
 
 
 
 
 
 
 

 الوالیة آیة تفسیر
 املیاجني   األمحدي   يعل املریزا اهلل آیة

 
 طالنقا الفقید املؤل ف یورد. املائدة سورة 45 آیة هی و الوالیة، آیة عن املقال یتحد ث :الملّخص
 یستعرض ث  . نارامل تفسری و اللغة و القرآن فی ورد حسبما «ول  » کلمة معنی و لآلیة التفسرییة

 اظبألف یتعل ق منها قسم. عنها جییب و 7املؤمننی أمری إمامة علی اآلیة داللة علی إشکال عشرة
 ،الول   کلمة معنی و النصاری، و الیهود يف اآلیة سیاق و ،«آمنوا الذین» فی اجلمع کصیغة اآلیة،

 املسائلب یتعل ق اإلشکاالت من اآلخر القسم أم ا. ياملاض ال باالستقبال «یؤتون» کلمة ورود و
 احتجاج عدم و ،يتاآل يف مریاملؤمننیأ والیة علی اآلیة داللة و اآلیة، نزول سبب کاعتبار احلدیثیة،

 حنی قلبال استغراق و الواجبة، الزکاة داءأ علی تأخریه و إمامته، علی اآلیة هبذه 7امریاملؤمننی
 . املقال صدر فی للمؤلف موجزة ترمجة ورد و مر ة ألول املقال تنشر. الصالة

 عن واباجل اإلمامة؛ نصوص الصدقة؛ ؛الول   کلمة معنی الوالیة؛ اإلمامة؛ :المفتاحّیة الکلمات
 . املیاجني األمحدي يعل الشبهات؛
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  تصدیر
 ةأربع مسافة علی بورسخلو قریة يف 5454 سنة املیاجني األمحدي يعل املریزا اهلل آیة مساحة ولد   

 علماء من يعل حسنی املال والده کان و ،إیران يف آذرباجیان حمافظة يف میانة مدینة من فراسخ
 . الزراعة يف لهعم علی یعتاش و الناس إرشاد و التبلیغ مهمة میارس کان و املنطقة تلک يف الدین

 درس حضر و میانة إلی توج ه 5441 عام يف و والده، ید علی الکتابة و القرائة يعل املریزا تعل م   
 مهدي مریزا جاحلا  ید علی أیضا   درس کما العريب ، األدب یده علی درس و حج يت حممد أيب الشیخ

 و شخصی ته بلورة و حیاته يف کبری أثر للزنوزي   کان و الزنوزي، علی لطف الشیخ و جدیدي
 . مسریته و دراسته

 ذی شهر يف توج ه ث أشهر، عد ة فیها مکث و تربیز إلی الزمن من مدة األمحدي   الشیخ هاجر   
 لشیخا و الطباطبائي، القاضي حسنی السید: منهم أعالمها، درس حضر و قم، إلی 5434 القعدة

 کاظم یدالس و الربوجردي، حسنی السید و املرعشي، الدین شهاب السید و امللک، کافی أمحد
 هاشم ااملریز  و الگلپایگاين، رضا حممد السید و الداماد، حمقق حممد السید و الشریعتمداري،

 . لیهمع اهلل رضوان اخلمیين اهلل روح السید و الطباطبائي ، حسنی حممد السید و اآلملي،
. العقائد و األخالق و األصول و الفقه یدر س کان و سنة، ست نی مدی علی قم يف حضوره کان   

 و مبتکرة ؤل فاتهم أکثر و التألیف، و بالبحث أیضا   یهتم   کان بالت دریس، انشغاله جانب إلی و
 الترب ک، ،األرض علی السجود الشیعة، مواقف الرسول، مکاتیب: منها نذکر. موضوعها يف جدیدة
 . محزة أيب دعاء شرح طالب، أيب بن عقیل األئم ة، مکاتیب اإلسالم، يف األسری

 أهل خدمة يف السعي و التقوی فی قضاها عام 54 مضي   بعد 5541 سنة اهلل رمحه تويف     
 . املقد سة قم يف املعصومة السیدة حرم يف الطاهر جثمانه دفن و ،:البیت

 تصر فنا حتت ضعهاو  التی خمطوطاته إحدی مر ة ألول تنشر اليت الوالیة آیة تفسری يف الرسالة هذه   
 . املیاجني   األمحدي حممد األستاذ املؤلف، جنل
 الر سالة هذه نشرل بتوفیقنا تعالی اهلل نشکر لألستاذ، الت قدیر و الشکر جزیل نقد م إذ حنن و   

 تراث لنشر قنایوف   أن و الواسعة، برمحته سبحانه اهلل یتغم ده أن املؤل ف لسماحة داعنی القی مة،
 . الن صری نعم و املولی نعم إن ه األبرار، علمائنا

**** 
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 بطال   على دروسي لقيأ و ق.ه5434 يف( حقاىن مدرسة) املنتظریة املدرسة يف درسأ كنت   
 حيضرين ما هلم لفص  أ و علیه الل ه رضوان الدین شرف للعالمة املراجعات كتاب حول الدینیة العلوم

 فبلغ .تتبعيو  واطالعي علمي وقلة باعي قصر على اعرتايف مع ،والسنة الكتاب حسب الوالیة يف
ا: »الكرمیة األیة تفسری يف البحث ىلإ حبثنا  یُقیُمونَ  المذینَ  آَمُنوا المذینَ  وَ  َرُسولُهُ  وَ  الل هُ  َولِیُُّكمُ  إَّنم

 ورد وما ةاملبارك یةاآل معىن عن البحث يف التوسع فأحببت ،1«راِكُعونَ  ُهم   وَ  الزمكاةَ  یُ ٔوتُونَ  وَ  الصمالةَ 
 :الصورة هبذه فجاء فیها لقیتأ ما كتبت ث ،داللتها يف یقال وأ قیل ما و فیها

 هذا 6الل ه رسول تطبیق يف خرىأ بعبارة و 7علي والیة يف نزوهلا على ةدال   النصوص. 5
 الباب/ 5 ج 2املرام غایة :الواردة األحادیث هذه على الوقوف يف راجع. 7علي على اخلطاب

 3التنزیل وشواهد ،اخلاصة طرق من حدیثا 53 و السنة طرق من حدیثا   45 فیها 53و 51
 والدر ،533  4/544ج و 4/44ج 4والغدیر ،طرقهم من حدیثا   44 جتد 5/535ج للحسكاين

 ،455و4/414 وج 4/433 ج 6حقاقإلا ملحقات و ،الكرمیة األیة تفسری يف 4/434 ج 5املنثور
 الطربي هامش 9النیسابوري وتفسری، 3/513 ج 8الطربي وتفسری، 413و 44/514 ج 7 والبحار

 13الرازي تفسری و 12والطرائف 11الربهان كذا و ،اآلیة تفسری يف 10ونورالثقلنی ،554  3/534 ج
، 54  4/51 ج 15الشايف وتلخیص، 543  544 ص 14اهلدى لعلم الشايف و، 54/44 ج

 .551 ص 17واملراجعات 45  55/ 3 ج 16واملیزان
                                                           

 .55املائدة، آ يه  .1

 .81و  81، ابب 5ـ  22، ص 2ج غاية املرام و جحة اخلصام، . 2

 .868، ص 8شواهد التزنيل لقواعد التفضيل، ج . 2

 .855، ص 2و ج  52، ص 2الغدير، ج . 4

 .801، ص 2ادلر املنثور يف التفسري املأ ثور، ج . 5

 .211، ص 2احقاق احلق، ج . 6

 .812، ص 25حبار ال نوار، ج . 7

 ذيل آ يه رشيفه. 816، ص 6جامع البيان، ج . 8

 .605، ص 2تفسري غرائب القرآ ن و رغائب الفرقان، ج . 9

 .612، ص 8تفسري نور الثقلني، ج . 10

 .171، ص 2الربهان يف تفسري القرآ ن، ج . 11

 .17، ص 8الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، ج . 12

 ، ذيل آ يه.25، ص 82التفسري الكبري مفاتيح الغيب، ج . 13

 .287 ، ص2الشايف يف الامامة، ج . 14

 .80، ص 2تلخيص الشايف، ج . 15

 .81، ص 6املزيان، ج . 16

 .10، املراجعة 871املراجعات، ص  17.
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 على سبحانه لل ها والیة من الكرمي القرآن يف ورد ما تعاىل و سبحانه لل ه الثابتة والیة من املراد. 4
 ِمنَ  ُُي رُِجُهم   آَمُنوا ذینَ الم  َوِلُّ  الل هُ : »تعاىل قوله يف كما ،عباده على تعاىل الل ه والیة و خملوقاته

 ،عباده ىعل تعاىل و سبحانه احلق والیة اثبات على املشتملة اآلیات وكذا، 1«النُّورِ  إىَل  الظُُّلماتِ 
 .ءشى كل يف واحلكم مرواأل اخللق له ن  أ هي و

 ةوحد ىلإ یعازاإ الوالیة لفظ یكرر   ومل 6للرسول مر األ له يأ   الوالیة هذه الكرمیة اآلیة ثبتأ   
 اآلیات لیهإ یشری كما 6للرسول ثابتة املخالفة حرمة و الطاعة وجوب مبعىن فهي ؛منها املراد

 الل هَ  أطیُعوا» و 3«الل هَ  أطاعَ  فَ َقد   الرمُسولَ  یُِطعِ  َمن  » و 2«لُِیطاعَ  إال   َرُسول   ِمن   أر َسل نا ما وَ » :الكرمیة
 وَ  الل هُ  َقَضى إذا ُمٔوِمَنة   ال وَ  ِلُمٔوِمن   كانَ  ما وَ »و 5«والرمسول الل ه َوأطیُعوا»و  4«الرمُسولَ  أطیُعوا وَ 

رَیَةُ  هَلُمُ  َیُكونَ  أن   أم ر ا َرُسولُهُ   7«.ُهوافَان  تَ  َعن هُ  ََناُكم   ما وَ  َفُخُذوهُ  الرمُسولُ  آتاُكمُ  ما وَ » و 6«اخلِ 
 و الوالیة هذه له نمَ  املؤمننی من ن  أ مجاال  إ فثبت ،األوصاف هبذه صفنیاملت   للمؤمننی ثبتهاأ ث   

 فنصأ ملن فیه مریة ال واضح ذلك و ،ذكرنا ما عدا آخر ءشى هنا املراد لیس و .الطاعة وجوب
 .منها املراد حدةبو  حيكم فالسیاق ،الكرمیة اآلیة يف الول كلمة تكرار عدم مع ماسی   ،العسف ترك و

 یقولون ماَن   ترى أال .املعىن هذا يف ظاهرة( القرائن عن النظر قطع مع) اللغة حبسب الول   بل   
 یصفون و ،املرأةو  والطفل املیت مرأ تدبری میلك كان ذاإ املرأة ول   وأ الطفل ول   وأ املیت ول   فالن

 السلطان قالی كذا و ،والعفو بالقود املطالبة لیهمإ كانت حیث من الدم ولیاءأ مباَن   املیت عصبة
 :الكمیت قال كما ،له ول   ال من ول   والسلطان ،الرعیة مرأ ول  

 ولی ه بعد مراأل ول   نعم و
 املؤدب نعم و التقوى منتجع و

 8راد ول األمر والقائم بتدبریه.أو اَّنا 
من كان  لة كل  يف اجلمو  ،حق  و مثله املوىلأي أالذي هو اوىل  قال املرب د يف كامله: تأویل الول     

                                                           
 .257البقرة / . 1

 .61النساء، آ يه . 2

 .51النساء، آ يه . 2

 .51النساء، آ يه . 1

 .22آ ل معران، آ يه . 5

 .26الاحزاب، آ يه . 6

 .7احلرش، آ يه . 7

 .5، ص 2. راجع : املناقب، ج 8
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 1وىل به يف العرف اللغوي.أنه ولی ه و أبتدبریه یوصف ب و متحققا  ألمر  والیا  
قة النسبة والدین والصدان حیث املكان و القرب مِ ه )بعد ذكره معىن الول: ان   2و قال الراغب   

لوالیة )بالفتح( او قیل: الوالیة )بالكسر( و  ،واألعتقاد(: والوالیة النصرة و الوالیة تول األمروالنصرة 
 ىل آخرما قال.إتول األمر والوال واملوىل یستعمالن يف ذلك...  واحدة و حقیقته

ذلك قرن مع و ل ،الوالیةن الكرمي یفید ما ذكرنا من معىن آالقر والتدبر يف موارد استعماله يف    
حد فهو أ مرأن ول  م ن  أنصف و ترك العصبیة أر و بل یظهر ملن تدب   ؛االستعمال كثریا   النصری يف

خص مر هذا الشأي هؤالء یل كل    ن  والناصر والصهر فقد الول فیها أل احملب   ا استعماله يفم  أو  .هولی  
و أ ما تام  إحد أفالوالیة لشخص على  ،لفظیا   اشرتاكا   ،مشرتكا   للول   ا معان  حناء ال أَن  بنحو من األ

لِیاُء بَ ع ض  یَأ ُمُروَن بِ  َو ال ُمٔوِمُنوَن وَ » :قال تعاىل .من جهة دون جهة ال َمع ُروِف ال ُمٔوِمناُت بَ ع ُضُهم  أو 
و َن َعِن یَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َو یَ ن هَ » :الوالیة بقوله تعاىلث بنی  جهة حی 3«َو یَ ن َهو َن َعِن ال ُمن َكرِ 

 زید عمروا   يیلو كذا الیقال  ،ه و ولده مكان حيبزوجت يه الیقال یلن  أو یشهد لذلك  .«ال ُمن َكرِ 
و  ها حب  فیواملواالت  الوالیة هلا معىن یشمل النصرة واحلب   ن  إ :ن شئت فقلإو  .مكان ینصر

 نصیحة خاصة.نصرة و 
وقد سأل  .ألمر ااه من تول  قد فس ر الول واملوىل يف تفسریه املنار مبا ذكرن 4هذا صاحب املنار   

ق حیث فر   5؟بغضتينأو  حببت علیا  أو عادیتين و  تعاىل احلجونیة: مل والیت علیا   لعنه الل ه معاویة
ما  بدا  أ هين الل  و يف الزیارة اجلامعة: فثبت   .مقابل البغض الوالیة مقابل املعاداة واحلب  بینهما و جعل 

 6حمبتكم.حییت على مواالتكم و 
رادوا حتریف اآلیات أحیث  ،يف البنی 7طالبمریاملؤمننی علي بن أيبأولعمري لومل یكن والیة    
ي اه احلقیق على معنال  إحد منهم حيمل الول واملوىل أمل یكن  ،حادیث الوالیة هبذه التسویالتأو 

 لفظ علیها اال  ال اليت الحيمل ازاتاملَ و أو املصادیق النادرة أدون هذه املعاين البعیدة  الذي ذكرناه
 احلمل على املعىن احلقیقي.مكان إبعد عدم 

                                                           
 .82، ص 2. هذه العبارة ليست موجودة يف الاكمل، بل يف كتاب آ خر للمرّبد غري موجودة نسخته. راجع: تلخيص الشايف، ج 1

 «.وىل»، مادة 557. املفردات يف غريب القرآ ن، ص 2

 .78. التوبة /3

 .10، ص 2. تفسري القرآ ن احلكمي الشهري بتفسري املنار، ج 4

 .72ص ، ابن طيفور، . بالغات النساء5

 .276، ص 2، ج 7. عيون آ خبار الرضا6



    

 





11 

سری
تف

 آیة 
الیة

الو
 

 

و قال ..«: .الل ُه َوِلُّ المذیَن آَمُنوا »يف تفسری قوله تعاىل:  4/51يف ج  1قال صاحب املنار   
 ،ور املؤمننیتعاىل هو متول أم الل ه ن  أىل إكثری من املفسرین يف معىن اآلیة ذهب   :ماماالستاذ اإل

ون الكفار كما ان  الطاغوت مید    ،و مید هم يف اهلدایة مبحض القدرةىل اخلروج من الظلمات إقهم یوف  
الذین األعاجم  و تفسریأ ،سالیب اللغة العالیةأالیفهمون  الذین وایة... وهذا تفسری العوام  يف الغ

 ن  أو هو  ،الظهور ت  أ معىن سابقتها ظاهرا  و معىن اآلیة الذي یلتئم مع  .فهمهم أجدر بعدم ال
ه یهتدي ن  فا ،كان كذلكو مىت   .تعاىل اعتقاده اال الل هاملؤمن ال ول له و ال سلطان ألحد على 

فهؤالء املؤمنون   .قل والدینوالع و هو احلواس   ،وجههاله على  ىل استعمال اهلدایات اليت وهبها الل هإ
طرد ی یة على قلوهبم شعاع من نور احلقما عرضت هلم شبهة الح هلم بسلطان الوالیة األهلكل  

ذإذا ُهم  إنم المذیَن ات مَقو ا إذا َمسمُهم  طاِئٌف ِمَن الشمی طاِن َتذَكمُروا فَ »ظلمتها فیخرجون منها بسهولة 
رق الف یضا  أو مما جیب بیانه يف تفسری هذه اآلیة  :: أقولكالم طویلاىل ان قال بعد   ؛2«ُمب ِصُرونَ 

ن ،یيتن بنی الوالفان اجلاهلنی المییزو  ؛والیتهم له و والیة بعضهم لبعضللمؤمننی و  بنی والیة الل ه
 .تعاىل وحده الوالیة ما هو لل هفیجعلون لبعض املؤمننی من 

ما كونه تعاىل أ ،رأى معانیها ظاهرة جلیة 3هذه اآلیات ن تأمل: ومَ ن قالأىل إطال الكالم أث    
كما   فس األمرالعباد يف الواقع و يف ن ألمور ه هو املتول  ن  أفاملراد به  ؛سواه وحده ال ول   هو الول  

 ا و مبا بنی  من االنتفاع هب نهمو ذلك مبا خلق هلم من املنافع و من األعضاء والقوى اليت متك   .تقدم
لمؤمننی والیته لا م  أو  .ة املطلقةو هذه هي الوالیات العام   .السنن و مه د هلم من األسبابمن هلم 

اجلسماين اين و اهم ملا فیه اخلری والصالح الروحی  إهلامه و توفیقه إعن عنایته هبم و ة فهي عبارة خاص  
 عنها قد عرب  عاىل فا والیتهم له تم  أو  .األمیان به و مبا جائت به رسله مبا اختاروا ألنفسهم من

 ألمورهم وحده كما تقدم... ه املتول  ن  أي یعتقدون أهلم یتولونه  فهم باألمیان بوالیته ،التقوىباألمیان و 
ر املشرتكة مع مو تناصرهم يف األ ا والیة املؤمننی بعضهم لبعض فهي عبارة عن تعاوَنم وم  أو    

 .لعامةاساد الشخصي الیتفق مع القیام باملصاحل الف ألن   ،ةاستقامتهم على األعمال الصاحلة اخلاص  
 نَ یَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َو یَ ن َهو  »بعد ذكره هذه الوالیة  3/55ظاهر من قوله تعاىل يف اآلیة و ذلك 

                                                           
 .15و  11و  12و  10، ص 2. تفسري القرآ ن احلكمي، ج 1

 .208. ال عراف، آ يه 2

 .. ال ايت اليت ذكرها. املؤلف3
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بامواهلم و  الل هو من وصفهم باملاهدة يف سبیل ،«الصمالَة َو یُ ٔوُتوَن الزمكاةَ َعِن ال ُمن َكِر َو یُقیُموَن 
 ،ن كان كذلك فقد وجبت والیته على مجیع املؤمننیمَ  فكل   .1/54نفسهم كما يف اآلیة االخرى ا

انه عون له و نصری يف احلق الذي یعلو به شأن ي أ هذا ال  إللمؤمن  ا  املؤمن ولی   و ال معىن لكون
ما وراء  موره يفأمن  ا  ون شیئم یتول  َن  أو اولیاء یعتقد أ ا  ذ له ولی  ات  ف فمن جتاوز ذلك .األمیان و اهله

اليت الیشاركه  ،ة بهاخلاص   اشرك اذا اعتدى على والیة الل هفقد  ،هذا التعاون والتناصر بنی الناس
 انتهى. .فیها احد ال بالتوسط عنده وال االستقالل دونه

 5/554راجع ج .ىل ما ذكره هناإ ا  مشری  ،الوالیة والول يف مواردض يف املنار لبیان معىن وقد تعر     
 1/34و ج 451و  5/441و ج 3/35و ج 544و  543و  443و  4/541وج 4/441ج و

 4/51طال الكالم يف مواالة الكفار يف جأو ، 55/34و ج 51/445جو  453و 3/441و ج
 .544   3/541و ما بعدها و ج 

 فالل ه ؛صرفبری و التيف التد مرا  أ ن یتوىل  املراد من الول هو مَ  ن  أنا ل مما ذكر أقول: و قد حتص     
و هو  ،و یهدي املخلوقات من االنسان و غریه باهلدایة التكوینیة و تشریعا   تكوینا   سبحانه ول  

ء  َخل َقهُ الم » و هو املوفِّق واهلادي واحملیي واملمیت و یهدي باهلدایة  ،1«ُثم َهدى ذي أع طى ُكلم َشي 
و  2.«ُل َو ِمن  بَ ع دُ لِل ِه ا أَلم ُر ِمن  قَ ب  »و  ،والتحلیل والتحرمينزال الكتب إریعیة ببعث الرسل و التش

 3«.أال  تَ تمِخُذوا ِمن  ُدوىن وَكیال  »قال تعاىل: 
 ل هه من شئون والیة الته و نفوذ تصرفاتو وجوب طاعته و حرمة خمالف 6و والیة الرسول   

لُِیطاَع  َو ما أر َسل نا ِمن  َرُسول  إال  »و قال  ،مره تعاىلأ ا كان عجعله تعاىل واَّن   6والیته ذإ ،تعاىل
النعين بوالیة و  5.«النمِِبُّ أو ىل بِال ُمٔوِمننَی ِمن  أن  ُفِسِهم  َو أز واُجُه اُممهاتُ ُهم  »وقال تعاىل  4«بذإذ ِن الل ِه...

 كرنا.اد معىن كلمة الول یفید ما ذ اآلیات املتقدمة و احت  اد السیاق بنی و احت   ، ذلكال  إ 6النِب
و  یضا  أذا املعىن هذه اآلیة هبتكون الوالیة الثابتة للمؤمننی املوصوفنی يف  ،و حبكم وحدة السیاق   

 تعاىل كما ذكرنا. شئون والیة الل ه نمِ 

                                                           
 .50. طه / 1

 .1. الروم /2

 .2. الارساء /3

 .61. النساء /4

 .6. الاحزاب /5
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و والیته  ،مر و ینهىأم ینفسهأوىل باملؤمننی من أتعاىل و  مر الل هأب ول   6األقدسفالرسول    
یه َن مره و َنیهأمره أف ،مبنزلة طاعته 6نزل سبحانه طاعته ،تعاىل و فروعها والیة الل همن شئون 

ما َشَجَر  كُِّموَك يفَفال َو رَبَِّك ال یُ ٔوِمُنوَن َحىت  حيَُ »قال تعاىل:  .معصیتهو طاعته طاعته و معصیته 
لیماُفِسِهم  َحَرجا مم ا َقَضی َت بَ ی َنُهم  ُثم ال جیَُِدوا ىف أن     1.«َو ُیَسلُِّموا َتس 

ا َولِیُُّكُم الل هُ َو َرُسولُُه َو المذیَن آَمُنوا...»و هذه الوالیة اذا ثبتت بقوله تعاىل:      هلؤالء املؤمننی 2«إَّنم
ن قبیل اولوا االمر )ولیست م و هم ،ا والیة خاصة لعدة خاصةنعلم بقرینة السیاق اَن   ،املوصوفنی

لِیاُء بَ ع ض   وَ »  سبحانه يف تدبری مر الل هفلهم هذه الوالیة أل .(3«ال ُمٔوِمُنوَن َو ال ُمٔوِمناُت بَ ع ُضُهم  أو 
ود و تنفیذ دجراء احلإماعیة و دارة اململكة واحلكومة و التصرف يف الشئون األجتإ مور املسلمنی وأ

 حوزهتم.األحكام والدفاع عن 
دب ره و یتصرف و یُ  ا  مر أ ين یلو هو مَ  ، يف معىن واحدال  إفلم یستعمل الول يف موارد اإلستعمال    

 مل )حبسب القرینة( يفعو تارة است ،ةقد استعمل يف بعض املوارد يف الوالیة املطلقة التام  ه  ان  ال  إفیه 
 ،دة يف احلقیقةدلیست معاين متباینة متع ،فما ذكر للول من املعاين املتعددة .األمور بعض من یلي

حلقیقي عىن ااملراد هو امل ن  أفمعلوم  ،املؤمننی ول   فاذا قیل الل ه .ِلمعىن واحد بل مصادیق متعددة
املراد هي  ن  أتبنی  6ىل والیته والیة الرسولإ و اذا انضم   .التشریعي()التكویين و  العام   التام  

ة من لیه طائفة خاص  إت ذا انضم  إو كذا  .ةة عام  تام   6للنِب سبحانه شریعیة املفوضة من الل هالت
 ة من املؤمننی.ة خاص  ة لعد  خاص  تلك والیة  ن  أاملذكورة و علمنا  املؤمننی بالقرینة

يف جهة خاصة  الوالیة ن  أعمیم یفهم بقرینة الت ،ولیاء بعضأاملؤمننی بعضهم  ن  أا ما ورد من م  أو    
ن حيب  أ مر باملعروف والنهي عن املنكر واملؤمننی یلي بعضهم بعضا يف النصیحة والنصرة واألي أ

لِیاءُ ب َ »له ما حيب  لنفسه... قال سبحانه و تعاىل:   ع ض  یَأ ُمُرونَ َو ال ُمٔوِمُنوَن َو ال ُمٔوِمناُت بَ ع ُضُهم  أو 
 4«. َرُسوَلهُ َعِن ال ُمن َكِر َو یُقیُموَن الصمالَة َو یُ ٔوُتوَن الزمكاَة َو یُطیُعوَن الل َه وَ ع ُروِف َو یَ ن َهو َن بِال مَ 
 و بیانه: .یع املؤمننیة و لیست بعامة جلماآلیة خاص   ن  إ»تعاىل:  رمحه الل ه 5قال العالمة امللسي   

                                                           
 .65. النساء /1

 .55. املائدة /2

 .78. التوبة /3

 .78.  التوبة /4

 «.امنا وليمك...»، الباب الرابع يف نزول آ ية 202، ص 25. حبار ال نوار، ج 5
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و  .يف حال الركوع كاةقامة الصالة و ایتاء الز ذإصفنی بباملؤمننی املت  خص  احلكم بالوالیة ه تعاىل ان  
ُهم   وَ »ه املراد بقول ن  إن یقول: أو لیس ألحد  .األوصاف غری شاملة جلمیع املؤمننی تلك ن  أظاهر 

یُقیُموَن »قوله  ن  و ذلك أل ،یتاء الزكاةإعن  و الیكون حاال   ،و عادهتم هذه شیمتهم ن  أ« راِكُعونَ 
وىل من البعید أعلى احلالیة لكان كالتكرار والتأویل املفید فلو مل حيمل  .قد دخل فیه الركوع «الصمالةَ 

ن غری داع الیه م -ما محل الركوع على غری احلقیقة الشرعیة حبمله على اخلضوع أو  .الذي الیفید
على  ال تنادي لسیاقهاح ي  ألى اآلیة ع ن  أو فطنة رضیة مع فالیرضى به ذ -سوى العصبیة

ىف الذي كان  غةالول حبسب الل ن  أن اثبت أبعد و به قال الشیخ يف تلخیص الشايف « االختصاص
واما  1بقوله: تعاىل هعالمة امللسي رمحه الل  ه مبا ذكره الید  أث  ،له تدبری األمور والقیام هبا جتب طاعته

 املراد ان   وال  أثبت  ه قدفهو ان   ،ةعىن األمامن مَ اه مِ آلیة ما بین  املراد بلفظ ول يف ا ن  أالذي یدل على 
صوصة ن كانت له الصفة املخو هو مَ  ،بل هو بعضهم ،بالذین آمنوا لیس هو مجیعهم على العموم

ولی نا بعد ذكر ه نأخربه بأه تعاىل كما وصف باألمیان من الن   ،الزكاة يف حال الركوع اليت هي ایتاء
 ن یراعىأفیجب  ؛یتاء الزكاة يف حال الركوعذإكذلك وصفه ب ،6رسوله و ذكرنفسه تعاىل 

 كل مؤمن على یتاء الزكاة مل تثبت يفإالصفة الثانیة اليت هي  ن  أو قد علمنا  .ثبوت الصفتنی معا  
يف ذلك  7مریاملؤمننیأه جیوز مشاركة غری ن  أ ن محلوا انفسهم علىإو -خمالفینا  ألن   ،االستغراق

ملؤمننی دون ىل بعض اإاآلیة ه ذا ثبت توج  إتوه لكل مؤمن... و أن یثب فلیس یصح   -لهالفعل 
ي التخصیص تقتضى وجه لنا عل ا  راد من املؤمننی ولی  أو وجدناه تعاىل قد اثبت كون من  .مجیعهم

 ن  أحة قولنا  صهرها ما ذكرنا یبنی  تقتضي بظا «اَّنا»ألن لفظة  ،ثبته ملا عدا املذكورأو نفي ما 
نفى  «ةر للجاهلیاَّنا الفصاحة يف الشع»و  «اَّنا النحاة املدققون البصریون»الظاهر من قوهلم 

اآلیة  ن یكون املراد بلفظة ول يفأوالفصاحة عمن عدا املذكورین... فیجب  التدقیق يف النحو
ر الذي خما حتتمله هذه اللفظة من الوجه اآل ن  أل ؛والتخصیص بالتدبریىل معىن االمامة إمایرجع 

 .انتهى .هم مشرتكون يف معناهواملؤمنون كل   ،املواالة يف احملبة التصیص فیههو 
و هو  ،وجه آخر(: وقد قیل 415-44/414تعاىل )البحار ج  وقال العالمة امللسي رمحه الل ه   
ا َولِیُُّكُم الل هُ »قوله تعاىل:  ان   و  6لنِبو دخل يف اخلطاب ا ،جلمیع املؤمننی خطاب عام  « إَّنم

                                                           
 .85، ص 2. تلخيص الشايف، ج 1
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َو : »قال ث   ،ىل والیتهإمن مجلتهم لكوَنم مضافنی  6خرج النِبأف« َو َرُسولُهُ »ث قال:  ،غریه
د ى اىل أن أ ال  إخوطب باآلیة غری الذي جعلت له الوالیة و ن یكون الذي أفوجب  ،«المذیَن آَمُنوا

و ذلك  ،هنفس واحد من املؤمننی ول   كل    یكون ىل أنإلیه بعینه و إف هو املضاف یكون املضا
 حمال و فیه ضعف واألول اوىل.

 خ رمحه الل هلشیوكذا ا ،اهلل حول اآلیة و حول معىن الوالیةأقول: لقد حق ق العالمة امللسي رمحه   
 سیما األستاذو ال ،علیهم تلخیص الشايف و كذا اآلخرون من العلماء احملققنی رضوان الل ه تعاىل يف

 يف تفسری اآلیة. 3علیه يف املیزان ج  رمحة الل ه العالمة الطباطبائي
يف هذه  ماسی  نصف الأر و ن تدب  معىن الول واملوىل واضح الُيفى على مَ  ن  أوباجلملة مبا قدمنا    

و  ،لهو جع هتعاىل و لرسوله باذنه و جعله و بعده ألوىل األمر باذن الل   الوالیة ثابتة لل ه ن  إاآلیة و 
 .الة و الزكاة و...الكلیة من الص   حكامكسائر األ 6ا هو بتعینی الرسولَّن  إتعینی هؤالء 

لده حد عشر من وُ أو بن أيب طالب  ي  مریاملؤمننی علأورد على داللة اآلیة على والیة أولكن    
 تعاىل و قوته: و حنن ننقلها و جنیب عنها حبول الل ه ،علیهم صلوات الل ه

لیها(: إ مت األشارةا تقد  ة الناص ة يف تفسریها )كماألحادیث الدال   يف رد   1قال ابن تیمیة :لو  األ   
ا َولِیُُّكُم الل هُ »هذه اآلیة:  ن  أمفرتى  ابنی حدیثا  بعض الكذ  قد وضع  و هذا   ،علييف  نزلت« إَّنم

 (5/543)منهاج السنة ج بالنقل هل العلم أمجاع ذإكذب ب
لة احلدیث احلف اظ و محَ  ن  أمع  ،مفرتیات ه كیف یكون هذه النصوص جمعولة  ان   وال  أ :واجلواب   
أيب ذر و  مری املؤمننی وابن عباس وأمثل  ؛الفریقنی نقلوا ذلك يف كتبهم عن مجع من الصحابة من

نعم ؟! مسالبن  بن كهیل و عبدالل هة نس بن مالك و سلمأاألنصاري و أيب رافع و  مار و جابرع
 لبغضه و عدائه و نصبه. 7املؤمننیفضائل امری هذا الرجل يف ن یدَ هذا دَ 

عدم بطالن  یث علىوا هبذه األحادم استدل  َن  أكیف یكون هذه النصوص مفتعلة مع   و ثانیا     
لمنی ن املتكا فاقیا  و یشهد بكون هذا النقل ات  ؟ القلیل و یعدوها من آیات األحكامالصالة بالفعل 

 ناقشوا يف داللة اآلیة. او اَّن   ،موا يف النقلمل یتكل  
ن نص  نهم مَ مِ  و .صحتها ىلإمن العلماء نقلوها خمبتنی  كثریا    مجعا   ن  أىل ذلك إضف أ و ثالثا     

                                                           
 .5، ص 1. منهاج الس نة النبوية، ج 1
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ة و مساء ست  أ 534  4/543تعاىل يف الغدیر ج  الل ه قد ذكر العالمة األمیين رمحه و ،على صحته
سانید أ ةبل نص  بعضهم على صح   ،يف كتبهمهذه األحادیث ة ذكروا نی من علماء العام  ست  

 باملأثور  على نقلها من غری رد  ائمة التفسریفق بل ات   ،تهنص  البیضاوي على صح   بل .احلدیث
أئمة اهل  عن يىل ما رو إ ضافا  هذا مُ  .مونمها املتكل  و تسل   .محد و النسائي والطربي و غریهمأك

و كنز  2والربهان 1و غایة املرام 5/44الثقلنی جو نور  44/514)راجع البحار ج   :البیت
 و...( 3الدقائق

ى تأ« یَن آَمنوا...َوالذم »قوله تعاىل:  ن  إو غریمها:  5كثریابن  و  4اين قال ابن تیمیةاالشكال الث     
 ؛م و هو جمازی على طریق التعظال  إفكیف ینطبق على واحد  ،سبعة مواضع منها يفبصیغة اجلمع 

.املراد من الوالیة النصرة و احل ن  أو ذلك قرینة على  ،املهاجرین واألنصار فاآلیة شاملة جلمیع  ب 
 جیئ بلفظ اجلمعه فلعل   ،ه نزل فیهن صح  ان  إ 7تبعا للكش اف: 6قال البیضاوي وال  أ :اجلواب   

 فیندرجوا فیه. ،مثل فعلهلرتغیب الناس يف 
صل موضوعة ن كانت يف األو ا ؛احد شایع ذایع يف اللغة والعرفاجلمع على الو  على ان   و ثانیا     

يف الواحد  تعملن تسأفغریممتنع بالعرف و كثرة االستعمال قد دخلت يف  ،دون الواحدللجمع 
ثری من على ذلك ورود ذلك يف ك و یدل   .سبیل احلقیقة بالوضع التخصصيعلى  یضا  أم املعظ  

 رمحه الل ه 8و قد ذكر العالمة امللسي .و مل ینكر ،املراد واحد ن  إاملفسرین قالوا:  ن  أمع  ،اآلیات
والشیخ  4/434يف املیزان ج  10العالمة الطباطبائييف املراجعات و  9تعاىل والعالمة شرف الدین

إن ا » كقوله تعاىل  ،من اآلیات املذكورة كثریا  علیهما   رمحة الل ه 12والعالمة األمیين 11األعظم الطوسي

                                                           
 .81و  81، ابب 5ـ  22، ص 2. غاية املرام و جحة اخلصام، ج 1

 .171، ص 2. الربهان يف تفسري القرآ ن، ج 2

 .811، ص 1دلقائق و حبر الغرائب، ج . كزن ا3

 .7، ص 1. منهاج الس نة النبوية، ج 4

 .201، ص 2. تفسري القرآ ن العظمي، ج 5

 .822، ص 2. انوار التزنيل و ارسار التأ ويل، ج 6

 .611، ص 8. الكّشاف عن حقائق غوامض التزنيل، ج 7

 .205، ص  25، ج . حبار ال نوار8

 .12، املراجعة . املراجعات9

 .7، ص 6و ج  215، ص 2. املزيان، ج 10

 .22، ص 2تلخيص الشايف، ج . 11

 .861و  862، ص 2. الغدير، ج 12
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َر َو إن ا َلُه حَلاِفُظونَ حَن ُن ن َ  َو ِمن ُهُم المذیَن »و  2«أغ ِنیاءُ ا إنم الل َه َفقرٌی َو حَن ُن المذیَن قاُلو »و  1«زمل نا الذِّك 
اُنُكم  »و  3«یُ ٔوُذوَن النمِِبم َو یَ ُقوُلوَن ُهَو اُُذنٌ   المذینَ  إنم »و  4«المذیَن یَ ب َتُغوَن ال ِكتاَب مم ا َمَلَكت  أمی 

َشو ُهم  َفزاَدُهم  إمیان»و  5«یَأ ُكُلوَن أم واَل ال َیتامى  6«االمذیَن قاَل هَلُُم الن اُس إنم الن اَس َقد  مَجَُعوا َلُكم  فَاخ 
ٌم أن  یَ ب ُسطُوا إلَی ُكم  أی ِدیَ ُهم  فَ  یا»و  فم أی ِدیَ ُهم  كَ أیُّها المذیَن آَمُنوا اذ ُكُروا نِع َمَت الل ِه َعَلی ُكم  إذ  َهمم قَ و 

 7«.َعن ُكم  
ذه اآلیة لعل النكتة يف ه و .املراد واحد يت استعمل اجلمع و قالوا ان  ىل غری ذلك من املوارد ال  إ   

إنم إب راهیَم  »قال سبحانه:  .و هو واحد 7براهیمإة على طلقت األم  أكما  7امریاملؤمننیتعظیم 
 8«.كاَن اُممة  قانِتا لِل هِ 

 ن  أة بعض روایات الشیعه یظهر من تعاىل: على ان   رمحه الل ه 9[ قال العالمة امللسي]ثالثا   و رابعا     
قوا مجیعا ملثل ذلك الفضیلة )راجع ملحقات م قد وف  َن  أو  :مجیع األئمة )األثنا عشر(املراد به 

 (4/555تعاىل  املرعشي رمحه الل ه الل ه تألیف آیة 10احقاق
و  ،  دقألطف و أ تعاىل: قلت عندي يف ذلك نكتة رمحه الل ه 11قال العالمة شرف الدین رابعا     

شانئي  ن  ذإف ،على كثری من الناسبقیا منه تعاىل  ،بعبارة اجلمع دون عبارة املفردتى أا َّن  إه هي ان  
بصیغة عوها ن یسمأهل احلسد والتنافس الیطیقون أسائر املنافقنی و و اعداء بين هاشم و  7علي  
نهم بسبب یأسهم فیكون م ،ذ الیبقى هلم حینئذ مطمع يف متویه و ال ملتمس يف التضلیلإ ،املفرد

 .ن معرهتمبصیغة اجلمع مع كوَنا للمفرد اتقاء مفجائت اآلیة  ،عواقبه على األسالمحینئذ ما تشى 
 الوالیة تدرجیا  ر مأو بث فیهم  ،دةمتعد   ها ترتى بعبارات خمتلفة و مقاماتث كانت النصوص بعد

احلكماء يف تبلیغ الناس ما على عادة  6نهم النعمة جریا   ت  أین و الد   كمل الل هأحىت  تدرجیا  
                                                           

 .1. احلجر /1

 .818. آ ل معران /2

 .68. التوبة /3

 .22. النور / 4

 .80. النساء /5

 .872. آ ل معران /6

 .88. املائدة /7

 .820.  النحل /8

 .206، ص 25. حبار ال نوار، ج 9

 .2، ص 20و ج  2، ص 81و ملحقات الاحقاق، ج  188، ص 2احلق، ج . احقاق 10

 .12، املراجعة 255. املراجعات، ص 11
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واستغشوا ثیاهبم م صابعهم يف آذاَنأجلعلوا  ،ملفردة باو لو كانت اآلیة بالعبارة املختص   .علیهم یشق  
یات فضل آ قران الكرمي منل ما جاء يف الو هذه احلكمة مطردة يف ك .ا واستكربوا استكبارا  صرو  أو 

 هل بیته الطاهرین كما ال ُيفى.أو  7مریاملؤمننیأ
طلق أذكر هذه املوارد اليت  بعد (3/5)املیزان ج تعاىل  قال العالمة الطباطبائي رمحه الل ه و خامسا     

و یرضون أأیهم یرون ر ناس كانوا أهذه املوارد التلوا عن  ن قیل ان  ذإرید املفرد: فأاجلمع و  فیها
 اللغة لنكتة از ذلك يفله جو حمص   قیل: ان   ؟ن یلحق هبم بصیغة اجلمععنهم و عم   الل ه فعرب   ،بفعاهلم

« نَ م  راِكُعو َو المذیَن آَمُنوا المذیَن یُقیُموَن الصمالَة َو یُ ٔوتُوَن الزمكاَة َو هُ »عين قوله أ فلیجر اآلیة ،جموزة
ورة يف و منها الوالیة املذك ،نواع الكرامات الدینیةأ ن  أىل إاألشارة  و لتكن النكتة هي ،هذا املرى

دم يف األخالص ا یتبع التقو اَّن   جزافیا   وقفا   ،دون بعض یة لیست موقوفة على بعض املؤمننیاآل
 والعمل ال غری.

ابعون والت   6حابة النِبل  الناقلنی هلذه األخبار هم صَ جُ  ن  أستاذ: على ث قال األ وسادسا     
هذا النحو  و لوكان .لسنتهمأو هم زمرة العرباء الذین مل تفسد لغتهم و مل تلط  زمانا  صلون هبم املت  

استشكاله و ب حق  أمل تقبله طباعهم و لكانوا ،هلهاأغة و الیعهده الل   بیحهمن االستعمال التُ 
 ذلك.حد منهم أن و مل یؤثر مِ  ض علیهاألعرتا

 كلمات العرب عد شیوعه يففالضری بالقول به ب یضا  أ ه لو كان االستعمال جمازا  على ان   سابعا  و    
 ب األعمى من الضری. ما یراه املتعص  ال  إاحلكیم  والقرآن

ن یكون أفیمكن  ،احملب  اصر و هل اللغة كالن  أمتعددة ذكرها  للول معان   ن  إالث: االشكال الث     
وله تعاىل: علیه جمموع ق ما یدل  ة علىفتكون اآلیة الشریفة دال   ،و احلب  أوالیة النصرة املراد هي 

لِیاُء اُولِئَك » لِیاُء بَ ع ض  »و قوله تعاىل:  1«بَ ع ض  بَ ع ُضُهم  أو  ؛ 2«َو ال ُمٔوِمُنوَن َو ال ُمٔوِمناُت بَ ع ُضُهم  أو 
 . على املؤمننیو لرسوله و للمؤمننی النصرة لل ه ل معىن اآلیة جعل والیةفیصری حمص  

و هي قوله سبحانه « كاةَ َو یُ ٔوتُوَن الزم »بها قوله: یبقى هنا اشكال اجلملة احلالیة اليت یتعق   ؛نعم   
 ،ىل قضیة خارجیةإ شارةإا الزكاة بكوَنم يف حال الركوع یعطي اَن   یتاءُ إاذ تقیید  ،«راِكُعونَ  َو ُهم  »

 ،ملازياو یرتفع االشكال حبمل الركوع على معناه  .فیهة هلذا الذي نزلت اآلیة خاص  فتكون الوالیة 
                                                           

 .72. ال نفال /1

 .78. التوبة /2
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ه لیس ىل ان  إو یعود معىن اآلیة  .و احنطاط احلال لفقر  و حنوهأسبحانه  و هو مطلق اخلضوع لل ه
و  اولیاؤكم الل ه بل ،)املذكورین يف اآلیات السابقة والالحقة(ؤكم الیهود والنصارى واملنافقنی ولیاأ

ساحة و هم يف مجیع هذه األحوال خاضعون ل .یؤتون الزكاةالذین یقیمون الصالة و املؤمنون رسوله و 
 املعسرون. و املقل ونأتعاىل  هم اخلاضعون لل هم یؤتون الزكاة و والطاعة و اَن   الربوبیة بالسمع
و  2يف تفسری اآلیة و البیضاوي 54/45ج  1شكال الذي تعرض له األمام الرازيهذا عمدة اإل

اآلیة  5و فس ر يف املنار ،4والعالمة شرف الدین يف املراجعات 5/51ج  3تلخیص الشايف ذكره يف
 (54/45ج  6غمض عما یرد علیه، راجع ملحقات احقاق احلقأاألحادیث و  بذلك و رد  

كن البحث يف لو مل یه واجلواب ما مر  من التحقیق يف الول و املوىل مبا المزید علیه و قلنا ان     
 تشكیكات عندحد جمال هلذه املعاين و هلذه الأمل یكن عند  7على والیة امریاملؤمننیداللة اآلیة 

 واحدا   خربا   و عولة  جم حیث جتعل النصوص املتظافرة بل املتواترة مفتعلة   ،العمیاءالقوم قاتل العصبیة 
 يف معىن آخر. ا  و ظاهر أ املعىن الظاهر جممال   و جتعل ،الاعتبار هلا

 ظ مبعىن احلب  و معینة لكون اللف قرینة السیاق صارفة للفظ عن املعىن املد عى االشكال الرابع: ان     
صرهتم و ي مناأنصارى مة سیقت لبیان النهي عن مواالة الیهودي و الاذ اآلیات املتقد   ،والنصرة

 وا و التنصروا الیهود والنصارى و التستنصروا منهم و اَّنا ناصركم هو الل هقال الحتب   نهأفك ،حب هم
لِیاُء بَ ع ض  »كقوله تعاىل:   ،واملؤمنون تعاىل و رسوله )راجع  7«َو ال ُمٔوِمُنوَن َو ال ُمٔوِمناُت بَ ع ُضُهم  أو 

 (4/511ج 8ملحقات األحقاق
صولة مف ،الة اهل الكتابات الناهیة عن مواهذه اآلیة خارجة عن سیاق اآلی : ان  وال  أواجلواب    
یا أیُّها المذیَن » :و هي 7بن ابیطالب ي  مریاملؤمننی علأة على الثناء على باآلیة الدال   ا قبلهاعم  

لمة  َعَلى ال ُمٔوِمننَی أِعزمة  َعَلى َفَسو َف یَأ تى الل ُه ِبَقو م  حيُِبُُّهم  َو حيُِبُّونَُه أذِ  یَ ر َتدم ِمن ُكم  َعن  دیِنهِ  آَمُنوا َمن  
ُل الل ِه ی ُ   َسبیِل الل ِه َو ال َُياُفونَ ال كاِفریَن جُیاِهُدوَن ىف ٔوتیِه َمن  َیشاءُ َو الل ُه واِسٌع َلو َمَة الئِم  ذِلَك َفض 

                                                           
 .21و  27، ص 82. التفسري الكبري مفاتيح الغيب، ج 1

 .822، ص 2. انوار التزنيل وارسار التأ ويل، ج 2

 .26، ص 2. تلخيص الشايف، ج 3

 .12و  27، املراجعة 812و  875ت، ص . املراجعا4

 .118ـ  112، ص 6. تفسري القرآ ن احلكمي، ج 5

 . 188، ص 2. احقاق احلق، ج 6

 .78. التوبة /7

 .101، ص 2. احقاق احلق، ج 8
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 ل هد الو به هد   ،ینقاتل املرتد  ذي یُ وهو ال   7مریاملؤمننیأة بخمتص  هذه اآلیة  ا ان  ا قولنم  أو  1«َعلیمٌ 
نا خمافة وال نوردها ه ،ذلكة على یه األحادیث الكثریة الدال  عل وا یدل  ذا ارتد  إسبحانه املؤمننی 

و  54احلجریة الباب  بعةالط 454ص  2غایة املرام :و ان شئت الوقوف علیها فراجع ،األطالة
ج  6وفضائل اخلمسة 4/541ج  5وكنز العمال 54ج  4و الرازي 4/531ج  3احقاق احلق

عاىل ت و قد حق ق العالمة الطباطبائي رمحه الل ه .و ما بعدها 43/44ج  7والبحار 541  4/545
وكذا ص  «یَ ر َتدم ِمن ُكم  یا أیُّها المذیَن آَمُنوا َمن  »اآلیة  وما بعدها حول هذه 4/545ج 8يف املیزان

و  3/49]علیه[ بسط القول يف ج  تعاىل ه رضوان الل هجاد كما ان  أفاد و أو لقد  .وما بعدها 545
ا َولِیُُّكُم الل ُه َو َرُسولُُه »ما بعدها يف تفسری اآلیة املباركة   فراجع....« إَّنم

لكن  ،يف حجة الوداع 6هذه السورة املباركة نزلت يف آخر زمان حیاة رسول الل ه ن  إ: وثانیا     
و  ،بل ذلكق ففي خالهلا آیات ال شبهة يف نزوهلا .ان مجیع آیاهتا مل تنزل دفعة یضا  أمن املسل م 

 و قبلهاأة وقوع اآلیة بعد آی فلیس جمرد   ،زول یؤیدهسباب الن  أما ورد من  و .مضامینها یشهد بذلك
ادها يف احت   وأ على نزوهلا معا   املناسبة بنی آیة و آیة یدل   بعض على وحدة السیاق وال ان   یدل  

اد ى احت  عل اآلیات املربوطة مبواالة الیهود ال یدل   فكون هذه اآلیة يف وسط ،(3/4زان ج)املیالسیاق 
 فال وحدة و ال سیاق. ،السیاق

النمصارى  وَد وَ یا أیُّها المذیَن آَمُنوا ال تَ تمِخُذوا ال َیهُ »قوله تعاىل:  عينأاآلیات السابقة  ن  إ: وثالثا     
لِیاءَ بَ ع ُضُهم   لِیاءُ بَ ع ض   أو  املنافقنی و الذین و تعری   ،اخل تنهى املؤمننی عن والیة الیهود و النصارى« أو 

لیهود و النصارى م مبخاطبة ان یرتبط الكالألیهم و رعایة جانبهم من غری إباملسارعة  يف قلوهبم مرض
تمِخُذوا المذیَن یا أیُّها المذیَن آَمُنوا ال ت َ »عين قوله: أخبالف اآلیات التالیة  ،بوجه   مساعهم احلدیثإو 

لِیاءَ  ِمَن المذینَ  ُهُزو ا َو َلِعبا  اتمَُذوا دیَنُكم   ا تنهى عن فاَن  ، اخل« اُوتُوا ال ِكتاَب ِمن  قَ ب ِلُكم  َو ال ُكف اَر أو 

                                                           
 .51. املائدة /1

 .76و  75، ابب 882، ص 1. غاية املرام و جحة اخلصام، ج 2

 .811و  811، ص 2. احقاق احلق، ج 3

 .20و  81، ص 82تفسري الكبري مفاتيح الغيب، ج . 4

 ؛ كتاب الغزوات والوفود ، ابب غزوة خيرب.211و  215و  211، ص 80العامل، ج . كزن 5

 ، املقصد الثاين.221، ص 8. فضائل امخلسة يف الصحاح الس تّة، الفريوزآ ابدي، ج 6

 .22، ص 26. حبار ال نوار، ج 7

 .185، ص 5. املزيان، ج 8

 .2، ص 6ن، ج . هام9
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هم بالنفاق والفسقث  ،عرض حلاهلم باألمر مبخاطبتهموالیتهم و تت لغرض يف القبیلنی من فا ؛یعری 
 (3/4)املیزان ج قة خمتلف و معه كیف یتحد السیاق حاآلیات السابقة و الال  

 مبعىن واحد و ال  إست الوالیة يف اآلیات السابقة و اآلتیة و يف هذه اآلیة لی ن  أ: قد مر  و رابعا     
جتماعهم و ا صالحإمورهم و أن جیعلوا تدبری أم َنوا فیكون املعىن اَن   ،حد امر آخرأ ن یتوىل  أهو 

هم یطیعو عدائهم من الیهود و النصارى فأفكارهم بید أنفسهم و ثقافتهم و أ مواهلم وأف يف التصر  
هم و ىل ما یقولون و یشاورو إمورهم و یصغوا ألیهم إویفو ضوا  رونفیما یأمرون و ینهون و یدب  

مورهم أیه تعاىل لإضوا ن یفو  أتعاىل و  امورهم بوالیة الل ه ن یدبرواأمروا أ یناصروهم و... و یواد وهم و
فالشیئ  ؛ةاملؤمننی املوصوفنی يف هذه اآلیة املباركا یأمر و ینهى و یطیعوا رسوله و م و یطیعوه يف

 و لعمري هذا واضح المریة فیه. .ستداللاإلىت یرد األشكال على هنا یكون خالف السیاق ح
فیكون املؤمنون  ،للمؤمننی ا  ناصر  6لیم مینع أن یكون الرسولالذوق الس   ن  أ: على وخامسا     

 (3ج  1)املیزانسول ناصرهم دین و شریعة و الر  صاحب 

 يف هذه اآلیة دبریف و التسیاق اآلیات خمالفة ملعىن والیة التصر   ن  أا لو سل منا ن  أ: مع وسادسا     
فاذا ثبت  .منهاوى قأخرى أا تفید اذا مل تعارض قرینة قرینة يف القرآن الكرمي نقول: اَن  ن  السیاق أو 

 .السیاق على شیئ التدل  ، 7ا نزلت يف عليو املتواترة من طرق الفریقنی اَن  أ صوص املتظافرةبالن  
 األعراض عن النصوص القطعیة بقرینة السیاق. جیوزفلیس حبجة و ال  دل  ن إو 
ما ا عند نزوهلا َن  ألكن ا على  7مریاملؤمننیأعلى والیة  اآلیة تدل   ن  أاألشكال اخلامس: هب    
لیه الصلوة عة حال حیاة الرسول م  ما كان نافذ التصرف يف األ علیا   حصوهلا يف احلال ألن  ت على دل  

فنحن نقول و حنمل اآلیة  ،بعد ذلك سیصری ولیا   7علیا   ن  أأن حتمل على  ال  إوالسالم فلم یبق 
 على والیته بعد عثمان.

 فرض الطاعة و فظ الول  املراد بل ن  أا ا قد بین  ان   2: قال الشیخ يف تلخیص الشايف:وال  أاجلواب    
عاء األمجاع خبالف ذلك ادعاء فاد   ،يف احلال 7صرف باألمر و هو ثابت لهللت   االستحقاق

 األتفاق ملا فیه اخلالف.
المجاع و یبقى ال بافخرج احل ؛ت على احلال و األستقبالدل   ،ت اآلیة على الوالیةذا دل  إ: و ثانیا     

                                                           
 .5، ص 6. املزيان، ج 1

 .11، ص 2. تلخيص الشايف، ج 2
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 بال فصل. 6على الوالیة بعد موت الرسول فتدل   ،الباقي
م ا ال إو  ،6على الوالیة فتثبت بعد وفاة الرسول تدل   م اإاآلیة  ن  أة على مجع األم  أ: و ثالثا     

 هذا قول ثالث. فقولكم ،صال  أ تدل  
قام الكرمیة ثبوت هذا امل وجب األشكال هو العصبیة اذ املستفاد من اآلیةأالذي  ن  إو لعمري    

ر له شرائط آخ مرأوالعمل مبا تقتضیه الوالیة فهو  م ا تصرفه خارجا  أو  7.مری املؤمننیإعلي  لِ  االهلي
و أظهارها والقیام مبقتضاها فقد المیكن إم ا أو 6هلي ثبت للنِبإا مقام َن  ذإفكالنبوة   ؛خاصة

و كرسول أو كیوسف مدة من عمره  ،من مصر وكان يف املدینحنی خرج  7كموسى  ،مر بهالیؤ 
ه ولكن   ماما  إكان  7مریاملؤمننیأف .7موسىمع  7رونو كهاأربعنی سنة أحىت بلغ  6الل ه

و بعبارة  .6ف بعد النِبالتصر  یاه عن إو مع منعهم أ 6فه مع حیاة الرسولالجمال لتصر  
ذا واضح و ه .آخر مرأام به مر و استجماع الشرائط للقیأسبحانه له هذا املقام  اخرى: جعل الل ه

 مر متعارف مركوز عند الناس يف السلطان و ول عهده و الرجل و وصی ه.أبل  ،فیه الشك  
عرف أكان  7علي بن أيب طالب ن  إ: 54/41شكال السادس: قال الرازي يف تفسریه ج اإل   

ا يف حمفل هب امامته ألحتج  ة علىفلو كانت هذه اآلیة دال   .هوالء الروافضبتفسری القرآن من 
یث یوم الشورى حبد كفاَنم ینقلون عنه انه متس   ،انه تركه للتقیة و لیس للقوم ان یقولوا: ،احملافلمن

مامته )ذكره إبات ثإك هبذه اآلیة يف و مل یتمس   ،مناقبه و خرب املباهلة و مجیع فضائله و الغدیر
 يف تفسریه(. یضا  أ 1الطربي

عدم نقلهم  مل یضر  7بعد ما ثبت باألدلة املتقدمة نزول اآلیة املباركة يف علي وال  أ :اجلواب   
 لینا.إهبا و مل یصل  و استدل  أ ،هبا لعلة خفیت علینا مل یستدل   7هاذ لعل   ،هبا 7استدالله

و  5/533ج  2و قد نقله يف الغدیر ،هبا كما رواه سلیم بن قیس اهلالل 7احتج   و ثانیا     
عن ابن حسنویه  43عن احلمویين يف فرائد السمطنی و ص  4/44ج  3ملحقات احقاق احلق

 ط جنف. 4/534تعاىل ج  الشیخ الطوسي رمحه الل ه 4املوصلي يف در  حبر املناقب و اماىل

                                                           
 .605، ص 2؛ تفسري غرائب قرآ ن. ج 861، ص  6؛ هامش  تفسري الطربى ، ج 817و  816، ص 6. جامع البيان، ج 1

 .815، ص 8. الغدير، ج 2

 .21و  21و  25و  22، ص 5و ج  881، ص 2. احقاق احلق، ج 3

 ، اجمللس العرشون.511 ، ص2. الامايل، ج 4
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اآلیة  ن  أ ا بالربهان البنی  ا قد بین  ن  إة الرابعة : احلج  54/41ج  1األشكال السابع: قال الرازي   
 الئلقوى الد  أمن  - «یا أیُّها المذیَن آَمُنوا َمن  یَ ر َتدم ِمن ُكم  َعن  دیِنهِ »قوله تعاىل: و هي  -دمة املتق
لتناقض لزم ا ،مامة علي بعد الرسولإة هذه اآلیة على صح  ت فلو دل   .مامة أيب بكرإة ى صح  عل

هو األمام بعد  ا  علی ن  أال داللة فیها على  هذه اآلیة ن  أفوجب القطع ب .ك باطلو ذل ،بنی اآلیتنی
 الرسول.

...»اآلیة الكرمیة:  ن  إ: وال  أ :اجلواب    ة خمتص   «یا أیُّها المذیَن آَمُنوا َمن  یَ ر َتدم ِمن ُكم  َعن 
 حمل ه. يف  كما مر   7مریاملؤمننیأب

حارهبم  ین الذیناذ املرتد   ؛ین لزم خروج املخاطبنی: لو كان املراد حماربة أيب بكر مع املرتد  و ثانیا     
 - .و بنو سلیم او سجاح..أو قوم قرة بن سلمة القشریي أو فزارة و غطفان أما مسیلمة إبوبكر أ

بحانه هم س دهم احلق  الذین یهد   ن  أو ظاهر اآلیة مبعىن  .الصحابة و ال خماطبنی باآلیة ولیسوا من
َو ات مُقوا ِفت َنة  » :لكرامللصحابة ا كقوله تعاىل خماطبا    ،الفنت اليت تأيت علیهم ىلإیعاز إمن الصحابة و 
طال العالمة أو لقد  2.«اع َلُموا أنم الل َه َشدیُد ال ِعقابِ  ظََلُموا ِمن ُكم  َخاصمة  وَ  ال ُتصیََبم المذینَ 

االرتداد لیس هو  ن  أاملراد من اآلیة و  عاىل علیه يف تفسری هذه اآلیة يفت الطباطبائي رضوان الل ه
و  4/5543ع )ج فراج ،لدیهم لیهم والتذل  ار و تول  ىل الكف  إد د  اد هو الرت بل املر  ،االرتداد املصطلح

 مابعدها(
لل ُه بَِقو م  حيُِبُُّهم  یا أیُّها المذیَن آَمُنوا َمن  یَ ر َتدم ِمن ُكم  َعن  دیِنِه َفَسو َف یَأ تى ا»: اآلیة الشریفة و ثالثا     

م َن  أب ینهبم املرتد   تصف هؤالء الذین یهد د الل ه 4« أِعزمة  َعَلى ال كاِفرینَ ال ُمٔوِمننیَ َو حيُِبُّونَُه أِذلمة  َعَلى 
و  اهدون يف سبیل الل هجی ،عز ة على الكافرینأة على املؤمننی و ذل  أو تعاىل  هم الل هو حيب   ون الل هحيب  

تكاب املعاصي الیالئم ار  ،سبحانه صفة خاصة حب هم الل ه م ویاه  إ و حب  الل ه ،لومة الئم ال ُيافون
 والذنوب و ذلك تساوي العصمة.

 كر ارا    ،هو رسول حيب  الل ه رجال   ألعطنی  الرایة غدا  »یوم خیرب:  6بل یظهر من كالم الرسول   
 ؛تشرفون لذلكسلمون یسفبات امل ؛جربئیل عن میینه و میكائیل عن یساره ،علیه الل ه یفتح ،غری فر ار

                                                           
 .21، ص 82. التفسري الكبري مفاتيح الغيب، ج 1

 .25. الانفال/2

 .185، ص 5. املزيان يف تفسري القرآ ن، ج 3

 .51.  املائدة /4
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ذكره  7ة لهه صفة خاص  ن  أ 1«رمد العنی...أبن أيب طالب؟ قالو:  ین علي  أصبح قال: أفلما 
اآلیة به  صفة اخلاصة تص  فهذه الص   .باختصاصها به شعارا  إ ،هبذه األ وصاف 6رسول الل ه

 علیه وآله. صلوات الل ه
 تفسری اآلیة الكرمیة ما حمص له: يف (4/555 ج 5)املیزان،تعاىل علیه  قال األستاذ العالمة رضوان الل ه   

 استعمال األلفاظ يف دیدا  ج خمرتعا   خذ َنجا  ومل یت   بدعا   ن مل یسلك يف بالغته مسلكا  إفالقرآن و 
ه م و لكن  ،الكالبل جرى يف ذلك جمرى غریه من  ،اجلمل ووضع الكلمات حبذاء معانیها و تركیب

على  ممنی من البلیغ و غریه اَّنا نبين الكالا معاشر املتكل  ن  أمر آخر و هو أيف  یفارق سائر الكالم
 ا یدرك بفهم مكتب من احلیاة األجتماعیةاملدرك لنا من املعاين اَّن   و ،ساس ما ننقله من املعاينأ
 ساحمةو من شأَنا احلكم بالقیاس و عند ذلك باب امل ،األجتماعیة ليت اختلقناها بفطرتنا األنسانیةا

مر قیاسي أو نفرض كل  ،اجلمیع والغالب موضع الدائم فنأخذ الكثری مقام ؛ناذهانأو املساهلة على 
  :قول قائلنافی .یسری جمرى ما لیس مبوجودمر أو جنري كل  ،نادر باملعدوم كل  و نلحق   مطلقا   مرا  أ

 ار  و فالنو ضأمذموم و كذا نافع و أو مبغوض و كذا حممود أحمبوب  و قبیح و كذاأكذا حسن 
ه و على بعض حاالت ا هو كذلك يف بعضَّن  إو  .ول يف ذلكفتطلق الق ؛ىل غری ذلكإو شریٌر أخری 

بعض ق لكن القائل اَّنا یلح ،ء المطلقا  شیاىل بعض األإالتقادیر و عند بعض الناس و بالقیاس 
ا م  أو  .من جهة الواقع اخلارج دركهأما  دراكه و حكمه هذا يفإيف  املقادیر املخالفة بالعدم تساحما  

 دراكه من جهات الكون املربوطة فهو اكثر... إیغفل عنه حملدودیة ما 
فمن  سبحانه ما كالم الل هأو  .حيصل عنده من العلمال كالم االنسان املبين على ما فهذا ح   

صفة كالمه:   يفو قد قال تعاىل ،علما   ءو هو احملیط بكل شى ،ذه النقیصةل ه عن هن جنُ أالواجب 
َز لِ » ٌل * َو ما ُهَو بِاهل  ما كان بظاهره  يفطالق كالمه ذإهذا من وجوه األخذ بو  2.«إنمُه َلَقو ٌل َفص 
 فاذا قال .الوصف يف كالمه بالعلیةشعار إو من وجوه  ،و منفصلأصل ب بقید مت  مل یعق   طلقا  مُ 
كان   ،لى املؤمننیع ذل ةأم باَن   وصف قوما  ذا إو  . الستثىنال  إء و فلیس یبغضهم يف شى« همحيب  »

ء وا أذال  سبحانه و أن یكون میاَنم بالل هإي لصفة أ ،ء هلم مبا هم مؤمنونذال  أیكونوا من الواجب أن 
تاما على  نطباقا  ا ،)و هو منطبق  مل یكن القول فصال  ال  إو  ،مجیع التقادیرحواهلم و على أيف مجیع 

                                                           
 .117، ص 26و ج  502، ص 22، ج 111، ص 28؛ و ج 261ـ  161، ص 5، ج احلّق  . ملحقات احقاق1

 .82ـ  81. الطارق / 2
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 العصمة(... 
م على كل  یثارهم إفالزمه  ا حب هم لل هام      و أمن مال  ،ء سواه مما یتعلق به نفس األنسانشى رهب 

 ولیاء الل هَّنا یوالون اذإف حدا  أن والوا إو  عداء الل هأن مِ  حدا  أفهؤالء الیوالون  .و غریهاأ و عشریةأجاه 
ىل إقذارة    ظلم و طهارهتم من كلل تعاىل هلم فالزمه برائتهم من كما حب ه أو  .تعاىل بوالیة الل ه

 .تعاىل علیه ا حق ق رمحة الل هآخر م
ن: لناصر الشیعة أن أه ب)هبامش الطربي( البأس بنقل 1: هنا كالم للنیسابوري يف تفسریهرابعا     

ماذا  :. ان قلت7املراد خروج املهدي و لعل   ،ء بقوم حيارهبمه تعاىل الجیىن  أیدریك  یقول: ما
ولكن  ،جعةهذا لومل نقل بالر  :قلت ؟كثر األیامأيف آخر الزمان بعد ذهاب  7املهدي یفید حماربة

قوم یأيت ب هه لیس يف اآلیة ان  ن  أىل األیام مع إن هؤالء الصحابة یرجعون مِ مجاعة  ن  إتقول الشیعة: 
وم صفة كذا وكذا. بق ه يف مقابل املرتدین یأيتن  أعلى  بل تدل   ،حيارب هؤالء و یقهرهم بالسیف

 لآلیة كما هو واضح( )هذا الكالم لیس تفسریا
ى بوبكر علأحارهبم  نذ مَ إ ،بابكر هو الذي قاتل املرتدین ممنوعأ ن  أ: ما ذكر من و خامسا     

وا یرتد  مل  سمو قِ  ،حربیون فهؤالء كفار ،صحاب مسیلمة و سجاحأك  یؤمنوا قط   سم ملقِ  :سمنیقِ 
 هال  أبابكر أقوها يف قومهم ألَنم مل یروا اعطاء الزكاة أليب بكر و فر   بل امتنعوا عن ،عن األسالم

التوحید ذ كانوا یصل ون و یشهدون بإ ،ر يف كالم هؤالءتدب   ق ق النظر وكما هو واضح ملن د  ،للخالفة
 5/31 ج 2و الیك نص  ابن اعثم يف فتوحه .لذلك ل قد صر حوا بعدم صالحیة أيب بكرب ،و النبوة

 ي  ىل حإسار  هبكر... ث ان   اىل أيب ن الیعجل باملسریأ يرأى من الرأ ث ان زیاد بن لبید»ط هند: 
رجل مل  طاعةىل إنك لتدعو إين متیم... فقال: قبل الیه رجل من سادات بأندة... فحیاء كِ أمن 

عزوجل  الل ه ا ألن  الناس هب حق  أه وهم هل بیتألیكم فیه عهد أأخربىن مل حن یتم عنها إلینا وال إیعهد 
 ریه من املورخنی.؛ و كذا عبائر غ«َو اُوُلوا ا أَلر حاِم بَ ع ُضُهم  أو ىل بَِبع ض  ىف ِكتاِب الل هِ » :یقول

لون هم عساكر بل املقات ،رمیةین حىت تشمله اآلیة الكبابكر لیس من املقاتلنی للمرتد  أ ن  أمع    
املعركة فكیف  يف ه كان معهمن  أو لو فرض  ،مل یكن يف املعركةبوبكر يف القتال أو  6الل ه رسول

 .والیته حىت یقول الرازي بداللة اآلیة على والیة أيب بكر قطعا  اآلیة على  تدل  
                                                           

 .866، ص 6و يف هامش جامع البيان، ج  605، ص 2القرآ ن و رغائب الفرقان، ج  . تفسري غرائب1

 .60و  51، ص 8. كتاب الفتوح، ج 2
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ذین نازعوا ة و القوم الللشرایع األسالمی ن كان تاركا  ا یتناول مَ َّن  إ اسم املرتد   ن  أا ما ذكره: من وام     
ن األسالم عم خرجوا َن  أا حيارهبم ألجل َّن  إه ن  إحد یقول أو ما كان  ،كذلك يف الظاهركانوا  ما   علیا  

 ین.یسم هم باملرتد   مل7و علي
و  .الوالیة ین ألنكارهمرتد  الناكثنی و القاسطنی واملارقنی كانوا عند األمامیة من امل ن  أفمردود ب   

عت الشیعة على احلكم اجتم: »43ص  1اجلمل تعاىل يف كتاب شیخ الشیعة املفید رمحه الل ه قد قال
كفرهم   ذ كانإ ،م مل ُيرجوهم بذلك عن حكم ملة األسالمو لكنه   7مریاملؤمننیأ بكفر حماريب

ظهار إقامتهم على اجلملة منه و إة عن الشرع مع ومل یكفروا كفر رد  ة من طریق التأویل كفر مل  
ن ن كانوا بكفرهم خارجنی عإالردة املخرج عن األسالم و شهادتنی و األعتصام بذلك عن كفر ال

 .«قدمناه...عنة و اخللود والنار مبا نی الل  األمیان مستحق  
راء قومه قها يف فقو فر  كما حكم اهل السنة حكموا بكفر من منع الزكاة عن اعطائه أليب بكر    

و  بكان على خالف الكتا  نإو حكمهم هذا و  .للصالة بل كان مقیما   ،الشهادتنی و مل ینكر
و مع ذلك حكموا بكفرهم و قتلوهم و سبوا ذریتهم و  ،ذلكالسنة لعدم استحقاق أيب بكر 

للكتاب والسنة القطعیة كما ال ُيفى على من راجع وشیعته موافق  7مننیوحكم امریاملؤ  .نساءهم
م يف خمالفي حكمهيف تبعدوا عن الصواب و الشیعة مل  .نصف و ترك العصبیةأالكتاب والسنة و 

 6خرب رسول الل هأكیف و قد  ؛منكري والیته و والیة اهل بیته نابذیه وو مُ  7مریاملؤمننیأ

رد العالمة السید اف و قد .حادیث متواترةأایة احلق يف  قلیل ممن ويف لرعال  إبارتداد الصحابة بعده 
التاریخ »ه القیم و طبعه يف كتاب ،ا احلدیثيف ذكر مصادر هذ تعاىل مقاال   جعفر مرتضى حفظه الل ه

و  5/4534ج 4و صحیح مسلم 433و 4/434ج  3و راجع هامش احقاق احلق 2«و األسالم
/ كتاب 3ج  5و البخاري 411و  451/ 5و ج  5111و 5533و 5534و 5534و 5534

                                                           
 .70. امجلل والنرصة لس يّد العرتة يف حرب البرصة، ص 1

 «.الصحايب يف القرآ ن و الس نة»، مقاهل 256، ص 2. دراسات و حبوث يف التارخي والاسالم، ج 2

 .215، ص 2احقاق احلق، ج  .3

ه و آ لهوصفاتوعليههللا، كتاب الفضائل، ابب اثبات حوض نبينا صىلم8172ء الرتاث العريب، بريوت، . حصيح مسمل، ما جاء يف املنت مطابق لطبع دار احيا4

 كتاب اجلنّة وصفة نعميها ، ابب فناء ادلنيا وكتاب الطهارة ، ابب اس تحباب اطاةل الغرة.

و  6575، ابب يف احلوض، رمق حديث 52و كتاب الرقاق ابب  7058و  7050و  7011و  7011، رمق حديث 8ح البخاري، كتاب الفنت ابب . حصي5

بْراهمَي َخليالا »تعاىل:  ابب قول الّل  1و كتاب احاديث الانبياء، ابب  6517و  6516و  6515و  6511و  6512و  6512و  6576 ََذ الّلُ ا  مق ، ر«َو اَّتخ

 . ما يف املنت موافق لطبع دار احياء الرتاث العريب ، بريوت.2211حديث 
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و  4/43ج  2و مسند امحد 515و 55/513الرزاق ج  لعبد 1و املصنف 533/  5الفنت و ج 
 545و 55/544ج 4العمالو كنز  5/543هامش األصابة ج  3واألستیعاب 431 و 3/435ج 

 7واملستدرك 5/45ج 6و تنویر احلوالك 5/451ج  5باسانید كثریة و املغازي للواقدي 5/445و ج 

 .53   53/ 5للحاكم ج 
للفضل  10واإلیضاح 555ص  9و الطرائف 43   41كتاب الفنت ص   41ج  8و راجع البحار   

ة ملا فوال بأس بذكر شطر من األحادیث بلفظها و نصوصها املختل؛ 444و  444بن شاذان ص 
 األسهاب و األطناب. وجبأن إفیه من الفوائد و 

 لفاظ النصوص:أو هاك 
بن عباس  ند عبدالل هنی من مسفق علیه يف احلدیث الست  : من املت  11. عن اجلمع بنی الصحیحنی5

ك قال: ان  فی ،صحايبأ قول: یا رب  أف ،ميت فیؤخذ هبم ذات الشمالأجال من سیجاء بر أال »قال: 
ا ما ُدم ُت ف»فأقول كما قال العبد الصاحل:  ،حدثوا بعدكأالتدري ما  یِهم  َو ُكن ُت َعَلی ِهم  َشهید 

ء  َشهیَلی ِهم  َو أن َت َعلى ُكلِّ فَ َلم ا تَ َوف می َتىن ُكن َت أن َت الرمقیَب عَ  ب  ُهم  فذإن مُهم  ِعباُدكَ ٌد َشي   12«* إن  تُ َعذِّ

اب ما رواه ب ،احقاق احلق )راجع« عقاهبم منذ فارقتهمأعلى  م مل یزالوا مرتدینقال: فیقال اَن  
 (5/4534و راجع صحیح مسلم ج  ،حابةاجلمهور يف حق الص  

 6النِب ن  إنس بن مالك قال: أمسند  من 545يف احلدیث  13. و يف اجلمع بنی الصحیحنی4

 فألقولن   ،واجذا رأیتهم و رفعوا ال  رؤسهم اختلإاحلوض رجال ممن صحبين حىت  على قال: لریدن  

                                                           
 ق.8212، الطبعة ااُلوىل ، املنت موافق لطبع اجمللس العلمي . ما يف28081و  28081، ابب احلوض، رمق احلديث 210، ص 80. املصنف، ج 1

 مس ند ام سلمه. 211و  217، ص 6ج  ، مس ند آ ىب سعيد اخلدري، و21، ص 2. مس ند الامام امحد بن حنبل، ج 2

، ر ، بريوت ، مطبعة السعادة، مرص. ما يف املنت موافق لطبع دار صاد875، ابب بُْْس، رمق 215و  211، ص 8. الاستيعاب يف معرفة الاحصاب، ج 3

 ق.8221

 .66، ص 5و ج  857و  855، ص 88. كزن العامل، ج 4

 .280، ص 8. كتاب املغازي للواقدي، ج 5

 .58، ص 8تنوير احلواكل رشح عىل موطأ  ماكل، ج . 6

 ، كتاب الاميان.77، ص 8. املس تدرك عىل الصحيحني، ج 7

 آ هل.وعليههللا، كتاب الفنت، ابب افرتاق ااُلّمة بعد النيب صىل87ـ  26، ص 21. حبار ال نوار، ج 8

 ارتداد بعض احصابه بعد وفاته.، ابب اخبار النيب عن 66، ص 2. الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، ج 9

 .222و  222، ص . اال يضاح10

 .8026، رمق 21، ص 2ع بني الصحيحني ، امحليدي، ج . امجل11

 .887و  881. املائدة / 12

 .8177، رمق 150، ص 2. امجلع بني الصحيحني، ج 13
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 (5/5111)احقاق احلق و صحیح مسلم ج حدثوا بعدك أك التدري ما ل ان   فیقال ،ي رب  اصحايبأ

بینا  :6قال قال النِب ،من عدة طرق فق من مسند أيب هریرةمن املت   435احلدیث  1. و فیه4
 اىل :فقال ؟این اىل :فقلت ،فقال هلم وا ،ذا عرفتهم خرج رجل بیين و بینهمإحىت ذا زمرة إنا قائم أ

 رى )احقاق احلق(.دبارهم القهقأوا بعدك على م ارتد  َن  إ قال: ؟ماشأَنم :قلت ،النار والل ه
بن  هاملسیب و عبدالل   و سعید بنسلمة مأمساء بنت أىب بكر و أو رووا مثل ذلك يف مسند    

 حذیفة بن الیمان و أيب الدرداء )احقاق احلق(.مسعود و 
ذود الناس عنه... و أنا أىت احلوض و ترد على ام  : »6قال رسول الل ه :ن أيب هریرة قال. ع5

هل تدري  :لو فیجیبين ملك فیق ،صحايبأفأقول: یارب هؤالء من  ،منكم فالیصلونن طائفة لیصد  
 (45احلدیث  2مسلم )صحیححدثوا بعدك أما 
بیين و  یعرفوين ث حيال عرفهم وأقوام أنا فرطكم على احلوض... و لرید ن علي  أ». عن سهل:  4

 (5/5534ج  3)صحیح مسلمبینهم. 
 :قولأف ،ما عملوا بعدك ك التدرين  إَنم مين فیقال إ. عن أيب سعید اخلدري و زاد: فیقول  3

 املصدر. 4«ل بعديملن بد   سحقا   سحقا  
انظر من یرد علي    على احلوض حىتاين   6قال رسول الل ه» 5مساء بنت أيب بكر:أ. عن  5

 الل هما شعرت ما عملوا بعدك و  :فیقال ،يتم  أن مين و مِ  ناس دوين فأقول: یا رب  أمنكم و سیؤخذ 
 (5/5535عقابكم )مسلم ج أ ما برحوا بعدك یرجعون على

 ، على احلوضاصحابه: اين  یقول و هو بنی ظهراين  6مسعت رسول الل ه :تقول 6عن عائشة.  1
ك فیقول: ان   ،اميتي رب  مين و من أ لیقطعن دوين رجال فألقولن   یرد علي  منكم فوالل هانتظر من 

 (5/5535عقاهبم )صحیح مسلم جأبعدك مازالوا یرجعون على  التدري ما عملوا
حدكم أاي الیأتنی ی  ذإض ف لكم فرط على احلو اين  : 6قال رسول الل ه رمحها الل هم سلمة أ. عن  3

قول أف ،عدكحدثوا بأك التدري ما قول: فیم هذا فیقال ان  أف ،البعری الضال   كما یذب  عين   فیذب  
                                                           

 .2121، رمق 815، ص 2. امجلع بني الصحيحني، ج 1

 .170، ابب اس تحباب اطاةل الغرة، رمق حديث 82. حصيح مسمل، كتاب الطهارة، ابب 2

 .5162آ هل، حديث وعليههللا. املصدر، كتاب الفضائل، ابب اثبات حوض نبيّنا صىل3

 .5162. املصدر، حديث 4

 .5166. املصدر، حديث 5

 .5167. املصدر، حديث 6
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 (5/5534ج  1)مسلم حقا  سُ 
 ث ألغلَب   قواما  أأنا فرطكم على احلوض و ألنازعن  : »قال: قال رسول الل ه 2. عن عبدالل ه 51

 (5/5533حدثوا بعدك )مسلم جأانك التدري ما  :فیقال ،یا رب أصحايب أصحايب :م فأقولعلیه
نا أومَل َكما بََدأ  » :ث قرء ،كم حمشورون حفاة غزالن  إقال:  6. عن ابن عباس عن النِب 55

 :فیقول ،أصحايب أصحايب :مال فأقولن أصحايب یؤخذ هبم ذات الش  مِ  ناسا  أ ن  إو  .«هُ َخل ق  نُعیدُ 
ابراهیم  باب واتذ الل ه 415و  5/533 3عقاهبم منذ فارقتهم )البخاريأ ین علىم مل یزالوا مرتد  اَن  

   و اذكر يف الكتاب مرمي(خلیال
یت هو أذا إجال منكم حىت ل  ر إانا فرطكم على احلوض یرفعن : 6قال النِب . عن عبدالل ه54

دك حدثوا بعأالتدري ما  :یقول .ي رب  أصحايب أصحايبأ :فاقول ،اختلجوا دوين ألناولكم
 الفنت(كتاب   3/411ج  4)البخاري

من ورده شرب منه  ،احلوض نا فرطكم علىأیقول:  6. عن سهل بن سعد: مسعت النِب54
م. قال بینه ث حيال بیين و ،عرفهم و یعرفوينأقوام أیرد علي   .بداأمل یظمأ بعده  و من شرب منه

 :قلت؟ فهكذا مسعت سهال   :فقال ،ثهم هذاحد  أنا أبن أيب عیاش و فسمعين نعمان  :بو حازمأ
ك التدري ن  إَنم مين فیقال: إمسعت یزید فیه قال:  شهد على أيب سعید اخلدريأنا أو  قال: .نعم

 (5/45ج  6و تنویر احلوالك 3/41ج  5)البخاري« ملن بعدي سحقا   فأقول سحقا   .لوا بعدكما بد  
  الضال  ذاد البعریكما یُ   رجال عن حوضي أال لیذادن   ،نا فرطهم على احلوضأ». عن أيب هریرة: 55

 (5/451ج  7)مسلم سحقا   قول سحقا  أف ،لوا بعدكم قد بد  َن  إفیقال:  .أال هلم   :نادیهمأ
 8ذاد الغریبة من األبل )مسلمكما تُ   قال: ألذودن عن حوضي رجاال   6النِب ن  إ. و عنه: 54
 (5/5111ج 

                                                           
 .5161. املصدر، حديث 1

 .5172. املصدر، حديث 2

 .2211، رمق حديث 1ديث الانبياء، ابب . حصيح البخاري، كتاب احا3

 .7011، حديث 8، ابب 8218. املصدر، كتاب الفنت، ص 4

 .7058و  7050، حديث 8218. املصدر، ص 5

 .58، ص 8. تنوير احلواكل رشح عىل موطأ  ماكل، ج 6

 .172، ابب اس تحباب اطاةل الغرة، رمق حديث 82. حصيح مسمل، كتاب الطهارة، ابب 7

 .5117، حديث 6كتاب الفضائل، ابب اثبات حوض نبيّنا. املصدر، 8
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كعدد جنوم   و آنیته ،سودسعته ما بنی الكوفة اىل احلجر األ ن  إو  ، فرط لكم على احلوضىن  إ. 53
قبلت زمرة أث  ،يندنوا مين خرج علیهم رجل فمال هبم ع اس من اميت ملا رأیت الن  ين  إ و .السماء

 ،ا نِب الل هلعل ي منهم ی :فقال ابوبكر . كمثل النعمال  إفلم یفلت منهم  .كذلكاخرى ففعل هبم  
 (53   5/53للحاكم ج  1و میشون القهقري )املستدرك هم قوم ُيرجون بعدكمال: ال و لكن  ق

و  6صحابهأم من َن  أایث املتظافرة من م من األحملا تقد   هذا احلدیث حبسب ذیله مناف     
 آفة بعض الرواة املستاجرة العصاة.الذیل من  لعل  
و من  ،لمه سلمهو س 6حرب رسول الل ه 7حرب علي ن  أضف اىل ذلك ما ورد من أو    

 عادیه منناوئیه و مُ بقتال مُ  6مره النِبأو قد  ؟و كیف ال .كفر 6الرسول حماربة ن  أاملعلوم 
ضف أو  .و نفاقأمیان و بغضه كفر إحب ه  ن  ألیه ما ورد من إضف أ و .الناكثنی والقاسطنی واملارقنی

 و رسوله )راجع يف ذلك كل ه ملحقات الل هفقد فارق  ن فارق علیا  مَ  ن  أن رد مِ ما و  یضا  ألیه إ
 (.511 434/ 3و ج  443   513/ 5و ج  51 43/ 3ج  2االحقاق

 م الل ههاملراد من الذین وصف ن  أن القول بمِ واب ن الص  بعد مِ أ ا لسنا نعرف قوال  ن  إ: و سادسا     
بیِل الل ِه َو ال َُياُفوَن حيُِبُّونَُه أِذلمة  َعَلى ال ُمٔوِمننَی أِعزمة  َعَلى ال كاِفریَن جُیاِهُدوَن ىف سَ  حيُِبُُّهم  وَ »م َن  أب

وصاف الجیوز أم بتعاىل وصف القو  ألن الل ه ؛بطالنه من البدیهیات حىت ان   ،هو ابوبكر« الئِم  َلو َمةَ 
 ،شركنیبابكر مل یكن له نكایة يف املأ ن  أاذ من الواضح  ،من لیس له حظ   وجودها يف ن یظن  أل لعاق

موقف اهل البأس و  6ء من حروبهو ال وقف يف شى ،عداء األسالمأمن  حدا  أو مل یقتل 
فرار و كان ال ،خادش ال آملته شوكة و ال خدشهو  لل هو ال جرح يف سبیل ا ،النجدة و الشجاعة

ما السی   ،جهاد لهن اليف سبیله مَ  و جماهدا  سبحانه  و كیف یكون حمبا لل ه .نهیدَ ته و اهلرب دَ سن  
 3ل شیطانا یعرتیين. ن  إلست خبریكم و قال  :ه قالان  

وجود هذه األوصاف مع  7مریاملؤمننی علي بن أيب طالبأو هل العدول باآلیة الشریفة عن    
 دا عن احلق  شدی  عصبیة عمیاء ظاهرة و احنرافا  ال  إىل من لیس له نصیب منها لیس إ فیه قطعا  

                                                           
 ، كتاب الاميان.71و  77، ص 8. املس تدرك عىل الصحيحني، ج 1

 655، ص 20و ج  15، ص 27و ج  262و  251، ص 26و ج  112، ص 25و ج  51، ص 22و ج  615، ص 28. ملحقات احقاق احلق، ج 2

، ص 5و ج  27، ص 6و ج  215، ص 1و ج  112و  112، ص 86احقاق احلق، ج ؛ 11، ص 22و ج  551، ص 22و ج  226، ص 28و  ج 

 .282و  280، ص 87و ج  888، ص 82و ج  862و  821و  821و  271، ص 7و ج  17، ص 82و ج  55

و اترخي مدينة  دمشق، ج  261، ص  5ج ؛ كزن العّمال ، 278، ص 1؛ املعجم ال وسط للطرباين ، ج 20، ص 6ة، ابن آ يب احلديد ، ج . رشح هنج البالغ3

 .202، ص 20
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صحاب أمع  7مریاملؤمننیأنزوهلا يف قتال  يو قد رو  ،صم  عمي و یُ یُ احلب   ن  إ ،نعم ؟الصریح
 2و نور الثقلنی 4/444ج  1عمار بن یاسر )راجع تبیانبن عباس و  و عن عبدالل ه 7اجلمل عنه

سره كالم يف حماربة الطوسي قدس و للشیخ األعظم ؛4/55ج  3و تلخیص الشايف 5/445ج 
 (5/544ج  4ینبغي مراجعته يف تلخیص الشايف 7مریاملؤمننیأ

لى نتم جتعلونه للماضي حىت یصح انطباقه عألفظ یؤتون لألستقبال و  ن  إامن: االشكال الث     
 .7علي
ملوجبة الزوائد األربع اشبهها من األلفاظ اليت تدخل علیها ألفظة یفعلون و ما  ن  إ اجلواب:   

لألستقبال  تص  و اَّنا ت .بل هي مشرتكة بنی احلال و االستقبال ،لیس جمردة لألستقبال ،للمضارعة
 فنحن جنعلها للحال و نتعد عن احلقیقة. ،سوفو أذا دخلها السنی إ

ن یكونا أ اىل هبا جیوزتع نزول اآلیة و خطاب الل ه ن  أو هو  ،اجلواب بنحو آخر و میكن أن یقرر     
 فیجرى اللفظ على ]أصله[. ،الواقع يف تلك احلال قبل الفعل

ه بائي دام ظل  ة الطباطو میكن أن یكون النكتة يف األتیان بصیغة األستقبال ما نقلنا عن العالم   
 راجع ما تقدم. .ملذكورة للجمع و املراد واحدالصیغ ا ن  أعن األشكال بيف اجلواب 

فلو  .«كاةَ زم َو آتَ ُوا ال»بدلیل قوله تعاىل:  ،الزكاة اسم للواجب ال للمندوب ن  إاالشكال التاسع:    
و  ،اتاألوق لو  أر الزكاة الواجبة عن خ  ألكان قد  الزكاة الواجبة يف حال كونه راكعا   7د ى عليأ

و محل الزكاة على الصدقة النافلة . 7ىل عليإسناده إه الجیوز ن  إو  .معصیة ذلك عند اكثر العلماء
 خالف األصل.

یه على تكن واجبة عل الزكاة مل ألن   ،بل میكن أن یقال: ان الذي دفعه اىل السائل مل یكن زكاة   
لزكاة ا دفع وألن   ،يف الزكاة عد  ن یُ أدفع اخلات بعید  وألن   6حاله يف ایام النِبما نعرف من 

ند ه جرى على وجه األتفاق عن  إو ما فعله منه  .القصد عند وجوده على جهة ال  إالیقع  7منه
 مل یواسه. ن غریهإالسائل حمتاج و  ن  أرأى  وجوده ملا

ة بعد نزول القرآن ع عرف املتشر  تعینی لفظ الزكاة يف معناها املصطلح اَّنا هو حتقق يف ن  إاجلواب:    
                                                           

يَن آ َمنُوا َمْن يَْرتَدخ »، ذيل آ يه: 555، ص 2. التبيان يف تفسري القرآ ن، ج 1 ا اَّلخ  ...«.اي آ ُّيه

يَن آ َمنُوا َمْن يَْرتَدخ »، ذيل آ يه 622و  618، ص 8. تفسري نور الثقلني، ج 2 ا اَّلخ  ...«.اي آ ُّيه

 .18، ص 2. تلخيص الشايف، ج 3

 .828، ص 1. املصدر، ج 4
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 ،عرف املتشرعة زكاة املصطلحة يفمن ال عم  أا ما تعطیه اللغة فهو م  أو  .يف الدین بوجوهبا و تشریعها
ما  ظهر يفی كما  ،تعاىل و عند املقابلة مع الصالة انفاق املال لوجه الل هأیساوق عند االطالق  و

َحی نا إلَی ِهم  َو أو  »األنبیاء السابقنی كقوله تعاىل يف ابراهیم و اسحاق و یعقوب:  تعاىل عن حكاه الل ه
ا ری  َلُه بِالصمالِة َو الزمكاِة وَ »و قوله تعاىل:  1،«الزمكاةِ  ِت َو إقاَم الصمالِة َو إیتاءَ ِفع َل اخلَ    َو كاَن یَأ ُمُر أه 

َو أو صاىن بِالصمالِة َو الزمكاِة »يف املهد:  7عیسى و قوله تعاىل حكایة عن 2،«كاَن ِعن َد رَبِِّه َمر ِضی ا
 سالم.املالیة باملعىن املصطلح علیه يف اال ن لیس يف شرایعهم الزكاةأملعلوم و من ا 3.«ُدم ُت َحی ا ما

المذى یُ ٔوتى مالَُه »و  4«َقد  أف  َلَح َمن  تَ زَك ى»و كذا اآلیات اليت يف السور املكیة كقوله تعاىل:    
آلیات ا ي ماذا یفهم املسلمون من هذهفلیت شعر  .السور النازلة يف اول البعثةو خاصة  5،«یَ َتزَك ى

 ل نزوهلا.و  أالقرآن السیما يف من لفظ الزكاة حنی نزول 
 تُ زَك یِهم  هِبا َو وَ  ُخذ  ِمن  أم واهلِِم  َصَدَقة  ُتَطهُِّرُهم  »عين قوله تعاىل: أخذ الزكاة أجیاب إبل اآلیة يف    

ة و هر  طا مسیت زكاة لكون الصدقة مُ و اَّن   ،الصدقة فرادأالزكاة من  ن  أعلى  تدل   6«َعَلی ِهم ...َصلِّ 
ع من رنا أن المان مما ذكفتبنی   ،و قد كثر استعماهلا يف الصدقة املصطلحة .للمال وأیة للنفس زك  مُ 

 زكاة. ىف سبیل الل ه تسمیة مطلق الصدقة واالنفاق
لعذر من  ذا كان التأخریإه ن  أىل إ مضافا  « ر الزكاة الواجبةخ  ألكان قد »فاندفع مبا قدمنا ما قال:    

 ،ألحیانا بل التأخری واجب يف بعض ،و ألیصاهلا اىل الفرد األلیق البأس بهأاملستحق  عدم وجود
 ىل املساحمة و املساهلة.إ ما مل یؤد   فوریا  دائها لیس أ ن  أىل إ مضافا  

 7هن  أمع « على ما نعرف من حاله... الزكاة مل تكن واجبة علیه ألن  »ما قال:  یضا  أواندفع    

 ،تئذاة علیه وقعد من وجوب الزكحیاها فالبُ أ راض  أقد حصل له مزارع من  6النِبیام أواخر أ يف
عرینة  راضيأمواله بعد يف ینبع و العوال و أكثرت  7هن  أحبسب القیمة )كما  فحاسب اخلات منها

ج  7لزوائدجممع ا :راجع .لف دینارأربعنی أحبیث قد تبلغ صدقته  مالكأو... مزارع و بساتنی 

                                                           
 .72. ال نبياء /1

 .55. مرمي /2

 .28. مرمي /3

 .81. ال عىل /4

 .81. الليل /5

 .802. التوبة /6

 .822، ص 1. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 7
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 فراجع( 1،و قد اشرنا اىل ذلك يف اصول مالكیت، 3/544
ایتاء  عل من صفات املؤمنه جن  أل ،ه الجیوز أن حيمل لفظ الزكاة على النفلن  أا ما قالوا: من م  أو 

یة اآل ن  أع بفمدفو  ؛و الزكاة النافلة لیست هكذا فیجب أن حيمل على ما لواله مل یكن مؤمنا  الزكاة 
داللة فال ،لیس مبؤمنمن مل یؤهتا ف ن  أا بیان م  أو  .تعاىل املؤمننی باإلنفاق يف سبیل الل هيف مقام مدح 

بل الذي  .وان كانت نافلة فال ،فرتكه خالف األمیان ذا كانت واجبا  إه ألن   ؛يف اآلیة الكرمیة علیها
 باملدح و ألیق بالثناء. حق  أ فهو تطوعا    األنفاق يف سبیل الل هیرغب يف

 7ری املؤمننیمأ  حىت ینطبق على  یتاء الزكاة يف الركوعإه لو كان املراد : ان  اوال   :االشكال العاشر   

ق حبال الالئ ن  أع : مو ثانیا   .للصالة منافیا   كثریا    ن یكون عمال  أي يف الصالة لزم أ   قهریا   انطباقا  
رجله  سهم منه نزع التعاىل يف الصالة حىت قیل: ان   بذكر الل همستغرق القلب أن یكون  7علي

، ه و فهمالیتفرغ الستماع كالم الغری ،ن كان صالته كذلكإوالظاهر  .يف حال الصالة فلم یشعر به
 التصدق باخلات؟ ث التفت اىل ،ىل كالم السائلإفت فكیف الت

ذ میكن إ عرفا   عمال   عد  حنو یُ  عطائه اخلات كان علىإ ن  أ: الداللة يف األحادیث املرویة وال  أاجلواب    
ا فلیس  عرف  عمال   ذا عد  إو  .خرج اخلات السائل من األصبعأشار باصبعه اىل السائل حىت أیكون ن أ

ذ ن یسری العمل يف الصالة الیقطع الصالة كأخأمجعت األمة على أو قد  كثریا    فعال  حبیث یعد 
 العقرب و حنوه. ء من االرض و قتلشى
لعمل القلیل ا ن  أعلمنا  ،عمل بذلك العمل7 علیا   ن  أذا ثبت بالنصوص القطعیة إ و ثانیا     

على عدم املنع بالعمل الیسری يف الصالة )راجع  دلیال   7هذا العمل من عليالقوم  كما عد    الیضر  
 (54/45ج  4و تفسری الرازي 4/543ج  3والغدیر اصللجص   2احكام القرآن

جریرة من النخل و  خذأف ،ه رأى خنامة يف جدار املسجدن  أ 6عن النِب يكه حُ : ان  وثالثا     
ج  6والبخاري 4/553و ج  43الباب  5/5414ج  5كما يف الوسائل  ،حماهامشى الیه حىت 

                                                           
 .71، ص 2. اصول مالكيت در اسالم، ج 1

 .625، ص 2. احاكم القرآ ن، ج 2

 .856، ص 2الغدير، ج . 3

 «.امنا وليمك»، ذيل آ يه 28، ص 82الكبري مفاتيح الغيب، ج . التفسري 4

 ، كتاب الصالة.26، ابب 8212، ص 1. وسائل الش يعة، ج 5

 .6888، رمق حديث 8828، ص ، ما جيوز من الغضب والشدة المر الّل 75. حصيح البخاري، كتاب ال دب، ابب 6
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 .5/511ج 3و منحة املعبود 4/54ج  2امحدو مسند  5/445ج  1وسنن ابن ماجة 1/44
 سجد وضعها على األرض ذاذإف .مامة بنت أيب العاص يف الصالةأكان حيمل  6هن  أ يو : رُ ورابعا  

ج  7يف ترمجتها و املوطأ 6و االستیعاب 5واألصابة 4ج  4كما يف اسد الغابة  ،رفعهاذا قام إو 
و  434و  4/434ج  9و سنن البیهقي 8كما يف تنویر احلوالكو مسلم يف صحیحه   5/451

 531باسانید متعددة و كذا ص  1/43ج  10الكربى ا والطبقاتایضاألصابة يف ترمجة أيب العاص 
ج  13والبخاري 4/434ج  12و مسند امحد 4/411هامش ارشاد الساري ج  11و شرح النووي

وسنن  سانید متعددةأب 5/455ج  15بسندین وسنن أيب داود 413و 5/414ج  14و مسلم 1/1
 .4/51و ج  4/53ج  17و النسائي 5/453ج  16الدارمي

لیست بأعلى  7حال علي ن  أن املعلوم فمِ ...« 7الالئق حبال علي ن  أن مِ »ما ذكره: ا م  إو    
و أ ،مامة يف صالته كما مرأحیث كان حيمل  6اخیه و ابن عمه رسول الل ه و أغلى من حال

فقال  ،خف ف صالته فسئل عنه 6یضا انهأ يو قد حك .حو النخامة من املسجد كما تقدممی
أليب  19و تاریخ اصبهان 4/533ج  18الوسائل كما يف،  ه يف املسجدم  أصِب و لعل  مسعت بكاء

                                                           
 .761و  762و  762و  768، رمق حديث 80ابب  ، كتاب املساجد و امجلاعات،258، ص 8. سنن ابن ماجة، ج 1

 بن معر. ، مس ند عبد الّل 72، ص 2. مس ند الامام امحد بن حنبل، ج 2

 .171و  177و  176و  175، رمق احلديث 17، ص 2. عون املعبود رشح سنن آ يب داود، ج 3

 .6787، كتاب النساء، رمق 28، ص 6. اسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج 4

 .80121، كتاب النساء، رمق 21، ص 1ابة يف متيزي الصحابة، ج . الاص5

 .2270، كتاب النساء، رمق 258، ص 1. الاستيعاب يف معرفة ال حصاب، ج 6

 .18، ابب جامع الصالة، رمق حديث 21، كتاب قرص الصالة، ابب 870، ص 8. املوطأ ، ج 7

 .21 ، كتاب قرص الصالة، ابب817. تنوير احلواكل، الس يوطي ، ص 8

 ، كتاب الصالة، ابب محل الصيب.262، ص 2. السنن الكربى، ج 9

 .1851، طبقات النساء، رمق 872، ص 6. الطبقات الكربى، ج 10

 ، ابب جواز محل الصبيان.1، كتاب املساجد ابب 21، ص 5. رشح حصيح مسمل، الامام النووي، ج 11

 صاري.، حديث اىب قتادة الان215، ص 5. مس ند آ محد بن حنبل، ج 12

 .5116، رمق حديث 8805، ابب رمحة الودل وتقبيهل، ص 81. حصيح البخاري، كتاب ال دب، ابب 13

 .512، رمق حديث 281، ابب جواز محل الصبيان يف الصالة، ص 1. حصيح مسمل، كتاب املساجد و مواضع الصالة، ابب 14

 .187ـ  120رمق حديث ، كتاب الصلوة، ابب العمل يف الصالة، 218، ص 8. سنن آ يب داود، ج 15

 ، كتاب الصلوة، ابب العمل يف الصالة.286، ص 8. سنن ادلاريم، ج 16

 .122، ابب ما جيوز لالمام من العمل يف الصالة، رمق حديث 27.، كتاب الامامة، ابب 801، ص 2. سنن النسايئ، ج 17

 فيف الامام صالته.، ابب اس تحباب َّت 61، ابواب صالة امجلاعة، ابب 161، ص 5. وسائل الش يعة، ج 18

 .8525، رمق حديث 221، ص 8. اترخي اصبهان، ج 19
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وج  543و  544و  4/513ج  2و مسند امحد 5/414ج  1و صحیح مسلم 4/443نعیم ج 
بسندین و  4/543ج  4والوفاء ألبن اجلوزي 4/551ج  3وسنن البیهقي 4/544و ج  4/414

ج  8والرتمذي 4/34ج  7والنسائي 453و  5/515ج  6والبخاري 4/31ج  5ارشاد الساري
 .455و  5/453ج  9ابن ماجةو  4/455

تغراق الكامل و ما االس تعاىل يف حواهلم يف القیام بنی یدى الل هأتتلف  ولیاء الل هأ ن  أهذا مع    
 الُيفى. دونه كما

ا ذكره م  أ و .غریه شغل عن ذكرا یَّن  إتعاىل  اإلستغراق يف ذكر الل ه ن  أو من املمكن أن یقال    
 ،هولقد شوهد من هو مستغرق يف ذكر معشوقه و ذاهل عن غری  .نواحیه فال تعاىل على شىت  

 ه.ه و تنب  ذا ذكر اسم معشوقه توج  إو  ،كالم  ي  أىل اي شخص و إه الیتوج  
 

 المصادر
 القرآن الکرمي

 قم، مکتبة آیة اهلل املرعشی النجفی.إحقاق احلق و إزهاق الباطل، السید نور اهلل التسرتی،  .5
 أحکام القران، اجلص اص، حتقیق قمحاوی، مصر، دار املصحف. .4
 إرشاد الساری، القسطالنی، مصر، مطبعة مصطفی حممد. .4
 ق.5441االستیعاب فی معرفة االصحاب، بریوت، دار صادر، مطبعة السعادة مصر،  .5
 األثری، طهران، املکتبة االسالمی ة.سد الغابة فی معرفة الصحابة، ابن أ .4
 ش.5414اصول مالکیت در اسالم، علی امحدی میاجنی، هتران، نشر دادگسرت،  .3
 ق.5415األمالی، الشیخ الطوسی، النجف، مطبعة النعمان،  .5
 ق.5441أنوار التنزیل و أسرار التأویل، البیضاوی، دار الکتب العربی ة الکربی،  .1
 ش.5445شاذان النیشابوری، هتران، دانشگاه هتران،  اإلیضاح، فضل بن .3

                                                           
 .818ـ  812، ابب امر ال مئة بتخفيف الصالة، رمق حديث 27. حصيح مسمل، كتاب الصالة، ابب 1

 .205، ص 5و ج  856و  852و  801، ص 2. مس ند الامام امحد بن حنبل، ج 2

 ابب َّتفيف الصالة لالمر حيدث.، كتاب الصالة، 881، ص 2. السنن الكربى، ج 3

 .1، ابواب صفاته املعنوية، ابب 122. الوفاء ابحوال املصطفى، ص 4

 .707، رمق حديث 65، كتاب الاذان، ابب 100، ص 2. ارشاد الساري لرشح حصيح البخاري، ج 5

 .780 ـ 780، ابب َمن اخّف الصالة عند باكء الصيب، رمق 65. حصيح البخاري، كتاب الاذان، ابب 6

 .128، ابب ما عىل الامام ِمن التخفيف، رمق حديث 25، كتاب الامامة، ابب 802، ص 2. سنن النسايئ، ج 7

 : قال: اىن ال مسع... .6، ابب ما جاء ان النيب851، ابواب الصالة، ابب 217، ص 8. سنن الرتمذي، ج 8

 .111ـ  118حديث ، كتاب اقامة الصالة، رمق 11، ابب 281، ص 8. سنن ابن ماجة، ج 9
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