َبيؤ َه قال:شَؤ َ ْدَُ ع َْم َؤرو ب َ
ْؤن َزيْؤ ٍد -وهؤو جؤد عمؤرو بؤن
سؤأ َ َل َ
عبْؤ َد ه َ
ؤن َ
ْؤن أ َ َبؤي َح َ
س ٍ
س ؤله َم فَ ؤ َدعَا بَتَؤ ْؤو ٍر َمؤ ْ
عؤ ْ
ؤاء فَت َ َو ه
ؤن ُو ُ
ة ؤأ َ لَ ُ ؤ ْم
ّللاُ َ
يحيؤؤىَ -
ؤن َمؤ ٍ
ؤوء النهبَؤؤي َ َ
ةؤ َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ل ؤلهى ه
سؤ َل َي َديْؤ َه ث َ َالثًؤا ثُؤ هم
سؤله َم ,فَأ َ ْك َؤأ َ َ
ّللاُ َ
ُوةُو َء النه َبي َ َ
علَؤى َيؤ َد َه َمؤ ْن الت ه ْؤو َر فَ َ َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
ست َ ْنث َ َر ث َ َال َ َ
أ َ ْد َه َل يَ َدهُ فَي الت ه ْو َر فَ َم ْ
سؤ َل
ست َ ْن َ
غ َرفَؤا ٍ
ة َم َ
ش َ َوا ْ
ص َوا ْ
َ ثُؤ هم أ َ ْد َهؤ َل يَؤ َدهُ فَ َ َ
َوجْ َ هُ ث َ َالثًا ث ُ هم َ
سهُ فَأ َ ْقبَ َل بَ َ َما
س َع َرأْ َ
س َل يَ َد ْي َه َم هرتَي َْن إَلَى ا ْل َم ْرفَقَي َْن ث ُ هم أ َ ْد َه َل يَ َدهُ فَ َم َ
غ َ
اح َد ً ,ث ُ هم َ
س َل َرجْ لَ ْي َه َإلَى ا ْل َك ْعبَي َْن "
َوأ َ ْدبَ َر َم هر ً َو َ
غ َ
 -3وروى أحمؤؤد ( )17060بسؤؤند لؤؤحيع  :عؤؤن عمؤؤرو بؤؤن عبسؤؤة قؤؤال :قلؤؤَ :يؤؤا
رسؤؤول هللا ،أهبرنؤؤي عؤؤن الوةؤؤوء ،قؤؤال " :مؤؤامنكم مؤؤن أحؤؤد يقؤؤرب وةؤؤوءه ،ثؤؤم
يتمةمص ويستنش وينتثر ،إال هرجَ هِاياه من فمه وهياشيمه م المؤاء حؤين
ينتثر ،ثم ي سل وج ه كما أمره هللا ،إال هرجَ هِايا وج ه من أِراد لحيتؤه مؤ
الماء ،ثؤم ي سؤل يديؤه إلؤى المؤرفقين ،إال هؤرَ هِايؤا يديؤه مؤن أِؤراد أناملؤه ،ثؤم
يمسع رأسه إال هرَ هِايا رأسه من أِراد شعره م الماء ،ثم ي سل قدميه إلى
الكعبين كما أمره هللا ،إال هرَ هِايا قدميه من أِراد ألابعه م الماء ،ثم يقؤوم
فيحمؤد هللا ويثنؤي عليؤه بالؤؤذي هؤو لؤه أهؤؤل ،ثؤم يركؤ ركعتؤؤين ،إال هؤرج مؤن ذنوبؤؤه
كيوم ولدته أمه " قال أبو أمامة :يا عمرو ،ان ر ما تقؤول ،سؤمعَ هؤذا مؤن رسؤول
هللا للى هللا عليه وسلم أيعِى هذا الرجل كله في مقامؤهق فقؤال عمؤرو بؤن عبسؤة:
يا أبا أمامة ،لقد كبرَ سني ،ور ع مي ،واقترب أجلي ،وما بؤي حاجؤة أن أكؤذب
على هللا وعلى رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم لؤو لؤم أسؤمعه مؤن رسؤول هللا لؤلى
هللا عليه وسلم إال مر أو مرتين أو ثالثاً ،لقد سمعته سب مراَ أو أكثر مؤن ذلؤَ"
وهو في لحيع مسلم( )832من وجه لهر
 -4وروى البي قي في سننه( =71/1رقم )343 :عن أبي إسحا السبيعي عن
الحار  ،عن علي بن أبي ِالب رةي هللا عنه أنه قال :اغسلوا القدمين إلى
الكعبين كما أمرتم " ومن ه نا يتةع المراد من حدي علي أن رسول هللا للى
هللا عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين ،فدلك ما ،إنما أراد غسالً
ه ي اً ،وهما في النعلين ،وال مان من إيجاد ال سل والرجل في نعل ا ،وفي هذا رد
على المتعمقين والمتنِعين من الموسوسين وذكر البهاري في لحيحه()73/1
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بابًا يدل على جواز ذلَ فقال :باب غسل الرجلين في النعلين وال يمسع على
النعلين
ع ْب َد َهي ٍْر  ،قَا َل :
 -5وأهرج أحمد والدارمي وألحاب السنن( )1بسند لحيع:ع َْن َ
الر َحبَ َة  ،ث ُ هم قَا َل َل ُالَ َم َه  :ا ْتَنَي بَ َ
أ َ
ى بَ ْع َد َما َ
ور  ،فَأَتَاهُ
للهى ا ْل َجْ َر  ،فَي ه
َجلَ َ
ِ ُ ٍ
ع َل ،
وأ نَ ْن ُ ُر َإلَ ْي َه ؛ فَأ َ َه َذ
َ  ،قَا َل َ
س ٍ
ا ْل ُالَ ُم َب َذنَ ٍ
اء فَي َه َما ٌء َو َِ ْ
ع ْب ُد َهي ٍْر َ :و َنحْ ُن ُجلُ ٌ
س َرى  ،ث ُ هم َ
اهنَا َء
اهنَا َء  ،فَأ َ ْك َأَهُ َ
ع َلى يَ َد َه ا ْليُ ْ
غ َ
س َل َك ه ْي َه  ،ث ُ هم أ َ َه َذ بَيَ َد َه ا ْليُ ْمنَى َ
بَيَ َمينَ َه َ
 ،فَأ َ ْف َر َ
س َرى  ،ث ُ هم َ
ع ْب ُد َهي ٍْر  :كُل
س َل َك ه ْي َه  ،فَ َع َلهُ ثَالَ َ َم َر ٍار  ،قَا َل َ
د َ
علَى َي َد َه ا ْليُ ْ
غ َ
َ  ،ث ُ هم أ َ ْد َه َل يَ َدهُ ا ْليُ ْم َنى فَي
سلَ َ ا ثَالَ َ َم هرا ٍ
اء َ ،حتهى يَ ْ َ
اهنَ َ
َذ َلََ الَ يُد َْه ُل يَ َدهُ فَي َ
اء  ،فَ َم ْ
َ  ،ث ُ هم أ َ ْد َه َل
ست َ ْن َ
س َرى  ،فَعَ َل َذ َلََ ثَالَ َ َم هرا ٍ
ة َم َ
ش َ َونَث َ َر َبيَ َد َه ا ْليُ ْ
ص َوا ْ
اهنَ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ  ،ث هم َ
َ،
س َل يَ َدهُ ا ْليُ ْمنَى ثالَ َ َم هرا ٍ
س َل َوجْ َ هُ ثالَ َ َم هرا ٍ
اهنَ َ
غ َ
اء  ،ف َ َ
يَ َدهُ ا ْليُ ْمنَى فَي َ
إَلَى ا ْل َم ْرفَ َ  ،ث ُ هم َ
َ  ،إَلَى ا ْل َم ْرفَ َ  ،ث ُ هم أ َ ْد َه َل يَ َدهُ ا ْليُ ْمنَى
س َرى ثَالَ َ َم هرا ٍ
س َل َي َدهُ ا ْليُ ْ
غ َ
اء َ ،حتهى َ
س َح َ ا َب َي َد َه
غ َم َر َها ا ْل َما ُء  ،ث ُ هم َرفَ َع َ ا َب َما َح َملََْ َم َن ا ْل َم َ
اهنَ َ
اء  ،ث ُ هم َم َ
َفي َ
علَى
َ َ
ب بَيَ َد َه ا ْليُ ْمنَى ثَالَ َ َم هرا ٍ
سهُ بَيَ َد ْي َه َك ْلت َ ْي َ َما َم هر ً  ،ث ُ هم َ
ا ْليُ ْ
س َع َرأْ َ
س َرى  ،ث ُ هم َم َ
ل ه
قَد ََم َه ا ْليُ ْمنَى  ،ث ُ هم َ
س َرى ،
ب بَيَ َد َه ا ْليُ ْمنَى َ
س َرى  ،ث ُ هم َ
علَى قَد ََم َه ا ْليُ ْ
سلَ َ ا بَيَ َد َه ا ْليُ ْ
غ َ
ل ه
ث ُ هم َ
ب،
س َرى  ،ثَالَ َ َم هرا ٍ
سلَ َ ا َبيَ َد َه ا ْليُ ْ
غ َ
د َب َك َ َه فَش ََر َ
َ  ،ث ُ هم أ َ ْد َه َل يَ َدهُ ا ْليُ ْمنَى  ،فَ َ َر َ
ب أ َ ْن َي ْن ُ َر إَلَى ُ
ث ُ هم قَا َل َ :ه َذا ُ
ور
ور نَبَي َ َ
هللا للى هللا عليه وسلم  ،فَ َم ْن أ َ َح ه
ِ ُ ُ
ِ ُ َ
هللا للى هللا عليه وسلم  ،فَ َ َذا ُ
ورهُ "
نَ َبي َ َ
ِ ُ ُ
ب ا ْل ُالَ ُم
عله َمنَا َ
 وفي رواية َ :سو َل َ
هللا للى هللا عليه وسلم َ ،و َ
ي ُوةُو َء َر ُ
ل ه
ع َل ،
ش َ َ ،و َ
الر ْك َو َ  ،فَ َم ْ
س َل
َ
ست َ ْن َ
ة َم َ
ص َوا ْ
غ َ
علَى يَ َد ْي َه َحتهى أ َ ْنقَا ُه َما  ،ث ُ هم أ َ ْد َه َل يَ َدهُ فَي ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
الر ْك َو َ ،
َوجْ َ هُ  ،ثالَثًا ثالَثًا َ ،وذ ََرا َ
ع ْي َه َإلَى ا ْل َم ْرفقَي َْن  ،ثالَثًا ثالَثًا  ،ث هم أ ْد َه َل يَ َدهُ فَي ه
سهُ َم هر ً ،
فَ َ َم َر أ َ ْ
س َع بَ َك ه ْي َه َرأْ َ
س َع بَ َ ا األ ُ ْه َرى  ،ث ُ هم َم َ
س َلَ َ ا بَيَ َد َه  ،ث ُ هم أَ ْه َر َج َ ا  ،فَ َم َ
ث ُ هم َ
اء َب َك َ َه فَش ََر َبهُ ،
د ُهنَيهةً َم ْن َم ٍ
غ َ
س َل َرجْ لَ ْي َه َإلَى ا ْل َك ْع َبي َْن  ،ثَالَثًا ثَالَثًا  ،ث ُ هم ا ْغتَ َر َ
هللا للى هللا عليه وسلم يَت َ َو ه
ث ُ هم قَا َل َ :ه َك َذا ك َ
ةأ ُ"
سو ُل َ
َان َر ُ
لنَ ُ بَال ه
ور ،
 وفي رواية  :أَتَيَُْ َللهى  ،فَ َدعَا بَ َِ ُ و ٍر  ،فَقُ ْلنَا َ :ما يَ ْ
ع َليًّا َ ،وقَ ْد َ
ِ ُ َ
ي َب َ
علَى
ب َ
س ٍ
اهنَا َء َ ،ف َ
َ َو َإنَ ٍ
َوقَ ْد َ
ِ ْ
ل ه
اء  ،فَ َرفَ َ َ
للهى ق َما يُ َري ُد َإال ه أ َ ْن يُعَ َل َمنَا  ،فَأُتَ َ
سلَ َ ا ثَالَثًا  ،ث ُ هم َ
اء َ ،ف َم ْ
ست َ ْنث َ َر ثَالَثًا  ،ث ُ هم
ة َم َ
ص َوا ْ
اهنَ َ
يَ َد َه  ،فَ َ َ
غ َم َ
أ يَ َدهُ فَي َ
س َل َوجْ َ هُ ث َالَثًا َ ،و َ
َد اله َذي أ ً َه َذ َم ْنهُ  ،ث ُ هم َ
ت َ َم ْ
س َل َي َدهُ ا ْليُ ْمنَى
ة َم َ
غ َ
غ َ
ص َوتَنَث ه َر َم َن ا ْلك َ
اح َد ً  ،ث ُ هم
س َه َم هر ً َو َ
س َع َب َرأْ َ
الش َما َل ثَالَثًا  ،ث ُ هم َجعَ َل يَ َدهُ فَي ا ْل َم َ
ثَالَثًا َ ،ويَ َدهُ َ
اء  ،فَ َم َ
س هرهُ أ َ ْن يَ ْع َل َم ُ
َ
ور
س َل َرجْ لَهُ ا ْليُ ْمنَى ثَالَثًا َ ،و َرجْ لَهُ َ
الش َما َل ث َالَثًا  ،ث ُ هم قَا َل َ :م ْن َ
غ َ
ِ ُ َ
هللا للى هللا عليه وسلم  ،فَ ُ َو َه َذا "
سو َل َ
َر ُ
ع َقب إهراجه ل ذا الحدي (رقم : )49حدي علي ٍ :رواه أبؤو
الت ْر َمذي (َ )68/1
وقال َ
عبْؤد َهيْؤر  ،والحؤار  ،عؤن علؤي ٍ  ،وقؤد رواه
سحا ال َ ْمدَانَي  ،عن أَبؤي َحيهؤة  ،و َ
إَ ْ
 - 1أحمد( )1133والدارمي( )701وأبو داود( )111والترمذي( )49وابن ماجة( )404وابن هزيمة()147
وابن حبان( )1079وغيرهم
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عبْؤد َهيْؤر  ،عؤن علؤي ٍ ،
ع ْلقَمؤة  ،عؤن َ
زا د بن قُدَا َمة  ،وغير واحد  ،عن هالد بؤن َ
رةي هللا عنه  ،حدي الوةوء بِوله  ،وهذا حدي ٌ حس ٌن لحي ٌع أهك
ونقول للشيعة :من يتولى عليًّا رةؤي هللا عنؤه ويريؤد اتباعؤه فليتبؤ مؤا لؤع عنؤه,
وقد لع عنه القول ب سل الرجلين
 -6روى ابؤؤن ماجؤؤة( )457وغيره,بسؤؤند لؤؤحيع ,عؤؤن المقؤؤدام بؤؤن معؤؤد يكؤؤرب أن
رسول هللا للى هللا عليه وسلم توةأ ف سل رجليه ثالثا ثالثا"
ونحوه عند أبي داود( )135عن عبد هللا بن عمرو بن العام
 -7وفؤؤي اللؤؤحيحين :البهؤؤاري( )60ومسؤؤلم( :)241عؤؤن عبؤؤد هللا ب ؤن عمؤؤرو قؤؤال:
تهلؤؤد عنؤؤا رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم فؤؤي س ؤ ر سؤؤافرناها ،فأدركنؤؤا ،وقؤؤد
أرهقتنا اللؤال ؛ لؤال العلؤر ،ونحؤن نتوةؤأ ،فجعلنؤا نمسؤع علؤى أرجلنؤا ،فنؤادى
بؤؤأعلى لؤؤوته " :أسؤؤؤب وا الوةؤؤوء ،ويؤؤؤل لألعقؤؤاب مؤؤؤن النؤؤار " وكؤؤؤذلَ هؤؤو فؤؤؤي
لحيحي البهاري( )163ومسلم( )242عن أبي هرير
 -8وفؤؤي لؤؤؤحيع مسؤؤؤلم( :)240عؤؤؤن عا شؤؤة قالؤؤؤَ ألهي ا:يؤؤؤا عبؤؤؤدالرحمن أسؤؤؤبه
الوةوء  ,فذني سمعَ رسول هللا للى هللا عليؤه وسؤلم يقؤول ":ويؤل لألعقؤاب مؤن
النار""
 -9وروى أحمد ( )14432وغيره عن جابر بن عبد هللا قال :رأى رسول هللا لؤلى
هللا عليه وسلم قومؤا يتوةؤْون فلؤم يمؤأ أعقؤاب م المؤاء فقؤال :ويؤل لألعقؤاب مؤن
النار"
 -10روى ابن ماجة ( )455بسند جيد عؤن عبؤد هللا األشؤعري عؤن هالؤد بؤن الوليؤد
ويزيد بن أبي س يان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العام كل هْالء سمعوا مؤن
رسول هللا للى هللا عليه وسلم قال :أتموا الوةوء ويل لألعقاب من النار "
 -11وروى أحمؤؤد ( )17743وابؤؤن هزيمؤؤة ( )163والحؤؤاكم( )580ولؤؤححه :عؤؤن
عبد هللا بن الحار بن جؤزء :أنؤه سؤم رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم يقؤول" :
ويل لألعقاب وبِون األقدام من النار "  ،وقؤال ابؤن كثير:هؤذا إسؤناد لحيع أهؤك()1
وروى الِبراني في الكبيؤر( )8114نحؤوه عؤن أبؤي أمامؤة ,وأحمؤد ( )15549عؤن
معيقيب
 -12وقد روى مسلم( : )243عن عمر بن الهِاب :أن رجالً توةأ ،فتؤرَ موةؤ
ؤؤر علؤؤى قدمؤؤه ،فأبلؤؤره النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم وقؤؤال " :ارجؤؤ فأحسؤؤن
وةوءَ ,فرج ث هم للى "
 -1تفسير ابن كثير ()27/2
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 -13وروى أحمد( )15534وأبو داود ( – )175ولححه األلبؤاني :-عؤن هالؤد بؤن
معؤؤدان ،عؤؤن بعؤؤص ألؤؤحاب النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم أن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه
وسلم رأى رجؤالً يلؤلي ،وفؤي ؤر قدمؤه لمعؤة( )1قؤدر الؤدرهم  ,لؤم يلؤب ا المؤاء،
فؤؤؤأمره رسؤؤؤول هللا لؤؤؤلى هللا عليؤؤؤه وسؤؤؤلم أن يعيؤؤؤد الوةؤؤؤوء" وزاد أبؤؤؤو داود":
واللال "
ووجه الداللة من هذه األحادي اهر  ،وذلَ أنه لو كان فرص الرجلين مسؤح ما،
أو أنؤؤه يجؤؤوز ذلؤؤَ في مؤؤا ،لمؤؤا توعؤؤد علؤؤى تركؤؤه؛ ألن المسؤؤع ال يسؤؤتوعب جمي ؤ
الرجؤؤل ،بؤؤل يجؤؤري فيؤؤه مؤؤا يجؤؤري فؤؤي مسؤؤع الهؤؤد ،وهكؤؤذا و هجؤه هؤؤذه الداللؤؤة علؤؤى
الشيعة اهمام أبو جع ر بن جرير الِبري رحمه هللا تعالى وأيةًا ابن هزيمة حيؤ
قال في لحيحه(:)83/1
بؤؤاب الت لؤؤي فؤؤي تؤؤرَ غسؤؤل العقبؤؤين فؤؤي الوةؤؤوء والؤؤدليل علؤؤى أن ال ؤؤرص غسؤؤل
القدمين ,ال مسح ما ,إذا كانتا غير م ِيتين بالهد أو ما يقوم مقام الهد ,ال على
ما زعمَ الروافص أن ال رص مسع القدمين ال غسل ما ,إذ لؤو كؤان الماسؤع علؤى
القؤؤدمين مْديًؤا لل ؤؤرص لمؤؤا جؤؤاز أن يقؤؤال لتؤؤارَ فةؤؤيلة  :ويؤؤل لؤؤه ,وقؤؤال لؤلى هللا
عليه و سلم ( :ويل لألعقاب من النار) إذا ترَ المتوة غسل عقبيه" أهك
ثالثًا :ويرى الشيعة اهمامية أن الكعب في

ر القدم

قال ابن كثير:
وقؤؤد هال ؤؤَ الؤؤروافص فؤؤي ذلؤؤَ بؤؤال مسؤؤتند ،بؤؤل بج ؤؤل وةؤؤالل ،م ؤ أنؤؤه ثابؤؤَ ف ؤي
لحيع مسلم من رواية أمير المْمنين علي بن أبي ِالب رةي هللا عنه ،كما ثبؤَ
في اللحيحين عنه عن النبي للى هللا عليؤه وسؤلم الن ؤي عؤن نكؤاد المتعؤة ،وهؤم
يستبيحون ا ،وكذلَ هذه اكية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مؤ مؤا ثبؤَ
بؤؤالتواتر مؤؤن فعؤؤل رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ،علؤؤى وفؤ مؤؤا دلؤؤَ هؤؤذه اكيؤؤة
الكريمؤة ،وهؤؤم مهؤؤال ون لؤؤذلَ كلؤه ،ولؤؤيأ ل ؤؤم دليؤؤل لؤحيع فؤؤي ن ؤؤأ األمؤؤر ،وهلل
الحمد،
وهكذا هؤال وا األ مؤة والسؤلد فؤي الكعبؤين اللؤذين فؤي القؤدمين ،فعنؤدهم أن مؤا فؤي
ؤر القؤدم ،فعنؤؤدهم فؤي كؤؤل رجؤل كعؤب ،وعنؤؤد الجم ؤور أن الكعبؤؤين همؤا الع مؤؤان
النات ان عند م لل السا والقدم قال الربي  :قال الشافعي :لم أعلم مهال ؤا ً فؤي أن
الكعبين اللذين ذكرهما هللا في كتابه في الوةوء هما النات ؤان ،وهمؤا مجمؤ م لؤل
السا والقدم ،هذا ل ه،

 - 1الل ْمعَة :البقعة من الكأل أو القِعة من النبَ تْهذ في اليبأ وأيةًا :الموة من البدن الذي لم يلبه ماء
ال سل أو الوةوء أن ر:معجم الملِلحاَ واألل ا ال ق ية ()184/3
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فعند األ مة رحم م هللا :فؤي كؤل قؤدم كعبؤان ،كمؤا هؤو المعؤرود عنؤد النؤاأ ،وكمؤا
دلَ عليه السنة ،ف ي اللحيحين من ِري حمران عن عثمان :أنه توةؤأ ،ف سؤل
رجله اليمنى إلى الكعبين ،واليسرى مثل ذلؤَ وروى البهؤاري تعليقؤا ً مجزومؤا ً بؤه،
وأبؤؤو داود وابؤؤن هزيمؤؤة فؤؤي لؤؤحيحه مؤؤن روايؤؤة أبؤؤي القاسؤؤم الحسؤؤين بؤؤن الحؤؤار
الجدلي ،عن النعمان ابن بشير قال " :أقبؤل علينؤا رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
بوج ؤؤه ،فقؤؤال " :أقيمؤؤوا ل ؤ وفكم  -ثالث ؤا ً  -وهللا لتقؤؤيمن ل ؤ وفكم ،أو ليهؤؤال ن هللا
بين قلوبكم " قال :فرأيَ الرجل يلز كعبه بكعب لاحبه ،وركبتؤه بركبؤة لؤاحبه،
ومنكبه بمنكبه" ل ابن هزيمة( ،)1فلؤيأ يمكؤن أن يلؤز كعبؤه بكعؤب لؤاحبه ،إال
والمراد بؤه الع ؤم النؤاتىء فؤي السؤا حتؤى يحؤاذي كعؤب اكهؤر ،فؤدل ذلؤَ علؤى مؤا
ذكرناه من أن ما الع مان النات ان عنؤد م لؤل السؤا والقؤدم؛ كمؤا هؤو مؤذهب أهؤل
السنة أهك()2
علَيْؤ َه
ّللاُ َ
رابعًا :يرى أهل السنة جواز المسع على اله ين ,لثبوته عن النبي َ
للهى ه
متؤأهرا فقؤد
سله َم ورواه جم من اللحابة من م جرير بن عبؤد هللا وكؤان إسؤالمه
َو َ
ً
أسلم جرير بعد نزول لية الما د  ,فعُلم بذلَ أن النبي مسؤع علؤى اله ؤين بعؤد اكيؤة
فال حجؤة لمؤن ادعؤى أن المسؤع كؤان قبؤل ليؤة الما ؤد فقؤد روى أحمؤد( )19191و
البهؤؤؤؤؤؤؤؤاري( )380ومسؤؤؤؤؤؤؤؤلم( )272والترمؤؤؤؤؤؤؤؤذي( )93والنسؤؤؤؤؤؤؤؤا ي( )118وابؤؤؤؤؤؤؤؤن
يؤر ثُؤ هم ت َ َو ه
علَؤى ُه هيْؤ َه ,فَ َقيؤ َل:
سؤ َع َ
ةؤأ َ َو َم َ
ماجة()543غيرهم:ع َْن َه هم ٍ
ؤام قَؤا َل :بَؤا َل َج َر ٌ
سؤله َم َبؤا َل ثُؤ هم ت َ َو ه
سؤ َع
ّللاُ َ
سؤو َل ه َ
ّللا َ
ةؤأ َ َو َم َ
علَيْؤ َه َو َ
ت َ ْ َع ُل َه َذاق فَقَؤا َل :نَ َعؤ ْم َرأَيْؤَُ َر ُ
لؤلهى ه
ش قَا َل إَب َْرا َهي ُم :ك َ
س َؤال َم َج َريؤ ٍر
َ
َؤان يُ ْع َجؤبُ ُ ْم َهؤ َذا ا ْل َحؤدَي ُ َأل َ هن إَ ْ
علَى ُه ه ْي َه " قَا َل ْاأل َ ْع َم ُ
ك َ
َان بَ ْع َد نُ ُزو َل ا ْل َما َ َد َ"
قال الترمذي( )155/1عقب إهراج هذا الحدي  :وفي الباب :عن عمر و علؤي و
حذي ة و الم ير و بالل و سعد و أبي أيوب و سلمان و بريد و عمرو بؤن أميؤة و
أنأ و س ل بن سعد و يعلى بن مؤر و عبؤاد بؤن اللؤامَ و أسؤامة بؤن شؤريَ و
أبؤؤي أمامؤؤة و جؤؤابر و أسؤؤامة بؤؤن زيؤؤد [ و ابؤؤن عبؤؤاد ويقؤؤال ابؤؤن عمؤؤار و أبؤؤي بؤؤن
عمار ] قال أبو عيسى  :حدي جرير حدي حسن لحيع
ير َ ب َْن شُؤ ْعبَةَ
 -2وروى أحمد( )18185والبهاري( )4159ومسلم( )274عن ا ْل ُم َ َ
ُب
ّللاُ َ
ّللاُ َ
ؤب النهبَؤي َ
ص َحا َجتَؤ َه فَقُ ْمؤَُ أ َ ْ
علَيْؤ َه َو َ
سؤله َم َلؤبَ ْع َ
ع ْنهُ قَا َلَ :ذ َه َ
س ؤك ُ
لؤلهى ه
ي ه
َر َة َ
علَ ْي َه ا ْل َما َءَ ,ال أ َ ْعلَ ُمهُ َإ هال قَؤا َل َفؤي َ
عيْؤ َه
سؤ ُل ذ ََرا َ
َ
ب َي ْ َ
غ ْؤز َو َ تَبُؤوََ  ,فَ َ َ
سؤ َل َوجْ َ ؤهُ َو َذ َهؤ َ
فَ َ
علَى ُه ه ْي َه "
س َع َ
ةا َ َ
علَ ْي َه كُم ا ْل ُجبه َة فَأ َ ْه َر َج ُ َما َم ْن تَحْ َ
سلَ ُ َما ث ُ هم َم َ
َ ُجبهتَ َه فَ َ َ

 -1رواه أحمد( )276وأبو داود( )662وابن خزيمة في صحيحه( )160وابن حبان( )2176وصححه األلباني
وشعيب األرنؤوط إال قوله(وركبته بركبته).

 -2تفسير ابن كثير ()30/2
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ّللاُ َ
ع ْنؤهُ قَا َلُ :ك ْنؤَُ َمؤ َ
ي ه
وفي اللحيحين:البهاري()5463ومسلم ( )274عنؤه َر َةؤ َ
سؤ َ ٍر فَقَؤا َل أ َ َمعَؤََ َمؤا ٌء قُ ْلؤَُ نَعَؤ ْم فَنَ َؤز َل عَؤ ْن
ّللاُ َ
النهبَي َ َ
سؤله َم َذاََ لَ ْيلَؤ ٍة فَؤي َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
سؤ َل
س َوا َد الله ْي َل ث ُ هم َجا َء فَأ َ ْف َر ْغَُ َ
َر َ
َاو َ فَ َ َ
ارى ع ََني َفي َ
اهد َ
احلَ َت َه فَ َمشَى َحتهى ت َ َو َ
علَ ْي َه ْ َ
علَ ْي ؤ َه ُجبهؤؤةٌ َمؤ ْ
ع ْي ؤ َه َم ْن َ ؤا َحتهؤؤى
س ؤت َ َِ ْ أ َ ْن يُ ْهؤ َؤر َج ذ ََرا َ
َوجْ َ ؤهُ َويَ َد ْي ؤ َه َو َ
ؤود فَلَ ؤ ْم يَ ْ
ؤن ُ
لؤ ٍ
أ َ ْه َر َج ُ َما َم ْ
ع ُه هيْؤ َه
سؤ َل ذ ََرا َ
سؤ َه ثُؤ هم أ َ ْه َويْؤَُ َأل َ ْن َؤز َ
سؤ َع بَ َرأْ َ
ؤن أ َ ْ
عيْؤ َه ثُؤ هم َم َ
سؤ َ َل ا ْل ُجبهؤ َة فَ َ َ
فَقَا َل َد ْع ُ َما فَ َذنَي أ َ ْد َه ْلت ُ ُ َما َ
علَ ْي َ َما"
س َع َ
ِا َه َرتَي َْن فَ َم َ
عؤ ْ
وفي ما:البهؤؤاري( )222ومسؤؤلم( )273والل ؤ لؤؤهَ :
ؤن ُح َذ ْي َؤؤةَ قَا َلُ :ك ْنؤؤَُ َمؤ َ النهبَ ؤي َ
س َبا َ
ّللاُ َ
ِ َة قَ ْو ٍم فَ َبا َل قَا َ ًما فَتَنَ هحيَُْ  ,فَقَا َل :ا ْدنُ ْه ,فَ َدنَ ْوَُ
َ
علَ ْي َه َو َ
سله َم فَا ْنت َ َ ى َإلَى ُ
للهى ه
َ
َ
َ
ُ
ع َقبَ ْي َه فت َ َو ه
علَى ُه ه ْي َه"
س َع َ
َحتهى ق ْمَُ َع ْن َد َ
ةأ ف َم َ
ْؤن أ ُ َميهؤةَ ال ه
لؤلهى
ي َ
وفي البهاري( )201وغيره :عن ع َْم َرو ب َ
ة ْؤم َري َ :أَنهؤهُ َرأَى النهبَؤ ه
علَى ا ْل ُه هي َْن"
س ُع َ
ّللاُ َ
سله َم يَ ْم َ
علَ ْي َه َو َ
ه
ؤام ع ْ
ع َم َؤر ع ْ
وفيه( : )199ع َْن َ
ّللا ب َْن ُ
ع ْب َد ه َ
َؤن النهبَؤي َ َ
َؤن َ
ْؤن أَبَؤي َوقه ٍ
لؤلهى ه
سؤ ْع َد ب َ
ّللاُ
ع َم َؤر ع ْ
َؤن َذ َلؤََ فَقَؤا َل
علَى ا ْل ُه هؤي َْنَ ,وأ َ هن َ
س َع َ
َ
سؤأ َ َل ُ
ّللا بْؤ َن ُ
عبْؤ َد ه َ
ع َم َؤر َ
سله َم أَنههُ َم َ
علَ ْي َه َو َ
ع ْنهُ َ
غي َْرهُ "
سأ َ ْل َ
ّللاُ َ
نَعَ ْم َإ َذا َح هدثَََ َ
س ْع ٌد ع َْن النه َبي َ
سله َم فَ َال ت َ ْ
علَ ْي َه َو َ
ش ْي ًا َ
للهى ه
د أنه سأل
وروى أحمد ( -)23937ولححه األرنْوِ : -عن َ
لرحْ َم َن ب َْن ع َْو ٍ
ع ْب َد ا ه
عؤؤا
علَؤؤى ا ْل ُه ه ؤي َْنق قَؤؤا َل :ت َ َبؤ هؤر َز ث ُ ؤ هم َد َ
س ؤله َم َ
ّللاُ َ
س ؤ َع النه َبؤؤي َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
ؤد َم َ
َبؤ َؤال ًال َك ْيؤ َ
ل ؤلهى ه
ؤار ا ْل َع َما َمؤ َة "
علَى ُه ه ْي َه َو َ
س َع َ
س َل َوجْ َ هُ َويَ َد ْي َه ث ُ هم َم َ
َاو ٍ -فَ َ َ
بَ َم ِْ َ َر ٍ -أ َ ْي إَد َ
علَى َه َم َ
لؤو َح َ
ان ا ْلعَبْؤدَي َ قَؤا َل:
ْؤن ُ
وروى أحمد ( )23775أيةًا  :ع َْن أ َ َبي ُم ْ
س َل ٍم َم ْولَى َزيْؤ َد ب َ
س ْل َم َ
ُؤوء,
سي َ فَ َرأَى َر ُج ًال قَ ْد أَحْ َد َ َو ُه َؤو يُ َريؤ ُد أ َ ْن يَ ْن َؤز َ
ع ُه هيْؤ َه َل ْل ُوة َ
ان ا ْل َ َار َ
ُك ْنَُ َم َ َ
سؤ ْل َما ُن :
علَى ُه ه ْي َه َو َ
س َع َ
الؤ َيتَ َهَ ,وقَؤا َل َ
علَى َع َما َمتَ َه َو َي ْم َ
س ْل َما ُن أ َ ْن َي ْم َ
فَأ َ َم َرهُ َ
س َع َبنَ َ
علَى َه َم َار َه " ف ذا سؤلمان
علَى ُه ه ْي َه َو َ
س َع َ
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ّللا َ
سله َم َم َ
علَ ْي َه َو َ
َرأَيَُْ َر ُ
للهى ه
عؤؤا لسؤؤنة النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه
ال ارسؤؤي( )1يؤؤأمر الرجؤؤل بالمسؤؤع علؤؤى اله ؤؤين إتبا ً
وسلم
وورد عؤؤن علؤؤي رةؤؤي هللا عنؤؤه أنؤؤه مسؤؤع علؤؤى اله ؤؤين كمؤؤا فؤؤي ملؤؤند ابؤؤن أبؤؤي
شيبة( )232قال :حدثنا وكي بن الجراد عن الربيؤ بؤن سؤليم عؤن أبؤي لبيؤد قؤال :
رأيؤؤَ عليً ؤا رةؤؤي هللا عنؤؤه أتؤؤي ال ؤؤيِ عل ؤى ب لؤؤة لؤؤه ,وعليؤؤه إزار ورداء وعمامؤؤة
وه ان ,فرأيته بال ,ثم توةأ فحسر العمامة ,فرأيؤَ رأسؤه مثؤل راحتؤي ,عليؤه مثؤل
هِ األلاب من الشعر ,فمسع برأسه ثم مسع على ه يه "
 - 1سلمان ال ارسي رةي هللا عنه أحد اللحابة القال ل الذين يع م م الشيعة-ويروون عنه أساِير ,ربما
ألن ألله فارسي -وم ذلَ هال وا كالمه هنا ,كما هال وا كالم علي رةي هللا عنه ألنه يهالد هواهم
(ملحو ة :كان سلمان واليًا لعمر بن الهِاب على المدا ن وهذا يدلل على كذب الشيعة الذين يدعون أنه كان
موال ًيا لعلي معاد ًيا لمن سبقه من الهل اء)
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خامسًا :وكما يجوز المسع على اله ين فذنه يجوز المسع على الجوربين وما في
معناهما عند أهل السنة لما رواه الترمذي( )99ولححه ,وأبو داود()159
ش َرحْ َبي َل ع َْن ا ْل ُم َ ي َر َ ب َْن
ْأ ع َْن ُه َذ ْي َل ب َْن ُ
والنسا ي في الكبرى(:)130ع َْن أ َ َبي قَي ٍ
علَى ا ْل َج ْو َربَ ْي َن َوالنه ْعلَي َْن " وقَا َل
س َع َ
ّللاُ َ
ُ
سو َل ه َ
ّللا َ
سله َم َم َ
علَ ْي َه َو َ
ش ْعبَةَ:أ َ هن َر ُ
للهى ه
علَى
الرحْ َم َن النسا ي(()92/1عقب دَ :)130ما نَ ْعلَ ُم أ َ َحدًا تَا َب َ أ َ َبا قَ ْي ٍأ َ
أَبُو َ
عبْد ه
علَى
س َع َ
ّللاُ َ
ي َ
الر َوايَ َة َوال ه
سله َم َم َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
ل َحي ُع ع َْن ا ْل ُم َ َ
َه َذ َه َ
ير َ أ َ هن النه َب ه
ا ْل ُه هي َْن
ومما يستدل به على المسع على الجوربين وما في معناهما ما رواه
أحمد( )22437وأبو داود( -)146بسند لحيع -عن ثوبان قال :بع رسول هللا
للى هللا عليه وسلم سرية فألاب م البرد ,فلما قدموا على رسول هللا للى هللا
عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العلا ب والتساهين"
وقال اهمام أحمؤد :يُؤذكر المسؤع علؤى الجؤوربين عؤن سؤبعة أو ثمانيؤة مؤن ألؤحاب
النبي للى هللا عليه وسلم ()1
ع َلؤي بْؤ ُن أَبَؤي َ
ب
علَى ا ْل َج ْؤو َربَي َْن َ
س َع َ
َاود (()89/1عقب د َ :)159و َم َ
َوقا َل أَبُو د ُ
ِا َلؤ ٍ
س ْع ٍد َوع َْم ُؤرو
َوا ْب ُن َم ْ
س ْ ُل ْب ُن َ
أ ْب ُن َما َل ٍَ َوأَبُو أ ُ َما َمةَ َو َ
سعُو ٍد َوا ْلبَ َرا ُء ْب ُن ع ََاز ٍ
ب َوأَنَ ُ
ع َم َر ب َْن ا ْل َه ه
اأ
ب َواب َْن َ
ي َذ َلََ ع َْن ُ
عبه ٍ
ِا َ
ْب ُن ُح َر ْي ٍ َو ُر َو َ

 - 1ب اء الدين عبد الرحمن المقدسي /العد شرد العمد م41:
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 -4األن ال41:
{ َوٱ ْعلَ ُم ۤوا أَنه َمؤا َ
سؤو َل َو َلؤذَي ٱ ْلقُ ْربَؤى
غنَ ْمؤت ُ ْم َمؤن شَؤ ْي ٍء فَؤأ َ هن ه َ
ّلِل ُه ُم َ
لر ُ
سؤهُ َو َل ه
ؤٱّلِل َو َمؤؤآ أ َ َ
علَؤؤى
نز ْلنَؤؤا َ
س ؤ َبي َل َإن كُن ؤت ُ ْم ل َم ْن ؤت ُ ْم َبؤ ه َ
َوٱ ْليَتَؤؤا َمى َوٱ ْل َم َ
ؤن ٱل ه
ين َوٱ ْبؤ َ
سؤؤا َك َ
َير
علَى ك َُل َ
ٱّلِلُ َ
َ
ان َو ه
ش ْي ٍء قَد ٌ
ان يَ ْو َم ٱ ْلتَقَى ٱ ْل َج ْمعَ َ
ع ْب َدنَا يَ ْو َم ٱ ْل ُ ْرقَ َ
والمعنى:
واعلمؤؤوا  -أي ؤؤا المسؤؤلمون  -أن مؤؤا ؤؤرتم بؤؤه مؤؤن مؤؤال الك ؤؤار بال لبؤؤة والق ؤؤر فؤؤي
سؤمته اكيؤة هلل
القتال-وهو ال نيمة -فحكمه :أن يقسم همسة أهماأُ ،همأ من ؤا ق ه
وللرسول للى هللا عليه وسلم  ,ولقرابة النبى للى هللا عليه وسلم من بنؤي هاشؤم
وبنؤؤي المِلؤؤب ,واليتؤؤامى :وهؤؤم أِ ؤؤال المسؤؤلمين الؤؤذين مؤؤاَ لبؤؤاْهم وهؤؤم فقؤؤراء،
والمساكين ،وهم ذوو الحاجة من المسلمين ،وابن السؤبيل :وهؤو الؤذي انقِعؤَ بؤه
السبل فى س ره المباد حتى كأن الِري ألبع أبا ً له
والمهلم مؤن ُهمؤأ ال نيمؤة هلل وللرسؤول يرلؤد للملؤالع العامؤة التؤى يقررهؤا
الرسول فى حياته ،ومن ينوب عنه من الحكام والهل اء بعد وفاتؤه ،وبؤاقى ال ُهمؤأ
يلرد للمذكورين في اكية
أما األهماأ األربعؤة الباقيؤة مؤن ال نيمؤة  -وسؤكتَ عن ؤا اكيؤة  -ف ؤى للمقؤاتلين،
فؤؤاعلموا ذلؤؤَ ،واعملؤؤوا بؤؤه إن كنؤؤتم لمنؤؤتم بؤؤاهلل حقؤاً ،ولمنؤؤتم بمؤؤا أنؤؤزل علؤؤى عبؤؤدنا
فرقنؤا فيؤه بؤين الك ؤر واهيمؤان،
محمد من لياَ التثبيَ والمؤدد ،يؤوم ال رقؤان الؤذى ه
وهو اليوم الذى التقى فيه جمعكم وجم الكافرين ببدر ،وهللا ع يم القدر علؤى كؤل
ش  ،وقد نلر المْمنين م قلت م ،وهذل الكافرين م كثرت م ()1
س ؤنة أن األربعؤؤة األهمؤؤاأ الباقيؤؤة مؤؤن ال نيمؤؤة تقسؤؤم عل ؤى الجؤؤيش:
وقؤؤد بيهنؤؤَ ال ،
للراجل س م ،ولل ارأ ثالثة أس م,اثنان من ؤا ل رسؤه,هكذا قسؤم النبؤى  -لؤلى هللا
عليه وسلم ال نا م عام هيبر كمؤا فؤي اللؤحيحين:البهاري( )3988ومسؤلم()1762
سم رسول هللا للى هللا عليه وسؤلم
عن ناف عن ابن عمر رةي هللا عن ما قال  :ق ه
يؤؤوم هيبؤؤر لل ؤؤرأ س ؤ مين وللراجؤؤل س ؤ ًما قؤؤال :فسؤؤره نؤؤاف فقؤؤال :إذا كؤؤان م ؤ
الرجل فرأ فله ثالثة أس م فذن لم يكن له فرأ فله س م "
 -1تفسيرالمنتخب ( ص - ) 249:وتفسير القرآن الكريم لعبد هللا شحاته ( )1750/5
359
This file was downloaded from QuranicThought.com

ويْيد هذا مؤا رواه البي قؤى فؤي سؤننه( )12641بذسؤناد لؤحيع عؤن عبؤد هللا بؤن
شؤقي عؤن رجؤؤل قؤال :أتيؤَ النبؤؤى  -لؤلى هللا عليؤه وسؤؤلم  ،-وهؤو بؤوادى القؤؤرى،
سؤا فقلؤَ :يؤا رسؤول هللا ،مؤا تقؤول فؤى ال نيمؤة ،فقؤال :هلل همسؤ ا
وهو معترص فر ً
وأربعؤؤة أهماس ؤ ا للجؤؤيش ،قلؤؤَ :فمؤؤا أحؤؤد أولؤؤى بؤؤه مؤؤن أحؤؤد ،قؤؤال :ال ،وال الس ؤ م
تستهرجه من جيبَ ،ليأ أنَ أح به من أهيَ المسلم"
ومؤؤن ال ق ؤؤاء مؤؤن يقؤؤول :لل ؤؤارأ سؤؤ مان واألول هؤؤو الؤؤذى دلؤؤَ عليؤؤه السؤؤنة
اللحيحة ،وألن ال رأ يحتاج إلى مْنة ن سه وسا سه ،ومن عؤة ال ؤارأ بؤه أكثؤر
من من عة رجلين
ويجب قسمت ا بين م بالعدل ،فال يحابى أح ًدا ،ال لرياسته وال لنسبه وال ل ةله وفؤى
لؤؤحيع البهؤؤارى( " )2739أن سؤؤعد بؤؤن أبؤؤى وقؤؤام رأى ه
أن لؤؤه فة ؤالً علؤؤى مؤؤن
لؤرون وت ُ َ
رزقؤون إال بةؤع ا كم
دونه ،فقال النبى  -للى هللا عليه وسلم  " -هؤل ت ُن َ
"
ّلِل
و قد ذهب جم ور العلماء إلى ان المقلود ب َذيتاء ل الجاللؤة فؤى قولؤه { فَؤأ َ هن ه َ
سهُ  :التبرَ والتع يم والحص على إهالم النية عنؤد القسؤمة وعلؤى االمتثؤال
ُه ُم َ
والِاعؤؤة لؤؤه  -سؤؤبحانه  -ولؤؤيأ المقلؤؤود أن يقسؤؤم الهمؤؤأ علؤؤى سؤؤتة من ؤؤا هللا -
تعالى  ،-فذنه سبحانه  -له الؤدنيا واكهؤر  ،ولؤه مؤا فؤى السؤماواَ ومؤا فؤى األرص
وما بين ما
وعليؤؤه يكؤؤون همؤؤأ ال نيمؤؤة مقسؤؤما علؤؤى همسؤؤة أقسؤؤام :للرسؤؤول ،ولؤؤذى القربؤؤى
واليتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامى ،والمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاكين ،وابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبيل
ويؤؤرى أبؤؤو العاليؤؤة والربيؤ والقاسؤؤم أن هؤؤذا الهمؤؤأ يقسؤؤم إلؤؤى سؤؤتة أقسؤؤام ،عمؤالً
ب اهر اكية ،وأن س م هللا  -تعالى  -يلرد فى وجوه الهير ،أو يْهذ للكعبة()1

قال الشنقيِي في أةواء البيان(:)2
المسألة األولى :اعلم أن جماهير علمؤاء المسؤلمين علؤى أن أربعؤة أهمؤاأ ال نيمؤة
لل زا الذين غنموها ،وليأ لامام أن يجعل تلَ ال نيمؤة ل يؤرهم ،ويؤدل ل ؤذا قولؤه
تعؤالىَ { :
سؤهُ
غنَ ْمؤت ُ ْم  ،ف ؤؤو يؤدل علؤؤى أن ؤا غنيمؤة ل ؤؤم فلمؤا قؤؤال { :فَؤأ َ هن ه َ
ّلِل ُه ُم َ
علمنؤؤؤا أن األهمؤؤؤاأ األربعؤؤؤة الباقيؤؤؤة ل ؤؤؤم ال ل يؤؤؤرهم ،ون يؤؤؤر ذلؤؤؤَ قولؤؤؤه تعؤؤؤالى:

 -1د.سيد طنطاوي شيخ األزهر /تفسير الوسيَّ ()130-132/6
 -2أضواء البيان ()66 -56 /2
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[النسؤاء ]11 :أي وألبيؤه الثلثؤان
{ فَ َذن له ْم يَك ُْن لههُ َولَ ٌد َو َو َرثَؤهُ أَبَ َؤواهُ فَأل ُ َمؤ َه ٱلثلُؤ
سهُ أي ولل انمين ما بقي،
الباقيان إجماعاً ،فكذلَ قوله { :فَأ َ هن ه َ
ّلِل ُه ُم َ
وهذا القول هو الح الذي ال شَ فيه ،وحكى اهجماع عليه غير واحد من العلماء
وممؤؤؤن حكؤؤؤى إجمؤؤؤاع المسؤؤؤلمين عليؤؤؤه ابؤؤؤن المنؤؤؤذر وابؤؤؤن عبؤؤؤد البؤؤؤر ،والؤؤؤداودي
والمازري ،و القاةي عياص وابن العربي ،واألهبار ب ذا المعنى مت اهر ،
وهؤؤالد فؤؤي ذلؤؤَ بعؤؤص أهؤؤل العلؤؤم ،وهؤؤو قؤؤول كثيؤؤر مؤؤن المالكيؤؤة ،ونقلؤؤه عؤؤن م
المؤؤازري  -رحمؤؤه هللا  -أيةؤؤا ً قؤؤالوا :لامؤؤام أن يلؤؤرد ال نيمؤؤة فيمؤؤا يشؤؤاء مؤؤن
ملالع المسؤلمين ،ويمنؤ من ؤا ال ؤزا ال ؤانمين  ,واحتجؤوا لؤذلَ بأدلؤة من ؤا قولؤه
سؤو َل [األن ؤال ]1 :اكيؤة قؤالوا:
سأَلُونَََ ع ََن ٱأل َ ْن َؤا َل قُؤ َل ٱألَن َؤا ُل ه َ
تعالى { :يَ ْ
ٱلر ُ
ّلِل َو ه
األن ال :ال نا م كل ا ،واكية محكمة ال منسوهة
واحتجوا لذلَ أيةا ً بما وق في فتع مكة وقلؤة حنؤين قؤالوا :إنؤه لؤلى هللا عليؤه
وسؤؤلم فؤؤتع مكؤؤة عنؤؤو بعشؤؤر لالد مقاتؤؤل ،ومؤؤن علؤؤى أهل ؤؤا فردهؤؤا علؤؤي م ،ولؤؤم
يجعل ؤؤا غنيمؤؤة ولؤؤم يقسؤؤم ا علؤؤى الج ؤيش ،فلؤؤو كؤؤان قسؤؤم األهمؤؤاأ األربعؤؤة علؤؤى
الجيش واجباً :ل عله للى هللا عليه وسلم لما فتع مكة قالوا :وكذلَ غنا م هؤوازن
في غزو حنين ،أعِى من ا عِايا ع يمؤة جؤداً ،ولؤم يعؤِ األنلؤار من ؤا مؤ أن ؤم
من هيار المجاهدين ال ازين معه للى هللا عليه وسلم

وقؤؤد فلؤؤل الشؤؤنقيِي فؤؤي ت سؤؤيره ل ؤؤذه اكيؤؤة ونؤؤاقش أراء العلمؤؤاء ,ورجؤؤع ق ؤول
الشافعي وأحمد ,ثم قال:
فقد بان لَ مما تقدم أن مذهب الشافعي ،وأحمد  -رحم ما هللا  -في هذه المسألة:
أن س م هللا ،وس م رسوله للى هللا عليه وسلم واحد وأنه بعد وفاته يلرد في
ملالع المسلمين وأن س م القرابة لبني هاشم ،وبني المِلب للذكر مثل ح
األنثيين ،وأنه لجميع م غني م وفقيرهم ،قاتلوا أم لم يقاتلوا ،وأن األنلباء الثالثة
الباقية لهلوم ال قراء من اليتامى ،والمساكين ،وابن السبيل
ومذهب أبي حني ة :سقوِ س م الرسول للى هللا عليه وسلم ،وس م قرابته
بموته ،وأن الهمأ يقسم على الثالثة الباقية :التي هي اليتامى ،والمساكين وابن
السبيل قال :ويبدأ من الهمأ بذلالد القناِر ،وبناء المساجد ،وأرزا القةا ،
والجند ،وروي نحو هذا عن الشافعي أيةا ً
ومذهب اهمام مالَ  -رحمه هللا  -أن أمر همأ ال نيمة موكول إلى ن ر اهمام
واجت اده فيما يراه مللحة ،فيأهذ منه من غير تقدير ،ويعِي القرابة باجت اده،
ويلرد الباقي في ملالع المسلمين
قال القرِبي في ت سير هذه اكية الكريمة التي نحن بلددها :وبقول مالَ هذا:
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قال الهل اء األربعة ،وبه عملوا ،وعليه يدل قوله للى هللا عليه وسلم " :مالي
مما أفاء هللا عليكم إال الهمأ ،والهمأ مردود عليكم "  ،فذنه لم يقسمه أهماساً،
وال أثالثاً ،وإنما ذكر في اكية من ذكر على وجه التنبيه علي م ألن م من أهم من
يدف إليه
سأَلُونَََ َما َذا يُ ْن َقُ َ
ون قُ ْل َمآ أ َ ْن َ ْقت ُ ْم
قال الزجاج :محتجا ً لمالَ ،قال هللا عز وجلَ {:ي ْ
َم ْن َهي ٍْر فَ َل ْل َوا َل َدي َْن َوٱأل َ ْق َر َب َ
س َبي َل [البقر :
ين َوٱب َْن ٱل ه
ين َوٱ ْليَتَا َمى َوٱ ْل َم َ
سا َك َ
 ]215وللرجل جا ز بذجماع العلماء أن ين في غير هذه األلناد ،إذا رأى ذلَ،
وذكر النسا ي عن عِاء ،قال " :همأ هللا ،وهمأ رسوله واحد ،كان رسول هللا
للى هللا عليه وسلم يحمل منه ،ويعِى منه ،ويةعه حي شاء " اهك من
القرِبي
وقال ابن كثير في ت سير هذه اكية الكريمة ما نله " :وقال لهرون :إن الهمأ
يتلرد فيه اهمام بالمللحة للمسلمين ،كما يتلرد في مال ال يء
وقال شيهنا العالمة ابن تيمية :رحمه هللا  -وهذا قول مالَ ،وأكثر السلد ،وهو
ألع األقوال اهك من ابن كثير
سهُ
وهذا القول هو رأي البهاري بدليل قوله :باب قول هللا تعالى { :فَأ َ هن ه َ
ّلِل ُه ُم َ
سو َل يعني للرسول قسم ذلَ
لر ُ
َو َل ه
وقال رسول هللا " :إنما أنا قاسم ،وهازن ،وهللا يعِي "( )1ثم سا البهاري
أحادي الباب( ،)2في كونه للى هللا عليه وسلم قاسما ً بأمر هللا تعالى
قال مقيده(الشنقيِي)  -ع ا هللا عنه  :-وهذا القول قوي ،وستأتي له أدلة إن شاء
هللا في المسألة التي بعد هذا ،ولكن أقرب األقوال للسالمة هو العمل ب اهر اكية،
كما قال الشافعي ،وأحمد  -رحم ما هللا  -ألن هللا أمرنا أن نعلم أن همأ ما غنمنا
ٱّلِل  ،وهو
ل ذه الملارد المذكور  ،ثم أتب ذلَ بقولهَ { :إن كُنت ُ ْم ل َم ْنت ُ ْم َب ه َ
واةع جداً ،كما ترى
وأما قول بعص أهل البيَ كعبد هللا بن محمد بن علي ،وعلي بن الحسين رةي
هللا عن م :بأن الهمأ كله ل م دون غيرهم ،وأن المراد باليتامى ،والمساكين:
يتاماهم ،ومساكين م ،وقول من زعم أنه بعد النهبي للى هللا عليه وسلم ،يكون
لقرابة الهلي ة الذي يوليه المسلمون ،فال يه ى ةع ما ،وهللا تعالى أعلم
 -1رواه البخاري ( ) 71ومسلم ( )1037وغيرهما.
 -2صحيح البخاري()1133/3
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المسألة الثالثة :أجم العلماء على أن الذهب ،وال ةة ،وسا ر األمتعة كل ذلَ
داهل في حكم اكية :يُ َه همأ ،ويقسم الباقي على ال انمين ،كما ذكرنا
المسألة الرابعة :أما أرة م المأهوذ عنو فقد اهتلد العلماء في ا ،فقال بعص
العلماء :يهير اهمام بين قسمت ا ،كما ي عل بالذهب ،وال ةة وال هراج علي ا بل
هي أرص عشر مملوكة ،لل انمين،و بين وق ا للمسلمين بلي ة
وقيل ب ير لي ة ،ويدهل في ذلَ ترك ا للمسلمين بهراج مستمر يْهذ ممن تقر
بيده ،وهذا التهيير :هو مذهب اهمام أحمد
وعلى هذا القول :إذا قسم ا اهمام ،فقيل :تهمأ ،وهو أ ر ،وقيل :ال ،واهتاره
بعص أجالء العلماء قا الً :إن أرص هيبر لم يهمأ ما قسم من ا
وال اهر أن أرص هيبر ُه َمسَ ،كما جزم به غير واحد ،ورواه أبو داود بذسناد
لحيع عن الزهري
وهذا التهيير بين القسم ،وإبقا ا للمسلمين ،الذي ذكرنا أنه مذهب اهمام أحمد:
هو أيةا ً مذهب اهمام أبي حني ة ،والثوري
وأما مالَ  -رحمه هللا  -فذهب إلى أن ا تلير وق ا ً للمسلمين ،بمجرد االستيالء
علي ا
وأما الشافعي  -رحمه هللا  -فؤذهب إلؤى أن ؤا غنيمؤة يجؤب قسؤم ا علؤى المجاهؤدين،
بعد إهراج الهمأ"أهك كالم الشنقيِي
وفي ت اسير الشيعة:

قال الِبرسي في مجم البيان:
َبيهن سبحانه حكم ال نيمة فقال سبحانه مهاِبا ً للمسلمين { واعلموا أنما غنمتم
من شيء أي مما ق هل أو كثر { فأن هلل همسه وللرسول ولذي القربى اهتلد
العلماء في كي ية قسمة الهمأ ومن يستحقه على أقوال:
أحدها :ما ذهب إليه ألحابنا وهو أن الهمأ يقسم على ستة أس م فس م هلل
امام القا م مقام الرسول
وس م للرسول وهذان الس مان م س م ذي القربى ل َ
للى هللا عليه وسلم وس م ليتامى لل محمد وس م لمساكين م وس م ألَبناء
سبيل م ال يشرك م في ذلَ غيرهم  ,ألَن هللا سبحانه حرم علي م اللدقاَ لكون ا
وعوة م من ذلَ الهمأ ,وروى ذلَ الِبري عن علي بن
أوساخ الناأ
ه
الحسين زين العابدين (ع) ومحمد بن علي الباقر علي ما السالم وروي أيةا ً عن
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أبي العالية والربي أنه يقسم على ستة أس م إال قاال س م هللا للكعبة والباقي لمن
ذكره هللا وهذا القسم مما يقتةيه اهر الكتاب ويقويه
والثاني :أن الهمأ يقسم على همسة أس م وإن س م هللا والرسول واحد
ويلرد هذا الس م إلى الكُراع والسالد وهو المروي عن ابن عباأ وإبراهيم
وقتاد وعِاء
والثال  :أن يقسم على أربعة أس م س م ذي القربى لقرابة النبي للى هللا عليه
وسلم واألَس م الثالثة لمن ذكروا بعد ذلَ من سا ر المسلمين وهو مذهب
الشافعي
والراب  :أنه يقسم على ثالثة أس م ألن س م الرسول قد سقِ بوفاته عندهم ألَن
األَنبياء ال يورثون فيما يزعمون وس م ذي القربى قد سقِ ألَن أبا بكر وعمر لم
يعِيا س م ذي القربى ولم ينكر ذلَ أحد من اللحابة علي ما وهو مذهب أبي
حني ة وأهل العرا ومن م من قال لو أعِى فقراء ذوي القربى س ما ً واكهرون
ثالثة أس م جاز
ولؤؤؤؤؤؤؤو جعؤؤؤؤؤؤؤل ذوو القربؤؤؤؤؤؤؤى أسؤؤؤؤؤؤؤو ال قؤؤؤؤؤؤؤراء وال ي ؤؤؤؤؤؤؤرد ل ؤؤؤؤؤؤؤم سؤؤؤؤؤؤؤ م جؤؤؤؤؤؤؤاز
واهتلؤؤد فؤؤي ذوي القربؤؤى فقيؤؤل :هؤؤم بنؤؤو هاشؤؤم هالؤؤة مؤؤن ولؤؤد عبؤؤد المِلؤؤب أل َن
هاشما ً لم يعقب إال منه عن ابن عباأ ومجاهد  ,وإليه ذهؤب ألؤحابنا وقيؤل :هؤم
بنو هاشم بن عبد مناد وبنو المِلؤب بؤن عبؤد منؤاد وهؤو مؤذهب الشؤافعي وروي
ذلَ عن جبير بن مِعم عن النبي للى هللا عليه وسلم
انسان من المكاسب
وقال ألحابنا:إن الهمأ واجب في كل فا د تحلل ل َ
وأرباد التجاراَ وفي الكنوز والمعادن وال وم وغير ذلَ مما هو مذكور في
الكتب !!ويمكن أن يستدل على ذلَ ب ذه اكية فذن في عرد الل ة يِل على
أهك()1
جمي ذلَ اسم ال نم وال نيمة

ويقول نالر الشيرازي في ت سيره :
يقول الح سبحانه  {:واعلموا أنما غنمتم من ش فأن هلل همسه وللرسؤول ولؤذي
القربؤؤى  :األ مؤؤة مؤؤن أهؤؤل البيؤؤَ -علؤؤي م السؤؤالم { -واليتؤؤامى والمسؤؤاكين وابؤؤن
ةا أهك()2
السبيل  :من ذرية الرسول -للى هللا عليه ولله وسلم -أي ً
 -1مجمع البيان (  ) 469- 468/4وانظر تفسير األمثل لناصر الشيرازي ( )437-439/5وزحدة البيان

للمحقق األردبيلي (ص)211:

 -2ناصر مكارم الشيرازي /األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل( )432/5وانظر :تفسير الصافي للكاشاني ( 2

)304-303/
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وال شك أن تفسيرهم لآلية المباركة يحتوي على مغالطات من:ا:
أوالً :األهذ بالمعنى الل وي لكلمة ال نيمة دون المعنى الشرعي مما جعل م يوجبؤون
اهنسان من المكاسب وأرباد التجاراَ وفي الكنؤوز
الهمأ في كل ما يحلل عليه َ
والمعؤؤادن وغيؤؤر ذلَ وإنمؤؤا فؤرص هللا تعؤؤالى علؤؤى المسؤؤلم فؤؤي هؤؤذه األشؤؤياء الزكؤؤا
باألنلبة والشروِ المقرر في كتب ال قه أما الهمؤأ ف ؤي ال نيمؤة مؤن القتؤال مؤ
الك ار فقِ  ,لذا تجد هذه اكية مذكور في لياَ سور األن ال التؤي تتعلؤ بؤالحرب
والقتال م المشركين ,ف ذه اكية نزلَ في غزو بؤدر لؤذا قؤال تعؤالى فؤي لهرهؤا {
َير {األن ال 41:ثؤم قؤال{ إَ ْذ
ان َوّللاُ َ
علَى ُك َل َ
ش ْي ٍء قَد ٌ
ان يَ ْو َم ا ْلتَقَى ا ْل َج ْمعَ َ
يَ ْو َم ا ْل ُ ْرقَ َ
سؤؤ َ َل َمؤؤن ُك ْم { األن ؤؤال42:
ب أَ ْ
الر ْك ؤ ُ
أَن ؤتُم َبا ْلعُؤؤد َْو َ الؤؤد ْنيَا َو ُهؤؤم َبا ْلعُ ؤد َْو َ ا ْلقُل َ
ْؤؤوى َو ه
فول َ موق الجيشين فؤي غؤزو بؤدر  ،ولمؤا انتلؤر المسؤلمون فؤي بؤدر وأهؤذوا
ال نا م قال هللا في اكية المذكور  { :واعلموا أنما غنمتم من شيء فؤأن هلل همسؤه
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويْكد ذلؤَ أن الرسؤول
للى هللا عليه وسلم وهو ال ُمبَيَن لألحكام الوارد في القرلن لم يثبؤَ عنؤه أنؤه أهؤذ
الهمؤؤأ ممؤؤا غنمؤؤه اللؤؤحابة مؤؤن المكاسؤؤب وأربؤؤاد التجؤؤاراَ وكؤؤان مؤؤن م التج ؤار
واللؤؤؤناع وغيؤؤؤر ذلؤؤؤَ ,فتبؤؤؤين بؤؤؤذلَ أن المقلؤؤؤود ال ُهمؤؤؤأ ممؤؤؤا غنمؤؤؤوه مؤؤؤن قتؤؤؤال
المشركين
أةد إلى ذلَ :أن ال نا م كانَ محرمة على األمم السابقة ,ولم تحل إال ألمة محمد
غنَ ْمؤت ُ ْم َحؤالَال ً َ
للى هللا عليه وسؤلم ,قؤال تعؤالى{ :فَ ُكلُؤواْ َم همؤا َ
ّللا
ّللا َإ هن َ
ِ َيبؤا ً َواتهقُؤواْ َ
َ
ؤؤور هر َحؤؤؤي ٌم [األن ؤؤؤال ]69:و فؤؤؤي الحؤؤؤدي اللؤؤؤحيع قؤؤؤال النبؤؤؤي لؤؤؤلى هللا عليؤؤؤه
غ ُؤ ٌ
سا لم يعِ ن أح ٌد  -من األنبياء  -قبلي :وذكر من ا :وأحلَ لي
وسلم ":أعِيَ هم ً
ال نؤؤا م ولؤؤم تحؤؤل ألحؤؤد قبلؤؤي ( " )1وهؤؤذا يْكؤؤد أن المقلؤؤود بال نؤؤا م مؤؤا غنمؤؤه
المسلمون من قتال المشركين و ليأ ما كسبوه من التجاراَ واللؤناعاَ وغيرهؤا
ف ذه لم تحرم على أم ٍة من األمم
ثانيًا :قول م بأن المقلود بذي القربى في اكيؤة :األ مؤة مؤن أهؤل البيؤَ ,ال يؤدهل
م عم فيه سا ر قربى النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ,وهؤذا تهلؤيم بؤال مهلؤم ,
وال دليؤؤؤل عليؤؤؤه ,بؤؤؤل هؤؤؤو مهؤؤؤالد ل ؤؤؤاهر اكيؤؤؤة ,إذ ل ؤؤؤ اكيؤؤؤة عؤؤؤام فؤؤؤي كؤؤؤل ذوي
 -2رواه أحمد( )14303والدارمي()1389والبخاري( )328ومسلم( )521وغيرهم عن جابر بن عبد هللا ,

ورواه البزار( )656عن علي.ورواه الترمذي وصححه( )1553عن أبي أمامة وعن أبي هريرة ,وقال
ه
علي و أبي ذر و عبد هللا بن عمرو و أبي موسى و ابن عباس .أهـ قلت:
عن
الباب
الترمذي( :)123/4وفي
ٍه
ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس وأبي ذر وأبي موسى وابن عمر

وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة.
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القربى وقد جعل هللا هذا الس م لذوي قربى النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم  -وهؤم بنؤو
هاشم وبنو المِلب ,وليأ األ مة فقِ وال بنؤو هاشؤم فقؤِ -كمؤا يقولؤون -لمؤا رواه
عؤ ْ
ؤؤر ْبؤ َ
البهؤؤؤاري( )3989وغيؤؤؤره َ
ؤؤؤرهُ
ْؤؤؤن ا ْل ُم َ
ؤؤن َ
ؤؤن ُم ِْ َعؤ ٍؤؤم أ َ ْه َب َ
ب أ َ هن ُج َب ْيؤ َ
سؤؤؤيه َ
سؤؤؤ َعي َد ب َ
سؤله َم فَقُ ْلنَؤا أ َ ْع َ
عه َ
ِيْؤََ بَنَؤي
ّللاُ َ
عثْ َما ُن ْب ُن َ
شيَُْ أَنَا َو ُ
قَا َلَ :م َ
ان َإلَى النه َبي َ َ
علَيْؤ َه َو َ
للهى ه
ا ْل ُم ه
ش ٍؤم
احؤ َد ٍ َم ْنؤََ فَقَؤا َل ":إَنه َمؤا بَنُؤو َها َ
ب َم ْن ُه ْم َأ َه ْيبَ َر َوت َ َر ْكتَنَا َونَحْ ُن بَ َم ْن َزلَؤ ٍة َو َ
ِ َل َ
َوبَنُو ا ْل ُم ه
سؤله َم َلبَنَؤي
ّللاُ َ
ب َ
سؤ ْم النه َبؤي َ
اح ٌد " قَا َل ُجبَي ٌْرَ :ولَ ْم يَ ْق َ
ش ْي ٌء َو َ
علَيْؤ َه َو َ
لؤلهى ه
ِ َل َ
ش ْي ًا"
َ
ع ْب َد ش َْم ٍأ َوبَنَي نَ ْوفَ ٍل َ
فبنو هاشم وبنو المِلب لزروا النبي ولم ي ؤارقوه فؤي جاهليؤة وال إسؤالم ,ودهلؤوا
شؤؤعب دون بنؤؤي عبؤؤد شؤؤمأ ونوفل,لؤؤذا ورد فؤؤي روايؤؤة أهؤؤرى عنؤؤد أحمؤؤد
معؤؤه ال َ
َ
َ
سؤو ُل
ْؤن ُم ِْ َع ٍؤم قا َل:لَ همؤا ق َ
سؤ َم َر ُ
( )16787والنسا ي(  )4137وغيرهما :عؤن ُجبَي َْؤر ب َ
ش ٍؤم َوبَنَؤي ا ْل ُم ه
ب أَت َ ْيتُؤهُ أ َنَؤا
ّللاُ َ
هَ
ّللا َ
سؤ ْ َم ذَي ا ْلقُ ْربَؤى بَؤي َْن بَنَؤي َها َ
سؤله َم َ
علَيْؤ َه َو َ
للهى ه
ِ َلؤ َ
ش ٍم َال نُ ْن َك ُر فَ ْ
عه َ
ةلَ ُ ْم َل َمكَا َنََ الهؤذَي
عثْ َما ُن ْب ُن َ
َو ُ
سو َل ه َ
ّللا َهْ َُال َء َبنُو َها َ
ان فَقُ ْلنَاَ :يا َر ُ
ب أ َ ْع َ
ّللاُ َب ؤ َه َم ؤ ْن ُ ْم ,أ َ َرأ َ ْي ؤََ بَنَؤؤي ا ْل ُم ه
ِ ْي ؤت َ ُ ْم َو َمنَ ْعتَنَؤؤا ,فَ َذنه َمؤؤا نَحْ ؤ ُن َو ُه ؤ ْم َم ْنؤؤََ
َجعَلَؤؤََ ه
ِ َل ؤ َ
سؤله َم :إَنه ُ ؤ ْم لَؤ ْم يُ َؤ َارقُونَي فَؤي َجا َه َليهؤ ٍة َو َال
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
بَ َم ْن َزلَ ٍة ,فَقَؤا َل َر ُ
لؤلهى ه
ش ٍم َوبَنُو ا ْل ُم ه
لا َب َع َه"
اح ٌد َ ,و َ
ب َ
شبهََ بَي َْن أ َ َ
ش ْي ٌء َو َ
س َال ٍم َإنه َما بَنُو َها َ
َإ ْ
ِ َل َ
فجعل هللا تعالى ل م نلؤيبًا مؤن الهمؤأ -تعويةًؤا ل ؤم -لحرمؤان م مؤن اللؤدقة إذ
أكرم م هللا تعالى عن اللدقة لمكان م من النبي للى هللا عليه وسؤلم كمؤا ثبؤَ فؤي
عبْؤ َد ا ْل ُم ه
ْؤن
الحدي اللحيع الذي رواه مسلم( )1072وغيؤره عؤن َ
ِ َلؤ َ
ب بْؤ َن َر َبيعَؤةَ ب َ
لؤ َدقَةَ َال ت َ ْنبَ َ ؤي َك َل ُم َح همؤ ٍد
ا ْل َح َار َ وفيه :أن النبي للى هللا عليؤه وسؤلم قؤال :إَ هن ال ه
سا ُ
سا ُ
اأ َو َإنه َ ؤا
ل َدقَا َ
اأ" وفي ل َ " :إ هن َه َذ َه ال ه
ي أ َ ْو َ
ي أ َ ْو َ
خ النه َ
خ النه َ
َ َإنه َما َه َ
َإنه َما َه َ
َال ت َ َحل َل ُم َح هم ٍد َو َال َك َل ُم َح هم ٍد"
ثالثًا :قول م بؤأن اليتؤامى والمسؤاكين وابؤن السؤبيل فؤي اكيؤة ليسؤَ علؤى العمؤوم,
وإنمؤؤا هؤؤي هالؤؤة باليتؤؤامى والمسؤؤاكين وابؤؤن السؤؤبيل مؤؤن لل محمؤؤد لؤؤلى هللا عليؤؤه
وسلم وليأ ل ذا التهلؤيم مؤن دليؤل ,ال مؤن كتؤاب هللا وال مؤن السؤنة اللؤحيحة
الثابتة عؤن رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم  ,بؤل فَعؤل الرسؤول-وهؤو الحجؤة -كؤان
بهالد ذلَ  ,وهؤل مؤن المعقؤول أن تِلؤب اكيؤة إعِؤاء نلؤيب مؤن ال نؤا م -غنؤا م
بدر -أليتؤام لل محمؤد لؤلى هللا عليؤه وسؤلم هالؤة ,ولؤم يكؤن لرسؤول هللا لؤلى هللا
عليه وسلم في وقت ا أيتام من لله  ,ولم تنقل الرواياَ أنؤه أعِؤى غنؤا م بؤدر ألهؤل
بيتؤؤه هالؤؤة دون سؤؤا ر اليتؤؤامى والمسؤؤاكين مؤؤن المسؤؤلمين ف ؤؤل عمؤؤل رسؤؤول هللا
للى هللا عليه وسلم بهالد اكيةق
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ولنأهؤؤذ فتؤؤوتيين لعَلَ َم ؤ ْين مؤؤن أعؤؤالم المؤؤن
الِوسي ،قال الشير الم يد:
قد اهتلد قوم من ألحابنا في ذلَ -أي الهمأ -عنؤد ال يبؤة ،وقؤد ذهؤب كؤل فريؤ
من م إلى مقال (ثم يذكر عدد المقاالَ) من ا قوله:

الشؤؤيعي همؤؤا :الشؤؤير الم يؤؤد والش ؤير

من م من يسقِ قول إهراجه ل يبؤة اهمؤام( ، )1ومؤا تقؤدم مؤن الؤرهم فيؤه مؤن
األهبار وبعة م يوجب كنكزه -أي دفنه -ويتأول هبرا ً ورد( :إن األرص ت ر
كنوزها عند ور اهمام ،وأنه  إذا قؤام دلؤه هللا علؤى الكنؤوز فيأهؤذها مؤن
كل مكان)
ثم يهتار قوال ً من ا فيقول:
بعزل الهمأ للاحب األمر  -يعني الم دي -فؤذن هشؤي إدراَ المؤوَ قبؤل ؤوره
ولى به إلى من يث به في عقله وديانتؤه حتؤى يسؤلم إلؤى اهمؤام ،إن أدرَ قيامؤه،
وإال ولى به إلى من يقوم مقامه بالثقة والديانة ،ثم على هذا الشرِ إلؤى أن يقؤوم
اهمام ،قال :وهذا القول عندي أوةع من جمي ما تقدم ،ألن الهمأ ح ٌ ل ا ب لم
يرسم فيه قبل غيبة رسما ً يجب االنت اء إليه
ثم قال :ويجري ذلَ مجرى الزكا التي يقؤدم عنؤد حلول ؤا مسؤتحق ا فؤال يجؤب عنؤد
ذلؤؤَ سؤؤقوِ ا ،وقؤؤال :إذا ذهؤؤب ذاهؤؤب إلؤؤى مؤؤا ذكرنؤؤاه مؤؤن شؤؤِر الهمؤؤأ الؤؤذي هؤو
هالم اهمام ،وجعل الشِر اكهؤر أليتؤام لل محمؤد وأبنؤاء سؤبيل م مسؤاكين م علؤى
ما جاء في القرلن
قال :فمن فعل هذا لم تبعد إلابته الح في ذلَ بل كان على لواب ،وإنمؤا اهتلؤد
ألحابنا في هذا الباب ان ر (المقنعة )46
وقال الشير الِوسي المتوفى (460هك) مْسؤأ الحؤوز النج يؤة وأول زعؤيم ل ؤا:
بعد أن ذكر أحكام الهمأ قال :هذا في حال

ور

اهمام()2

ثم قال :فأما في حال ال يبة فقد رهلوا لشيعت م التلرد في حقوق م من المنؤاكع
والمتجر والمساكن
فأما ما عدا ذلَ فال يجوز التلؤرد فيؤه علؤى حؤال ،ومؤا يسؤتحقونه مؤن األهمؤاأ فؤي
الكنوز وغيرها في حال ال يبة ،فقد اهتلد قول ألحابنا فيه وليأ نؤم معؤين  ,إال ه أن
كل واحد من م -أي فق اء الشيعة -قال قوال ً يقتةيه االحتياِ
ثم حلر الِوسي هذه األقوال في أربعة:
 -1يعني إذا كان اإلمام غائباً فلمن يعطيه؟

 -2معنى ذلك أن الخمس في حال ظهور اإلمام له حكم ،وفي حال غيبة هذا اإلمام أو عدم تمكنه فله
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جار في حال االستتار مجرى ما أبيع لنؤا مؤن المنؤاكع والمتؤاجر
 -1قال بعة م أنه ٍ
يعني ِالما كان اهمام غا با ً أو مستترا ً فكؤل شؤيء مبؤاد -وهؤذا هؤو ألؤع األقؤوالألنه مواف للنلوم الوارد عن األ مة ،وبه قال كثير من ال ق اء
 -2وقؤؤال قؤؤوم أنؤؤه يجؤؤب االحت ؤؤا بؤؤه أو ح ؤؤه مؤؤا دام اهنسؤؤان حي ؤا ً ،فؤؤذذا حةؤؤرته
الوفا ولى به إلى من يث به من إهوانه المْمنين ليسلمه إلؤى لؤاحب األمؤر إذا
حةر ،أو يولى به حسبما ولى به إلى أن يولله إلى لاحب األمر
 -3وقال قوم :يجب أن يقسم الهمأ ستة أقسام ،ثالثة أقسام لامام تدفن أو تُؤودع
عند من يوث به ،وهذا القول قد اهتاره الِوسي
واألقسام الثالثة األهرى وتوزع على مستحقي ا من أيتؤام لل محمؤد لؤلى هللا عليؤه
ولله ومساكن م وأبناء سبيل م ،وهذا مما ينب ي العمل عليه
وهذا القول مِاب ل توى الم يد في قياأ الهمأ على الزكا
ثم يقول( :ولو أن اهنسان استعمل االحتياِ وعمل على أحؤد األقؤوال المقؤدم ذكرهؤا
من إجزاء الدفن أو الولا لم يكن مأثوماً) انت ى بتلرد يسير
لقد حلر الشير الِوسي التلرد في الهمأ حال ال يبة في هذه األقؤوال األربعؤة
المتقدمة واهتار هو القول الراب من ا( ،)1وبين أن اهنسؤان إذا اهتؤار أي قؤول مؤن
هذه األقوال وعمل به لم يكن لثما ً
ونحن نالح هؤذه األقؤوال األربعؤة ،ف ؤي وإن اهتلؤد بين ؤا فؤي بعؤص الت الؤيل لكن ؤا
أجمعَ على شيء واحد نحن بلدد بيانه وهو أن هذه األموال -أي الهمأ -التؤي هؤي
ح اهمام ال ا ب أو ح غيره ال تلرد للساد وال المجت دين
ورغم أن األقوال األربعة المتقدمة اهتل َ من ج ة لرد أموال الهمأ ،إال أنؤك ا
ليأ في ا تلميع فةالً عن التلريع بوجوب أو إباحة إعِاء الهمأ أو جؤزء منؤه
للساد والمجت دين
إن القؤؤول الرابؤؤؤ والؤؤؤذي اهتؤؤؤاره الشؤؤؤير الِوسؤؤي هؤؤؤو الؤؤؤذي كؤؤؤان عليؤؤؤه الشؤؤؤيعة،
والِوسي كما ال يه ى هو مْسأ الحوز العلمية وهو شير الِا ة
ترى أكان الشير وجماهير الشيعة في علره وقبله وبعده مهِ ينق
ف ذه فتوى أول زعيم للحوز العلمية النج ية
و ْلنَ ؤ َر فتؤؤوى لهؤؤر زعؤؤيم للحؤؤوز ن س ؤ ا موالنؤؤا اهمؤؤام الراحؤؤل أبؤؤي القاسؤؤم الهؤؤو ي
ليتةع لنا أن ال توى بين أول زعيم للحوز  ،وفتوى لهر زعيم ل ا
 - 1وهو قول كثير من فقهاء الشيعة اإلمامية.
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قال اهمام الهو ي في بيان مستح الهمأ وملرفه:
يقسم الهمأ في زماننا -زمان ال يبة -نل ين:
نلد همام العلر الحجة المنت ر (ع )( ، )1وجعل أرواحنا فداه
ونلد لبني هاشم أيتام م ومساكين م وأبناء السبيل إلى أن قال:
النلد الذي يرج لامام عليه وعلى لبا ه أفةل اللؤال والسؤالم ،يرجؤ فيؤه فؤي
زمان ال يبة إلى نا بؤه وهؤو ال قيؤه المؤأمون العؤارد بملؤارفه ،إمؤا بالؤدف إليؤه أو
االست ذان منه الر ان ر كتاب (ةياء اللالحين مسألة  1259م،)347
إن فتؤوى اهمؤام الهؤو ي تهتلؤؤد عؤن فتؤوى الشؤؤير الِوسؤي ،فالشؤير الِوسؤؤي ال
يقؤؤول بذعِؤؤاء الهمؤؤأ أو شؤؤيء منؤؤه إلؤؤى ال قيؤؤه المجت ؤؤد وقؤؤد عمؤؤل بؤؤنم فتؤؤواه
جماهير الشيعة المعالرون له
بينما نرى فتوى موالنا الراحل اهمؤام الهؤو ي تؤنم علؤى إعِؤاء الهمؤأ أو جؤزء
منه لل قيه والمجت د
وقااال:إن القةؤؤية مؤؤرَ فؤؤي أدوار وتِؤؤوراَ كثيؤؤر  ،حتؤؤى اسؤؤتقرَ أهيؤؤرا ً عل ؤى
وجوب إعِاء أهماأ المكاسب لل ق اء والمجت دين ،وبؤذلَ يتبؤين لنؤا أن الهمؤأ
لم ينم عليه كتاب وال سنة وال قول إمؤام ،بؤل هؤو قؤول ؤر فؤي الؤزمن المتؤأهر،
قالؤؤه بعؤؤص المجت ؤؤدين ،وهؤؤو مهؤؤالد للكتؤؤاب والسؤؤنة وأ مؤؤة أهؤؤل البيؤؤَ وألق ؤوال
وفتاوى ال ق اء والمجت دين والمعتد بك م
وإنؤؤؤي أهيؤؤؤب بؤؤؤذهواني وأبنؤؤؤا ي الشؤؤؤيعة أن يمتنعؤؤؤوا عؤؤؤن دفؤؤؤ أهمؤؤؤاأ مكاسؤؤؤب م
وأرباح م إلى السؤاد المجت ؤدين ،ألنؤك ا حؤالل ل ؤم هؤم ولؤيأ للسؤيد أو ال قيؤه أي
حؤ في ؤا ،ومؤن أعِؤى الهمؤأ إلؤى المجت ؤد أو ال قيؤه فذنؤه يكؤون قؤد ارتكؤب إثمؤا ً
لمهال ته ألقوال األ مة إذ أن الهمأ ساقِ عن الشيعة حتى ي ر القا م
لى أن قال:
وأرى من الةروري أن أذكر قول لية هللا الع مى اهمام الهميني في المسألة ،فذنه
كؤؤان قؤؤد تحؤؤد عن ؤؤا فؤؤي محاةؤؤراَ ألقاهؤؤا علؤؤى مسؤؤامعنا جميعؤا ً فؤؤي الحؤؤوز عؤام
(1389هك) ،ثم جمع ا في كتاب الحكومة اهسالمية أو والية ال قيه:
فكان مما قال :يا لقلر الن ر لو قلنا إن تشري الهمؤأ جؤاء لتؤأمين معؤايش ذريؤة
الرسول للى هللا عليه ولله فحسب إنه يك ي م ويزيدهم جزء ةليل مؤن لالد -كؤذا
قال -جزء من هذه المالية الةؤهمة ،بؤل تك ؤي م أهمؤاأ سؤو واحؤد كسؤو ب ؤداد
 -2هذه عند الشيعة معناها عجل هللا فرجه.
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مثالً من تلَ األسوا التجارية الةهمة كسؤو ِ ؤران ودمشؤ وإسؤالم بؤول ومؤا
أشبه ذلَ ،فماذا يلبع حال بقية المالق
ثؤؤم يقؤؤول :إننؤؤي أرى الحكؤؤم اهسؤؤالمي العؤؤادل ال يتِلؤؤب تكؤؤاليد باه ؤؤة فؤؤي شؤؤْون
تاف ة أو في غير الملالع العامة
ثم يقول :لم تكن ةريبة الهمأ جبايؤة لتؤأمين حاجؤة السؤاد لل الرسؤول لؤلى هللا
عليؤؤه وللؤؤه فحسؤؤب ،أو الزكؤؤا ت ريق ؤا ً علؤؤى ال قؤؤراء والمسؤؤاكين ،وإنمؤؤا تزيؤؤد علؤؤى
حاجاتك م بأةعاد
ف ل بعد ذلَ يترَ اهسالم جباية الهمأ والزكا وما أشبه ن ؤرا ً إلؤى تؤأمين حاجؤة
الساد وال قراء ،أو يكون ملير الزا د ِعمة في البحار أو دفنا ً في التراب أو نحو
ذلَق
كؤؤان عؤؤدد السؤؤاد ممؤؤن يجؤؤوز ل ؤؤم االرتؤؤزا بؤؤالهمأ يؤؤوم ذاَ -يعنؤؤي فؤؤي لؤؤدر
اهسالم -لم يتجاوز الما ة ،ولو ن رص عؤددهم نلؤد مليؤون ،هؤل مؤن المعقؤول أن
نتلور اهتمام اهسالم ب رص الهمأ هؤذه الماليؤة الةؤهمة ،التؤي تتةؤهم وتؤزداد
في تةهم ا كلما توسعَ التجار واللناعاَ كما هؤي اليؤوم كؤل ذلؤَ ل ايؤة إشؤباع
لل الرسول للى هللا عليه وللهق كال [ ان ؤر كتابؤه المؤذكور (ِ )42-40-39/1بعؤة
مِبعة اكداب في النجد]
إن اهمام الهميني يلرد بأن أموال الهمأ ةؤهمة جؤداً ،هؤذا فؤي ذلؤَ الوقؤَ لمؤا
كان اهمام يحاةر في الحوز  ،فكم هي ةهمة إذن في يومنا هذاق
ويلرد اهمام أيةا ً أن جزءا ً واحدا ً من لالد األجزاء من هؤذه الماليؤة الةؤهمة يك ؤي
أهل بيَ النبي للى هللا عليه ولله ،فماذا ي عل باألجزاء الكثير المتبقيةقق
ال بد أن توزع على ال ق اء والمجت دين حسب م وم قول اهمام الهميني
ول ذا فذن اهمام الهميني كان ذا ثرو ةهمة جدا ً في إقامته فؤي العؤرا حتؤى أنؤه لمؤا
أراد السؤ ر إلؤؤى فرنسؤؤا لاقامؤؤة في ؤؤا فذنؤؤه حؤؤول رلؤؤيده ذلؤؤَ مؤؤن الؤؤدينار العراقؤؤي إلؤؤى
الدوالر األمريكي وأودعه في ملارد باريأ ب وا د ملرفية ةهمة
إن فساد اهنسان يأتي من ِريقين :الجنأ والمال ،وكالهما متوافر للساد
فال روج واألدبار عن ِري المتعة وغيرها والمال عؤن ِريؤ الهمؤأ ومؤا يلقؤى
في العتباَ والمشاهد ،فمن من م يلمد أمام هذه الم رياَ ،وبهالؤة إذا علمنؤا أن
بعة م ما سلَ هذا الِري إال من أجل إشؤباع رغباتؤه فؤي الجؤنأ والمؤالقق!! أهؤك
()1

1
أيضا عقب ذلك " :لقد بدأ التنافأ بين الساد والمجت دين للحلول
 هلل ثم للتاريخ ص: 68-59 :وقال ًعلى الهمأ ،ول ذا بدأ كل من م بته يص نسبة الهمأ المأهوذ من الناأ حتى يتوافد الناأ إليه أكثر من
غيره فابتكروا أساليب شيِانية ،فقد جاء رجل إلى السيد علي السيستاني فقال له :إن الحقو -الهمأ-
ي همسة ماليين ،وأنا أريد أن أدف نلد هذا المبله أي أريد أن أدف مليونين ونلد فقِ ،فقال
المترتبة عل ه
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 -5الحشر10-7:
علَيْؤ َه َم ْ
ب
سؤو َل َه َمؤ ْن ُ ْم فَ َمؤآ أ َ ْو َج ْؤت ُ ْم َ
ٱّلِلُ َ
علَؤى َر ُ
{ َو َمآ أَفَؤآ َء ه
ؤن َهيْؤ ٍل َوالَ َركَؤا ٍ
س َل ُ
َير * همآ أَفَؤآ َء
علَى ك َُل َ
ٱّلِلُ َ
سلَهُ َ
ٱّلِل يُ َ
ِ ُر ُ
علَى َمن يَشَآ ُء َو ه
ش ْي ٍء قَد ٌ
َولَك َك هن ه َ
سؤؤو َل َه َمؤ ْ
سؤؤو َل َو َلؤذَي ٱ ْلقُ ْربَؤؤى َوٱ ْليَت َؤا َمى
ٱّلِلُ َ
لر ُ
علَؤؤى َر ُ
ه
ؤن أ َ ْهؤ َل ٱ ْلقُؤ َؤرى فَ َللهؤ َه َو َل ه
ً
َ
س َبي َل كَؤ ْي الَ يَك َ
ؤآء َمؤن ُك ْم َو َمؤآ لتَؤا ُك ُم
ُؤون دُولَؤة بَؤي َْن ٱأل ْغنَيَ َ
َوٱ ْل َم َ
ين َوٱب َْن ٱل ه
سا َك َ
ب*
سو ُل فَ ُهذُو ُه َو َما نَ َ ا ُك ْم َ
ٱلر ُ
ٱّلِل شَؤدَي ُد ٱ ْل َعقَؤا َ
ه
ٱّلِل َإ هن ه َ
ع ْنهُ فَؤٱنت َ ُ واْ َوٱتهقُؤواْ ه َ
ون فَ ْ
ةؤالً َم َ
َين أ ُ ْه َر ُجواْ َمن َديَ َار َه ْم َوأ َ ْم َوا َل َ ْم يَ ْبت َ ُ َ
ين الهذ َ
اج َر َ
ؤن
َل ْل ُقَ َر َ
لء ا ْل ُم َ َ
ٱّلِل َو َر ْ
ون* َوٱلهؤؤؤذ َ
لؤؤا َدقُ َ
ؤؤر َ
َين
هَ
سؤؤولَهُ أ ُ ْولَؤؤؤك َََ ُهؤؤ ُم ٱل ه
ؤؤوانا ً َويَن ُ
ٱّلِل َو َر ُ
ة َ
ل ُ
ون ه َ
ون َربهنَا ٱ ْغ َ ْر لَنَؤا َو َه ْه َوانَنَؤا ٱلهؤذ َ
َجآ ُءوا َمن بَ ْع َد َه ْم يَقُولُ َ
ؤان
َين َ
سؤبَقُونَا َب َ
ٱهي َم َ
َوالَ تَجْ عَ ْل فَي قُلُو َبنَا َغالًّ َللهذ َ
ود هر َحي ٌم
َين ل َمنُواْ َربهنَآ َإنهََ َر ُء ٌ
وال َ ْيء  :معناه في الل ة الرجوع ومعنؤاه فؤي الشؤرع :مؤا أ ُهؤذ مؤن أمؤوال األعؤداء
من غير قتال فما أوج تم عليه من هيل وال ركاب :أي فما أسرعتم في السؤير اليؤه
بهيل وال إبل

والمعنى اهجمالي ليياَ(:)1
يبين هللا تعالى هنا ح ْكم ما أهذ من أموال بني النةير بعد ما حؤل ب ؤم مؤن اهجؤالء
ويقؤؤول :إن األمؤؤوال التؤؤي ترك ؤؤا بنؤؤو النةؤؤير فؤؤي بيؤؤوت م هؤؤي ممؤؤا أفؤؤاء هللا علؤؤى
رسؤؤوله لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم يةؤؤع ا حيؤؤ يشؤؤاء ألن مؤؤا أفؤؤاءه هللا ورده علؤؤى
رسوله للى هللا عليه وسلم من أموال م قد تم م أنكم أي ا المسلمون لؤم تسؤرعوا
إلؤؤي م بالهيؤؤل وال باهبؤؤل ولؤؤم تقؤؤاتلوهم ،بؤؤل نزلؤؤوا علؤؤى حكؤؤم الرسؤؤول الكؤؤريم ،فؤاهلل
يسلِ رسله على من يشاء,وهو على كل شي قدير
روى أحمد ( )171والبهاري( )2748ومسلم( )1757وأبو داود()2965
والترمذي( )1719والنسا ي( )1719وغيرهم :عن عمر بن الهِاب رةي هللا
علَ ْي َه
ّللاُ َ
ّللاُ َ
سو َل َه َ
علَى َر ُ
للهى ه
عنه قال " :كانَ أموال بني النةير َم هما أَفَا َء ه
س َل ُم َ
ون َ
سو َل ه َ
ّللا َ
د ا ْل ُم ْ
وج ْ
َو َ
ب  ,فَكَانََْ َل َر ُ
للهى ه
ع َل ْي َه بَ َه ْي ٍل َو َال َركَا ٍ
سله َمَ ,م هما لَ ْم يُ َ
ّللاُ
له السيد السيستاني :هاَ المليونين والنلد ،فدفع ا إليه الرجل ،فأهذها منه السيستاني ،ثم قال له :قد
وهبت ا لَ -أي أرج المبله إلى الرجل -فأهذ الرجل المبله ،ثم قال له السيستاني :أدف المبله لي مر ثانية،
فدفعه الرجل إليه ،فقال له السيستاني :لار اكن مجموع ما دفعته إلي من الهمأ همسة ماليين فقد برأَ
ذمتَ من الحقو فلما رأى الساد اكهرون ذلَ ،قاموا هم أيةا ً بته يص نسبة الهمأ واستهدموا الِريقة
ذاتك ا بل ابتكروا ِرقا ً أهرى حتى يتحول الناأ إلي م ،ولارَ منافسة (شري ة!!) بين الساد للحلول على
الهمأ ،ولارَ نسبة الهمأ أشبه بالمناقلة وكثير من األغنياء قام بدف الهمأ لمن يأهذ نسبة أقل "أهـ
- 1ان ر ت سير القرِبي( )11-27/18وابن كثير ( )335-340/4والمنتهب م 816-815:وغيرهم
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لةً  ,يُ ْن َ ُ َ
َ
سله َم َها ه
ي فَي َ
علَى أ َ ْه َل َه َم ْن َ ا َن َقَةَ َ
علَ ْي َه َو َ
سنَتَ َه ,ث ُ هم يَجْ عَ ُل َما َب َق َ
الس َالدَ
ّللا "
َوا ْلك َُراعَ ُ
سبَي َل ه َ
ع هد ً فَي َ
ثم ذكؤرَ اكيؤة الثانيؤة الكؤال َم فؤي حكؤم مؤا أفؤاء هللا علؤى رسؤوله مؤن قؤرى األعؤداء
عامةً فبين أن ما رده هللا تعالى على رسؤوله لؤلى هللا عليؤه وسؤلم مؤن أمؤوال أهؤ َل
القرى ب ير قتال ف ؤو هلل ،وللرسؤول ،ولؤذي القربؤى مؤن بنؤي هاشؤم وبنؤي المِلؤب،
ولليتامى ال قراء ،وللمساكين ذوي الحاجؤة والبؤْأ ،والبؤن السؤبيل المسؤافر الؤذي
انقِ في بلد وليأ لديه مال ،يُعِى ما يولله الى بلده
وقال قو ٌم  -من م الشافعي:-إن معنى اكيتين واحد ,أي مؤا حلؤل مؤن أمؤوال الك ؤار
سم على همسة أس م :أربعة من ؤا للنبؤي ,والهمؤأ البؤاقي يقسؤم علؤى
ب ير قتال يُقَ ه
همسة أسؤ م :سؤ ٌم للرسول,وسؤ م لؤذوي القربؤى -وهؤم بنؤو هاشؤم وبنؤو المِلؤب-
ألن ؤؤم ُمنعؤؤوا اللؤؤدقة ف ُج َعؤؤل ل ؤؤم حؤ ٌ فؤؤي ال ؤؤيء ,وسؤ م لليتؤؤامى وسؤ م للمسؤؤاكين
وس م البن السؤبيل وأمؤا بعؤد وفؤا النبؤي فالؤذي كؤان مؤن ال ؤيء لؤه يُلؤرد -عنؤد
الشافعي – في قول:إلى المجاهدين المترلدين للقتال في الث ور
وفي قول لهر له :يلرد في ملالع المسلمين()1
ُ
ثؤؤم بؤؤين هللا تعؤؤالى فؤؤي اكيؤؤة أن مؤؤا جؤؤاءكم بؤؤه الرسؤؤول لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم مؤؤن
األحكام والشرا فتمسؤكوا بؤه ،ومؤا ن ؤاكم عنؤه فؤاتركوه ثؤم حؤذر هللا الجميؤ مؤن
مهال ة أوامره ونواهيه ,وأمرهم أن يجعلوا بين م وبين غةؤب هللا وقايؤة ,فقؤال{ :
ب
ٱّلِل َ
شدَي ُد ٱ ْل َعقَا َ
ٱّلِل َإ هن ه َ
َوٱتهقُواْ ه َ
وكذلَ يُعِى من ال يء ال قرا ُء الم اجرون الؤذين أُهرجؤوا مؤن ديؤارهم وأمؤوال م
يرجؤؤون رةؤؤوان هللا تعؤؤالى وفةؤؤله ،وينلؤؤرون هللا ورسؤؤوله بأن س ؤ م وأمؤؤوال م،
أول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم المْمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادقون فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوال م وأفعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال م
واألنلؤؤار الؤؤذين نزلؤؤوا المدينؤؤة وأقؤؤاموا ب ؤؤا ،وأهللؤؤوا اهيمؤؤان مؤؤن قبؤؤل نؤؤزول
الم اجرين ب ؤا ،يحبؤون َمؤن هؤاجر إلؤي م مؤن المسؤلمين ،وال يحسؤون فؤى ن وسؤ م
شؤؤي ا ً ممؤؤؤا أوتؤؤى الم ؤؤؤاجرون مؤؤن ال ةؤؤؤل والمنزلؤؤة والتقؤؤؤديم وال ؤؤيء ،ويقؤؤؤدمون
الم اجرين على أن س م ولو كان ب ؤم حاجؤة ،ومؤن يُحْ َؤ  -بتوفيؤ هللا  -مؤن بهؤل
ن سه الشديد فأول َ هم ال ا زون بكل ما يحبون
والمْمنون الذين جؤاءوا بعؤد الم ؤاجرين واألنلؤار يقولؤون :ربنؤا اغ ؤر لنؤا ذنوبنؤا
وههواننا الذين سبقونا باهيمان ،وال تجعل فؤى قلوبنؤا حقؤدا ً للؤذين لمنؤوا ربنؤا إنؤَ
باله الرأفة والرحمة

 -1ذكره القرطبي في تفسيره ()11/18
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قال ابؤن عبؤاأ :أمؤر هللا تعؤالى باالسؤت ار أللؤحاب محمؤد لؤلى هللا عليؤه وسؤلم،
سيُ تنون
وهو يعلم أن م َ
وقالؤؤؤؤَ عا شؤؤؤؤة :أ ُ َم ٍَرتُؤؤؤؤم باالسؤؤؤؤت ار أللؤؤؤؤحاب محمؤؤؤؤ ٍد لؤؤؤؤلى هللا عليؤؤؤؤه وسؤؤؤؤلم
فسببتموهم
وقال العوام بن َح ْوشَب :أدركَُ لدر هذه األمؤة يقولؤون :اذكؤروا محاسؤن ألؤحاب
شؤ َجر
رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم حتؤؤى تؤؤألد علؤؤي م القلؤؤوب ،وال تؤؤذاكروا مؤؤا َ
بين م فتُجسروا الناأ علي م ()1
َ
فاكيؤؤاَ بينؤؤَ ثالثؤؤة ألؤؤناد يسؤؤتح فق ؤراْهم مؤؤن مؤؤال ال ؤؤيء :وهؤؤم الم ؤؤاجرون
واألنلار والتابعون ل م بذحسان الذين يدعون لمن سبقوهم باهيمان حتى ال يكؤون
المال متداوال ً بين األغنياء ويُحْ َرمه ال قراء
وقؤال عمؤر بؤن الهِؤؤاب :لقؤد اسؤتوعبَ هؤذه-أي اكيؤؤاَ -المسؤلمين عامؤة ,ولؤؤيأ
سؤرو َحميَؤر
ألحؤد ٍٍٍ ٍٍ إال ولؤؤه في ؤؤا حؤ  ,ثؤؤم قؤؤال :لؤ ن عشؤؤَُ ليؤؤأتين الراعؤؤي وهؤؤو ب َ
نليبه في ا ,لم يعر في ا جبينه"()2

قال القرِبي:
قوله تعالىَ { :وٱلهذ َ
َين َجآ ُءوا َمن بَ ْع َد َه ْم يعني التابعين ومن دهل فؤي اهسؤالم إلؤى
يؤؤوم القيامؤؤة قؤؤال ابؤؤن أبؤؤي ليلؤؤى :النؤؤاأ علؤؤى ثالثؤؤة منؤؤازل :الم ؤؤاجرون ،والؤؤذين
تبوءوا الدار واهيمان ،والذين جاءوا من بعدهم فاجْ َ ْد أال تهرج من هذه المنؤازل
وقؤؤال بعةؤ م :كؤؤن ش َْمسؤاً ،فؤؤذن لؤؤم تسؤؤتِ فكؤؤن قَ َمؤؤراً ،فؤؤذن لؤؤم تسؤؤتِ فكؤؤن ك َْوكبؤا ً
مةي اً ،فذن لم تستِ فكن كوكبا ً ل يراً ،ومن ج ة النؤور ال تنقِؤ ومعنؤى هؤذا:
كن م اجريا ً فذن قلَ :ال أجد ،فكن أنلاريا ً فذن لم تجد فاعمل كأعمال م ،فؤذن لؤم
تسؤتِ فؤأحب م واسؤؤت ر ل ؤم كمؤؤا أمؤرَ هللا وروى ملؤؤعب بؤن سؤؤعد قؤال :النؤؤاأ
على ثالثة منازل ،فمةَ منزلتان وبقيؤَ منزلؤة؛ فأحسؤن مؤا أنؤتم عليؤه أن تكونؤوا
ب ذه المنزلة التي بقيَ
وعن جع ر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علؤي بؤن الحسؤين رةؤي هللا عنؤه،
أنه جاءه رجل فقال له :يؤاابن بنؤَ رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ،مؤا تقؤول فؤي
ؤاج َر َ
ين اكيؤة
عثمانق فقال له :يا أهي أنَ من قوم قال هللا فؤي مَ { :ل ْل ُقَ َؤر َ
لء ا ْل ُم َ َ
قؤوم قؤال هللا فؤي مَ { :وٱلهؤذ َ
َين
قال ال! قال :فوهللا ل ن لم تكن من أهل اكية فأنَ مؤن ٍ
ٱهي َم َ
ان اكية قال ال! قال :فوهللا ل ن لم تكن مؤن أهؤل اكيؤة الثالثؤة
تَبَ هو ُءوا ٱلد َ
هار َو َ
 -1أنظر قول عائشة وابن عباس والعوام في تفسير القرطبي (  ) 26/18وانظر:تفسير ابن كثير(.)339/4
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َين َجؤآ ُءوا َمؤن بَ ْعؤ َد َه ْم يَقُولُ َ
لتهرجن من اهسالم  -وهؤي قولؤه تعؤالى { َوٱلهؤذ َ
ؤون َربهنَؤا
ٱ ْغ َ ْر لَنَا َو َه ْه َوانَنَا ٱلهذ َ
ان اكية-
َين َ
سبَقُونَا بَ َ
ٱهي َم َ
وقد قيل :إن محمد بن علي بن الحسين ،رةي هللا عؤن م ،روى عؤن أبيؤه :أن ن ؤرا ً
من أهل العرا جاءوا إليه ،فسبوا أبا بكر وعمر ك رةؤي هللا عن مؤا ك ثؤم عثمؤان ك
أم َ
ؤن الم ؤاجرين األولؤين أنؤتمق قؤالوا ال فقؤال:
رةي هللا عنه ك فأكثروا؛ فقؤال ل ؤمَ :
أفمن الذين تبوءوا الدار واهيمان من قؤبل مق فقؤالوا ال فقؤال :قؤد تبؤرأتم مؤن هؤذين
ال ؤريقين! أنؤا أشؤ د أنكؤم لسؤؤتم مؤن الؤؤذين قؤال هللا عؤؤز وجؤلَ { :وٱلهؤذ َ
َين َجؤآ ُءوا َمؤؤن
ون َربهنَا ٱ ْغ َ ْر لَنَا َو َه ْه َوانَنَا ٱلهؤذ َ
بَ ْع َد َه ْم يَقُولُ َ
ؤان َوالَ تَجْ عَؤ ْل فَؤي قُلُو َبنَؤا
َين َ
سؤبَقُونَا َب َ
ٱهي َم َ
)
1
(
َغ ؤالًّ َلله ؤذ َ
ود هر َحؤؤي ٌم قومؤؤوا ،فعؤؤل هللا بكؤؤم وفعؤؤل !! ذكؤؤره
َين ل َمنُؤؤواْ َربهنَؤؤآ إَنهؤؤََ َر ُء ٌ
النحاأ
ثم قال القرِبي :هذه اكية دليل على وجوب محبة اللحابة؛ ألنه جعؤل لمؤن بعؤدهم
ح ا ً في ال يء ما أقاموا على محبؤت م ومؤواالت م واالسؤت ار ل ؤم ،وأن َمؤن سؤب ه م
شؤرا ً إنؤه ال حؤ لؤه فؤي ال ؤيء؛ روي ذلؤَ عؤن مالؤؤَ
أو واحؤدا ً مؤن م أو اعتقؤد فيؤه ه
وغيره قال مالَ :من كان يُ ْب َ ص أحدا ً من ألحاب محمد للى هللا عليه وسؤلم ،أو

 -1الثابت من الروايات عند أهل السنة عن أئمة أهل البيت -وهو الموافق لبعض الروايات عند الشيعة

اإلمامية -أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر ويترضون عنهما ويلعنون من يلعنهما ويتبرأون منه كما ثبت عن
سببا في انحراف الشيعة اإلمامية عنه  ,وهو الثابت َأي ًضا من كالم أخيه
اإلمام زيد بن علي بن الحسين فكان ً
محمد الباقر وابنه جعفر الصادق وابنه موسى الكاظم فهم ذرية طاهرة بعضها من بعض ,وهذا هو المعقول إذ

كيف يترضى عليهما اإلمام زيد ثم يأتي أخوه محمد الباقر فيتب أر منهما وأبوهما واحد ,و تعلما من مدرسة
واحدة.رضي هللا عنهم جمي ًعا .فقد ورد عن ُم َح هم ُد بنُ فُ َ
سأ َ ْلَُ أَبَا َج ْع َ ٍر
بن أ َ َبي َح ْلَةَ  ،قَا َل َ :
ة ْي ٍل  :ع َْن َ
سا َل َم َ
َى ث ُ هم
سا َل ُم ! تَ َوله ُ َما َ ،واب َْرأْ َم ْن َ
َوا ْبنَه َج ْع َرا ً ع َْن أَبَي بَك ٍْر َو ُ
ع َم َر  ،فَقَا َل  :يَا َ
عد َُو َه َما  ،فَ َذنه ُ َما كَانَا إَ َما َم ْي ُهد ً
ُ
َ
سلهم َ -يَ ْو َم
للهى هللاُ َ
الر ُج ُل َجدهه  ،أبُو بَك ٍْر جَدَي  ،الَ نَالَتْنَي َ
ش َاعَة ُم َح هم ٍد َ -
علَ ْي َه َو َ
قَا َل َج ْع َ ٌر  :يَا َ
سا َل ُم ! أَيَ ُ
سب ه
َدو َه َما " وسالم بن أبي ح لة الذي روى هذا األثر و محمد بن
ال َق َيا َم َة َإ ْن لَ ْم أَك ُْن أَت َ َوالههُ َما َ ،وأَ َ
برأ ُ َم ْن ع َ
فةيل الراوي عنه كالهما من الشيعة الثقاَ عند أهل السنة
َ
َ
َ
ْ
ش ْي ا ً َ ،إاله َوأَنَا أَ ْر ُجو
ي َ
ل
ع
َ
ة
ع
َ
ا
ش
َ
ن
م
و
ج
ر
أ
ا
م
"
ٍ
س َمعَُْ َج ْع َ َر بنَ ُم َح هم ٍد َ ،يقُ ْو ُل َ ُ ْ َ :
 َوقَا َل َح ْ ُم بنُ َغ َيا ٍ َ :
ه
ْ
َ
ع َة أَبَي بَك ٍْر َمثلَه  ،لَق ْد َولَ َدنَي َم هرتَي َْن "
ش َا َ
َم ْن َ
اأ ال َ ْمدَانَي  :أَنه َج ْع َ َر بنَ ُم َح هم ٍد أَتَا ُهم َوهُم يُ َر ْيد ُْونَ أ َ ْن يَ ْرتَ َحلُوا َمنَ ال َم َد ْينَ َة  ،فَقَا َل
 وعن َع ْب ُد ال َج هب َار بنُ العَبه َ
ص
لركُم  ،فَأَب َل ُوهُم عَنَي َ :م ْن َز َ
لو ٌم ُ ،م تَ َر ُ
ع َم أَنَي إَ َما ٌم َمع ُ
 :إَنهكُم  -إَ ْن شَا َء هللاُ َ -م ْن لَا َل َحي أ َ ْه َل َم َ
ع َم َر ،فَأَنَا َم ْنهُ بَ َر ْي ٌء"
ع َة  ،فَأَنَا َم ْنهُ بَ َر ْي ٌء َ ،و َم ْن َز َ
ال هِا َ
ع َم أَنَي أَب َْرأ ُ َم ْن أ َ َبي بَ ْك ٍر َو ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
َ
ُ
ْ
ْ
َ
بنَ
ََ
بنُ
انُ
سأل َني عَن َر ُجلي َْن
س َ َل َ
س َمعَُْ َج ْع َر
 وعن َحنعن أبَي بَك ٍْر َو ُ
ع َم َر  ،فقا َل  ":إَن ت ْ
س َدي ٍْر َ :
َ
ُم َح هم ٍد َ ،و ُ
قَ ْد أ َ َكالَ َم ْن ثَ َم َار ال َجنه َة "
ئ هللاُ َم هم ْن تَ َب هرأَ
س َبا ُ
 وعن أ َ ْس َمعَُْ َج ْع َ َر بنَ ُم َح هم ٍد َيقُ ْو ُل َ " :ب َر َ
ْأ ال ُمالَ َي َ ،
ِ بنُ ُم َح هم ٍد َ ،ح هدثَنَا ع َْم ُرو بنُ قَي ٍ
ع َم َر " وقد ذكر هذه اكثار وغيرها اهمام الذهبي في سير أعالم النبالء ( )256/6في ترجمته
َم ْن أَبَي بَك ٍْر َو ُ
لامام جع ر اللاد ثم قال الذهبي:
الرافَةهةَ
َ
َ
َ
َ
َ
َهذَا القَ ْو ُل ُمت َ َواتَ ٌر ع َْن َج ْع َ ٍر اللها َد َ َ ،وأ ْ
ش َ ُد بَا َ
ار فَي ق ْو َل َه  ،غي ُْر ُمنَافَ ٍ أل َح ٍد  ،فقَبه َع هللاُ ه
هلل إَنههُ لَبَ ،
"أهك
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كان في قلبه علي م َغ ،ل ،فليأ له ح في فَ ْيء المسلمين؛ ثم قؤرأ { َوٱلهؤذ َ
َين َجؤآ ُءوا
من بعدهم اكية أهك()1
َ ََْ َْ

ومن الشيعة قال الِبرسي في المجم :
ذكر سبحانه حكم ال يء فقال { ما أفؤآء هللا علؤى رسؤوله مؤن أهؤل القؤرى أي مؤن
أموال ك ار أهل القرى { فللهه يأمركم فيه بما أحؤب { وللرسؤول بتمليؤَ هللا إيؤاه
{ ولؤؤذي القؤؤرى يعنؤؤي أهؤؤل بيؤؤَ رسؤؤول هللا وقرابتؤؤه وهؤؤم بنؤؤو هاشؤؤم { واليتؤؤامى
والمسؤؤؤاكين وابؤؤؤن السؤؤؤبيل مؤؤؤن م ألن التقؤؤؤدير ولؤؤؤذي قربؤؤؤاه ويتؤؤؤامى أهؤؤؤل بيتؤؤؤه
ومساكين م وابن السبيل من م ,وروى المن ال بن عمرو عن علي بن الحسؤين (ع)
قال :قلَ قوله { ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السؤبيل قؤال :هؤم قربانؤا
ومساكيننا وأبناء سبيلنا,
وقال جمي ال ق اء :هم يتؤامى النؤاأ عامؤة وكؤذلَ المسؤاكين وأبنؤاء السؤبيل وقؤد
روي أيةا ً عن م(ع) ,وروى محمد بن مسلم عن أبي جع ر (ع) أنه قؤال :كؤان أبؤي
يقول :لنؤا سؤ م رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم وسؤ م ذي القربؤى ونحؤن شؤركاء
الناأ فيما بقي  ,وال اهر يقتةى أن ذلَ ل م سواء كانوا أغنياء أو فقراء أهك()2

 -6النمل16-15:
سلَ ْي َم َ
ّلِل ٱلهؤذَي فَ ه
يؤر
ةؤلَنَا َ
ان َع ْلما ً َوقَؤاالَ ٱ ْل َح ْمؤ ُد َ ه َ
َاوو َد َو ُ
{ َولَقَ ْد لت َ ْينَا د ُ
علَؤى َك َث ٍ
َم ْ
ؤؤن َعبَؤؤا َد َه ٱ ْل ُمؤ ْؤْ َمنَ َ
ؤاأ ع َُل ْمنَؤؤا
ين * َو َو َر َ ُ
سؤؤلَ ْي َمانُ د ُ
َاوو َد َوقَؤؤا َل يأَي َ ؤؤا ٱلنهؤ ُ
نِ َ ٱل ه
ش ْي ٍء إَ هن َهك َذا لَ ُ َو ٱ ْل َ ْ
ة ُل ٱ ْل ُمبَينُ
ِي َْر َوأُوتَينَا َمن ك َُل َ
َم َ
 -1تفسير القرطبي ( )25/18
 -2مجمع البيان للطبرسي ( )431/9
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والمعنى:
لقد لتينا داود وسليمان علما ً كثيرا ً بالشريعة ودراية باألحكؤام ،فأقامؤا العؤدل وحمؤدا
هللا الذى منح ما فةالً على كثير من عباده اللؤادقين المؤذعنين للحؤ ويتبؤين لنؤا
من هذه اكية الكريمة فة ُل العلم وشرفه وشرد أهله ،وأن اهسالم قام علؤى العلؤم
كمؤؤا ورد فؤؤي أول مؤؤا نؤؤزل منؤؤهْ { :
ان َمؤ ْ
سؤ َ
ؤن
اقؤ َؤرأْ بَا ْ
اهن َ
سؤ َؤم َربَؤؤََ الهؤذَي َهلَؤ َ * َهلَؤ َ ْ َ
علَ ٍ * ْ
سؤ َ
ان َمؤا لَؤ ْم يَ ْعلَؤ ْم [العلؤ ]5-1:
عله َم بَا ْلقَلَ َم* َ
اق َرأْ َو َربََ ْاأل َ ْك َر ُم* الهذَي َ
َ
اهن َ
علهؤ َم ْ َ
ٱّلِلُ ٱلهؤذَي َن ل َمنُؤواْ َمؤن ُك ْم َوٱلهؤ َذ َ
ين أُوتُؤواْ ٱ ْل َع ْلؤ َم
وفي ليؤاَ كثيؤر  ،كقولؤه تعؤالى { :يَ ْرفَؤ َ ه
َ [ المجادلة] :
د ََر َجا ٍ
وقد لل الحكم والنبو من داود إلؤى سؤليمان ابنؤه ،وقؤال :يؤا أي ؤا النؤاأ ع َُلمنؤا ل ؤةَ
الِيؤؤر ،وأوتينؤؤا كثيؤ ًؤرا ممؤؤا نحتؤؤاج إليؤؤه فؤؤى سؤؤلِاننا  ,إن هؤؤذه الؤؤنعم لَ َ ؤؤي ال ة ؤل
الواةع الذى هلنا هللا به

قال ابن كثير:

َاو َد أي :في الملَ والنبو  ،وليأ المؤراد وراثؤة
وقوله تعالىَ { :و َو َر َ ُ
سلَ ْي َمك ُن د ُ
المال ،إذ لو كان كذلَ ،لم يهم سليمان وحده مؤن بؤين سؤا ر أوالد داود ،فذنؤه قؤد
ؤداود ما ؤؤة امؤؤرأ  ،ولكؤؤن المؤؤراد بؤؤذلَ وراثؤؤة الملؤؤَ والنبؤؤو  ،فؤؤذن األنبي ؤاء ال
كؤؤان لؤ ُ
تور أموال م؛ كما أهبر بؤذلَ رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم فؤي قولؤه " :نحؤن
معاشر األنبياء ال نور  ،ما تركناه ف و لدقة "
نِؤ َ ٱل ه
ِي َْؤر َوأُو َتينَؤا َمؤن كُؤ َل شَؤ ْي ٍء أي :أهبؤر
ؤاأ ع َُل ْم َنؤا َم َ
وقالَ { :و َقا َل يأَي َ ؤا ٱلنه ُ
سليمان بنعم هللا عليؤه فيمؤا وهبؤه لؤه مؤن الملؤَ التؤام ،والتمكؤين الع ؤيم ،حتؤى إنؤه
سهر له اهنأ والجن والِير ،وكان يعرد ل ة الِير والحيوان أيةاً ،وهذا شؤيء
لم يعِه أحد من البشر فيما علمناه مما أهبر هللا به ورسوله،
ومؤؤن زعؤؤم مؤؤن الج لؤؤة والرعؤؤاع أن الحيوانؤؤاَ كانؤؤَ تنِ ؤ كنِ ؤ بنؤؤي لدم قبؤؤل
سليمان بن داود ،كما قؤد يت ؤوه بؤه كثيؤر مؤن النؤاأ ،ف ؤو قؤول بؤال علؤم ،ولؤو كؤان
األمؤؤر كؤؤذلَ ،لؤؤم يكؤؤن لتهلؤؤيم سؤؤليمان بؤؤذلَ فا ؤؤد  ،إذ كل ؤؤم يسؤؤم كؤؤالم الِيؤؤور
والب ؤؤا م ،ويعؤؤرد مؤؤا تقؤؤول ،ولؤؤيأ األمؤؤر كمؤؤا زعمؤؤوا وال كمؤؤا قؤؤالوا ،بؤؤل لؤؤم تؤؤزل
الب ا م والِيور وسا ر المهلوقاَ من وقَ هلقَ إلى زماننا هؤذا علؤى هؤذا الشؤكل
والمنؤؤوال ولكؤؤن هللا سؤؤبحانه كؤؤان قؤؤد أف ؤؤم سؤؤليمان مؤؤا يتهاِؤؤب بؤؤه الِيؤؤور فؤؤي
ؤاأ
ال واء ،وما تنِ به الحيواناَ على اهتالد ألناف ا ،ول ذا قؤال تعؤالى { :ٱلنه ُ
نِؤ َ ٱل ه
َؤى ٍء أي ممؤا يحتؤاج إليؤه الملؤَ { ،إَ هن َهؤك َذا
ع َُل ْمنَا َم َ
ِي َْؤر َوأُوتَينَؤا َمؤن ك َ
ُؤل ش ْ
ن أي :ال اهر البين هلل علينا أهك()1
لَ ُ َو ٱ ْل َ ْ
ة ُل ٱ ْل ُم َبي ُ
 -1تفسيرابن كثير ( ) 370/3
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أما عند الشيعة االثنى عشرية :

قال ال يص الكاشاني:
َاو َد ال ُملَ والنبو
{ َو َو َر َ ُ
سلَ ْي َما ُن د ُ

إلى أن قال:

وفي البلا ر :عنه عليه السالم قال :قال أمير المْمنين عليه السالم البن عباأ:
داود عليه السالم ومنِ كل دابة
إن هللا علمنا منِ الِير كما علم سليمان بن ُ
في بر وبحر
سليمان بن داود (ع) قال :علمنا منِ الِير واُوتينا من
وعَنه عليه السالم :أن ُ
كل شيء ,وقد وهللا علمنا منِ الِير وعلم كل شيء
اهمؤام ال يه ؤى عليؤه كؤالم أحؤد مؤن
وفي الكافي :عن الكؤا م عليؤه السؤالم قؤال :إن َ
الناأ وال ِير وال ب يمة وال شيء فيه الرود ومن لم تكن هذه الهلال فيه فليأ
هو بذمام!!
وعن الباقر :عليه السالم إنه وقؤ عنؤده زوج ورشؤان علؤى الحؤا ِ ف ؤدال هؤديل ما
فرد علي ما كالم ما فمكثا ساعة ثم ن ةا فلما ِؤارا علؤى الحؤايِ هؤدل الؤذكر علؤى
األنثى ساعة ثم ن ةا فسؤ ل (ع) مؤا هؤذا الِيؤر فقؤال كؤل شؤيء هلقؤه هللا مؤن ِيؤر
وب يمة أو شيء فيه رود ف و أسم لنا وأِوع من ابن لدم إن هؤذا الورشؤان ؤن
بامرأته فحل َ له ما فعلَ فقالَ ترةى بمحمؤد بؤن علؤي (ع) فرةؤيا بؤي فأهبرتؤه
أنه ل ا الم فلدق ا
واألهبار في هذا المعنى عن م علي م السالم كثير أهك()1
َاو َد فؤؤؤي هؤؤؤذا داللؤؤؤة علؤؤؤى أن األنبيؤؤؤاء
وقؤؤؤال الِبرسؤؤؤي (َ { :)2و َو َر َ ُ
سؤؤؤلَ ْي َما ُن د ُ
يورثون المال أهك

وقال الِوسي:
اهبر هللا تعالى أن سليمان ور داود واهتل وا فيما ور منؤه ،فقؤال ألؤحابنا إنؤه
ور المال والعلم وقال مهال ونا :إنه ور العلم ،لقوله (للى هللا عليه وسؤلم) "
نحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن معاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر األنبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء ال نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور "
وحقيقؤؤة الميؤؤرا هؤؤو انتقؤؤال تركؤؤة الماةؤؤي بموتؤؤه إلؤؤى الثؤؤاني مؤؤن ذوي قرابتؤؤه
وحقيقة ذلَ في األعيان ،فاذا قيل ذلَ في العلم كان مجازا ً وقول م :العلمؤاء ورثؤة
 -1تفسيرالصافي ( ) 60-61/4
 - 2مجم البيان()368/7
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األنبياء ،لما قلنا والهبر المروي عن النبي (لؤلى هللا عليؤه وسؤلم) هبؤر واحؤد ،ال
يجوز أن يهم به عموم القرلن وال نسهه به أهك()1
ونقول وبالله التوفيق:
علهموا منِ الِير فكالم ال دليؤل عليؤه إال فؤي أوهؤام م
أولًا:أما زعم م بأن األ مة ُ
وروايؤات م التؤي وةؤؤع ا ل ؤم الكؤؤذابون وأهؤل البيؤؤَ رةؤي هللا عؤؤن م ل ؤم منؤؤاقب م
وفةا ل م التي ت نؤي م عؤن كؤذب الكؤذابين الؤذين يريؤدون بؤذلَ أن يعِؤوا لل البيؤَ
رةي هللا عن م علم األنبياء السابقين ,وما ت ةل هللا به علي م م أن النبي لؤلى
ي الذي أمسؤَ بؤه أدبًؤا منؤه لؤلى
هللا عليه وسلم الذي هو سيد األنبياء قد ترَ الجن ه
ؤب َلؤي ُم ْلكؤا ً هال يَنبَ َ ؤي َأل َ َحؤ ٍد
ب ا ْغ َ ْؤر َلؤي َو َه ْ
هللا عليه وسلم لما ذكر قؤول سؤليمانَ {:ر َ
َم ْ
ؤؤاب {م 35:والحؤؤدي رواه البهؤؤاري( )449ومسؤؤلم
ؤؤن بَ ْعؤؤدَي إَنهؤؤََ أَنؤؤََ ا ْل َو هه ُ
سؤله َم إَ هن َع ْ َريتًؤا
ّللاُ َ
سؤو ُل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
( )541وغيرهما عؤن أَبَؤي ُه َري َْر َ:قَؤا َل َر ُ
لؤلهى ه
ي ا ْلبَ َار َحةَ َليَ ْق َ
ّللا أ َ ْم َكنَنَي َم ْنهُ ,فَ َذعَتؤهُ,
َِ َ
َم ْن ا ْل َج َن َجعَ َل يَ ْتََُ َ
ي ال ه
علَ ه
علَ ه
ل َال ََ ,و َإ هن ه َ
فَلَقَ ْد َه َم ْمَُ أ َ ْن أ َ ْربَ َ
س َج َد َحتهؤى ت ُلْؤبَ ُحوا ت َ ْن ُ ُؤر َ
ون
س َو َاري ا ْل َم ْ
س َاريَ ٍة َم ْن َ
ب َ
ِهُ إَلَى َج ْن َ
سلَ ْي َم َ
َإلَ ْي َه أَجْ َمعُ َ
ؤب َلؤي ُم ْلكًؤا َال
ب ا ْغ َ ْر َلي َو َه ْ
ون أ َ ْو كُل ُك ْم ,ث ُ هم َذك َْرَُ قَ ْو َل أ َ َهي ُ
انَ {:ر َ
س ًا"
ّللاُ َها َ
يَ ْنبَ َ ي َأل َ َح ٍد َم ْن بَ ْعدَي فَ َر هدهُ ه
وأيةًا لم يكن النبي للى هللا عليه وسلم يعلؤم ل ؤاَ غيؤر العؤرب لؤذلَ كؤان يراسؤل
الملوَ -كمؤا هؤو معلؤوم -بالل ؤة العربيؤة ولؤم يراسؤل م بل ؤات م وكؤذلَ لؤم يعؤرد
النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ل ؤؤة ي ؤؤود  ,ولؤؤم يعؤؤرد مؤؤا يقلؤؤده الي ؤؤود بقؤؤول م لؤؤه
(راعنا) حتى نؤزل القؤرلن ون ؤى المؤْمنين عؤن أن يقولؤوا هؤذه الكلمؤة ,ألن الي ؤود
يقولون ا ويقلدون ب ا المعنى السيىء ,بهالد المْمنين(, )2فقال تعؤالى{ :يَؤا أَي َ ؤا
سؤؤؤ َمعُوا َْو َلل َكؤؤؤافَ َر َ
الهؤؤؤذ َ
اب أ َ َلؤؤؤي ٌم
ين َ
َين ل َمنُؤؤؤواْ الَ تَقُولُؤؤؤواْ َرا َعنَؤؤؤا َوقُولُؤؤؤواْ ان ُ ْرنَؤؤؤا َوا ْ
عؤؤؤ َذ ٌ
[البقر  ]104:وأمر النبي للى هللا عليه وسلم زيد بؤن ثابؤَ أن يؤتعلم ل ؤة ي ؤود
فتعلم ا هذا وهو سيد الناأ للى هللا عليه وسلم فما بالَ ب يرهق
ثانيًا :قول بعص الشؤيعة:حقيقة الميؤرا تكؤون فؤي وراثؤة المؤال ,أمؤا فؤي وراثؤة
ً
مجازا ,ولرد الل ؤ عؤن الحقيقؤة إلؤى المجؤاز ال يجؤوز بؤال ةؤرور ,
العلم فتكون
فما الةرور هناق أجيب بأن الةرور هنؤا ح ؤ كؤالم النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
من التكذيب ,وقد لع عنه أن األنبياء لم يورثوا ماال ً وإنما ورثوا العلم ,ولو سلمنا
أنهه مجاز َ
سؤلم كؤون
فذن هذا المجاز متعارد ومش ور بحي يساوي الحقيقؤة ,وال نُ ه
لؤا بالمؤال,
الوراثة حقيقة في المال فقِ ,بل لار ل لبة اهسؤتعمال فؤي العؤرد مهت ً
ولكن في األلل إِالقه على وراثة العلم والمال والمنلب لؤحيع ,وورد مثؤل ذلؤَ
- 1التبيان ()82-83/8
سب من الرعونة يقلدون
 -2المْمنون كانوا يقولون(:راعنا) أمر من المراعا  ,أما بل ة الي ود ف ي ،
ب ا:اسم ال سمعَ (عا َملَ م هللا بما يستحقون)
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ؤاب اله ؤذ َ
َين
فؤؤي إسؤؤتعمال القؤؤرلن الع ؤؤيم ومؤؤن ذلؤؤَ قولؤؤه تعؤؤالى { :ث ُ ؤ هم أ َ ْو َرثْنَؤؤا ا ْل َكتَؤ َ
ل َ
َ بَؤ َذ ْذ َن
ا ْ
سؤابَ ٌ بَؤا ْل َهي َْرا َ
ِ َ ْينَا َم ْن َعبَا َدنَا فَ َم ْن ُ ْم َا َل ٌم َلنَ ْ َ
س َه َو َم ْن ُ م م ْقت َ َل ٌد َو َمؤ ْن ُ ْم َ
ّللا [فاِر ] 32:وقولهَ { :و َإ هن الهذ َ
ب
هَ
ورثُوا ا ْل َكت َ َ
اب َمن َب ْع َد َه ْم لَ َي ش ٍََ َم ْنؤهُ ُم َريؤ ٍ
َين أ ُ َ
[الشورى ]14:إلى غير ما لية
ثالثًا:الميرا الذي ورثه سليمان من أبيه داود عليؤه السؤالم هؤو النبؤو والحكؤم ال
المال كما يقول م سرو االثنؤى عشؤرية ألنؤه لؤو كؤان المقلؤود المؤال لمؤا كؤان ثمؤة
فا ؤؤد لؤؤذكر سؤؤليمان دون سؤؤا ر أبنؤؤاء داود عليؤؤه السؤؤالم ,فؤؤأين ذكؤؤر بؤؤاقي أوالده
وزوجاته الذين ل م ح في الميرا م سليمان ق
ي َمؤن
وكذا استدالل م بقول هللا تعالى عن زكريا عليؤه السؤالمَ { :و َإ َنؤي َه ْؤَُ ا ْل َم َؤوا َل َ
ام َرأَتَي عَاقَرا ً فَ َ ْب َلؤي َمؤن لهؤدُنََ َو َليؤا ً *يَ َرثُنَؤي َويَ َؤر ُ َم ْ
وب
َو َرا َي َوكَانَ َ
ؤن ل َل يَ ْعقُؤ َ
َ ْ
ب َر َةيا ً {مريم6-5:
َواجْ عَ ْلهُ َر َ
ف ل يُعقل أو يلي بنبي ٍ كريم كزكريا عليه السالم أن يسأل هللا تعالى ولؤ ًدا كؤي يرثؤه
قيؤرا يعمؤل نجؤا ًرا
في المال ,وأي مال عنده سيرثه ولدهق وكان زكريا عليه السؤالم ف ً
كثيؤرا ,فؤال يبقؤون مؤاالً ,بؤل سؤأل زكريؤا عليؤه السؤالم ربؤه أن
 ,واألنبياء يتلؤدقون
ً
ي ؤؤب لؤؤه ولؤدًا يرثؤؤه فؤؤي النبؤؤو والعلؤؤم ,ولؤؤذلَ قؤؤال( :يَ َرثُنَؤؤي َويَؤ َؤر ُ َمؤ ْ
ؤن ل َل يعقؤؤوب)
فاهتار ساللة النبو  ,فلو كان يعني وراثة المال لما ذكر يعقوب ولله ألن ؤم كثيؤرون
جدًا ,فكم سيكون نليب يحي عليه السالم من المال الؤذي سؤيرثه مؤن يعقؤوب وللؤه
وبين يعقوب وزكريا علي م السالم ما يقرب من أل ي سنةق
وقؤؤد جؤؤاءَ السؤؤنة اللؤؤحيحة بؤؤأن األنبيؤؤاء ال يورثؤؤون ,والحؤؤدي فؤؤي اللؤؤحيحين
وغيرهمؤؤا( )1أن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم قال":إنؤؤا ال نؤؤور  ,مؤؤا تركنؤؤا لؤؤدقة
"وفؤؤي ل "مؤؤا تركنؤؤاه لؤؤدقة" وفؤؤي لهر":مؤؤا تركنؤؤا ف ؤؤو لؤؤدقة" وفؤؤي مسؤؤند
عؤ ْ
ع ْن ؤهُ َيقُؤؤو ُل َل َع ْب ؤ َد الؤ هؤرحْ َم َن
ّللاُ َ
أحمؤؤد(َ )172
سؤ َؤمعَُْ ُ
ؤن َما َلؤ َ
ؤن أ َ ْو ٍأَ :
ي ه
ؤَ ْبؤ َ
ع َمؤ َؤر َر َة ؤ َ
َو َ
ع َل ْم ؤت ُ ْم أ َ هن
ص أَ َ
س ؤ ْع ٍد :نَ َ
ش ؤ ْدت ُ ُك ْم َبؤ ه َ
س ؤ َما ُء َو ْاأل َ ْر ُ
ؤاّلِل اله ؤذَي تَقُؤؤو ُم َب ؤ َه ال ه
ِ ْل َحؤؤةَ َوالزبَ ْيؤ َؤر َو َ
ل َدقَةٌق قَا َل :قَالُوا :الله ُ ؤ هم
ّللاُ َ
سو َل ه َ
ور ُ َما ت َ َر ْكنَا َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
َر ُ
للهى ه
سله َم قَا َل :إَنها َال نُ َ
ع َم ُؤر
نَ َع ْم " وألله في اللؤحيحين:البهاري( )5043ومسؤلم( )1757وفيؤه :فَأ َ ْق َبؤ َل ُ
سؤله َم
ّللاُ َ
ع َلي ٍ َو َ
علَى َ
َ
اأ فَقَا َل أ َ ْن ُ
ش ُد ُك َما َب ه َ
ي َ
علَيْؤ َه َو َ
علَى ا ْلعَبه َ
لؤلهى ه
اّلِل أَت َ ْعلَ َم َ
ان أ َ هن النه َبؤ ه
قَا َل َذ َلََ ق قَ َ
اال :نَعَم "
وفؤي اللؤحيحين:البهاري( )2624ومسؤؤلم( )1760ومسؤند أحمؤؤد( )7301عؤن أبؤؤي
س ؤ ُم َو َرث َ َتؤؤي
ّللاُ َ
سؤؤو ُل ه َ
ّللا َ
س ؤله َمَ ":ال َي ْقت َ َ
علَ ْي ؤ َه َو َ
هريؤؤر رةؤؤي هللا عنؤؤه :قَؤؤا َل َر ُ
ل ؤلهى ه
 -1أحمد( )25والبهاري( )2926ومسلم( )1759وأبو داود ( )2968وابن هزيمة()2353وغيرهم وفي هذه
الرواياَ بأل ا ا يتةع بِالن قول بعص الشيعة  :إن( ما) نافية (ولدقة) م عول به ,وهذا تحريد للكلم
عن مواةعه ويرده قول ( :ال نور ) و(ال يقتسم ورثتي دينارا) و(ما تركنا ف و لدقة)وغير ذلَ وهل هذا
وحرد حدي " ال نبي بعدي " بأن ل " نبي "
إال كمثل الرجل الذي ادعى النبو وسمى ن سه باسم(ال)
ه
هبر مرفوع والمراد بك(ال) ن سه وقال  :إن نبيكم أهبر بنبوتي
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ل ؤ َدقَةٌ" ورواه
سؤؤا َي َو َم ُونَ ؤ َة َ
ؤام َلي فَ ُ ؤ َؤو َ
عؤ َ
ؤارا َو َال د َْر َه ًمؤؤا َمؤؤا ت َ َر ْكؤؤَُ بَ ْع ؤ َد نَ َقَ ؤ َة نَ َ
دَينَؤ ً
َؤام َلي
ؤور ُ َ ,مؤا ت َ َر ْكؤَُ بَ ْعؤ َد َم ُونَؤ َة ع َ
أحمؤد (  )9973بل ؤ  ":إَنهؤا َم ْعش ََؤر ْاأل َ ْنبَيَ َ
ؤاء َال نُ َ
ل َدقَةٌ "
سا َي َ
َونَ َقَ َة َن َ
وفي الحدي اللؤحيع أيةًؤا عؤن أبؤي الؤدرداء رةؤي هللا عنؤه قؤال لؤلى هللا عليؤه
ؤارا َو َال د َْر َه ًمؤا ,وإنمؤا
وسلم" إَ هن ا ْلعُلَ َمؤا َء َو َرثَؤةُ ْاأل َ ْنبَيَ َ
ؤاء َوإَ هن ْاأل َ ْنبَيَؤا َء لَؤ ْم يُ َو َرثُؤوا دَينَ ً
ذ بح وافر"()1
َو هرثُوا ا ْل َع ْل َم ,فَ َم ْن أ َ َه َذهُ أ َ َه َ َ َ ٍ َ َ ٍ
ٍْف ذا الحدي – كما هو واةع -رواه وأقر به وبما في معناه كثيؤر مؤن اللؤحابة:
ي ن سؤؤه والعبؤؤاأ مؤؤن لل البيؤؤَ ,وعبؤؤد
أبؤؤو بكؤؤر وعا شؤؤة وعثمؤؤان وعمؤؤر بؤؤل وعلؤ ،
الؤؤرحمن بؤؤن عود,وسؤؤعد بؤؤن أبؤؤي وقؤؤام والزبيؤؤر بؤؤن العؤؤوام وأبؤؤو هريؤؤر وأبؤؤو
الدرداء فقؤد أقؤر بالحؤدي كمؤا تؤرى كبؤار اللؤحابة ولؤم ينكؤره أحؤد مؤن م  ،وعلؤى
رأس م تسعة من العشر المبشرين بالجنة,ومن م الهل اء الراشدون األربعؤة ,وعؤم
رسول هللا للى هللا عليه وسلم  ،فان ر عدد من روى الحؤدي وجاللؤة مؤن أقؤر بؤه
من اللحابة
فؤؤال حجؤؤة فؤؤي قؤؤول بعة ؤ م إن الحؤؤدي هؤؤو حؤؤدي لحؤؤاد ال يُنسؤؤر بؤؤه القؤؤرلن وال
سؤر
يُهلم به,ألننا لم نقل بأن اكية نُسهَ بالحؤدي وإنمؤا ُهللؤَ بؤه ف ؤو م َ
ل ا ,وإن كان هناَ ِا ة من العلماء تؤرى أن السؤنة اللؤحيحة – غيؤر المتؤواتر -
تنسؤؤر القؤؤرلن ألن ؤؤا مؤؤن عنؤؤد هللا أي ً
ةؤؤا فؤالنبي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ال ينِؤ عؤؤن
ال وى وإنما بوحي من هللا تعالى,
نعم هي ال تنسر القرلن علؤى قؤول األكثؤرين ,ولكن ؤا تهللؤه  -كمؤا هؤو معلؤوم -
عند السنة والشيعة  ,وليأ في اكية نسر  ,إنما نريد بيان وت سير معنؤى الميؤرا
ومقرر عند العلمؤاء أن السؤنة اللؤحيحة
في اكية,وهذه و ي ة السنة(األحادي ),
ٌ
– أحا ًدا كانَ أو متواتر  -تبين القرلن وت سره ,ف ي تهلم العام وتقيؤد المِلؤ
وتبؤؤين المجمؤؤل ,ألن هللا تعؤؤالى قؤؤال لنبيؤؤه لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم:كما فؤؤي القؤؤرلن{:
َوأ َ َ
اأ َما نُ َز َل َإلَ ْي َ ْم َولَعَله ُ ْم يَت َ َك ُهر َ
ون {النحل44:
نز ْلنَا َإلَ ْيََ َ
الذ ْك َر َلتُبَ َي َن َللنه َ
والعجيؤؤب أن قؤؤول أحؤؤد األ مؤؤة االثنؤؤى عشؤؤر -عنؤؤدهم -يهلؤؤم عؤؤام القؤؤرلن ويبؤؤين
مجمله فما بالَ بقول رسول هللا للى هللا عليه وسلمق()2

 -1رواه أحمد( )21763والترمذي( )2682وأبو داود( )3641وابن ماجة( )223وابن حبان( )88وغيرهم,
وعلقه البهاري في لحيحه( )37/1جاز ًما به
 - 2اعلم أن تهليم القرلن بالسنة هو ماعليه جماهير العلماء :
[النساء،]11
و مثاله  :تهليم قوله تعالى { :
بقوله للى هللا عليه وسلم  « :ليأ للقاتل من الميرا شيء » (حسن :رواه أبو داود( )4564وغيره وله
ِر يتقوى ب ا) فأهرج القاتل من الميرا  ،وبقوله للى هللا عليه وسلم  « :نحن معاشر األنبياء ال نور
شتهى »(لحيع:رواه احمد()6844
ار ُ أ َ ْه ُل َملهتَي َْن َ
» فأهرج أبناء األنبياء من الميرا  ،وكذا حدي « َال يَت َ َو َ
وغيره) فأهرج المهالد في الدين من الميرا
380
This file was downloaded from QuranicThought.com

أةد إلى ذلَ أنه قد ورد عندهم بعص الرواياَ التؤي تْكؤد أن األنبيؤاء لؤم يورثؤوا
اب َلؤ َ َة ا ْل َع ْل َؤم َو
ماال ً وإنما ورثوا العلم ,من ا ما رواه ال ُكليني في الكافي(َ [ )32/1بؤ ُ
ة َل َه َو فَ ْ
فَ ْ
ّللا ( عليه السالم ) قَا َل:
اء] بسنده إلى أ َ َبي َ
ع ْب َد ه َ
ة َل ا ْلعُلَ َم َ
اءَ ,و َذاََ أ َ هن ْاأل َ ْن َبيَا َء لَ ْم يُو َرثُوا د َْر َهمؤا ً َو َال دَينَؤارا ًَ ,و َإنه َمؤا
" َإ هن ا ْلعُلَ َما َء َو َرثَةُ ْاأل َ ْن َبيَ َ
ش ْي ٍء َم ْن َ ا فَقَ ْد أ َ َه َذ َح ا ً َوافَرا ً "
أ َ ْو َرثُوا أ َ َحادَي َ َم ْن أ َ َحادَيثَ َ ْم فَ َم ْن أ َ َه َذ بَ َ
وكلمة (إنما) م يد للحلر قِعًا باعتراد الشيعة فيُعلم أن األنبياء ال يورثون غيؤر
العلم واألحادي ()1
وكذلَ ما رواه الكليني في الكافي ( )225/1ع ََن ا ْل ُم َ ه
ع ْب َد
ع َم َر قَا َل :قَا َل أ َبُو َ
ة َل ب َْن ُ
سلَ ْي َم َ
سلَ ْي َم َ
ان"
هَ
َاو َد َ ,و َإ هن ُم َح همدا ً َو َر َ ُ
ّللا ( عليه السالم )َ :إ هن ُ
ان َو َر َ د ُ
فذن وراثة المال بين نبينؤا محمؤد وسؤليمان علي مؤا اللؤال والسؤالم غيؤر متلؤور
بأي وجه كما هو واةع فتبيهن أن المراد والمقلود وراثة العلؤم والنبؤو ال وراثؤة
المال

[البقر  ،]275بما رواه أبوسعيد الهدري وغيره أن النبي
ومثله تهليم قوله تعالى { :
للى هللا عليه وسلم قال  « :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال بمثل » (رواه البهاري()2068ومسلم(
))1584
وهناَ تهليم ب عل النبي للى هللا عليه وسلم كتهليم قوله تعالى { :
لا من العموم،
[النور ،]2بما ثبَ أنه للى هللا عليه وسلم رجم الزاني المحلن ،فيكون مهلو ً
(وقد رجم علي بن أبي ِالب الزاني المحلن)
[البقر  ،]222بما روته عا شة أن النبي للى هللا
ومثله تهليم قوله تعالى { :
عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر فيباشرها وهي حا ص (مت عليه) ف عل الرسول للى هللا عليه وسلم مع ا
هلم العموم المست اد من قوله{ :

 ،أي  :ال يكن منكم قربان ل ن حتى يِ رن

والتهليم بتقرير النبي للى هللا عليه وسلم مثاله  :تهليم عموم قوله تعالى { :
[البقر  ،]267بذقرار النبي للى هللا عليه وسلم ألهل المدينة بعدم إهراج الزكا من الهةرواَ
وقد أجم اللحابة على العمل بأهبار اكحاد الهالة م معارةت ا في ال اهر لعموم القرلن ،وهذا يدل على
أن م هللوا القرلن بهبر اكحاد ،وهذا هو المنقول عن األ مة األربعة ويأهذ به الشيعة عن أ مت م
 - 1أن ر ت سير األلوسي( )218/4وقال هنالَ :وقد ثبَ أيةا بذجماع أهل السير والتوارير وعلماء الحدي
أن جماعة من المعلومين عند الشيعة والمح و ين عند أهل السنة عملوا بموجبه-أي بموجب الحدي  -فذن
تركة النبي للى هللا تعالى عليه وسلم لما وقعَ في أيدي م لم يعِوا من ا العباأ وال بنيه وال األزواج
المِ راَ شي ا ولو كان الميرا جاريا في تلَ التركة لشاركوهم في ا قِ ًعا أهك
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 -7سور الِال 2-1:
ٱّلِل
سآ َء فَ َِ َلقُو ُه هن َل َع هدتَ َ هن َوأَحْ ُ
{ يأي َ ا ٱلنهبَي إَ َذا َِله ْقت ُ ُم ٱلنَ َ
لواْ ٱ ْل َع هد َ َوٱتهقُواْ ه َ
َربه ُك ؤ ْم الَ ت ُ ْه َر ُجؤؤو ُه هن َمؤؤن بُيُؤؤوتَ َ هن َوالَ يَ ْهؤ ُؤرجْ َن إَاله أَن يَؤؤأْتَ َ
ش ؤ ٍة مبَيَنَ ؤ ٍة
اح َ
ين بَ َ َ
ٱّلِل يُحْ ؤ َد ُ
ٱّلِل َو َمن يَتَعَ هد ُحدُو َد ه َ
َوتَ ْلََ ُحدُو ُد ه َ
ٱّلِل فَقَ ْد َلَ َم نَ ْ َ
سهُ الَ تَد َْرى لَعَ هل ه َ
بَ ْعؤؤ َد َذ َلؤؤََ أ َ ْمؤؤرا ً * فَؤؤ َذ َذا بَلَ ْ َ
ؤؤن أ َ َجلَ ُ ه
ؤؤارقُو ُه هن
ؤؤن فَأ َ ْم َ
ؤؤر ٍ
سؤؤكُو ُه هن َب َم ْع ُ
ود أ َ ْو فَ َ
ود َوأ َ ْ
ع ُ َب َه َمؤن
ّلِل َذ َل ُك ْم يُو َ
ش َ دُواْ َذ َو ْى َ
ع ْد ٍل َمن ُك ْم َوأ َ َقي ُمواْ ٱل ه
ش َ ا َد َ َ ه َ
َب َم ْع ُر ٍ
ٱّلِل يَجْ َعل لههُ َم ْه َرجا ً
ك َ
َان يُ ْْ َمنُ َب ه َ
ٱّلِل َوٱ ْل َي ْو َم َ
ٱكه َر َو َمن َيت ه َ ه َ
والمعنى:
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وجه هللا تعالى الهِاب الى النبي الكريم واألمة معه ،أن يتقيؤدوا بأحكؤام الشؤريعة،
فؤؤاذا أراد أحؤؤد أن يِل ؤ زوجتؤؤه فؤؤذن علي ؤه أن يراعؤؤي وقؤؤََ ُ
ِ رهؤؤا مؤؤن الحؤؤيص
فيِلق ا في ِ ٍر لم يجامع ا فيه ,حتى ال تِول علي ا مد العد
روى البهؤؤؤؤاري( )4625ومسؤؤؤؤلم( )1471وأبؤؤؤؤو داود( )2179والترمؤؤؤؤذي() 1176
ع ْن ُ ْما أَنه ِل امرأتؤه وهؤي
والنسا ي( )3389وغيرهم " عن ابن عمر رةي هللا َ
عمر لرسول هللا ،فت ي منه ثؤم قؤالَ :ليراج ْع ؤا ثؤم يمسؤ ْك ا حتؤى
حا ص ،فذكر ذلَ
ُ
تِ ُ ؤر ثؤم تحؤيص ثؤم تِ ؤر ،فؤذن بؤؤدا لؤه أن يِلق ؤا فليِلق ؤا قبؤل أَن يمسؤ ا ،فتلؤؤَ
ال َعد ُ التي أ َم َر هللاُ ان تِله ل ا النساء "
لؤواْ ٱ ْل َعؤ هد َ أي:اةؤبِوها بؤأن تعرفؤوا ابتؤؤداءها
ثؤم أكؤد ذلؤَ بقولؤه تعؤالىَ { :وأَحْ ُ
ٱّلِل َربهكُؤؤؤ ْم بمحؤؤؤاف تكم علؤؤؤى أوامؤؤؤره وعؤؤؤدم مهال ت ؤؤؤا
وانت اءهؤؤؤا { َوٱتهقُؤؤؤواْ ه َ
ي العؤد فقؤال { :الَ ت ُ ْه َر ُجؤو ُه هن َمؤن
ثم َبؤيهن أن المِلقؤة تبقؤى فؤي بيت ؤا حتؤى تنقةؤ َ
بُيُؤؤوتَ َ هن و فؤؤي إبقؤؤاء المِلقؤؤة فؤؤي بيت ؤؤا ملؤؤلحة كبيؤؤر عسؤؤى أن يراج ؤ َ الؤؤزوج
رأيَه ،ويعاو َد أمره ،فيراج َ زوجته وتعود الحيا الى مجراها الِبيعي
وال يجؤؤوز أن تهؤؤرج المِلقؤؤة مؤؤن بيت ؤؤا إال إذا انت ؤؤَ ال َعؤؤد  ،فؤؤال يهرج ؤؤا الؤؤزوج
كر ًهؤؤا ,وال تهؤؤرج بن سؤؤ ا إن أرادَ ,ولكنؤؤه اسؤؤتثنى مؤؤن لؤؤزوم البقؤؤاء فؤؤي بيؤؤوَ
يوجؤؤب حؤؤدا ً كالزنؤؤا او السؤؤرقة او
الزوجيؤؤة إذا دعؤؤَ الةؤؤرور لؤؤذلَ كؤؤأن فعلؤؤَْ مؤؤا َ
ؤوء هلق ؤؤا ،فيحؤؤل عنؤؤد ذل ؤَ
أِالؤؤَ اللسؤؤان علؤؤى األحمؤؤاء ومؤؤن فؤؤي البيؤؤَ مؤؤن سؤ َ
إهراج ا من البيَ
ثؤؤؤم بؤؤؤين هللا تعؤؤؤالى عاقبؤؤؤة مؤؤؤن تجؤؤؤاوز حؤؤؤدود هللا التؤؤؤي بين ؤؤؤا مؤؤؤن الِؤؤؤال للعؤؤؤد
وإحلا ا وما يترتب على ذلَ وأنه ب ذا التجاوز قد لم ن سه
والشريعة اهسالمية ،وإن أباحَ الِال فقؤد أباحتؤه للحاجؤة الماسؤة أو الةؤرور ,
لبقاء رباِ الزوجية الذي هؤو أوثؤ
لذلَ ال يُلجأ إليه إال بعد استن اد جمي الوسا ل
َ
رباِ  ،وسماه هللا تعالىَ {:ميثَاقا ً َ
غ َلي ا ً [النساء]21:
أمر هللاُ تعالى بأن يكون الِال حسب ما أ َم َر بؤه وأن يكؤون ِلقؤة واحؤد
وبعد أن َ
رجعيةَ ،و َمنَ َ هؤروج المِلقؤة مؤن المنؤزل أو إهراج ؤا إال إذا أتؤَ ب احشؤة ،ون ؤى
لؤ َل الةؤرر والنؤدم  -هيه َؤر هنؤا الرجؤ َل بؤين أمؤرين
عن تعدَي تلَ الحدود حتى ال يح َ
ؤؤرها بؤؤؤالمعرود
إذا شؤؤؤارفَْ عؤؤؤد ُ امرأتؤؤؤه علؤؤؤى االنت ؤؤؤاء :إمؤؤؤا أن يراج َع ؤؤؤا ويعاشؤ َ
أداء حقوق ؤا التؤي ل ؤا ويُكرم ؤا بقؤدر مؤا يسؤتِي
واهحسان ،وإما أن ي ارقَ ا م
َ
عؤ ْد ٍل َمؤؤن ُك ْم
ثؤم أمؤؤر باهشؤ ا َد علؤؤى الِؤؤال أو علؤى الرجعؤؤة فقؤؤالَ {:وأَشْؤ َ دُواْ َذ َوي َ
ّلِل
َوأَقَي ُمواْ ٱل ه
ش َ ا َد َ َ ه َ
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وهاِؤؤب الشؤ و َد بؤؤأن يشؤ دوا علؤؤى الحؤ ويؤؤْدوا أمؤؤانت م ،وهؤؤي الشؤ اد  ،علؤؤى
وج ا هاللة هلل
ومؤا أمؤؤر هللا بؤؤه مؤن األحكؤؤام التؤؤي شؤؤرعت ا ليؤتع ب ؤا مؤؤن كؤان يؤؤْمن بؤؤاهلل واليؤؤوم
اكهر ،فيعمل ب ا وال يهرج عن ِاعؤة هللا ومؤن يتؤ هللا بتن يؤذ أوامؤره وعؤدم تعؤد
ب مهر ًجؤا ,ويرزقؤه مؤن حيؤ ال يؤدري وال
حدود هللا يجعل لؤه مؤن كؤل ةؤي ٍ أو كؤر ٍ
يحتسب ()1

* وهنؤؤا ي ؤؤر سؤؤْال :هؤؤل األمؤؤر فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالىَ {: :و َأ ْ
ش ؤ َدُو ْا َذ َوي َع ؤ ْد ٍل َم ؤن ُك ْم
للوجوب ,فيلزم منه اهش اد على الِال ق أم األمر للندب فال يلزم اهش ادق
منؤدوب َإليؤه ,ولؤيأ واجبًؤا وذلؤَ كقولؤه
اهشؤ اد
ٌ
والجواب :عند أهل السنة أن هذا َ
تعؤؤالىَ { :وأ َ ْ
شؤ َ د ُۤواْ َإ َذا تَبَؤؤايَ ْعت ُ ْم [البقؤؤر  ]282 :ومعلؤؤوم أنؤؤه ال يلؤؤزم اهشؤ اد علؤؤى
البي إذ كان اللحابة يتبؤايعون بؤال إشؤ اد ,ولؤم ينكؤر علؤي م النبؤي لؤلى هللا عليؤه
وسلم  ,و ل األمر على ذلَ ,
وقد تكررَ مثل هذه األوامر في القرلن الكريم  ,ولم يُقلؤد ب ؤا الوجؤوب  -ال عنؤد
أهؤؤل السؤؤنة وال عنؤؤد الشؤؤيعة اهماميؤؤة – كقؤؤول هللا تعؤؤالىَ { :يؤؤا أَي َ ؤا الهؤ َذ َ
ين ل َمنُؤؤواْ َإ َذا
ب َبا ْلعَ ْد َل [البقر ]282:
تَدَايَنتُم َب َدي ٍْن َإلَى أ َ َج ٍل م َ
س ًّمى فَا ْكتُبُوهُ َو ْليَ ْكتُب به ْينَ ُك ْم َكاتَ ٌ
ش ؤ َ دُواْ
وقول ؤه سؤؤبحانه ألوليؤؤاء وأولؤؤياء اليتؤؤامى " :فَ ؤ َذ َذا َدفَ ْع ؤت ُ ْم َإلَ ؤ ْي َ ْم أ َ ْمؤ َؤوا َل ُ ْم فَأ َ ْ
سيبا ً [النساء]6
َ
علَ ْي َ ْم َو َك َى بَ َ
اّلِل َح َ
ولؤؤم يؤؤر ال ق ؤؤاء لؤؤزوم ووجؤؤوب الكتابؤؤة عنؤؤد حلؤؤول المداينؤؤة بؤؤين األشؤؤهام ،أو
اهش ؤ اد عنؤؤد حلؤؤول معاملؤؤة بيعيؤؤة  ،أو عنؤؤد تسؤؤليم األوليؤؤاء واألولؤؤياء أمؤؤوال
اليتؤؤامى إلؤؤي م  ،بؤؤل تؤؤرَ ذلؤؤَ إلؤؤى األِؤؤراد التؤؤي تتبؤؤاي  ،أو تتؤؤداين أو أولؤؤياء
اليتامى  ,فذن شاْوا أهذ الحيِة ألن س م  -وهؤو مؤا أرشؤدهم هللا تعؤالى إليؤه لح ؤ
الحقو وحسم ماد الهؤالد والنؤزاع ْ -
وإن أ َ ٍَ َبؤ ْوا إال أن تسؤير أمثؤال هؤذه األمؤور
إعتمؤادا ً علؤى الثقؤة المتبادلؤة بؤين الِؤؤرفين مؤن دون كتابؤة أو إشؤ اد كؤان ذلؤَ مؤن
تبعؤؤاَ مسؤؤْوليات م الشهلؤؤية  ،فعُلؤؤم بؤؤذلَ أن األمؤؤر للنؤؤدب ال للوجؤؤوب  ,وكؤؤذلَ
ؤب فؤؤي
الحؤؤال فؤؤي األمؤؤر باهش ؤ اد علؤؤى الِؤؤال  ,ويؤؤرى الشؤؤافعية أن اهش ؤ اد واجؤ ٌ
مندوب إَليه في ال رقة
الرجعة،
ٌ
وقال ال ق اء :إن الِال يق بدون إشؤ اد ألنؤه مؤن حقؤو الؤزوج  ,وقؤد جعلؤه هللا
تعالى بيؤد الؤزوج وحؤده فقؤال تعؤالى {:يَؤا أَي َ ؤا الهؤذ َ
َ ثُؤ هم
َين ل َمنُؤوا إَ َذا نَ َكحْ ؤت ُ ُم ا ْل ُم ْْ َمنَؤا َ
- 1أن ر ت سير اللابوني( )398-399/3وت سير ابن كثير ( )377-378/4والسعدي(م)866-865:المنتهب
م 834:وغيرهم
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ِله ْقت ُ ُمؤؤو ُه هن [األحؤؤزاب ] 49:وقؤؤالَ {:و َإ َذا َ
َ
سؤؤاء فَؤبَ َل ْ َن أ َ َج َل ُ ؤ ه
سؤكُو ُه هن
ؤن فَأ َ ْم َ
ِله ْقؤت ُ ُم النه َ
ود [البقؤؤؤر  ]231:وقؤؤؤال النبؤؤؤي لؤؤؤلى هللا عليؤؤؤه
ؤؤر ٍ
ؤؤر ٍ
ود أ َ ْو َ
سؤ َؤؤر ُحو ُه هن بَ َم ْعؤ ُ
بَ َم ْعؤ ُ
)
1
(
فؤؤال يحتؤؤاج ال ؤزوج إذًا إلؤؤى بينؤؤة كؤؤي
وس ؤلم":إنما الِؤؤال لمؤؤن أهؤؤذ بالسؤؤا "
يمؤؤارأ حقؤؤه ,واحتجؤؤوا بؤؤأن العمؤؤل كؤؤان علؤؤى ذلؤؤَ فؤؤي ع ؤؤد النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه
وسلم ولحابته,كانوا ال يستش دون على الِال وعلى ذلَ من ِلؤ زوجتؤه ولؤم
يش د على ذلَ فِالقه لحيع ويق

أمؤؤا عنؤؤد الشؤؤيعة االثنؤؤى عشؤؤرية فؤؤذهبوا إلؤؤى أن األمؤؤر باهشؤ اد للوجؤؤوب ,فيشؤؤترِ
اهش اد في لحة الِال  ,وال يق الِال بدون إش اد
قال الِبرسي في المجم :
{وأش دوا ذوي عدل منكم قال الم سرون :أمؤروا أن يشؤ دوا عنؤد الِؤال وعنؤد
الرجعة شاهدي عدل حتؤى ال تجحؤد المؤرأ المراجعؤة بعؤد انقةؤاء العؤد وال الرجؤل
الِال وقيل :معناه وأش دوا على الِال ليانة لدينكم وهؤو المؤروي عؤن أ متنؤا
(ع) وهذا ألي بال اهر ألنا إذا حملناه على الِال كان أمرا ً يقتةي الوجوب وهؤو
مؤؤن شؤؤرا ِ لؤؤحة الِؤؤال  ,وم ؤن قؤؤال إن ذلؤؤَ راج ؤ إلؤؤى المراجعؤؤة حملؤؤه علؤؤى
الندب أهك()2

وقال الِوسي:

وقولؤؤه { وأش ؤ دوا ذوي عؤؤدل مؤؤنكم فعنؤؤد ألؤؤحابنا أن اهش ؤ اد شؤؤرِ فؤؤي وقؤؤوع
الِال  ،ألن اهر األمر بذلَ يقتةيه واألمر عندنا على الوجوب أهك()3

فوا د ذات الة:
األولااى :روى أبؤو داود( )2186وابؤؤن ماجؤؤه( - )2025بسؤؤند لؤؤحيع  -عؤؤن عمؤؤران
س ل عن الرجل يِل المرأ ثم يق ب ا ،ولم يش د على ِالق ؤا وال
بن حلين أنه ُ
على رجعت ا ،فقالِ :لقَ ل ير سنة وراجعَ ل ير سنة ،أش د علؤى ِالق ؤا وعلؤى
رجعت ا ،وال تعد
َ
َ
وقال ابن جري  :كان عِاء يقولَ { :وأ ْ
ع ْد ٍل َمن ُك ْم قؤال :ال يجؤوز فؤي
ش َ دُواْ ذ َوى َ
نكاد وال ِال وال رجاع إال شاهدا عؤدل ،كمؤا قؤال هللا عؤز وجؤل ،إال أن يكؤون مؤن
عذر
 -1رواه ابن ماجة( )2081وحسنه األلباني

 -2مجمع البيان ( )43-44 /10وانظر نور الثقلين( )352/5وزحدة البيان لألردبيلي(ص)585:
 -3التبيان()32/10
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وقد ذكر لاحب فقه السنة( :)1أن علؤي بؤن أبؤي ِالؤب وعمؤران بؤن حلؤين رةؤي
هللا عن ما من اللحابة ,وعِاء وابن جري وابن سيرين رحم ما هللا من التؤابعين
ذهبوا إلى اشتراِ الش ود في الِال كما ذهب إليه اهمام محمد الباقر وابنه جع ر
اللاد وبنوهما رةي هللا عن م
الثانية  :الِال السني هو أن يِل الرجل زوجته في ِ ٍر لم يجامع ا فيؤه ,فؤذن
ِلق ا في حيص أو في ِ ٍر جامع ا فيه أو ثال تِليقاَ في ل واحد كمن يقؤول
لزوجته :أنَ ِال ثالثًا ,كان هؤذا كلؤه هؤالد السؤنة ويسؤمى ِالقًؤا بؤدعيًا واهتلد
العلماء في الِال البدعي هل يق أم الق
جم ور أهل السنة:على أنه يق  ,م اهثم لمهال ته أمر هللا تعالى فؤي أحكؤام تِليؤ
النساء
وذهب ابؤن تيميؤة ولهؤرون علؤى أن الؤثال تِليقؤاَ فؤي مؤر واحؤد تحسؤب ِلقؤة
واحد فقِ وعليه ال توى في علرنا

أما عند الشيعة اهمامية فالِال البدعي ال يق مِل ًقا
قال الِبرسي:
و اهر اكية يقتةي أنه إذا ِلق ا في الحيص أو في ِ ر قؤد جامع ؤا فيؤه فؤال يقؤ
الِال ألن األمر يقتةي اهيجاب وبؤه قؤال سؤعيد بؤن المسؤيب وذهبؤَ إليؤه الشؤيعة
اهمامية
وقال باقي ال ق اء يق الِال وإن كان بدعة وهؤالد المؤأمور بؤه وكؤذلَ إن جمؤ
بين التِليقاَ الثال فذن ا بدعة عند أبي حني ة وألحابه وإن كانؤَ واقعؤة ,وعنؤد
المحققين من ألحابنا -يعني االثنى عشرية -يق واحد عند حلول شؤرا ِ لؤحة
الِال  ,والِال فؤي الشؤرع عبؤار عؤن تهليؤة المؤرأ بحؤل عقؤد مؤن عقؤد النكؤاد
وذلؤؤَ أن يقول:أنؤؤَ ِؤؤال يهاِب ؤؤا ,أو يقؤؤول :هؤؤذه ِؤؤال ويشؤؤير إلي ؤؤا ,أو يقؤؤول:
فالنة بنؤَ فؤالن ِؤال  ,وال يقؤ الِؤال عنؤدنا إال ب ؤذا الل ؤ ال بشؤيء مؤن كنايؤاَ
الِال سواء أراد ب ا الِال أو لم يرد ب ا أهك()2
الثالثااة :أهؤؤرج أحمؤؤد ( )21591والؤؤدارمي( )2725وابؤؤن ماجؤؤة( ،)4220وابؤؤن
حبان( )6669والحاكم( )3819ولححه -وةع ه األلبؤاني وغيؤره النقِاعؤه -عؤن
ٱّلِل
أبي ذر قال :جعل رسول هللا للى هللا عليه وسلم يتلؤو هؤذه اكيؤةَ { :و َمؤن يَتهؤ َ ه َ
ب فجعل يرددها حتؤى نعسؤَ ،ثؤم قؤال:
يَجْ عَل لههُ َم ْه َرجا ً َويَ ْر ُز ْقهُ َم ْن َح ْي ُ الَ يَحْ ت َ َ
س ُ
" يا أبا ذر لو أن الناأ كل م أهذوا ب ا لك ت م "
 -1سيد سابق /فقه السنة ()166/2
 -2مجمع البيان ()38/10
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ٱّلِل يَؤؤؤأ ْ ُم ُر بَٱ ْلعَؤؤؤ ْد َل
 وقؤؤال عبؤؤؤد هللا بؤؤؤن مسؤؤؤعود  :إن أجمؤؤؤ ليؤؤؤة فؤؤؤي القؤؤؤرلن {:إَ هن ه َٱّلِل َيجْ َعؤل لهؤهُ
َوٱهْحْ َ
س َ
ان [النحل ]90 :وإن أكثر لية في القرلن فرجاًَ { :و َمن َيتهؤ َ ه َ
َم ْه َرجا ً
 وروى أبو داود في سننه( -)2197ولححه األلباني -عن مجاهد قؤال :كنؤَ عنؤدابن عباأ ,فجاءه رجؤل فقؤال إنؤه ِلؤ امرأتؤه ثالثًؤا ,قؤال :فسؤكَ حتؤى ننؤَ أنؤه
رادها إليه ,ثم قال :ينِل أحدكم فيركب ال َحموقة ثؤم يقؤول :يؤا ابؤن عبؤاأ ,يؤا ابؤن
عباأ ,وإن هللا قال { ومن يت هللا يجعل له مهرجا وإنَ لم تت هللا فلم أجؤد لؤَ
مهر ًجا ,علؤيَ ربؤَ ,وبانؤَ منؤَ امرأتؤَ ,وإن هللا قؤال { يؤا أي ؤا النبؤي إذا ِلقؤتم
النساء فِلقوهن  :في قبل عدت ن "
*

*

*

 -8لياَ المواري من سور النساء (اكياَ:)176 -12-11 :
سآ ًء
ٱّلِلُ فَيۤ أ َ ْولَ َد ُك ْم َللذهك ََر َمثْ ُل َح َ ٱأل ُ ْنثَيَي َْن فَ َذن ك هُن نَ َ
ولي ُك ُم ه
قال تعالى { :يُ َ
ُؤل
اح َد ً فَلَ َ ؤا َ
فَ ْو َ ٱثْنَتَي َْن فَلَ ُ هن ثُلُثَا َما ت َ َرََ َو َإن كَانََْ َو َ
ٱلنل ُ
ْؤد َوأل َ َب َويْؤ َه َلك َ
َان لَؤهُ َولَؤ ٌد فَؤ َذن لهؤ ْم َيك ْ
ُؤن لهؤهُ َولَؤ ٌد َو َو َرثَؤهُ
ُأ َم هما ت َ َرََ َإن ك َ
َو َ
اح ٍد َم ْن ُ َما ٱلسد ُ
أَبَ َواهُ فَأل ُ َم َه ٱلثلُ ُ فَ َذن ك َ
ولؤي
ُأ َمؤن بَ ْعؤ َد َو َلؤيه ٍة يُ َ
َان لَهُ إَ ْه َو ٌ فَأل ُ َم َه ٱلسد ُ
ةؤةً َم َ
ب لَ ُك ْم نَ ْعؤا ً فَ َري َ
َب َ آ أ َ ْو َدي ٍْن لبَآ ُْ ُك ْم َوأَبنا ُْ ُك ْم الَ تَد ُْر َ
ٱّلِل
ؤن ه َ
ون أَي ُ ْم أ َ ْق َر ُ
ٱّلِل ك َ
ْد َما ت َ َرََ أ َ ْز َو ُج ُك ْم َإ ْن له ْم يَك ُْن له ُ ه
ؤن
َان َ
ع َليما ً َح َكيما ً(َ )11ولَ ُك ْم نَل ُ
َإ هن ه َ
ول َ
َولَ ٌد فَ َذن ك َ
ؤين َب َ ؤآ أ َ ْو
َان لَ ُ هن َولَ ٌد فَلَ ُك ُم ٱلربُ ُ َم هما ت َ َر ْك َن َمن بَ ْع َد َو َليه ٍة يُ َ
ؤن ٱلربُؤ ُ َم همؤا ت َ َؤر ْكت ُ ْم َإن لهؤ ْم َيك ْ
ُؤن لهكُؤ ْم َولَؤ ٌد فَؤ َذن ك َ
َؤان لَكُؤ ْم َولَؤ ٌد فَلَ ُ ه
َدي ٍْن َولَ ُ ه
ؤن
ؤور ُ
ون بَ َ آ أ َ ْو َدي ٍْن َوإَن ك َ
ل َ
ٱلث ُم ُن َم هما ت َ َر ْكتُم َمن بَ ْع َد َو َليه ٍة تُو ُ
َان َر ُجؤ ٌل يُ َ
ٱم َرأ َ ٌ َولَهُ أ َ ٌ
ُأ فَؤ َذن كَؤانُ ۤواْ أ َ ْكث َ َؤر
ُؤل َو َ
َكلَلَةً أَو ْ
احؤ ٍد َم ْن ُ َمؤا ٱلسؤد ُ
خ أ َ ْو أ ُ ْهؤٌَ فَ َلك َ
ْؤن َ
غ ْيؤ َؤر
َمؤن ذ َلؤََ فَ ُ ؤ ْم ش َُؤركَآ ُء فَؤؤي ٱلثلُؤ َ َمؤؤن بَ ْعؤ َد َو َلؤيه ٍة يُو َ
لؤى َب َ ؤؤآ أ َ ْو َدي ٍ
ُم َ
ع َلي ٌم َح َلي ٌم()12
ٱّلِلُ َ
ة ٍآر َو َليهةً َم َن ه َ
ٱّلِل َو ه
والمعنى:
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ؤورا
يولؤؤيكم هللا ويؤؤأمركم فؤؤي شؤؤأن أوالدكؤؤم :إذا مؤؤاَ أحؤؤد مؤؤنكم وتؤؤرَ أوال ًدا :ذكؤ ً
وإناثًا ،فميراثه كله ل م :للذكر مثل نليب األنثيين ،إذا لم يكن هناَ وار غيؤرهم
َ فقِ فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترَ ،وإن كانَ ابنة واحد  ،فل ا النلؤد
فذن ترَ بنا ٍ
ذكؤرا كؤان أو أنثؤى ،واحؤدًا
ولوا َلدَي الميَ لكل واحد من ما السدأ إن كان له ول ٌدً :
أو أكثؤؤر فؤؤذن لؤؤم يكؤؤن لؤؤه ولؤؤد وورثؤؤه والؤؤداه فألمؤؤه الثلؤ وألبيؤؤه البؤؤاقي فؤؤذن كؤؤان
ذكؤورا كؤانوا أو إناثًؤا ،فألمؤه السؤدأ ،ولؤألب البؤاقي وال
للميَ إهؤو اثنؤان فؤأكثر،
ً
شيء لاهو وهذا التقسيم للتركة إنما يكؤون بعؤد إهؤراج ولؤية الميؤَ فؤي حؤدود
الثلؤ أو إهؤؤراج مؤؤا عليؤؤه مؤؤن َد ْيؤؤن  ,والؤ َديْن يقؤؤدم علؤؤى الولؤؤية ,لبؤؤاْكم وأبْنؤؤاْكم
الؤؤذين فُؤ َؤرص ل ؤؤم اهر ال تعرفؤؤون أي ؤؤم أقؤؤرب لكؤؤم ن عًؤؤا فؤؤي دنيؤؤاكم وأهؤراكم ،فؤؤال
ت ةلوا واحدًا من م على اكهر هذا الذي أوليتكم به م ؤروص علؤيكم مؤن هللا إن
هللا كان علي ًما بهلقه ،حكي ًما فيما شرعه ل م
ذكؤرا
* ولكم -أي ا الرجال -نلد ما ترَ أزواجكم بعد وفات ن إن لم يكن ل ؤن ولؤد ً
كؤؤان أو أنثؤؤى ،فؤؤذن كؤؤان ل ؤؤن ولؤؤد فلكؤؤم الرب ؤ ممؤؤا تؤؤركن ،ترثونؤؤه مؤؤن بعؤؤد إن ؤؤاذ
وليت ن الجا ز شرعًا ،أو ما يكون علي ن من َديْن لمستحقيه ولزوجؤاتكم  -أي ؤا
الرجال  -الرب مما تركتم ،إن لم يكؤن لكؤم ابؤن أو ابنؤة مؤن ن أو مؤن غيؤرهن ،فؤذن
كان لكم ابن أو ابنة فل ن الثمن مما تركتم ،يقسؤم الربؤ أو الؤثمن بيؤن ن بالسؤوية،
فذن كانَ زوجة واحد كان هذا الرب أو الؤثمن ميراثًؤا ل ؤا ،مؤن بعؤد إن ؤاذ مؤا كنؤتم
أوليتم به من الولايا الجا ز  ،أو قةاء ما يكون عليكم من َديْن
وإن ماَ رجل أو امرأ وليأ له أو ل ا ولد وال والؤد ،ولؤه أو ل ؤا أخ أو أهؤَ مؤن
ٍأم فلكل واحؤد من مؤا السؤدأ فؤذن كؤان اههؤو أو األهؤواَ ألم أكثؤر مؤن ذلؤَ ف ؤم
شركاء في الثل يقسم بين م بالسوية  ,نليب الذكر من م مثل نليب األنثى ،وهذا
الؤؤذي فرةؤؤه هللا لاهؤؤو واألهؤؤواَ ألم يأهذونؤؤه ميراثًؤؤا ل ؤؤم مؤؤن بعؤؤد قةؤؤاء ديؤؤون
الميؤؤَ ،وإن ؤؤاذ ولؤؤيته إن كؤؤان قؤؤد أولؤؤى بشؤؤيء ال ةؤؤرر فيؤؤه علؤؤى الورثؤؤة ب ؤؤذا
أولؤؤاكم ربكؤؤم ولؤؤية نافعؤؤة لكؤؤم وهللا علؤؤيم بمؤؤا يلؤؤلع هلقؤؤه ،حلؤؤيم ال يعؤؤاجل م
بالعقوبة()1

ْأ لَؤهُ
وقال تعالى { :يَ ْ
ٱّلِلُ يُ ْتَي ُك ْم فَي ٱ ْل َكالَلَ َة َإن ْ
ست َ ْتُونَََ قُ َل ه
ٱم ُؤر ٌْ َهلَؤََ لَؤي َ
ْد َما ت َ َرََ َو ُه َو يَ َرث ُ َ آ َإن له ْم يَك ُْن له َ آ َولَؤ ٌد فَؤ َذن كَانَتَؤا
َولَ ٌد َولَهُ أ ُ ْهٌَ فَلَ َ ا نَل ُ
 - 1التفسير الميسر( )156-157وتفسير الجاللين( )99-100/1وتفسير البغوي()179 -172/2

والقرطبي( )48-70/5وابن كثير( )457-461/1والشوكاني ( )431-435/1وغيرها من تفاسير أهل السنة

.وانظر من تفاسير الشيعة:تفسير البيان للطوسي( )139 -128/3ومجمع البيان للطبرسي()27-37/3وجمع

الجوامع للطبرسي ( )378-380/1والتفسير الصافي( )426-428/1والقمي( )133/1ونور الثقلين(-450/1
 )456وتفسير شبر(ص )109:وتفسير الميزان للطباطبائي( ) 212-233/4وغيرهم.
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سؤآ ًء فَ َللؤذهك ََر َمثْؤ ُل
ان َم همؤا ت َ َؤرََ َوإَن كَؤانُ ۤواْ إَ ْه َؤو ً َر َجؤاالً َونَ َ
ٱثْنَتَي َْن فَلَ ُ َما ٱلثلُث َ َ
ع َلي ٌم()176
ش ْي ٍء َ
ٱّلِلُ َبك َُل َ
ٱّلِلُ لَ ُك ْم أَن ت َ َةلواْ َو ه
َح َ ٱألُنثَيَي َْن يُبَ َينُ ه
والمعنى:
يسألونَ -أي ا الرسول -عن حكم ميرا الكاللة ،وهؤو مؤن مؤاَ ولؤيأ لؤه ولؤ ٌد وال
والد ،قل :هللا يُبيَن لكم الحكم في ا :إن ماَ امرْ لؤيأ لؤه ولؤد وال والؤد ،ولؤه أهؤَ
ألبيه وأمه ،أو ألبيه فقِ ،فل ا نلد تركته ،وير أهوها جمي مال ا إذا كؤان أ ًهؤا
شقيقًا أو أ ًها ألب إذا ماتَ وليأ ل ا ولد وال والد فذن كان لمن ماَ كاللؤةً أهتؤان
فل ما الثلثان مما ترَ وإذا اجتم الذكور من اههو ل ير أم م اهنا فللذكر مثل
بين هللا لكم قسمة المواري وحكم الكاللة ،لؤ ال تةؤلوا
نليب األنثيين من أهواته يُ َ
عؤؤن الح ؤ َ فؤؤي أمؤؤر المواري ؤ وهللا عؤؤالم بعواقؤؤب األمؤؤور ،ومؤؤا في ؤؤا مؤؤن الهيؤؤر
لعباده()1
* وهذه اكياَ الكريمة ذكرَ ألحاب ال روص وهم الذين ل م فؤرص -أي سؤ م-
مؤؤن ال ؤؤروص السؤؤتة المعيهنؤؤة ل ؤؤم وهؤؤي  :النلؤؤد والربؤؤ ,والؤؤثمن ,والثلثؤؤان,
والثل  ,والسدأ
وألحاب ال روص اثنا عشر:أربعة من الذكور وهؤم :األب  ,والجؤد اللؤحيع وإن
عؤؤال ,واألخ ألم ,والؤؤزوج وثمؤؤان مؤؤن النسؤؤاء وهؤؤن :الزوجؤؤة ,والبنؤؤَ ,واألهؤؤَ
الشؤؤقيقة  ,واألهؤؤَ ألب  ,واألهؤؤَ ألم  ,وبنؤؤَ االبؤؤن  ,واألم  ,والجؤؤد اللؤؤحيحة
وإن علَ
والجد – وإن لم يكن له ذكر مباشر في هذه اكياَ -إال أنه ير نليب األب عند
عدم وجود األب  ,وذلَ ألدل ٍة :

 - 1التفسير الميسر( )209و تفسير الجاللين( )133/1و تفسير الطبري( )430-442 /9وتفسير البغوي(2

 )317 -316/والقرطبي( )24-25/6وابن كثير( )593-595/1والشوكاني ( )543-544/1وغيرها.وانظر

من تفاسير الشيعة:تفسير القمي( )160/1و الطوسي( )407/3ومجمع البيان للطبرسي( )252-256/3وجمع

الجوامع له( )466/1والتفسير الصافي ( )525-526/1ونور الثقلين ( )579-583وتفسير شبر(ص)132
وتفسير الميزان للطباطبائي( )156/5وغيرهم.
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من ا  :أن هللا تعالى سمى الجد أبًا كما في قوله تعالىَ {:ملهةَ أ َ َبي ُك ْم َإب َْرا َهي َم
[الح  ]78:وقول النبي للى هللا عليه وسلم ":ارموا بني إسماعيل فذن أباكم كان
راميا "()1
وفي مسند أحمد ( )16157بسند لحيع عن ابن الزبير ,ونحوه في سنن البي قي
(  )12197بسند لحيع عن ابن عباأ قال :إن الذي قال له رسول هللا للى هللا
عليه وسلم  :لو كنَ متهذًا هليالً التهذته هليالً -يعني أبا بكر رةي هللا عنه -جعل
الجد أبًا "
وجاءَ السنة بنليب الجد فقد روى أحمد( )19861وأبو داود()2896
والترمذي ( )2099ولححه( )2عن الحسن عن عمران بن حلين رةي هللا
عنه :أن رجالً أتى النبي للى هللا عليه وسلم فقال :إن ابن ابني ماَ فما لي من
ميراثه ق فقال " لَ السدأ " فلما أدبر دعاه فقال " لَ سدأ لهر " فلما أدبر
دعاه فقال " إن السدأ اكهر ِعمة "
قال قتاد :فال يدرون م أي شىء ورثه ,قال قتاد :أقل شيء ور الجد السدأ"
في سنن ابن ماجة( )2723وغيره :عن معقل ابن يسار قال  :قةي رسول هللا
للى هللا عليه وسلم في جد كان فينا بالسدأ ()3
ٍ
* وبالنسبة لميرا الجد فذن ا ال تر إال في عدم وجود األم ,وقد جاءَ السنة
بأن ل ا السدأ ,روى أحمد ()18009وأبو داود ( )2894والترمذي()2101
وابن ماجة( :)2724عن قبيلة بن ذْيب أنه قال:
جاءَ الجد إلى أبي بكر اللدي رةي هللا عنه تسأله ميراث ا فقال مالَ في :
كتاب هللا تعالى شيء وما علمَ لَ في سنة نبي هللا للى هللا عليه وسلم شي ا
فارجعي حتى أسأل الناأ فسأل الناأ فقال الم ير بن شعبة حةرَ رسول هللا
للى هللا عليه وسلم أعِاها السدأ فقال أبو بكر هل معَ غيرَ ق فقام محمد بن
مسلمة فقال مثل ما قال الم ير بن شعبة فأن ذه ل ا أبو بكر رةي هللا عنه ثم
جاءَ الجد األهرى إلى عمر بن الهِاب  -رةي هللا عنه  -تسأله ميراث ا فقال
مالَ في كتاب هللا تعالى شيء وما كان القةاء الذي قةي به إال ل يرَ وما أنا
بزا د في ال را ص ولكن هو ذلَ السدأ فذن اجتمعتما فيه ف و بينكما وأيتكما ما
هلَ به ف و ل ا" وفي رواية أهرى ألحمد( )18007عن الزهري عن قبيلة بن
ذْيب :أن أبا بكر رةي هللا عنه قال  :هل سم أحد منكم من رسول هللا للى هللا
 - 1صحيح:رواه أحمد( )16576والبخاري( )2743وابن حبان( )16576عن سلمة بن األكوع  ,وكذا

أحمد( )3444وابن ماجة( )2815والحاكم()2464عن ابن عباس ,ورواه الحاكم( )2465عن أبي هريرة .

 - 2وضعفه األلباني وغيره ألن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين ,ولعل الترمذي صححه
لحديث معقل بن يسار فإنه قال( :)419/4هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن معقل بن يسار .أهـ

أيضا أبو داود (  )2897والبيهقي(,)12189وصححه األلباني.
 - 3ورواه ً
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عليه وسلم في ا شي ًاق فقام الم ير بن شعبة فقال :ش دَ رسول هللا للى هللا
عليه وسلم يقةي ل ا بالسدأ ,فقال :هل سم ذلَ معَ أحدق فقام محمد بن
مسلمة فقال:ش دَ رسول هللا للى هللا عليه وسلم يقةي ل ا بالسدأ فأعِاها
أبو بكر السدأ" ()1
* وقد واف الشيعة اهمامية أهل السنة في تقسيم ال را ص باألنلبة المذكور في
ولكن الشيعة اهمامية ينكرون العول ويقولون ببِالن التعليب()2
لياَ المواري
أوالً :التعايب:
العلبة:هم بنو الرجل وقرابته ألبيه
والعلبة يستحقون باقي التركة  -إن تبقى من ا شيء -بعد أن يأهذ ألحاب
ال روص أنلبت م المقدر ل م فذن لم يوجد أح ٌد من ألحاب ال روص استح
العلبة التركة كل ا وذلَ للحدي اللحيع الذى رواه البهاري وغيره عن أبي
ما من مْمن إال وأنا هرير رةي هللا عنه عن النبي للى هللا عليه وسلم قال":
أولى الناأ به في الدنيا واكهر اقرْوا إن ش تم{ :النه َبي أ َ ْولَى َبا ْل ُم ْْ َمنَ َ
ين َم ْن
س َ ْم [األحزاب ]6:فأيما مْمن ترَ ماال ً فليرثه علبت ُه َمن كانوا فذن ترَ
أَن ُ َ
عا فليأتني وأنا مواله (" )3
دينًا أو ةيا ً
وفي الحدي اللحيع الذي رواه البهاري ومسلم وغيرهما عن ِاوأ عن ابن
ص
عباأ رةي هللا عن ما عن النبي للى هللا عليه وسلم قال  " :أ َ ْل َحقُوا ا ْل َ َرا َ َ
ي فَ ُ َو َأل َ ْو َلى َر ُج ٍل َذك ٍَر (")4
بَأ َ ْه َل َ ا فَ َما بَ َق َ
أي :أعِوا ال را ص  -وهي األنلبة واألس م المقدر بالنم -ألهل ا ,وما بقي :
فألقرب ذكر من العلبة إلى الميَ
فالمراد بالتعليب هنا توري العلبة مؤ ذي فؤرص قريؤب ،كمؤا إذا كؤان للميؤَ
بنَ أو أكثر ،وليأ له ولد ذكر ،ولؤه أخ,أو لؤم يكؤن لؤه أوالد ألؤال ال ذكؤور وال
إنا  ،وله أهَ أو أهواَ ،وليأ له أخ ،وله عم ،فؤذن أهؤل السؤنة يجعلؤون أهؤا
الميَ شري ًكا م ابنته أو بناته ،فيأهذ األخ م البنَ النلد ،ويأهذ م البنتؤين
فأكثر الثل  ،كما يجعلون العم أي ً
ةا م األهَ أو األهواَ كذلَ ألنؤه أقؤرب ذكؤر
 - 1قال شعيب األرنؤوط  :صحيح لغيره ,وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.
 - 2أنظر:تفاسير الشيعة اإلمامية السابق ذكرها .وكذا كتب الحديث والفقه عندهم.

 - 3صحيح :رواه أحمد( )8399والبخاري( )4503ومسلم( )1619والبيهقي( )12148وغيرهم.

 - 4صحيح :رواه أحمد( )2657والدارمي( )2987وابن أبي شيبة( )31133والبخاري( )6351ومسلم()1615
والترمذي( )2098وابن ماجة( )2740وابن حبان( )6028والدارقطني( )71/4والحاكم()7973
والبيهقي( )12116وابن الجارود في المنتقى( )955وغيرهم.
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َان
للميؤؤَ وهؤؤذا هؤؤو المواف ؤ لقولؤؤه تعؤؤالىَ { :ل َلر َجؤؤا َل نَل ؤ َي ٌ
ب َم همؤؤا تَؤ َؤرََ ا ْل َوا َل ؤد َ
َواأل َ ْق َربُ َ
ون [النساء ]7:ولحكم الرسول للى هللا عليه وسلم
أمؤؤا الشؤؤيعة اهماميؤؤة فيهؤؤال ون فؤؤي ذلؤؤَ ويقولؤؤون :إن التعلؤؤيب باِؤؤل ،وإن مؤؤا
بقي من ال رص يجب رده على لؤاحب ال ؤرص القريؤب  ،فالتركؤة بكامل ؤا -فؤي
المثال الساب  -للبنَ أو البناَ ،وليأ ألهي الميَ شيء ،وإذا لم يكؤن لؤه أوالد
ذكور وال إنؤا  ،وكؤان لؤه أهؤَ أو أهؤواَ ،فالمؤال كلؤه لألهؤَ أو األهؤواَ ،وال
شيء للعم ،ألن األهَ أقرب ،واألقرب يحجب األبعد
قؤؤؤال محمؤؤؤد جؤؤؤواد م نيؤؤؤة( :)1والشؤؤؤيعة اهماميؤؤؤة ال يثقؤؤؤون بحؤؤؤدي ِؤؤؤاوأ،
وينكؤؤرون نسؤؤبته إلؤؤى النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه وسؤؤلم ،ألن الؤؤراوي ةؤؤعيد
عندهم ،ولو وثقوا به لقؤالوا بمقالؤة السؤنة ،كمؤا أن أهؤل السؤنة لؤوال ثقؤت م ب ؤذا
الحدي لقالوا بمقالة الشيعة اهمامية(" )2أهك

وأدلت م على بِالن التعليب هي:
 -1قوله تعالىَ { :وأ ُ ْولُواْ األ َ ْر َح َام بَ ْع ُ
ّللا ([ )3سؤور
ب َ
ة ُ ْم أ َ ْولَى بَؤبَ ْع ٍ
ص فَؤي َكتَؤا َ
األن ال:اكية ] 75
َان َواأل َ ْق َربُ َ
ؤيب
ؤون َو َللنَ َ
سؤاء نَ َل ٌ
 -2وقوله تعالى َ {:ل َلر َجا َل نَلؤيَ ٌ
ب َم همؤا ت َ َؤرََ ا ْل َوا َلؤد َ
َان َواأل َ ْق َربُؤ َ
ؤون َم همؤؤا قَ ؤ هل َم ْن ؤهُ أ َ ْو َكثُؤ َؤر نَ َلؤؤيبا ً هم ْ ُروة ؤا ً [سؤؤور
َم همؤؤا تَؤ َؤرََ ا ْل َوا َل ؤد َ
النساء]7:
 -3ومهال ؤؤة التعلؤؤيب للمنقؤؤول عؤؤن أ مؤؤة أهؤؤل البيؤؤَ عنؤؤدهم إذ يقولؤؤون بن ؤؤي
التعليب
واستدالل م بعموم اكيتين هنا ال يستقيم( )1فاكيتان بعموم ما ال يدالن على ن ي
التعليب كما هو واةع ,ألن العلبة من األقارب وأولؤي الؤرحم ,وهؤم كؤذلَ مؤن

 - 1مجلة رسالة اإلسالم العدد  50ص - 138:المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية.

 - 2بل لو فرضنا جدالً ضعف الحديث أو حتى عدم وجوده  ,ما كان ألهل السنة أن يقولوا بمقالة الشيعة
اإلمامية بإبطال التعصيب لوجود نصوص أخرى عن النبي صلى هللا عليه وسلم كحديث أبي هريرة ,وفي بعض
هذه األحاديث قسم األنصبة على أصحابها كحديث ابنتي سعد بن الرحيع وغيره .ولذلك أجمع الصحابة على
القول بالتعصيب.

 - 3بعد الهجرة آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين واألنصار وورث بعضهم
من بعض  ,حتى نزلت هذه اآلية فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب.أنظر تفسير الشوكاني()331/2
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الرجال الذين قال هللا في م { للرجال نليب مما ترَ الوالؤدان واألقربؤون ولؤذلَ
نجد أهل السنة م قول م بالتعليب يستدلون بن أ اكيتين في مسا ل المواري
وأرى أن الشؤؤؤيعة اهماميؤؤؤة مؤؤؤا لجؤؤؤأوا إلؤؤؤى ذلؤؤؤَ إال بسؤؤؤبب تمسؤؤؤك م بالروايؤؤؤاَ
المنسؤؤوبة عنؤؤدهم إلؤؤى أ مؤؤة أهؤؤل البيؤؤَ وأهؤؤل السؤؤنة ال يثقؤؤون بروايؤؤات م لكثؤؤر
كذب م على أ مة أهل البيَ وهالة أن هذه الرواياَ تهالد اهر القرلن والسنة
اللحيحة الثابتة عن رسول هللا للى هللا عليؤه وسؤلم ,وتهؤالد أيةًؤا قؤو َل علؤي
بن أبي ِالب -المروي في كتب أهل السنة -وسا َر اللحابة
فالشؤؤيعة االثنؤؤى عشؤؤرية بذبِؤؤال م التعلؤؤيب هؤؤال وا ؤؤاهر القؤؤرلن لؤؤراحة ف ؤذن
القؤؤرلن حكؤؤم بالنلؤؤد فقؤؤِ للبنؤؤَ ،وبؤؤالثلثين لمؤؤا فؤؤو البنتؤؤين ، ،فذعِؤؤاء التركؤؤة
بكامل ا للبنَ أو البناَ يتنافى م اكية الحاديؤة عشؤر مؤن سؤور النسؤاء {:فؤذن
كن نساء فو اثنتؤين فل ؤن ثلثؤا مؤا تؤرَ وإن كانؤَ واحؤد فل ؤا النلؤد وألبويؤه
لكل واحد من ما السدأ مما ترَ إن كان له ولد
وحكم أي ً
ةا بالنلد لألهَ ،وبالثلثين لألهتين ,فذعِاء التركؤة لألهؤَ وحؤدها أو
األهتين فقِ مهالد لنم اكية السادسة والسبعين بعد الما ة من سؤور النسؤاء:
{ إن امرْ هلَ ليأ له ولد وله أهَ فل ا نلد مؤا تؤرَ وهؤو يرث ؤا إن لؤم يكؤن
ل ا ولد فذن كانتا اثنتين فل ما الثلثان مما ترَ
فاهلل تعالى قد ذكر أنلبت م المقدر  ,وترَ بقية التركة فعُلم بذلَ أن بقية التركؤة
ل يرهن  ,وال يجوز ردهها إلؤي ن إال بؤدلي ٍل لؤريع ,وألنؤه لؤو جؤاز ذلؤَ لجعؤل ل ؤن
التركة كل ا مباشر  ,فلمؤا تؤرَ بؤاقي التركؤة ولؤم يؤنم عليؤه فؤي اكيؤاَ عُلؤم أن
هذا الباقي ل يرهن وهم العلبة
و قد فسر ذلؤَ الرسؤول لؤلى هللا عليؤه وسؤلم وبيهنؤه ف ؤو المبؤين للقؤرلن والمبلؤه
ي فَ ُ َؤو
عن ربه تعالى فقَا َل للى هللا عليه وسلم ":أ َ ْل َحقُوا ا ْل َ َرا َ َ
ص َبأ َ ْه َل َ ا فَ َما بَ َق َ
1

 -وقد استدل القاضي شريح بعموم آية األنفال في مسألة ميراث ابني عم أحدهما زوج واآلخر أخ ألم ,

فأنكر عليه علي رضي هللا عنه ,كما في سنن البيهقي( )12157بسنده عن حكيم بن عقال قال  :أتى شريح

في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها واآلخر أخوها ألمها فأعطى الزوج النصف وأعطى األخ من األم ما

عليا رضي هللا عنه فأرسل إليه فقال ادعوا لي العبد األبطر فدعي شريح فقال :ما قضيت؟ قال:
بقى فبلغ ذلك ً
أعطيت الزوج النصف  ,واألخ من األم ما بقي .فقال علي رضي هللا عنه :أبكتاب هللا أم بسنة من رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم؟ فقال :بل بكتاب هللا .فقال :أين؟ قال شريح{ :وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب هللا} فقال علي رضي هللا عنه :هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ .ثم أعطى علي رضي هللا عنه
ه
الزوج النصف واألخ من األم السدس  ,ثم ما بقي قسمه بينهما.

أيضا ( )12159بسنده عن الشعبي  :امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها واآلخر أخوها ألمها في
وفيه ً

قول علي ٍَ وزيد رضي هللا عنهما :للزوج النصف ولألخ من األم السدس وهما شريكان فيما بقي .وفي قول
َ

علي وزيد رضي هللا عنهما يؤخذ
عبد هللا :للزوج النصف ولألخ من األم ما بقي .قال يزيد(أحد الرواة) :بقول
ٍه
" .أنظر سنن البيهقي (:)239/6باب ميراث ابني عم أحدهما زوج واآلخر أخ ألم.
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هللا
ب َ
َأل َ ْولَى َر ُج ٍل َذك ٍَر" وفي روايؤة ":اقسؤموا المؤا َل بؤ ْي َن أهؤ َل ال ؤرا َ
ص علؤى كتؤا َ
ص فَ َأل َ ْولَى َر ُج ٍل َذك ٍَر"
فَ َما ت َ َركََْ ا ْل َ َرا َ ُ
وأما تةعيد الشيعة االثنى عشؤرية ل ؤذا الحؤدي  ,فؤال يه ؤى بِالنؤه ,فالحؤدي
فؤؤي أعلؤؤى درجؤؤاَ اللؤؤحة( )1وقؤؤد أهرجؤؤه الجؤؤم ال يؤؤر مؤؤن ألؤؤحاب اللؤؤحاد
والسنن والمسانيد والملن اَ ,بل يك ي أن رواه الشؤيهان:البهاري ومسؤلم فؤي
لحيح ْي ما الذيْن هما ألع الكتب بعد كتاب هللا تعالى
أةؤؤد إلؤؤى ذلؤؤَ مؤؤا ورد فؤؤي سؤؤبب نؤؤزول ليؤؤة المواريؤؤ ع ْ
َؤؤن َجؤؤا َب ٍر بؤؤن عبؤؤد هللا
سؤله َم
ّللاُ َ
سؤو َل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
ام َؤرأ َ ُ َ
الربَيؤ َ إَلَؤى َر ُ
األنلاري قَا َلَ :جا َءَْ ْ
لؤلهى ه
ْؤن ه
سؤ ْع َد ب َ
الر َبي َ ,قُتَؤ َل أَبُو ُه َمؤا َمعَؤََ
سو َل ه َ
ان ا ْبنَتَا َ
َبا ْبنَت َ ْي َ ا َم ْن َ
س ْع ٍد فَقَالََْ  :يَا َر ُ
س ْع َد ب َْن ه
ّللا َهات َ َ
ع هم ُ َما أ َ َه َذ َمالَ ُ َمؤا فَلَؤ ْم يَؤ َد ْع لَ ُ َمؤا َم ً
ؤان إَ هال َولَ ُ َمؤا
ش َ يدًا َ ,وإَ هن َ
فَي أ ُ ُح ٍد َ
ؤاال َ ,و َال يُ ْن َك َح َ
ّللا
سؤو ُل ه َ
يؤرا َ  ,فَأ َ ْر َ
سؤ َل َر ُ
َما ٌل ,قَا َل فَقَا َلَ :ي ْق َةي ه
ّللاُ َفؤي َذ َلؤََ قَؤا َل  :فَنَ َزلَؤَْ ل َيؤةُ ا ْل َم َ
س ْع ٍد الثلُثَي َْن َوأ ُ هم ُ َمؤا الؤث ُم َن َ ,و َمؤا
ّللاُ َ
َ
سله َم َإلَى ع ََم َ َما فَقَا َل :أَع َِْ ا ْبنَت َ ْي َ
علَ ْي َه َو َ
للهى ه
)
2
(
ي فَ ُ َو لَََ "
بَ َق َ
سؤله َم للعؤم -وهؤو أولؤى رجؤل ذكؤر-
ّللاُ َ
ف ي هذا الحؤدي قةؤى النبؤي َ
علَيْؤ َه َو َ
لؤلهى ه
بباقي التركة تعليبًا ,بعد أهذ البنتين والزوجة األنلبة الم روةة ل ن
وبما ذُكر يتةع جليًا أن أهل السنة قد ألابوا الح عندما قالوا بالتعلؤيب ألن ؤم
وافقؤؤوا بؤؤذلَ ؤؤاهر اكيتؤؤين :الحاديؤؤة عشؤؤر والسادسؤؤة والسؤؤبعين بعؤؤد الما ؤؤة مؤؤن
سور النساء ووافقوا سنة النبي للى هللا عليه وسلم ,وما أجمؤ عليؤه اللؤحابة
بما في م علي بن أبي ِالب رةي هللا عنه بينما شذ الشيعة اهمامية بمهال ة كؤل
ذلَ
ثانيًا :العَوْل.
 - 1فالحديث الصحيح على سبعة مراتب:

أ -أعالها :ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

ب– ثم ما أخرجه البخاري دون مسلم.
ج -تم ما أخرجه مسلم دون البخاري.

د -ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم (ولم يخرجاه).
هـ -ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه.

و -ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه.

صحيحا على شرط غيرهما.
ز -ثم ما كان
ً

 - 2صحيح:رواه أحمد( )14840وأبو داود( )2891والترمذي( )2092وصححه,والحاكم( )7954وصححه,
ووافقه الذهبي.وأخرجه البيهقي في سننه()11999
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والمقلود به عند ال ق اء :زياد في سؤ ام ذوي ال ؤروص ,ونقلؤان مؤن مقؤادير
أنلبت م في اهر ()1
كأن تتوفى امرأ وتترَ زو ُجا وأهتين شقيقتين فؤالزوج فرةؤه النلؤد( لعؤدم
وجود فرع وار وهم األبناء) واألهتان ل ما الثلثان فرةًا
فلو أعِى نلؤد التركؤة للؤزوج سؤينقم نلؤيب األهتؤين عؤن الثلثؤين ,وإن بؤدأ
باألهتين فأهذتا الثلثين سينقم نليب الزوج عن النلد,
و يروى أن هؤذه كانؤَ أول فريةؤة عالؤَ فؤي اهسؤالم وعُرةؤَ علؤى عمؤر بؤن
الهِاب رةي هللا عنه ,فاستشار َمن معه من اللؤحابة ,فأشؤار عليؤه العبؤاأ-
وقيؤؤل:علي -بال َعول وذل ؤَ بؤؤأن يؤؤدهل الؤؤنقم علؤؤى كؤؤل واحؤؤد مؤؤن الورثؤؤة بنسؤؤبة
س امه ،فال لم وال حيد
وورد عن ابن عباأ أن أول مؤن أعؤال ال ؤرا ص عمؤر بؤن الهِؤاب  ,وذلؤَ لمؤا
تدافعَ عليه وركب بعة ا بعةًؤا ,قؤال :وهللا مؤا أدري كيؤد ألؤن بكؤم وهللا مؤا
أدري أيكم قدم هللا وال أيكم أهرق قال :وما أجد في هذا المال شي ًا أحسن مؤن أن
أقسمه عليكم بالحلم()2
وروى أبؤؤو إسؤؤحا عؤؤن الحؤؤار عؤؤن علؤؤي رةؤؤي هللا عنؤؤه فؤؤي بنتؤؤين وأبؤؤوين
وامرأ  ,قال :لار ثمن ا تسعا( ,")3وكذلَ رواه الحكم بن عتيبة عنه ,وهو قؤول
عبد هللا بن مسعود( , )4وزيد بن ثابَ()5
وروى الحاكم فؤي المسؤتدرَ( )7985ولؤححه,و البي قؤي فؤي السؤنن()12237
( )6عن عبيد هللا بن عبد هللا  ،عن ابن عباأ رةي هللا عن ما أنه قؤال  « :أول
من أعال ال را ص عمر رةي هللا عنه  ،وايم هللا لو قدم مؤن قؤدم هللا وأهؤر مؤن
أهر هللا ما عالَ فريةة »
فقيل لؤه  :وأي ؤا قؤدم هللا وأي ؤا أهؤر ق فقؤال  « :كؤل فريةؤة لؤم ي بِ ؤا هللا عؤز
وجل عن فريةة إال إلى فريةة  ،ف ذا مؤا قؤدم هللا عؤز وجؤل  ،وكؤل فريةؤة إذا
زالَ عن فرة ا لم يكن ل ا إال ما بقؤي فتلؤَ التؤي أهؤر هللا عؤز وجؤل كؤالزوج
والزوجة واألم  ،والذي أهر كاألهواَ والبناَ فذذا اجتم من قدم هللا عؤز وجؤل
ومن أهر بدئ بمن قدم فأعِي حقه كامال فؤذن بقؤي شؤيء كؤان لمؤن أهؤر  ،وإن
لم يب شيء فال شيء له »
 - 1فقه السنة لسيد سابق( )305/3
 - 2سنن البيهقي( :)12237باب العول

 - 3رواه ابن أبي شيبة ( )31202والدارقطني في سننه( )68/4والبيهقي()12235
 - 4سنن البيهقي()12236
 - 5سنن البيهقي()12234
 - 6وقد رواه الكليني في الكافي( )79-80/7باب:في إبطال العول
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وفؤؤي روايؤؤة عنؤؤد البي قؤؤي( )12237بل ؤ  :فلؤؤو أعِؤؤى مؤؤن قؤؤدم هللا فريةؤؤة
كاملة ,ثم قسم ما يبقى بين من أهر هللا بالحلم ما عالَ فريةة"
وفي ملند عبد الرزا ( )19022عن عبيد هللا بن عبؤد هللا قؤال  :سؤمعَ ابؤن
عبؤاأ يقؤول  :أحلؤى هللا رمؤل عؤال ولؤم يحؤؤم هؤذا  ،مؤا بؤا ُل فؤي مؤا ٍل ثلثؤؤان
ونلد  ،يعني أن ال ريةة ال تعول "
ويتةؤؤع مؤؤن ذلؤؤَ أن ابؤؤن عبؤؤاأ قؤؤد هؤؤالد مؤؤا ذهؤؤب إليؤؤه عمؤؤر  ,ف ؤؤو يؤؤرى أن
ال ريةة ال تعول وأن النقم ال يدهل علؤى كؤل الورثؤة وإنمؤا علؤى بعةؤ م ,فؤال
يؤؤدهل الؤؤنقم علؤؤى مؤؤن قؤؤدم هللا ,ويعنؤؤى ب ؤؤم :الؤؤذين جعؤؤل هللا ل ؤؤم س ؤ مين فؤؤي
القرلن:س ؤ ًما أعلؤؤى وس ؤ ًما أدنؤؤى ,كؤؤالزوج( لؤؤه النل ؤد أو الرب )والزوجؤؤة(ل ا
الربؤؤؤؤ أو الؤؤؤؤثمن) واألم(ل ؤؤؤؤا الثلؤؤؤؤ أو السؤؤؤؤدأ) ف ؤؤؤؤْالء يعِؤؤؤؤون سؤؤؤؤ م م-
أي:فرة م -كامالً ال ينقم منه شيء ,وإنما يدهل النقم على من لم يؤذكر لؤه
في القرلن إال س م واحد ,وهْالء عند ابن عباأ هم من أهؤر هللا تعؤالى كالبنؤَ
أو البناَ أو األهَ أو األهواَ من األب واألم أو من األب فقِ
وقد أهذ الشؤيعة اهماميؤة ب ؤذا الؤرأي ,وقالوا:إنؤه المؤروي عؤن أ مؤت م فعنؤدهم
عؤ ْ
عؤؤا َل ٍ لَؤ َي ْعلَ ُم أ َ هن
عؤ َد َد َر ْمؤ َل َ
ؤن أ َ َبؤؤي َج ْع َؤ ٍؤر ( عليؤؤه السؤؤالم ) قَؤؤا َل َ :إ هن الهؤذَي َي ْعلَؤ ُم َ
َ
الس َ ا ُم َال تَعُو ُل (" )2
ص َال تَعُو ُل َ
ا ْل َ َرا َ َ
ست ه ٍة ( ")1وعنه أيةًا قالَ :
علَى أ َ ْكث َ َر َم ْن َ
ص َم ْ
سؤ ُ ٍم َال ت َ َزيؤ ُد
ع َْن أ َ َبؤي َ
عبْؤ َد ه َ
سؤت ه َة أ َ ْ
ؤن َ
ّللا ( عليؤه السؤالم ) قَؤا َل :أَلْؤ ُل ا ْل َ َؤرا َ َ
الس َ َام الهذ َ
ب
علَى َذ َلََ َو َال تَعُو ُل َ
َ
علَ ْي َ ا ث ُ هم ا ْل َما ُل بَ ْع َد َذ َلََ َأل َ ْه َل َ
َين ذُ َك ُروا فَي ا ْل َكتَؤا َ

()3

وعن محمد بن مسلم أنؤه أقؤرأه أبؤو جع ؤر البؤاقر عليؤه السؤالم ذلؤَ فؤي لؤحي ة
ال را ص التي هي إمالء رسول هللا للى هللا عليه وللؤه وسؤلم وهؤِ علؤي عليؤه
السالم بيده وفي بعة ا ( ( :)4الس ام ال تعول ال تكون أكثر من ستة )

 - 1رواه الكليني في الكافي( ) 79/7باب:في إبطال العول
 - 2رواه الكليني في الكافي()80 /7
 - 3رواه الكليني في الكافي()81 /7

 - 4أي :صحيفة الفرائض التي هي جزء من الجامعة فقد روى الكليني في الكافي( )239/1من حديث طويل
ِ
ِ
ِ
اك َو َما
ال ُقْل ُتُ :ج ِعْل ُت ِف َد َ
عن اإلمام الصادق  ،وفيه:قال َ :وِا ان عْن َدَنا اْل َجام َع َة َو َما ُي ْد ِري ِه ْم َما اْل َجام َع ُةَ ,ق َ
َّللا ( صلى هللا عليه وآله ) وِام َال ِئ ِه ِمن َفْل ِق ِف ِ
ول ا ِ
ِ
طوُل َها سْب ُعو َن ِذَراعاً ِب ِذَار ِع َرس ِ
يه َو
الَ :ص ِحي َف ٌة ُ
ْ
ُ
َ
َ ْ
اْل َجام َع ُة؟ َق َ
ِ
ِِ ِ
َخ ِه ِ
و ِفي اْل َخ ْد ِ
و"
اس ِإَلْيه َحاتى ْاألَْر ُ
يها ُكل َح َال ٍل َو َحَرامٍ َ ,وُكل َش ْي ٍء َي ْح َت ُ
َّ َعل ٍهي ِبَيمينهِ ,ف َ
اج الان ُ
زمن كانوا ال يجدون ما يكتبون فيه آيات القرآن إال
اعا في ٍ
قلت :أي صحيفة هذه التي طولها سبعون ذر ً
عموما الحديث
سر دفيناً؟ ولماذا لم يكتب فيها القرآن؟
بمشقة؟  .ولماذا لم يعلم بها الصحابة ؟ هل كانت ًا
ً
396
This file was downloaded from QuranicThought.com

وهذه الرواياَ التي رووها ةعي ة ال تثبَ عنؤد أهؤل السؤنة  ,وإن لؤحَ فمؤا
هؤؤي إال لراء واجت ؤؤاداَ لمؤؤن لؤؤيأ بمعلؤؤوم  ,ولؤؤم يلؤؤع فؤؤي ذلؤؤَ شؤؤيء عؤؤن
المعلوم وهو رسول هللا للى هللا عليه وسلم
ولذلَ أهذ أهل السنة باجت اد عمؤر ومؤن وافقؤه مؤن اللؤحابة الكؤرام  ,وتركؤوا
اجت اد ابن عباأ و َمن وافقه

وبعد التأمل نجد أن القول بالعَ ْول هو األولى لعد مرجحاَ :
من:ا :أن عمر بن الهِاب رةي هللا عنه من الهل اء الراشؤدين الؤذين أمؤر النبؤي
لؤؤؤلى هللا عليؤؤؤه وسؤؤؤلم باتبؤؤؤاع سؤؤؤنت م ,فقؤؤؤال " :علؤؤؤيكم بسؤؤؤنتي وسؤؤؤنة الهل ؤؤؤاء
الراشدين الم ديين عةوا علي ؤا بالنواجؤذ وإيؤاكم واألمؤور المحؤدثاَ فؤان كؤل
بدعة ةاللة " ()1
ومن:ا :أن جم ور اللحابة وافقوا عمر بن الهِاب عليه ,ومن م زيد بؤن ثابؤَ,
وهؤؤو مؤؤن أعلؤؤم األمؤؤة بالمواري ؤ فقؤؤد قؤؤال عنؤؤه النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم":
وأفر ُ
ة ؤ م زي ؤ ُد بؤؤن ثابؤؤَ ( ")2ومؤؤن م علؤؤي بؤؤن أبؤؤي ِالؤؤب ,وهؤؤو مؤؤن الهل ؤؤاء
الراشدين الذين أمرنا باتباع سنت م وهو اهمام األول من األ مة االثنى عشر عند
الشيعة اهمامية وفي ذلَ ما يةعد حجت م
ومن:ا :العدل بين الورثة إذ لو وق النقم على نليب بعص الورثؤة دون بعؤص
ؤورا فلزم أن تؤؤوزع التركؤؤة علؤؤى األلؤؤل الجديؤؤد للمسؤؤألة ,وتقسؤؤم بؤؤين
كؤؤان هؤؤذا جؤ ً
الورثة بنسبة أس م م كما يُقسم مال ال َمدَين بين غرما ه بنسبة ديون م
أال تؤؤرى أن هللا تعؤؤالى جعؤؤل لالبؤؤن عنؤؤد االن ؤؤراد جميؤ التركؤؤة ,وجعؤؤل للبنؤؤَ عنؤؤد
االن راد نلد التركة ,فلما اجتمعا قسمَ التركة بين ما أثالثًؤا ,وأهؤذ االبؤن ثلثؤي
كؤل من مؤا عؤن حؤال االن ؤراد,
التركة وأهذَ البنَ الثل البؤاقي,أي نقؤم
ُ
نلؤيب ٍ
فلو حسبنا ما نقم كل من ما حال االجتماع عنه حال االن راد ,لؤنقم مؤن نلؤيب

ظاهر البطالن وفيه غرائب وطامات  :كعلم األئمة للغيب وكالجفر والجامعة ومصحف فاطمة الذي عدد آياته

ثالثة أضعاف المصحف الحالي  ,وقد ضعفه  -من الشيعة -البهبودي وغيره.

 - 1صحيح :رواه أحمد( )17182والدارمي( )95والترمذي( )2676وصححه,ابن ماجة( )42وابن حبان()5

والحاكم( )329وصححه ,ووافقه الذهبي.

 - 2صحيح :رواه الترمذي( )3790وغيره .وقد تقدم.
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االبن الثل ونقم من نليب البنَ السدأ( أي نلؤد مؤا نقؤم أهوهؤا) وهكؤذا
سبيل العول()1
متى يظ:ر العول في التركة ؟
ي ر العول فيما إذا كانَ التركة أقل من الس ام الم روةة وال يتحق ذلَ إال
بأحد اللور اكتية :
• مزاحمة البنَ الواحد م الزوج واألبوين  :ألن البنَ الواحد ل ا النلد
وللزوج الرب  ,ولألبوين الثل ( لكل واحد من ما السدأ )  ،والمال ليأ فيه
نلد ورب وثل
• اجتماع بنتين فلاعدا ً م األبوين وم الزوج أو الزوجة  :ألن البنتين فلاعدا ً
ل ما الثلثان وللزوج الرب ك أو الثمن للزوجة ك والثل لألبوين لكل واحد من ما
السدأ  ،والمال ليأ فيه ثلثان وثل ورب أو ثلثان وثل وثمن

 - 1قال أبو بكر الجصاص في (باب العول) من كتابه أحكام القرآن (:) 22-24/3

والحجة للقول األول :أن هللا تعالى قد سمى للزوج النصف  ,ولألخت من األب واألم النصف  ,ولألخوة من األم
الثلث  ,ولم يفرق بين حال اجتماعهم وانفرادهم فوجب استعمال نص اآلية في كل موضع على حسب اإلمكان,

فإذا انفرد واتسع المال لسهامهم قسم بينهم عليها  ,واذا اجتمعوا وجب استعمال حكم اآلية في التضارب بها ,
ومن اقتصر على بعض وأسقَّ بعضا أو نقص نصيب بعض ووهفى اآلخرين كمال سهامهم فقد أدخل الضيم

على بعضهم ,مع مساواته لآلخرين في التسمية ,فأما ما قاله ابن عباس من تقديم من قدم هللا تعالى وتأخير
بعضا وجعل له الباقي في حال التعصيب ,فأما حال التسمية التي ال تعصيب
بعضا وأخر ً
من أخر فإنما قدم ً

فيها فليس واحد منهم أولى بالتقديم من اآلخر ,أال ترى أن األخت منصوص على فرضها بقوله تعالى {وله

أخت فلها نصف ما ترك} كنصه على فرض الزوج واألم واإلخوة من األم فمن أين وجب تقديم هؤالء عليها في
هذه الحال؟ وقد نص هللا تعالى على فرضها في هذه الحال كما نص على فرض الذين معها ,وليس يجب ألن
هللا أزال فرضها إلى غير فرض في موضع أن يزيل فرضها في الحال التي نص عليه فيها ,فهذا القول أشنع

في مخالفة اآلي التي فيها سهام المواريث من القول بإثبات نصف ونصف وثلث على وجه المضارحة بها,

أيضا قال هللا تعالى {:من بعد وصية يوصى بها أو دين } فلو ترك
ولذلك نظائر في المواريث من األصولً .
الميت ألف درهم وعليه دين لرجل ألف درهم وآلخر خمس مائة وآلخر ألف كانت األلف المتروكة مقسومة

بينهم على قدر ديونهم وليس يجوز أن يقال :لما لم يمكن استيفاء ألفين وخمسمائة من ألف استحال الضرب

بها .وكذلك لو أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبسدسه آلخر ولم تجز ذلك الورثة ,تضارحا في الثلث بقدر
وصاياهم فليضرب أحدهما بالسدس واآلخر بالثلث مع استحالة استيفاء النصف من الثلث.

وكذلك االبن يستحق جميع المال لو انفرد ,وللبنت النصف لو انفردت ,فإذا اجتمعا ضرب االبن بجميع المال

والبنت بالنصف فيكون المال بينهما أثالثا وهكذا سبيل العول في الفرائض عند تدافع السهام .وهللا أعلم أهـ
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• اجتماع أهتين ألبوين أو ألب فقِ م الزوج  :ألن لألهتين من األبوين أو األب
فقِ الثلثان وللزوج النلد  ،والمال ليأ فيه ثلثان ونلد
* أي أن المسا ل التي يدهل ا العول هي التي يكون ألل ا 24-12-6:فالستة قد
تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشر  ,و االثنى عشر تعول إلى ثالثة عشر
أو همسة عشر أو سبعة عشر ,واألربعة والعشرون ال تعول إال إلى سبعة
وعشرين
أما المسا ل التي ال يدهل ا العول ف ي التي تكون ألول ا8-4-3-2:
مسا ل توضيحية في مشكلة العول :
مسألة ( )1ـ امرأة توف يت عن زوج وأختني ألب .
الجواب  :ال ريةة في المسألة مؤن سؤتة أسؤ م بينمؤا مجمؤوع األسؤ م فؤي المسؤألة
هي سبعة أس م الن للزوج النلد ( ثال أس م ) ولألهتين الثلثان ( أربعؤة أسؤ م
) فيكون المجموع سبعة أس م من ألل ستة أس م
عنؤؤؤؤؤد أهؤؤؤؤؤل السؤؤؤؤؤنة  :يؤؤؤؤؤزاد علؤؤؤؤؤى ال ريةؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤ م فتلؤؤؤؤؤبع سؤؤؤؤؤبعة أسؤؤؤؤؤ م
يُعِؤؤؤى الؤؤؤزوج ثالثؤؤؤة أسؤؤؤ م مؤؤؤن ألؤؤؤل سؤؤؤبعة بؤؤؤدل ثالثؤؤؤة أسؤؤؤ م مؤؤؤن ألؤؤؤل سؤؤؤتة
وتعِؤؤؤى األهتؤؤؤين أربعؤؤؤة أسؤؤؤ م مؤؤؤن ألؤؤؤل سؤؤؤبعة بؤؤؤدل أربعؤؤؤة أسؤؤؤ م مؤؤؤن ألؤؤؤل
ستة
عنؤؤؤؤؤؤؤؤد الشؤؤؤؤؤؤؤؤيعة اهمؤؤؤؤؤؤؤؤكامية  :ال ريةؤؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤؤؤتة أسؤؤؤؤؤؤؤؤ م ال تت يؤؤؤؤؤؤؤؤر
يعِى الزوج ثالثة أس م وتعِى األهتان الباقي وهو ثال أس م ,فيق النقم على
نلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيب األهتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤِ دون الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزوج
مسألة ( )2ـ رجل ت وفى عن زوجة وأبوين وابنتني .
الجواب  :ال ريةة في المسألة من أربعة وعشرين س ًما بينما مجموع األس م في
المسؤؤألة هؤؤو سؤؤبعة وعشؤؤرين س ؤ ًما الن للزوجؤؤة الؤؤثمن (ثالثؤؤة أس ؤ م) ولألبؤؤوين
السدسين (ثمان أس م) وللبنتين الثلثان (سَ عشر س ًما)
عند أهل السنة  :يزاد على ال ريةة ثال أس م فتلبع سبعة وعشرين س ًما
لألبوين ثمان أس م من ألل سبعة وعشرين بدل ثمان أس م من ألل أربعة
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وعشرين
وللزوجة ثال أس م من ألل سبعة وعشرين بدل ثال أس م من ألل
أربعة وعشرين
وللبنتين سَ عشر س م من ألل سبعة وعشرين بدل ستة عشر س م
من ألل أربعة وعشرين
عنؤؤؤد الشؤؤؤيعة اهمؤؤؤكامية  :ال ريةؤؤؤة هؤؤؤي مؤؤؤن أربؤؤؤ وعشؤؤؤرين سؤؤؤ م ال تت يؤؤؤر
لألبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوين ثمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل من مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أربعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م
وللزوجؤؤة ثؤؤال أسؤ م وللبنتؤؤين البؤؤاقي وهؤؤو ثؤؤال عشؤؤر سؤ م لكؤؤل واحؤؤد سؤتة
أسؤؤؤ م ونلؤؤؤد السؤؤؤ م  ,فيقؤؤؤ الؤؤؤنقم علؤؤؤى نلؤؤؤيب البنتؤؤؤين دون بقيؤؤؤة الورثؤؤؤة
مسألة ( )3ـ امرأة توفيت وتركت بنتا واحدة وزوجا وأبوين .

الجواب  :ال ريةة في المسؤألة مؤن اثنؤى عشؤر سؤ ًما بينمؤا مجمؤوع األسؤ م ثؤال
عشؤؤر س ؤ ًما ألن لألبؤؤوين السدسؤؤين (أربعؤؤة أس ؤ م) وللؤؤزوج الرب ؤ (ثؤؤال أس ؤ م)
وللبنَ النلؤد (سؤَ أسؤ م) فيكؤون المجمؤوع ثؤال عشؤر سؤ ًما مؤن ألؤل اثنؤي
عشر س ًما
عنؤؤد أهؤؤل السؤؤنة  :يؤؤؤزاد علؤؤى ال ريةؤؤة سؤؤ م فتلؤؤؤبع مؤؤن ثالثؤؤة عشؤؤر سؤؤؤ ًما :
لألبؤؤؤوين أربعؤؤؤة أسؤؤؤ م مؤؤؤن ألؤؤؤل ثؤؤؤال عشؤؤؤر سؤؤؤ ًما بؤؤؤدال ً مؤؤؤن أربؤؤؤ أسؤؤؤ م مؤؤؤن
ألل اثنى عشر س ًما
وللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزوج ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ألؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ًما
بدال ً من ثال أس م من ألل اثني عشر س ًما
وللبنَ سَ أس م من ألل ثال عشر س ًما بدال ً من سؤَ أسؤ م مؤن ألؤل اثنؤي
عشر س ًما
عنؤؤؤؤؤؤد الشؤؤؤؤؤؤيعة اهمؤؤؤؤؤؤكامية  :ال ريةؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤي اثنؤؤؤؤؤؤي عشؤؤؤؤؤؤر سؤؤؤؤؤؤ ما ال تت يؤؤؤؤؤؤر
لألبوين أربعة أس م لكل من م س مين
وللزوج ثال أس م
وللبنَ الباقي وهو همسة أس م فيق النقم علي ا وحدها

فوا د ذات الة:
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األولى :ورد في سبب نزول اكية األهير ( )176من سور النساء :ما رواه
البهاري( )5327ومسلم()1616عن محمد بن المنكدر سم جابر بن عبد هللا قال:
مرةَ مر ً
ةا فأتاني النبي للى هللا عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان,
ي,
فوجداني أغمي علي  ,فتوةأ النبي للى هللا عليه وسلم ثم لب وةوءه عل ه
فأفقَ  ,فذذا النبي للى هللا عليه وسلم ،فقلَ :يا رسول هللا كيد ألن في مالي
كيد أقةي في مالي ق فلم يجبني بشيء حتى نزلَ لية الميرا  { :يست تونَ قل
هللا ي تيكم في الكاللة
وفي رواية للبهاري(:)191فقلَ :يا رسول هللا لمن الميرا ق إنما يرثني كاللة,
فنزلَ لية ال را ص
نسب ثابَ ،ونكاد منعقد  ،ووالء
الثانية:األسباب الموجبة لار ثالثة :
ٌ
عتاقة
)
1
(
واألسباب المانعة من اهر ثالثة :الر  ,والقتل  ,واهتالد الدين
الثالثة :قال تعالى  { :يولؤيكم هللا فؤي أوالدكؤم فكؤان الؤذي يجؤب علؤى ؤاهر
اكية أن يكون الميرا لجمي األوالد المؤْمن مؤن م والكؤافر فلمؤا ثبؤَ فؤي الحؤدي
اللحيع عن أسامة بن زيد رةي هللا عن ما :أن النبي للى هللا عليؤه وسؤلم قؤال:
" ال ير المسلم الكافر وال الكافر المسلم" ()2
علم أن هللا تعالى أراد بعؤص األوالد دون بعؤص فؤال يؤر المسؤلم الكؤافر وال الكؤافر
ُ
المسلم على اهر الحدي وهذا قول أهل السنة
ؤافر وال عكؤؤأ ,فقؤؤد قؤؤال الِوسؤؤي فؤؤي
أمؤؤا عنؤؤد الشؤؤيعة اهماميؤؤة يؤؤر المسؤؤل ُم الكؤ َ
ت سيره ( :)3فأما المسلم فذنؤه عنؤدنا يؤر الكؤافر ،وفيؤه هؤالد ،ذكرنؤاه فؤي مسؤا ل
الهؤؤالد ،والعبؤؤد ال يؤؤور ألنؤؤه ال يملؤؤَ شؤؤي اً ،والمرتؤؤد ال يؤؤر وميراثؤؤه لورثتؤؤه
المسلمين ،وهذا قؤول علؤي (ع) وقؤال سؤعيد بؤن المسؤيب :نؤرث م وال يرثونؤا ,وبؤه
قال معاوية ،والحسن ،وعبد هللا بن معقل ،ومسرو

 - 1لقول النبي صلى هللا عليه وسلم":ليس للقاتل من الميراث شيء " رواه أبو داود()4564
والدارقطني( )96/4والبيهقي( )12021وهو صحيح بشواهده .راجع إرواء الغليل لأللباني(.)117/6

سدا للذريعة حتى ال يدعي العامد أنه قتل مورثه خطأً.
وال فرق في ذلك بين القتل العمد أو الخطأ ً
 - 2رواه أحمد ( )21795والدارمي( )2998والبخاري( )6383ومسلم( )1614وأبو داود()2909

والترمذي( )2107وابن ماجة ( )2729وغيرهم .قال الترمذي (:)423/4وفي الباب عن جابر و عبد هللا بن
عمرو ,وهذا حديث حسن صحيح.أهـ
 -3تفسير التبيان للطوسي(.)129/3
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وقوله للى هللا عليه وسلم " :ال يتوار أهل ملتين( " )1معناه :ال ير كؤل واحؤد
من ما لاحبه ،فذنا نقول :المسؤلم يؤر الكؤافر ،والكؤافر ال يؤر المسؤلم ،فلؤم تثبؤَ
حقيقة التوار بين ما أهك
الرابعة :قوله تعالى  { :فذن كن نساء فو اثنتين فل ن ثلثا ما ترَ قد فؤرص
هللا تعالى للواحد النلد  ,وفرص لما فؤو الثنتؤين الثلثؤين  ,ولؤم ي ؤرص للثنتؤين
لؤا فؤي كتابؤه,ولكن جعؤل العلمؤاء للبنتؤين الثلثؤين ,بؤال هؤالد ,ووافؤ
فرةًؤا منلو ً
الشيعة اهمامية أهل السنة في ذلَ ,واستدل العلماء على ذلَ بأدل ٍة:
من:ااا اهجمؤؤاع وقيل:اهجمؤؤاع مؤؤردود ألن الؤؤوارد عؤؤن ابؤؤن عبؤؤاأ أنؤؤه أعِؤؤى
البنتين النلد ألن هللا عز وجل قؤال  { :فؤذن كؤن نسؤاء فؤو اثنتؤين فل ؤن ثلثؤا مؤا
ترَ وقيل:أنه رج عن ذلَ إلى قول سا ر اللحابة فانعقد اهجماع
ومن:ا :أن ما أعِيتا الثلثين بالقياأ علؤى األهتؤين فؤذن هللا سؤبحانه لمؤا قؤال فؤي
لهر السور  { :وله أهَ فل ؤا نلؤد مؤا تؤرَ وقؤال تعؤالى  { :فؤذن كانتؤا اثنتؤين
فل ما الثلثان مما ترَ [ النساء  [ 176 :فألحقَ االبنتان بؤاألهتين فؤي االشؤتراَ
في الثلثين وألحقَ األهواَ إذا زدن على اثنين بالبناَ في االشتراَ في الثلثين
وقال بعص العلماء :للبنتين الثلثان مؤن قبيؤل داللؤة الل ؤ ال مؤن قبيؤل القيؤاأ فؤذذا
علم أن البنتين كذلَ من بؤاب أولؤى ألن
لرد هللا تعالى  :بأن لألهتين الثلثين ُ ،
البنَ أمأ رحما ً  ،وأقوى سببا ً في الميرا من األهَ بال نزاع
ومن:ا :أن النبي للى هللا عليؤه وسؤلم جعؤل ل مؤا الثلثؤين حيؤ قةؤى البنتؤي سؤعد
ابن الربي بالثلثين كما سب بيانه في الحدي اللحيع المروي في سبب نزول ليؤة
نم لريع في المسألة
المواري وهذا ٌ
فم ومؤه
الخامسة :قوله تعالى { :فذن لم يكن له ولد وورثه أبؤواه فألمؤه الثلؤ
أن البؤؤؤاقي لؤؤؤألب ولؤؤؤيأ فيؤؤؤه هالد،بؤؤؤين السؤؤؤنة والشؤؤؤيعة ,فؤؤؤذن كؤؤؤان مع ؤؤؤم  -فؤؤؤي
ال ريةة -زوج كان له نلد التركة ،ولألم ثلث ا بال ؤاهر ،ومؤا بقؤى وهؤو السؤدأ
فلألب وهو قول ابن عباأ وعليه الشيعة اهمامية
أما قول زيد بن ثابَ فللزوج النلد ,وتأهذ األم ثل البؤاقي مؤن التركؤة ومؤا تبقؤى
ف ؤؤو لألب,وأهؤؤذ أهؤؤل السؤؤنة بقؤؤول زيؤؤد ألن فؤؤي قؤؤول ابؤؤن عبؤؤاأ يكؤؤون نلؤؤيب
األب(السدأ) أقل مؤن نلؤيب األم(الثلؤ ) وهمؤا فؤي درجؤة واحؤد بالنسؤبة للميؤَ,
1

 -صحيح لغيره .رواه الترمذي( )2108عن جابر ,وأحمد( )6844وابن ماجة ( )2731وغيرهما عن عمرو

بن شعيب عن أبيه عن جده .
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فكيد يزيد نليب األنثى على نليب الذكر وهما متساويان فؤي الدرجؤة وهللا تعؤالى
يقول{:للذكر مثل ح األنثيين أما على قول زيد فذن لألم ثل الباقي وهؤو السؤدأ
بعد نليب الزوج  ,ولؤألب مؤا تبقؤى مؤن التركؤة وهؤو الثلؤ  ,فيكؤون نلؤيبه ةؤعد
نليب األم
وفي سنن البي قي( )12085ما ي يد أن ابن عباأ سأل زيد عن سبب ذلَ فقال
:أكره أن أفةل أ ًّما على أب
أمؤؤا إذا كؤؤان فؤؤي المسؤؤألة زوجؤؤة بؤؤدل الؤؤزوج  ،كؤؤان للزوجؤؤة الرب ؤ  ،ولؤؤألم الثل ؤ ،
والباقي لألب،فيكون نليب األب همسة أسؤ م مؤن اثنتؤا عشؤر س ًما,ونلؤيب األم
أربعة أس م من اثنتا عشر س ُما,فزاد نليب األب عن األم وال هالد في ذلَ
السادسة :وقوله { :من بعد ولية يولي ب ا أو َد ْين ال يعنى أن الولية قبؤل
الدين  ,فذن {أو ال ت يد الترتيؤب وقيؤل :إن ؤا ذكؤرَ أوال ً تنبي ً ؤا علي ؤا ألن ال الؤب
أن الدَين ال يُ ل عنه لوجود من يِالب به وهو الدا ن
وقؤؤد أجمؤ العلمؤؤاء مؤؤن السؤؤلد والهلؤؤد علؤؤى أن ال ؤ َدين مقؤؤدم علؤؤى الولؤؤية  ,وأن
الولية ال تزيد على الثل فذن زادَ عنه ُردهَ إليه  ,ووافقَ الشيعة اهمامية أهؤل
السؤؤنة فؤؤي ذلؤؤَ ,وقؤؤد روى أحمؤؤد والترمؤؤذي وابؤؤن ماجؤؤه وغيؤؤرهم مؤؤن حؤؤدي أبؤؤي
إسحا عن الحار عن علي بن أبي ِالب قؤال  :إنكؤم تقؤرْون { مؤن بعؤد ولؤية
ه
وإن رسول هللا للى هللا عليه وسلم قةى بال َد ْين قبل الولؤية
يولي ب ا أو دين
(")1
عؤ ْ
س ؤ ْع َد ْب ؤ َن أَبَؤؤي
ؤن َ
وروى البهؤؤاري()1233ومسؤؤلم( )1628وغيرهمؤؤا َ
عؤ َ
ؤن َ
ؤام َر ْبؤ َ
ع ْنهُ قَا َل:
ّللاُ َ
َوقه ٍ
ي ه
ام ع َْن أ َ َبي َه َر َة َ
ك َ
سله َم يَعُو ُدنَي عَا َم َح هجؤ َة ا ْل َؤودَاعَ َمؤ ْن َو َجؤ ٍ اشْؤت َ هد َبؤي,
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
َان َر ُ
للهى ه
لؤ هد ُ بَث ُلُثَؤ ْي
فَقُ ْلَُ  :إَنَي قَ ْد بَلَ َه بَي َم ْن ا ْل َو َجؤ َ َوأ َنَؤا ذُو َمؤا ٍل َو َال يَ َرثُنَؤي إَ هال ا ْبنَؤةٌ  ,أَفَأَت َ َ
يرَ ,إنهؤََ
َما َليق قَا َلَ :ال فَقُ ْلَُ َ :بال ه
ير أ َ ْو َكثَ ٌ
ش ِْر َق فَقَا َلَ :ال ث ُ هم قَا َل :الثلُ ُ َ ,والثلُ ُ َك َب ٌ
أ َ ,وإَنهََ لَ ْن ت ُ ْن َ َ نَ َقَةً
عالَةً يَت َ َك ه ُ َ
أ َ ْن ت َ َذ َر َو َرثَت َََ أ َ ْغنَيَا َء َهي ٌْر َم ْن أ َ ْن ت َ َذ َر ُه ْم َ
ون النها َ
ام َرأ َ َتََ "
ت َ ْبت َ َ ي َب َ ا َوجْ هَ ه َ
ّللا َإ هال أ ُ َج ْرََ َب َ ا َحتهى َما ت َجْ َع ُل َفي َفي ْ
وال ولية لوار  -وأجازها الشؤيعة اهماميؤة( - )2فلؤيأ للؤاحب التركؤة(الميَ)
أن يولي بشيء يهتم به أحد الورثؤة دون اكهؤرين فؤذن أولؤى فولؤيته باِلؤة
1

 -رواه أحمد( )595والترمذي( )2122وابن ماجة( )2715والدارقطني( )86/4والحاكم( ,)7967وحسنه

األلباني في اإلرواء()107/6

 - 2كما ورد في تفاسيرهم السابقة ,وفي الكافي(:)9/7باب :الوصية للوارث ,وذكر فيه عدة روايات عن أبي
جعفر(محمد الباقر) وابنه أبي عبد هللا(جعفر الصادق) بجواز الوصية للوارث  .واعلم أن الثابت عندنا عن
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إال أن يجيؤؤز بؤؤاقي الورثؤؤة ذلؤؤَ لمؤؤا رواه أحمؤؤد( )22348و أبؤؤو داود()2870ابؤؤن
ماجة()2713ع َْن أبي أمامة الباهلي يقول :سمعَ رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
يقول في هِبته عام حجة الوداع ":إن هللا قؤد أعِؤى كؤل ذي حؤ حقؤه فؤال ولؤية
لوار "
وقال البهاري في لحيحه(: )1008/3باب ال ولية لوار  ,وأهرج فيه()2596
ع ْن ُ َما قَا َل:
ّللاُ َ
بسنده ع َْن اب َْن َ
عبه ٍ
ي ه
اأ َر َة َ
ّللاُ َمؤ ْ
َكؤ َ
ؤب ،فَ َجعَ ؤ َل
ؤان ا ْل َمؤؤا ُل َل ْل َولَ ؤ َد َ ,وكَانَؤؤَْ ا ْل َو َلؤيهةُ َل ْل َوا َل ؤ َد ْي َن  ,فَنَ َ
ؤن َذ َلؤؤََ َمؤؤا أ َ َحؤ ه
س ؤ َر ه
ُأ َو َجعَؤ َل َل ْل َمؤ ْرأ َ َ الؤث ُم َن
َللذهك ََر َمثْ َل َح َ ْاأل ُ ْنثَيَي َْن َو َجعَ َل َل ْألَبَ َوي َْن َلك َُل َو َ
اح ٍد َم ْن ُ َما السد َ
َوالربُ َ َو َل ه
ش ِْ َر َوالربُ َ "
لز ْوجَ ال ه
وفي ملند ابن أبي شيبة( )30718( )208/6عن الحار عن علي قؤال  ":لؤيأ
لوار ولية " ()1
واعلم أن الزياد على الثل فؤي الولؤية وكؤذا الولؤية لؤوار يؤدهل فؤي اهةؤرار
لى بَ َ ا أ َ ْو َدي ٍْن َ
غي َْؤر ُم َ
ؤار أي:
وهو ما يهالد قوله تعالىَ { :م ْن بَ ْع َد َو َليه ٍة يُو َ
ة ٍ
لتكؤؤون ولؤؤيته علؤؤى العؤؤدل ،ال علؤؤى اهةؤؤرار وال َج ؤ ْور والحيؤؤد بؤؤأن يحؤؤرم بع ؤص
قدر هللا له مؤن ال ريةؤة فمتؤى سؤعى فؤي ذلؤَ
الورثة ،أو ينقله ،أو يزيده على ما َ
علي أنه -كسائر الصحابة -قال :ال وصية لوارث .و في كتب الشيعة مثل هذا عن اإلمام الباقر ,ففي تفسير
ه
العياشي ( )225/1عن محمد بن قيس قال  :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول في الدين والوصية فقال :
الدْين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث وال وصية لوارث ".وكذا هو في تفسير نور
إن َ
الثقلين( )453/1و جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي (  ) 320 / 18وغيرهما.

أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه(الباقر) قال :من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن ال يرث فقد ختم
و ً

تماما مروي عن علي
عمله بمعصية " .تهذيب األحكام للطوسي( )174/9وسائل الشيعة( )355/ 13ومثله ً
ه
كما في تفسير العياشي( )76/1ومستدرك الوسائل( )91/14وغير ذلك من كتبهم.

ولكن كعادتهم يتركون هذا وهو الحق  ,ا
ويدعون أنه قيل تقية ,ويأخذون بما يخالفه.وانظر ما في التفسير

األصفى([ )84/1عقب تفسير آية الوصية( رقم )180من سورة البقرة] حيث قال الكاشاني:وورد أنها-أي آية
الوصية للوالدين واألقرحين -منسوخة بآية المواريث .وحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة ,ومخالفته لما
ورد أنه سئل عن الوصية للوارث فقال :تجوز  ,ثم تال هذه اآلية  ,وفي معناه أخبار أخر".أهـ

1

 -قال األلباني في إرواء الغليل( (:)87-88/6قوله صلى هللا عليه وسلم  " :ال وصية لوارث " صحيح .

:رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه )  .وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم أبو أمامة الباهلي

وعمرو بن خارجة وعبد هللا بن عباس وأنس بن مالك وعبد هللا ابن عمرو وجابر بن عبد هللا وعلي بن أبى

طالب وعبد هللا بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم...ثم ذكر األلباني طرق أحاديثهم ورواتها "

وفي سنن الدارقطني(  )152/4والبيهقي(:)85/6عن جعفر بن محمد عن أبيه الباقر قال :قال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم  :ال وصية لوارث.
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كان كمن ةاد هللا في حكمته وقسمته ,ول ذا قال ابن عباأ":اهةرار في الولية
من الكبا ر(")1
السابعة :قال القرِبي :وال ميرا إال بعد أداء الدين والولية ،فذذا ماَ المتؤوفى
أهرج من تركته الحقو المعيناَ ،ثم ما يلزم من تك ينه وتقبيره ،ثؤم الؤديون علؤى
مراتب ؤؤا ،ثؤؤم يهؤؤرج مؤؤن الثلؤ الولؤؤايا ،ومؤؤا كؤؤان فؤؤي معناهؤؤا علؤؤى مراتب ؤؤا أيةؤؤا،
ويكون الباقي ميراث ًا بين الورثة
وجملت م سبعة عشر
عشؤؤر مؤؤن الرجؤؤال :االبؤؤن وابؤؤن االبؤؤن وإن سؤ ل ،واألب وأب األب وهؤؤو الجؤؤد وإن
عال ،واألخ وابن األخ ،والعم وابن العم ،والزوج ومولى النعمة
ويؤؤر مؤؤن النسؤؤاء سؤؤب  :البنؤؤَ وبنؤؤَ االبؤؤن وان سؤ لَ ،واألم والجؤؤد وإن علؤؤَ،
واألهَ والزوجة ،وموال النعمة وهي المعتقة
وقد ن م م بعص ال ةالء فقال:
والوارثون إن أردَ جمع كم ** م اهنا الوارثاَ مع كم
عشر مكن جمكلة الذككران ** وسب أشهام من النسوان
وهم:وقد حلرت م في الن كم ** االبن وابن االبن وابن العم
واألب من م وهكو في الترتيب ** والجد من قبل األخ القريب
وابن األخ األدنى أجل والعكم ** والزوج والسكيد ثكم األم
وابنكة االبن بعككدها والبنَ ** و زوجكة وجكد وأهكَ
والمرأ الموال أعني المعتكقة ** هذها إليَ عكد محققكة()2
الثامنااة :ميؤؤرا بنؤؤَ االبؤؤن م ؤ البنؤؤَ (أي م ؤ عمت ؤؤا) ل مؤؤا معًؤؤا الثلثان:للبنؤؤَ
النلد ,والبنة االبن :السدأ البؤاقي لمؤا رواه أحمؤد ( )4420والبهؤاري()6355
وغيرهما:عن هزيل بن شرحبيل قال :س ل أبو موسى األشعري عن ابنة وابنة ابؤن
َ ابؤن مسؤعود فسؤيتابعني ,فسؤ ل
وأهَ فقؤال لالبنؤة النلؤد ولألهؤَ النلؤد ,وأ َ
ابؤن مسؤعود وأهبؤر بقؤول أبؤؤي موسؤى فقؤال :لقؤد ةؤؤللَ إذا ومؤا أنؤا مؤن الم تؤدين,
أقةي في ا بما قةى النبي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ,لالبنؤة :النلؤد  ,والبنؤة االبؤن:
السؤؤدأ تكملؤؤة الثلثؤؤين  ,ومؤؤا بقؤؤي فلألهؤؤَ فأتينؤؤا أبؤؤا موسؤؤى فأهبرنؤؤاه بق ؤول ابؤؤن
بر فيكم "
مسعود  ,فقال :ال تسألوني ما دام هذا ال َح ُ
ور كاللة أو امرأ
التاسعة :قوله تعالى { :وإن كان رج ٌل يُ َ
مرفوعا كما في سنن
 - 1رواه النسائي في الكبرى( ,)11092وابن جرير( , )8784وروي عن ابن عباس
ً
البيهقي( )12366وابن جرير( )8788وغيرهما .والموقوف هو الصحيح.كما قال البيهقي(.)271/6

 - 2تفسير القرطبي()53/5
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الكاللة ملدر ،من تكلله النهسب أي أحاِ به
وبه سمي اهكليل ،وهي منزلة من منازل القمر هحاِت ا بالقمر إذا احتل ب ا
ومنه اهكليل أي ً
ةا وهو التاج والعلابة المحيِة بالرأأ
فذذا ماَ الرجل وليأ له ولد وال والد فورثته كاللة
هذا قول أبي بكر اللدي وعمر وعلي وجم ور أهل العلم ()1
ومن الشيعة قال الِوسي :وعندنا أن الكاللة هم اههو واألهؤواَ ،فمؤن ذكؤر فؤي
هذه اكية هو من كان من قبل األم ،ومؤن ذكؤر فؤي لهؤر السؤور ف ؤو مؤن قبؤل األب
واألم ،أو من قبل األب( )2أهك
والتحقيق أن المراد بالكاللة عدم األلول وال روع كما قال النا م :
ويسألونَ عن الككاللة هي انقِاع النسل ال محالة
فانقِ األبناء والجكدود ()3
ال والد يبقى وال مولود
واعلم أن الكاللة تِلؤ علؤى القرابؤة مؤن غيؤر ج ؤة الولؤد و الوالؤد  ،وعلؤى الميؤَ
الؤؤذي لؤؤم يهلؤؤد والؤؤدا ً وال ولؤؤدا ً  ،وعلؤؤى الؤؤوار الؤؤذي لؤؤيأ بوالؤؤد وال ولؤد وعلؤؤى
المال المورو عمن ليأ بوالد وال ولد
العاشاارة :عؤؤن قتؤؤاد قؤؤال :ذًكؤؤر لنؤؤا أن أبؤؤا بكؤؤر اللؤؤدي رةؤؤي هللا عنؤؤه قؤؤال فؤؤي
هِبتؤؤه :أال إن اكيؤؤة التؤؤي أنؤؤزل هللا فؤؤي أول"سؤؤور النسؤؤاء" فؤؤي شؤؤأن ال ؤؤرا ص،
أنزل ا هللا في الولد والوالد واكية الثانية أنزل ا في الؤزوج والزوجؤة واههؤو مؤن
األم واكية التي هؤتم ب ا"سؤور النسؤاء" ،أنزل ؤا فؤي اههؤو واألهؤواَ مؤن األب
واألم واكية التي هتم ب ا"سور األن ال" ،أنزل ا في أولي األرحام ،بعةؤ م أولؤى
ببعص في كتاب هللا مما جرَ الرحم من العلبة()4
َ َ
َ
ه
الحادية عشرة :عند الشيعة اهمامية ين رد االبؤن األكبؤر بؤبعص أشؤياء مؤن التركؤة
دون سا ر الورثؤة فقؤد روى الكلينؤي فؤي الكؤافي( )86/7بسؤنده ع ْ
ّللا (
َؤن أ َ َبؤي َ
عبْؤ َد ه َ
احلَتُؤهُ
س ْي ُهُ َو َهات َ ُمهُ َو ُم ْ
ل َح ُهُ َو ُكتُبُهُ َو َرحْ لُهُ َو َر َ
الر ُج ُل فَ َ
عليه السالم ) قَا َل :إَ َذا َماََ ه
َان ْاأل َ ْكبَ ُؤر ا ْبنَؤةً فَ َل ْأل َ ْكبَ َؤر َم َ
س َوتُهُ َأل َ ْكبَ َر ُو ْل َد َه  ,فَ َذ ْن ك َ
ؤن الؤذكُور "َ وال يه ؤى مؤا فؤي
َو َك ْ
هذا من ت ةيل لالبن األكبر و لؤم لبؤاقي الورثؤة ,كمؤا أنؤه مهؤالد كيؤاَ المواريؤ
التي ساوَ بين األهو الذكور ,ولم تميز أحدًا ,وجعلَ للذكر مثؤل نلؤيب األنثيؤين,
وهللا تعؤؤالى يقؤؤول فؤؤي هتؤؤام اكيؤؤة( )11مؤؤن ليؤؤاَ المواري ؤ  {:لبَؤؤآ ُْ ُك ْم َوأَبنؤؤا ُْ ُك ْم الَ
1

 -تفسير القرطبي(.)66/5

 - 2تفسير التبيان للطوسي( )135/3وان ر كتابي :فقه القرلن للقِب الراوندي( :)336/2مكتبة المرعشي-
ِ1405:هك ,والينابي ال ق ية(:)227/22دار الترا بيروَ1990 ِ -م
 - 3تفسير أضواء البيان للشنقيطي(.)228/1
 هذا األثر أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه ( )431/9برقم(4 )10865406
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ّللا ك َ
ب لَ ُك ْم نَ ْعا ً فَ َري َ
تَد ُْر َ
ع َليمؤا َح َكيمؤا ً [النسؤاء]11:
َؤان َ
ةةً َم َن َ
ون أَي ُ ْم أ َ ْق َر ُ
ّللا َإ هن َ
ولعل ؤؤم بؤؤذلَ قؤؤد تؤؤأثروا شؤؤي ًا مؤؤا بمؤؤا كؤؤان عليؤؤه العؤؤرب فؤؤي الجاهليؤؤة حي ؤ كؤؤان
ي ةؤؤلون االبؤؤن األكبؤؤر وال يعِؤؤون التركؤؤة إال لمؤؤن حمؤؤل السؤؤالد ويحرمؤؤون منؤؤه
الل ار والنساء

(( مثال من التفسير يبين هل مات أبو طالب مسلمًا أم كافرًا؟))
* القلم56:
ّللا َي ْ دَي َمن يَشَا ُء َو ُه َو أ َ ْعلَ ُم َبا ْل ُم ْ تَد َ
َين
{إَنهََ َال ت َ ْ دَي َم ْن أَحْ بَبََْ َولَ َك هن ه َ
والمعني:
إنَ -أي ا الرسول -ال ت دي هداية توفي َمن أحببَ هدايته ,ولكن ذلؤَ بيؤد هللا عؤز
وجل ي دي َمن يشاء أن ي ديه لايمان ,ويوفقه إليه ,وهو أعلم بمن يللع لل داية
في ديه
والمعنى العام ليية واة ٌع ال يهتلد عليه السنة والشيعة وإنما يهتل ون فؤي سؤبب
نزول اكية فأهل السؤنة يؤرون أن ؤا نزلؤَ فؤي أبؤي ِالؤب لمؤا حؤزن النبؤي لؤلى هللا
ؤرون أنؤؤه كؤؤان مسؤؤل ًما وإنما لؤؤم يعلؤؤن
ؤافرا ,أمؤؤا الشؤؤيعة فيؤ ْ
عليؤؤه وسؤؤلم علؤؤى موتؤؤه كؤ ً
إسؤؤالمه كؤؤي يبقؤؤى قومؤؤه علؤؤى مودتؤؤه وتؤؤوقيره فؤؤال يتعرةؤؤوا للنبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه
وسلم باألذى مراعا لجانبه

قال ابن كثير:
قال ابن عباأ وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتاد  :إن ا نزلَ في أبؤي ِالؤب حؤين
عؤؤرص عليؤؤه رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم أن يقؤؤول :ال إلؤؤه إال هللا ،فؤؤأبَ َى عليؤؤه
ذلؤؤَ ،وقؤؤال :أي ابؤؤن أهؤؤي ملؤؤةَ ٍَ األشؤؤياخ ،وكؤؤان لهؤؤر مؤؤا قالؤؤه :هؤؤو علؤؤى ملؤؤة عبؤؤد
()1
المِلب أهك
قال الشوكاني :وهذه اكية نزلَ في أبي ِالب كما ثبؤَ فؤي اللؤحيحين وغيرهمؤا،
وقد تقدم ذلَ فؤي بؤراء قؤال الزجؤاج :أجمؤ الم سؤرون علؤى أن ؤا نزلؤَ فؤي أبؤي
ِالب ،وقد تقرر في األلول أن االعتبار بعموم الل ال بهلؤوم السؤبب ،فيؤدهل
()2
في ذلَ أبو ِالب دهوال ً أوليا ً أهك
 - 1ت سير ابن كثير()409/3
 - 2فتع القدير للشوكاني ()178/4
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وماان الشاايعة :قؤؤال الِوسؤؤي فؤؤي ت سؤؤيره :وهؤؤذه اكيؤؤة نزلؤؤَ ألن النبؤؤي لؤؤلى هللا
عليه ولله كان يحرم على إيمان قومه ويْثر أن يْمنوا كل م ،ويجؤب أن ينقؤادوا
له ويقروا بنبوته ،وهالة أقاربه فقال هللا تعالى له :إنَ ال تقدر على ذلَ ،ولؤيأ
في مقدورَ ما تلِد ب م في اهيمؤان ذلؤَ بؤل فؤي مقؤدور هللا ي علؤه بمؤن يشؤاء إذا
علم أن م ي تدون عند شيء فعله ب م فال ين ؤ حرلؤَ علؤى ذلؤَ وروي عؤن ابؤن
عباأ ومجاهد والحسن وقتاد وغيرهم أن ا نزلَ فؤي أبؤي ِالؤب وعؤن أبؤي عبؤد
هللا وأبي جع ر :إن أبا ِالب كان مسل ًما وعليه إجمؤاع اهماميؤة ،ال يهتل ؤون فيؤه،
()1
ول م على ذلَ أدلة قاِعة موجبة للعلم ليأ هذا موة ذكرها أهك
واعترص الِبرسي في ت سيره على َمن قال :إن اكياَ نزلَ في أبي ِالؤب و َذك ََؤر
()2
أن أهل البيَ أجمعوا على أنه ماَ مسل ًما

و قال ال يص الكاشاني:
وفؤي الكؤؤافي عؤؤن اللؤؤاد عليؤؤه السؤؤالم :إن مثؤؤل أبؤؤي ِالؤؤب مثؤؤل ألؤؤحاب الك ؤؤد
أسروا اهيمان وأ روا الشرَ( )3فأتاهم هللا أجرهم مرتين
سؤر اهيمؤؤان وأ ؤؤر الشؤؤرَ ليكؤؤون أقؤؤدر علؤؤى نلؤؤر النبؤؤي
أقو ُل(الكاشؤؤاني) :إنمؤؤا أ َ
للى هللا عليه ولله كما يست اد من أهبار أهر
إلؤى أن قؤؤال الكاشؤؤاني :وفؤؤي بشؤؤار الملؤؤِ ى عنؤه عؤؤن لبا ؤؤه عؤؤن أميؤؤر المؤؤْمنين
علي م السالم قال كؤان ذاَ يؤوم جالسؤا ً بالرحبؤة والنؤاأ مجتمعؤون فقؤام اليؤه رجؤل
فقال :يا أمير المؤْمنين إنؤَ بالمكؤان الؤذي أنزلؤَ هللا بؤه وأبؤوَ يعؤذب بالنؤار ,فقؤال
لهَ :مه فص هللا فاَ ,والذي بع محمدا ً بالح نبيا ً لو ش أبي في كل مؤذنب علؤى
وجه األرص لش هعه هللا تعالى فؤي م ,أل َبؤي يُعؤذب بالنؤار وابنؤه قسؤيم النؤار ثؤم قؤال:
والؤذي بعؤ محمؤدا ً بؤؤالح إن نؤور أبؤؤي ِالؤب يؤؤوم القيامؤة ليِ ؤؤي أنؤوار الهلؤ اال
همسة أنوار :نور محمد ,ونؤوري ,ونؤور فاِمؤة ,ونؤوري الحسؤن والحسؤين ,ومؤن
ولده من األ مة علي م السالم ألن نوره من نورنا الذي هلقه هللا عؤز وجؤل مؤن قبؤل
()4
هل لدم بأل ي عام أهك
قال الِباِبؤا ي  :وقؤد ات قؤَ الروايؤة عؤن أ مؤة أهؤل البيؤَ علؤي م السؤالم أنؤه كؤان
مسؤؤلما ً غيؤؤر مت ؤؤاهر بذسؤؤالمه ليؤؤتمكن بؤؤذلَ مؤؤن حمايؤؤة النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وللؤؤه
 - 1التبيان ()164/8
 - 2مجم البيان()448/7
 - 3إن ألحاب الك د لم ي روا الشرَ ,بل ثبت م هللا تعالى وربِ على قلوب م فقاموا فأعلنوا التوحيد كما
ص لَن نه ْدع َُو َمن دُو َن َه إَلَ ا ً َلقَ ْد قُ ْلنَا
قال تعالىَ { :و َر َب ِْ َنا َ
اوا َ
ع َلى قُلُو َب َ ْم َإ ْذ قَا ُموا فَقَالُوا َرب َنا َرب ال ه
َ َو ْاأل َ ْر َ
س َم َ
ش َِِا ً [الك د  ]14 :فلما تآمر علي م قوم م فروا بدين م من ال تن
إَذا ً َ
 - 4اللافي ()95-97/4
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وسؤؤلم ،وفيمؤؤا روي بالنقؤؤل اللؤؤحيع مؤؤن أشؤؤعاره شؤؤيء كثيؤؤر يؤؤدل علؤؤى توحيؤؤده
()1
وتلديقه النبو  ،وقد قدمنا نبذ من ا أهك
قلت :و َددنا لو ماَ على اهسالم  ,ولكن ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن  ,وهؤو
العليم الحكيم ,وأهل السنة مت قون على موَ أبي ِالب عؤم النبؤي لؤلى هللا عليؤه
وسلم على الشرَ لورود األدلة اللحيحة بذلَ وبالبحؤ فؤي كتؤب الشؤيعة سؤنجد
ما يواف ويْيد ذلؤَ  ،ولكؤن كعؤاد الشؤيعة فؤي كتؤب م ،يؤذكرون الحؤدي ونقيةؤه،
ويهتارون منه ما يوافق م
فقد ذكر القمي في ت سيره :في ت سير قوله تعالى " إَنهؤََ ال ت َ ْؤدَي َم ْ
ؤن أَحْ َببْؤََ
"قال :نزلَ في أبي ِالب ،فذن رسول هللا للى هللا عليه ولله كان يقول :يؤا عؤم
.
أن عؤؤؤؤؤؤؤَ ب ؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤوم القيامؤؤؤؤؤؤؤة
قؤؤؤؤؤؤؤل ال إلؤؤؤؤؤؤؤه إال هللا
فيقول :يا ابن أهي أنا أعلم بن سي فلما مؤاَ شؤ د العبؤاأ بؤن عبؤد المِلؤب عنؤد
رسول هللا للى هللا عليه ولله أنه تكلم ب ؤا عنؤد المؤوَ ,فقؤال رسؤول هللا لؤلى هللا
عليه ولله :أما أنا فلؤم أسؤمع ا منؤه وأرجؤو أن أن عؤه يؤوم القيامؤة وقؤال :لؤو قمؤَ
()2
المقام المحمود لش عَ في أمي وأبي وعمي وأخ كان لي مواهيا ً في الجاهلية
فذقرار القمي بأن اكية نزلَ في أبي ِالب يْكد ما ذهؤب إليؤه أهؤل السؤنة إذ معنؤى
اكية يقرر أنه ماَ على غير ال دى وذلَ واةؤع ال لَؤ ْبأ فيؤه أةؤد إلؤى ذلؤَ مؤا
ورد عندهم في مستدرَ الوسؤا ل وغيؤره ( : )3عؤن علؤي بؤن أبؤي ِالؤب (عليؤه
السؤالم) قؤال :قؤال رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه وللؤه وسؤلم :أهؤون أهؤل النؤار عؤذابا ً
عمي أهرجه من ألل الجحيم حتى أبله به الةحةؤاد عليؤه نعؤالن مؤن نؤار ي لؤي
من ما دماغه ،وابن حدعان ،قيل يا رسول هللا وما بال ابن جدعان أهون أهؤل النؤار
عذابا ً بعد عمَق قال :إنه كان يِعم الِعام"

فوا د ذات الة:
األولى :سبب النزول :روى البهاري( )4494ومسلم( :)24عن سعيد بن المسؤيب
عن أبيه ،وهو المسؤيب بؤن حؤزن المهزومؤي رةؤي هللا عنؤه قؤال :لمؤا حةؤرَ أبؤا
 - 1ت سير الميزان ()406/9
 - 2ت سير القمي (  , )142/2بحار األنوار( ) 277 /22
 - 3مستدرَ الوسا ل للنوري (  )247 /7النوادر للراوندي (م )106وهذا الحدي في أوله نحو ما في
اللحيحين(البهاري ومسلم) عن العباأ رةي هللا عنه وسيأتي في الل حة القادمة
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ِالب الوفا  ،جاءه رسول هللا للى هللا عليه وسلم فوجد عنؤده أبؤا ج ؤل بؤن هشؤام
وعبد هللا بن أبي أمية بن الم ير  ،فقال رسول هللا لؤلى هللا عليؤه وسؤلم " :يؤا عؤم
قل :ال إله إال هللا ،كلمؤة أحؤاج لؤَ ب ؤا عنؤد هللا " فقؤال أبؤو ج ؤل وعبؤد هللا بؤن أبؤي
أمية :يا أبا ِالب أترغب عن ملة عبد المِلبق فلم يؤزل رسؤول هللا لؤلى هللا عليؤه
وسلم يعرة ا عليه ،ويعودان له بتلَ المقالة ،حتى كان لهر ما قال :هو على ملؤة
عبد المِلب ،وأبى أن يقول :ال إله إال هللا ،فقال رسول هللا للى هللا عليه وسلم" :
وهللا ألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت رن لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ " فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأنزل هللا تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالى:
شؤ َؤر َك َ
ؤان َللنه َبؤؤي َ َوٱلهؤذ َ
{ َمؤؤا َكؤ َ
سؤت َ ْ َ ُرواْ َل ْل ُم ْ
ين َولَؤ ْؤو َكؤؤانُ ۤواْ أ ُ ْو َلؤؤي قُ ْر َبؤؤى
َين َءا َمنُؤ ۤؤواْ أَن َي ْ
[التوبة ]113 :وأنزل في أبي ِالبَ { :إنهؤََ الَ ت َ ْؤدَي َم ْ
ٱّلِل يَ ْؤدَي
ؤن أَحْ بَبْؤََ َولَؤك َك هن ه َ
َمن يَشَآ ُء
وروى أحمؤؤؤد( )9608ومسؤؤؤلم()25والترمؤؤؤذي( : )3188عؤؤؤن أبؤؤؤي هريؤؤؤر أن
رسول هللا للى هللا عليه وسلم قال لعمؤه عنؤد المؤوَ :قؤل ال إلؤه إال ه هللا ،أشؤ د لؤَ
ب ؤا يؤوم القيامؤة " فقؤؤال :لؤوال أن تعيرنؤي ب ؤا قؤؤريش؛ يقولؤون :مؤا حملؤه عليؤؤه إال ه
جزع الموَ ،ألقررَ ب ا عينؤَ ،ال أقول ؤا إال ه ألقؤر ب ؤا عينؤَ ،فؤأنزل هللا تعؤالى{ :
شآ ُء َو ُه َو أ َ ْعلَ ُم َبٱ ْل ُم ْ تَدَي َن
ٱّلِل َي ْ دَي َمن َي َ
َإنهََ الَ ت َ ْ دَي َم ْن أَحْ َببََْ َولَك َك هن ه َ
الثانيااة  :روى أحمؤؤد( )1768والبهؤؤاري( )5855ومسؤؤلم( )209وغيؤؤرهم:ع َْن
عبْؤ َد ا ْل ُم ه
ّللا ب َْن ا ْل َح َار َ ب َْن نَ ْوفَؤ ٍل ع ْ
ّللا َهؤ ْل
ْؤن َ
َ
سؤو َل ه َ
ع ْب َد ه َ
ب قَؤا َل :يَؤا َر ُ
َؤن العَبه َ
ِ َلؤ َ
ؤاأ ب َ
نَ َ ْعََ أَبَا َ
َان يَ ُحو ُ
ةحْ َ
ب لَََ  ,قَا َل :نَعَ ْم ُ ,ه َو فَؤي َ
ََِ َويَ ْ َ
ش ْي ٍءق فَ َذنههُ ك َ
ب بَ َ
ة ُ
ِا َل ٍ
ةؤادٍ
َم ْن نَ ٍار ,لَ ْو َال أَنَا لَك َ
س َ َل َم ْن النهار" وفؤي هؤذا الحؤدي اللؤحيع مؤا
َان فَي الد َهر ََ ْاأل َ ْ
ي يؤد أن العبؤؤاأ رةؤؤي هللا عنؤؤه كؤؤان يعلؤؤم أن أبؤا ِالؤؤب لؤؤم يمؤؤَ مسؤؤل ًما بهؤؤالد مؤؤا
يذكره القمي عنه
وأيةًا روى أحمد َ( )11073والبهاري( )6196ومسلم( )210وغيؤرهم :ع ْ
َؤن
سؤله َم ذُ َك َؤر َع ْنؤ َدهُ عَمؤهُ أَبُؤو َ
ب
ّللاُ َ
سؤو َل ه َ
ّللا َ
علَيْؤ َه َو َ
أَبَي َ
س َعي ٍد ا ْل ُهؤد َْري َ أ َ هن َر ُ
لؤلهى ه
ِا َلؤ ٍ
ةحْ َ
عتَي يَ ْو َم ا ْل َقيَا َم َة فَيُجْ عَ َل فَي َ
ةادٍ َم ْن نَ ٍار يَ ْبلُؤ ُه َك ْعبَؤهُ يَ ْ َلؤي
ش َا َ
فَقَا َل :لَعَلههُ ت َ ْن َعُهُ َ
َم ْنهُ َد َما ُ
غهُ"
الثالثااة :ال دايؤؤة المؤؤذكور فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالىَ { :إنهؤؤََ َال ت َ ْ ؤدَي َمؤ ْ
ؤن أَحْ بَ ْبؤؤََ َولَ َكؤ ه
ّللا
ؤن ه َ
ؤؤؤو أ َ ْعلَؤؤؤؤ ُم بَا ْل ُم ْ تَؤؤؤؤد َ
َين {القلؤؤؤؤم 56:هؤؤؤؤي مؤؤؤؤا يسؤؤؤؤمي ا
يَ ْ ؤؤؤؤدَي َمؤؤؤؤن يَ َ
شؤؤؤؤا ُء َو ُهؤ َ
العلماء:هداية التوفي واهل ام,وهذه ال يملك ا ملٌَ مقرب وال نبي مرسل بؤل تكؤون
بيؤؤد هللا تعؤؤالى وحؤؤده كمؤؤا فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالى{ :فَ َمؤؤن يُؤ َؤر َد ّللاُ أَن َي ْ َد َي ؤهُ َي ْ
شؤ َؤردْ َ
ل ؤد َْرهُ
ل ؤد َْرهُ َ
س ؤ َماء
ةؤؤيَقا ً َح َرج ؤا ً َكأَنه َمؤؤا يَ ه
س ؤالَ َم َو َمؤؤن يُؤ َؤر ْد أَن يُ َة ؤلههُ يَجْ عَ ؤ ْل َ
ا ْ
ل ؤعه ُد فَؤؤي ال ه
َل َ
[األنعام ]125:وهي غير ال داية المذكور في قوله تعالىَ {:وأ َ هما ث َ ُمو ُد فَ َ ؤ َد ْينَا ُه ْم
علَؤؤى ا ْل ُ ؤؤدَى {فلؤؤلَ [ 17:الرعؤؤد ]7:ف ؤؤذه التؤؤي يسؤؤؤمي ا
سؤؤت َ َحبوا ا ْلعَ َمؤؤى َ
فَا ْ
ُؤل قَ ْؤو ٍم َهؤا ٍد وقولؤه
العلماء :هداية البيؤان واهرشؤاد والداللؤة ,كقولؤه تعؤالىَ {:و َلك َ
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يم {الشؤورى 52:ف ؤذه هدايؤة بيؤان
تعالى لنبيهَ {:و َإنهََ لَت َ ْ دَي َإ َلؤى َل َؤر ٍ
اِ م ْ
سؤت َ َق ٍ
وإرشاد ال هداية توفي لذلَ لم يملَ الرسل هداية أقرب الناأ إلي م
الرابعة :استدل الشيعة على إسالم أبي ِالب بأشعاره الدالة علؤى توحيؤده  ,وهؤذا
االسؤؤتدالل ال يكؤؤون لؤؤحي ًحا إال إذا لؤؤحَ نسؤؤبة هؤؤذا الشؤؤعر إليؤؤه  ,ولؤؤم يوجؤؤد مؤؤن
األدلة ما يعارص ذلَ ,وهذا لم يتم ألن األحادي اللحيحة تثبَ وفاته علؤى الك ؤر
 ,وكذلَ ال نستِي الجزم بلحة نسبة هذه األشعار إليه
وهذا أمية بن أبي الللَ قد ورد في شعره شيء كثير يدل على التوحيد  ,حتؤى أن
الرسول للى هللا عليه وسلم بين ذلَ فقال للى هللا عليه وسؤلم  " :ألؤد كلمؤة
قال ا الشاعر كلمة لبيد :أال كل شيء ما هال هللا باِ ٌل  ,وكاد أمية بؤن أبؤي اللؤلَ
أن يسلم "( )1وم ذلَ لم يثبتوا له إسال ًما ألنه لما بُع رسول هللا لؤلى هللا عليؤه
وسلم استكبر عن قبول الح وماَ على ك ره
الخامسة :قال األلوسي :ثم إنه على القول بعدم إسالمه -يعنؤي أبؤا ِالؤب -ال ينب ؤي
سبه والتكلم فيه ب ةول الكالم فذن ذلَ مما يتأذى به العلويون بل ال يبعد أن يكؤون
ممؤؤا يتؤؤأذى بؤؤه النبؤؤكي عليؤؤه اللؤؤال والسؤؤالم الؤؤذي نِقؤؤَ اكيؤؤة بنؤؤا ًء علؤؤى هؤؤذه
الرواياَ بحبه إياه ،واالحتياِ ال يه ى على ذي ف م
وألجل عين ألد عين ت ُ ْكرم()2
ٍ ُ
ٍ َ ُ
السادسة :جاء في البداية والن اية البن كثير وتارير ابن جريرالِبري:أن الهلي ة
العباسي أبؤو جع ؤر المنلؤور كتؤب إلؤى محمؤد بؤن عبؤد هللا بؤن حسؤن عنؤدما هؤرج
على المنلور ونادى لن سه بالبيعة كتابًا جاء فيه:
بسم هللا الرحمن الرحيم :من عبد هللا أمير المؤْمنين إلؤى محمؤد بؤن عبؤد هللا َ {:إنه َمؤا
لؤلهبُواْ
َين يُ َح َاربُ َ
َج َزاء الهذ َ
سادا ً أَن يُقَتهلُؤواْ أ َ ْو يُ َ
سولَهُ َويَ ْ
ص فَ َ
ّللا َو َر ُ
سعَ ْو َن فَي األ َ ْر َ
ون َ
أ َ ْو تُقَ ه
ي فَؤي الؤد ْنيَا
ِ َ أ َ ْيدَي َ ْم َوأ َ ْر ُجلُ ُ م َم ْن َه ٍ
الد أ َ ْو يُن َ ْؤواْ َمؤ َن األ َ ْر َ
ص َذ َلؤََ لَ ُ ؤ ْم َه ْؤز ٌ
ع َ ي ٌم* َإال ه الهذ َ
علَؤ ْي َ ْم فَؤا ْعلَ ُمواْ أ َ هن
َين تَابُواْ َمن قَ ْب َل أَن ت َ ْقد َُرواْ َ
اب َ
اكه َر َ َ
َولَ ُ ْم فَي َ
ع َذ ٌ
ّللا َ
ؤور هر َحؤؤي ٌم [الما ؤؤد ]34-33:ثؤؤم قؤؤال :فلؤؤَ ع ؤؤد هللا وميثاقؤؤه وذمتؤؤه وذمؤؤة
غ ُؤ ٌ
َ
رسوله إن أنَ رجعَ إلى الِاعة ألْمننَ ومؤن أتبعؤَ وألعِينؤَ ألؤد ألؤد درهؤم
وألدعنَ في أحب البالد اليَ وألقةين لَ جميؤ حوا جؤَ فؤي كؤالم ِويؤل فكتؤب
جواب كتابه:
إليه محم ٌد
َ
من عبدهللا الم ؤدي محمؤد بؤن حسؤن :بسؤم هللا الؤرحمن الؤرحيم { ِسؤم* تَ ْلؤََ ليَؤاَُ
عؤ ْؤو َن َبؤؤا ْل َح َ َلقَؤ ْؤو ٍم يُ ْْ َمنُؤ َ
ؤون* َإ هن
سؤؤى َو َف ْر َ
ؤين* نَتْلُؤؤوا َ
علَ ْيؤؤََ َمؤؤن نه َب ؤ َذ ُمو َ
ا ْل َكتَؤؤا َ
ب ا ْل ُم َبؤ َ
د َ
ست َ ْ
ِا َ َؤؤةً َمؤ ْن ُ ْم يُؤ َذ َب ُع أ َ ْبنَؤؤاء ُه ْم
عؤ ْؤو َن َ
فَ ْر َ
شؤيَعا ً يَ ْ
ص َو َجعَؤ َل أ َ ْهلَ َ ؤؤا َ
عؤ َؤال فَؤؤي ْاأل َ ْر َ
ةؤ َع ُ
 - 1رواه أحمد( )9099والبهاري( )3628ومسلم( )2256وابن ماجة( )3757وغيرهم
 - 2األلوسي /روح المعاني ( )97/20
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ست ُ ْ
علَؤى الهؤذ َ
سؤدَين * َونُ َريؤ ُد أَن نه ُم ه
ساء ُه ْم َإنههُ ك َ
ةؤ َع ُوا
ؤن َ
َين ا ْ
َؤان َمؤ َن ا ْل ُم ْ َ
َويَ ْ
ستَحْ َيي نَ َ
ص َونَجْ عَلَ ُ ْم أ َ َ همةً َونَجْ عَلَ ُ ُم ا ْل َو َارثَ َ
ين [القلم ]5-1:ثم قال:
فَي ْاأل َ ْر َ
ي ,فأنؤا أحؤ ب ؤذا األمؤر مؤنكم وأنؤتم
وإني أعرص عليَ من األمؤان مؤا عرةؤَ علؤ ه
إنما وللتم إليه بنا ثم ذكر نسبه وشرفه فقال:
ونحن أشرد أهل االرص نسبًا ,فرسول هللا هير الناأ وهو جدنا ,وجدتنا هديجؤة
وهؤي أفةؤل زوجاتؤه  ,وفاِمؤة ابنتؤه أمنؤا وهؤي أكؤرم بناتؤه ,وإن هاشؤ ًما ولؤد عليًؤا
مرتين ,وإن حسنًا ولده عبد المِلب مؤرتين ,وهؤو وأهؤوه سؤيدا شؤباب أهؤل الجنؤة,
وإن رسول هللا للى هللا عليه وسلم ولد أبي مؤرتين ,وإنؤي أوسؤِ بنؤي هاشؤم نسؤبًا
ي أم ؤاَ األوالد ,فأنؤا ابؤن أرفؤ
ي العجؤم ,ولؤم تنؤازع فؤ ه
,وألرح م أبًا ,لم تعؤر فؤ ه
النؤاأ درجؤؤة فؤؤي الجنؤة  ,وأه ؤؤم عؤؤذابًا فؤي النؤؤار  ,فأنؤؤا أولؤؤى بؤؤاألمر منؤؤَ وأولؤؤى
بالع د وأوفى به منَ ,فانَ تعِي الع د ثم تنك والت ي  ,كمؤا فعلؤَ بؤابن هبيؤر ,
فذنَ أعِيته الع د ثم غدرَ به  ,وال أشد عذابًا من إمام غادر ,وكذلَ فعلؤَ بعمؤَ
عبدهللا بن علي وأبي مسلم الهراساني  ,ولو أعلم أنَ تلؤد ألجبتؤَ لمؤا دعؤوتني
إليه ولكن الوفاء بالع د من مثلَ لمثلي بعيد والسالم
فكتب إليه أبو جع ر جواب ذلَ في كتاب ِويل حالله:
أما بعد فقؤد قؤرأَ كتابؤَ فؤاذا ُجؤل فهؤرَ وإداللؤَ قرابؤة النسؤاء لتةؤل بؤه الج ؤاه
وال وغاء  ,ولم يجعل هللا النساء كالعمومة واكباء وال كالعلبية واألولياء
وقؤؤد أنؤؤزل هللا { وأنؤؤذر عشؤؤيرتَ االقؤؤربين وكؤؤان حين ؤؤذ لؤؤه لؤؤلى هللا علي ؤه وسؤؤلم
أربعة أعمام فاستجاب له اثنان أحدهما جدنا ,وك ر اثنان أحدهما أبوَ  -يعني جؤده
أبا ِالب -فقِ هللا واليت ما منه ,ولم يجعل بين ما إال ًّ وال ذمؤة  ,وقؤد أنؤزل هللا فؤي
عدم إسالم أبي ِالب{:إنَ ال ت دي من أحببَ ولكن هللا ي دي من يشاء
وقد فهرَ به وأنه أهد أهل النار عذابًا ,وليأ في الشر هيؤار ,وال ينب ؤي لمؤْمن
أن ي هؤؤر بأهؤؤل النؤؤار ,وفهؤؤرَ بؤؤأن عليً ؤا ولؤؤده هاشؤؤم مؤؤرتين وأن حس ؤنًا ولؤؤده عبؤؤد
المِلب مرتين ,ف ذا رسول هللا للى هللا عليه وسلم إنما ولده عبد هللا مر واحد
وقولَ :إنَ لم تلدَ أم اَ أوالد  ,ف ذا إبراهيم ابن الرسؤول لؤلى هللا عليؤه وسؤلم
من مارية وهو هيؤر منؤَ ,وعلؤى بؤن الحسؤين مؤن أم ولؤد وهؤو هيؤر منؤَ  ,وكؤذلَ
هير منَ
ابنه محمد بن علي وابنه جع ر بن محمد جدات ما أم اَ أوالد وهما ٌ
وأما قولَ بنو الرسول للى هللا عليه وسلم فقد قال تعالى { :هما ك َ
َان ُم َح همؤ ٌد أَبَؤا أ َ َحؤ ٍد
َمن َر َجا َل ُك ْم [األحزاب ]40 :
وقد جاءَ السنة التي الهالد في ا بين المسلمين أن الجد أبؤا األم والهؤال والهالؤة
ال يورثؤؤون ,ولؤؤم يكؤؤن ل اِم ؤة ميؤؤرا مؤؤن رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم بؤؤنم
الحؤؤدي  ,وقؤؤد مؤؤرص رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم وأبؤؤوَ حاةؤؤر ,فلؤؤم يؤؤأمره
باللال بالناأ بل أمر غيره ,ولما توفي للى هللا عليه وسلم لم يعدل الناأ بؤأبي
بكر وعمر أح ًدا ,ثم قدموا عليه عثمؤان فؤي الشؤورى والهالفؤة ,ثؤم لمؤا قُتؤل عثمؤان
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ات مه بعة م به,وقاتله ِلحة والزبير على ذلَ ,وامتن سعد مؤن مبايعتؤه ,ثؤم بعؤد
ذلَ معاوية ,ثم ِلب ا أبوَ وقاتل علي ا الرجال ,ثم ات على التحكيم فلؤم يؤد بؤه,
ثم لارَ إلى الحسن فباع ا بهر ودراهم( ,)1وأقام بالحجؤاز مؤاال ً مؤن غيؤر حلؤه,
وسلم األمر إلى غير أهله ,وترَ شيعته في أيدي بني أمية ومعاوية ,فذن كانَ لكؤم
فقد تركتموها وبعتموها بثمن ا,
أتؤوا
ثم هرج عمَ حسين على ابن مرجانة ,وكان الناأ معه عليؤه حتؤى قتلؤوه ,و ْ
برأسؤؤه إليؤؤه ثؤؤم هؤؤرجتم علؤؤى بنؤؤي أميؤؤة فقتلؤؤوكم ولؤؤلبوكم علؤؤى جؤؤذوع النهؤؤل,
وحرقوكم بالنار وحملوا نساءكم على اهبل كالسبايا إلى الشام ,حتؤى هرجنؤا علؤي م
نح ؤن فأهؤؤذنا بثؤؤأركم وأدركنؤؤا بؤؤدما كم وأورثنؤؤاكم أرة ؤ م وديؤؤارهم ,وذكرنؤؤا فةؤؤل
سؤل كم ,فجعلؤؤَ ذلؤؤَ حجؤؤة علينؤؤا ,و ننؤؤَ أنؤؤا إنمؤؤا ذكرنؤؤا فةؤؤله علؤؤى أمثالؤه ,علؤؤى
َ
حمؤزه والعبؤاأ وجع ؤر ,ولؤؤيأ األمؤر كمؤا زعمؤَ ,فؤؤذن هؤْالء م َ
ةؤ ْوا ولؤم يؤؤدهلوا
ال تن وسلموا مؤن الؤدنيا ,فلؤم تنقلؤ م شؤي ًا فاسؤتوفوا ثؤواب م كؤامالً ,وابتلؤى بؤذلَ
أبؤؤوَ ,وكانؤؤَ بنؤؤو أميؤؤه تلعنؤؤه كمؤؤا تلعؤؤن الك ؤؤر فؤؤي اللؤؤلواَ المكتوبؤؤاَ  ,فأحيينؤؤا
ذكؤؤره وذكرنؤؤا فةؤؤله ,وعن نؤؤاهم بمؤؤا نؤؤالوا منؤؤه ,وقؤؤد علمؤؤَ أن مكرمتنؤؤا الجاهلي ؤة
بسؤؤقاية الحجؤؤي األع ؤؤم وهدمؤؤة زمؤؤزم وحكؤؤم رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم لنؤؤا
ب ا,
ولمؤا قحؤؤِ النؤؤاأ زمؤؤن عمؤؤر استسؤؤقى بأبينؤا العبؤؤاأ وتوسؤؤل بؤؤه إلؤؤى ربؤؤه ,وأبؤؤوَ
حاةر ,وقد علمَ أنه لم يبؤ أحؤد مؤن بنؤي عبؤد المِلؤب بعؤد رسؤول هللا لؤلى هللا
عليه وسلم إال العباأ فالسقاية سقايته  ,والوراثة وراثته  ,والهالفة فؤي ولؤده فلؤم
د في الجاهلية واهسالم إال والعباأ وارثؤة ومورثؤه( )2فؤي كؤالم ِويؤل
يب شر ٌ
لؤؤواب وهِؤؤأ وإنمؤؤا ذكرنؤؤاه لمؤؤا فيؤؤه مؤؤن ال لؤؤاحة وحسؤؤن المنؤؤا ر  ,مؤؤ
فيؤؤه
ٌ
كل من ما -وهما من أهل البيَ -بأن أبا ِالب ماَ على الك ر
مايتةمنه كالم ٍ
*

1

*

*

مال وال دنيا ,بل تنازل عنها حقًنا لدماء المسلمين
 -لم يتنازل الحسن رضي هللا عنه عن الخالفة ألجل ٍ

وقمعا للفتنة ,ابتغاء مرضاة هللا تعالى ,وقد تنبأ النبي صلى هللا عليه وسلم بصنيعه هذا وأثنى عليه كما ثبت
ً
َّللا عَليهِ
ِ
ِ
ا
ي
ي
ول ا
َّللا َصلى ا ُ َ ْ
ولَ :أرَْي ُت َر ُس َ
في صحيح البخار ( ) 2557أن اْل َح َس ُن البصر قالَ :سم ْع ُت أََبا َب ْكَرَة َيُق ُ
َو َسالم َعَلى اْل ِمْنَب ِر َواْل َح َس ُن ْب ُن َعلِ ٍي ِإَلى َجْن ِب ِه َو ُه َو ُي ْقِب ُل َعَلى الان ِ
ولِ :إ ان ْابِني َه َذا َسهِيٌد
اس َمارًة َو َعَلْي ِه أ ْ
ُخَرى َوَيُق ُ
َ
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين"
َّللا أ ْ
يم َتْين م ْن اْل ُم ْسلم َ
َوَل َع ال ا َ
َن ُي ْصل َح به َبْي َن فَئ َتْين َعظ َ
 - 2البداية والنهاية( )83-85/10دار المنار -الطبعة األولى ,وقد أشار إليها وذكر طرًفا منها السيد حامد
النقوي(الشيعي) في كتابه:خالصة عبقات األنوار( .) 257 – 256 / 9
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(( مثال من التفسير يبين حال الظالمين عناد الماوت أو فاي اآلخارة أو
عند خروج الم:دي))
* سبأ54-51:
ب * َو َقالُوا ل َمنها َب َه َوأَنهى َل ُ ُم
ان قَ َري ٍ
{ َولَ ْو ت َ َرى َإ ْذ فَ َزعُوا فَ َال َف ْوََ َوأ ُ َهذُوا َم ْن َم َك ٍ
ب َم ْ
َان بَ َعي ٍد * َوقَ ْد َك َ ُروا َب َه َم ْن قَ ْب ُل َويَ ْقؤ َذفُ َ
َؤان بَ َعيؤ ٍد *
التهنَ ُ
ون َبا ْل َيْؤ َ
او ُ
ؤن َمك ٍ
ش َم ْن َمك ٍ
شت َ ُ َ
ون َك َما فُ َع َل بَأ َ ْ
َو َحي َل بَ ْينَ ُ ْم َوبَي َْن َما يَ ْ
ب
شيَا َع َ ْم َم ْن قَ ْب ُل إَنه ُ ْم كَانُوا فَي ش ٍ
َؤَ ُم َريؤ ٍ

والمعنى:
ؤؤرى  -أي ؤؤا الرسؤؤول  ,ويؤؤدهل فؤؤي الهِؤؤاب كؤؤل مؤؤن يلؤؤلع -حؤؤال هؤؤْالء
َولَ ْ
ؤؤو ت َ َ
المكذبينَ ،إ ْذ فَ َزعُوا وهافوا حين رأوا العذاب ,وما أهبؤرت م بؤه الرسؤل ,ومؤا كؤذبوا
به ,لرأيَ أمرا ها الً ,ومن ًرا م عًا ,وحالة منكر
ولؤؤيأ ل ؤؤم عنؤؤه م ؤؤرب وال فؤؤوَ َوأ ُ َهؤذُوا َمؤ ْ
ب مؤؤن محؤؤل العؤؤذاب ,ثؤؤم
ؤان قَ َريؤ ٍ
ؤن َم َكؤ ٍ
يقذفون في النار َوقَالُوا في تلَ الحال :ل َمنهؤا بؤاهلل ولؤدقنا بماكؤذبنا بؤه مؤن قبؤل و
لكؤؤن أَنهؤؤى لَ ُ ؤ ُم تنؤؤاول اهيمؤؤان أو التوبؤؤة ,بعؤؤد فؤؤواَ األوان ,فلؤؤو أن ؤؤم لمنؤؤوا وقؤؤَ
ب
اهمكان ,لكان إيمان م مقبوال ً ،ولكن م َك َ ُروا َب َه َم ْن قبل في الؤدنيا ويرمؤون َبا ْل َيْؤ َ
ويقذفون بالباِل ,ليدحةوا به الح  ،ولكن ال سبيل إلى ذلَ ,كما ال سبيل للرامؤي,
مؤن مكؤان بعيؤد إلؤؤى إلؤابة ال ؤرص ،فكؤذلَ الباِؤؤل ,مؤن المحؤال أن ي لؤب الحؤ أو
يدفعه ,وإنما يكون له لولة ,وقَ غ لة الح عنه ,فذذا برز الح  ,وقؤاوم الباِؤل,
قمعَه
ْ
شت َ ُ َ
{ َو َحي َل بَ ْينَ ُ ْم َوبَي َْن َما يَ ْ
ون مؤن اهيمؤان والعمؤل اللؤالع ,أو مؤا يتمنؤون مؤن
الش ؤ واَ واللؤؤذاَ ,واألوالد ,واألمؤؤوال ,والهؤؤدم ,والجنؤؤود ،قؤؤد ان ؤؤردوا بأعمؤؤال م,
وجاءوا فرادى ,كما ُهلقوا ,وتركوا ما ُهولؤوا وراء ؤورهمَ ،ك َمؤا فُ َعؤ َل َبأَشْؤ َيا َع َ ْم
وأشباه م من األمم السابقين ,حين جاءهم ال ؤالَ ,حيؤل بيؤن م وبؤين مؤا يشؤت ون،
إنه م كَانُوا في الدنيا في شََ مريب مما أهبروا به من العذاب وأمر اكهر ()1
َ
ٍ َُ ٍ
َ ُْ

قال اللابوني في ت سيره:
عؤؤواْ أي ولؤؤو تؤؤرى يؤؤا محمؤؤد حؤؤال المشؤؤركين عنؤؤد فؤؤزع م إذا
{ َولَؤ ْؤو تَؤ َؤرى إَ ْذ فَ َز ُ
َؤان
هرجوا من قبورهم { فَالَ فَ ْوََ أي فال مهلم ل م وال م رب { َوأ ُ َهذُواْ َمن همك ٍ
ب أي أهذوا من الموقد ك أرص المحشر ك إلى النار ،وجواب { لَ ْو محذود
قَ َري ٍ
تقديره :لرأيَ أمرا ً عي ما ً وهِبا ً جسيما ً ترتعد له ال را م
 -1أنظر تفسير السعدي ص 681-680:والمنتخب ص642:
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{ َوقَؤؤالُ ۤواْ ل َمنهؤؤا َب ؤ َه أي وقؤؤالوا -عنؤؤدما عؤؤاينوا العؤؤذاب -لمنؤؤا بؤؤالقرلن وبالرسؤؤول {
َان بَ َعي ٍد أي ومؤن أيؤن ل ؤم تنؤاول اهيمؤان وهؤم اكن فؤي
َوأَنهى لَ ُ ُم ٱلتهنَ ُ
او ُ
ش َمن همك ٍ
اهيمان في الدنيا ،وقد ذهبَ الدنيا فلارَ من م بمكان بعيدق
اكهر ومحل َ
قال أبو حيان :مثهؤل حؤال م بحؤال مؤن يريؤد أن يتنؤاول الشؤيء مؤن بُعؤ ٍد كمؤا يتناولؤه
اكهؤؤر مؤؤن قؤؤرب { َوقَ ؤ ْد َكؤؤك َ ُرواْ َب ؤ َه َمؤؤن قَؤؤك ْب ُل أي والحؤؤال أن ؤؤم قؤؤد ك ؤؤروا بؤؤالقرلن
اهيمؤؤان ب مؤا فؤؤي اكهؤؤر {
وبالرسؤول مؤؤن قبؤؤل ذلؤؤَ فؤؤي الؤؤدنيا ،فكيؤد يحلؤؤل ل ؤؤم َ
َو َي ْق َذفُ َ
َان َب َعي ٍد أي يرمون ب نون م في األمور الم يبؤة فيقولؤون:
ون َبٱ ْل َ ْي َ
ب َمن همك ٍ
ال بع وال حساب ،وال جنة وال نار،
والعرب تقول لكل من تكلؤم بمؤا ال يعؤرد هؤو يقؤذد ويؤرجم بال يؤب،
قال القرِبي:
ُ
وعلى ج ة التمثيل لمن يرمي وال يليب
شت َ ُ َ
{ َو َحي َل بَ ْينَ ُ ْم َوبَي َْن َما يَ ْ
اهيمؤان ودهؤول الجنؤان {
ون أي وحيل بيؤن م وبؤين َ
َك َما فُ َع َل َبأ َ ْ
ش َيا َع َ م َمن قَ ْب ُل أي كما فعؤل بأشؤباه م فؤي الك ؤر مؤن األمؤم السؤابقة {
ب أي كانوا في الؤدنيا فؤي شؤَ وارتيؤاب مؤن أمؤر الحسؤاب
إَنه ُ ْم كَانُواْ فَي ش ٍََ هم َري ٍ
والعذاب وقوله { :مريب من باب التأكيد كقول م :عجب عجيب أهك()1
ٌ
هَ ٍ
ؤؤوََ
ؤؤرى َإ ْذ فَ َزعُؤؤواْ فَؤؤالَ فَ ْ
قلاات :وال ؤؤزع فؤؤي قولؤؤه تعؤؤالىَ { :ولَ ْ
ؤؤو ت َ َ
أقوال(:)2

للعلمؤؤاء فيؤؤه

 -1فزع الك ار في الدنيا عند نزول الموَ أو غيره من بؤأأ هللا تعؤالى ب ؤم ،روي
معناه عن ابن عباأ
 -2وعن الحسن :هو فزع م في القبور من الليحة
 -3وعن قتاد عن الحسن :أن ذلَ ال زع إنما هو إذا هرجوا من قبورهم
 :-4إذا عؤاينوا عؤذاب هللا يؤوم القيامؤة قالؤه قتؤاد  ,وقؤال ابؤن ُم َ هؤل :أفؤزع م يؤوم
القكيامة فلكم ي وتوا
 -5هو فزع م يوم بدر حين ةربَ أعناق م بسيود المال كؤة فلؤم يسؤتِيعوا فؤرارا ً
وال رجوعا ً إلى التوبة قاله السدي ,وقال ابن زيد :هْالء قتلكى الكمشركين من أهؤل
بدر ،نزلَ فكي م هذه اكيؤة ،قؤال :وهؤم الؤذين بؤدلوا نعمؤة هللا ك ؤرا ً ،وأحلؤوا قؤوم م
دار البوار ج نكم ،أهل بدر من الكمشركين
َ

 -1الصابوني /صفوة التفاسير( )560-561/2

 -2أنظر تفسير الطبري (  )421-428/20والقرطبي (  )252 /14وغيرهما.
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 -6وقيؤؤل:هو فؤؤزع م فؤؤي الؤؤدنيا حؤؤين رأوا بؤؤأأ هللا عنؤؤد معاينؤؤة المال كؤؤة لقؤؤبص
أرواح م
 -7وقال سعيد بن ُجبير :هو الجيش الذي يهسد ب م في البيداء فيبقى مؤن م رجؤل
فيهبر الناأ بما لقي ألحابه في زعون ،ف ذا هو فزع م
و قد ذكر الِبرسي -مؤن الشؤيعة -فؤي ت سؤيره بعةًؤا ممؤا سؤب ثؤم قؤال  :قؤال أبؤو
حمؤؤز الثمؤؤالي :سؤؤمعَ علؤؤي بؤؤن الحسؤؤين (ع) والحسؤؤن بؤؤن الحسؤؤن بؤؤن علؤؤي (ع)
يقوالن :هو جيش البيداء يْهذون من تحَ أقدام م
قال :وحدثني عمرو بن مر وحمران بؤن أعؤين أن مؤا سؤمعا م ؤاجرا ً المكؤي يقؤول:
سؤؤمعَ أم سؤؤلمة تقؤؤول قؤؤال رسؤؤول هللا لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم " :يعؤؤوذ عا ؤؤذ بالبيؤؤَ
فيبع هللا إليه جيشا ً حتى إذا كؤانوا بالبيؤداء  -بيؤداء المدينؤة -هسؤد ب ؤم " وروي
عؤؤن حذي ؤؤة بؤؤن اليمؤؤان أن النبؤؤي لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم ذكؤؤر فتنؤؤة تكؤؤون بؤؤين أهؤؤل
المشر والم رب قال :فبينا هؤم كؤذلَ يهؤرج علؤي م السؤ ياني مؤن الؤوادي اليؤابأ
في فور ذلَ حتى ينزل دمش فيبع جيشين جيشا ً إلى المشر ولهر إلؤى المدينؤة
حتى ينزلوا بأرص بابل من المدينة الملعونة  -يعني ب داد -فيقتلون أكثؤر مؤن ثالثؤة
لالد وي ةحون أكثر من ما ة امرأ ويقتلؤون ب ؤا ثالثما ؤة كؤبش مؤن بنؤي العبؤاأ
ثؤؤم ينحؤؤدرون إلؤؤى الكوفؤؤة فيهربؤؤون مؤؤا حول ؤؤا ,ثؤؤم يهرجؤؤون متؤؤوج ين إلؤؤى الشؤؤام
فيهرج راية هؤدى مؤن الكوفؤة فيلحؤ ذلؤَ الجؤيش فيقتلؤون م ال ي لؤَ مؤن م مهبؤر,
ويسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنقذون مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبي وال نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا م
ويحل الجيش الثاني بالمدينة ,فينت بون ا ثالثة أيام بليالي ا ,ثم يهرجون متؤوج ين
إلى مكة ,حتى إذا كانوا بالبيداء بع هللا جبرا يل فيقؤول يؤا جبرا يؤل اذهؤب فأبؤدهم,
فيةؤؤرب ا برجلؤؤه ةؤؤربة يهسؤؤد هللا ب ؤؤم عنؤؤدها  ,وال ي لؤؤَ مؤؤن م إال رجؤؤالن مؤؤن
ج ينة فلذلَ جاء القولَ :و َعن َد ُج َ ْينَةَ ال َهبَ ُر اليَقي ُن
فذلَ قوله { ولو ترى إذ فزعوا إلى لهره أورده الثعلبي في ت سؤيره( , )1وروى
ألحابنا في أحادي الم دي عن أبي عبد هللا (ع) وأبي جع ر (ع) مثله
{ وقالوا أي ويقولون في ذلَ الوقؤَ وهؤو يؤوم القيامؤة أو عنؤد رْيؤة البؤأأ أو
عند الهسد في حدي الس ياني { لمنا به وأنؤى ل ؤم التنؤاوش أي ومؤن أيؤن ل ؤم
االنت اع ب ذا اهيمان الذي أُلج وا إليه ,بؤيهن سؤبحانه أن ؤم ال ينؤالون بؤه ن عؤا ً كمؤا ال
ينؤؤال أحؤ ٌد التنؤؤاوش { مؤؤن مكؤؤان بعيؤؤد وقيؤؤل :معنؤؤاه أن ؤؤم ِلبؤؤوا المؤؤرد إلؤؤى الؤؤدنيا

بكثير من األحاديث الضعيفة ,وقد
كثير على ما يذكره الثعلبي في تفسيره ,وتفسيره يمتليء
ُ -1ي َع هِول الشيعة ًا
ٍ
وصفه بعض العلماء بأنه هدهِين ولكنه كحاطب ليل.ألنه ال ينتقي ما يجمعه.
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فؤؤالمراد أن ؤؤم ِلبؤؤوا األمؤؤر مؤؤن حي ؤ ال ينؤؤال ولؤؤم يؤؤرد بعؤؤد المكؤؤان وإنمؤؤا أراد بعؤؤد
انت اع م بذلَ وبعدهم عن اللواب أهك()1

و قال ال يص الكاشاني:
{ (َ )52وقَالُوا ل َمنا َب َه قال :يعني بالقا م من لل محمد  ،وقيل :بمحمد للى هللا
عليه ولله
ان َب َعيؤ ٍد يعنؤي بعؤد
{ َوأَنهى لَ ُ ُم التهنَ ُ
او ُ
ش التنؤاول يعنؤي تنؤاول َ
اهيمؤان { َمؤ ْن َمكَؤ ٍ
انقةؤؤاء زمؤؤان التكليؤؤد ,قؤؤال :إن ؤؤم ِلبؤؤوا ال ؤؤدى مؤؤن حي ؤ ال ينؤؤال وقؤؤد ك ؤان ل ؤؤم
مبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذوال ً مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال
ؤؤؤروا بَؤؤؤ َه َم ْ
ؤؤؤن قَبْؤؤؤ ُل يعنؤؤؤي أوان التكليؤؤؤد { َويَ ْقؤؤؤ َذفُ َ
ب
ون بَا ْل َيْؤؤؤ َ
{ (َ )53وقَؤؤؤ ْد َك َ ُ
َان َب َعي ٍد من جانب بعيؤد مؤن
ويرجمون بال ن ويتكلمون بما لم ي ر ل م { َم ْن َمك ٍ
أمره
شؤؤؤت َ ُ َ
{ (َ )54و َحيؤؤؤ َل بَ ْيؤؤؤنَ ُ ْم َوبَؤؤؤي َْن َمؤؤؤا يَ ْ
ون قؤؤؤال :يعنؤؤؤي أن ال يعؤؤؤذبوا { َك َمؤؤؤا فُ َعؤؤؤ َل
بَأ َ ْ
شيَا َع َ ْم َم ْن قَ ْب ُل قال :يعني من كان قبل م من المكذبين هلكؤوا { إَنه ُ ؤ ْم كَؤانُوا فَؤى
ب
شؤ
َ
ٍ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ ُم َريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ٍ
في المجم  :عن السجاد والحسن بن الحسن بن علي علي ما السالم في هذه اكية:
هو جيش البيداء يْهذون من تحَ أقدام م أهك()2

فوا د ذات الة:
كثير من علماء الحدي األحادي التي يُذكر في ا الس ياني
د
األولى :ةعه َ
ٌ
الثانية :قد ذُكر في أحادي لحيحة هبر الجيش الذي يُهسد به بعد ور
الم دي رةي هللا عنه ,وهذا الجيش يأتي لقتال الم دي رةي هللا عنه عندما
يعلمون أن الم دي يلوذ بالبيَ الحرام ,وإن كانَ هذه األحادي لم تلرد بأنه
الم دي ولكن حمل ا العلماء على ذلَ ,فقد روى البهاري ( :)2012عن عَا َشَةُ
ْش ا ْل َك ْعبَ َة فَ َذ َذا
ّللاُ َ
ّللاُ َ
سو ُل ه َ
ّللا َ
علَ ْي َه َو َ
ع ْن َ ا قَالََْ  :قَا َل َر ُ
للهى ه
ي ه
سله َم :يَ ْ ُزو َجي ٌ
َر َة َ
ْد
سو َل ه َ
د َبأ َ هو َل َ ْم َو َ
ص يُ ْه َ
له َر َه ْم قَا َلَْ  :قُ ْلَُ َ :يا َر ُ
ّللا َكي َ
كَانُوا َب َب ْيدَا َء َم ْن ْاأل َ ْر َ
س ُ
 -1مجمع البيان ()228-229/8

 -2تفسير الصافي ( ) 222/4وانظر تفسير نور الثقلين( )343/4وانظر كتاب عصر الظهور لعلي الكورامي
العاملي ص133:
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د َبأ َ هو َل َ ْم
له َر َه ْم َوفَي َ ْم أ َ ْ
د َبأ َ هو َل َ ْم َو َ
ْأ َم ْن ُ ْم قَا َل :يُ ْه َ
يُ ْه َ
س ُ
س ُ
س َواقُ ُ ْم َو َم ْن لَي َ
له َر َه ْم ث ُ هم يُ ْبعَث ُ َ
علَى نَيهاتَ َ ْم "
ون َ
َو َ
ّللا اب َْن ا ْل َقب َِْيه َة َقا َلَ :د َه َل ا ْل َح َار ُ ْب ُن أ َ َبي
وروى مسلم ( ٌ:)2882ع َْن ُ
ع َب ْي َد ه َ
سلَ َمةَ أ ُ َم ا ْل ُم ْْ َمنَ َ
ل ْ َو َ
ع ْن
سأ َ َال َها َ
ان َوأَنَا َمعَ ُ َما َ
َر َبيعَةَ َو َ
ع ْب ُد ه َ
ّللا ْب ُن َ
ين َف َ
علَى أ ُ َم َ
د بَ َه َوك َ
للهى
سو ُل ه َ
ّللا َ
ْش الهذَي يُ ْه َ
َان َذ َلََ فَي أَيه َام ا ْب َن الزبَي َْر فَقَالََْ :قَا َل َر ُ
ا ْل َجي َ
س ُ
ص
ّللاُ َ
سله َم َيعُوذُ عَا َذٌ َبا ْل َب ْي َ
علَ ْي َه َو َ
َ فَيُ ْب َع ُ َإلَ ْي َه َب ْع ٌ فَ َذ َذا َكانُوا َب َب ْيدَا َء َم ْن ا ْأل َ ْر َ
ه
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
د َب َه َمعَ ُ ْمَ ,ولَ َكنهُه
ْد بَ َم ْن َك َ
سو َل ه َ
ُه َ
ان ك ََار ًهاق قا َل :يُه َ
د بَ َ ْم فقلَُ  :يَا َر ُ
ّللا ف َكي َ
س َ
س ُ
ي بَ ْيدَا ُء ا ْل َم َدي َن َة "
يُ ْبعَ ُ يَ ْو َم ا ْل َقيَا َم َة َ
علَى َنيهتَ َه " َوقَا َل أَبُو َج ْع َ ٍر َه َ
ل ْ َو َ
لةُ أَنه َ ا
وروى مسلم( )2883وغيره :عن َ
ع ْب َد ه َ
ان يَقُو ُل :أ َ ْهبَ َرتْنَي َح ْ َ
ّللا ب َْن َ
ْش َي ْ ُزونَهُ َحت هى إَ َذا
ّللاُ َ
ي َ
علَ ْي َه َو َ
َ
للهى ه
سله َم يَقُو ُل :لَيَ ُْ هم هن َه َذا ا ْلبَيََْ َجي ٌ
س َمعََْ النهبَ ه
د َب َ ْم فَ َال
س َِ َ ْم َويُ َنادَي أ َ هولُ ُ ْم َ
له َر ُه ْم ,ث ُ هم يُ ْه َ
د َبأ َ ْو َ
ص يُ ْه َ
كَانُوا َب َب ْيدَا َء َم ْن ْاأل َ ْر َ
س ُ
س ُ
يَ ْبقَى َإ هال الش َهري ُد الهذَي يُ ْه َب ُر َ
سو َل ه َ
ّللا َ
ع ْن ُ ْم " وفي رواية له بل  ":أ َ هن َر ُ
للهى ه
ّللاُ
ع َد ٌد َو َال
سَْ لَ ُ ْم َمنَعَةٌ َو َال َ
َ
سيَعُوذُ بَ َ َذا ا ْلبَ ْي َ
َ ,يَ ْعنَي ا ْل َك ْعبَ َة ,قَ ْو ٌم لَ ْي َ
سله َم قَا َل َ
علَ ْي َه َو َ
د َب َ ْم "
ُ
ص ُه َ
س َ
ْش َحت هى َإ َذا كَانُوا َببَ ْيدَا َء َم ْن ْاأل َ ْر َ
ع هد ٌ يُ ْب َع ُ َإلَ ْي َ ْم َجي ٌ
الثالثة :إ هن كالً من أهل السنة والشيعة يْمنون ب ور الم دي في لهر الزمان
وأنه سيلي أمر المسلمين ,وسيمأل األرص عدال ً بعدما مل َ ل ًما وجوراً ,وقد
لحَ األحادي بذلَ كقوله للى هللا عليه وسلمَ ":ال تَقُو ُم ال ه
ساعَةُ َحتهى ت َ ْمت َ َل َ
ج َر ُج ٌل َم ْن َعتْ َرتَي ,أ َ ْو َم ْن أ َ ْه َل بَ ْي َتي ,يَ ْملَ ُْ َها
ص ُ ْل ًما َو ُ
عد َْوانًا قَا َل ث ُ هم يَ ْه ُر ُ
ْاأل َ ْر ُ
س ً
عد َْوانًا"رواه أحمد( )11331وغيره( )1عن أبي سعيد
ِا َو َ
عد ًْال َك َما ُم َل ََْ ُ ْل ًما َو ُ
قَ ْ
ج َر ُج ٌل
ص ُ ْل ًما َو َج ْو ًرا ,ث ُ هم يَ ْه ُر ُ
الهدري ,وفي رواية له( )11239بل  ":ت ُ ْم َأل ُ ْاأل َ ْر ُ
س ً
عد ًْال"
ِا َو َ
سعًا فَيَ ْم َأل ُ ْاأل َ ْر َ
ص َق ْ
س ْبعًا أَ ْو تَ ْ
َم ْن َعتْ َرتَي ,يَ ْم َلَُ َ
لكن الم دي الذي ينت ره الشيعة غير الم دي الذي يقول به أهل السنة
فأهل السنة يرون أنه سيولد في لهر الزمان ,ولم يولد حتى اكن ,وأنه من ولد
فاِمة بنَ النبي رةي هللا عن ا  ،وأن اسمه كاسم النبي للى هللا عليه وسلم
واسم أبيه كاسم أبي النبي للى هللا عليه وسلم ف و محمد بن عبد هللا ال ابن
الحسن( ,)2لورود اكحادي اللحيحة بذلَ كما في سنن أبي داود -والل له-
 - 1ورواه أيةًا أبو يعلى( )987وابن حبان( ) 6823والحاكم( )8674ولححه
 - 2ذكر الشير محمد بن إسماعيل المقدم مجمل ل اَ الم دي-عند أهل السنة -فقال:اسمه محمد بن عبد هللا
من أهل بيَ النبي للى هللا عليه وسلم ,من ولد فاِمة,أجلى الجب ة ,أقنى األند ,يللحه هللا في ليلة  ,تمالُ
وجورا ,فيملْها بعد هالفته قس ًِا وعدالً وذلَ في لهر الزمان يملَ سب سنين,
األرص قبل هالفته ل ًما
ً
يسقيه هللاُ ال ي َ وتهرج األرص نبات ا ,وتكثر الماشية ,وتع م األمة ,وتنعم في ع ده نعمة لم تنعم ا قِ,
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َال ٍم ع َْن َز ٍر ع َْن َ
ع ْب َد ه َ
ّللا بن مسعود:ع َْن النه َبي َ َ
للهى ه
والترمذي ولححه:ع َْن ع َ
ّللاُ
سله َم قَا َلَ ":ل ْو لَ ْم يَ ْب َ َم ْن الد ْنيَا إَ هال يَ ْو ٌم ,لَ َ
ّللاُ َذ َلََ ا ْل َي ْو َم َحتهى يَ ْبعَ َ فَي َه
َ
علَ ْي َه َو َ
ِ هو َل ه
س ُم أ َ َبي"
س ُم أ َ َبي َه ا ْ
س َمي َوا ْ
س ُمهُ ا ْ
اِ ُ ا ْ
َر ُج ًال َم َني أ َ ْو َم ْن أ َ ْه َل َب ْي َتي ,يُ َو َ
س ً
عد ًْال َك َما ُم َل ََْ ُ ْل ًما َو َج ْو ًرا" َوقَا َل َفي
ِا َو َ
َزا َد فَي َحدَي َ فَ ِْ ٍر ":يَ ْم َأل ُ ْاأل َ ْر َ
ص قَ ْ
س ْيَ َ
ب أ َ ْو َال ت َ ْنقَ َةي الد ْن َيا َحتهى يَ ْم َلََ ا ْلعَ َر َب َر ُج ٌل َم ْن أ َ ْه َل َب ْيتَي
َحدَي َ ُ
انَ ":ال ت َ ْذ َه ُ
يواِ اسمهُ اسمي"()1
َْ
َُ َ ُ ْ ُ
أما الشيعة االثنى عشرية فيرون أنه محمد بن الحسن العسكري ,وهواهمام الثاني
عشر عندهم ,الذي يلقبونه بالقا م ويقولون إنه ولد عام  255أو  256هك وقد
غاب غيبة ل رى ثم غيبة كبرى التي هو في ا اكن وهو غا ب في السرداب(, )2
ف و عندهم الحجة-إمام الزمان -وقد اهتل أح اد ابن سبأ هذه الشهلية الوهمية
كثيرا من الرواياَ التي ال ألل ل ا فانهدع ب م كثيرون ,وال حول
بنوا علي ا
ثم ْ
ً
وال قو إال باهلل ()3
وليأ ل ذه الشهلية وجو ٌد في الحقيقة إال في أذهان الشيعة االثنى عشرية فذن
الحسن العسكري لم ينجب ,بات ا سا ر المسلمين,
وقد أقر بذلَ من م بعص المنل ين المعتدلين الذين أرادوا الح  ,فقد قال حسين
الموسوي ":لقد تناول األخ ال اةل السيد أحمد الكاتب هذا الموةوع فبين أن
حاحا ,ويحثيه حث ًيا ال يعده عدًا ينزل عيسى بن مريم فيللي وراءه مما يستلزم أن يكون
َ
يعِي المال َل ً
معالرا هروج الدجال ألن عيسى عليه السالم يقتله-أي الدجال -بعد نزوله من السماء أهك من كتابه
الم دي
ً
الم دي م28:
- 1أبو داود(  )4282والترمذي(  )2230وقال الترمذي( :)505/4وفي الباب عن علي ٍ و أبي سعيد و أم
سلمة و أبي هرير " ورواه أحمد( ) 773عن أبي الِ يل عن علي رةي هللا عنه
 - 2وقد وة ل م الكذابون أهبار الم دي ال ا ب بعد موَ الحسن العسكري وحددوا مد غيابه ليِم نوا
أتباع م بأنه سيهرج بعد هذه المد وستكون ل م الدولة والعز  ,ولكن هاب ن م ولم يهرج حتى اكن ف لوا
يدلسون على أتباع م  ,ويبررون ذلَ بحج غير مقبولة فقد روى الكليني بذسناده إلى ألبه بن نباتة قال:
أتيَ أمير المْمنين عليه السالم فوجدته مت كرا ً ينكَ في األرص ,فقلَ  :يا أمير المْمنين مالي أراَ مت كراً
تنك في األرص أرغبة منَ في ا ق فقال  :ال وهللا ما رغبَ في ا ,وال في الدنيا يوما ً قِ ,ولكني فكرَ في
مولود يكون من ري ،الحادي عشر من ولدي هو الم دي الذي يمأل األرص عدالً وقسِا ً كما مل َ جوراً
و لما ً ,تكون له غيبة وحير ,يةل في ا أقوام وي تدي في ا لهرون ,فقلَ  :يا أمير المْمنين ! وكم تكون
الحير وال يبة ق قال  :ستة أيام أو ستة أش ر أو سَ سنين!! ,فقلَ  :وإن هذا لكا ن ق فقال  :نعم كما أنه
مهلو وأنى لَ ب ذا األمر يا ألبه ! أول َ هيار هذه األمة م هيار أبرار هذه العتر " الكافي ()338/1
 - 3وفي ت سير كنز الدقا ( )240/2قال ( :في كتاب كمال الدين وتمام النعمة  :بذسناده إلى ابن عباأ قال :
قال رسول هللا ( للى هللا عليه ولله وسلم )  :إن علي بن أبي ِالب ( عليه السالم ) إمام أمتي وهلي تي
جورا و ل ًما ،
علي ا من بعدي  ،ومن ولده القا م المنت ر الذي يمأل هللا به األرص قس ًِا وعدالً كما مل َ
ً
ونذيرا إن الثابتين على القول به في زمان غيبته ألعز من الكبريَ األحمر  ،فقام
بشيرا
والذي بعثني بالح
ً
ً
إليه جابر بن عبد هللا األنلاري فقال  :يا رسول هللا -للى هللا عليه ولله وسلم : -وللقا م من ولدَ غيبة ق
قال  :إي وربي " وليمحم هللا الذين لمنوا ويمح الكافرين " يا جابر إن هذا األمر من هللا ,وسر من سر هللا
 ،مِوي عن عباد هللا  ،فذياَ والشَ فيه  ،فذن الشَ في أمر هللا -عز وجل -ك ر ) وبعد أن ذكر الم سر هذا
الهبر الواةع كذبه لكل عاقل أعقبه قا الً ( واعلم أن هذا الهبر يدل بلريحه على ك ر أهل السنة  ،فذن م
شاكون في غيبة لاحب األمر ووجوده  ،وقد لرد في الهبر بأن الشَ فيه ك ر  ،فتبلر)!!
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اهمام الثاني عشر ال حقيقة له ،وال وجود لشهله ،وقد ك انا ال اةل المذكور
م مة البح في هذا الموةوع ،ولكني أقول :كيد يكون له وجود وقد نلَ كتبنا
المعتبر على أن الحسن العسكري -اهمام الحادي عشر -توفي ولم يكن له ولد،
وقد ن روا في نسا ه وجواريه عند موته فلم يجدوا واحد من ن حامالً أو ذاَ
ولد راج لذلَ كتاب (ال يبة للِوسي ( ،)74اهرشاد للم يد ( ،)345أعالم الورى
لل ةل الِبرسي ( )380المقاالَ وال ر لألشعري للقمي )102
وقد حق األخ ال اةل السيد أحمد الكاتب في مسألة نواب اهمام الثاني عشر،
فأثبَ أنك م قوم من ال َد َجلة ادعوا النيابة من أجل االستحواذ على ما يراد من
أموال الهمأ وما يلقى في المرقد أو عند السرداب من تبرعاَ أهك()1

و تذكر لنا كتب الشيعة ما سيلنعه اهمام الثاني عشر المعرود بالقا م أو المنت ر
عند هروجه ،وأش رها:
 -1يذبع العرب:
روى المجلسي عن أبي جع ر بما مهتلره :أن القا م-الم دي المنت ر -يسير
في العرب بما في الج ر األحمر وهو الذبع ()2
وروى أيةا ًعن أبي عبد هللا  قال :ما بقي بيننا وبين العرب إال الذبع ,وأومأ
بيده إلى حلقه()3
 -1حسين الموسوي/هلل ثم للتاريخ ص , 100-99:ومما يدل من رواياتهم على أن هذا المهدي لم يولد وال

وجود له أصالً :أن السلطات في ذلك الزمن جاءت بنساء إلى جواري الحسن العسكري فذكر بعضهن أن هناك
جارية بها حمل ,فجعلت في حجرة ووكل بها نحرير الخادم ( خادم الخليفة العباسي ) وأصحابه ونسوة معهم
 ...فلما دفن الحسن العسكري أخذ السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيو في المنازل والدور وتوقفوا

في قسمة ميراثه ,ولم يزل الذين وكلوا بحف الجارية التي توهم عليها الحمل الزمين حتى تبين بطالن الحمل,

فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر " أنظر:أصول الكافي للكليني ( )505/1

 -2المجلسي /بحار األنوار(  )318/52وأقول:هل يعقل أن يشهر القائم السيف علي العرب – وهو وآباؤه
منهم -ويذبحهم؟؟.
إن وراء هذه النصوص أيدي خفي ًة لعبت دو اًر خطي اًر في بث هذه السموم.هذه األيدي الشعوحية جعلت كسرى
قد خلص من النار ,إذ روى المجلسي عن أمير المؤمنين( :إن هللا قد خلصه -أي كسرى -من النار وان النار
محرمة عليه) (بحار األنوار.)4/41 :
 -3بحا ار ألنوار ( )349/52
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وروى أيةاً :ات
واحد()1

العرب فذن ل م هبر سوء ،أما إنه لم يهرج م القا م من م

وروى أيةا ً عن أبي عبد هللا  أنه قال :لو يعلم الناأ ما يلن القا م إذا
هرج ألحب أكثرهم أال يروه مما يقتل من الناأ حتى يقول كثير من الناأ:
ليأ هذا من لل محمد ،ولو كان من لل محمد لرحم()2
َ َ

 -2ي دم المسجد الحرام ،والمسجد النبوي
روى أبو بلير  :قال أبو عبد هللا عليه السالم  " :إذا قام القا م هدم المسجد
الحرام حتى يرده إلى أساسه ,وحول المقام إلى الموة الذي كان فيه  ،وقِ
أيدي بني شيبة  ،وعلق ا على باب الكعبة  ،وكتب علي ا  :هْالء سرا الكعبة "
()3

وبيهن المجلسي:أن أول ما يبدأ به -القا م -يهرج َه َذ ْين  -يعني أبا بكر وعمر-
رِبين غةين ويذري ما في الريع ويكسر المسجد ()4
و روى أبو بلير  ،عن أبي جع ر عليه السالم في حدي ِويل أنه قال  ":إذا قام
القا م  ،سار إلى الكوفة  ،ف دم ب ا أربعة مساجد  ،ولم يب مسجد على األرص له
شرد إال هدم ا  ،وجعل ا جماء "()5

 -3يقيم حكم لل داود:
وعقد الكليني بابًا في أن األ مة علي م السالم إذا

أمرهم حكموا بحكم
ر ُ

 -1بحار األنوار ( )333/52

 -2بحار األنوار ( )353/52
 -3بحار األنوار ()338/52

 -4بحار األنوار( .)386/52
 -5بحار األنوار(  )339/52وقال حسين الموسوي في كتابه هلل ثم للتاريخ (ص : )101:إن من المتعارف
عليه ،بل المسلم به عند جميع فقهائنا وعلمائنا أن الكعبة ليس لها أهمية ،وأن كرحالء خير منها وأفضل،
فكرحالء حسب النصوص التي أوردها فقهاؤنا هي أفضل بقاع األرض ،وهي أرض هللا المختارة المقدسة
المباركة ،وهي حرم هللا ورسوله وقبلة اإلسالم وفي ترحتها الشفاء ،وال تدانيها أرض أو بقعة أخرى حتى
محمد الحسين آل كاشف الغطاء يتمثل دائماً بـهذا البيت:
الكعبة .وكان أستاذنا السيد ه
بان علو الرتبة.
ومن حديث كرحال والكعبة  ......لكرحال َ
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البينة ثم روى عن أبي عبد هللا قال :إذا قام قا م لل محمد
لل داود ،وال يسألون َ
حكم بحكم داود وسليمان وال يسأل بينة()1
وقال أبو عبد هللا :لكأني ان ر إليه بين الركن والمقام يباي الناأ على كتاب
جديد()2
ولسَ أدري لماذا يحكم م دي م بحكم لل داود وال يحكم بالقرلن والسنةق أال يْكد
هذا أن واة هذه األهبار من أح اد ابن سبأ()3

الخاتمة
أرجو من هللا تعالى أن أكون قد وفقؤَ فيمؤا أردَ عرةؤه مؤن ال َؤ ْر الواةؤع بؤين
مؤؤن أهؤؤل السؤؤنة والجماعؤؤة ومؤؤن الشؤؤيعة االثنؤؤى عشؤؤرية فؤؤي الت سؤؤير ,وبيؤؤان
ت افَ ما بنى عليه هْالء الشيعة لراءهم ومعتقدات م فؤي ت اسؤيرهم فتزول ال رقؤة
سؤبُله
بزوال الشب ة ,فال يعقل أن تجتم األمة على لراء ومعتقداَ باِلؤة ,فالباِؤل ُ
 -1أصول الكافي (.)397/1
 -2بحار األنوار()135/52

 -3من الباحثين من يرى أن أصل التشيع ذو صبغة يهودية وذلك أل ن ابن سبأ كان أول من قال بالنص
والوصية ،والرجعة ،وابن سبأ يهودي ،وهذه اآلراء صارت بعد ذلك من أصول المذهب الشيعي .وقد قال بهذا
الرأي جمع من الباحثين منهم األستاذ أحمد أمين ،حيث قال" :فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة،
ِا
اما
وقالت الشيعة :إن النار محرمة على الشيعي إال قليالً كما قال اليهودَ{ :لن َت َم اسَنا الان ُار إال أَاي ً
ود ًة}[البقرة .]80:والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم :إن نسبة اإلمام إلى هللا كنسبة المسيح
ام ْع ُد َ

إليه[ "...انظر :فجر اإلسالم ص ]437 :ويرى جولد تسيهر أن فكرة الرجعة تسرحت إلى التشيع من طريق
المؤثرات اليهودية والنصرانية (انظر :العقيدة والشريعة ص .)215
ومن الباحثين من يرى القول باألصل الفارسي ( فارسية التشيع ) :ألن العرب تدين بالحرية ،والفرس يدينون
بالملك والوراثة في البيت المالك ،وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس ،فنظروا هذا
النظر نفسه إلى علي وذريته.
يقول الشيخ محمد أبو زهرة " :إنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا باألفكار الفارسية حول الملك والو ارثة ،والتشابه
بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح ،ويزكي هذا أن أكثر أهل فارس من الشيعة ،وأن الشيعة األولين
كانوا من فارس" [محمد أبو زهرة /تاريخ المذاهب اإلسالمية[ .]38/1 :وانظر:ابن حزم /الفصل] 273/2 :
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كثير ومتعدد مما يْدي إلى االهتالد ,أما الحؤ فلؤه سؤبيل واحؤد ممؤا يؤْدي إلؤى
الوحد واالجتماع ,لذا لن ينجع من يؤدعو إلؤى الوحؤد أوالتقريؤب بؤين المؤذاهب إال
بعد النجاد في القةاء على اكراء والمعتقداَ ال اسد التي أدَ إلؤى وقؤوع ال تنؤة
بؤؤين األمؤؤة ,ولؤؤن يؤؤتم لألمؤؤة ذلؤؤَ إال بؤؤالعود إلؤؤى سؤؤالد مجؤؤدها ,وأن تتؤؤولى هللا
ورسوله والمْمنين وعلى رأأ هْالء المْمنين :لحابة النبي األمؤين وأهؤل بيتؤه
الِيبين رةي هللا عن م أجمعين وأن تلتزم بما يلي:
-1
-2
-3
-4

العود إلى كتاب هللا تعالى الذي ال يأتيه الباِل من بين يديؤه وال مؤن هل ؤه
ف ؤؤو النب ؤ اللؤؤافي والمعجؤؤز الهالؤؤد والدسؤؤتور الؤؤذي تسؤؤتمد منؤؤه األمؤؤة
من ج ا ونورها
العود إلى ما ثبَ من سنة النبؤي لؤلى هللا عليؤه وسؤلم ألن ؤا أيةًؤا وحؤي
مؤؤن هللا تعؤؤالى ,وهؤؤي المؤؤذكر الت سؤؤيرية للقؤؤرلن ,فؤؤال يُ ؤؤم القؤؤرلن الكؤؤريم
على الوجه اللحيع إال ب ا
العود في ف م الدين إلى ما كان عليه أول هذه األمة ,إذ ال يللع لهر هذه
األمة إال بما للُع به أول ا
إنسؤان م مؤا عؤال شؤأنه ونبُؤل قؤدره يْهؤذ
عدم تقديأ أقوال الرجال إذ كؤل
ٍ
من كالمه ويُرد عليه إال الرسول للى هللا عليه وسلم فال ينب ؤي لمسؤلم أن
يقؤؤدم قؤؤوال ً علؤؤى قؤؤول هللا تعؤؤالى وقؤؤول رسؤؤوله لؤؤلى هللا عليؤؤه وسؤؤلم قؤؤال
تعالى { :يَا أَي َ ا الهذ َ
ّللا إَ هن
َين ل َمنُوا َال تُقَ َد ُموا بَ ْي َن يَؤ َدي َ ه َ
ّللا َو َر ُ
سؤو َل َه َواتهقُؤوا ه َ
{و َمؤؤا َكؤ َ
ؤان َل ُم ؤ ْْ َم ٍن َو َال ُم ْْ َمنَ ؤ ٍة َإ َذا
سؤ َؤمي ٌ َ
ّللا َ
ع َلؤؤي ٌم {الحجؤؤراَ 1:وقؤؤالَ :
هَ
َ
َ
َ
سؤؤولُهُ أ ْمؤؤرا ً أن يَ ُكؤ َ
قَ َ
ّللا
ّللاُ َو َر ُ
ؤون لَ ُ ؤ ُم ا ْل َهيَؤ َر ُ َمؤ ْن أ ْمؤ َؤر َه ْم َو َمؤؤن يَ ْعؤ َ
ةؤؤى ه
ؤم ه َ
ة هل َ
سولَهُ فَقَ ْد َ
ة َالال ً مبَينا ً {األحزاب 36:ولما ن ى عمر رةي هللا
َو َر ُ
عنؤؤه وهؤؤو أميؤؤر للمؤؤْمنين عؤؤن التمتؤ فؤؤي الحؤ هال ؤؤه اللؤؤحابة فؤؤي ذل ؤَ
ومؤؤن م ابنؤؤه عبؤؤد هللا ألن قولؤؤه لؤؤم يوافؤ السؤؤنة ,وقؤؤد ورد عؤؤن أ مؤة ال قؤؤه
كؤؤأبي حني ؤؤة والشؤؤافعي وغيرهمؤؤا مؤؤا ي يؤؤد تؤؤرَ كالم ؤؤم إذا هؤؤالد الس ؤنة,
وأي ً
ضااا ورد فااي كتااب الشاايعة عاان بعااا أئمااة أهاال البياات كجعفاار الصااادق
والرضااا رضااي هللا عنهمااا مااا حاصااله:ال تقبلااوا علينااا حااديث ًا إال مااا وافااق
القرآن والسنة " وقد سب بعص هذا

 -5أن يعذر المسلمون بعة م بعةًا فيما اهتل وا فيه من ال ؤروع التؤي يجؤوز في ؤا
الهالد بين العلماء ,إذ ال يْدي ذلَ إلى نقص أهو اهسالم
هذا وما كان من توفي فمن هللا الرحمن ,وما كان من زلؤل أو تقلؤير فمنؤي وهؤذا
شأن اهنسان  ,وحسبي أنؤي بؤذلَ قلؤارى ج ؤدي وأسؤأل هللا عؤز وجؤل أن ي ؤر
لي ما قلرَ فيه ,وأن يرزقني اههالم في القؤول والعمؤل وأن يرزقنؤا لؤذ الن ؤر
إلى وج ه الكريم ومرافقؤة رسؤوله فؤي جنؤاَ النعؤيم مؤ الؤذين أنعؤم هللا علؤي م مؤن
النبيين واللديقين والشؤ داء واللؤالحين وحسؤن أول ؤَ رفيقًؤا ولؤل الل ؤم علؤى
كثيراإلى يوم الدين
سيدنا محمد ولله ولحبه وسلم تسلي ًما
ً
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سبحان ربَ رب العز عما يل ؤكون وسؤال ٌم علؤى المرسلكككككككؤكين والحمؤد هلل رب
العالمكككككككين

بقلم
السيد مختار العاَري
مصر  -دمياط

أهم المراجع
أوالً :مراجع أهل السنة:
(أ) كتب احلديث:
 -1مالَ بن أنأ أبو عبدهللا األلبحي /موِأ اهمام مالَ /تحقي  :محمد فْاد عبد الباقي/
الناشر  :دار إحياء الترا العربي/ملر

424
This file was downloaded from QuranicThought.com

 -2محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البهاري الجع ي /لحيع البهاري /دار ابن كثير  /بيروَ/
الِبعة الثالثة  1407هك
 -3مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري /لحيع مسلم /تحقي  :محمد فْاد
عبد الباقي /دار إحياء الترا العربي  /بيروَ
 -4سليمان بن األشع أبو داود السجستاني األزدي /سنن أبي داود /تحقي  :محمد محيي
الدين عبد الحميد /دار ال كر
 - 5محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي  /سنن الترمذي /دار إحياء الترا العربي /بيروَ
 -6أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسا ي /المجتبى من السنن /تحقي  :عبدال تاد أبو
غد  /مكتب المِبوعاَ اهسالمية /حلب /الِبعة الثانية 1406هك
 -7محمد بن يزيد أبو عبدهللا القزويني /سنن ابن ماجه /تحقي  :محمد فْاد عبد الباقي/
دار ال كر  /بيروَ
 -8أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني  /مسند اهمام أحمد بن حنبل /مْسسة قرِبة
/القاهر
 -9عبدهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي  /سنن الدارمي /دار الكتاب العربي /بيروَ/
الِبعة األولى 1407هك
 -10محمد بن إسحا بن هزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري  /لحيع ابن هزيمة/
تحقي  :د محمد ملِ ى األع مي /المكتب اهسالمي /بيروَ 1390هك
 -11محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي/لحيع ابن حبان بترتيب ابن
بلبان /تحقي  :شعيب األرنْوِ  /مْسسة الرسالة /بيروَ /الِبعة الثانية  1414هك
 -12محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النيسابوري  /المستدرَ على اللحيحين/
تحقي  :ملِ ى عبد القادر عِا  /دار الكتب العلمية /بيروَ  /الِبعة األولى 1411هك
 -13علي بن عمر أبو الحسن الدارقِني الب دادي /سنن الدارقِني /دار
المعرفة/بيروَ  1386هك
 -14سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الِبراني /المعجم الكبير /تحقي  :حمدي بن
عبدالمجيد السل ي /مكتبة العلوم والحكم /المولل /الِبعة الثانية 1404هك
 -15أبو القاسم سليمان بن أحمد الِبراني /المعجم األوسِ/دار الحرمين  /القاهر
1415هك
 -16أبو القاسم سليمان بن أحمد الِبراني /المعجم الل ير : /المكتب اهسالمي /بيروَ/
الِبعة األولى  1405هك
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 -17أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموللي التميمي /مسند أبي يعلى /تحقي :
حسين سليم أسد /دار المأمون للترا  /دمش  /الِبعة األولى 1404هك
 -18أبو بكر عبد الرزا بن همام اللنعاني /ملند عبد الرزا  /تحقي  :حبيب الرحمن
األع مي /المكتب اهسالمي  /بيروَ /الِبعة الثانية 1403هك
 -19أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي /الملند في األحادي واكثار/
تحقي  :كمال يوسد الحوَ /مكتبة الرشد  /الرياص /الِبعة األولى 1409هك
 -20أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البي قي /سنن البي قي الكبرى /تحقي
 :محمد عبد القادر عِا /مكتبة دار الباز /مكة المكرمة  1414هك
 -21أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسا ي /سنن النسا ي الكبرى /دار الكتب العلمية/
بيروَ /الِبعة األولى  1411هك
 -22أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األلب اني /حلية األولياء وِبقاَ األل ياء /دار الكتاب
العربي /بيروَ /الِبعة الرابعة 1405هك
 -23اهمام أحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباني/فةا ل اللحابة -تحقي  :د ولي هللا
محمد عباأ  /الناشر  :مْسسة الرسالة – بيروَ /الِبعة األولى  1403 ،هك1983 -م
(ب) كتب التفسري وعلوم القرآن :
 -1أبؤؤو جع ؤؤر محمؤؤد بؤؤن جريؤؤر الِبري/ت سؤؤير جؤؤام البيؤؤان وت سؤؤير القؤؤرلن /بتحقي ؤ أحمؤؤد
شاكر/مْسسة الرسالة /الِبعة األولى2000م
 -2أبو محمد الحسين بن مسعود الب وي /معالم التنزيل /تحقي محمؤد النمؤر/دار ِيبة/الِبعؤة
الرابعة 1997م
 -3أبو ال رج ابن الجوزي/زاد المسير في علم الت سؤير/تحقي د محمؤد بؤن عبؤد الرحمن,وأبؤو
الم اجر/دار ال كر ببيروَ/الِبعة األولى1407هك
 -4أبو عبد هللا محمد بن أحمد القرِبي/الجام ألحكام القرلن/تحقيؤ عمؤاد البؤارودي وهيؤري
سعيد  /المكتبة التوفيقية/الِبعة األولى
 -5فهر الدين محمد بن عمر الرازي /م اتيع ال يب/دار ال كر /بيروَ
 -6أبو ال داء اسماعيل بن كثير /ت سير القرلن الع يم/مكتبة ملر/الِبعةاألولى
 -7عبد هللا بن عمر البيةاوي/أنوار التنزيل وأسرار التأويل/دار ال كر /بيروَ
 -8ش اب الدين محمد األلوسي /رود المعاني /دار إحياء الترا العربي/بيروَ
 -9محمد بن علي الشوكاني /فتع القدير /عالم الكتب
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 -10عبد الرحمن بن نالر السعدي/تيسير الكريم الرحمن في ت سير كالم الرحمن /دار المنار/
ملر
 -11الشنقيِي /أةواء البيان/دار ال كر للِباعة والنشر /بيروَ ِ/بعة 1990م
 -12د محمد سيد ِنِاوي /الت سير الوسيِ للقرلن الكريم/الرسالة /الِبعة الثانية
 -13د عبد هللا شحاته /ت سير القرلن الكريم/دار غريب للِباعة والنشربالقاهر
 -14لجنة مؤن العلماء/المنتهؤب فؤي ت سؤير القؤرلن الكؤريم/المجلأ األعلؤى للشؤ ون اهسؤالمية
بملر الِبعة الثانية عشر عام 1986م
 -15محمد علي اللابوني /ل و الت اسير/دار اللابوني/الِبعة التاسعة
 -16أبو بكر الجلام /أحكام القرلن  /تحقي  :محمد اللاد قمحاوي /دار إحياء الترا
العربي /بيروَِ/بعة 1405 :هك
 -17جالل الدين السيوِي /اهتقان في علوم القرلن  /تحقي محمد أبو ال ةل إبراهيم /مكتبة
دار الترا /القاهر
 -18د محمد حسين الذهبي/الت سير والم سرون/مكتبة وهبة /الِبعة السابعة عام200م
 -19محمد علي اللابوني/التبيان في علوم القرلن/دار عمر بن الهِاب/اهسكندرية
 -20محمود بؤن عمؤر الزمهشؤري (المعتزلي)/ت سؤير الكشؤاد ِ/بعؤة ملؤِ ى البؤابي الحلبؤي
وأوالده بملرِ/بعة عام1966م
(ج) كتب أخرى منوعة :
 -1محمد بن سعد/الِبقاَ الكبرى /دار لايد /بيروَ
 -2م حمد بن جرير الِبري /تارير األمم والملوَ/مْسسة األعلمي للمِبوعاَ/بيروَ
 -3أبو الحسن األشعري/مقاالَ اهسالميين واهتالد المللين/تحقي محمد محيؤي الؤدين عبؤد
الحميد/مكتبة الن ةة الملرية/الِبعة الثانية 1389هك
 -4الحاف الهِيب الب ؤدادي/تارير ب ؤداد/تحقي ملؤِ ى عبؤد القؤادر عِؤا/دار الكتؤب العلميؤة
/الِبعة األولى 1997م/بيروَ
 -5تقي الدين أبو العباأ أحمد بن عبؤد الحلؤيم بؤن تيميؤة/من اج السؤنة النبويؤة فؤي الؤرد علؤى
الشيعة والقدرية/تحقي د محمد رشاد سالم/مْسسة قرِبة/الِبعة األولى1406هك
 -6الحاف ابن كثير/البداية والن اية/دار المنار/الِبعة األولى
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 -7الحاف شمأ الدين الذهبي/ميزان االعتدال/دار المعرفة /بيروَ
 -8الحاف الذهبي/سير أعالم النبالء /تهري شعيب األرنْوِ,وتحقيؤ أكؤرم البوشي/مْسسؤة
الرسالة /بيروَ/الِبعة التاسعة1993
-9الحؤؤاف ابؤؤن حجؤؤر العسقالني/لسؤؤان الميزان/مْسسؤؤة األعلمؤؤي للمِبوعؤؤاَ /بيروَ/الِبعؤؤة
الثانية1971م
 -10الحؤؤاف ابؤؤن حجر/تقريؤؤب الت ؤؤذيب/تحقي ملؤؤِ ى عبؤؤد القؤؤادر عِؤؤا/دار الكتؤؤب العلميؤؤة
بيروَ/الِبعة الثانية 1995م
 -11الحؤؤؤ اف ابؤؤؤن حجؤؤؤر العسؤؤؤقالني /فؤؤؤتع البؤؤؤاري شؤؤؤرد لؤؤؤحيع البهؤؤؤاري/دار المعرفؤؤؤة /
بيروَ/الِبعة الثانية
 -12ابن أبي العز الحن ي /شرد العقيد الِحاوية/دار الحدي ِبعة 2000م
 -13د محمد أبو زهو/الحدي والمحدثون /المكتبة التوفيقية /القاهر
 -14د نالر عبد هللا الق اري/ألول مذهب الشيعة اهمامية االثنى عشريةِ/بعة الجامعة
 -15د علي أحمد السؤالوأ /مؤ الشؤيعة االثنؤى عشؤرية فؤي األلؤول وال ؤروع /دار التقؤوى/
ملر
 -16محمد أبو زهر /ألول ال قه/دار ال كر العربي/القاهر
 -17د محمد سليمان األشقر /الواةع في ألول ال قه/دار الن ا أ/بيروَ
 -18د سليمان عبد هللا السلومي/ألول اهسماعيلية/دار ال ةيلة /الرياص
 -19عثمان الهميأ/حقبة من التارير /دار اهيمان باهسكندرية
 -20أحمد أمين/فجر اهسالم /ال ي ة الملرية العامة للكتاب ِبعة عام 1996م
-21عِية قابل نلر/غاية المريد في علم التجويد/دار التقوي/الِبعة السابعة2000م
 -22محمد بن إسماعيل المقدم/الم دي/الدار العالمية باهسكندرية/الِبعة الثامنة
 -23د محمود عبد الرحمن عبد المنعم/معجم الملِلحاَ واألل ا ال ق ية/دار ال ةيلة
 -24اهمام محمد عبده /شرد ن

البالغة/دار الزها ر بقم/الِبعة األولى 1412هك

 -25محمد هليل هراأ/شرد العقيد الواسِية /دار اكثار /الِبعة األولى2003م
ثانيًا  :مراجع الشيعة اإلمامية:
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(أ) كتب األحاديث :
 -1محمد بن يعقوب الكليني/الكافي/دار الكتب اهسالمية
 -2ابؤؤن بابويؤؤه القمؤؤي أبؤؤو جع ؤؤر محمؤؤد بؤؤن علؤؤي  /مؤؤن ال يحةؤؤره ال قيه/مْسسؤؤة النشؤؤر
اهسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم/الِبعة الثانية
 -3أبو جع ر محمد بن الحسن الِوسي /االستبلار  /دار الكتب اهسالمية  ِ /ران
 -4الِوسي /ت ذيب األحكام  /دار الكتب اهسالمية /الِبعة الرابعة  ِ /ران
 -5محمؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤاقر ا لمجلسؤؤؤؤؤؤي /بحؤؤؤؤؤؤار األنوار/تحقيؤؤؤؤؤؤ محمؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤاقر الب بودي/مْسسؤؤؤؤؤؤة
الوفاء/بيروَ/الِبعة الثالثة
 -6الحر العاملي /وسا ل الشيعة/تحقي :محمد الرازي /دار إحياء الترا العربي/بيروَ
 -7الميرزا النوري  /مستدرَ الوسا ل /مْسسة لل البيَ هحيؤاء التؤرا /بيؤروَ /الِبعؤة
الثانية 1988م
 -8الميرزا النوري /هاتمة المستدرَ /مْسسؤة لل البيؤَ علؤي م السؤالم هحيؤاء التؤرا  /قؤم/
الِبعة األولى 1415هك
 -9السيد البروجردي/جام أحادي الشيعة/المِبعة العلمية بقم
 -10الشريد الرةي:الهِب المنسؤوبة إلؤى اهمؤام علؤي رةؤي هللا عنؤه /ن ؤ البالغؤة/تحقي
لبحي اللالع/دار الكتب اللبنانيِ/بعة1387هك
(ب) كتب التفسري وعلوم القرآن:
 -1علؤؤي بؤؤن إبؤؤراهيم القمي/ت سؤؤير القمي/تحقي ؤ السؤؤيد ِيؤؤب الجزا ري/مْسسؤؤة دار الكتؤؤاب
للِباعة والنشر بقم
 -2محمؤؤد بؤؤن مسؤؤعود العياشي/ت سؤؤير العياشؤؤي/المكتبة العلميؤؤة اهسؤؤالمية لل ؤاحب ا محمؤؤود
الكتابجي
 -3الحسن العسكري/الت سيرالمنسوب إلى العسكري /مدرسة اهمام الم دي بقم/الِبعة األولؤى
1409هك
 -4أبؤؤؤو جع ؤؤؤر محمؤؤؤد بؤؤؤن الحسؤؤؤن الِوسؤؤؤي/التبيان فؤؤؤي ت سؤؤؤير القرلن/تحقيؤؤؤ أحمؤؤؤد حبيؤؤؤب
العاملي/مكتب اهعالم اهسالمي /الِبعة األولى 1409هك
 -5ال ةل بن الحسن الِبرسي/مجم البيان/مْسسة األعلمي/بيروَ/الِبعة األولى 1995م
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 -6ال ةؤؤل بؤؤن الحسؤؤن الِبرسؤؤي/جوام الجام /مْسسؤؤة النشؤؤر اهسؤؤالمي التابعؤؤة لجماعؤؤة
المدرسين بقم
 -7المؤؤؤؤؤولى محسؤؤؤؤؤن الملقؤؤؤؤؤب بؤؤؤؤؤال يص الكاشاني/اللؤؤؤؤؤافي فؤؤؤؤؤي ت سؤؤؤؤؤير كؤؤؤؤؤالم هللا/مكتبؤؤؤؤؤة
اللدر/بِ ران/الِبعة الثانية 1416هك
 -8المولى محسن الملقب بال يص الكاشاني/الت سيراأللؤ ى /مكتؤب اهعؤالم اهسؤالمي/الِبعة
األولى 1418هك
 -9ا بؤن جمعؤة العروسؤؤي الحويزي/ت سؤير نؤور الثقلين/تحقيؤ السؤيد هاشؤم المحالتي/مْسسؤؤة
إسماعيليان للِباعة والنشر/قم
 -10الميؤؤرزا محمؤؤد المش دي/ت سؤؤير كنؤؤز الدقا /مْسسؤؤة النشؤؤر اهسؤؤالمي التابعؤؤة لجماعؤؤة
المدرسين بقم
 -11السيد محمد حسين الِباِبا ي /الميؤزان فؤي ت سؤير القرلن/منشؤوراَ جماعؤة المدرسؤين
بالحوز بقم
-12السيد عبد هللا شبر/ت سير القرلن الكريمِ/بعة مرتةى الرةوي
 -13نالر مكارم الشيرازي/األمثل في ت سير كتاب هللا المنزل /قسم الترجمة والنشر لمدرسؤة
أمير المْمنين
 -14أبو القاسم الهو ي/البيان في ت سير القؤرلن/دار الزهؤراء للِباعؤة والنشؤر/بيروَ/الِبعة
الرابعة 1975م
 -15محمد جواد م نية/الت سير المبين/دار التعارد/بيروَ
 -16المحق األردبيلي/زبد البيان/تحقي محمد باقر الب بودي/المكتبة المرتةوية بِ ران
 -17القِب الراوندي /فقه القرلن /مكتبة النج ي المرعشي /الِبعة الثانية 1405هك
(ج) كتب أخرى متنوعة :
 -1ا لشؤؤير اللؤؤدو ابؤؤن بابويؤؤه /االعتقؤؤاداَ فؤؤي ديؤؤن اهماميؤؤة/دار الم يؤؤد للِباعؤؤة والنش ؤر
بيروَ/الِبعة الثانية 1993م
 -2الشؤؤؤير الم يؤؤؤد /أوا ؤؤؤل المقؤؤؤاالَ /تحقيؤؤؤ إبؤؤؤراهيم األنلؤؤؤاري /دار الم يؤؤؤد ببيروَ/الِبعؤؤؤة
الثانية1993م
 -3الشير الم يد /رسالة المتعة /دار الم يد للِباعة والنشر والتوزي  /بيروَ  /الِبعة الثانية
1993م
 -4الشير الم يد /األمالي /دار الم يد للِباعة والنشر والتوزي  /بيروَ
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 -5محمد بن الحسؤن الحؤر العاملي/اهيقؤا مؤن ال جعؤة بالبرهؤان علؤى الرجعة/الِبعؤة العلميؤة
بقم
 -6الشير األميني/كتاب ال دير/دار الكتاب العربي/بيروَ/الِبعة الرابعة 1977م
 -7عبد هللا الممقاني/تنقيع المقال /الِبعة المرتةوية/النجد ِبعة 1348هك
 -8أبو القاسم الهو ي/معجم رجال الحدي /منشوراَ مدينة العلم بيروَ/الِبعة الثالثة
 -9السيد حسن اللدر/ن اية الدراية/تحقي ماجد ال رباوي/نشر المشعر بقم
 -10أبو ال ةل حاف يان البابكي/رسا ل في دراسة الحدي /دار الحدي للِباعة والنشر بقم
 -11علي الكوراني العاملي/علر ال ور/مكتب اهعالم اهسالمي بقم
 -12الهوميني/الرسؤؤا ل/تحقي  :مجتبؤؤى الِ رانؤؤي /مْسسؤؤة اسؤؤماعيليان للِباعؤؤة والنشؤؤر
والتوزي ِ /بعة 1385هك
 -13محمد جواد م نية/الشيعة والحاكمون /دار التعارد/بيروَ /الِبعة الرابعة
 -14السيد حامد النقوي/هاللة عبقاَ األنوار /مْسسة البعثة  /طهران.
 -15الشير المحمودي /ن

السعاد /دار التعارد بيروَ/الِبعة األولى 1976م

 -16أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي /مروج الذهب (  )92/3بتحقي ملِ ى
السيدِ /بعة المكتبة التوفيقية/ملر
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الف:رس
رقم الل حة

الموةوع
المقدمة
بين يدي البح
القسم األول:القرلن بين أهل السنة والشيعة االثنى عشرية
تعريد القرلن
اعتقاد الشيعة االثنى عشرية في القرلن
ح

هللا تعالى للقرلن

قول جم ور الشيعة االثنى عشرية بالتحريد
قول بعة م بعدم التحريد
جم القرلن
القراءاَ المتواتر
النسر في القرلن
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عالقة السنة بالقرلن
القسم الثاني :الت سير بين أهل السنة والشيعة االثنى عشرية
ما هو الت سير بالمأثور
هل فسر الرسول للى هللا عليه وسلم القرلن كله ق
اللحابة الم سرون
ِبقاَ التابعين الم سرين
ما موقد الشيعة االثنى عشرية من الت سير بالمأثور

رقم الل حة

الموةوع
ما معنى الت سير بالرأي
ما معنى الت سير اهشاري
ما العلوم التي يحتاج ا الم سر
ما اكداب التي ينب ي أن يتلد ب ا الم سر
موقد الزيدية من الت سير
موقد اهسماعيلية الباِنية من الت سير
موقد االثنى عشرية من الت سير
موق م من األ مة وأثر ذلَ في ت سيرهم

.

تأثرهم بآراء المعتزلة وأثر ذلَ في ت اسيرهم
تأثرهم بمذاهب م ال ق ية واأللولية
أثر الت سير الباِني في تالعب م بالنلوم
القسم الثال :أمثلة من الت اسير لبعص اكياَ التي بنؤى علي ؤا الشؤيعة اهماميؤة أحكؤام وعقا ؤد
تهالد أهل السنة
ت سير ما استدلوا به على وجوب اهمامة لعلي :
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 -1الما د 56-55 :
-2الما د 3 :
 -3الما د 67 :
ت سير ما استدلوا به على علمة األ مة:
 -1البقر 124 :
 -2األحزاب 34-32 :
 -3النساء59 :

رقم الل حة

الموةوع

أمثلة من ت سير بعص اكياَ التي – بزعم م -نزلَ في فةل األ مة :
 -1البقر 143 :
 -2لل عمران110 :
 -3التوبة105 :
 -4اهسراء 71 :
ت سير لية المباهلة
أمثلة من ت سير بعص اكياَ التي يقولون في ا بأن األمة لمؤَ لل البيؤَ وتبؤين مؤوق م مؤن
اللحابة:
 -1النساء169-165 :
 -2األنعام63 :
 -3النساء137:
 -4النساء53-49 :
 -5التوبة40 :
 -6ال تع29 :
 -7التحريم5-1 :
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مثال من ت سير ما استدلوا به على عقيد البداء
مثال من ت سير ما استدلوا به على عقيد الرجعة
ت سير األية التي يستدلون ب ا على عقيد التقية
أمثلة من الت سير تبين تأثرهم بآراء المعتزلة:
 -1األنبياء 2 :
 -2القلم 88 :
 -3القيامة 23-22:

رقم الل حة

الموةوع

أمثلة من ت سير ما استدلوا به على لرا م ال ق ية المهال ة ألهل السنة:
 -1البقر 223-222 :
 -2النساء24-23 :
 -3الما د 6:
 -4األن ال 41 :
 -5الحشر10-7:
 -6النمل 16-15:
 -7الِال 2-1 :
 -8لياَ المواري من سور النساء
كافراق
مثال من الت سير يبين هل ماَ أبو ِالب مسل ًما أم
ً
مثال من الت سير يبين حال ال المين عند الموَ أو في اكهر أو عند هروج الم دي
الهاتمة
أهم المراج
ال رأ
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