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Abstract 
The verse of guardianship (Maeda / 55) is one of the most important evidences of proving 

the Imamate and guardianship of Imam Ali (AS) and other Imams (AS). Shiite and Sunni 

scholars have agreed that the verse of Wilayah has been revealed in the honor of Imam Ali 

(AS) and at the time of giving alms in the bowing of his prayers, and there are many 

narrations with the correct document in confirmation of this issue. In order to refute 

Allameh Hilli’s arguments in his book Minhaj al-Karama, Ibn al-Taymiyyah compiled 

Minhaj al-Sunnah and mentions the sayings of Allameh Hilli under the title of “Qul al-

Rafidi”. The purpose of Ibn Taymiyyah in writing this book is to prevent the publication of 

beliefs about the Shiite right about the concept of Imamate as a divine position and the 

inalienable right of the Ahl al-Bayt (AS) in this regard. Among the cases that Ibn 

Taymiyyah has dealt with is the rejection of the cause of revelation and the meaning of the 

verse of Wilayah on the Imamate of Ali (AS). He tries to refute the meaning mentioned in 

the verse by giving literary, interpretive and narrative reasons called “aspects”. After 

collecting the materials, it was determined through library and documentary methods and a 

descriptive-analytical approach in analyzing the materials, and by examining and 

confirming the document and text of the narrations and presenting rational and Quranic 
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reasons and Sunni and Shiite consensus due to the mentioned revelation, that all the faults 

and objections of Ibn Taymiyyah are baseless . 

Given that these works did not examine or criticize Ibn Taymiyyah’s doubts in detail 

(all the faces raised by Ibn Taymiyyah), despite the fact that they contained a great 

scientific effort, therefore this article aims to discuss the problems and faces mentioned by 

Ibn Taymiyyah about the verse of Wilayah and examine its significance for the Imamate, 

and the mandate of Imam Ali (peace be upon him) and criticism of Ibn Taymiyyah’s views. 

The data collection method for this research is the library method. The research method is 

descriptive and analytical. The research process in this article is as follows: First, the author 

extracts most of the opinions about the doubt in question from Islamic sources, then 

evaluates and criticizes it, and in the end, the final theory on the criticism of Ibn 

Taymiyyah’s problems will be presented . 

The examination and search of the texts and documents of hadiths, narrations and 

books related to the reason for the revelation of the verse of guardianship led us to realize 

that this hadith was transmitted by the Shiites and Sunnis in different classes and centuries, 

to the point of claiming consensus on the revelation of the verse in the mandate of Imam 

Ali (peace be upon him). This is quite clear from the mentioned narrative and exegetical 

sources. The Arabic literary and grammatical study of the words of the verse and its text, as 

well as the different documents for the narrations of the reason for revelation of the verse 

and its objectives, the atmosphere of the revelation of the verse and the socio-economic 

situation of Imam Ali (pbuh) at the time of the revelation of the verse, and the logical 

interpretation of “and” in the phrase “they are bowing”, the study of general nature or the 

special study of the verse, the semantic study of the novel and other narrations that confirm 

the importance and virtue of Imam Ali (pbuh), the study of the correct meaning of the word 

“guardianship”, the identification of the reference of pronouns and nouns connected to the 

verse and the type of restriction, and the study of the relationship between the emirate and 

the state and other cases, clearly reject all criticisms and objections of Ibn Taymiyyah on 

the revelation of the verse mentioned in the mandate of Imam Ali (peace be upon him). 

Keywords: Verse of Vicegerency, Imam Ali (AS), Ibn Taymiyyah, Minhaj al-Sunnah. 

 



 

 

  ، أكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافيةاإلسالمية احلضارة  آفاق 
  168 -  135 ،.ق  ه 1442 الربيع والصيف، 1، العدد 24السنة  (مقالة علمّية حمّکمة)، جملة علمّية نصف سنويّة

  من سورة المائدة في نقد ۵۵اآلية تحليل محتوى 
  شبهات ابن تيمية في كتاب منهاج السنة

  *کاوس روحی برندق
  **ليال مرادی

  ملخصال
) واحـدة مـن أهـم الرباهـني علـى إمامـة وواليـة اإلمـام 55تعترب آيـة الواليـة (املائـدة: 

علي (ع) واألئمة اآلخرين (ع). أمجع العلماء الشيعة والسـنة علـى أن آيـة الواليـة 
نزلت يف شأن اإلمام علي (ع) أثناء التصدق خبامته عند الركوع يف صالته، وهناك 

حجـــج الكثـــري مـــن الروايـــات املوثقـــة والصـــحيحة لتأكيـــد ذلـــك. مـــن أجـــل دحـــض 
العالمة احللي يف كتاب منهاج الكرامة، قام ابن تيمية بتأليف كتاب منهاج السنة، 

. كـان هـدف ابـن »قـول الرافضـي«ويشري فيه إىل أقوال العالمة احللي حتت عنـوان 
تيمية من تأليف هـذا الكتـاب هـو منـع نشـر املعتقـدات الشـيعة القائمـة علـى احلـق 

ســـلم بـــه ألهـــل البيـــت (ع) يف هـــذا حـــول مفهـــوم اإلمامـــة كمنصـــب إهلـــي وحـــق م
اـــال. ومـــن بـــني القضـــايا الـــيت عاجلهـــا ابـــن تيميـــة رفـــض ســـبب نـــزول آيـــة الواليـــة 
وداللتهـــا علـــى إمامـــة علـــي (ع). حيـــاول دحـــض الداللـــة املـــذكورة يف اآليـــة بتقـــدمي 

مـنهج البحـث يف هـذه املقالـة هـو . »الوجوه«أسباب أدبية وتفسريية وروائية باسم 
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، ومــن خــالل دراســة صــحة ي التحليلــي ومجــع املعلومــات مــن املكتبــةاملــنهج الوصــف
التوثيق ونصوص الروايات واستعراض األسـباب العقالنيـة والقرآنيـة واإلمجـاع السـين 
والشيعي على سبب نزول اآلية املـذكورة، اسـتنتجنا أن مجيـع إشـكاالت ابـن تيميـة 

  واعرتاضاته ال أساس هلا.

  ، اإلمام علي (ع)، ابن تيمية، منهاج السنة.آية الوالية: ةرئيسالكلمات ال
  

  المقدمة. 1
) من وجهات نظر خمتلفة علـى يـد 55 /أجريت العديد من الدراسات حول آية الوالية (املائدة

أهـــل التفســـري والكـــالم والتـــاريخ والفقـــه واحلـــديث. علـــى ســـبيل املثـــال، فقـــد متـــت دراســـة اآليـــة 
الكرميــة حـــول مـــا إذا كانـــت قــد نزلـــت حـــول علـــي (ع)؟ مــن هـــو الفـــرد أو األفـــراد املقصـــودون 

 مصـداق حمـدد أم أـا ؟ وهل تشري األوصاف املذكورة يف اآلية الكرميـة إىل»الذين آمنوا«بعبارة 
تنطبــق علــى أمثلــة خمتلفــة؟ ترجــع معظــم الشــبهات حــول داللــة آيــة الواليــة علــى إمامــة وواليــة 

  (ع) إىل جتاهل الروايات املوجودة أو الشك يف صحتها. علي
أن أحـــد املعتقـــدات الشـــيعية هـــو إثبـــات إمامـــة  »منهـــاج الســـنة«يعتـــرب ابـــن تيميـــة يف كتابـــه 

يف رفــض معــىن آيــة الواليــة وســبب نزوهلــا، ذكــر ابــن تيميــة تســعة عشــر  (ع) بأدلــة قرآنيــة. علــي
وجهاً، وأدرج يف هذه الوجوه بعض اإلشـكاالت حـول سـبب نـزل اآليـة وكـذلك نـص الروايـات 
املذكورة وتوثيقها، ورفض يف بعض احلاالت أن معـىن اآليـة يـدل علـى واليـة وإمامـة علـي (ع). 

رح منهـاج شـ«الم ابن تيمية، آية اهللا سـيد علـي مـيالين. يف ومن بني األفراد الذين انربوا لنقد ك
، قــام آيــة اهللا مــيالين »جــوهر الكــالم يف معرفــة اإلمامــة واإلمــام«و  »الكرامــة يف معرفــة اإلمامــة

بفحص أهم شبهات ابن تيمية وانتقادها والرد عليها بشكل عـام، كمـا انتقـد أفكـار ابـن تيميـة 
. وقد حبث الـدكتور فـتح اهللا جنـار »تيمية  لسنة ملعرفة ابن دراسات يف منهاج ا«بشكل عابر يف 

وتنـــاول كتــــاب  »إعـــادة قــــراءة وثـــائق ومســــتندات ســـبب نــــزول آيـــة الواليــــة«يف مقــــال  گـــانزاد 
صـحة روايـات سـبب نـزول اآليـة منتقـداً  »دراسة مقارنة لتفسري آيات الوالية يف رأي الفـريقني«

ه األعمال مل تفحص أو تنتقـد شـكوك ابـن تيميـة بعض شبهات ابن تيمية. وبالنظر إىل أن هذ
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بالتفصــيل (مجيــع الوجــوه الــيت طرحهــا ابــن تيميــة)، علــى الــرغم مــن احتوائهــا علــى جمهــود علمــي  
كبـري، لـذلك ـدف هـذه املقالـة إىل مناقشـة اإلشــكاالت والوجـوه الـيت ذكرهـا ابـن تيميـة حــول 

  لي (ع) وانتقاد آراء ابن تيمية.آية الوالية وفحص داللتها على إمامة ووالية اإلمام ع
طريقة مجع البيانات هلذا البحث هي املكتبة. طريقة البحث وصفية حتليلية. عمليـة البحـث 
يف هذه املقالة هي كالتايل: أوالً، يستخرج املؤلف معظم اآلراء حول الشـك املعـين مـن مصـادر 

النهائيــة حــول نقــد مشـــاكل إســالمية، مث يقيمهــا وينتقــدها، ويف النهايــة، ســيتم عــرض النظريــة 
  تيمية. ابن

حتليلـــي.  –قمنــا جبمـــع بيانـــات البحــث بواســـطة دراســـات املكتبـــة. مــنهج البحـــث وصـــفي 
بالنسبة لتقدم البحث يف هذه املقالة، فقد قمنا باستخراج أغلـب وجهـات النظـر حـول الشـبهة 

لنهايــة قمنــا بتقــدمي املطلوبــة مــن املصــادر اإلســالمية، مث وضــعناها موضــع التقيــيم والنقــد، ويف ا
  النظرية النهائية حول نقد إشكاالت ابن تيمية واعرتاضاته.

  
  الفريقين لمعنى اإلمامة والواليةتفسير . 2
، (الراغــــب وتشــــمل مجيــــع مصــــاديقها.» القرابــــة«وأصــــلها الــــداليل » ويل«مصــــدرها » واليــــة«

) وفقــــــاً 13/202 :ش1368؛ مصــــــطفوي، 8/254:ق1412؛ قرشــــــي، 1/885ق:1412
يف آية الواليـة يعـين التصـرف ووفقـاً للروايـات املوثقـة فهـذه الكلمـة تـدل » ويل«ألسس الشيعة، 

) يعتقـد علمـاء السـنة أن الواليـة يف 27- 26 :ش1388على اإلمام علـي (ع). (جنارزادگـان، 
؛ 2/201: ق1415؛ واحـدي، 6/186: ق1408هذه اآلية تعين النصـرة واحملبـة. (الطـربي، 

 :ق1415؛ اآللوســــي، 31- 12/25 :ق1420؛ فخــــر رازي، 1/649 :)د.ت، (الزخمشـــري
 :ق1402کثــري،   ؛ ابــن4/5 :ق1406؛ ابــن تيميــة، 2/208:ق1400عطيــه،   ؛ ابــن4/244
  ). 2/51 :ق1414؛ شوکاين، 2/69

وتعـــين كـــل شـــيء يتجـــه لـــه اإلنســـان ويـــأّمت بـــه. (الراغـــب، » أمّ «لغـــة مصـــدرها » اإلمامـــة«
؛ مصـطفوي، 1/121:ق1412؛ قرشي، 12/25 :ق1414منظور،  ؛ ابن1/87: ق1412
هنـاك ثـالث وجهـات نظـر بـني علمـاء » اإلمـام«بالنسبة ملفهوم مصطلح  )1/135:ش1368
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ش: 1362؛ الســــــــي، 1/140: ق1417. إمامــــــــة األنبيــــــــاء (فيضــــــــي دکــــــــين، 1الشــــــــيعة: 
ـــــــــب، 235 :ش1377؛ قرشـــــــــي،1/276:ش1336؛ کاشـــــــــاين، 25/142  :ش1378؛ طي

. اإلمساك بزمام األمور يف اتمع وتدبّر شؤونه 2)، 122 /2: ش1365؛ صادقي، 2/177
؛ 3/141:ق1404؛ الـرازي، 1/380:ش1372؛ الطربسـي، 1/446 :ق1402(الطوسي، 

. إمام يف اهلداية. تعود 3) 5/250: ش1373؛ سبحاين، 124- 1/123: (د.ت) البالغي،
وجهــة النظــر الثالثــة للعالمــة الطباطبــائي الــذي يعتــرب أن اإلمامــة هدايــة باطنيــة وملكوتيــة مبعــىن 

  ).273- 1/272 :ق1417اإليصال إىل املطلوب. (الطباطبائي، 
. اإلمامــــة يف الــــدين 1بالنســــبة ملصــــطلح اإلمــــام بــــني أهــــل الســــنة فهنــــاك وجهتــــا نظــــر ومهــــا: 

 :ش1360؛ فــــراء، 1/202:ق1415؛ الواحــــدي، 1/288 :ق1403وطي، واألصــــول (الســــي
. النـــيب. أول مـــن 2) 1/222 :ق1271حـــامت،   أيب   ؛ ابـــن 1/530: ق1408؛ طـــربي، 1/76

؛ 1/68، (د.ت)؛ جّصــاص، 1/520 :ق1408(الطــربي، ». الُســّدي«اقــرتح هــذا املعــىن هــو 
) يـــرفض الســـيد جنارزادگـــان كـــالً مـــن 1/593: ق1415؛ اآللوســـي، 4/37 :ق1404الـــرازي، 

املعاين املذكورة أعاله معترباً أن اإلمامة هي وجـوب االتبـاع والطاعـة املسـتقلة والـيت تتجسـد بنظريـة 
  ).190- 133:ش1390تفويض الدين، فاإلمام إذن شخص ُمفَرتض الطاعة. (جنارزادگان، 

  
 كيف تدل اآلية على إمامة اإلمام علي(ع). 3

ء اهللا وأوليائه اهللا ليست هي ذاا والية اهللا، بل مظهـراً هلـا؛ ألن األنبيـاء واألوليـاء إن والية أنبيا
﴾  . ِإْن ُهـَو ِإال َوْحـٌي يُـوحى ﴿َومـا يـَْنِطـُق َعـِن اْهلَـوىمل يأتوا بشيء من أنفسهم وكـل شـيء هللا: 

  ).4- 3/(النجم
لـي (ع)، مـن الضـروري من أجل أن نتبني كيف يدل معىن آيـة الواليـة علـى إمامـة اإلمـام ع

إذا اسـتعملت » ويلّ «تفيـد معـىن احلصـر وكلمـة » إمنـا«دراسة معىن الكلمات يف اآليـة الكرميـة: 
 :ق1412بـــدون قرينـــة، فـــإن معناهـــا ال خيـــرج عـــن أربـــع حـــاالت وهـــي: القرابـــة (الراغـــب، 

)، التســـّلط والتصـــّرف يف الشـــؤون (مظفـــر، 114 :ق1407)، اجلـــدارة (ابـــن بطريـــق، 533
) أو القرابـــة اخلاصـــة الـــيت تـــؤدي إىل نـــوع مـــن التصـــرف وامللكيـــة والتـــدبري 2/74 :ق1396
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يف كـــل مـــن املعـــاين املـــذكورة حيتـــاج إىل » ويلّ «) إن اســـتعمال 12 /6 :ق1417 (طباطبـــائي،
قرينــة، أمــا يف اآليــة املــذكورة فقــد اســتعملت هــذه الكلمــة بــاملعىن األخــري (القرابــة اخلاصــة الــيت 

ـــة والتـــدبري)؛ ألن هنـــاك العديـــد مـــن القـــرائن هلـــذا املعـــىن. تـــؤدي إىل نـــوع مـــن ا لتصـــرف وامللكي
  )267 /2 :(د.ت)طربسي،   (نوري
؛ 17 /3 :ق1389فـارس،   (ابـن ». بركـة«و » مـدح«، »طهـارة«، »زيـادة«مبعىن » زكاة«
ــْد أَفْـَلــَح َمــْن 307 /2 :ق1367األثــري،   ابــن  زَكاهــا﴾ ) وجــاءت يف القــرآن مبعــىن الطهــارة: ﴿َق

الزكاة الواجبة اليت تتعلق بتسعة أشياء؛ بل يـراد ـا » زكاة«) ليس املقصود بكلمة 9 /(الشمس
  )170 /3 :ق1412قرشي، مطلق اإلنفاق يف سبيل اهللا واجباً ومستحباً. (

بعد دراسة معاين كلمات اآلية الكرمية، سيتم التعامل مع موضوع السـمة العامـة أو اخلاصـة 
ذا كانت هذه اآلية قد نزلـت يف شـأن خـاص أم ال؟ مـن هـذا املنطلـق، جيـب القـول هلا، وفيما إ

أن هذه اآلية غري قابلـة للتعمـيم وتشـري إىل شـخص معـني؛ ألنـه وقبـل كـل شـيء، ليسـت اآليـة 
عامـة وال ميكــن بــأي حـال مــن األحــوال أن تكــون هـذه اآليــة ســاعية للتعبـري عــن قــانون عــام أو 

زكاة أثناء الركوع؛ ألنه ال أحد من فقهاء الفرق اإلسالمية يعترب دفـع استحباب أو التزام بدفع ال
الزكــاة عنــد الركــوع واجبــاً أو مســتحب، بــل إن اآليــة تشــري إىل فعــل قــام بــه شــخص يف اخلــارج، 
فينظــر القــرآن إىل هــذا العمــل اخلــارجي علــى أنــه مســة بــارزة لــذلك الشــخص مربهنــة مــن خــالل 

املــذكورة يف ايــة  »وهــم راِكُعــونَ «ولــيكم مثــل اهللا ورســوله. عبـارة الكنايـة علــى واليتــه قائلــة إنـه 
اآليــة متنـــع التعمـــيم، ألن مجيـــع املـــؤمنني مل يـــدفعوا الزكــاة وهـــم راكعـــون حـــىت تكـــون اآليـــة قابلـــة 
للتعمــــيم علــــيهم كلهــــم. باإلضــــافة إىل ذلــــك، يتفــــق اخلــــواص والعــــوام علــــى أنــــه ال أحــــد غــــري 

  )1/284: 1381(انظر: جمموعة من الكتاب،  لركوع(ع) تصدق على فقري أثناء ا علي
  

  تيمية حول داللة آية الوالية على إمامة ووالية علي (ع)رأي ابن . 4
 يعتــرب ابـــن تيميـــة أحــد األفـــراد الـــذين أثـــاروا الشــبهات والشـــكوك حـــول آيــة الواليـــة، فقـــد ذكـــر يف

ـــة يـــدل علـــى إمامـــة وواليـــة  كتـــاب مـــنهج الســـنة أن الشـــيعة يســـعون إلثبـــات أن معـــىن آيـــة الوالي
من خالل الرباهني القرآنيـة والعقالنيـة. وقـد حـاول دحـض هـذه احلجـج بـذكر بعـض (ع)   علي
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. يف البدايـــة، سنشـــري إىل الوجـــوه الـــيت ذكرهـــا ابـــن تيميـــة، مث ســـنقوم »الوجـــوه«األدلـــة املســـماة 
  بدراسة كل جانب منها ونقده والرد عليه.

  
  لقرآنعدم حجية الخبر الواحد في تفسير ا 1.4

قـــال ابـــن تيميـــة يف الوجـــه األول إن كـــل مـــا ذكـــره الثعلـــيب هـــو مـــن جـــنس السفســـطة والكـــذب 
. ال يُعتمــد يف تفســري القــرآن علــى خــرب واحــد، كمــا أن »حاطــب ليــل«والباطــل، والثعلــيب هــو 

  )10- 7/7 :ق1406األغلبية ترفضه مع تقدمي األدلة. (ابن تيمية، 
ثعلـــيب وصـــحة تفســـريه، مث ســـنذكر تعريـــف اخلـــرب أوالً، ســـنقوم بدراســـة شخصـــية الالنقـــد: 

الواحــد لتحديــد مــدى صــحة كــالم ابــن تيميــة. يعتــرب الثعلــيب مــن كبــار علمــاء أهــل الســّنة وهــو 
، وقد أشـاد بـه الـذهيب كثـرياً واعتـربه حمـط ثقـة وأطلـق »الكشف والبيان«مؤلف التفسري الشهري 

؛ الـــــذهيب، 186 /29 :ق1407(الـــــذهيب،  .»تـــــذكرة احلفـــــاظ«يف  »العالمـــــة«عليـــــه لقـــــب 
صــحيح أن الثعلــيب أتــى بروايــات غــري صــحيحة مثــل األســالف، لكــن ال  )3/1090 :(د.ت)

ميكن اامه بسبب التعصبات غري العقالنية فقط ألنه نقـل روايـات الشـيعة. أمـا بالنسـبة حملمـد 
والســقيم حســني الــذهيب فينبغــي القــول أنــه عنــدما يــرتك للقــارئ التمييــز بــني احلــديث الصــحيح 

) 1/215:ق1396ذهيب، الــحـول تفسـري الطــربي، فلمـاذا ال يفعــل ذلـك بالنســبة للثعلـيب؟!! (
  )79 /1 :خلكــان، (د.ت)  خلكــان أن الثعلــيب فريــد عصــره يف العلــم ومــدح تفســريه (ابــن    ابــناعتـرب 

كما يرى السيوطي أن الثعليب صاحب التفسري املشهور، وحيد عصره يف علـم القـرآن، وحـافظ 
) ال ميكــــن إضـــــعاف تفســــري الثعلــــيب ــــرد نقـــــل 28 /1 :ق1396وحمــــط ثقــــة. (الســــيوطي، 

األحاديــث الشــيعية وروايــات وفضــائل أهــل البيــت. إذا كــان تفســريه يعتــرب ضــعيفاً حبجــة جلــب 
  ف تفسري املفسرين البارزين يف ذلك الوقت لنفس السبب.اإلسرائيليات، فيجب إضعا

اخلرب الواحد هـو نـوع مـن األخبـار الـيت ال تصـل إن يف تعريف اخلرب الواحد، جيب أن يقال 
 إىل حــد التــواتر؛ ســواء كــان رواتــه كثــريين أو قليلــني وال يفيــد شــأنه يف حصــول العلــم (العــاملي،

ــ186: (د.ت) اً بقرينــة، فهــو يفيــد العلــم، لــذلك ســيكون حجــة ) إذا كــان اخلــرب الواحــد مقرتن
بالتأكيد، وليس من الضروري أن تناقش هنا حجيتـه أو عـدمها؛ ألنـه بعـد حصـول العلـم، فـإن 

  مناقشة احلجية أمر ال معىن له.
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مـــن الواضـــح أن املصـــدر الـــرئيس لتفســـري اآليـــات القرآنيـــة هـــو الســـنة. تلعـــب روايـــات النـــيب 
اً يف تفسري املعـىن الرئيسـي لآليـات القرآنيـة. مـن أجـل دراسـة صـحة وروايات األئمة دوراً أساسي

الروايــات، جيــب مقارنتهــا بــالقرآن نفســه، وال ميكــن أن يكــون جمــرد اخلــرب الواحــدة للروايــة ســبباً 
لعـــدم الصـــحة، وإذا مل يتعـــارض مـــع القـــرآن والعقـــل القطعـــي، فـــيمكن أن يكـــون تفســـرياً لآليـــة 

ة الطباطبـــائي، فـــإن الروايـــات ذات اخلـــرب الواحـــد والـــيت تـــدور وشـــرحاً هلـــا. وحبســـب رأي العالمـــ
حــول تفســري اآليــات ال تكــون ذات حجيــة إال إذا كانــت متفقــة مــع حمتــوى اآليــات، ويف هــذه 

: ق1417(الطباطبـائي، احلالة فهي ذات حجيـة بقـدر مـا تتفـق مـع حمتويـات اآليـات الكرميـة. 
واحـــد يف تفســـري القـــرآن. حـــىت أولئـــك الـــذين ) كمـــا أنـــه مل ينكـــر متامـــاً حجيـــة اخلـــرب ال9/211

يؤمنون بعدم حجية اخلرب الواحـد، يسـتندون إىل اخلـرب الواحـد يف بيـان األحكـام الشـرعية وحـىت 
  تفسريها؛ ألن التفسري الصحيح غري ممكن دون اآليات.

  
  عدم صحة الروايات التي تدور حول سبب نزول آية الوالية في إمامة علي(ع) 2.4

هــذه الروايــة غــري حمــددة، وقــد ُنســبت للثعلــيب فقــط. ثانيــاً: ادعــاء اإلمجــاع علــى نــزول أوالً: دقــة 
بــل لقــد أمجــع علمــاء احلــديث علــى أن  ،هــذه اآليــة يف علــي هــو مــن أكــرب االدعــاءات الكاذبــة

هـذه الروايـة خمتلقـة وكاذبـة، ومل يــتم ذكـر هـذه الروايـات امللفقــة يف كتابـات علمـاء مثـل الطــربي، 
، وابن منذر، ومـا إىل ذلـك. وقـد أورد أشـخاص مثـل الثعلـيب والنقـاش والواحـدي وابن أيب حامت

  )14- 7/10 :ق1406هذه األكاذيب بسبب جهلهم (ابن تيمية، 
الروايات املتعلقة بسـبب نـزول آيـة الواليـة مرويـة مـن قبـل الصـحابة والتـابعني وعلمـاء  النقد:

لــذلك حــىت لــو كــان ســند الثعلــيب ضــعيفاً، مــن قــرون خمتلفــة، وبالتأكيــد مل يروهــا الثعلــيب فقــط، 
فـــإن نقـــل الروايـــة بشـــكل متكـــرر يكمـــل ســـند الثعلـــيب. ومل يقـــل العالمـــة احللـــي أن هـــذه الروايـــة 
  صحيح ألنه الثعليب رواها، بل قال يف ختام حديثه إن أحد الذين رووا هذه الرواية هو الثعليب.

ســـليمان بـــن علـــي (ع) ومـــنهم: لقـــد اعتـــرب الكثـــري مـــن العلمـــاء بـــأن هـــذه اآليـــة نزلـــت يف 
اعمش، معمر بن راشد، سفيان الثوري، حممد بن عمر الواقدي، ابو بکـر الصـنعاين، ابـو نعـيم 

صـــباغ املـــالکي، ابـــو طلحـــه    جريـــر الطـــربي، الواحـــدي، ابـــن   فضـــل بـــن ذکـــني، النســـائي، ابـــن
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ــــن  ، اخلــــوارزمي يف حــــامت، الطــــرباين، احلــــاکم النيشــــابوري، الکنجــــي الشــــافعي  ايب   الشــــافعي، اب
مردويــه األصــفهاين، الثعلــيب، ابــو نعــيم   املناقـب، احلمــوي يف الفرائــد، ابــن کثــري، الشــبلنجي، ابــن 

ــــن ــــب البغــــدادي، احلــــاکم احلســــکاين النيشــــابوري، البغــــوي، الزخمشــــري، اب    األصــــفهاين، اخلطي
ظـــام أعـــرج، األثـــري، القاضـــي البيضـــاوي، النســـفي، ن   عســـاکر، ابـــن اجلـــوزي، فخـــر الـــرازي، ابـــن

البغـــدادي صـــاحب اخلـــازن، ابـــو حيـــان األندلســـي، القاضـــي عضـــد الـــدين اإلجيـــي، التفتـــازاين، 
حجــــر اهليثمــــي،   حجــــر العســــقالين، عــــالء الــــدين قوشــــچي، الســــيوطي، ابــــن    اجلرجــــاين، ابــــن

الشــوکاين، اآللوســي. ومــع القليــل مــن البحــث، يصــبح مــن الواضــح أن عــدد الــرواة أكــرب بكثــري 
د. يف فئـــة التـــابعني ميكـــن أن نـــذكر ســـعيد بـــن جبـــري، ااهـــد، عطـــاء، الُســـّدي، مـــن هـــذا العـــد

جـريج، حممـد بـن حنفيـه ويف فئـة الصـحابة ميكـن اإلشـارة إىل أفـراد مثـل   مقاتل، الضـّحاك، ابـن 
عباس، ابو ذر، جـابر بـن عبـد اهللا األنصـاري، املقـداد، انـس بـن مالـك،    اإلمام علي (ع)، ابن

؛ 2/92:ق1397 بـــن ســـالم وحســـان بـــن ثابـــت (يف قصـــائده). (اميـــين، ابـــو رافـــع، عبـــد اهللا
  ) إذن مل ينقل الثعليب لوحده هذه الرواية.160- 158 /2ج :(د.ت)حسيين ميالين، 

وفًقـــا لروايـــات خمتلفـــة، فقـــد بـــني الكثـــريون اإلمجـــاع علـــى نـــزول اآليـــة يف علـــي (ع) ومـــنهم 
: ق1417القاضـــي عضـــد الـــدين اإلجيـــي، الشـــريف اجلرجـــاين، التفتـــازاين، اآللوســـي. (اجيـــي، 

) وال يـــــدعي أي مـــــن 6/167: ق1415؛ آلوســـــي، 2/288 :ق1401؛ تفتــــازاين، 3/601
اآليــة يف علــي (ع)، فلمـاذا مل يــذكر ابــن تيميـة مثــاالً مــن  الـرواة أنــه ال يوجـد إمجــاع حــول نـزول

  هؤالء الرواة إلثبات ادعائه؟!!!
قــال ابــن تيميــة إن علمــاء مثــل البغــوي والطــربي وبقــي بــن خملــد وابــن أيب حــامت وابــن محيــد 
وعبــد الــرزاق مل يــذكروا مثــل هــذه الروايــة املزيفــة؛ يف حــني أن ابــن أيب حــامت روى أربــع روايــات 

: ق1419ايب حـــامت،   بوثـــائق خمتلفـــة عـــن نـــزول هـــذه اآليـــة يف اإلمـــام علـــي (ع) (ابـــن موثقـــة 
) كمــا ذكــر الطــربي عــدة روايــات خبمســة إســنادات خمتلفــة يف هــذا الصــدد (طــربي، 4/1162
) ونقـــل 2/47: ق1407) حـــىت أن البغـــوي ذكـــر روايـــة يف هـــذا الشـــأن (البغـــوي، 11174ح

عـن عبـد بـن محيـد و عبـد الـرزاق عـن ابـن عبـاس و ابـن السـيوطي يف الـدر املنثـور هـذا احلـديث 
) يبــدو 2/71: ق1402کثــري،   ؛ ابــن3/105: ق1403کثــري عــن عبــد الــرزاق. (الســيوطي،   

  أن ابن تيمية مل يدرس كتب هؤالء العلماء بشكل كامل أو حاول إنكارها متعمداً.
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  تناقض النقل مع اإلجماع 3.4

هناك نقول تتعارض مع هذا اإلمجاع املزعوم توجد يف كتب ألفها الثعليب وأمثاله حـول أن اآليـة 
نزلــت يف أيب بكــر أو مجيــع املــؤمنني. ألن علــي هــو مــن املــؤمنني، لــذلك اعتــربوا أن هــذه اآليــة 

  )15 - 7/14: ق1406نزلت يف علي. (ابن تيمية، 
يعتــربون أن نــزول آيــة الواليــة يف علــي (ع)  معظــم املفســرين والعلمــاء الشــيعة والســنة النقــد:

أمر مثبت؛ ومع ذلك هنـاك العديـد مـن االختالفـات يف نـوع تفسـري هـذه املسـألة وتصـورها. مل 
ينقل أي من كبار املفسرين مثل الطربي أن اآليـة نزلـت يف أيب بكـر، وهـذا هـو االدعـاء الوحيـد 

مقطــوع وغريــب اخلــرب واحــد و ناد، فــإن البــن تيميــة الــذي ينســبه إىل احللــيب. فيمــا يتعلــق باإلســ
: ق1415؛ آلوســــي، 12/383 :ق1420بــــدون أدلــــة مت نقلهــــا عــــن عكرمــــه (فخــــر رازي، 

) وبــالنظر إىل الروايــات العديــدة مــن الفــريقني وادعــاء اإلمجــاع عليهــا بشــأن نــزول آيــة 3/335
ناحيـة أخـرى، الوالية يف علي (ع)، فال ميكن اإلشارة إىل رواية ضعيفة ومقطوعـة ومفـردة. مـن 

أوالً: إن إسناد هذا القول إىل عكرمة ليس ثابتاً، بل هو جمرد رواية بدون إسناد ومرسـل. ثانيـاً: 
املقصود بنزول اآلية حول أيب بكر جممل وغري مفهوم. ثالثاً: تعلم عكرمة مـن ابـن عبـاس، وقـد 

الشــيعة نــزول اآليــة اعتــرب ابــن عبــاس أن اآليــة نزلــت يف علــي، فالروايــة زائفــة. رابعــاً: روي عــن 
  حول علي (ع) عن عكرمة نفسه.

إن تنـــاقض هـــذا االدعـــاء القـــائم علـــى أن املقصـــود مـــن اآليـــة هـــو مجيـــع املـــؤمنني، واضـــح 
أيضاً. ألن هـذا االدعـاء يعـين إنكـار سـبب نـزول اآليـة، حـىت أن املـدعني ـذه املسـألة ليسـوا 

يـة. يعتقـد العالمـة الطباطبـائي أنـه إذا ملتزمني ا. ـذا التعمـيم، حيـاولون تشـويه مفهـوم الوال
كــان مــن الصــحيح جتاهــل مجيــع الروايــات الــيت تــدور حــول ســبب نــزول هــذه اآليــة وجتاهــل 
مجيــع األدلــة املــأثورة، فيجــب علــى املــرء جتاهــل تفســري القــرآن متامــاً، ألنــه عنــدما تكــون مجيــع 

مت تضــمينهما يف تفســري هــذه الروايــات غــري موثوقــة، فكيــف ميكــن الوثــوق بروايــة أو روايتــني 
اآليات؟! لذلك وبالنظر هلـذه الوجـوه املـذكورة، مل يعـد هنـاك مـا ميكـن قولـه حـول أن حمتـوى 
هـــاتني اآليتـــني عـــام ويشـــمل مجيـــع املـــؤمنني وواليـــة الـــبعض بالنســـبة للـــبعض اآلخـــر. (انظـــر: 

  )6/8: ق1417الطباطبائي، 
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  ضعف إسناد الروايات حول سبب نزول آية الوالية في اإلمام علي (ع) 4.4

اإلسناد املذكور من قبل الثعليب ضـعيف ويوجـد فيـه رجـال متهمـون وروايـة ابـن مغـازيل أضـعف مـن 
  )15 /7: ق1406. (ابن تيمية، ذلك. ال يوجد إسناد صاحل هلذا النقل

يـذ ابـن تيميـة وتفسـريه معتمـد للغايـة بـني ابن كثري، الـذي يثـق بـه السـنة وهـو أحـد تالمالنقد: 
الوهابيني، ينقل روايات ابن أيب حامت عن نزول آية الوالية يف علي (ع)، دون أن يرفض إسنادها. 

روايات حـول نـزول آيـة الواليـة يف شـأن  9) ذكر السيوطي كذلك 3/126: ق1402کثري،   (ابن 
  )294- 2/293: ق1403علي (ع) دون أن يعرتض على سلسلة إسنادها. (سيوطي، 
  فيما يلي سلسلة من اإلسنادات اليت سندرس صحتها

 حامت:    أيب  دراسة إسناد ابن . 1

االبــدال)، عبــد اهللا بــن ســعيد (ثقــة،   الــف) اإلســناد األول: ابــن أيب حــامت (زاهــد، يعــد مــن 
مــن رجــال الصــحاح الســّتة)، الفضــل بــن ذکــني (ثقــة، مــن كبــار شــيوخ البخــاري)، موســى بــن 
قــيس احلضــرمي (صــدوق، منســوب إىل تشــيع)، ســلمة بــن کهيــل (ثقــة، مــن رجــال الصــحاح 

؛ ابــن 208- 24/207: ق1407؛ الــذهيب، 265- 13/264ق: 1406الســّتة). (الــذهيب، 
  )3365، ش1/497 :ق1406حجر العسقالين،   

ب) اإلسـناد الثـاين: ابــن أيب حـامت، ربيــع بـن سـليمان مــرادي (مـن الثقــات األحـد عشــر، 
(صـــدوق، خيطــــئ  بـــن ســـوي  مـــؤّذن، مـــالزم للشـــافعي، مــــن رجـــال الســـنن األربعـــة)، أيــــوب 

: ق1402؛ املــزي، 1/294: ق1406حجــر،   حکــيم (ثقــة). (ابــن   بــن أيب   أحيانــاً)، عتبــة 
  )3771، ش19/303

دراسة إسناد احلاکم النيشابوري: حممد بن عبد اهللا صفار (زاهد، حسن السرية، تقـي،  . 2
کثـــري اخلـــري، حمـــّدث) عبـــد الرمحـــان بـــن حممـــد (مقبـــول القـــول، أوعيـــة العلـــم)، حممـــد بـــن حيـــىي 

طالــب (ع) (ثقــة، مــن   (صــدوق)، عيســي بــن عبــداهللا (ثقــة، صــدوق)، عمــر بــن علــي بــن أيب 
؛ 11/253 :(د.ت)کثـــــري،    ؛ ابـــــن3/546: ق1416رجــــال الصـــــحاح الســـــّتة). (الـــــبالذري، 

: ق1395حبــان،   ؛ ابــن 8/124: ق1271؛  ابــن أيب حــامت، 15/437: ق1406الــذهيب، 
 )1/274: ق1406حجر،   ؛ ابن 8/492
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عســاکر: أبــو علــي حــّداد األصــفهاين (شــيخ عــامل، ثقــة، صــدوق)، أبــو   دراســة إســناد ابــن . 3
اإلســالم، حــافظ)، الطــرباين (حــافظ، ثقــة، رحــال جــوال،   نعــيم األصــفهاين (ثقــة، عالمــة، شــيخ 

العلـم)، حممـد بـن حيـىي (صـدوق)،   القول، أوعية    اإلسالم)، عبد الرمحان بن حممد (مقبول  حمّدث 
: ق1407؛ الــــــذهيب، 1/177: ق1395(الســــــمعاين،  ق)عيســــــي بــــــن عبــــــداهللا (ثقــــــة، صــــــدو 

 )3/1072: (د.ت)؛ الذهيب، 454- 17/453: ق1406؛ الذهيب، 383- 35/382

بدراســـة بعـــض هـــذه األســـانيد، أصـــبح مـــن الواضـــح أن الروايـــات ذات الســـند الصـــحيح يف 
يـة يف شأن نزول آية الوالية يف علي (ع) موجودة يف مصادر أهل السنة املهمـة، وكـالم ابـن تيم

  هذا الصدد ليس صحيحاً.
  
  عدم شمول اآلية لسائر األئمة (ع) بسبب عدم دفع الزكاة أثناء الركوع 5.4

إذا أخــذنا شــرط دفــع الزكــاة أثنــاء الركــوع بعــني االعتبــار، فيجــب أن تكــون الواليــة لعلــي فقــط، 
ألن احلســـن واحلســـني وبـــين هاشـــم مل يـــدفعوا الزكـــاة أثنـــاء الركـــوع. والســـبب أن ذلـــك خمـــالف 

  )16- 15: ق1406إلمجاع املسلمني. (ابن تيمية، 
ولــيس ، اليــة علــي (ع) أو أيب بكــرأوالً: اخلــالف بـني الشــيعة والســنة علــى إثبــات و  النقــد:

األئمــة اآلخــرين. إمامــة األئمــة اآلخــرين فــرع مــن إمامــة علــي (ع). إذا ثبتــت اإلمامــة والواليــة 
: ق1428فهذا يعين إثبات واليـة وإمامـة األئمـة اآلخـرين (ع). (حسـيين مـيالين، ، لعلي (ع)

ثبـــات إمامـــة األئمـــة (ع). )؛ ثانيـــاً: هنـــاك العديـــد مـــن األســـباب القرآنيـــة والروايـــات إل3/300
؛ ألن اهللا »الـويل«، ولـيس شـرط »الويل الثالث«ثالثاً: التفسريات اإلضافية يف اآلية حتدد معىن 

نفســـه يقـــدم وليـــه، ولـــيس العالمـــات. يف آيـــة الواليـــة، حيـــدد اهللا تعـــاىل عالمـــات اإلمـــام األول 
  التاليني. فقط، وعمل الزكاة أثناء الركوع ليس شرطاً وعالمة لوالية األفراد

  

  »الذين«صيغة الجمع في 6.4

  )7/16: ق1406صيغة مجع وال تنطبق على علي فقط. (ابن تيمية، » الّذين«
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اسـتخدام صـيغة اجلمـع وإرادة الفـرد مـن وجهـة أهـل اللغـة والعـرف وهـو  ال مـانع مـنالنقد: 
عالمــة ال يقتصــر علــى آيــة الواليــة. مت اســتخدام هــذه الصــيغة يف آيــات أخــرى كــذلك. وذكــر ال

آيـــة وذكـــر أقـــوال املفســـرين الســـنة الـــذين اعتـــربوا صـــيغة اجلمـــع دالـــة علـــى  20أميـــين يف الغـــدير 
) لــو مل يكــن هــذا االســتخدام صــحيحاً، 164- 3/163: ق1397شــخص واحــد. (أميــين، 

لكـــان علـــى هـــؤالء املفســـرين االعـــرتاض علـــى تلـــك اآليـــات أيضـــاً. مـــن ناحيـــة أخـــرى، اتفـــق 
يف اآليــة هــو علــي (ع). ال ميكــن أن  »الــذين آمنــوا«املفســرون الســنة والشــيعة علــى أن معــىن 

ن هنــاك احتــاد بــني مجيــع املــؤمنني، ألنــه يف هــذه احلالــة، ســيكو  »الــذين«يعــين االســم املوصــول 
: ق1409؛ حســـيين، 175 :ش1367الـــويل واملـــوىل عليـــه، وهـــو أمـــر مســـتحيل. (مرعشـــي، 

) لقد نقل كبارة رواة الصحابة والتابعني الذين كـانوا مجيعـاً عربـاً أصـيلني نـزول اآليـة يف 1/159
علي (ع) ومل ينتقد بعدهم علماء احلديث هذا األمر، وكـل هـذا دليـل واضـح علـى صـحة هـذا 

الدعــاء. وحبســب رأي العالمــة الطباطبــائي، فــإن صــيغة اجلمــع ال ُتســتخدم هنــا بصــيغة املفــرد، ا
بــل حتققــت صــيغة اجلمــع علــى فــرد واحــد وانطبقــت علــى شــخص واحــد عنــد نــزول اآليــة، مــع 
االحتفاظ بإمكانية انطباقهـا علـى أشـخاص آخـرين (علـى افـرتاض التحقـق). هنـاك العديـد مـن 

امني، ومــا هــو مســتحيل مــن منظــور أهــل اللغــة هــو الشــكل األول االختالفــات بــني االســتخد
  )10- 6/9: ق1417فقط. (الطباطبائي، 

  
  فعل کثير ومبطل للصدقة أثناء الصالة 7.4

الصدقة أثناء الصالة ليست مـن األعمـال الصـاحلة. لـو كانـت مسـتحبة، لكـان النـيب (ص) قـد 
حاالت أخرى. األفعـال والكـالم  فعلها ذلك وشجع أصحابه عليها، ولكان علي قد كررها يف

  )7/16: ق1406واإلشارة يف الصالة تبطلها. (ابن تيمية، 
حبســب آراء بعــض العلمــاء الســنة مثــل ابــن اجلــوزي، ال شــيء ميكــن أن مينــع اإلمــام  النقــد:

: ق1409؛ التسـرتي، 6/169: ق1415علي (ع) من التوجه هللا تعـاىل وعبادتـه (اآللوسـي، 
، مع اختالف طفيف يف اللفـظ) لـذلك تصـدق اإلمـام علـي (ع) خبامتـه أثنـاء الصـالة 2/414

هــو عبــادة قــام ــا أثنــاء عبــادة أخــرى. ومل يعــرتض أهــل الســنة علــى هــذا األمــر أساســاً؛ ألنــه 



 149   ... (کاوس روحی برندق و ليال مرادی) من سورة املائدة يف نقد ۵۵حتليل حمتوى اآلية 

 

حبسب روايام وأصوهلم، فإن القيام بأعمال أخرى أثناء الصالة ال يبطـل الصـالة. (البخـاري، 
؛ 1/489 :(د.ت)حجـــــــــر،    ؛ ابـــــــــن5/524: ق1389األثـــــــــري،    ؛ ابـــــــــن1/127: ق1410

) بغض النظـر 2/207: (د.ت)؛ حسيين ميالين، 300- 3/209 :ق1428حسيين ميالين، 
عــن صــحة روايــات أهــل الســنة أو عــدم صــحتها يف هــذا الصــدد، فمــن املؤكــد أنــه وعلــى الــرغم 

نهم أبـداً االعـرتاض علـى من صدور هذه الروايات عنهم واليت تشكل أساساً لفقههـم، فـال ميكـ
تصــــدق علــــي (ع) باخلــــامت أثنــــاء الركــــوع. إن اآليــــة مل تنــــزل بغيــــة بيــــان اســــتحباب أو وجــــوب 

  .»الذين آمنوا«الصدقة أثناء الصالة، بل لبيان معيار الويل الثالث، أي 
  

  التصدق أثناء الصالة ليس فضيلة لعلي (ع) 8.4

إذا كانت الزكاة مشروعة أثناء الصالة، فهـي ال تقتصـر علـى الركـوع؛ بـل هـي ذات أولويـة أثنـاء 
القيــــام واجللــــوس بالنســــبة الركــــوع، فهــــل أولئــــك الــــذين يقــــدمون الصــــدقات أثنــــاء الركــــوع هــــم 

؟ هنـاك العديـد مـن الصـفات املشـهورة لعلـي، فكيـف ميكـنهم إمهـال تلـك الصـفات »أولياؤكم«
  )17- 7/16: ق1406ف اهول؟! (ابن تيمية، ووصفه ذا الوص

التصــدق أثنــاء الصــالة يــدل علــى حالــة حــدثت أثناءهــا الصــدقة، ولــيس يف األمــر  النقــد:
حكــم شــرعي أو شــرط يفيــد بوجــوب الصــدقة أثنــاء الصــالة أو عــدم وجوبــه حــىت ينشــأ نقــاش 

ـــــوس. (جصـــــاص،  ـــــام أو اجلل ـــــاء القي ـــــاء الركـــــوع أفضـــــل أم أثن : د.ت)(حـــــول أن التصـــــدق أثن
)، بالنظر إىل إمجاع الشيعة وكـذلك السـّنة علـى أن آيـة الواليـة نزلـت يف اإلمـام 558- 2/557

علي (ع)، فإن هذه امليزة لإلمام علي (ع) مشهورة؛ بل هي حدث مشهور للغاية. إن اإلمـام 
  علي (ع) معروف بصفاته احلسنة واملمدوحة.

  

  م كفاية الخاتم للزكاةعدم وجوب الزكاة على علي (ع) بسبب الفقر وعد 9.4

أوالً: يف زمــن النــيب (ص)، مل تكــن الصــدقة واجبــة علــى علــي ألنــه كــان فقــرياً. كمــا جيــب أن 
تصل الفضة أيضاً إىل النصاب القـانوين وجيـب أن ميـر عـام علـى النصـاب القـانوين لكـي ترتتـب 
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هـاء، فـإن إعطــاء الزكـاة عليـه، مل يكـن هـذا هـو احلـال مـع علـي (ع)؛ ثانيـاً: بالنسـبة ملعظـم الفق
  )7/17: ق1406اخلامت ال يكفي للزكاة وال يسقط إلتزام الزكاة. (ابن تيمية، 

أوالً: املقصــود بالزكــاة هنــا معناهــا اللغــوي الــذي يــدل علــى الطهــارة والنمــو والربكــة  النقــد:
: ق1414؛ الفيــومي، 3/307: ق1367اثــري،   ؛ ابــن1/205: ش1375. (الطرحيــي، واملــدح

) وقـــــد اســـــتخدمت هـــــذه 1/380: ق1412؛ الراغـــــب، 14/358منظـــــور،    ؛ ابـــــن2/254
 9/الشــمس ؛21/النــور ؛32/الــنجم ؛49/النســاء ؛43/التعــابري بكثــرة يف القــرآن الكــرمي (البقــرة

نَـا  و...). جاء فيما يتعلق بالنيب ابراهيم والنـيب إسـحاق والنـيب يعقـوب علـيهم السـالم: ﴿َوأَْوَحيـْ
مـن الواضـح  )73/اِت َوِإقَاَمة الصَالِة َوإِيتَـاَء الزَكـاِة وََكـانُوا لَنَـا َعابِـِديَن﴾ (األنبيـاءإِلَْيِهْم ِفْعَل اْخلَيـْرَ 

أن الزكـــاة يف الشـــرائع الســـابقة مل تكـــن مثـــل الزكـــاة يف عصـــرنا. بـــل املقصـــود بالزكـــاة هـــو املعـــىن 
(ع) كـان فقـرياً إىل  اللغوي الذي يطهر املال ويسبب النمو والربكة. ثانياً: كيف يُعـرف أن عليـاً 

هــذا احلــد؟ يف زمــن النــيب (ص)، شــارك علــي (ع) يف حــروب مثــل ااهــدين اآلخــرين، وكــان 
النيب (ص) يوزع غنائم احلرب بني اجلميع: ثالثاً: تشري الزكاة يف القرآن إىل املعىن العـام للصـدقة 

) يعتقد 4/170: ش1377الواجبة واملستحبة، وهناك العديد من األمثلة على ذلك. (قرشي، 
العالمـــة الطباطبـــائي أن النــــاس ينظـــرون إىل الزكــــاة اليـــوم علــــى أـــا الزكــــاة اإللزاميـــة ال الصــــدقة 
املستحبة، وليس حسب الكلمة العربية اليت تدل على أن الصدقة ليست زكاة؛ بل ألنـه خـالل 

لداللــة األلــف ســنة األخــرية مــن حيــاة اإلســالم، اســتخدمت الشــريعة واملســلمون كلمــة الزكــاة ل
علـى عمـل واجـب، أمــا يف بدايـة اإلسـالم فقــد كـان للزكـاة معناهـا اللغــوي ذاتـه، والـذي يشــمل 
املعــىن احلــريف هلــا ويتضــمن الصــدقة أيضــاً. يف الواقــع، الزكــاة لغــة تعــين إنفــاق املــال يف ســبيل اهللا 

ء تشــري وترادفــه، ال ســيما إذا كانــت مقرتنــة بالصــالة، كمــا أن اآليــات الــيت تــروي قصــص األنبيــا
  )6/10: ق1417؛ الطباطبائي، 55 /؛ مرمي73 /إىل هذا األمر جيداً. (األنبياء

  
  العاطفة» واو«عدم اختصاص أمر الرکوع لشخص واحد و 10.4

مـــن ســـورة آل عمـــران بـــالركوع دون احتمـــال  43مـــن ســـورة البقـــرة و 43كمـــا أمـــرت اآليتـــان 
إشــارما إىل شــخص واحــد، فــإن آيــة الواليــة ال تــدل علــى شــخص واحــد. إن الــواو يف هــذه 

  )7/18: ق1406عاطفة وليست حالية. (ابن تيمية،  »وهم راكعون«اآلية يف عبارة 
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ه، ومل تنــزل أوالً: نزلــت آيــة الواليــة يف وصــف فــرد ويل إىل جانــب واليــة اهللا ورســولالنقــد: 
ــــني احلكــــم الشــــرعي للصــــالة والزكــــاة،  ــــان أو لتب ــــة لتقــــول أن الصــــالة والزكــــاة واجبت ولكــــن اآلي

) فهـي تبـني بصـيغة األمـر ثالثـة 43/﴾ (البقرة ﴿َوأَِقيُموْا الصَلوَة َوءَاتُوْا الزَكوَة َوارَْكُعوْا َمَع الراِكِعني
والركــوع، كمــا أن اآليــة ﴿يــا َمــْرَميُ اقْـُنــِيت لِرَبــِك تكــاليف واجبــة وهــي إقامــة الصــالة وإيتــاء الزكــاة 

) تــأمر بإقامــة واجــب العبــادة واحلمــد علــى 43 /َواْســُجِدي َوارَْكِعــي َمــَع الــراِكِعني﴾ (آل عمــران
). تـدل هاتـان اآليتـان 3/190: ق1417املقام واملنزلة اليت منحت للسيدة مرمي (الطباطبـائي، 

ما بآيـة الواليـة. ثانيـاً: يعتقـد الكثـري مـن املفسـرين والنحـويني أن على موضوع آخر وال عالقة هل
؛ البيضــــــاوي، 3/334ق: 1415(اآللوســــــي، حاليــــــة.  »وهــــــم راكعــــــون«يف عبــــــارة  »الــــــواو«

؛ العكــربي، 6/386: ق1418؛ الصــايف، 2/59: ق1414؛ الشــوکاين، 2/132: ق1418
) حــــــىت أن 6/14: ق1417؛ الطباطبــــــائي، 2/508: ق1415؛ درويــــــش، 1/130]:د.ت[

ـــة (الشـــيباين،  ـــواو حالي ). 2/232: ق1413الشـــيباين ذكـــر إمجـــاع النحـــويني علـــى أن هـــذه ال
لــيس حــاالً  »وهــم راكعــون«ونــاقش العالمــة الطربســي هــذا األمــر قــائالً إنــه لــو قيــل إن عبــارة 

لـك إليتاء الزكاة، بـل يقصـد ـا أولئـك الـذين يعتـرب الركـوع عـادة هلـم، فينبغـي القـول رداً علـى ذ
تتضمن الركـوع أيضـاً ألن الصـالة ال تصـح بـدون ركـوع؛ لـذلك إذا » يقيمون الصالة«إن مجلة 

على أـا حـال إليتـاء الزكـاة وقيـل إن املقصـود هـو أن الركـوع  »وهم راكعون«مل ينظر إىل مجلة 
 ).327- 3/326: ش1372صفتهم وعادم، فإن هذا املوضوع مكـرر دون فائـدة (الطربسـي، 

وحــاول فخــر الــرازي الــذي ذكــر إجابــة الطربســي يف تفســريه إىل تقــدمي تربيــرات أخــرى، مبــا يف 
ال يعـين املتصـرف؛ بـل يعـين الناصـر  »الـويل«ذلك أن الركوع باملعىن اازي هـو اخلضـوع أو أن 

) وسـيتم الـرد علـى هـذه التربيـرات يف الوجـوه الالحقــة، 385- 12/384واحملـب (فخـر الـرازي، 
  ر الذي حيظى باألمهية يف كالم فخر الرازي هو قبول استدالل الطربسي. لكن األم

  

  عمومية اآلية حسب رأي الصحابة والمتقدمين وسياق کالم 11.4

أوًال: من املعلوم عند أهل التفسري أن هذه اآلية نزلت يف النهي عن مـواالة الكفـار واألمـر 
مبـــــواالة املـــــؤمنني، وأقـــــوال الصـــــحابة والتـــــابعني مقدمـــــة، فهـــــي إذاً آيـــــة عامـــــة ومل تنـــــزل يف 
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(ع)؛ ثانيـــاً: يشـــري ســـياق الكـــالم إىل أن اآليـــة عامـــة وتـــرتبط مبـــواالة املـــؤمنني. (ابـــن   علـــي
  )19- 7/18: ق1406تيمية، 

أوالً: أمجع علماء السنة والشيعة على أن اآلية نزلت يف علي (ع). وحىت لـو غضضـنا  النقد:
النظر عن إمجاع كبار احلديث والتفسري، فإن الكثري من روايـات الفـريقني تـرفض كـالم ابـن تيميـة. 
تكون اآليـة عامـة إذا مل يـتم ذكـر سـبب نزوهلـا. أمـا بالنسـبة للصـحابة والتـابعني فيجـب القـول أنـه 

يوجـــــد ســـــبب لتفضـــــيلهم وتقـــــدميهم. حـــــىت الصـــــحابة أنفســـــهم مل يعتـــــربوا أن أقـــــواهلم عادلـــــة ال 
ومرجحــة. علـــى ســـبيل املثـــال، يف روايــات أهـــل الســـنة يف مجـــع القـــرآن، طلــب أبـــو بكـــر مـــن بـــني 
الصحابة شاهدين لتجميع القرآن، ولو كان يؤمن بعدالـة مجيـع الصـحابة، ملـا كانـت هنـاك حاجـة 

افــرتض علــى ســبيل احملــال أن عدالــة الصــحابة حمــرزة، فقــد نقــل الكثــري  لطلــب شــاهدين. حــىت لــو
  (ع)؛  من األفراد من بني كبار الصحابة والتابعني أن اآلية تدور حول علي

ثانياً: إن جمرد وضع هذه اآليات واحدة تلو األخرى ال يشري إىل وحـدة سـياقها، وال يشـري 
قـد نزلـت بـنفس الرتتيـب. الـدليل علـى فسـاد  جمرد وجود عالقة بينها إىل أن آيات هـذه السـورة

هذا االعتقاد هو الفرق بني اآليات قبل وبعد هـذه اآليـة مـن حيـث احملتـوى؛ ألنـه اآليـة الكرميـة 
أَْولِيـــاَء بـَْعُضـــُهْم أَْولِيـــاُء بـَْعـــٍض...﴾ تنهـــي  ﴿ياأَيـَهـــا الـــِذيَن آَمنُـــوا ال تـَتِخـــُذوا اْلَيُهـــوَد َوالنصـــارى 

واليـــة الكفـــار وتـــذم املنـــافقني، الكـــافرين يف بـــاطنهم، علـــى قيـــامهم برذيلـــة مـــواالة املـــؤمنني عـــن 
الكفار، دون االلتفات إىل الكفـار يف الكـالم، علـى عكـس اآليـات التاليـة الـيت ـت املسـلمني 
عــن مــواالة الكفــار، مث أمــرت رســول اهللا (ص) بنقــل الرســالة إىل الكفــار. لــذلك فــإن اآليــات 

يء واآليـات التاليـة تعــرب عـن شـيء آخـر، فكيــف توجـد وحـدة يف الســياق السـابقة تعـرب عـن شــ
  بني هاتني اموعتني من اآليات ؟!

عــن  »الرســول«ثالثــاً: خياطــب اهللا ســبحانه وتعــاىل مجيــع املــؤمنني يف بدايــة اآليــة مث يفصــل 
يــاء. هــم أول »الــذين آمنــوا«، بعــد ذلــك يشــري إىل أن »ويل«املــؤمنني اآلخــرين ويقدمــه علــى أنــه 

عامـة املـؤمنني، فهـم نفسـهم املـذكورون يف بدايـة اآليـة.  »الـذين آمنـوا«فإذا كان املقصود بعبارة 
لـــذلك، جيـــب أن يكـــون املقصـــود غـــريهم، وإال ســـيكون املؤمنـــون أوليـــاء أنفســـهم، وســـتحدث 

  )3/327: ش1372وحدة بني الويل واملوىل عليه، وهو أمر مستحيل! (انظر: الطربسي، 
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ا« رابعًا: أداة أداة حصـرية تنقـل احلكـم إىل مـا بعـدها. ال ميكـن اسـتثناء العمـوم » إّمنـ
ل اآليـة فـإن املقصـود هـو بل إن بعض املـؤمنني أوليـاء لكافـة املـؤمنني وحسـب سـبب نـزو 

  .علي (ع)
  

  داللة مفردات الحديث على االدعاء الکاذب بشأن نزول اآلية في علي (ع) 12.4

إن مفــــردات احلــــديث تؤيــــد كذبــــه. علــــي (ع) لــــيس قائــــد الــــربرة كلهــــم؛ بــــل النــــيب (ص) هــــو 
قائــدهم، وهــو لــيس قاتــل مجيــع الكفــار، بــل هــو قاتــل بعــض الكفــار، ولــيس منصــوراً مــن نصــره 
وخمذوًال من خذله؛ فهل ُخـذل الصـحابة الـذين اسـتولوا علـى حـق علـي؟! لقـد ُنصـروا وانتصـروا 

ضـي!! أسـلم الـبعض علـى يـد أيب بكـر، ومل يسـلم أحـد علـى يـد علـي. وفتحوا العديـد مـن األرا
موســى كــان حباجــة هــارون، لكــن النــيب (ص) مل يكــن حباجــة علــي ودعــاء النــيب املــذكور بعــد 
الصدقة كذب واضـح. كـان الصـحابة ينفقـون أكثـر مـن ذلـك. فكيـف دعـا النـيب لصـدقة خـامت 

مــن ســورة الليــل يف أيب  21- 17يــات ؟! لقــد مت تزييــف هــذه الروايــة ملعارضــة ســبب نــزول اآل
  )27 - 7/20: ق1406بكر. (انظر: ابن تيمية، 

علـي قائـد الـربرة و قاتـل الكفـرة، منصـور «أوًال: نقـل الكثـري مـن الـرواة حـديث  النقد:
بأسانيد خمتلفـة. فقـد نقلهـا فخـر الـرازي واألعـرج النيشـابوري » من نصره خمذول من خذله

؛ حســـــيين مـــــيالين، 35/194: ش1362ذر (الســـــي،  يف تفســـــري آيـــــة الواليـــــة عـــــن أيب
) ونقلها احلاکم يف املستدرك عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، وابن 18/346: ق1414

حجـر عـن احلـاکم وأمحـد زيـين دحـالن يف الفتوحـات   طلحة الشافعي عن أيب ذر وابـن   أيب 
 عبـارات احلـديث أن عليـاً (ع))؛ ثانيـاً: مل يـذكر يف 1/414: ق1397 (اميـين، اإلسالمية.

أن أنصـار  »منصـور مـن نصـره«قتل مجيع الكفار؛ بل قتـل بعـض الكفـار واملقصـود بعبـارة 
علي منصورون يف اآلخرة من قبل اهللا وأن اهللا تعاىل ساندهم يف الصمود على هذا الطريق 

  يف الدنيا.
هـذه عالمــة علــى  إذا كـان أعــداء علـي (ع) يســيطرون علـى املســلمني يف هــذه الـدنيا، فهــل

أن اهللا لـــن خيـــذهلم يف اآلخـــرة؟ إذا كـــان األمـــر كـــذلك فـــإن كـــل األنبيـــاء خمـــذولون وكـــل الكفـــار 
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منصــورون مــن قبــل اهللا !! ألن األنبيــاء مغلوبــون يف الــدنيا والكفــار منتصــرون ظاهريــاً. إذاً لــيس 
يكـن االشـرتاك يف  مل، املقصود النصرة واخلذالن يف الدنيا. ثالثـاً: يف حالـة موسـى (ع) وهـارون

النبـوة اخلاصـة مبعـىن تلقـي وحـي اهللا، شـيًئا خيشــى فيـه موسـى الوحـدة ويطلـب مـن اهللا أن جيعــل 
هارون شريكاً له؛ بل هو خوفه من أن يكون وحيـداً يف نشـر الـدين وإدارة األمـور يف إنقـاذ بـين 

لـدين ولـيس يف إسرائيل وغريها من متطلبات الرسالة. كان موسى حباجة إىل هـارون يف شـؤون ا
شــؤونه الشخصــية، كمــا أن الرســول (ص) احتـــاج إىل خليفــة يف الــدين معتمــد مــن قبـــل اهللا 
ورسوله. رابعاً، جيب القول إن علي (ع) لعب دوراً رئيسياً يف انتشار اإلسالم. وهو أول من 
آمن بالنيب (ص) وساعده، فقـد نـام يف فـراش النـيب (ص) ليلـة املبيـت، ويف غـزوة بـدر سـاهم 

انتصار املسلمني وكان دائماً مرافقاً ومساعداً للنيب يف املواقـف احلرجـة واخلطـرية. خامسـاً:  يف
ــــأيب دحــــداح ولــــيس بــــأيب بكــــر  ــــزول آيــــات ســــورة الليــــل ب هنــــاك العديــــد مــــن الروايــــات يف ن

) مـــن الواضـــح هنـــا أنـــه وعلـــى عكـــس ادعـــاء ابـــن 308-20/307:ق1417(الطباطبـــائي، 
اآليــات علـى أــا نزلـت يف أيب بكــر مـن أجــل االعـرتاض علــى  تيميـة، فقـد مت النظــر إىل هـذه

وإن الشــيعة ينظــرون إىل هــذه اآليــات علــى أــا يف أيب دحــداح ، (ع) نــزول آيــة الواليــة يف علــي
  وال عالقة هلا بأيب بكر وآخرين.

  
  فئة المؤمنين سبب مواالة علي(ع)االنتماء إلى  13.4

هو أن مواالة اهللا ورسوله واملؤمنني واجـب علـى مجيـع إن ُجّل ما ميكن استنتاجه من هذه اآلية 
املؤمنني. لذلك، فإن مواالة علي واجبة على كل مـؤمن، متامـاً كمـا أن مـواالة املـؤمنني اآلخـرين 

  )28- 27 /7: ق1406واجبة. (ابن تيمية، 
فيما يتعلق باإلجابة علـى هـذا الوجـه، فقـد مت بالفعـل ذكـر بعـض املطالـب اسـتجابة  النقد:

جهني الثــاين عشــر والثالــث عشــر. جيــب أن يقــال أن هــذا التفســري مقبــول عنــدما ال تكــون للــو 
هنــاك قرينــة لتخصـــيص العــام. عنــدما يكـــون هنــاك ســبب مقنـــع وحــازم لنــزول هـــذه اآليــة الـــيت 
ُرويــت بأســانيد صــحيحة مــن قبــل العديــد مــن الصــحابة والتــابعني وعلمــاء احلــديث، فــال يوجــد 

  التفسري الذي ال أساس له. سبب لاللتفات إىل مثل هذا
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  »ِوالية«و » َوالية«اختالف معنى  14.4

ـــا هـــو ». وِاليـــة«عـــن معـــىن » َواليـــة«خيتلـــف معـــىن  ضـــد عـــداوة، ولـــيس » َواليـــة«املقصـــود هن
ثابتــة جلميــع املــؤمنني وال تقتصــر علــى علــي. ويل ال يعــين أمــري. » َواليــة«مبعــىن إمــارة. » وِاليــة«

  )29- 7/28: ق1406(ابن تيمية، 
ميكـــن القـــول أن املشـــكلة األساســـية يف كـــالم ابـــن تيميـــة هـــو معـــىن الواليـــة يف آيـــة  النقـــد:

الواليــة. يعتــرب الــبعض أن معــىن َواليــة خيتلــف عــن معــىن وِاليــة والــبعض يعتــرب أن معنامهــا واحــد؛ 
) وقيـل كـذلك 8/254: ش1377؛ قرشـي، 1/885: ق1412مثل: َداللة وِداللة (الراغب، 

) إن املعـىن األصـلي للواليـة 15/407: ق1414منظـور،   وِاليـة اسـم. (ابـن  إن َوالية مصدر و
) يــرى العالمـة الطباطبــائي أن الواليــة هــي نــوع 13/202: ش1368هـو القرابــة. (مصــطفوي، 

خاص من القرب بني شيئني، حبيث تتسبب الوالية نفسها يف إزالة احلواجز بينهما، لـيس كافـة 
يت حتــول دون حتقيــق اهلــدف املنشــود مــن الواليــة (الطباطبــائي، احلــواجز بــالطبع، بــل احلــواجز الــ

يف إحـدى اآليـات هـو ناصـر، فهـذا ال يعـين أن هلـا  »ويل«) إذا كان معىن 5/369: ق1417
مـن سـورة املائـدة ال تعـين  59إىل  56يف اآليـات  »واليـة«املعىن ذاته يف مجيـع اآليـات، وكلمـة 

النصرة؛ ألـا ال تتوافـق مـع سـياق تلـك اآليـات وخصائصـها، فالواليـة تعـين النصـرة، وهـو عقـد  
كـــان يـــربم بـــني قبيلتـــني بشـــروط خاصـــة، وهـــذا العقـــد مل يكـــن جيعلهمـــا قبيلـــة واحـــدة ومل يكـــن 

ينمــا تــدل يتضــمن التغاضــي عــن عــادام وتقاليــدهم ومعتقــدام وخضــوع إحــدامها لألخــرى، ب
الواليــة يف هــذه اآليــة علــى نــوع مــن القــرىب يســمح بنــوع خــاص مــن التصــرف وامللكيــة، ولآليــة 
املعنيــة ســياق يُفهــم منــه أن الواليــة هللا والرســول واملــؤمنني هلــا نفــس املعــىن الــذي ينســب الواليــة 

اْلغــالُِبوَن﴾ ألن  للجميــع يف نســبة واحــدة، وهــذا مــا تؤكــده اآليــة التاليــة: ﴿َفــِإن ِحــْزَب اللــِه ُهــمُ 
هــذه اجلملــة تــدل علــى األقــل علــى أن املــؤمنني ورســول اهللا (ص) هــم حــزب اهللا ألــم حتــت 
والية اهللا، ولذلك فإن نوع الوالية واحد وهو نفسه والية اهللا. إذا كان معـىن الواليـة هللا يف هـذه 

» الواليـــة«لمـــة ، فســـيكون مـــن املناســـب تكـــرار ك»الـــذين آمنـــوا«اآليـــة غـــري معناهـــا يف عبـــارة 
اآلخـرى مبعناهـا حبيث يتم استخدام والية اهللا مبعناها اخلاص ويتم استخدام  »الذين«بالنسبة لـ 

مــن جهــة أخــرى،  )14- 6/11: ق1417اخلــاص اآلخــر لكــي ال حيــدث خطــأ. (الطباطبــائي، 
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ـــا تقتصـــر علـــى اهللا والنـــيب وعلـــي (ع)  ـــة هن وال فـــإن ذكـــر أداة احلصـــر عالمـــة علـــى أن الوالي
  ل مجيع املؤمنني لتكون مبعىن النصرة.تشم

  
  هنا ال تعني اإلمارة بالنظر إلى مفردات اآلية» الوالية« 15.4

إمنـا يتـوّىل علـيکم اهللا ورسـوله والـذين «لو كان املقصود بالوالية هنا اإلمـارة لكـان جيـب القـول: 
  )7/29: ق1406(ابن تيمية، ». إّمنا وليکم اهللا ورسوله والذين آمنوا...«، وليس: »آمنوا

احلصر يف اآلية حصر إفراد وكأن اجلمهور يتصور أن هـذه الواليـة عامـة، فـتم حصـر  النقد:
آية الوالية للمشـار إلـيهم أو ميكـن القـول بوجـه آخـر أنـه حصـر قلـب. إذاً فـإن نـزول اآليـة ـذا 
الشكل يشـري إىل أن الواليـة خاصـة بـاهللا ورسـوله وعلـي (ع) أي قيـادة املـؤمنني وتـدبري شـؤوم 

  لكي تشمل اجلميع. وليس النصرة
  

  عدم وصف اهللا نفسه بأمير العباد 16.4
مل يوصف اهللا تعاىل بأنه أمري العباد بل بأنه اخلالق الرزاق والرب واملالك هلم. (ابن تيمية، 

  ) 7/30: ق1406
مـن شـؤون الواليـة وال تعادهلـا. الواليـة تشـمل اإلمـارة. جيـب أن يكـون هنـاك  اإلمارةالنقد: 

ري والشعب. ورد يف آية الوالية أن الوالية هللا والرسـول واملـؤمنني الـذين يـدفعون انسجام بني األم
الزكــــاة أثنــــاء الركــــوع [علــــي (ع)]. علــــى الــــرغم مــــن أن اإلمــــام مل يــــنجح يف تشــــكيل حكومــــة 
واغتصبت املعارضة حقه، إال أنـه بقـي ويل املـؤمنني. اإلمـارة مـن الشـؤون اإلنسـانية الـيت منحهـا 

 لألئمة ونوام يف حال غيـام أن حيكمـوا. لـذلك مـن اخلطـأ القـول أنـه إذا مل اهللا، وال حيق إال
  تكن صفة أمري من صفات اهللا فيكف ميكن إطالق لقب أمري على علي (ع).

  
  ال تعنى اإلمارة ألن حزب اهللا ليسوا غالبين» والية« 17.4

حكــم النــيب (ص)  إن حــزب اهللا ال يشــمل مجيــع مــن كــان لإلمــام العــادل ســلطة عليــه. يف زمــن
وخالفــة علــي، كــان هنــاك الكفــار والــذميون واملنــافقون. يقــول اهللا تعــاىل: ﴿و مــن يتــول اهللا و 
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)، فـــإذا كـــان املـــراد بالواليـــة 56/رســـوله و الـــذين آمنـــوا فـــإن حـــزَب اهللا هـــم الغـــالبون﴾ (املائـــدة
ن تيميـــــة، اإلمـــــارة، فيجـــــب أن يكـــــون حـــــزب اهللا غالبـــــاً، بينمـــــا مل يكـــــن األمـــــر كـــــذلك. (ابـــــ

  )7/31: ق1406
إن مجلــة ﴿فَــِإن ِحــْزَب اللــِه ُهــُم اْلغــالُِبوَن﴾ واقعــة موقــع جــزاء الشــرط لكنهــا ليســت  النقــد:

جــزاءاً يف احلقيقــة واجلــزاء يف التقــدير وقــد ذكــرت هــذه اجلملــة يف بــاب اســتعمال كــربى القيــاس 
ومــن يتــول فهــو الغالــب ألنــه مــن «بــدالً مــن النتيجــة لشــرح ســبب احلكــم وتقــدير اآليــة هــو: 

). لقــد كــان حــزب اهللا 6/15: ق1417الطباطبــائي، ».(ه وحــزب اللــه هــم الغــالبونحــزب اللــ
غالباً عندما حكم النيب املدينـة، وإال فلمـاذا مل يـتمكن مـن تشـكيل حكومـة يف مكـة مـع بدايـة 

بقيـد مل تقيـد الغلبـة » فَِإن ِحْزَب اللِه ُهُم اْلغـالُِبونَ «البعثة؟ الغلبة ليست بعدد األفراد. يف عبارة 
حمــدد. وكمــا جــاء يف اآليــة الكرميــة ﴿َوقُــْل جــاَء اْحلَــق َو َزَهــَق اْلباِطــُل ِإن اْلباِطــَل كــاَن َزُهوقــا﴾ 

فهــي تــدل علــى أن الباطــل ال يــدوم، كمــا جــاء هــذا يف آيــة أخــرى َ﴿َمثَــُل َكِلَمــٍة  )81/(اإلسـراء
  ).26/ِض ماَهلا ِمْن قَراٍر﴾ (ابراهيمَخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة اْجتُثْت ِمْن فـَْوِق اْألَرْ 

  
  ائجالنت .5

) يف إمامتـه، فقـد توصـلنا يف 55/بالنسبة للدفاع عن والية علي (ع) ونـزول آيـة الواليـة (املائـدة
هـــــذه الدراســـــة إىل اســـــتنتاج مفـــــاده أن الفحـــــص والبحـــــث يف نصـــــوص وأســـــانيد األحاديـــــث 
والروايات والكتب املتعلقة بسبب نزول آية الوالية قادنا لندرك أن هذا احلديث منقول من قبـل 

ة يف واليـــة الشـــيعة والســـنة يف طبقـــات وقـــرون خمتلفـــة، إىل حـــد ادعـــاء اإلمجـــاع علـــى نـــزول اآليـــ
اإلمام علي (ع). هـذا األمـر واضـح متامـاً مـن املصـادر الروائيـة والتفسـريية املـذكورة. إن الدراسـة 
األدبيــة والنحويــة العربيــة لكلمــات اآليــة ونصــها وكــذلك األســانيد خمتلفــة لروايــات ســبب نــزول 

ع) يف وقــت اآليــة وأهــدافها، وجــو نــزول باآليــة والوضــع االجتمــاعي واالقتصــادي لإلمــام علــي (
اخلاصـة  ، دراسـة الطبيعـة العامـة أو»وهـم راكعـون«يف عبـارة  »و«نزول اآلية، والتفسري املنطقي لــ 

 لآليــة، والدراســـة الدالليـــة للروايـــة والروايـــات األخـــرى الــيت تؤكـــد شـــأن وفضـــيلة اإلمـــام علـــي (ع)،
وصــولة يف اآليــة وحتديــد مرجــع الضــمائر واألمســاء امل »الواليــة«ودراســة املعــىن الصــحيح لكلمــة 
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ونـــوع احلصـــر، ودراســـة العالقـــة بـــني اإلمـــارة والواليـــة وحـــاالت أخـــرى، تـــرفض بوضـــوح مجيـــع 
  انتقادات واعرتاضات ابن تيمية على نزول اآلية املذكورة يف والية اإلمام علي (ع).

ـــة هـــي مرفوضـــة وال أســـاس هلـــا مـــن  لـــذلك، فـــإن مجيـــع االعرتاضـــات الـــيت قـــدمها ابـــن تيمي
لشــبهات ترجــع إىل ســوء فهــم كلمــات اآليــة املعنيــة وأســلوا، أو عــدم االنتبــاه الصــحة، وهــذه ا

إىل سياق اآلية، أو عدم مراعاة القرائن النقلية املتصلة أو املنفصـلة، وكـذلك األدلـة العقالنيـة أو 
  املرتبطة باملقام أو اليت تقوم على مبادئ وافرتاضات غري صحيحة.

  

  عالمصادر والمراج
  القرآن الكريم

بـــريوت: دار احيـــاء  الطبعـــة األولـــی،ل، الجـــرح و التعـــدي .ق)1271حـــامت، عبـــدالرمحن بـــن حممـــد، (  ابـــی    ابـــن
 الرتاث العربی

، حتقيــــق: اســــعد حممــــدالطيب، العظيم تفســــيرالقرآن. ق)1419____________________، (
 بريوت: املکتبة العصريةالطبعة األولی، 

   قم: مؤسسه نشر اسالمىالطبعة األولی، ، العمدة .ق)1407بطريق، حيىي بن حسني، (  ابن
  بريوت: دارالفکرالطبعة الثانية، الدين امحد،   ، حتقيق: سيد شرفالثقات .ق)1395حبان، حممد، (  ابن
حتقيــق: عبــدالقادر ، الرســول  األصــول فــی احاديــث  جــامع .ق)1389اثــري جــزری، مبــارک بــن حممــد،  (  ابــن

  ی جا)، مکتبة دارالبيان(بالطبعة األولی، األرنؤوط، 
الطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، االثر و ثیالحد بیغر فی ةیالنها .ق)1367___________________، (

 ی مطبوعاتی امساعيليان حتقيق وتصحيح: حممود حممد طناحی، قم: مؤّسسهاألولی، 

الطبعـــة األولـــی، ، حتقيـــق: حممدرشادســـامل، الّنبويّـــة  منهـــاج الســـّنة .ق)1406عبـــداحلليم، (  تيميـــه، امحـــدبن  ابـــن
  رياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمّية

الطبعــة األولــی، ،  البــاری فــی شــرح صــحيح البخــاری فتح .حجــر عســقالنی، امحــد بــن علــی، (د.ت)  ابــن
  بريوت: داراملعرفة

الطبعـــــة ، حتقيـــــق: حممـــــد عوامـــــة، التهـــــذيب  تقريـــــب  .ق)1406____________________، (
 رشيدسوريه: دارالاألولی، 

، حتقيــــق احســــان عبــــاس، وفيــــات األعيــــان و أنبــــاء أبنــــاء الزمــــان. )د.تخلكــــان، امحــــد بــــن حممــــد، (  ابــــن
 بريوت: دار الثقافة، 3  الطبعة



 159   ... (کاوس روحی برندق و ليال مرادی) من سورة املائدة يف نقد ۵۵حتليل حمتوى اآلية 

 

، حتقيـق: عبدالســالم المحـرر الــوجيز فـی تفســير الکتـاب العزيــز .ق)1400عطيـه اندلســی، عبـداحلق، (  ابـن
 بريوت،(د.ن)الطبعة األولی، عبدالشافی حممد، 

 بريوت: دار اجليل، 2الطبعة ، تصحيح عبد السالم، مقاييس الّلغة. ق)1389فارس، امحد، (  ابن

الطبعــة ، حتقيــق: امحــد ابــوملحم و ديگــران، البدايــة و النهايــة .کثــري دمشــقی، امساعيــل بــن عمــرو،(د.ت)  ابــن
  ريوت: دارالکتب العلميهاألولی، ب

بـــــــريوت:  ،یاألولـــــــ الطبعـــــــة، العظـــــــيم تفســـــــير القـــــــرآن .ق)1402___________________، (
  داراملعرفة

  بريوت: دار صادرالطبعة األولی، ، لسان العربق)، 1414منظور، حمّمد بن مکرم، ( ابن
ـــــی، عبداحلســـــني، ( ـــــاب و الســـــنة و األدب .ق)1397امين ـــــی الکت ـــــدير ف ـــــی، ، الغ بـــــريوت: الطبعـــــة األول

  دارالکتب العربی
  بريوت: داراجليلالطبعة األولی، ، المواقف فی علم الکالم .ق)1417اجيی، عبدالرمحن بن امحد، (

حتقيـــق: علـــی عبـــدالباری عطيـــة،  ،فـــی تفســـير القـــرآن العظـــيمروح المعانی  .ق)1415(آلوســـی، حممـــود،
  بريوت: دارالکتب العلمّية الطبعة األولی،

مشــق: دار د، 2الطبعــة البغــا،   ، مصــّحح: مصــطفی ديــبالصــحيح .ق)1410خبــاری، حممــد بــن امساعيــل، (
  کثري  ابن

حتقيـق: خالـد عبـدالرمحن العـک،  معالم التنزيل فـی تفسـير القـرآن، .ق)1407بغوی، حسني بن مسعود، (
  بريوت: داراملعرفةالطبعة األولی، 
قـــم: جممـــع الطبعـــة األولـــی، ، حتقيـــق: حممـــدباقر حممـــودی، انســـاب األشـــراف .ق)1416بـــالذری، امحـــد، (
 احياء الرتاث،

  قم: مکتبةالوجدانیالطبعة األولی، ، آالء الرحمن فی تفسير القرآن .،(د.ت)بالغی، حممدجواد
، حتقيـق: حممـد عبـدالرمحن مرعشـلی، انوار التنزيـل و أسـرار التأويـل .ق)1418بيضاوی، عبداهللا بن عمر، (

 بريوت: دار احياء الرتاث العربیالطبعة األولی، 

قــم: مکتبــة آيــة اهللا املرعشــی الطبعــة األولــی، ، الباطــلإحقــاق الحــق و إذهــاق  .ق)1409تســرتی، نــوراهللا، (
 النجفی

، ــــران: دارالکتــــب الصــــوارم المهرقــــة فــــی جــــواب الصــــواعق المحرقــــة .ش)1367_________، (
  اإلسالميه

، مقدمــــه و حتقيــــق و تعليــــق: عبــــدالرمحن عمــــريه، قــــم: شــــرح المقاصــــد .ق)1409تفتــــازانی، ســــعدالدين، (
  الشريف الرضی
مکـه: املکتبـة الطبعـة األولـی، ، حتقيق: صـدقی حممـد مجيـل، احکام القرآن. علی،(د.ت) جصاص، امحد بن

 التجارية
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نيــا، علــى قربــاىن  مجعــی از نويســندگان (عبــدالكرمي رضــاىي، اســحاق عــارىف، مــري حســني ضــيائى، حممــد قربان
مشــــهد: الطبعــــة األولــــی، ، زيــــر نظــــر: حممــــود يــــزدی مطلــــق، امامــــت پژوهــــی .)ش1381فشــــكچه)، (

  انشگاه علوم اسالمی رضوی.د
  قم: جامعه مدرسنيالطبعة األولی، ، تأويل اآليات الظاهرة .ق)1409حسينی اسرتآبادی، شرف الدين، (

قـــم: مرکـــز الطبعـــة األولـــی، ، جـــواهر الکـــالم فـــی معرفـــة اإلمامـــة و اإلمـــام .حســـينی ميالنـــی، علـــی،(د.ت)
 احلقائق اإلسالمية.

قــم: الطبعــة األولـی، ، دراسـات فــی منهـاج الســنة لمعرفــة ابـن تيميــه .ق)1428____________، (
  مرکز احلقائق اإلسالمية.
ـــران: الطبعــة األولـــی، ، شــرح منهـــاج الکرامـــة فــی معرفـــة اإلمامـــةش)، 1376____________، (

 مرکز پژوهشی مرياث مکتوب.

الطبعـة األولـی، ، تيميـة  منهاج الکرامة و الرّد علـی منهـاج ابـنشرح  .ق)1428____________، (
 قم: وفا

 قم: مهرالطبعة األولی، ، نفحات األزهار .ق)1414____________، (

 قم: مؤّسسة احياء آثار اإلمام اخلويیالطبعة األولی، ، البيان فی تفسير القرآن .خويی، ابوالقاسم،(د.ت)

  سوريه: داراإلرشادالطبعة األولی، ، القرآن و بيانه  عرابا .ق)1415الدين، (  درويش، حميی
 بريوت: مؤّسسة الرسالةالطبعة األولی، ، سير أعالم النبالء .ق)1406ذهبی، حممد بن امحد،(

 بريوت: دار الكتب العلميةالطبعة األولی، ، تذكرة الحفاظ ._____________،(د.ت)

 بريوت: مؤسسة الرسالةالطبعة األولی، ، التفسيرو المفسرون .ق)1396، حممدحسني، (هبیذ

اهللا   ، قــــم: کتاخبانــــه آيــــتروض الجنــــان و روح الجنــــان .ق)1404رازی(ابوالفتــــوح)، حســــني بــــن علــــی، (
  مرعشی

، حتقيــق: صــفوان عــدنان المفــردات فــی غريــب القــرآن .ق)1412راغــب اصــفهانی، حســني بــن حممــد، (
 لشاميةدمشق: دارالعلم الدار االطبعة األولی، داودی، 

الکشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل و عيــون االقاويــل فــی وجــوه  .زخمشــری، جــاراهللا حممــود، (د.ت)
  قم: نشر ادب حوزهالطبعة األولی، ، التأويل

 هران: مشعرالطبعة األولی، ط، ترمجه جواد حمدثی، سيمای عقايد شيعه .ش)1386سبحانی، جعفر، (

  صادق (ع)المام اإلقم: مؤسسة الطبعة األولی، ، منشور جاويد .ش)1373_________، (
، حتقيـق: منـرية نـاجی سـامل، التحبيـر فـی المعجـم الکبيـر .ق)1395مسعانی مروزی، عبدالکرمي بـن حممـد، (

  بغداد: رئاسة ديوان األوقاف،الطبعة األولی، 
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ــّدرّ  .ق)1403بکــر، (  ســيوطی، عبــدالرمحن بــن ابــی بــريوت: الطبعــة الثانيــة، ، المنثــور فــی التفســير المــأثور  ال
  دارالفکر

الطبعـــــة ، حتقيـــــق: علـــــي حممـــــدعمر، طبقـــــات المفســـــرين .ق)1396_________________، (
  قاهره: مكتبة وهبةاألولی، 

، رفـتح القـدير الجـامع بـين فنـی الروايـة و الدرايـة مـن علـم التفسـي .ق)1414شوکانی، حممـد بـن علـی، (
  کثري، دارالکلم الطيب دمشق، بريوت: دار ابنالطبعة الثانية، 

، حتقيــق: حســني درگــاهی، نهــج البيــان عــن کشــف معــانی القــرآن .ق)1413شــيبانی، حممــد بــن حســن، (
  ران: بنياد دايرة املعارف اسالمیالطبعة األولی، 

قــــــم: الطبعــــــة األولــــــی، ، الفرقــــــان فــــــی تفســــــير القــــــرآن بــــــالقرآن .ش)1365صــــــادقی رانــــــی، حممــــــد، (
  اسالمی فرهنگ

  دمشق:دارالرشيد مؤسسة اإلميانالطبعة األولی، ، الجدول فی اعراب القرآن .ق)1418صافی، حممود، (
ـــزان فـــی تفســـير القـــرآن .ق)1417طباطبـــايی، حممدحســـني، ( قـــم: دفـــرت انتشـــارات الطبعـــة األولـــی، ، المي

  قم   علمّيه   مدّرسني حوزه   اسالمی جامعه
 ، ران: ناصرخسرومجمع البيان فی تفسير القرآن .ش)1372، فضل بن حسن، (طربسی

 بريوت: دارالفکرالطبعة األولی، ، البيان فی تفسير القرآن جامع .ق)1408طربی، حممد بن جرير، (

، حمّقـــق و مصـــّحح: امحـــد حســـينی اشـــکوری، مجمـــع البحـــرين .ش)1375طرحيــی، فخرالـــّدين بـــن حممـــد، (
 ران: مرتضویهالطبعة األولی، ط

ـــان فـــی تفســـير القـــرآن .ق)1402طوســـی، حممـــد بـــن حســـن، ( بـــريوت: دار إحيـــاء الطبعـــة األولـــی، ، التبي
 العربی الرتاث

 ران: اسالمالطبعة األولی، طه، اطيب البيان فی تفسير القرآن .ش)1378طّيب، عبداحلسني، (

 ، قم: مؤسسة النشر اإلسالمیمعالم الدين و مالذ المجتهدين .الدين، (د.ت)  عاملی، حسن بن زين

األفکـــار   ريـــاض: بيـــتالطبعـــة األولـــی، ، التبيـــان فـــی اعـــراب القـــرآن. عکـــربی، عبـــداهللا بـــن حســـني،(د.ت)
  الدولية

بـــريوت: دار إحيـــاء الـــرتاث الطبعـــة الثانيـــة، ، مفـــاتيح الغيـــب .ق)1420فخرالـــّدين رازی، حممـــد بـــن عمـــر، (
 العربی

 ، حتقيق: امحد يوسف جناتی و حممدعلی النّجار، ران: ناصرخسرونمعانی القرآ .ش)1360فرّاء، حييی، (

 قم: دار املناری، األول الطبعة، سواطع االلهام فی تفسير القرآن .ق)1417فيضی دکنی، ابوالفضل، (

قــــم: الطبعــــة األولـــی، ، المصــــباح المنيــــر فـــی غريــــب الشــــرح الکبيـــر .ق)1414حممـــد، ( فيـــومی، امحدبن
  داراهلجرة



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24 السنة  ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    162

 

 ران: بنياد بعثتطه، تفسير احسن الحديث .ش)1377اکرب، ( بنايی، علیقرشی 

  الکتب اإلسالمية ران: دارطه، قاموس قرآن .ق)1412____________، (
بـــريوت: الطبعـــة األولـــی، ، المواهـــب اللدنّيـــة بـــالمنح المحمديـــة .ق)1425قســـطالنی، امحـــد بـــن حممـــد، (

 املکتب اإلسالمی

  ران: کتابفروشی علمیطه تفسير منهج الصادقين فی الزام المخالفين، .ش)1336اهللا، (  کاشانی، فتح
ان: دارالکتـــب ، طهـــر بحـــاراألنوار الجامعـــة لـــدرر أخبـــار األئّمـــة األطهـــار .ش)1362( جملســـی، حممـــدباقر،

  اإلسالمية
  ، حتقيق: بشار عواد، بريوت: مؤسسة الرسالةتهذيب الکمال فی اسماء الرجال .ق)1402( مزی، يوسف،

هــران: وزارت فرهنــگ و ارشــاد ط، التحقيــق فــی کلمــات القــرآن الکــريم .ش)1368(مصــطفوی، حســن، 
 اسالمی

 ة، قاهره: دار العلم للطباعدالئل الصدق .ق)1396مظفر، حممد حسن، (

قـــم:  بررســی تطبيقـــی تفســير آيـــات واليــت در ديـــدگاه فــريقين،« .ش)1388____________، (
 ن: مستپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، را

بررسی تطبيقی معناشناسی امام و مقام امامـت از ديـدگاه مفسـيران  .ش)1390___________، (
 ران: مستطه، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، فريقين

   علميه اسالميه: ، (بی جا)كفايةالموحدين .(د.ت)نورى طربسى، امساعيل،
الطبعــــة ، حتقيــــق: کمــــال زغلــــول، الکــــريماســــباب نــــزول القــــرآن   .ق)1411واحـــدی نيشــــابوری، علــــی، (

 ةبريوت: دار الکتب العلمياألولی، 

، حتقيــق: حممــد معــوض و الوســيط فــی تفســير القــرآن المجيــد  .ق)1415______________، (
 )ديگران، بريوت: (د.ن

  

  مقاالت
، طلــــوع ةمجلــــ ،»بــــازخوانی مـــدارک و اســــناد شــــأن نـــزول آيــــه واليــــت« .ش)1381اهللا، (  جنارزادگـــان، فــــتح
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