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 اإلىداء
 
 

 الكريمين والديّ إلى 

  إلى كل محب لمصحابة الكرام 

 إلى كل غيور عمى العقيدة اإلسالمية الصافية

 الشيعةإلى كل طالب عمم يسعى إلى معرفة حقيقة 

 إلى كل مسمم مغرور بالشيعة 

 أىدي ىذا العمل 

 أن يجعمو في ميزان حسناتي وحسنات والدّي.  الذي أسال هللا 
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 الشكر والتقدير
 

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئٹٱٹٱُّ

 [.ٜٔ]النمل: َّ مح جح مج حج مث

،فيإتماـىذاالبحثكامتنانوعميّعمىتكفيقوكالشكرلوالحمدالمعمـالمعطيالمسيلالميسر،

كالشكرلكالدؼالكريميفعمىماقدماهليمفتربيةكتعميـكدعـ.

 األكـر نبينا مفقكؿ كانطبلقًا ّللاََّ": َيْشُكُر اَل النَّاَس َيْشُكُر اَل كمف(ٔ)"َمْف فمفالكاجبعمّي،

،عمىدكاعيسركرؼأفأتقدـبالشكرالجزيلإلىمشرفيكأستاذؼفضيمةالدكتكرحاتـجبلؿالتميمي

تكرموباإلشراؼعمىىذهالرسالة،كعمىمبلحظاتوكتكجيياتو،كأسأؿهللاأفيبارؾلوفيعمرهكعممو.

لجنةالمناقشة:ضكؼّكماأتقدـبخالصشكرؼإلىاألستاذيفالكريميفع

نادرسميبالتميميالدكتكرفضيمة

حسنيحافعالزيكد؛كفضيمةالدكتكر لتفضميمابقبكؿمناقشةىذهالرسالة.حاـز

العمماء،تذةاكأخصبالذكركميةالشريعةممثمةباألس،كالشكرمكصكؿإلىجامعتيجامعةالخميل

كبارؾهللاليـ،الكريكسكالماجستير،فجزاىـهللاعناكلالخيرالذيفتتممذتعمىأيدييـفيمرحمتيالبك

فيأعماليـكأكقاتيـ.

  

                                           

-:بشارعكاد،دارالغرباإلسبلميحقيقتسنن الترمذي، ،ق(ٜٕٚ(الترمذؼ،دمحمبفعيسى)ت:ٔ)
،ٖ،جٜٗ٘ٔـ،أبكابالبركالصمة،بابماجاءفيالشكرلمفأحسفإليؾ،رقـ:ٜٜٛٔبيركت،

.،كقاؿ:ىذاحديثصحيحٛٓٗص
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Abstract 
 

 ش

 ص المقدمة

، وبيان الفرق المبتدعةأبرز الفصل األول: تعريف بالصحابة والعدالة وأىل السنة 

 موقفيم من الصحابة الكرام

ٔ 

 ٕ المطمباألكؿ:تعريفالصحابة

 ٗ المطمبالثاني:تعريفالعدالة

 ٚ الفرق المبتدعة برزوأ ،المبحث الثاني: التعريف بأىل السنة والجماعة

 ٜٕالمطمباألكؿ:التعريفبأىلالسنةكالجماعة

 ٓٔ ـالمطمبالثاني:التعريفبالمعتزلةكأىـعقائدى



 ح

 

 ٕٔ المطمبالثالث:التعريفبالشيعةكأشيرفرقيـ

المطمبالرابع:التعريفبالخكارج
 

ٕٜ 

 المبحث الثالث: موقف أىل السنة والجماعة والفرق المبتدعة من الصحابة الكرام.



ٖٕ 

 ٕٖأىلالسنةكالجماعةمفالصحابةالمطمباألكؿ:مكقف

كتاريخالطعف المطمبالثاني:مكقفالشيعةاالثنيعشريةمفالصحابةكعدالتيـ،
فيالصحابةكعدالتيـعندالشيعة

ٖٗ 

 ٙٗ المطمبالثالث:مكقفالشيعةالزيديةمفالصحابة

 ٙٗ المطمبالرابع:مكقفالشيعةالغبلةمفالصحابة

 ٛٗ المطمبالخامس:مكقفالمعتزلةمفالصحابة

 ٜٗ المطمبالسادس:مكقفالخكارجمفالصحابة

الفصل الثاني: عدالة الصحابة جميعًا وفضميم في القرآن مقارنة بين تفاسير أىل 
 السنة والشيعة

٘ٓ 

مقارنة  في القرآن وفضميم جميعاً  المبحث األول: اآليات الدالة عمى عدالة الصحابة
  بين تفاسير أىل السنة والشيعة

ٕ٘ 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييقولو تعالى: ﴿المطمب األول: 

 [ٖٗٔالبقرة:]اآلية﴾ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ

ٕ٘ 

 يه ىه مه جه ين ىن من﴿المطمب الثاني: قولو تعالى: 
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي
  [ٓٔٔآؿعمراف:] ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ

٘ٛ 



 خ

 

 جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿المطمب الثالث: قولو تعالى: 
 [٘٘المائدة:]﴾ خف حف جف مغ جغ مع

ٙٔ 

 حم جم يل ىل مل خل﴿: قولو تعالى: المطمب الرابع
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
[ٓٓٔالتكبة:]﴾ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه

ٙ٘ 

 هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي﴿المطمب الخامس: قولو تعالى: 

 مح جح مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب جب

[ٛٚالحج:]﴾جك...حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

ٚٔ 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّالمطمب السادس: قولو تعالى: 
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 [٘٘]النور: َّٱىكيك مك لك اك يق ىق يف يثىف

ٚ٘ 

 ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱُّالمطمب السابع: قولو تعالى: 

 [ٜ٘]النمل: َّ رت يب ىب نب مب

ٜٚ 

 يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلٱُّٱقولو تعالى: : المطمب الثامن

 يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن جنحن

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر

 رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

 [ٜٕ]الفتح:َّٱيف ىف يث ىث نث مث زث

ٛٔ 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّقولو تعالى: المطمب التاسع: 
 حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف
َّ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من حنخن جن مم خم

 [ٓٔ]الحديد:

ٛٛ 



 د

 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّالمطمب العاشر: قولو تعالى: 
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حن جن يم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي

[ٛ]التحريم:  َّرت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ

ٜٔ 

-في عدالة الصحابة عمومًا  آليات القرآنية لمطعناالمبحث الثاني: تأويل الشيعة 
 عرض ورد

ٜٙ 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيٱٱُّقولو تعالى:  يمتأويمالمطمب األول: 
 [ٜ٘]البقرة:  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ٜٚ 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّقولو تعالى:  يمالمطمب الثاني: تأويم
 مت زتٱرت يب ىب نب مب زب رب يئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 [ٕٙ-ٔٙ]النساء:َّ لك اك يق

ٜٜ 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّقولو تعالى:  يمالمطمب الثالث: تأويم ٱ
 رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ
 [ٖٙ]الرعد:َّٱ رث يت ىت نت مت

ٔٓٔ 

 لك اك يق ىق يفٱُّٱقولو تعالى:  يمالمطمب الرابع: تأويم
 [ٖٛ]النحل: َّيك ىك مك

ٕٔٓ 

 ىن نن من زن رن مم امٱُّقولو تعالى:  يمالمطمب الخامس: تأويم
 [ٕ٘]دمحم:  َّجئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

ٔٓ٘ 

 زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّقولو تعالى:  يمالمطمب السادس: تأويم
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب
[ٗ٘المائدة:]َّ

ٔٓٛ 

 ٔٔٔ مخ جخ مح جح مج ُّقولو تعالى:  يمتأويم:المطمب السابع



 ذ

 

األنعاـ:] َّمظجع حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس
ٜٛ]

 خت حت جت هب مب حبخب ُّقولو تعالى:  يمتأويم:المطمب الثامن
 [ٛ]الفرقاف:َّ هت مت

ٕٔٔ 

 خم حم جم يل ىل مل خلُّقولو تعالى:  يمالمطمب التاسع: تأويم
 [ٔ]دمحم:َّىم مم

ٖٔٔ 

 ٙٔٔ[ٗ]الشمس: َّ يي ىي مي خي ُّٱقولو تعالى يمالمطمب العاشر: تأويم

من الصحابة وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل  الفصل الثالث: عدالة جماعات
  السنة والشيعة

ٔٔٛ 

المبحث األول: عدالة من حضر المشاىد من الصحابة وفضميم في القرآن بين  
 تفاسير أىل السنة والشيعة

ٜٔٔ 

 ٕٓٔ المطمباألكؿ:عدالةأىلبدركفضميـفيالقرآفبيفتفاسيرأىلالسنةكالشيعة

 ٕٙٔ الشيعةالمطمبالثاني:عدالةأىلأحدكفضميـفيالقرآفبيفتفاسيرأىلالسنةك

المطمبالثالث:عدالةأىلبيعةالرضكافكفضميـفيالقرآفبيفتفاسيرأىلالسنة
 كالشيعة

ٖٔ٘ 

تبكؾكفضميـفيالقرآفبيفتفاسيرأىلالسنة المطمبالرابع:عدالةأىلغزكة
 كالشيعة

ٔٗٔ 

بين المبحث الثاني: عدالة مجموعات خاصة من الصحابة وفضميم في القرآن 
 تفاسير أىل السنة والشيعة

ٔ٘ٔ 

كفضميـفيالقرآفبيفتفاسيرأىلالمطمباألكؿ:عدالةأىلبيتالنبي
 السنةكالشيعة

ٕٔ٘ 

 ٕ٘ٔ الفرعاألكؿ:مصطمحأىلالبيتكمعناهعندكلمفالسنةكالشيعة.



 ر

 

 ٔٙٔ سنةكالشيعةبيفتفاسيرأىلالالفرعالثاني:عدالةنساءالنبي

بيفتفاسيرالفرعالثالث:عدالةأىلالكساءفاطمةكعميكالحسفكالحسيف
 أىلالسنةكالشيعة

ٔٚٙ 

 ٔٛٔ المطمبالثاني:ثناءالقرآفعمىفقراءالصحابةبيفتفاسيرأىلالسنةكالشيعة

بيفتفاسير المطمبالثالث:عدالةبنيحارثةكبنيسممةاألنصارييفكفضميـ
 أىلالسنةكالشيعة

ٔٛٙ 

 ٜٛٔ المبحث الثالث: طعون تفاسير الشيعة في جماعات وأفراد من الصحابة، عرض ورد

كفيأفرادمفالثبلثةالمطمباألكؿ:طعكفتفاسيرالشيعةفيالخمفاءالراشديف
عرضكرد،الصحابةالكراـ

 

ٜٔٓ 

ٕٔٓ عرضكرداألمكييفمفالصحابة،:طعكفتفاسيرالشيعةفينيالمطمبالثا

 ٕ٘ٓ الخاتمة

 ٕٚٓ التوصيات

 ٕٛٓ فيرس اآليات

 ٕٕٗ قائمة المصادر والمراجع
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 الممخص

 ىذا ييدؼ البحث :)بِالمكسـك القرآف في الصحابة السنة-عدالة أىل تفاسير بيف مقارنة دراسة
.(كالمبتدعة"الشيعةاالثناعشريةأنمكذجًا"

مفمفسرؼلٍبيافمكقفكُك،اآلياتالدالةعمىعدالةالصحابةفيالقرآفالكريـكبيانياجمعإلى
كبيذاتظيرأىميتو.نةكمفسرؼالشيعةمفداللتياعمىعدالةالصحابةمعبيافالراجحمنيما،الس 
كذلؾفيعدـكجكددراسةسابقة،فاستدعىإفرادهبدراسةمستقمة،كقداشتممتالرسالةتوكتظيرأىمي

كخاتمة.كثبلثةفصكؿعمىمقدمة
اتبع باالباحثكقد االستقرائي الكريـستقراالمنيج القرآف في الصحابة عدالة عمى الدالة اآليات ء

بمكضكع آياتمتعمقة مف فييا جاء بكصفما الكصفي المنيج مكظفًا كالشيعة، السنة أىل كتفاسير
مفالطعففي الشيعة مفسرك أكرده لما رادًا الصحابة، عمىعدالة األدلة مستنبطًا كتفاسيرىا، الدراسة

عدالتيـ.
أبرزك،فتفيوبأىلالسنةكالجماعةافالفصلاألكؿبمثابةمدخلأساسيلممكضكع،فعرَّأماالفصكؿ؛فك

كالعدالة،كبينتمكقفالفرؽمف،فتبمعنىالصحابةالفرؽالمبتدعةفيالتاريخمعبيافعقائدىا،كعرَّ
الصحابة،كعرضتفيوتاريخالطعففيالصحابةعندالشيعة.

آلياتالقرآنيةالدالةعمىعدالةالصحابةجميعًا،معبيافكجوداللتيا،ككذلؾكالفصلالثانيأكردتفيوا
كبينت الصحابة فيعامة تفسيرىا أثناء في طعنكا آلياتقرآنية الشيعة لتأكيبلتمفسرؼ تطرقتفيو

سقكطىذهالطعكف.
،بدر:غزكتيأماالفصلالثالثفعرضتفيولعدالةمجمكعاتخاصةمفالصحابة؛فبينتعدالةأىل

كأىلبيتو،كل،كغزكةتبكؾمفالصحابة،ككذلؾعدالةنساءالنبي،ككذلؾأىلبيعةالرضكاف،كأحد
ذلؾبدراسةمقارنة،ثـعرضتفيوطعكفتفاسيرالشيعةفيمجمكعاتمفالصحابةكبينتسقكطيا.

عدالةجميعالصحابةرزىا:أفَّكفيخاتمةالرسالةبينتتكصلالدراسةإلىطائفةمفالنتائجكمفأب
كأفَّ فيالقرآفالكريـ، بأدلَّثابتة ثبتتعدالتيـ كىـ،ةصريحةةقطعيَّكبارالصحابةكالمشيكريفمنيـ

كأفَّ الرضكاف، أىلبيعة النبيمبشركفبالجنةكمنيـ كفاة بعد الصحابة الشيعةمفارتداد قالو ما
ألنَّ،مردكد القرآف لصريح مخالف الشيعةو حقيقة بياف ىك بيا أكصي التي التكصيات كمف الكريـ،

لمحذرمنيـ.ناسعامةكمعتقدىـفيالصحابةلطبلبالعمـخاصةكلم
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Abstract 

 

Fairness of Prophet Muhammad's Companions This research was given the title ‘

Study between the Interpretations (PBUH) in the Holy Qu'ran: A Comparative 

’.of Sunni Scholars and Heretic Sects: Ethna Ashrya Shia as a Model 

The research intends to collect and present verses that prove fairness of 

Qu'ran, and to demonstrate position of both the Sunni companions in the Holy 

companions’ fairness, with explaining the most Shia interpreters of the  and

likely of them. The research is important as it collects verses demonstrating 

Sunni and Shia fairness of companions in the same place, with positions of 

, with discussion and demonstration fairnessions of interpreters of verses indicat

of the most likely ones.
The most important reason of selecting this subject is lack of previous studies, 

and the desire to do an independent study thereto. The thesis includes an 

introduction, a preface, two chapters and a conclusion.
Qu'ran and The inductive method has been followed by inducing the Holy 

interpretations of Sunni and Shia, with employment of the descriptive method 

of  (description of verses regarding subject matter of research), and extraction

evidence for fairness of companions to respond to defamation of Shiite 

interpreters.
The preface is a basic introduction to the subject, where Sunnis and Jama’ are 

introduced, together with historical account of the most prominent heretic sects 

with demonstration of ideologies. The research also introduces meanings of 

companions and fairness, with position of various companion groups and history 

of Shiite defamation of companions.
panions Qu'ran indicating fairnessof all comChapter one lists verses of the Holy 

of Holy with denotations, as well as interpretations of Shia interpreters 

interpretations of companions in general verses, where they challenged Qu'ran

and failure of these challenges.
Chapter two shows fairness of groups, especially companions, where fairness of 

companions who have been to Badr and Ohud battles, er-Radwan pledge of 

Prophet allegiance and Battle of Tabouk is shown, in addition to fairness of 

Muhammad's (PBUH) wives and family members. All of which is addressed 

y, followed by a demonstration of Shia interpretations with a comparative stud

challenging groups of companions, and the reason why these challenges failed. 

Finally, the most important finding is presented; fairness of all companions is 

of the leading companions  fairnessQu'ran, and that established in the Holy -well

is proven with clear and definitive evidence that they are promised with heaven, 

Radwan pledge of allegiance, and that what -ersuch as those who have been to 

Prophet Muhammad's after  the Shiites said about defection of companions

Qu'ran. death is not true, as it explicitly violates the Holy (PBUH) 



 ش

 

Recommendations of the research include demonstrating reality of Shiite beliefs 

in companions to the public, especially students, so they will be aware of them.
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 المقدمة
كصحبو آلو دمحمكعمى سيدنا كالمرسميف، الخمق سيد عمى كالسبلـ كالصبلة العالميف، رب  ؛الحمد

الديف،كاىتدػبيداه،مفكاالهالعدكؿاألخيار،حممةالرسالةإلىالعالـ،كعمى أمابعد:،إلىيـك
خراجًاليـمفالظمماتإلىالن كر،كفيذلؾقاؿتعالى:أنزؿكتابوىدايةهللافإفَّ  ىل ُّٱلمناس،كا 
ياع،قاؿتعالى:حريفكالضَّكقدتكفلبحفظومفالتَّ،[ٕ]البقرة:َّ حن جن  يم ممىم حمخم جم يل

 ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱٱ،كقاؿ:[ٜ]الحجر:  َّننىن من زن رن مم ام يلُّ

الرسالةكشمكليا،[ٕٗفصمت:] َّ ٰى ين ىن نن من رنزن  مم كبقائيايقتضيحفعالقرآفكعمـك
 الكريـ.

كقد دمحمًا نبينا هللا كأتَـّ-اصطفى الصبلة أفضل لمناس،لحمل-السبلـعميو كتبميغيا رسالتو
 المصطفى أتـّفبمّ،فحمميا الرسالة كأغ ّدػالتبميغ األمانة، كتعالى سبحانو دمحمكاختار لسيدنا

حكفبأنفسيـدكفنفسو،فاصطفاىـهللالحفعالقرآفالكريـكحفعأصحابًايؤمنكفبو،كيصدقكنو،كيض
يصاليمالمفيأتيبعدىـمفالناس،فيـالُمجتبكفالمصطفكفاألخيارالذؼصاحبكاالنبي سنةنبيوكا 

.كأدكاميمتيـعمىأكملكجوكأحسفصكرة،فرضيهللاعنيـكأرضاىـ،
إلخبارالصادؽالمصدكؽسيدنادمحمكقدافترقتاألمةاإلسبلميةإلىفرؽ ،كمفكثيرة؛مصداقًا

الفرؽفرقةالشيعةاالثنا التيعشريةىذه أىكاءىـة،كضمّعفالجادَّانحرؼأتباعيا الصكاب،كاتبعكا كا
الييكدؼ سبأ ابف أحفاد فأراد كالمسمميف، عمىاإلسبلـ الحقد سبيل يحرِّ(ٔ)كسمككا كأفأف اإلسبلـ، فكا

بل،عففيعدالةصحابةرسكؿهللاكتفسيقيـيحدثكافيوكماأحدثبكلسفيالنصرانية،فعمدكاإلىالطّ
يعّدطعنًافيالقرآفكالسنة؛فيـالذيفحممكاالقرآفالطعففيالصحابةمفالمسمـبوأّفكتكفيرىـ،ك

كقدقاؿالشاعر:كذلؾ،،كالسنةكبمغكىالمناس،كماأّفالطعففييـيعّدطعنًافيالنبي
َقريٍفبالُمَقاِرِفَيْقَتدؼ (ٕ)عِفالمْرِءالَتسأْؿكَسْلعفَقرينو...فُكل 

"إنَّ هللا: مالؾرحمو اإلماـ النبيكقاؿ في القدح أرادكا قكـ ىؤالء ما ذلؾ، يمكنيـ في،فمـ فقدحكا
.(ٖ)كلككافرجبًلصالحًاكافأصحابوصالحيف،حتىيقاؿ:رجلسكءكافلوأصحابسكء؛أصحابو

ِكقاؿأبكزرعةالرازؼ:" َأنَُّوِزْنِديٌق،ملسو هيلع هللا ىلصِإَذاَرَأْيَتالرَُّجَلَيْنَتِقُصَأَحًداِمْفَأْصَحاِبَرُسكِؿّللاَّ ـْ كذلؾَفاْعَم
                                           

،ٕ،طفرقة الناجيةالفرق بين الفرق وبيان ال،ىػ(ٜٕٗاىربفطاىر)ت،عبدالقالبغدادؼ(ينظرحكؿدكرابفسبأ:ٔ)
 كسيأتيالتعريفبو..ٕٕ٘ـ،صٜٚٚٔبيركت،–داراآلفاؽالجديدة

:ميدؼدمحمحقيق،تديوان طرفة ابن العبد،(ؽ.قٓٙبكعمركالشاعرالجاىمي)ت:(ابفالعبد،َطَرَفةبفالَعْبد،إٔ)
 .ٕٖـ،صٕٕٓٓدارالكتبالعممية،،ناصرالديف

،تحقيق:محييالديفعبدالحميد،الصارم المسمول عمى شاتم الرسول،ق(ٕٛٚعبدالحميـ)ت:ابفتيمية،أحمدبف(ٖ)
 .ٓٛ٘الحرسالكطنيالسعكدؼ،المممكةالعربيةالسعكدية،ص
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الرَُّسكَؿ ،َكاْلُقْرآعندناملسو هيلع هللا ىلصَأفَّ َنَفَأْصَحاُبَرُسكِؿّللاََِّحقٌّ ػِإَلْيَناَىَذااْلُقْرآَفَكالس  نََّماَأدَّ ،َكاِ  نََّماملسو هيلع هللا ىلصَفَحقٌّ ،َكاِ 
َأْكَلى ـْ نََّة،َكاْلَجْرُحِبِي (ٔ)كىـزنادقة"ُيِريُدكَفَأْفُيَجرُِّحكاُشُيكَدَناِلُيْبِطُمكااْلِكَتاَبَكالس 

عقيدةاإلمامة،فمماقرركاأّفاإلماَمَةبالنصكالتعييفبعد كالتبرؤمفالصحابةعندالشيعةمفلكاـز
النبيملسو هيلع هللا ىلصىكعمي بعد الشرعيمباشرة اإلماـ الصحابةالنبيملسو هيلع هللا ىلص،كأفَّ القكؿاتياـ مفىذا لـز ،

حسباعتقادىـ،كاتياميـبخيانةالنبيملسو هيلع هللا ىلصفيكصيتوكأمره.بمخالفةأمرالنبيملسو هيلع هللا ىلص
كىذاالبحثيبيفأدلةعدالةالصحابةفيالقرآفالكريـ،كيناقشيـطعكنيـفيعدالةالصحابة.

























                                           

براىيـ الكفاية في عمم الرواية،، ق(ٖٙٗالخطيبالبغدادؼ،أبكبكرأحمدبفعمي)ت:(ٔ) تحقيق:أبكعبدهللاالسكرقيكا 
 .ٔٗص،المدينةالمنكرة–ي،المكتبةالعمميةحمدؼالمدن
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أوال: أىداف البحث: 
ييدؼىذاالبحثإلى:

 مفالصحابة.بيافمكقفأىلالسّنةكالفرؽالمبتدعة .1

كفضائميـفيالقرآفالكريـ.جميعًاعدالةالصحابةأدّلةبياف .2
الرد،كالمقارنةبيفتفاسيرأىلالسنةكالشيعةفيتفسيراآلياتالمتعمقةبعدالةالصحابةكفضائميـ .3

كعدالتيـ.الصحابةبطعنيـعمىالشيعةفي
 ـالمنسكبةألىلالبيت.ابيافسقكطسندالركاياتالتيتطعففيالصحابةالكر .4

 

ثانيًا: أىمية البحث 
تظيرأىميةالبحثمفخبلؿاآلتي:

ؼبأىـالفرؽالتيظيرتفيالتاريخاإلسبلميكمكقفيامفالصحابةالكراـ.يعرّ .1
اآليات .2 في الداللة كجو بياف مع كفضميـ، الصحابة عدالة عمى الدالة مفيعرضاآليات كذلؾ

 تفاسيرأىلالسنة.
 يظيرنظرةالمفسريفالشيعةلمصحابةكعدالتيـمفخبلؿتفاسيرىـ. .3

طعكنيـفيالصحابةمفخبلؿتأكيميـلآلياتالقرآنية.ىيناقشالمفسريفالشيعةكيردعم .4
 يبيفمدػاالختبلؼبيفأىلالسنةكالشيعةفيأحداألصكؿالميمةكىكعدالةالصحابة. .5
 .عففيعدالةالصحابةاآلثارالمترتبةعمىالطبعضيبيف .6

 ثالثا: أسباب اختيار الموضوع: 
إفأسباباختيارؼلممكضكعىي:

الدفاععفالصحابةالكراـ،إذظيرعمىاإلعبلـفيالفترةاألخيرةبعضالحاقديفكالجياؿالذؼ .1
جذكرىذابعضأخذكابسبالصحابةالكراـمفالشيعةكالعممانييف،فكافالبدمفالبحثفي

كتفنيدىا.المكضكعكبيانيا
تبرزنظرةكلمفتفاسيرأىلالسنةلمصحابةكنظرتفاسيرالشيعةليـ.عدـكجكددراسةمقارنة .2
رغبتيفياالطبلععمىأدلةعدالةالصحابةفيالقرآفكجمعيافيمكافكاحد،ككذلؾاالطبلع .3

 الصحابة.معرفةمكقفيـالحقيقيمفك،عمىتفاسيرالشيعة
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  رابعًا: الدراسات السابقة: 
عمىعدالة باآلياتالدالة مختصة مقارنة دراسة المكضكع تدرسىذا دراسة أجد لـ البحث بعد

الصحابة،كلكفكجدتدراساتتبيففضائلالصحابةفيالقرآفالكريـكمنيا:
-ماجستير،مكتبةالصحابةكأصمورسالة، ،سيدأحمدالياشميفضائل الصحابة في القرآن الكريمأوال: 
.الشارقة

:دراسةتحميميةتعنىبداللةاآلياتعمىعمكمقاـثانيا: في ظالل آيات الثناء عمى الصحابة النجباء
كالعمل الشؤكفاإلسبلمية دائرة دبي: خمفهللاالشحيمي، دمحمسعد جميعًا: رضيهللاعنيـ الصحابة

ـ.ٕٕٔٓالخيرؼ،سنةالنشر:
تأليفالشيخ:دمحمالعربيبف: إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة: ثالثاً 

،ةىػ(،تحقيقكتدقيق:دمحمعبدهللاناصرالمكزعي،المكتبةالمكيٜٖٓٔالتبانيالمغربيالسطيفي)ت:
 .ىػٕٕٗٔسنة:
لتعرضلماجاءعفالشيعةفيتفسيركىذهالدراساتتبيففضائلالصحابةالكاردةفيالقرآفدكفا

فيكيركزعمىقضية؛يختمفعفىذهالدراساتفكمكضكعبحثياآلياتالمتعمقةبالصحابة،أمادراستي
الشيعةاالثنيعشرية،فبلتفاسيردراسةقرآنيةمقارنةبيفتفاسيرأىلالسنةككيدرسياعدالةالصحابة

يبيفكذلؾكجوداللتيافمفخبلؿتفاسيرأىلالسنة؛بليقتصرعمىعرضفضائلالصحابةفيالقرآ
الداللةعمىعدالتيـ، يعرضأقكاؿعمماءككذلؾعمىعدالةالصحابة،كالبحكثالسابقةلـتبيفكجو

الشيعةفيتفسيرىذهاآليات،كيناقشياكيبيفردكدأىلالسنةعمييا.
كىذهالدراساتالسابقةخادمةلبحثي.

 الدراسة:  خامسًا: حدود
كالشيعة السنة أىل تفاسير بيف بالمقارنة محدكدة القرآف في الصحابة بعدالة المتعمقة الدراسة ىذه

الشيعة التركيزعمىالتفاسيراألصكؿعند مع الفرؽالمبتدعة، مفتفاسير دكفغيرىا االثنيعشرية
.فسرؼالشيعةخاصةتفسيرالقميفيكتفسيرمعتمدعندكلمفجاءبعدهمفمكب


 سادسًا: منيج البحث وخطواتو
 

مفالمنيجاالستنباطيلتحقيقأىداؼالبحثاتبعتالمنيجاالستقرائي ؛كذلؾكالكصفي،مستفيدًا
،ككصفاآلياتالدالةعمىعدالةالصحابةالكراـ،كاستقراءتفاسيرأىلالسنةكنقلباستقراءالقرآفالكريـ

 مفكبلـ كفيالمقابلاستقراءأىـمكضعالشاىد الصحابة، عمىعدالة المفسريفكالعمماءفيداللتيا
تفاسيرالشيعة)كبخاصةالقديمة(كبيافتفسيرىـليذهاآليات،كمقارنةذلؾبماجاءعندمفسرؼكعمماء
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أىلالسنةالكراـ،مبينًالمراجحبينيمابالدليل.
ة:فيالبحثكفقالخطكاتكاإلجراءاتاآلتيرتكس

الصحابة -1 القرآفالكريـكجمعاآلياتالتيدلتعمىعدالة مكردًااستقراء َكَذَكرتفضائميـ
إياىاحسبترتيبالمصحفغالبًا،إالأفتككفآيةأكضحداللةمفأخرػفأقدميا.

اعتمادًاعمىماجاءتفسيراآلياتالقرآنيةكبيافكجوالداللةفيياعمىعدالةالصحابةكفضميـ -2
 ،كماكردفييامفتفاسيرأىلالسّنة. فيتفسيرىاعفالنبيملسو هيلع هللا ىلصكالصحابة

 .فيعدالةالصحابةالتيطعنكافيياتأكيبلتيـلآلياتاستقراءتفاسيرالشيعة،كجمعأىـّ -3
اآليات -4 ىذه تفسير في الشيعة عمماء أقكاؿ إلىبياف عندبالرجكع كردىا ككتبيـ، تفاسيرىـ

 .صكداللتومخالفتيالظاىرالنَّ
 .تكثيقالنصكصالمنقكلةفيالرسالةتكثيقًاكامبًل،بعزكىاإلىمصادرىااألصيمة -5
مصادرىا -6 إلى كعزكىا النبكية األحاديث أحدىما،تخريج أك الصحيحيف الحديثفي كاف ذا كا 

فإفلـيكففيالصحيحيفأكأ العمماءعميومفحيثالصحةاكتفيبذلؾ، أنقلحكـ حدىما
اركاياتالشيعةفإنيأخرجياببيافمصدرىا،كأدرسرجاؿسندىامفكتبالرجاؿكالضعف.أمَّ

 .إلىذلؾاحتيجعندالشيعةإف
 .تكثيقاآلياتببيافالسكرةكرقـاآليةفيمتفالرسالة -7
 .شرحاأللفاظالغريبةكالكمماتالمبيمة-ٓٔ
الشيعةالذيفأنقلعنيـمعبيافكترجمتأعبلـغيرالمشيكريفعندأكؿكركدليـ،أعبلـتترجم-ٔٔ

 .مكانتيـفيمذىبيـعندأكؿكركدليـ

.فيارسفنيةلمرسالةعمل-ٕٔ
  : محتوى البحثسادساً 

،كخاتمة.كىيكاآلتي:كثبلثةفصكؿقسمتالبحثإلىمقدمة،

، وبيان موقفيم من وأبرز الفرق المبتدعةالفصل األول: تعريف بالصحابة والعدالة وأىل السنة 
 الصحابة الكرام
  التعريف بالصحابة وعدالتيمالمبحث األول: 

 الفرق المبتدعة برزالتعريف بأىل السنة والجماعة وأالمبحث الثاني: 
 تدعة من الصحابة الكرامالمبحث الثالث: موقف أىل السنة والجماعة والفرق المب

الفصل الثاني: عدالة الصحابة جميعًا وفضميم في القرآن مقارنة بين تفاسير أىل السنة 
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 والشيعة
 وفيو مبحثان: 

بين مقارنة  -وفضميم جميعًا في القرآن المبحث األول: اآليات الدالة عمى عدالة الصحابة
  تفاسير أىل السنة والشيعة

عرض -آليات القرآن لمطعن في عدالة  الصحابة عموماً اتأويل الشيعة  المبحث الثاني:
 ورد 

الفصل الثالث: عدالة جماعات من الصحابة وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل السنة 
 والشيعة.

 وفيو ثالثة مباحث  
بين تفاسير أىل السنة  -المبحث األول: عدالة من حضر المشاىد من الصحابة وفضميم في القرآن

 والشيعة
المبحث الثاني: عدالة مجموعات خاصة من الصحابة وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل 

 السنة والشيعة
 المبحث الثالث: طعون تفاسير الشيعة في جماعات وأفراد من الصحابة، عرض ورد

 ئج والتىصياتالخاتمة: وفيها أهم النتا
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 الفصل األول

 المفرق المبتدعة وبيان موقفيم من الصحابة ة وأبرزتعريف بالصحابة والعدالة وبأىل السن  

 وفيو ثالثة مباحث: 

 التعريف بالصحابة وعدالتيم المبحث األول: 

 الفرق المبتدعة برزالتعريف بأىل السنة والجماعة وأثاني: المبحث ال

 لفرق المبتدعة من الصحابة الكرامالمبحث الثالث: موقف أىل السنة والجماعة وا
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 : التعريف بالصحابة وعدالتيم.ولالمبحث األ 

كىكفيمطمبيف:

تعريفالصحابةالمطمبالثاني:تعريفالعدالةالمطمباألكؿ:

 المطمب األول: تعريف الصحابة.

،كالفرعالثاني:تعريفالصحابةقسمتىذاالمطمبإلىثبلثةفركع:الفرعاألكؿ:تعريفالصحابةلغةً

عندأىلالسنة،كالفرعالثالث:تعريفالصحابةعندالشيعةاالثنيعشرية.

  الفرع األول: تعريف الصحابة لغة: 

.(ٔ)كمقاربتو"،يدؿعمىمقارنةشيء،أصلكاحد،:"الصادكالحاءكالباءبَحََصمادةقاؿابففارسفي
شيًئافقداستصحبُو" .(ٕ)كقاؿابفمنظكر:"كّلماالـز

في الم غة "الخبلؼبيفأىل الباقبلنيفيتعريفالصحابيلغًة: بكر القكؿكقاؿأبك (صحابي )أفَّ
مْفقْدرمْنيامْخصكص؛بلىكجارعمىكّلمفَص حبِة،كأّنوليسبمشتقٍّ مَفالص  غيره،بَحَُمشتقٌّ

حكالً فبلًنا صحبت يقاؿ: كثيًرا... َأك كاف اسـُ،كيكًما،كشيًرا،كسنةً،كدىًرا،قميبًل فيكقُع كساعًة،
.(ٖ)ككثيِرِه"،المصاحَبِةبقميِلمايقُعمنيا

لمرفيقفيالسفرصاحب.كلككانتلساعةمفزمف،فمثبًليقاؿ،مةعمىكلمبلزَ:فالصحبةتطمقلغة
 الفرع الثاني: تعريف الصحابة عند أىل السنة.

أك،أكساعة،أكيكماً،أكشيراً،سنةو:"كلمفصحبرسكؿهللاعرؼاإلماـأحمدالصحابيبأنَّ
أص مف فيك كنظررآه منو، كسمع معو، ككانتسابقتو صحبو، ما قدر عمى الصحبة مف لو حابو،

.(ٗ)إليو"
بأنَّ تعريفالصحابي البخارؼفي اإلماـ "مفصحبالنبيكقاؿ مفو: فيك المسمميف مف رآه َأْك

                                           

الفكر،،تحقيق:عبدالسبلـدمحمىاركف،دارمعجم مقاييس المغة،ىػ(ٜٖ٘ياء)ت:ابففارس،أحمدبففارسبفزكر(ٔ)
 .ٖٖ٘،صٖجـ،ٜٜٚٔ-ىػٜٜٖٔ

جما(ٕ) منظكر، ابف )ت: مكـر بف دمحم الديف طلسان العرب،ىػ(ٔٔٚؿ بيركت،ٖ، صادر، ،ٔج،ىػٗٔٗٔ،دار
 .ٕٓ٘ص

 .ٔ٘صلكفاية في عمم الرواية،،االخطيب البغدادي(ٖ)

 .ٔ٘،صالكفاية في عمم الرواية(الخطيبالبغدادؼ،ٗ)
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.(ٔ)أصحابو"
 المعتمد كالتعريفالصحيح كثيرة، لمصحابي العمماء كضعيا التي تعريف-لمصحابيكالتعريفات كىك

مؤمنًاؼالصحابيبقكلو:"كىكَمفَلِقَيالنبيىكتعريفابفحجرالعسقبلني؛فقدعرّ-جامعمانع
ٌة" .(ٕ)بو،كماتعمىاإلسبلـ،كلكَتَخمَّمْتِردَّ

.(ٗ()ٖ)شيخوابفحجر:"كالعملعميوعندالمحدثيفكاألصكلييف"ؼَكقاؿالحافعالسخاكؼمؤيدًارأ
مغكؼ.كىذهالتعريفاتلمصحابيمكاِفَقٌةألصلالكضعالّ

كلقيومفالصحابة،ىكداللةاألحاديثالنبكيةعمىفضلرؤيةالنبيالنبيرفياعتبارمفرأػكالسّ
،ِ َمْفاَلَتَزاُلكَف":فقدركػابفأبيشيبةَعْفَكاِثَمَةْبِفاأْلَْسَقِع،َقاَؿ:َقاَؿَرُسكُؿّللاَّ ـْ ِفيُك ـَ ِبَخْيٍرَماَدا

َمْفَرَأػَمْفرَ ـْ ِفيُك ـَ ِاَلَتَزاُلكَفِبَخْيٍرَماَدا .فقدجعل(٘)"آِنيَكَصاَحَبَمْفَصاَحَبِنيَرآِنيَكَصاَحَبِني،َكّللاَّ
لحديثكماجاءفيا،جعلالصحبةسببًالمفتحفيالجيادفيحديثآخرلمخيرية،كاًالرؤيةسببالنبي

.(ٙ)كمسمـالذؼركاهالبخارؼ
 

 

 

                                           

 .ٕ،ص٘،كتابأصحابالنبيملسو هيلع هللا ىلص،بابفضائلأصحابالنبيملسو هيلع هللا ىلصجصحيح البخاري  البخارؼ،(ٔ)

،ٔ،طنزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر،ىػ(ٕ٘ٛبفحجر)ت:العسقبلني،أحمدبفعمي(ٕ)
هللابفضيفهللا عبد سفيرتحقيق: مطبعة بفعميبفحجر،ٓٗٔ،صالرياض-الرحيمي، أحمد العسقبلني،
 .ٛ،صٔجق،ٕٔٗٔ،ٔؼ،دارالجيل،بيركت،ط،تحقيق:عميدمحمالبجاكاإلصابة في تمييز الصحابة

(ٖ) )ت: الرحمف عبد دمحمبف الخير أبي شمسالديف ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي،ىػ(ٕٜٓالسخاكؼ،
 السنة مكتبة عمي، عميحسيف ط–تحقيق: ٔمصر، ،ٕٔٗٗ / جٖٕٓٓىػ صٕـ، ،٘  ،البغدادؼالخطيب.

 .ٚٛ،صٗج،الكفاية في عمم الرواية

،ٛٚ،صٗ(اشتراطمجردالرؤيةفيالصحبةىكقكؿالمحدثيفكجميكراألصكلييف،ينظر:السخاكؼ،فتحالمغيث،جٗ)
 .٘ٛكص

ابفأبيشيبة،عبدهللابفدمحم٘) ابفأبيشيبةفيمصنفو.ينظر: المصنف في ،ىػ(ٖٕ٘ت:العبسي)الككفي(ركاه
مكتبالحديث واآلثار الحكت، يكسف كماؿ تحقيق: الرشيد، -ة جٜٓٗٔالرياض، صٙق، رقـ:٘ٓٗ، حديث ،

،ٜ،مكتبةالمعارؼ،الرياض،جالسمسمة الصحيحة ،كصححواأللباني،ينظر:األلباني،دمحمناصرالديف،ٕٖٚٔٗ
 .ٖٙص

،كتابالجيادكالسير،بابمفاستعافبالضعفاءكالصالحيففيالحرب،صحيح البخاري ،:البخارؼالحديث(ينظرٙ)
 .ٜٕٚٛ،حديثرقـٖٚ،صٗج
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الفرع الثالث: تعريف الصحابة عند الشيعة االثني عشرية.

واليكجدتعريفكاضحمضبكطفليأنَّمفخبلؿاالطبلععمىكبلـالشيعةعمىالصحابةتبيّ
أؼ"أىلالبيتمدرسةماسماىا"فصاحبكتابمعالـالمدرستيفتعريفلمصحابيعندالشيعة،كقدبيّ

"إفَّا فقاؿ: شأنوالشيعةلمصحابة نما كا  شرعيًا؛ مغةسائرمفرداتال شأفلفعالصحابيليسمصطمحًا
.(ٔ)كاليقاؿإاللمفكثرتمبلزمتو"،رعاشِـكالمُبلزِالعربية،كالصاحببمغةالعرببمعنىالمُ

نتساعةمفزمف.مغةعمىكلصحبة،كلككاالصحبةتطمقفيالّكسبقبيافأفَّ
كالشيرازؼ بعضالشيعة األميفعبلَّ(ٖ()ٕ)كاعتمد كمحسف الشيعة، العسقبلني(ٗ)مة حجر تعريفابف ،

اليعنيت سيأتيبيانولمصحابة،كىذا تعريفابفحجركتعريفالعديميـلمصحابة،كما ،ككذلؾفإفَّ
يعنيتعديبًللمصحابةإنَّمابيافمفىكالصحابي.

لمصطمح السنة تعريفعمماء كآخركفاعتمدكا اشترطالعتبارالصحبةطكؿالصحبة، فبعضالشيعة
مصطمحالصحابةفيذاتو،كاعتقدكابأفَّلفكاأىلالسنةفيعدالةالصحابةالشيعةخاأفَّغيرالصحابي،

اليشكلميزًةكفضبًلعندالشيعةلمفيطمقعميو.
 لة.المطمب الثاني: تعريف العدا

قسمتىذاالمطمبإلىفرعيف:الفرعاألكؿ:العدالةلغة،كالفرعالثاني:العدالةاصطبلحًا.

 الفرع األول: العدالة لغة: 

:"العدؿ:ضدالجكر،كىكاالستقامةكالتسكية،كرجٌلَعْدٌؿ،أؼِرضًاكَمْقَنٌعفيجاءفيالقامكسالمحيط
]الطبلؽ:َّٱيث ىث نث مثُّكعدؿ،قاؿتعالى:الشيادة،كالعدالة:كصفبالمصدرمعناهذ

.(٘)أؼعدالة"،[ٕ

                                           

 .ٓٗٔ،مكتبةمدبكلي،القاىرة،صمعالم المدرستين(ينظر:العسكرؼ،مرتضى،ٔ)

ينظٕ) ) عميخاف)ت: الشيرازؼ، طالدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة،ق(ٕٓٔٔر، بيركٕ، الكفاء، مؤسسة ت،،
 .ٓٔـ،صٖٜٛٔ

ق،مفكبارعمماءالشيعةكمفتييا،عيفكالياعمىالىكر،ثـمفتيإ٘ٓٔ(ىكعميخافالمدنيالشيرازؼ،كلدسنةٖ)
لمدينةشيراز،كلوالكثيرمفالمؤلفاتمنيا:رياضالسالكيففيشرحالصحيفةالسجادية،كالدرجاتالرفيعةكغيرىا.

 الدرجاتالرفيعة.ينظرترجمتوفيمقدمةكتابو

،ٔجىػٖٖٗٔ،تحقيق:حسفاألميف،دارالتعارؼلممطبكعات،بيركتأعيان الشيعة،ـ(ٕٜ٘ٔاألميف،محسف)ت:(ٗ)
 .ٖٔٔص

(٘ يعقكب)ت: طاىردمحمبف أبك الديف مجد الفيركزآبادؼ، مكتبتحقيق،ٛط،القاموس المحيط،ىػ(ٚٔٛ( تحقيق:
ٕٙٗٔالتراثفيمؤسسةالرسالة،بإشراؼ:دمحمنعيـالعرقُسكسي،مؤسسةالرسالةلمطباعةكالنشركالتكزيع،بيركت،
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قكُلوكُحْكُمو.كَرُجٌلَعْدٌؿكعاِدٌؿ:جاِئُزالشياَدِة،كَرُجٌلَعْدٌؿ:الَمرِضي كالَعْدُؿِمْفالنَّاِس:»كفيالمساف:
كالَعدالةكالُعدكلة،ِرضاً فيالشيادة... كالَمعَدلةُكَمْقَنٌع كالَمعِدلُة الُشيُ، كتعديُل الَعْدُؿ، تقكَؿكم و: أْف كِد:

اه.كالَعْدُؿالذؼلـَتْظَيْرمنوِريبةٌ،ِإنَّيـُعُدكؿٌ َؿالرجَل:َزكَّ :أقاَمُو.كَعدَّ ـَ َؿالُحْك "كَعدَّ
(ٔ).

 ٰر ٰذ ييُّغةىي:االستقامة،كاإلنسافالعدؿىكالمستقيـ،قاؿتعالى:فالعدالةفيالمّ

،كىذامايشترطفيالشاىد.(ٕ)[؛أؼعدكؿٖٗٔالبقرة:] َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 

الفرع الثاني: العدالة اصطالحًا: 
العدؿمفالناسفقدبيفابفالصبلحفيمقدمتوأفَّ،(ٖ)تقاربتعباراتالعمماءفيتعريفالعدالة

المركءة" .(ٗ)كالركاةىك:"المسمـ،البالغ،العاقل،السالـمفأسبابالفسقكخكاـر
التقكػ مبلزمة عمى تحممو ممكة لو مف بالعدؿ "المراد النظر(: )نزىة في حجر ابف الحافع كعرفيا

.(٘)كالمركءة،كالمرادبالتقكػ:اجتناباألعماؿالسيئةمفشرؾأكفسقأكبدعة"
مرتكبكبيرةكالكالعدؿكالرضاعندالجميكرمفيككفمسممًامكمفًاحرًاغير"فيافي)الفتح(بقكلو:كعر

.(ٙ)مصرعمىصغيرة"
إلىىيئةراسخةفيعرفياك كالديف،كيرجعحاصميا الغزاليبقكلو:"كالعدالةعبارةعفاستقامةالسيرة

.(ٚ)تحملعمىمبلزمةالتقكػكالمركءةجميعًا"،النفس
                                                                                                                                    

 صٕ٘ٓٓ-ىػ .ٖٓٓٔـ، الجكىرؼكينظر: )ت: حماد بف إسماعيل نصر أبك الصحاح تاج المغة ،ىػ(ٖٜٖ،
الغفكرعٗ،طوصحاح العربية عبد أحمد تحقيق: ، بيركت، لممبلييف، دارالعمـ ىػٚٓٗٔطار، ،٘ـ،جٜٚٛٔ،

،المفردات في غريب القرآن،ىػ(ٕٓ٘.األصفياني،أبكالقاسـالحسيفبفدمحمالمعركؼبالراغب)ت:ٓٙٚٔص
 .ٔ٘٘ىػ،صٕٔٗٔدمشق،-،تحقيق:صفكافعدنافالداكدؼ،دارالقمـٔط

 .ٖٔٗ،صٔٔ،ج، لسان العرب(ابفمنظكرٔ)

،تحقيق:ساميبفدمحمتفسير القرآن العظيمىػ(،ٗٚٚابفكثير،إسماعيلبفعمرالقرشيالدمشقي)ت:ينظر:(ٕ)
 .ٕٖٚ،صٔجـ،ٜٜٜٔسبلمة،دارطيبةلمنشركالتكزيع،

القرافي،شيابالديف.ٓٛ،صالكفاية في عمم الرواية،البغدادؼالخطيب(لمتكسعحكؿتعريفاتالعمماءلمعدالةينظر:ٖ)
،تحقيق:طوعبدالرؤكؼسعد،شركةالطباعةٔ،طشرح تنقيح الفصول،ىػ(ٗٛٙأحمدبفإدريسالمالكي)ت:

.٘،صٕج،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي.السخاكؼ،ٖٔٙـ،صٖٜٚٔ-ىػٖٜٖٔالفنيةالمتحدة،
(ٗ) الرحمف)ت: عبد بف عثماف عمرك أبك الصبلح، واع عموم الحديث المشيور بمقدمة ابن معرفة أن،ىػ(ٖٗٙابف

.ٕٕٔصـٕٕٓٓ،تحقيق:عبدالمطيفاليميـكماىرياسيفالفحل،دارالكتبالعممية،ٔ،طالصالح
 .ٜٙ،صنزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر العسقبلني،ابفحجر(٘)

،رقـكتبوكأبكابوكأحاديثو:دمحمٜٖٚٔلمعرفة،بيركت،،دارافتح الباري شرح صحيح البخاري العسقبلني،ابفحجر(ٙ)
 .ٕٕ٘،ص٘فؤادعبدالباقي،قاـبإخراجوكصححوكأشرؼعمىطبعو:محبالديفالخطيب،ج

،تحقيق:دمحمعبدالسبلـعبدالشافي،دارٔ،طالمستصفى،ىػ(٘ٓ٘(الغزالي،أبكحامددمحمبفدمحمالطكسي)ت:ٚ)
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أدناىاترؾالكبائر،كاإلصراررطُ،كالشَّركءةِالتقكػكالمُةِبلزمَتحملعمىمُةكَمَيا:"مَكعرفياابفاليماـبأنَّ
.(ٔ)كءة"رُالمُلبِخّعمىصغيرة،كمايُ

ياممكةفيالنفستحملصاحبياعمىمبلزمةالتقكػكالمركءة.كحاصلتعريفاتيـلمعدالةأنَّ
 
  

                                                                                                                                    

 .ٕ٘ٔـ،صٖٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ،ٔطالكتبالعممية،

الديفدمحمٔ) كماؿ اليماـ، ابف ينظر: ) الحنفي)ت: الكاحد عبد التحرير في أصول الفقو الجامع بين ،ق(ٔٙٛبف
 .ٖٗٔق،صٖٔ٘ٔ،مطبعةمصطفىالبابيالحمبيكأكالده،مصر،اصطالحي الحنفية والشافعية
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 : التعريف بأىل السنة والجماعة وأبرز الفرق المبتدعةثانيالمبحث ال

يخرجيـمفالظمماتإلىالنكر،فآمفليدعكىـإلىالديفالحقك؛إلىالناساًدمحمبعثهللاالنبي
الناس مف كثير النبي؛معو كتكفي العربكمفغيرىـ، المِتاركاًمف عمى ثـأمتو البيضاء، حجة

؛فقدركػأحمدفيمسندهَعْفَأِبيَعاِمٍرَعْبِدهللِاْبِفافترقتاألمةبعدهإلىفرؽكثيرة؛تحقيقالنبكءتو
الظ يْ َصمَّىَصبَلَة ِحيَف ـَ َقا َة َمكَّ َقِدْمَنا َفَممَّا َأِبيُسْفَياَف، ْبِف ُمَعاِكَيَة َمَع َحَجْجَنا َقاَؿ: ، ُلَحيٍّ ِإفَّ َفَقاَؿ ِر،

أَْىَلاْلِكَتاَبْيفَِرُسكَؿهللِا َىِذِهاأْلُمََّةَسَتْفَتِرُؽَعَمىَقاَؿ:"ِإفَّ فَّ َعَمىِثْنَتْيِفَكَسْبِعيَفِممًَّة،َكاِ  ـْ اْفَتَرُقكاِفيِديِنِي
نَُّوَسَيْخُرُجِفيُأمَّ-َيْعِني:اأْلَْىَكاَء-َثبَلٍثَكَسْبِعيَفِممًَّة َكاِحَدًة،َكِىَياْلَجَماَعُة،َكاِ  ِتي،ُكم َياِفيالنَّاِرِإالَّ

ِتْمَؾاأْلَْىَكاُءَكَماَيَتَجاَرػاْلَكْمُبِبَصاِحِبِو،اَلَيْبَقىِمْنُوِعْرٌؽَكاَلَمْفِصلٌ ـْ َتَجاَرػِبِي َدَخَمُو"َكهللِاَياَأْقَكاـٌ ِإالَّ
 ـْ َتُقكُمكاِبَماَجاَءِبِوَنِبي ُك ـْ ِمَفالنََّمْعَشَراْلَعَرِبَلِئْفَل ـْ ِبوِ،َلَغْيُرُك .(ٔ)اِسَأْحَرػَأْفاَلَيُقكـَ

،بالفرقةالناجيةالتيكردذكرىافيالحديثالشريف،كىيأىلالسنةكالجماعةؼكفيىذاالمبحثأعرّ
 فالعقائدالتيتميزكلفرقةعفغيرىا.كأبيّ،األمةالتيخرجتعفطريقكبأبرزالفرؽالمبتدعة

 المطمب األول: التعريف بأىل السنة والجماعة: 

كالجماعة السنة أىل المطمبمصطمح ىذا بالتعريفالمّف،أعّرؼفي المصطمحابتداء ،غكؼلجزأؼ
كصكاًلإلىالتعريفاالصطبلحيكبيافداللتو.

 الفرع األول: السنة والجماعة لغة: 

يِءكاطرادُهفيُسيكلٍة،كمّما:قاؿابففارس:"السيفكالنكفَأصلكاالسنة لغة حٌدمّطرٌد،كىكجرياُفالشَّ
.(ٕ)":سيرتواشتّقمنوالّسّنة،كىيالّسيرة.كسّنةرسكؿّللّا

يرة،حسنًةكانتأكقبيحة،كفيالحديث: نَّة:السِّ ُسنًَّةَحَسنًةَفَمُوَأْجُرىا»كقاؿابفمنظكر:"الس  َمْفَسفَّ
ُسنًَّةسّيَئًة.. ِبَيا،َكَمْفَسفَّ َرِفياْلَحِدي(ٖ)"«كَأْجُرَمْفَعِمَل َتَكرَّ ِفيَيا،َكَقْد لُيْقَتَدػِبِو َمْفَعِمَمَيا ِث،ُيِريُد

يَرة نَّةَكَماَتَصرََّؼِمْنَيا،كاأَلصلِفيِوالطَِّريَقُةكالسِّ .(ٗ)ِذْكُرالس 

                                           

أٔ) ابفحنبل، ) بفدمحمالشيباني)ت: شعيباألرنؤكطكعادؿمرشدٔ،طمسند اإلمام أحمد،ىػ(ٕٔٗحمد تحقيق: ،
،كقاؿعنومحققكٖ٘ٔ،صٕٛـ،جٕٔٓٓكآخريف،إشراؼد.عبدهللابفعبدالمحسفالتركي،مؤسسةالرسالة،

حديثتفترؽأمتي...صحيحبشكاىده(افتراؽاألمةمنوصحيحبشكاىدهالمسند:إسنادهحسف،كحديثُ  )أؼأفَّ

 .ٔٙ،صٖج،معجم مقاييس المغةارس،(ابففٕ)

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ،ىػ(ٕٔٙبفالحجاجالنيسابكرؼ)ت:(مسمـ،أبكالحسفمسمـٖ)
باب)صحيح مسمم( ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  كتابالزكاة، الباقي،دارإحياءالتراثالعربي،بيركت، تحقيق:دمحمفؤادعبد

 .ٗٓٚ،صٕج،ٚٔٓٔ:الحثعمىالصدقةكلكبشقتمرة،حديثرقـ

 .ٕٕ٘،صٖٔج،لسان العرب(ابفمنظكر،ٗ)
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ىيسيرتوكسنةرسكؿهللا،قبيحةأـكانتحسنةأفالسنةفيالمغة:ىيالسيرةكالطريقة،سكاءإذف
،كىيسنةحسنة.كطريقتو

كالعيفالجماعة لغة كالميـ "الجيـ قاؿابففارس: ْيءأصلك: الشَّ ّـِ عمىتضا يدّؿ احٌد، يقاؿجمعُت،
ْيءجمًعا..كيقاؿ:جمع:مّكُة،سمِّيالجتماعالنَّاسبو،ككذلؾيكـالجمعة" .(ٔ)الشَّ

(ٕ)[ٔٙ]النكر:َّٱمح جح مجُّٱكالجميعضدالمتفرؽ،كمنوقكلوتعالى:
(ٖ)يجمعيـغرضكاحد"مفالناس:كىـالعدد-ةرقَكىكضدالفُ-الجماعةمأخكذةمفاالجتماع"ك

 ي: أىل السنة والجماعة اصطالحاً الفرع الثان

أىلَؼابفُعرّ اْلحقحـز أىل الَّذيفنذكرىـ الّسنة "َكأىل بقكلو: اْلِبْدَعة،السنة َفأىل ،َكمفعداىـ
َحاَبة َأصحابالحديث،-رحمةهللاعمييـ-ككلمفسمؾنيجيـمفِخَيارالتَّاِبعيف،َفِإنَُّيـالصَّ َـّ ،ث

-َأكمفاْقتدػبيـمفالعكاـفيشرؽاألرضكغربيا،َكمفاتبعيـمفالفقياءجيبًلفجيبًلِإلىيكمناىذا
.(ٗ)رحمةهللاعمييـ"

قكلوإ نَّأما أىلالحقفيذا يميزالتعريفكياصاحبةالحق،دعيأنَّكلفرقةتك،كصفليـيـ ما
أىلالسنةىـالصحابةكمفتبعيـمفالسمفكمفاألمة،كىذاضابطجيدجدًا،فمـتُ عجمِنصوعمىأفَّ

منيـ.فرقةمفالفرؽعمىاتباعالصحابةكماىكمكقفأىلالسنة
.االختبلؼالرئيسيبيفالشيعةكالسنةيبيففالحاجةىنالتعريفمتعمقةبالسنةكالشيعةالدراسةكككف

ةفيفتاكيوكتقريراتوالعمميةكيعرفيـ،كمفماكافيذكرأىلالسنّأماشيخاإلسبلـابفتيميةفكثيراً
فيكتابو،كسّنةعريفاتالتيذكرىاليـالت "ىـسمفاألّمةكأئّمتياكمفتبعيـبإحساف،أثبتكاماأثبتوّللاَّ

.(٘)فكامانفاهّللّافيكتابوكسّنةرسكلو"كنرسكلو
.(ٙ)"ىـالّصحابةكالّتابعكفليـِبِإحسافكسائرأئّمةالمسمميفاألربعةكغيرىـ"بقكلو:كعرفيـأيضاً

.(ٔ)"عفاستحقاؽكيقابميـالشيعةالقائمكفبخبلفةأبيبكركعمر"يـ:بأنَّعرفيـآخركفكع

                                           

 .ٕٓٛ،صٔجمقاييس المغة، (ابففارس،ٔ)

،تحقيق:يكسفالشيخدمحم،المكتبةالعصرية،بيركت،٘،طمختار الصحاح،ىػ(ٙٙٙ:(الرازؼ،دمحمبفأبيبكر)تٕ)
 .ٓٙـ،صٜٜٜٔ

 .ٖ٘ٔ،صٔج،لسان العربابفمنظكر،(ٖ)

(ٗ، حـز ابف أ( بف عمي )ت: الظاىرؼ األندلسي الخانجي،الفصل في الممل واألىواء والنحل،ىػ(ٙ٘ٗحمد مكتبة ،
 .ٜٓ،صٕالقاىرة،ج

،تحقيق:عبدالرحمفبفدمحمبفقاسـ،مجمعمجموع الفتاوى ،ىػ(ٕٛٚبدالحميـالحراني)ت:(ابفتيمية،أحمدبفع٘)
 .ٛٗ،صٖـ،جٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔالممؾفيدلطباعةالمصحفالشريف،المدينةالنبكية،المممكةالعربيةالسعكدية،

 .ٖ٘ٔ،صٔ،جمجموع الفتاوى (ابفتيمية،ٙ)
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كىكالقكؿ،كاتفقعميوسمفاألمة،:"مادؿعميوالكتابكالسنةأنَّوأىلالسنةبككذلؾفقدعرَّؼمذىب
.(ٕ)المطابقلصحيحالمنقكؿكصريحالمعقكؿ"

ييزأىلالسنةعفكىذهالتعريفاتمبينةألىلالسنةكالجماعة،كلكنيافضفاضةتحتاجإلىضابط؛لتم
منيـ.مفليسأىلالسنةيدخلفيتعريفغيرىـ؛حتىال

الخميفةكاختيارالخبلفةبأفَّاعتقادىـ:ايميزأىلالسنةكالجماعةعفالشيعةىكممفيماأرػفإّفك
،أمَّافالخبلفةعندأىلالسنةشكرػ،مسألةكاجبةعمىالمجتمعكليسكاجبةعمىهللاكماتعتقدالشيعة

فإفَّعند ككذلؾتككفاإلمامةالشيعة يميزىـبالنصكالتعيييف، فإفما االعتقادبصحة الخمفاءخبلفة
عمىالترتيب.أبكبكرثـعمربعدالنبيبالخبلفةاالعتقادبأفأحقالناس،كاألربعة

َحاَبة،ةعفغيرىـمفالفرؽالتعريفالجامعالمميزألىلالسنَّأراهأّفكالذؼ ككلمفبأنيـ:الصَّ
عنيـ كترضى عقيدتيـ، كاعتقد نيجيـ بأفَّ،سمؾ شكرػالقائمكف المعتقدكف،الخبلفة بالنص، كليست

أبيبكرالصديقكعمربفالخطابكعثمافبفعفافكعميبفأبيطالب خبلفة عمى،بصحة
.الترتيبفيأبيبكركعمر

كمفكقفمعوفيالفتنة،،بفأبيطالبفيدخلفيىذاالتعريفكلالصحابة،بمففييـعمي
عمربفالخطابمترضيًاعنيما.خبلفةمعتقدًاصحةخبلفةأبيبكرك

كمفكقفمعومفالصحابةفيالفتنةىـأئمةألىلالسنةكالجماعة،كأىلفعميبفأبيطالب
السنةأحقبيـ؛فيـالمتبعكفليـ.

كمانعالذيفاليتبعكفالصحابة،؛كىذاالتعريفيميزأىلالسنةعفغيرىـ،كىكمانعلدخكؿالشيعة
كمانعلدخكؿ،لدخكؿالزيدية؛الذيفيركفأحقيةعميبالخبلفة،معتصحيحيـلخبلفةأبيبكركعمر

كمفيفخرجكاعمىعميالذ؛الذيفلـيتبعكاالصحابةفياالعتقاد،كمانعلدخكؿالخكارج؛المعتزلة
.معو
قيل:إفقد،مصطمحأىلالسنةكالجماعةأماإذاانتقمناإلىالحديثعفتاريخنشكء ؿمفأطمقأكَّفَّ

مصطمحأىلالسنةكالجماعةىكابفعباسرضيهللاعنيما؛إذركػابفأبيحاتـالرازؼفيتفسيره
]آؿعمراف:َّمحجخ جح مج حج مثُّتعالى:قكلويف-رضيهللاعنيما-عفابفعباسبسنده

بلَلةِهَقاؿ:تبيضكجك[ٙٓٔ أَْىُلاْلِبَدِعَكالضَّ ُكُجكٌهَقاَؿ:َتْسَكد  كىذاقمت:.(ٖ)أىلالسنةكالجماعة،َكَتْسَكد 

                                                                                                                                    

،تأليف:إبراىيـمصطفىكأحمدالزياتكحامدعبدالقادركدمحمالنجار،دارٖط،الوسيطالمعجم ، مجمعالمغةالعربية(ٔ)
.ٕٙ٘،صٔجالقاىرة-الدعكة

،ٔ،طالقدريةو منياج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة ،ىػ(ٕٛٚفعبدالحميـالحراني)ت:(ابفتيمية،أحمدبٕ)
 .٘ٗٔ،صٕـ،جٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔسعكداإلسبلمية،جامعةاإلماـدمحمبفتحقيق:دمحمرشادسالـ،

(ٖ الرحمفبفدمحمالتميميالرازؼ)ت: عبد ابفأبيحاتـ، طتفسير القرآن العظيم ،(ىػٕٖٚ( دمحم،ٖ، أسعد تحقيق:
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.(ٔ)كىككذاب،إذفيومجاشعالحديثمكضكع
فإذف السنة أىل مصطمح كالضبللة البدع أىل مقابل ظير ظيركالجماعة ظيكر بعد أىلبداللتو

كنشكءبعضالفرؽكالخكارج،البدع بدأ الفتنة ففيأجكاء فقدالمسممكف، يعتنكفبالبحثعفاإلسناد،
ركػاإلماـمسمـفيمقدمةصحيحوعفابفسيريفأنوقاؿ:"لـيككنكايسألكفعفاإلسناد،فمماكقعت

 يؤخذالفتنة فبل البدع أىل إلى كينظر حديثيـ، فيؤخذ السنة أىل إلى فينظر رجالكـ، لنا سمكا قالكا:
سمكابأىلالسنةالعتنائيـبياكاتباعيـإياىا.ذلؾكمف.(ٕ)حديثيـ"

كفيوأفالنبيملسو هيلع هللا ىلص،عفافتراؽاألمة،فقدكردفيالحديثالنبكؼالذؼركاهأحمد؛أمامصطمحالجماعة
.(ٖ)سمىالفرقةالناجيةبالجماعة

كت نيجيـ عمى كسار تبعيـ كمف الكراـ الصحابة ىـ كالجماعة السنة تكفيرفأىل دكف عنيـ، رضى
كتضميلليـ.

كعميوفمصطمحأىلالسنةكالجماعةىكمقابلأىلالبدعكالضبللة.


 المطمب الثاني: التعريف بالمعتزلة وأىم عقائدىم

يُ المطمب يُرَّعَىذا ثـ المغة، حيث مف كفرقرَّعَؼباالعتزاؿ عقؼبالمعتزلة التاريخة في ظيرت دية
اإلسبلمي،كيبيفأىـعقائدىذهالفرقة.

مالة،الفرع األول: المعتزلة لغة :قاؿابففارس:"العيفكالّزاءكالبّلـَأصلصحيحيدّؿعَمىتنحيةكاِ 
.(ٗ)معزؿمفَأصحابو،َأؼفيناحيةعنيـ"تقكؿ:ىكبمعزؿكفي

.الجماعةالمتنحيةعفغيرىاىيالتنحي،كالجماعةالمعتزلةىكفاالعتزاؿ
 الفرع الثاني: المعتزلة اصطالحًا: 

كأفَّ كالتكحيد، بالعدؿ القائمكف اإلليية، الصفات نفي في الغبلة "ىـ بقكلو: المعتزلة المقريزؼ عرؼ
.(٘)اإلمامةباالختيار"ة،حصكاًلككجكبًا،قبلالشرعكبعده،كأكثرىـعمىأفَّالمعارؼكمياعقمي

                                                                                                                                    

 .ٜٕٚ،صٖىػ،جٜٔٗٔمكتبةنزارمصطفىالباز،المممكةالعربيةالسعكدية،الطيب،

(ٔ ) دمحمبف العقيمي، المكي)ت:ينظر: ق(ٕٕٖعمرك دارٔ،طالضعفاء الكبير، قمعجي، أميف المعطي عبد تحقيق: ،
 .ٕٗٙ،صٗـ،جٜٗٛٔبيركت،-الكتبالعممية

 .٘ٔص،ٔج،صحيح مسمممقدمةمسمـ،(ٕ)

،كقاؿعنومحققكالمسند:إسنادهحسف،كحديُثافتراؽاألمةٖ٘ٔ،صٕٛ،جمسند اإلمام أحمد،ابفحنبلينظر:(ٖ)
 بشكاىده.منوصحيح

 .ٖٚٓ،صٗ،جمقاييس المغة(ابففارس،ٗ)

المقريزؼ،٘) )ت:( عمي بف ٘ٗٛأحمد العممية،ٔ،طبذكر الخطط واآلثار المواعظ واالعتبارق(، الكتب -دار
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،(ٖ)صرؼ،كىكتمميذلمحسفالبِ(ٕ)فرقةاالعتزاؿىككاصلبفعطاءئ(نشِمُ)كَ(ٔ)مبدأكالمشيكرأفَّ
،أىكفيالجنةأـفيالنار،صرؼكسألوعفمرتكبالكبيرةرجبًلدخلعمىمجمسالحسفالبِفقدكردأفَّ

وفيمنزلةبيفالمنزلتيف،كاعتزؿكاصلكقاؿ:أقكؿإنَّ،فتفكرالحسفالبصرؼ،فأجابوكاصلبفعطاء
فقاؿالحسفالبصرؼاإلى،كجماعةمفالطبلبالمجمس فيالمسجد، فسمكا:سطكانة كاصل، اعتزلنا

.(٘()ٗ)المعتزلة
.(ٙ)كالتكحيد،كبالقدرية؛كذلؾلردىـقضاءهللاكقدرهفيمعاصيالعبادكيسمىالمعتزلةبأصحابالعدؿ

 الفرع الثالث: أىم عقائد المعتزلة: 

عقيدةالمعتزلةتقكـعمىاألصكؿالخمسةكىي:التكحيد،كالعدؿ،كالكعدكالكعيد،كالمنزلةبيفالمنزلتيف،
.كالنييعفالمنكر،كاألمربالمعركؼ

.(ٚ)ئدتطمبفيمظانياكتفصيبلتىذهالعقا

                                                                                                                                    

 .ٓٚٔ،صٗج،قٛٔٗٔبيركت،

لؤلصالةكردلتيمةاالبتداع،فإف(ٔ) ،أصلالمعتزلةإلىالنبيردالقاضيعبدالجبارالمعتزليككلفرقة؛طمبًا
الجبارعبدالجبارالقاضيينظر: -،تحقيق:ساميالنشارالمنية واألمل،ىػ(٘ٔٗ)ت:اليمذانيبفأحمد،عبد

 .ٕٔـ،صٕٜٚٔاالسكندرية،-عصاـالديفدمحم،دارالمطبكعاتالجامعية

َمْكالَٕ) الَمْخُزْكِمي  ُحَذْيَفَة َأُبك َعَطاٍء بُف َكاِصُل ىك رأسا( كىككعمركبفعبيد ثمانيفبالمدينة، سنة كلد البصرؼ، ُىـ،
الحسفالبصرؼكاعتزاله.لومؤلففيالتكحيدككتابالمنزلةبيفالمنزلتيف،ماتسنة مفتبلمذة المعتزلة،ككانا

،المعتزلة طبقات،ىػ(ٓٗٛىػ،ينظر:المرتضىالميدؼ،أحمدبفيحيىبفالمرتضىالميدؼلديفّللّا)ت:ٖٔٔ
كمابعدىا.الذىبي،شمسٕٛـ،صٜٔٙٔىػ=ِٖٓٛٔفْمَزر،دارمكتبةالحياة،بيركت،–تحقيق:ُسكَسّنةِديَفْمد

تحقيق:مجمكعةمفالمحققيفبإشراؼالشيخ،ٖط،سير أعالم النبالء،ىػ(ٛٗٚدمحمبفأحمدبفعثماف)ت:الديف
 كمابعدىا.ٗٙٗ،ص٘ـ،جٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔشعيباألرناؤكط،مؤسسةالرسالة،

.كلدلسنتيفخمتامفخبلفةعمربفالخطٖ) اب،رأػ(ُىَك:الَحَسُفبُفَيَساٍر،َأُبكَسِعْيٍد،َمْكَلىَزْيِدبِفَثاِبٍتاأَلْنَصاِرؼ 
ا شيخ الحسف ككاف الصحابة، مف كثير كركػعف الصحابة كبار العمـ، في زمانو أىل كسيد سنةلبصرة تكفي

 كمابعدىا.ٖٙ٘،صٗ،جسير أعالم النبالءىػ،ينظر:الذىبي،ٓٔٔ

الشيرستانيٗ) ) )ت: الكريـ عبد دمحمبف جالممل والنحل،ىػ(ٛٗ٘، الحمبي، مؤسسة صٔ، ٛٗص-ٚٗ، المقريزؼ،.
 .ٓٚٔ،صٗ،جالمواعظ واالعتبار

با٘) تسميتيـ سبب في أخرػ أقكاؿ ككردت ينظر:( لمتكسع مكسى)ت:النكبختي،لمعتزلة، بف فرق ، ق(ٖٔٔالحسف
الدكلةالشيعة مطبعة األلمانية، المستشرقيف جمعية تحقيق: ،- صـٖٜٔٔاستانبكؿ، ،٘ المقريزؼ، المواعظ .

 .ٓٚٔ،صٗجواالعتبار، 

(ٙ الشيرستاني، ينظر: الجيبلني،ٖٗ،صٔ،جالممل والنحل( القادربفمكسىبفعبدهللا)ت:، الغنية ق(ٔٙ٘عبد
 .ٚٛٔ،صٔجـ،ٜٜٚٔلبناف،-،تحقيق:صبلحبفدمحمبفعكيضة،بيركتٔط،طالبي طريق الحقل

لمتكسعحكؿاألصكؿالخمسةعندالمعتزلةينظر:الشيرستاني،ٚ) ،دمحمبف،الشيرستانيٕٗ،صٔ،جالممل والنحل(
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 المطمب الثالث: التعريف بالشيعة وأشير فرقيم 

،،كيعرؼبأشيرفرؽالشيعةكىيالغبلةبالشيعةاصطبلحاً،ثـيعرؼلغةؼىذاالمطمببالشيعةيعرّ

كاالثنيعشرية،معبيافعقيدةكلفرقةمنيا.،كالزيدية


 الفرع األول: التعريف بالشيعة

أكالً الشيعة َكُمَساَعَفٍة،: عمىُمَعاَضَدٍة َأحدىما يدؿ  أصبلف، "الّشيفكالياءكالعيُف قاؿابففارس: لغة:
شادة..كالمشّيعىكالَّذؼيساعُداآلخَركيقارنو،كالّشيعة:األعكافكاألنصار" كا  .(ٔ)َكاآْلخرعمىبثٍّ

ارهسكاءكافعمىحقأكباطل،فالشيعة:تطمقعمىالفرقةكالجماعة،كتطمقعمىأعكافالرجلكأنص
[.ٜٙ]مريـ:َّرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبٱُّٹٱٹ

 ثانيا: الشيعة اصطالحًا: 

بعدمقتلالخميفةالثالثعثمافبفعفافالتيحدثتةنمصطمحالشيعةبتطكرفيداللتومنذالفتمرَّ
.إلىالعصكركالقركفالبلحقة،حتىاستقرعمىفئةكطائفةمخصكصة
عمىمفكقفمععميبفأبيطالبقَطمِ؛فقدأُغكؼففيالبدايةكافيطمقاعتبارًاعمىأصموالم 
.(ٖ)"شيعةمعاكية"،كأطمقعمىمفكقفمعمعاكيةبفأبيسفياف(ٕ)"شيعةعمي"

                                                                                                                                    

 )ت: الكريـ العممية،،ٔط،نياية اإلقدام في عمم الكالم،ىػ(ٛٗ٘عبد الكتب دار المزيدؼ، فريد أحمد تحقيق:
 صٕ٘ٗٔبيركت، الجبارٕٛٓىػ، عبد القاضي الجبار. عبد اليمذاني)ت، أحمد ٘ٔٗبف ،األصول الخمسةىػ(

،ٜٜكمابعدىا،كصٕٚ،كصٓٚ،كصٚٙجامعةالككيت،ص-تحقيق:فيصلبديرعكف،مجمسالنشرالعممي
،تحقيق:عبدٖط،شرح األصول الخمسة ىػ(٘ٔٗبفأحمداليمذاني)تجبار،عبدال.القاضيعبدالجبارٕٖٔكص

كىبة مكتبة عثماف، كصٖٙٔصـ،ٜٜٙٔالقاىرة،-الكريـ ،ٚٗٔ اليمذاني، المعيفٖٔ،صالمنية واألمل. أبك .
دمحم،النسفي بف الدينية،تبصرة األدلة في أصول الدين(، ٛٓ٘)ت:ميمكف الشؤكف رئاسة آتاػ، حسيف تحقيق:

ٖٔ٘ص،ٖٜٜٔأنقرة،-ركيةالت )ت: الحميـ عبد بف أحمد تيمية، ابف ،ىػ(ٕٛٚ. ،ٔط،العقيدة األصفيانيةشرح
 بيركت، العصرية، المكتبة دمحمبفرياضاألحمد، ٚ٘ىػ،صٕ٘ٗٔتحقيق: تيمية، ابف جمجموع الفتاوى . ،ٛ،

 .ٖٛ٘،صٖٔ،كجٜٓص

 .ٖٕ٘،صٖ،جمقاييس المغة(ابففارس،ٔ)

حيدر-،مجمسدائرةالمعارؼالعثمانيةٔط،الجرح والتعديلق(،ٕٖٚعبدالرحمفبفدمحمالرازؼ)أبيحاتـ،(ينظر:ابفٕ)
 .ٖٕٗ،صٜج،ٕٜ٘ٔبيركت،-اليند،دارإحياءالتراثالعربي-آبادالدكف

تحقيق: ، ٔ، طتيذيب الكمال في أسماء الرجالق(،ٕٗٚيكسفبفعبدالرحمفالقضاعيالكمبي)ت:(ينظر:المزؼ،ٖ)
 .ٔٙ،صٗ،جم،ٜٓٛٔبيروت،-بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة
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اإلماـالسادس–(ٗ)بفدمحمالباقر(ٖ)عفجعفر(ٕ)الكافيفي(ٔ)لكمينيكيشيدليذامفكتبالشيعةماركاها
قاؿ:كينادؼ،عميًاكشيعتوىـالفائزكفؿالنيار:أالإفَّوقاؿ:ينادؼمنادمفالسماءأكَّأنَّ-عندالشيعة

منذمصطمحالشيعةاستخدـىذاعمىأفَّفدؿَّ،(٘)عثمافكشيعتوىـالفائزكف"أالإفَّ:يارآخرالنَّمنادٍ
.غكؼالبدايةكفقأصلكضعوالم 

أك،دبالنصعمىاإلمامةعتقِدكفأفيَ،ثـاختصمصطمحالشيعةبمفيفضلعميًاعمىعثماف
.بتفضيموعمىأبيبكركعمربفالخطاب

الذؼكافيتشيعلبنيىاشـ،،ىػ(ٖٕ٘)تعبلؼفيترجمتوألبياليذيلال(ٙ)قاؿالقاضيعبدالجبار
.(ٚ)عميًاعمىعثمافلُضَّفَككافالشيعيفيذلؾالكقتمفيُ

ىككأىل)أصبحيختصبكلمفتكلىعميًاكشايعوفتطكرتداللةالمصطمحالسياسية،ذلؾعدَبَثـ
عمىقُطمَيُاًمَمَفأصبحعَكغيرىا،،كالعصمةلئلماـ،كاإلمامة،كيعتقداالعتقاداتالخاصةفيالكالية(بيتو

تنتسب أكردَ،إلىاإلسبلـفرقةمخصكصة فرقةعّدةتعريفاتأىلالسنةعمماءُكقد بكصفيا لمشيعة
مخصكصة:

قيلليـالشيعةألنَّقاؿاألشعرؼ:"إنَّ رضكافهللاعميو،كيقدمكنوعمىسائرأصحابايـشما عميًا يعكا

                                           

إالأنَّٔ) تاريخكالدتو مجيكؿ صاحبكتابالكافيفيالحديث، ىكدمحمبفيعقكبالكمينيالرازؼ، الغيبة( عاصر و
حمدبفعميىػ،ينظرترجمتو:النجاشي،أبكالعباسأٜٕٖالصغرػالمزعكمة،لوالكثيرمفالمؤلفات،تكفيسنة

)ت: ،ٔط،رجال النجاشي،ىػ(ٓ٘ٗبفأحمد بيركت، األعمميلممطبكعات، بعدىا.ٖٓٙ،صٕٓٔٓشركة كما
 )ت: الحسف جعفردمحمبف أبك الطائفة شيخ ،الفيرست،ىػ(ٓٙٗالطكسي، العمـك بحر آؿ دمحمصادؽ تعميق: ،

 .ٖ٘ٔالعراؽ،ص-النجف-المكتبةالمرتضكية

بفيعقكبالكميني،أحدالكتباألربعةالمعتمدةعندالشيعةاالثنيعشرية،كيعتبرأصحكتابفي(كتابالكافيلدمحمٕ)
روضات الحديثعندىـ،كيكازؼصحيحالبخارؼعندأىلالسنة.ينظر:الخكانسارؼ،دمحمباقرالمكسكؼاألصبياني،

 .ٜٓٔ،صٙـ،جٜٜٔٔبيركت،-الداراالسبلمية،ٔ،طالجنات في أحول العمماء والسادات

(اإلماـالسادسعندالشيعةكيسمىجعفرالصادؽ؛كذلؾلتمييزهعفجعفرالكاذبشقيقاإلماـالحادؼعشرالحسفٖ)
 كسماهالشيعةبالكذابلنفيوكجكدابفألخيوالحسفالعسكرؼ.،العسكرؼ

 قٕٗٔةكالباقرلقبوتكفي:ىكدمحمبفعميبفالحسيفبفعميبفأبيطالباإلماـالخامسعندالشيع(ٗ)

-تحقيق:عميأكبرالغفارؼ،دارالكتباإلسبلمية،ٖط،الكافي،ىػ(ٜٕٖدمحمبفيعقكببفاسحاؽ)ت:(الكميني،٘)
 .ٖٓٔ،صٛىػ،جٖٛٛٔكتابالركضة،كبلـعميبفالحسيف،خطبةألميرالمؤمنيف،طيراف،

(ىكأبكالحسف،عبدالجباربفأحمدبفعبدالجباراليمداني،انتيتإليورئاسةالمعتزلةحتىصارشيخياكعالميا،ٙ)
كمفمؤلفاتوكتابالمغني،كالحكمةكالحكيـ،ككتبفيأصكؿالفقو،تكفيسنةخمسةعشرأكستةعشركأربعمئة

 .ٖٕٔص-ٕٕٔ،صطبقات المعتزلةلميجرة،ينظر:المرتضىالميدؼ،

 .ٙٗ،صالمنية واألمل(اليمذاني،ٚ)
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.(ٔ)"رسكؿهللا
 بقكلو: فعرفيـ الشيرستاني عمياً"أما شايعكا الذيف ىـ الخصكصالشيعة بإمامتو،عمى ،كقالكا

اإلمامةالتخرجمفأكالده،..كقالكا:ليستاإلمامةقضيةمصمحيةككصية،كاعتقدكاأفَّنصاً،كخبلفتو
إغفالو-عمييـالسبلـ-تناطباختيارالعامة..؛بلىيقضيةأصكلية،كىيركفالديف،اليجكزلمرسل

رسالو-وكا ىمال .(ٕ)"كالتفكيضوإلىالعامةكا 
عمىالشيعةاإلمامية،كاليدخلفييابعضفرؽالشيعة؛كالزيديةكماينطبقتعرؤيفالشيرستانيك

أكبرفرؽالشيعةكلعميـنظركاإلىأفَّكاليدخلفيياأيضًاغبلةالشيعة،سيأتيبيانوعندالحديثعنيـ،
اإلماميةألقميةمفالشيعة؛إذإفَّاإلىكلـيمتفتكا،بتعريفيـاإلماميةفعرفكاالشيعة؛ىيالشيعةاإلمامية

أكبرفرؽالشيعة،كعنياتفرعتالكثيرمفالفرؽالشيعية.
فرغفأّتواليميزفرقيـبعضياعفبعض،إالأّنويشمميـجميعًا،فالرابطكتعريفاألشعرؼلمشيعة

كتفضيموعمىأبيبكركعمربفالخطاب،فيدخلفيومفيفضموفقط،ىكحبعميبيففرؽالشيعة
بِ بالخبلفة،كمفيعتقد بأحقيتو حقعميفييـغصبكعثمافلأبيبكركعمرفرِكُتفضيبًل،كمفيعتقد

جميعًا.–الخبلفة.
ك التعريفالذؼأرػأفَّ فيك عميو بجميعفرقيـ الكىكقكلو:يشملالشيعة قيلليـ شيعةألنيـ"إنما

.(ٖ)"،كيقدمكنوعمىسائرأصحابرسكؿهللارضكافهللاعميو-شايعكاعميًا
أطمقفإنّكفيالكقتالمعاصرفإفَّ إذا أمَّمصطمحالشيعة االثنيعشرية، ينصرؼإلىالشيعة او

مضافًاإلىالفرؽالشيعيةاألخرػفيذكراسميامثلالزيديةكالنصيريةكاإلسماعيمية،أكيذكراسـالشيعة
ةالزيدية.اسـالفرقةمثلالشيع



 الفرع الثاني: أشير فرق الشيعة: 

  َّ رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ٹٱٹٱُّٱ

[.ٖ٘ٔ]األنعاـ:
عندمراجعتيلماكتبوالعمماءعفالشيعةكفرقيـكجدتكثرةتشعبفرقيـ،ككثرةانشقاقاتيـبعضيـ

تأثير،عفبعض،كلذلؾأقتصرعمىالتعريفبأشيرفرؽالشيعة كاستمرتأثيرىاعبر،التيكافليا

                                           

األشعرؼ،ٔ) إسماعيل)( بف عمي الحسف نعيـ،تحقيق:ٔ،طواختالف المصمين مقاالت االسالميين،ق(ٕٖٗت:أبك
 .ٕ٘،صٕ،جٕ٘ٓٓزرزكر،المكتبةالعصرية،

.ٙٗٔ،صٔجالممل والنحل(الشيرستاني،ٕ)
 

 .ٕ٘ص،ٕ،جمقاالت اإلسالميين(األشعرؼ،ٖ)
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ليستمكضكعالدراسةىيك،كاندثرت؛ففرقيـكثيرةظيرتفالخكضفيالتعريفبكلفرقةدك،التاريخ
ىنا إفّ، إذ لكننيأعّرجعمىبعضعقائدىا، االثنيعشرية أَالفرقة الفرؽجُذتبِخَقد جاءتبو لما

فيكتابو)الشيعة-هللارحمو-(ٔ)الشيعيةالسابقةمفضبلؿكمايقكؿالشييدالشيخإحسافإلييظيير
عةكتاريخيـ.،كىكمايظيرلكلدارسلمشي(ٕ)فرؽكتاريخ(كالتشيع

 .(ٖ)أكصمياالمقريزؼإلىثبلثمائةفرقةحتىفرؽالشيعة،دِدَعمماءالفرؽفيعَاختمفتنظرات

.(ٗ)الشيعةفرقتافكتباينتآراءعمماءالمسمميفككتَّابيـفيتقسيـأصكؿفرؽالشيعة؛فالجاحعيرػأفَّ
األشعرؼ اإلماـ )اإلمامية(،-رحموهللا-أما كالرافضة الغالية، ثبلثفرؽ: فيجعلأصكؿفرؽالشيعة

.(ٙ)كيصفيـبأنيـجميكرالشيعة،(٘)عشريةمففرؽالرافضة)اإلمامية(كالزيدية،كىكيعتبراالثني
ةمفكتابالفرؽكغيرىـكقدسارعمىمنيجاألشعرؼفيتقسيـفرؽالشيعةالرئيسةإلىثبلث..طائف

مامية،ككيسانية،كغبلة ،كشيخاإلسبلـ(ٛ)،كأبكالمظفراإلسفراييني(ٚ)مثل:الرازؼحيثسماىازيدية،كا 
مف شيئًا لعمي يجعمكف الذيف كىـ الغالية؛ شرىا درجات، ثبلث إلى الشيعة صنف الذؼ تيمية ابف

.(ٜ)مةمفالزيديةضِّفَالمُ:الرافضة..كالدرجةالثالثة:ىـاأللكىية،أكيصفكنوبالنبكة..كالدرجةالثانيةك
االثنيعشرية؛إذغبلة،كالشيعةالزيدية،كالشيعةكقداعتمدتتقسيـالشيعةإلىثبلِثفرؽ:الشيعةال

مإفىذاالتقسيـيقس ىذهالفرؽىيالفرؽالكبرػفيالتاريخيـعمىأساسالعقيدةكىكاألىـ،ككذلؾفإفِّ

                                           

شياداتماجستيرفيباكستافثـتعمـحفعالقرآفصغيرًا،كحصلعمىخمسـكٜٔٗٔعالـباكستانيسني،كلدسنة(ٔ)
العديدمفالمؤل لو المنكرة، استشيدعقبفيالمدينة فيالفرؽ، فاتمعظميا اغتياؿعاـ ينظر:ٜٚٛٔعممية ـ.

 .ٕ٘ـ،صٜٜٚٔبيركت،-دارابفحـز،ٔ،طتكممة معجم المؤلفينيكسف،دمحمخيربفرمضاف،

ينظر:ٕ) إليي)ت:( إحساف السنة،الىكرٓٔ،طفرق وتاريخ-الشيعة والتشيع،ـ(ٜٚٛٔظيير، ترجماف إدارة ،-
 .ٕٙٚصـ،ٜٜ٘ٔباكستاف،

 .ٜٚٔ،صٗجالمواعظ واالعتبار، (ينظر:المقريزؼ،ٖ)

أفَّٗ) اعمـ حيثقاؿ: ن( كبقيتيـ كرافضي، زيدؼ، رجبلف: غنىعمفالشيعة كفياإلخبارعنيما ليـ. الزمًا زرجاء
عثماف)ت:سكاىما. أبك بحر، بف عمرك ىاركف،مكتبةرسائل الجاحظ ق(،ٕ٘٘الجاحع، السبلـ تحقيق:عبد ،
 .ٕٚٓ،صٗجـ،ٜٗٙٔالقاىرة،-الخانجي

 .ٖٗص،ٔ،جمقاالت اإلسالميين(ينظر:األشعرؼ،٘)

 .ٓٚ،صٖٗ،صٕ٘ص،ٔ،جمقاالت اإلسالميين(ينظر:األشعرؼ،ٙ)

الرازؼ،ٚ) ينظر: التميمي)( دار،اعتقادات فرق المسممين والمشركينق(،ٙٓٙدمحمبفعمر النشار، سامي تحقيق:
 .ٙ٘،صٕ٘صبيركت،-الكتبالعممية

ينظر:ٛ) دمحم)اإلسفراييني،( بف التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق  ق(،ٔٚٗطاىر
 .ٕٚصـ،ٖٜٛٔلبناف،-:كماؿيكسفالحكت،عالـالكتب،تحقيقٔط،اليالكين

ابفتيمية،ٜ) ينظر: الحميـ)ت:( بفعبد المعرفةٔط،الفتاوى الكبرى ق(،ٕٛٚأحمد حسنيفدمحممخمكؼ،دار -،تحقيق:
 .ٜٖٙ،صٙجق،ٖٙٛٔبيركت،
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الشيعي،كىيمكجكدةإلىاليكـ،كبخاصًةفرقتيالزيديةكاالثنيعشرية،كأماالغبلةفيـمكجكدكفتحت
مفعقائدالغبلةتسربتاًكثيرككذلؾفإفَّ،الدركزك،كاإلسماعيمية،النصيرية:مسمياتكفرؽمختمفةمنيا
التعريفبيا(ٔ)عشريةاكاعتقدبياالشيعةاالثن،إلىالعقيدةاالثنيعشرية .فمـز


 أوال: الشيعة الغالة: 

فحكـعمماءالمسمميففييـ،كمكقفالشيعةؼبالشيعةالغبلةكعقائدىـ،كأبيّكتحتىذاالعنكافأعرّ
االثنيعشريةمفالشيعةالغبلة.

:تعريفبالشيعةالغبلة:أكالً

.(ٕ)حقأئمتيـحتىأخرجكىـمفحدكدالخميقة،كقالكابإلييتيـأككصفكىـبالنبكةىـالذيفغمكافي
الحميرؼ سبأ هللابف أصحابعبد مف قكـ هللا-،"كأكليـ فقالكا-لعنو َطالب أبي بف عمّي إلى أتكا

ليـ،أنتىك:مشافية ىك:فقاؿ األمر،أنتهللا:قالكا،كمف فأججتكأحرق،فاستعظـ بنار يـكأمر
هللا:فجعمكايقكلكفكىـيرمكففيالّنار،بالَنار .(ٖ)اآلفصحعندناَأنوهللا؛ألّنواليعذببالنَّارِإالَّ

 .(٘()ٗ)فقدأكصميـبعضالكتابالمسمميفإلىخمسعشرةفرقةأما عدد فرقيم: 
 .(ٙ)ثانيا: أىم عقائد الشيعة الغالة

كذلؾ-ٔ كالتجسيـ: كالعكس،التشبيو باإلنساف الخالق البيانية،بتشبيو بذلؾ: القائمة الفرؽ كمف
 .(ٚ)كالمغيرية

                                           

 .ٕٙٚصالشيعة والتشيع فرق وتاريخ،(ينظر:ظيير،ٔ)

(ٕ األشعرؼ، ، ينظر: صاإلسالميينمقاالت ( ،٘. ، حـز جوالنحل الفصل في الممل واألىواءابف صٗ، ،ٕٔٗ.
 ،ٜٖٙ،صٙ،جالفتاوى الكبرى ابفتيمية،.ٕٚٔ،صٔ،جالممل والنحلالشيرستاني،

(ٖ،  .ٕٗٔ،صٗ،جفي الممل واألىواء والنحل الفصل(ابفحـز

 .ٚ٘،صفرق المسممين والمشركيناعتقادات الرازؼ،.٘،صمقاالت اإلسالميين(ينظر:األشعرؼ،ٗ)

المكجكدةفيسكرياالمعركفةبالعمكية؛النصيرية)دثرتكفرؽ،كلكفبقيفرقتافىما:(معظـالفرؽالغاليةانتيتكان٘)
كقدانحدرتىاتافالفرقتافمفالشيعةكغمتا،الدركزكفرقةكىـيختمفكفعمىالعمكية"البكتاشية"المكجكدةفيتركيا،

، فرق معاصرة تنتسب ينظر:عكاجي،غالببفعميكيضيفالبعضإلييمافرقةاإلسماعيميةبفركعيا(..غمكًاكبيراً
-ىػٕٕٗٔ،سكيق،جدةالمكتبةالعصريةالذىبيةلمطباعةكالنشركالت،ٗط،إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منيا

 كمابعدىا.ٜٔ٘كمابعدىا،صٖٚ٘،صٕجـ،ٕٔٓٓ

(ٙ ، حـز ابف ينظر: جالفصل في الممل واألىواء والنحل( صٗ، ٗٗٔص-ٕٗٔ، الشيرستاني، جالممل والنحل. ،ٔ،
 .ٖٚٔص

 .ٕٗٔ،صوبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرق ق(،ٜٕٗعبدالقاىربفطاىر)ت:(ينظر:البغدادؼ،ٚ)
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هللاتعالىقائـبكلمكاف،ناطقأفَّ:عندىـكالحمكؿبالحمكؿفرقةالسبئية.الحمكؿ:كمففرقيـالقائمة-ٕ
.(ٔ)...بكللساف،ظاىرفيكلشخصمفأشخاصالبشر

 البداءفيالعمـ:كىكأفيظيرلوخبلؼماعمـ.البداء:كلومعاف:البداء:-ٖ

كالبداءفياإلرادة:كىكأفيظيرلوصكابعمىخبلؼماأرادكحكـ.
.(ٕ)كالبداءفياألمر:كىكأفيأمربشيء،ثـيأمربشيءآخربعدهبخبلؼذلؾ
فيالكافيعف الكمينيبابًا عقد فقد كذلؾيقكلكفبالبداء، عشرية ركاياتكاالثنا البداءكذكرفيوعدة

تنسبالبداءإلىهللاعزكجل.
.(٘)كالسبئية(ٗ).كممفقاؿبذلؾ:المغيرية(ٖ)األمكاتيرجعكفإلىالدنياالرجعة:كمعناىاأفَّ-ٗ
آخر-٘ بدف إلى فارقتو الذؼ البدف مف الركح انتقاؿ كىك بالتناسخ:(ٙ)التناسخ: القائمة فرقيـ كمف .

.(ٚ)جناحيةالبيانية،كال
 ثالثا: حكم الشيعة الغالة عند أئمة المسممين: 

.(ٛ)نصكثيرمفعمماءاإلسبلـعمىتكفيرالشيعةالغبلة،كلـينازعأحدفيتكفيرىـ
أكيصفكنوبالنبكة،...ككفرىؤالء،قاؿابفتيمية:"الشيعةالغاليةالذيفيجعمكفلعميشيئًامفاإلليية

.(ٜ)بيفلكلمسمـيعرؼاإلسبلـ"
كمفأىـفرؽالغبلةالتيبقيتإلىيكمنا:فرقةالنصيرية"العمكية"كىيمكجكدةفيسكرياكلبنافكقيل

ردف،كلبناف،كفمسطيفكاأل،ككذلؾفرقةالدركزالمكجكدةفيسكريا،(ٓٔ)ليـبقايافيشماؿالعراؽأيضاً

                                           

 .٘ٚٔص،ٔ،جوالنحلالممل (الشيرستاني،ٔ)

-،داراآلفاؽالجديدةٕط،الممل والنحل،كالشيرستاني،ٖٚٙ،صٕ،جمقاالت اإلسالمييناألشعرؼ،ر:لمتكسعينظ(ٕ)
 .ٜٖ٘،صٕ،جمنياج السنة،كابفتيمية،ٜٗٔص-ٛٗٔ،صٔجـ،ٜٜٚٔبيركت،

 .ٓٔ٘،صٕ،جمنياج السنة(ابفتيمية،ٖ)

 .ٛٚٔ،صٔ،جالممل والنحل(الشيرستاني،ٗ)

 .ٕٖ،صٔ،جمقاالت اإلسالميين(كىـأتباععبدهللابفسبأ،كقالكا:برجعةاإلماـعميلمدنيا.ينظر:األشعرؼ،٘)

كدمحمالمصرؼ،،تحقيق:عدنافدركيشالكمياتىػ(،ٜٗٓٔ)ت:اءأيكببفمكسىالحسينيالقريمي(الكفكؼ،أبكالبقٙ)
 .ٖ٘ٓمؤسسةالرسالة،بيركت،ص

 .ٖٕٙ،صٕٕٚ،صالفرق بين الفرق (البغدادؼ،ٚ)

،ٜٖٙ،صٙ،جالفتاوى الكبرى .ابفتيمية،ٖٚٓ،صٙٔ،صالفرق بين الفرق (ينظر:البغدادؼ،ٛ)  الفصل،ابفحـز
 .ٓٗٔ،صٗ،جٖٖ،صٕ،جفي الممل واألىواء والنحل

 .ٜٖٙ،صٙ،جالفتاوى الكبرى (ابفتيمية،ٜ)

لبلطبلععمىمعتقداتالشيعةالنصيريةينظر:اليدايةالكبرػتأليفالعالـالنصيرؼالحسيفبفحمدافالَخصيبي،(ٓٔ)
 كالباككرةالسميمانيةلسميمافأفندؼاأَلذِني،كمدخلإلىالمذىبالعمكؼالنصيرؼلجعفرالكنجالدندشي.



ٔٛ 

 

ًا،كأصبحكادينًا.كىـفارقكااإلسبلـكميَّ
 رابعًا: موقف الشيعة االثني عشرية من الشيعة الغالة: 

.(ٔ)نصعمماءالشيعةاالثنيعشريةعمىكفرالشيعةالغبلةعندىـ
بالقتلكالتحريق كقاؿ:"حكـفييـأميرالمؤمنيف،مفاإلماميةبكفرىـكضبلليـ(ٕ)فقدحكـالمفيد

.(ٖ)بالنار،كقضتاألئمةعمييـالسبلـعمييـباإلكفار،كالخركجعفاالسبلـ"
 ثانيا: الشيعة الزيدية: 

فأىـعقائدىذهالفرقة.ؼبفرقةالزيديةالمنسكبةلمشيعة،كأبيّكتحتىذاالعنكافأعرّ
 : (ٗ)أوال: تعريف بالشيعة الزيدية

الذؼخرجفيزمف-رضيهللاعنيما-بفعميبفالحسيفبفعميبفأبيطالب(٘)ىـأتباعزيد
ىشاـبفعبدالممؾ،ساقكااإلمامةفيأكالدفاطمةرضيهللاعنيا،كلـيجكزكاثبكتاإلمامةفيغيرىـ،

ة،كاجبالطاعخرجباإلمامة،أفيككفإماماً-عالـشجاعسخي-يـجكزكاأفيككفكلفاطميإالأنَّ
سكاءكافمفأكالدالحسف،أكمفأكالدالحسيفرضيهللاعنيما.

اإلمام،كمايميزىـعفالشيعةاالثنيعشرية ياليستبالنصةليستمفأصكؿالديفعندىـ،كأنَّأفَّ
إمامةالمفضكؿمعكجكدالفاضل،كترتبعمىذلؾإقرارىـبصحةخبلفةأبيبصحةكقالكا:كالتعييف،

                                           

 .ٔٗ،،صفرق الشيعة.النكبختي،ٖٓٔص،عقائد اإلمامية،ق(ٖٖٛٔ)ت:(ينظر:المظفر،دمحمرضأ)

(ىكأبكعبدهللا،دمحمبفدمحمبفالنعمافالمفيدالعكبرؼ،يمقببابفالمعمـ،مفمتكممياإلمامية،انتيتإليورئاسةٕ)
،الطكسي،الفيرستق،ينظر:ٖٔٗق،كتكفيسنةٖٛٛاإلماميةفيكقتو،لوقريبمفمئتيمصنف،كلدسنة

 .ٛ٘ٔص

يٖ) النعماف( دمحمبفدمحمبف المفيد، العكبرؼنظر: ٖٔٗالبغدادؼ)ت: ،تحقيق:ٔطتصحيح اعتقادات اإلمامية،ىػ(،
 .ٕٖٔىػ،صٖٔٗٔحسيفدركاىي،المؤتمرالعالميأللفيةالشيخالمفيد،

.األشعرؼ،ٙٔ،صالفرق بين الفرق ،كمفكتابالبغدادؼ،الممل والنحل(أخذماتحتىذاالعنكافمفالشيرستاني،ٗ)
كمإٚ،صالتبصير في الدين،كمابعدىا،كمفكتابأبيالمظفراإلسفرايينيٓٚ،صٔ،جمقاالت االسالميين

 بعدىا.

(ىكزيدبفعميبفالحسيفبفعميبفأبيطالب،َأُخك:أبيجعفرالباقر،كعبدهللا،كعمر،َكعمي،كحسيف.عاش٘)
كاصلبفعطاءرأسالمعتزلةفصارزيدكجميعأصحابومعتزلةفياالعتقاد،كقدنيفاكأربعيفسنة،كتتممذعمى

ركػلزيدأبكداكدكالترمذؼكابفماجو،كخرجزيدعمىىشاـبفعبدالممؾبفمركافكقتلفيالككفةسنةاثنتيف
لديفخميلبفأيبؾكمابعدىا.الصفدؼ،صبلحاٜٖٛ،ص٘،جسير أعالم النبالءكعشريفكمئة.ينظر:الذىبي،

،تحقيق:أحمداألرناؤكطكتركيمصطفى،دارإحياءالتراث،الوافي بالوفياتىػ(ٗٙٚبفعبدهللاالصفدؼ)ت:
 كمابعدىا.ٕٔ،ص٘ٔـ،جٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔبيركت،
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.(ٔ)كافأكلىبياكأفضل،حسباعتقادىـعميًاعمىالرغـمفأفَّ،بفالخطاببكركعمر
.(ٖ)ديةكبيرةالسميمانية.كبينيااختبلفاتعق،كالبترية،ك(ٕ):الجاركدية؛أىميافرؽعدةكتنقسـالزيديةإلى

 : أىم عقائد الشيعة الزيدية.ثانياً 

لمزيديةعقائدخاصةتميزىاعفغيرىاباعتبارىافرقةمفالفرؽ،كأىـىذهالعقائد:
مخمدكفأبدًا،اليخرجكف-ٔ اإلجماععمىأفأصحابالكبائركميـمعذبكففيالنار،خالدكففييا

.(ٗ)منيا
أفضلدالنبي،كيركفأنوليسبععمىسائرأصحابرسكؿهللايفضمكفعمياًجميعالزيدية–ٕ
.(٘)منو
يـتكقفكافيعثمافبفعفافأنَّغيركاالصحابةتبايفمكقففرؽالزيديةمفالصحابة؛فالبتريةكالَ-ٖ
َّيـكفركاعثماف،كالسميمانيةكافقتالبتريةفيمكقفيا،إالأنكأماالجاركديةفقالكابردةالصحابة؛،

 .(ٙ)كبايعكاأبابكربعدهإذخالفكاأمرالنبي
ةالزيديةأقربفرؽالشيعةإلىأىلالسنَّفَّإ":بقكلوالشيخدمحمأبكزىرةتعميـدقةكبيذايتبيفعدـ

                                           

 .٘٘ٔ،صٔ،جالممل والنحل(ينظر:الشيرستاني،ٔ)

عنوبالكصفدكفالتسمية،كىكأصحابأبيالجاركدزيادبفأبيزياد.زعمكاأفالنبيملسو هيلع هللا ىلصنصعمىعميىـ(ٕ)
أبابكرباختيارىـفكفركا نمانصبكا اإلماـبعده.كالناسقصركاحيثلـيتعرفكاالكصف،كلـيطمبكاالمكصكؼ،كا 

الفرق البغدادؼ،ينظر:،زيدبفعمي،فإنولـيعتقدىذااالعتقادوُالةإمامَبذلؾ.كقدخالفأبكالجاركدفيىذهالمق
ٙٔ،صبين الفرق  كالشيرستاني، جالممل والنحل، صٔ، ،ٜٔٓ. يدعكفكقد اليمف في معاصرة ظيرتحركة

هعبدالممؾكالديفالحكثيكخمفوبعدمكتوأخبالحكثييف،كيطمقكفعمىأنفسيـحركةأنصارهللا،بقيادةحسيفبدر
الحكثي،كىذهالحركةتنحدرمففرقةالجاركديةالزيديةالتيتكفرالصحابة،ثـتحكلكاإلىالمذىباالثنيعشرؼ
فيإيراف،كقدانطمقتمفمدينةصعدةشماؿاليمفالسعيد،قدسيطركاعمىعاصمة الشيعيبعدأفتمقكاالعمـك

فيسالةدكتكراةتعنىبدراسةالحكثينكقشتركبمعالدكلةاليمنية،،ستةحركـ،سبقيإٗٔٓاليمفصنعاءفيسنة
فأصكليـك)الحكثيعنكاففيالجامعةاإلسبلميةبالمدينةالمنكرةلمباحثعبدالرحمفبفعميالشدكؼكىيمعنكنةب

 كنشأتيـكعقائدىـ(كصدرتعفدارالدراساتالعمميةلمنشركالتكزيعبمكةالمكرمة.

اعتقادات .الرازؼ،ٜٓٔ،صٔ،جالممل والنحل.الشيرستاني،ٙٔ،صالفرق بين الفرق ينظر:البغدادؼ،(لمتكسعٖ)
.ٔٛٔ،صٗ،جالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثاركمابعدىا.المقريزؼ،ٕ٘،صفرق المسممين والمشركين

 .ٜٚٔ،صٔ،جلطالبي طريق الحقالغنية .كعبدالقادرالجيبلنيفيٓٚ،صٔ،جمقاالت االسالمييناألشعرؼ،

 .ٕ٘،صالفرق بين الفرق .البغدادؼ،٘ٚ،صٔ،جمقاالت اإلسالميين(ينظر:األشعرؼ،ٗ)

،ٙٚ،صٔ،جمقاالت اإلسالميين(األشعرؼ،٘)  .ٙٛ،صٗ،جفي الممل واألىواء والنحل الفصل.ابفحـز

(ٙ البغدادؼ، ينظر: ٕٕ،صالفرق بين الفرق ( الشيرستاني، ٜٓٔ،صٔ،جالممل والنحل. الرازؼ، اعتقادات فرق .
صالمسممين والمشركين ،ٕ٘ األشعرؼ، بعدىا. جمقاالت اإلسالميينكما صٔ، اإلسفراييني،ٔٚص-ٓٚ، .

،ٜٕ-ٕٚ،صالتبصير في الدين  .ٙٚ،صٗ،جفي الممل واألىواء والنحل الفصل.ابفحـز



ٕٓ 

 

،فالزيديةفرؽمختمفةفي(ٔ)"فياألئمة،كلـتكفرأحدًامفالصحابةكالجماعةكأكثرىااعتدااًل؛إذلـتغلُ
،كقديككفغالبيتيـكماذكرأبكزىرةاليغالكففياألئمةكالبيفمكاٍؿكمكفرليـ؛نظرتيالمصحابة
يكفركفالصحابة.

 ثالثا: الشيعة االثنا عشرية: 

أعرّ العنكاف كأبيّكتحتىذا االثنيعشرية عقائدؼبالشيعة أبيفأىـ ثـ التيتطمقعمييـ، فاألسماء
الشيعةاالثنيعشرية.

 يعة االثني عشرية واألسماء التي تطمق عمييم.أوال: تعريف الش

،كىيالمكجكدةفيإيراف     كلبناف،كليـ،كالعراؽ،الشيعةاالثناعشريةىيالطائفةالكبيرةلمشيعةاليـك
فيباكستاف كالبحريف،كجكد كبعضدكؿالخميج؛ العربية،كاإلمارات،كالككيت،كاليند، كشرؽالممكة

كيعممكفلنشرمذىبيـكالدعكةلوفيالدكؿاإلسبلميةبقكة.،السعكدية
 عشريةفرقة االثنا يطمقكفعمىةمففرقكالشيعة االثنيعشرية كبعضعمماء الشيعية، اإلمامية

.(ٕ)أنفسيـالشيعةاإلمامية
،ظاىراً؛نصاًبعدالنبيىـالقائمكفبإمامةعمي"بقكلو:الشيعةاإلماميةكقدعرؼالشيرستاني

.(ٖ)"ضبالكصف؛بلإشارةإليوبالعيف،مفغيرتعريكتعييناصادقاً
صإلىاإلمامةبالنَّأفَّ؛،فالجامعبيففرؽالشيعةاإلماميةىك(ٗ)كىذاالتعريفيشملكلفرؽاإلمامية

بينيـيحدثاالختبلؼكالتفرؽكافكثيرة؛إذكتفرقكاإلىفرؽ،جعفرالصادؽ،كاختمفكافياألئمةبعده
.(٘)عندمكتإماـمفأئمتيـ

كالتعريف لمشيعة الذؼأراه الذياالثنيعشرية: اإلمامية الشيعة النبيإفَّيقكلكففىـ بعد اإلمامة
 عمي أكليـ إمامًا، عشر اثني بكجكد كيقكلكف بالشكرػ، الحسفبالنصكليست دمحمبف كآخرىـ ،

                                           

،دارالفكرإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاىب الفقييةتاريخ المذاىب اـ(ٜٗٚٔ(أبكزىرة،دمحم،)ت:ٔ)
 .ٓٗالقاىرة،ص-العربي

،تحقيق:إبراىيـاألنصارؼ،المؤتمرالعالميأللفيةٔ،طأوائل المقاالتىػ(،ٖٔٗ(المفيد،دمحمبفدمحمبفالنعماف)ت:ٕ)
 القادرالجيبلٔٗىػ،صٖٔٗٔالشيخالمفيد، ككذلؾالشيخعبد ، ينظر:"اإلمامية"نيأطمقعمىاالثنيعشرية ،

 .ٗٛٔ،صٔ،جالغنية لطالبي طريق الحقالجيبلني،

 .ٕٙٔ،صٔ،جالممل والنحل(الشيرستاني،ٖ)

(ٗ الشيرستاني، ينظر: االثنيعشرية٘ٙٔ،صٔ،جالممل والنحل( منيا: البغدادؼإلىخمسةعشرفرقة كأكصميـ ،
 .ٚٔ،صالفرق بين الفرق كاالسماعيمية،ينظر:البغدادؼ،عبدالقاىر،

 .٘ٙٔ،صٕٚ،صٔ،جالممل والنحلالشيرستاني،(٘)



ٕٔ 

 

.(ٔ).كليـعقائدخاصةبيـالعسكرؼالغائب..
عبدهللابفسبأ:ؿمفقاؿباإلمامةىكأكَّأفَّ،عندالسنةكالشيعة،كالثابتفيكتبالتاريخكالفرؽ

عبدهللاأفَّ أصحابعميأىلالعمـمفالييكدؼ،قاؿالنكبختيفيفرؽالشيعة:"حكىجماعةمف
،ككافيقكؿكىكعمىييكديتوفييكشعبفنكفبعدمكسى،فأسمـككالىعمّياًاًبفسبأكافييكدي

بمثلذلؾ،كىكأكؿمف بيذهالمقالة،فقاؿفيإسبلموبعدكفاةالنبيصمىهللاعميوكآلوفيعمي
مفأعدائورالقكؿبفرضإمامةعميٍّشيَّ كأظيرالبراءة عمي،، ادعىربكبية انو فحرقوعميكقيل

.(ٕ)"بالنار
 : األسماء التي تطمق عمييم: ثانياً 

أطمقاسـالشيعةفيالعصرالحاضرفإنّ إذا دكف،وينصرؼإلىفرقةالشيعةاالثنيعشريةالشيعة:
،كىكماأعتمدهفيكىكالمشيكر(ٖ)غيرىامفالفرؽالشيعية،كقدقاؿبيذااألمربعضعمماءالشيعة

.الفصلالثانيالرسالةبدءًامف
كالذؼسماىـبالرافضةىكزيدبفعمي؛كذلؾلماخرجلقتاؿىشاـبفعبدالممؾ،فممارأكا:(ٗ)الرافضة

ليـ: فقاؿ فترككه عمييما، فترحـ كعمر بكر أبي عف سألكه كالمكاجية القتاؿ يستطيعكف ال أنفسيـ
.(ٙ()٘)رفضتمكنيفسمكابالرافضة

.(ٚ)نصعمىاإلماـبعدهالنبياإلمامية:كسمكابذلؾالعتقادىـأفَّ
كُكتَّابالشيعةاالثنيعشريةكعمماَءىـكثيرًامايطمقكفمصطمح)اإلمامية(كيقصدكفبوالشيعةاالثني

                                           

طبقأً) التعريفكضعتو ىذا كع( أكائلالمقاالتعفاإلمامية فيكتابو كتبالمفيد لما المفيد، كينظر: أوائل قائدىـ.
 .ٔٗص-ٖٓ،صالمقاالت

النكبختي،ٕ) صفرق الشيعة( ،ٕٓ )ت: الحسف دمحمبف الطكسي، .ٗٙٓ جكاداختيار معرفة الرجالىػ(، تحقيق: ،
 .ٖٓٔ،صٕىػ،جٕٙٗٔقـ،-القيكمياألصفياني،مؤسسةالنشراإلسبلمي

ىػ،٘ٔٗٔتحقيق:عبلءآؿجعفر،،ٔط،أصل الشيعة وأصولياـ(،ٙٚٛٔ،دمحمحسيف)ت:آؿكاشفالغطاء(ينظر:ٖ)
 .ٖٗـ،صٜٜٚٔلبناف،-داراآلثار،بيركت،ٕط،الشيعة في التاريخ.الزيف،دمحمحسيف،ٕٚٔص

 .ٕٓ،صٔج،أعيان الشيعة(يرفضالشيعةىذااالسـ.ينظر:األميف،ٗ)

( ومعو تاريخ الطبري )تاريخالرسلكالممكؾ،ق(ٖٓٔدمحمبفجرير)(ىذهالقصةكردتبعدةركايات،ينظر:الطبرؼ،٘)
التراث،ٕط، ه(ٜٖٙ)صمة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي)ت: صٚجبيركت،-دار تيمية،ٔٛٔ، ابف .

 .ٖ٘،صٔ،جمنياج السنة

األصكؿكاعتقدسببالتسميةألنيـرفضكاأكثرالصحابةككفركىـ،كقيلألنيـرفضكازيدًا؛إذخالفيـفي(كقيلإفَّٙ)
 .ٜٕ،صٔ،جالممل والنحل.الشيرستاني،ٖٖ،صٔ،جمقاالت االسالميينبأصكؿالمعتزلة.ينظر:األشعرؼ،

 .ٖٖ،صٔ،جمقاالت االسالميين.األشعرؼ،ٕٚ،صٔ،جالممل والنحل(الشيرستاني،ٚ)
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 .(ٔ)عشرية

)أعيافكتاب،قاؿمحسفاألميففي(ٕ)الجعفرية:كذلؾنسبةلئلماـالسادسعندىـكىكجعفرالصادؽ
ب "اشتير الجعفرية: اسـ عف عشريةالشيعة( االثنا اإلمامية أصحابنا العصر ىذا في أفَّ؛و باعتبار

كنسبمذىبيـفيالفركعإليوباعتبار، بفدمحمالصادؽمذىبيـفيالفركعىكمذىباإلماـجعفرِ
 .(ٖ)أكثرهمأخكذعنو"أفَّ

شيخيـابفبابكيوالديانةاإلمامية:كىذااالسـأطمقوبعضعممائيـعمىمذىبيـفسمكهدينًا.فقدألف
ال اإلمامية((ٗ)"الصدكؽ"ممقبالقمي ديف في )االعتقادات سماه الشيعية، العقيدة في كتابعو(٘)كتابًا .
مفضركرياتديفاإلماميةاستحبلؿالمتعةكحجالتمتعدَّفيكتابو)العقائد(فقاؿ:"كمماعُ(ٙ)المجمسي

                                           

كقدكتبالمفيدكتابوفيعقائدالشيعةاالثني،ٕٚٔ،صأصل الشيعة وأصوليا،آؿكاشفالغطاء(ينظر:ٔ)
 .تصحيحاعتقاداتاإلماميةعشريةكسماه

(ىكجعفربفدمحمبفعميبفالحسيفبفعميبفأبيطالب،كلدسنةثمانيفلميجرةفيالمدينةالمنكرة،كأموأـفركةٕ)
مفبفأبيبكر،لذلؾقاؿجعفر:كلدنيأبكبنتالقاسـبفدمحمبفأبيبكرالصديق،كأمياأسماءبنتعبدالرح

هبكرمرتيف،يعتبرهالشيعةاإلماـالسادسليـ،كتكفيسنةثمافكأربعيفكمئةفيخبلفةأبيجعفرالمنصكر،كقبر
كشف الغمة في ىػ(،ٖٜٙربمي،أبيالحسفعميبفعيسىبفأبيالفتح)ت::اإلعندفيالبقيع.ينظرترجمتو

 .ٖٚٙ،صٕـ،جٜ٘ٛٔ،داراألضكاء،بيركت،ٕط،معرفة األئمة

 .ٕٔ،صٔ،جأعيان الشيعة(األميف،ٖ)

و(عنو:ىكرئيسالمحدثيفابفبابكيوالقمي،الممقببالصدكؽ،كجوالشيعةي(قاؿمحققكتاب)مفاليحضرهالفقٗ)
قبقـ،فيعصرالدكلةالبكييية،أكثرعمماءالشيعةمفمدحوٖٙٓعمىاالطبلؽكلـيرؽدرجتوأحد،كلدسنة

فيديفاإلمامية،كالثناءعميو،لوثبلثمئةمصنفمنياكتابمفاليحضرهالفقو،كأماليالصدكؽ،كاالعتقادات
ىػفيالرؼ،ينظر:ترجمةالصدكؽلحسيفاألعمميفيمقدمةتحققكتابمفاليحضرهٕٖٛتكفيالصدكؽسنة

،تحقيق:حسيفاألعممي،ٔ،طمن ال يحضره الفقيوىػ(،ٖٔٛ،الصدكؽ،ابفبابكيوالقمي)ت:ٓٔص-٘الفقيص
 ـ.ٜٙٛٔمؤسسةاألعمميلممطبكعات،بيركت،

(٘ ) القمي)ت: بابكيو ابف طرسالة االعتقادات في دين اإلمامية،ىػ(ٖٔٛالصدكؽ، السيد،ٕ، عبد عصاـ تحقيق: ،
 بيركت.-ـ،دارالمفيدٖٜٜٔ

ىػفيأصفياف،ٖٚٓٔ(المجمسي،ىكدمحمباقرالمجمسي،كيعرؼبالمجمسيالثاني،ككالدهالمجمسياألكؿ،كلدسنةٙ)
دأكثرالشيعةكبارعمماءالشيعةاالثنيعشرية،تخرجعميوالكثيرمفعممائيـ،كقىػ،مفٓٔٔٔكتكفيفيياسنة

ذلؾلعظـمؤلفاتوفيالمذىبالشيعي،كقدكصفالعالـالسنيعبدالعزيزالدىمكؼفيكتابومفمدحوكتبجيموك
سميديفالشيعةبديفالمجمسيثيرالمجمسيفياإلمامية،فقاؿ:"لكأالتحفةاالثنيعشريةفيالردعمىاإلماميةت
العربيةكالفارسية،كأكبرىاكأشيرىاغتيفمقبمو"،أمامؤلفاتوفكثيرةبالاًلكاففيمحموألفركنقومنوكلـيكفعظيم

مجمد،ككتابمرآةالعقكؿٓٓٔ،كبعضطبعاتومجمدًاكبيرإً٘بحاراألنكاركىككتابركاياتكأحاديثكيقعفي
 .ٕٛٔ،صٜ،جأعيان الشيعةالرسكؿ)شرحلكتابالكافي(،ينظرترجمةالمجمسي:األميف،فيشرحأخبار



ٕٖ 

 

.(ٖ()ٕ()ٔ)"كالبراءةمفالثبلثة
االسـيطمقكنوعمىأنفسيـ،كىكيقابلمصطمح)العامة(عندىـ،الذؼيقصدكفبوأىلالخاصة:كىذا

.(ٗ)ةكالجماعةالسنَّ
 ثالثًا: أىم عقائد الشيعة االثني عشرية: 

 لمشيعةعقائدتمزييـبكصفيـفرقةخاصةتنتسبإلىاإلسبلـ،كأىـىذهالعقائد:

،كأصكؿالديفعندالشيعةخمسةىي:(٘)لةفيبعضالعقائدأكاًل:تتفقالشيعُةاالثناعشريةمعالمعتز
،كتفصمييا:(ٙ)المعاد،اإلمامةالتكحيد،العدؿ،النبكة،

الونفسل"حي:كجلعزعفهللالالمقاالتقاؿالمفيدفيأكائ،كنفيالصفاتعفهللا: التكحيد-أ
كأنَّ بحياة، قادر لنفسو،نفسولو المشبية،كعالـ ذىبإليو كما بمعنى أصحاب-حسباعتقاده-ال مف

المختمفات" إفَّ(ٚ)الصفاتكالاألحكاؿ بل بأفَّ؛ بكفرمفيقكؿ تعتقد خمقيركفهللاالالشيعة يـك
كنفيالصفاتمذىبالمعتزلة.،(ٛ)أحدعممائيـقررهعمىماالقيامة
بأفَّ-ب كىكاالعتقاد ىككاجبأفعاؿهللاكمَّالعدؿ: كأنواليفعلالقبيحكاليخلبما حسنة، يا
كبناءًاعميورفضكاكجكدتأثيرفيفعلالعبد،فجعمكاالعبدخالقألفعالو،فقالكاالدخللقدرة،(ٜ)عميو

.تزلة،كىيعقيدةالمع(ٓٔ)القكؿبالتحسيفكالتقبيحالعقمييفأيضاّكبنكاعميوهللافيكسبالعبد،
                                           

 .ٛ٘صق،ٖٓٗٔ،تحقيق:حسيفدركاىي،مؤسسةاليدػ،ٔط،العقائدق(،ٔٔٔٔدمحمباقر)ت:(المجمسي،ٔ)

لو:نكرفيحقيةديفاإلمامية،فعنكفبقك،(كأيضًاأطمقونعمةهللاالجزائرؼتمميذالمجمسيفيكتابو)األنكارالنعمانية(ٕ)
 .ٜٓٔ،صٕـ،جٕٛٓٓبيركت،-دارالقارغ،ٔط،األنوار النعمانيةق(،ٕٔٔٔ)ت:،نعمةهللاالجزائرؼينظر:

،مصطمحالثبلثة؛مصطمحيكثراستخداموفيأدبياتالشيعةكالمقصكدبوالخمفاءالثبلثة؛أبكبكركعمركعثماف(ٖ)
 ة.كسيمركثيرًافيالرسال

 .ٕٔ،صٔ،جأعيان الشيعة(األميف،ٗ)

األميف،٘) ينظر: لممعتزلةفيعقائدىـ، تختمفأقكاؿعمماءالشيعةفيمدػمكافقتيـ .ٕٕ،صٔ،جأعيان الشيعة(
 لممفيد:حيثشرحفيوعقائدىـكيظيرمدػمكافقتيـلممعتزلة.تصحيح اعتقادات اإلماميةككتاب

 .ٔٔٔ،صٔج،مؤسسةالكفاء،٘ط،عقائد اإلمامية االثني عشريةق(،ٜٛٙٔإبراىيـالمكسكؼ)ت:(ينظر:الزنجاني،ٙ)

(ٚ المفيد، صأوائل المقاالت( عشرية،ج.ٕ٘ص-ٔ٘، االثني اإلمامية أيضًا:الزنجاني،عقائد ينظر -ٕٗ،صٔكلمتكسع
 .ٕٙص

القيامةناتجكتكفيرىـالمعتقد.ٕ٘،صٔج،عقائد اإلمامية االثني عشرية(الزنجاني،ٛ) لرؤيةالخمقعزكجليـك
لمتشبيوكالتحيز.. الظيكر،البلـز  عفاعتقادىـأّفالرؤيةتمـز

،تحقيق:رضاالمختارؼ،المؤتمرالعالميأللفيةالشيخٔط،النكت االعتقادية ق(ٖٔٗدمحمبفالنعماف)ت:(ينظر:المفيد،ٜ)
 .٘ٓٔ،صماميةتصحيح اعتقادات اإل.المفيد،ٖٖصق،ٖٔٗٔالمفيد،

(ٔٓ المفيد، ينظر: صتصحيح اعتقادات اإلمامية( ،ٔٓ٘ الزنجاني، جعقائد اإلمامية. صٕ، كصٔٔ، ،ٕٔٛ-
 .ٜٔىػ،صٖٓٛٔ،مقدمةالدكتكرحامدحفنيلمكتاب،ٕ،طعقائد اإلماميةالمظفر،دمحمرضا،.ٜٕٔص



ٕٗ 

 

النبكةكظيفةإليية،كسفارةربانية،نعتقدأفَّ"النبكة:كيعبرالزنجانيعفعقيدتيـفيالنبكةبقكلو:-ج
الصالحيفكأكليائوالكامميففيإنسانيتيـ،فيرسميـإلىسائر يجعمياهللالمفينتجبوكيختارهمفعباده

.(ٔ)"فيالدنياكاآلخرةيـكمصالحيـالناسلغرضإرشادىـإلىمافيومنافع
أماعقيدتيـفياإلمامةفيأتيالحديثعنيافيفرعمستقل.-د
أفَّ-ق كىك اإلالمعاد: القيامةهللايعيد يكـ كجسده بركحو ،ليجزؼالمحسفعمىإحسانو؛نساف

.(ٕ)كيعاقبالمسيءعمىاساءتو
يـجعمكىاأىـأصكليـ؛كمحكر؛بلإنَّصكؿالديفاإلمامةمفأيعتقدالشيعةأفَّعقيدة اإلمامة: ثانيًا:
اإلماـ،بَأفينصِّ-كليسعمىالناس-ويجبعمىهللاعزكجلىـ،كلذلؾيقكؿالشيعةبأنَّدعنالديف
.(ٖ)كاختيارىـ،كاجتياداتيـ،اإلمامةأجّلكأعمىقدرًامفأفيبمغياالناسبعقكليـكأفَّ
ثبتتباكأنَّ النبيلنصالجميلعميبفأبيطالبيا عمىبعد أدلتيـ كساقكا بعده، كاألئمة ،
.(ٗ)ذلؾ
أىلالبيتكاألئمة،كالبراءىكالبراءمف الكالءمكاالة عميوجعمكا بوفيكتبيـ؛كبناًء ماصرحكا ىذا

مخالفييـ،كماسيأتيبيانوعندالحديثعفمكقفالشيعةمفالصحابة.
وقاؿ:قاؿ:بنياالسبلـعمىخمس:عمىعمىاإلمامة:ماركاهالكمينيعفأبيجعفرأنَّكمفأدلتيـ

كالحج،كالكالية،كلـينادبشيءكمانكدؼبالكالية ،فييركفمفأركافاإلسبلـ(٘)الصبلةكالزكاةكالصـك
الخمسةعندىـ.

مةكاألئمةكفريخرجمفالممة،كقدبيَّفأبكإنكاراإلمااإلمامةمفأصكؿالديفعندالشيعةفإفَّكبماأفَّ
أفَّ عمى الشيعة إجماع )االحتجاج( كتابو في الطبرسي اإليمافمنصكر جممة مف اإلمامة ،معرفة

كفر بيا أيضاً(ٙ)كاإلخبلؿ يدؿ "كمما األئمة: كقاؿعفكجكبتعظيـ عمى، كتعظيميـ تقديميـ عمى
سبلـ(كأفَّالمعرفةبيـكالمعرفةبوتعالى،فيأنَّناعمىأفَّالبشر:أفهللاتعالىدلّ الجيليا:)إيمافكا 

منزلةليسألحدمفبيـكالشؾفييـكالجيلبوكالشؾفيو،فيأنَّ و)كفركخركجمفاإليماف(،كىذه

                                           

 .ٖٚ،صٔ،جعقائد اإلمامية االثني عشرية(الزنجاني،ٔ)

 .ٗٙ،صٔ،جعقائد اإلمامية االثني عشرية(الزنجاني،ٕ)

ـ،ٜٔٛٔ،مؤسسةأىلالبيت،بيركت،االحتجاجق(،ٓٗٙ(الطبرسي،أبكمنصكرأحمدبفعميبفأبيطالب)ت:ٖ)
 .ٖٖٗ،صٕج

النصيرٗ) الطكسي، ينظر: ق(ٕٚٙ)ت:( الجامع،تجريد االعتقاد، المعرفة دار عباسدمحمحسفسميماف، -يةتحقيق:
 كمابعدىا.ٖٖٔصـ،ٜٜٙٔمصر،

 .ٕٛ،صٕجكتاباإليماف،بابدعائـاإلسبلـ،،الكافي(الكميني،٘)

 .ٚٓ٘،صٕ،جاالحتجاج(ينظر:الطبرسي،أبكمنصكر،ٙ)



ٕ٘ 

 

.(ٔ)البشرإاللنبيناصمىهللاعميوكآلو،كبعدهألميرالمؤمنيفكاألئمةمفكلدهعمييـالسبلـ"
فقاؿلو:"أرأيتمفجحدإمامًامنكـما رجبلسأؿأباجعفرفي)الغيبة(بسندهأفّ(ٕ)كركػالنعماني

اإلماـمفحالو؟فقاؿ:مفجحدإمامًامفهللا،كبرغمنوكمفدينو،فيككافرمرتدعفاإلسبلـ؛ألفَّ
أفيرجعأكيتكبإلىهللالحاؿإالَّهللا،كدينومفديفهللا،كمفبرغمفديفهللافدمومباحفيتمؾا

.(ٖ)تعالىمماقاؿ"
بفأبيطالب،كآخرىـالمسمىالميدؼ(ٗ)كاألئمةعندالشيعةاالثنيعشريةاثناعشرإماماً ،أكليـعمي 
بفأبيالنبيدمحمبفالحسفالعسكرؼالغائب،كترػالشيعةأفّ نصعمىاألئمة،ككتببيـلعميِّ

اتوطالبقبلكف جاءفيآخرهعمىلسافعميبفأبي،فقدركػالطبرسيخبرًاطكيبًلعفعميٍّ
ابنيىطالب ثـ فسمانيأكليـ، ..." إلىالحسفكالحسيف: بيده كأشار ابني،ذا مفكلد تسعة ثـ
.(٘)الحسيف"

مثلعصمةاألنبياء،قاؿ،األئمةمعصكمكفعفالخطأكالذنكبيعتقدالشيعةأفَّثالثًا: عصمة األئمة: 
كاالعتصاـمفالحججبيا،كالمطف،ىيالتكفيق-يقصداألئمة-فهللاتعالىلحججوالعصمةم"المفيد:

الذنكب تعالى"،عف هللا ديف في أيضاً،كالغمط كقاؿ كاألئمة "كاألنبياء السبلـ-: بعدىـ-عمييـ مف
مامتيـ،معصكمكففيحاؿنبكتيـ .(ٙ)"كالصغائر،مفالكبائركميا،كا 

                                           

 .ٙٓ٘،صٕ،جاالحتجاج(الطبرسي،أبكمنصكر،ٔ)

وعظيـالقدر،كمحدثكمفسر،كمتكمـ،كمفشيكخوالكميني؛إذ(النعماني:ىكدمحمبفإبراىيـالنعماني،كقدكصفبأنّٕ)
لوكاشتيربذلؾ،كمفمؤلفاتو:التسمي فيعقابقتمةالحسيف،ككتابالغيبة–أخذعنومعظـعمموكصاركاتبا

 ىػ.المصدر:مقدمةتحقيقكتابالغيبة.ٖٓٙكىكأقدـكتابعفاإلماـالميدؼعندالشيعة،تكفيسنة:

،تحقيق:فارسحسكفكريـ،ٔ،طالغيبةىػ(،ٖٓٙلنعماني،دمحمبفإبراىيـبفجعفر،المعركؼبابفأبيزينب)ت:(اٖ)
.ٕٛٔىػ،صٕٖٗٔدارالجزاديف،

ت:الحسفبفعميبفأبيطالب-ٕىػٓٗت:عميبفأبيطالب-ٔعشرعندالشيعةىـ:ا(األئمةاإلثنٗ)
ىػٜٗالعابديفت:فعميبفالحسيفالمعركؼبزي-ٗىػٔٙت:أبيطالبالحسيفبفعميبف-ٖىػ،ٜٗ
٘- ٖٔٔأبكجعفردمحمبفعميبفالحسيفالممقببالباقرت: جعفربفدمحمبفعميبفالحسيفالممقب-ٙىػ

عميبفمكسىبفجعفربف-ٛىػٖٛٔمكسىبفجعفربفدمحمالممقببالكاظـت:-ٚىػٛٗٔبجعفرالصادؽت:
عميبفدمحمبف-ٓٔىػٖٕٔدمحمبفعميبفمكسىبفجعفرالممقببالجكادت:-ٜىػٖٕٓالممقببالرضات:دمحم

الحسفبفعميبفدمحمبفعميبفمكسىالممقببالعسكرؼت:-ٔٔىػٕٗ٘عميبفمكسىالممقبباليادؼت:
ٕٙٓ ح-ٕٔىػ الشيعة الغائبعند اإلماـ كىك العسكرؼ. الحسف ابفطكلكف،دمحمبف ينظر: السرداب. يثدخل

 دمحم)ت: بف الديف الدياألئمة االثنا عشر،ىػ(ٖٜ٘شمس صبلح تحقيق: ، الرضى منشكرات المنجد، قـ.–ف
 كشف الغمة في معرفة األئمة.ربمي،اإل

 .ٗ٘ٔص-ٖ٘ٔ،صاالحتجاج(الطبرسي،٘)

(ٙ المفيد، صتصحيح اعتقادات اإلمامية( كينظرٕٛٔ، عف. النصير، الطكسي، األئمة: ،تجريد االعتقادعصمة



ٕٙ 

 

،يـمعصكمكفكاتهللاعمييـأنَّمالنبيصمىهللاعميوكآلوكاألئمةصكقاؿالمجمسي:"البدأفنعتقدأفَّ
.(ٔ)ؿالعمرإلىآخرهمفصغائرالذنكبككبائرىا"مفأكَّ
الحدفي،كلـيقفاألمرفقدساكػبيفاألئمةالذؼيدعييـكبيفرسكؿهللا بالشيعةعندىذا
مفالمبلئكة؛إذأكملالمجمسيفيحديثوعفضركرياتدينيـفيعمىغاالةباألئمة؛بلقدرفعكىـأالم

باألئمة، "كأنَّاعتقادىـ فقاؿ: كأنَّ-أؼاألئمة-يـ أفضلمفجميعاألنبياءأشرؼالمخمكقاتجميعًا، يـ
.(ٕ)كالمبلئكة"

 بأفكصفكىـ فياألئمة المغاالة مفهللابأنَّككصمتبيـ يعممكفاألحكاـ كأنَّيـ يعممكفجميع، يـ
ديفاإلمامية:"كلما(ٖ)يـيعممكفالغيبالمغات،كأنَّ لعقيدة ،فقدقاؿالمجمسيفيالعقائدأثناءتقريره

 كلالحق عمموالرسكؿصمىهللاعميوكآلوعمموعمّيًا يعمـجميععمـالسابقعندإمامتو،ككذا
يـاليقكلكفبرأؼكالاجتياد؛بليعممكفجميعاألحكاـمفهللاتعالى،كاليجيمكفشيئايسألكفعنو،كأنَّ

.(ٗ)كيعممكفجميعالمغات"
"كأنَ أيضًا: كقاؿ يـك إلى يككف، ما كعمـ كاف، ما عمـ يعممكف كأنيـ األنبياء، جميع عمـك يعممكف يـ

.(٘)قيامة"ال
كترؾرابعًا: التقية:  المخالفيف، كمكاتمة فيو، االعتقاد كستر الحق، كتماف "ىي بقكلو: المفيد كعرفيا

ياكاجبة،مف،كقاؿشيخيـالصدكؽ:"اعتقادنافيالتقيةأنَّ(ٙ)مظاىرتيـبمايعقبضررًافيالديفكالدنيا"
،فمفتركياقبليجكزرفعياإلىأفيخرجالقائـتركياكافبمنزلةمفترؾالصبلة،كالتقيةكاجبةال

 .(ٚ)خركجوفقدخرجعفديفهللاكديفاإلماميةكخالفهللاكرسكلوكاألئمة"
كاجبة الشيعة عند اإلماـ،فالتقية خركج قبل باالعتقاد التصريح كال رفعيا يجكز كىذاال الغائب،

،كأكقفكاالعملبالتقيةفيعصرالدكلةالصفكية،حقيقةدينيـبالشيعةجاىرلماذا:ىكسؤاؿيضعناأماـ
                                                                                                                                    

،تحقيق:عبدٔ،طالدالئل المكية في عقائد اإلمامية ق(،ٛٓٔٔدمحمبفعميبفأحمدالمكي)ت:العاممي،.ٖ٘ٔص
 .ٕ٘ٔصالدالئل المكية،ـ،ٕٗٔٓالحميـعكضالحمي،دارالكفيل،

 

 .ٓٙص-ٜ٘ص،العقائد(المجمسي،ٔ)

 .ٔٙص-ٓٙص،العقائد(المجمسي،ٕ)

العزيزٖ) عبد بف أبيعمركدمحمبفعمر الكشي، طرجال الشكيق(ٖٓ٘)ت:( مؤسسةٔ، الحسيني، أحمد لو قدـ ،
 .ٕٙ٘ـ.صٜٕٓٓاألعمميلممطبكعات،بيركت،

 .ٕٙ،صالعقائد(المجمسي،ٗ)

 .ٔٙص-ٓٙ،صالعقائد(المجمسي،٘)

 .ٖٚٔ،صتصحيح االعتقادات(المفيد،ٙ)

ـ،ٖٜٜٔ،تحقيق:عصاـعبدالسيد،ٕ،طاالعتقادات في دين اإلماميةىػ(ٖٔٛبكيوالقمي)ت:(الصدكؽ،ابفباٚ)
 .ٛٓٔص-ٚٓٔدارالمفيد،بيركت،ص



ٕٚ 

 

؟أـأنَّجَرَفيدكلةكليالفقو،أخَ؛كفيالعصرالحاضر ؟؟يـخالفكادينيـالميدؼالمزعـك
كردتركايات عمىكثيرةكقد كمنيا كمكانتيا، كترفعمفأىميتيا التقية، تمجد عفاألئمة الشيعة عند
 ىت نت مت زت ٱُّٱٱعفقكؿهللاعزكجل: الطكسيعفأبيعبدهللاسبيلالتمثيل:ركػ

.(ٔ)[قاؿ:)أعممكـبالتقية(ٖٔ]الحجرات: َّ يترث
.(ٕ)أنوقاؿ:التقيةمفدينيكديفآبائيكالإيمافلمفالتقيةلو" كركػالكمينيعفأبيجعفر

أباعمرإفتسعةأعشارالديفيا":كركػأيضًاعفأبيعمراألعجميقاؿ:قاؿليأبكعبدهللا
.(ٖ)"فيالتقيةكالديفلمفالتقيةلوكالتقيةفيكلشيءإالفيالنبيذكالمسحعمىالخفيف
.(ٗ)كيدعيبعضعمماءالشيعةالمعاصريفأفالتقيةليستخاصةبيـ،كلـينفردكابيا

الثانيعشرعندىـ؛المسمىدمحمبفالحسفيعتقدالشيعةبعقيدةالغيبة:كىيأفاإلماـخامسًا: الغيبة: 
 خاتمةاألئمةاالثنيعشر،كانتلوغيبتاف:ؼ،ابفاإلماـالحسفالعسكرؼ؛العسكر

ٕٓٙعاـ األكلػى:تسمػىبالػغيبةالصغرػ:ابتدأتفيالسنةالتيتكّفيفيياكالدهاإلماـالعسكرؼ
شعباف٘ٔعة،آخرىـعميبفدمحمالسمرؼ،المتكفىفيىػ.ككافلوفيياسفراءأربٜٕٖىػ،كانتيتعاـ

ىػ.ٜٕٖ
كالثانية:الغيبةالكبرػ:ابتدأتبكفاةالسفيرالرابع،الذؼقاؿعندماسئلعمفيخمفوبيذاااَلمر:)أمر

بماىكبالغو(كفيوبيافلماأعمموبواإلماـالمنتظرببدايةالغيبةالكبرػالمستمرةإلىيكمناىذاحس
.(٘)يقكؿالشيعة

،كيمنعكف(ٙ)كيسميالشيعةدمحمبفالحسفالعسكرؼبالقائـ،كالحجة،كصاحبالزماف،كاإلماـالمنتظر

                                           

،تحقيق:بيراداالجعفرؼكعميأكبرالغفارؼ،دارالكتبكتاب األمالي(الشيخالطكسيكابنوأبيعميالحسفبفدمحم،ٔ)
الجمعة،جش،مجمس-قٖٔٛٔطيارف،-اإلسبلمية  .ٙٔ،رقـٖٜٗ،صٕيـك

 .ٖٙٔ،صٕج،كتاباإليمافكالكفر،بابالتقية،الكافي(الكميني،ٕ)

 .ٖٖٔ،صٕ،بابالتقية،جكالكفر،كتاباإليماف، الكافي(الكمينيٖ)

 .ٖ٘ٔ،صأصل الشيعة وأصوليا(ينظر:آؿكاشفالغطاء،ٗ)

(٘ ينظر: الحسف)ت:لطكسي،ا( بف الغيبة(،ٓٙٗدمحم ، الشرقية اآلداب بفلنعماني،االنجف.–دار دمحم
ٖٛٙإبراىيـ)ت: طالغيبةق(، الجزاديف،ٔ، دار الكريـ، فارسحسكف كشف الغمة في ق.اإلربيمي،ٕٖٗٔ،تحقيق:

ا.ٖج،معرفة األئمة البيتاالحتجاجلطبرسي، آؿ مؤسسة صٕجبيركت،-، ،ٗٚٔ كماؿ بعدىا كتماـكما الديف
كاألوالنعمةلمصدكؽ،فقدخصص الصدكؽ،ابفباكبكيوالقمي)ت:.خبارالكاردةفييالمحديثعفالغيبةكاثباتيا

طكمال الدين وتمام النعمة،ىػ(ٖٔٛ ،ٔ بيركت، لممطبكعات، األعممي مؤسسة كتبالشيعةٜٜٔٔ، كمعظـ ـ،
 تحدثتعفعقيدةالغيبة.

 .ٕٕٔ،صٔ،جعقائد اإلمامية االثني عشرية(الزنجاني،ٙ)



ٕٛ 

 

.(ٔ)اسموالحقيقيذكر
كىيمفالعقائدالراسخةعندىـكيعرّ،يعتقدالشيعةبعقيدةالرجعةسادسًا: الرجعة:  فكنيابأنيا"حشرقـك

مفأكليائو،ممفتقدـمكتيـ عندقياـالقائـالحجةابفالحسف)يقصدكفاإلماـالميدؼالمزعكـ(
مفأعدائو؛كشيعتو ينتقـمنيـكينالكابعض،ليفكزكابثكابنصرتوكمعكنتوكيبتيجكابظيكردكلتو،كقـك

كليبتمكابالذؿكالخزؼبمايشاىدكنومفعمككممتو،،عمىأيدؼشيعتو،مايستحقكنومفالعذابكالقتل
 (ٕ)ضالكفركالباقكفمسككتعنيـ"حَّيمافكمضاإلكىيتختصبمفمحَّ

بيفعممائيـ يقاربمئتيحديث،كمجمععمييا فيما الشيعة عند ثابتةمتكاترة الرجعةعقيدة ،(ٖ)كعقيدة
،كمنياكتاب)الرجعة(لئلحسائي،ككتابلياكتبصكاخّصعندىـكياكمّتحدثكاعنيافيكتبالعقيدة

)اإليقاظمفاليجعةبالبرىافعمىالرجعة(،كغيرىا.
كالذيفيرجعكفإلىالدنياعندىـىـاألئمةكمفكاالىـ،كمفعاداىـ،كاليدؼمنياىكالقصاصممف

عادػاألئمةكسمبيـحقيـ.
كمايقكؿالمجمسي.(ٗ)أيضاًككردتركاياتكأخبارعندىـبرجعةالنبي
باآلياتالقرآنية َكفقاًكأدلتيـعمىالرجعةكثيرة،استدلكا لتفسيرىـالباطف،كركاياتيـعفاألئمةكأّكلكىا

دليميفمنيا:فيالتفسير،كبأدلةمفاألحاديثالمركيةعفاألئمة.كأكردُ
 حي جيُّقاؿ:قمتقكؿهللاتبارؾكتعالى:فيتفسيرهعفجميلعفأبيعبدهللا(٘)ركػالقمي
[قاؿذلؾكهللافئ٘]غافر: ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

                                           

 .ٚٛ٘،صٕ،جكمال الدين وتمام النعمةر:الصدكؽ،(ينظٔ)

 .ٕٕٛ،صٕ،جعقائد اإلمامية االثني عشرية(الزنجاني،ٕ)

مؤسسةاألعمميلممطبكعات،بيركت،،ٔط،حق اليقين في معرفة أصول الدينىػ(،ٕٕٗٔ(ينظر:شبر،عبدهللا)ت:ٖ)
 .٘ٚ،صالعقائد،المجمسي،ٜٕٛص-ٜٕٚـ،صٜٜٚٔ

 .ٙٚ،صالعقائد(ينظر:المجمسي،ٗ)

كالقمينسبةإلىمدينةقـفيإيرافحاليًا،ثقةعندالشيعةكأخذكاعنو،(القميىكأبكالحسفعميبفإبراىيـالقمي٘)
زأيف،كىكمفالكثيرمفاألدعية،كىكشيخالكمينيصاحبالكافي،لوعدةمؤلفاتكأىمياتفسيرالقميكىكفيج

ىذاالتفسيرأصلأصكؿلمتفاسيرعندالشيعة"كتفسيرالقمي،قاؿمحققالتفسيرفيكصفو"إفَّتفاسيرالشيعةأقدـ
كممايضعف،مميءبالركاياتالتيتنسبكقكعالتحريففيالقرآفالكريـ،كالركاياتالتيتطعففيالصحابةالكراـ

كىكالراكؼالكحيدلومجيكؿالحاؿعندالشيعة.كمفخبلؿتمميذالقميصحةنسبةماجاءفيالتفسيرلؤلئمةأفَّ
في مفيعقبأكيرفضأقكالو أجد لـ .القرآفكالصحابةاطبلعيعمىتفاسيرالشيعة ق.ٜٕٖتكفيالقميسنة

ينظرترجمةالقميكالكبلـعمىتفسيرهمقدمةالمحققلتفسيرالقمي.القمي،أبكالحسفعميبفإبراىيـالقمي)ت:
-،٘ٔإيراف،المقدمة،ص-قـ-،تحقيق:طيبالمكسكؼالجزائرؼ،مؤسسةدارالكتابٖ،طتفسير القميىػ(،ٜٕٖ
 .ٙٔص
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ذلؾفي،نصركاكلـيُ،مكاكاألئمةبعدىـقتمكاتِقُكَ،أنبياءكثيرةلـينصركافيالدنياالرجعة،أماعممتأفَّ
.(ٔ)لسبلـيعنياألئمةعمييـا﴾ٍّ ٌّ ٰى﴿الرجعة،كقاؿعميبفإبراىيـفيقكلو:

.(ٕ)تنا،كيستحلمتعتنا"وقاؿ:"ليسمنامفلـيؤمفبكرّأنَّ كركػالصدكؽعفاإلماـالصادؽ
وكقاؿبأنَّحيثادعىعدـمكتعميبفأبيطالب؛كأكؿمفقاؿبالرجعةىكعبدهللابفسبأ

عشرية،كدكرابفسبأفيتأسيسديفظيرمدػاالتفاؽفيالعقائدبيفالغبلةكاالثني،كىذايُ(ٖ)سيعكد
اإلمامية.
القرآفمخمكؽ،قاؿالعامميفيحديثوعفالقرآفككبلـهللا:"ذىبت:تعتقدالشيعةأفَّخمق القرآنسابعًا:

كبلـهللا.كقاؿالمفيدفيأكائلالمقاالت:"كأقكؿإفَّ(ٗ)اإلماميةأنوتعالىيكجدالكبلـكيخمقوفيمايشاء"
بناءاًكىذا.(٘)كعميوإجماعاإلماميةكالمعتزلة"-عمييـالسبلـ-محدث،كبذلؾجاءتاآلثارعفآؿدمحم

.(ٙ)نفييـالصفاتعفهللاتعالىكىيعقيدةالمعتزلةعمى
فإفَّ العقائد عرضىذه ميمةبعد أصكؿ في المعتزلة مع اتفقكا الشيعة أّف يظير فييا النظر

كا كأركانو، الديف أصكؿ مف الشيعة عند التيىي اإلمامة مسألة في كخالفكىـ كالعدؿ، لذؼكالتكحيد
كيدرستاريختطكرىافيالمذىباإلثنيعشرؼ،فيذه،درسكاحدةكاحدةفتُىذهالعقائديجبأاعتقدهأفَّ
.(ٚ)كتطكرتمعالكقتنشأتالعقائد

 المطمب الرابع: التعريف بالخوارج 

المطمب مفحيثالمغةكاالصطبلح،أعرؼفيىذا الخكارجالتيخرجتفيصدراإلسبلـ، بفرقة
جذكرىذهالفرقة،كالعقائدالتياعتقدتيا.أبيفك

الخكارجلغة:الفرع األول: 
يخرج الذؼ كالخارجي الشيء، عف النفاذ كالخركج نقيضالدخكؿ، كىك الخركج، مف مأخكذة الخكارج

                                           

 ٜٕ٘ص-ٕٛ٘،صٕج،تفسير القمي(القمي،ٔ)

 .ٜٜٕ،صٖ،جٖٛ٘ٗـ:،رقمن ال يحضره الفقيو(الصدكؽ،ٕ)

 .ٕٓ،صفرق الشيعة(النكبختي،ٖ)

 .ٕٚ،صالنكت االعتقادية.ينظر:المفيد،ٜٓص-ٜٛص،قائد اإلماميةالدالئل المكية في ع(العاممي،ٗ)

 .ٕ٘،صأوائل المقاالت(المفيد،٘)

لمتكسعحكؿنقاطاالتفاؽكاالختبلؼبيفالمعتزلةكالشيعةفيالعقيدةيرجعإلىكتبالعقيدةالشيعية،كمفالجيدفي(ٙ)
 لمعتزلةلياشـمعركؼالَحسني.ىذاالبابكتابمعاصربعنكافالشيعةبيفاألشاعرةكا

ينظر:(ٚ) عندىـ االعتقاد مثاؿعمىتطكر لبناف،بيركت،ٕ،طمشرعة بحار األنوارآصفمحسني،دمحم،لرؤية مؤسسة،
 حيثتحدثعفتطكرعقيدةالعصمةفيمذىبيـ..ٔ٘ٗـ،صٕ٘ٓٓالمعارؼلممطبكعات،
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.(ٔ)كيشرؼبنفسو
سنةبعدقبكلوالتحكيـفيكاقعةصفيفىـالذيفخرجكاعمىعميالفرع الثاني: الخوارج اصطالحًا: 

 (.ٕ)كمفمعو سبعكثبلثيفلميجرةكقالكابكفرعمي
عدذكككانتبذرةخركجيـفيالعيدالنبكؼ،كيُ،رؽالتيظيرتفياإلسبلـخكارجمفأكائلالفِكال

ِ"وقاؿ:أكؿالخكارج؛فقدركػالبخارؼعفأبيسعيدالخدرؼأنّ(ٖ)الخكيصرة َبْيَنَماَنْحُفِعْنَدَرُسكِؿّللاَّ
ـٍ،َفَقاَؿ:َياَرسُملسو هيلع هللا ىلص ِقْسًما،َأَتاُهُذكالُخَكْيِصَرِة،َكُىَكَرُجٌلِمْفَبِنيَتِمي ـُ ِاْعِدْؿ،َفَقاَؿ:َكُىَكَيْقِس َكْيَمَؾ،"كَؿّللاَّ

َكَخسِ ِخْبَت َقْد أَْعِدْؿ، ـْ َل ِإَذا َيْعِدُؿ أَْعِدؿَُكَمْف َأُكْف ـْ َل ِإْف رَ"ْرَت َيا ُعَمُر: َفَقاَؿ ِليِفيوِ. اْئَذْف ،ِ ّللاَّ ُسكَؿ
 َفَقاَؿ: ُعُنَقُو؟ ،"َفَأْضِرَب ـْ ِصَياِمِي َمَع َكِصَياَمُو ، ـْ َصبَلِتِي َمَع َصبَلَتُو ـْ َأَحُدُك َيْحِقُر َأْصَحاًبا َلُو َفِإفَّ َدْعُو،

يِفَكَما ،َيْمُرُقكَفِمَفالدِّ ـْ ِميَِّة،ُيْنَظُرِإَلىَنْصِمِوَفبَلُيكَجُدَيْقَرُءكَفالُقْرآَفاَلُيَجاِكُزَتَراِقَيُي ِمَفالرَّ ـُ ْي َيْمُرُؽالسَّ
ُيْنَظُرِإَلىِرَصاِفوِ َـّ ُيْنَظُرِإَلىَنِضيِِّو،(ٗ)ِفيِوَشْيٌء،ُث َـّ َكُىَكِقْدُحُو،َفبَلُيكَجُدِفيِو-َفَماُيكَجُدِفيِوَشْيٌء،ُث

ُيْنَظُرِإَلىُقذَ َـّ َرُجٌلَأْسَكُد،ِإْحَدػَعُضَدْيِو(٘)ِذهَِشْيٌء،ُث ـْ ،آَيُتُي ـَ َفبَلُيكَجُدِفيِوَشْيٌء،َقْدَسَبَقالَفْرَثَكالدَّ
َتَدْرَدرُ ِمْثُلالَبْضَعِة َأْك َثْدِؼالَمْرأَِة، ِمَفالنَّاسِ،َكَيْخُرُجكَفَعمَ(ٙ)ِمْثُل َأُبكَسِعيٍد:َفَأشْ"ىِحيِفُفْرَقٍة َيُدَقاَؿ
ِ َرُسكِؿّللاَّ الَحِديَثِمْف ِبَذِلَؾَأنِّيَسِمْعُتَىَذا َفَأَمَر َمَعُو، َكَأَنا ـْ َقاَتَمُي َأِبيَطاِلٍب ْبَف َعِميَّ َأفَّ َكَأْشَيُد ،

 .(ٚ)"الَِّذؼَنَعَتوُالرَُّجِلَفاْلُتِمَسَفُأِتَيِبِو،َحتَّىَنَظْرُتِإَلْيِوَعَمىَنْعِتالنَِّبيِّ

                                           

 كمابعدىا.ٜٕٗ،صٕ،جلسان العرب.ابفمنظكر،ٓٚٔ،صٕ،جمقاييس المغة(ينظر:ابففارس،ٔ)

(ٕ ينظر: الييتمي( حجر عمي)ت:،ابف بف دمحم بف الصواعق المحرقة عمى أىل الرفض والضالل ق(،ٜٗٚأحمد
الرسالةٔط،والزندقة مؤسسة الخراط، دمحم ككامل التركي الرحمف صٔجـ،ٜٜٚٔلبناف،-،تحقيق:عبد ،ٖٗٚ،

-،ناشركف٘،طالعقيدة اإلسالمية ومذاىبياكرؼ،قحطافعبدالرحمف،.كالد٘ٗ،صالتبصير في الديناإلسفراييني،
 .ٗ٘ـ،صٕٗٔٓلبناف،

ىػ.ٖٚفيالنيركافمعالخكارجسنةلالخكارجقتموعميأصقيلأنَّوحرقكصبفزىير،ذكالخكيصرةالتميمي،(ٖ)
الجزرؼ)ت: ،تحقيق:الغابة في معرفة الصحابةأسد ،ىػ(ٖٓٙينظر:ابفاألثير،أبكالحسفعميبفأبيالكـر

،ٗٔٚ،صٔـ،جٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ،ٔعميدمحممعكضكعادؿأحمدعبدالمكجكد،دارالكتبالعممية،بيركت،ط
ينظر:ٕٗٔ،صٕج كقفة. فيالصحابة كعندؼفيذكره ابفحجر: كقاؿ ابفحجر. اإلصابة في العسقبلني،

جتمييز الصحابة صٕ، كماٖٖٗ، ىك كالصحيح ليسصحابياً، أنو سابقا فكيفيككفبينتو الشرعي بالمعنى
 كثبتنفاقو.صحابياً

 .ٖٕٔ،صٔ،جالعقبةالتيتمكػعمىمدخلالنصلفيالسيـالِرصاؼ:(ٗ)

 .ٓٚٔ،صٔقذذه:ريشالسيـ،ج(٘)

،حسبري فتح الباري شرح صحيح البخا.المعانيالسابقةعندابفحجرالعسقبلني،ٜٔٙ،صٙتدردر:تضطرب،ج(ٙ)
 الجزءكالصفحةالمذككرة.

،ٗ،جٖٓٔٙ(متفقعميو،أخرجوالبخارؼفيصحيحو،كتابالمناقب،بابعبلمةالنبكةفياإلسبلـ،حديثرقـ:ٚ)
عبدهللادمحمبفإسماعيل)تٕٓٓص أبك البخارؼ، ،ٕ٘ٙ دمحمزىيربفناصرٔ،طصحيح البخاري ىػ(، تحقيق: ،
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.(ٔ)المارقة-٘الُمَحكَِّمة،-ٗالنكاصب-ٖالشراة،-ٕالحركرية،-ٔكمفاألسماءالتيأطمقتعمييـ:
أىل أىلالحق، أىلالدعكة، المسمميف، جماعة المسممكف، الُمَحكَِّمة، أسماءىي: ألنفسيـ اختاركا كقد

.(ٕ)االستقامة
لذك المقاـ اليتسع الخكارجإلىفرؽكثيرة، الفرؽل،(ٖ)رىاكانقسـ مفىذه مايككلفرقة مفالعقائد ا
 .(ٗ)يمزيياعفغيرىا،تصلإلىحدتكفيربعضيابعضاً

 . (٘)الفرع الثالث: أىم عقائد الخوارج

عقيدتيـفيالتكحيدمثلعقيدةالمعتزلة.-ٔ
يقكلكفبخمقالقرآف.-ٕ
الذنكبكلككانتمفالصغائر.ركفمرتكبيركفتكفيرمرتكبالكبيرة،كبعضالخكارجيكفّ-ٖ
فيالعصرالحاضرفي المكجكدة اإلباضية تبقإالفرقة كلـ كجميعفرؽالخكارجانتيتكاندثرت،

كالجزائر،كُكتَّاُبالفرؽالمسممكفينسبكفاإلباضية،كليبيا،كمناطقفيتكنس،كزنجبار،سمطنةعماف
فمَكَ،ًا،كيعتبركفأنفسيـفرقةمستقمةمطمقـلمخكارجرفضاً،بينمايرفضاإلباضيةنسبتي(ٙ)إلىالخكارج

أفَّ اعتبر لمخكارج اختبلؼنسبيـ إلى نظر لمخكارج رفضنسبتيـ كمف عنيـ، كانشقكا خكارج أصميـ
نَّعقائدىـعفالخكارج،كمنياأنَّ ماىككافركفريـاليكفركفمرتكبالكبيرةكاليركفخمكدهفيالنار؛كا 

اإلباضيةأقربفرؽالخكارجألىلالسنة(ٚ)نعمة .(ٛ)،كعدابفحـز
                                                                                                                                    

ىػ.كأخرجومسمـفيصحيحو،كتابالزكاة،بابذكرالخكارجكصفاتيـ،حديثٕٕٗٔالناصر،دارطكؽالنجاة،
 .ٗٗٚ،صٕ،جٗٙٓٔرقـ:

المواعظ .المقريزؼ،ٔٔٔ،صٔ،جمقاالت اإلسالميين(لبلستزادةحكؿسببىذهالتسمياتكمعناىاينظر:األشعرؼ،ٔ)
 .٘ٛٔ،صٗجاالعتبار، و 

 .ٖٖ،صٔـ،جٜٜٔٔ،جمعيةالتراث،الجزائر،البعد الحضاري لمعقيدة عند اإلباضية(الجعبيرؼ،فرحاتبفعمي،ٕ)

كما٘ٔٔ،صٔ،جالممل والنحلكمابعدىا.الشيرستاني:ٚٔ،صالفرق بين الفرق (ينظر:البغدادؼ،عبدالقاىر،ٖ)
 كمابعدىاحيثفصلالقكؿفيفرؽالخكارجكعقائدكلفرقة.٘ٛٔ،صٗجتبار، المواعظ واالعبعدىا.المقريزؼ،

.كفرقةالميمكنية،ينظرٛٔ،صالفرق بين الفرق (مثلفرقةاليزيديةالمنشقةعففرقةاإلباضية،ينظر:البغدادؼ،ٗ)
 .ٙٛٔ،صٗجالمواعظ واالعتبار، المقريزؼ،

البغدادؼ،.٘ٗٔ،صٔ،جالممل والنحلكمابعدىا.الشيرستاني،ٗٛ،صٔ،جمقاالت اإلسالميين(ينظر:األشعرؼ،٘)
 .ٖٚٓ،صالفرق بين الفرق 

(ٙ األشعرؼ، ينظر: جمقاالت اإلسالميين( ٜ٘،صٔ، ، ابفحـز جفي الممل واألىواء والنحل الفصل. .ٜٛ،صٕ،
 .ٔ٘،صاعتقادات فرق المسممين والمشركينالرازؼ،

اإلباضية بين الفرق اإلسالمية عند كتاب المقاالت في القديم والحديث، ـ(،ٜٓٛٔيى)ت:(ينظر،معّمر،عمييحٚ)
 ـ.ٕٓٓٓسمطنةعماف،–كزارةالتراثكالثقافة

(ٛ،  .ٜٛ،صٕ،جالفصل في الممل واألىواء والنحل(ينظر:ابفحـز
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 المبحث الثالث: موقف أىل السنة والجماعة والفرق المبتدعة من الصحابة الكرام.

قسمتىذاالمبحثإلىستةمطالب:المطمباألكؿ:بينتفيومكقفأىلالسنةكالجماعةمفالصحابة 
فيوعفمكقفالشيعةاالثنيعشريةمفالصحابةكعدالتيـ،كالمطمبكعدالتيـ،كالمطمبالثاني:تحدثت

مكقف عف تحدثتفيو كالمطمبالرابع: الصحابة، مف الزيدية مكقفالشيعة عف تحدثتفيو الثالث:
كالمطمب الصحابة، مف المعتزلة مكقف فيو بينت الخامس: كالمطمب الصحابة، مف الغبلة الشيعة

قفالخكارجمفالصحابةالكراـرضيهللاعنيـكأرضاىـ.السادس:تحدثتفيوعفمك
 ة والجماعة من الصحابة وعدالتيم.المطمب األول: موقف أىل السن  

عدالةالصحابةعندبمكقفيـمفالصحابةكعدالتيـ،ك-ةمّكىـالسكاداألعظـمفاأل–ةتميزأىلالسنَّ
؛لمااتصفكابومفقكةاإليماف،يـاليتعمدكفالكذبعمىرسكؿهللاأىلالسنةكالجماعةتعني:"أنَّ

األخبلؽ كسمك كالمركءة، التقكػ أنيـ،كالتزاـ عدالتيـ معنى كليس األمكر، سفاسف عف كالترفع
.(ٔ)"ذلؾلـيقلبوأحدمفأىلالعمـمعصكمكفمفالمعاصيأكمفالسيكأكالغمط،فإفَّ

 أىل أجمع محبتيـكقد ككجكب كمكاالتيـ، الصحابة جميع كتزكية تعديل عمى كالجماعة السنة
كذلؾلتعديلهللاكرسكلوليـ.؛،كخيرممفبعدىـ(ٕ)كتكقيرىـ،كأنيـخيرىذهاألمة

كمكاالتيـكىذهطائفةمفنصكصعمماءأىلالسنةكالجماعةالدالةعمىتعديلجميعالصحابة
.كتكقيرىـ

خبارهعفطيارتيـ"،بتعديلهللاليـ؛الخطيبالبغدادؼفيالكفاية:"عدالةالصحابةثابتةمعمكمةقاؿ كا 
حتاج:"فبليَقائبلً،األدلةمفكتابهللاكسنةرسكلوعمىعدالةجميعالصحابة-رحموهللا-كقدساؽ
المطمععمىبكاطنيـ-أحدمنيـ كأنَّإلىتعديلأ-معتعديلهللاتعالىليـ ... يـحدمفالخمقليـ،

يفالذيفيجيئكفمفبعدىـأبداآلبديف.ىذامذىبكافةالعمماءكمفيفكالمزكِّلِعدِّأفضلمفجميعالمُ
.(ٖ)يعتدبقكلومفالفقياء"

                                           

 ،ٔطدفاع عن السنة ورد شبو المستشرقين والكتاب المعاصرين، ىػ(،ٖٓٗٔ(أبكشيبة،دمحمبفدمحمبفسكيمـ)ت:ٔ)
 .ٕٜـ،صٜٜٛٔ،مكتبة السنة

الحراني)ت:ٕ) بفعبدالحميـ أحمد ابفتيمية، ت:دمحمبفرياضاألحمد،،ٔط،شرح العقيدة األصفيانيةىػ(ٕٛٚ(
 .ٓٛٔىػ،صٕ٘ٗٔالمكتبةالعصرية،بيركت،

 كمابعدىا.ٙٗص،مم الروايةالكفاية في عالبغدادؼ،الخطيب(ٖ)



ٖٖ 

 

،عمييـفيكتابوالعزيزلماأثنىهللا؛أىلالسنةكالجماعةديـعدكؿعنكقاؿابفكثير:"كالصحابةكمّ
كاألركاح،كمابذلكهمفاألمكاؿ،كأفعاليـ،نطقتبوالسنةالنبكيةفيالمدحليـفيجميعأخبلقيـكبما

.(ٔ)كالجزاءالجميل"،رغبةفيماعندهللامفالثكابالجزيل؛بيفيدؼرسكؿهللا
"اتفقأىلالسنةعمىأفَّ العسقبلني: يخالففيذلؾإالَّكقاؿابفحجر كلـ الصحابةعدكؿ، جميع

.(ٕ)شذكذمفالمبتدعة"
المسمـمفاعتقادهفيمايجبعمىمبيناًحاكؼعقيدةأىلالسنةفيالصحابة،ماـالطّصاإلكيمخّ

كالنفرّ"كنحبأصحابرسكؿهللاقائبًل:،الصحابة منيـ،، مفأحد كالنتبرأ منيـ، طفيحبأحد
حساف،كبغضيـكفركنبغضمف يمافكا  ،يبغضيـ،كبالخيريذكرىـ،كالنذكرىـإالبخير،كحبيـديفكا 

لذكرأدلتيـفيعدالةالصحابةىنا،فيكمكضكعالرسالة.الداعٍكأرػأفَّ.(ٖ)كنفاؽكطغياف"
ىـكاصطفاىـالذؼاختارأفَّىذهىيعقيدةأىلالسنةكالجماعةفيالصحابةالكراـ،كيكفييـفخراً

،فاختارىذهالثمةالمؤمنةلحملالديفكالرسالةعفآخرنبيىكهللاليككنكاصحابةلرسكؿهللا
بعثلمناسكافة،فحممكااألمانةكنقمكىاإلىالعالـكبمغكىالمفبعدىـ،فرضيهللاعنيـكأرضاىـ،كما

إالَّ البحث ىذا كبياف الكراـ، الصحابة عف كالجماعة،لمدفاع السنة أىل تفاسير في النقية صكرتيـ
المعاصرة ـُ الفركؽبيفأىلفياالدعاءبأفَّ،المتمثمةكصكرتيـفيتفاسيرالشيعة؛كذلؾلكشفَتِقيَِّتِي

السنةكالشيعةقميمةيسيرة،كسعييـإلىاستغبلؿجيلعكاـأىلالسنةبحقيقتيـلنشرالرفضكالتشيعفي
،كإلبطاؿطعكنيـفيالصحابةالكراـ.سبلميإلالعالـا

 

 

 

 

 

 

                                           

إسماعيلبفعمرالدمشقي)ت:ٔ) ابفكثير، تٕ،طاختصار عموم الحديث،ىػ(ٗٚٚ( دارحقيق، أحمددمحمشاكر، :
 .ٕٛٔص-ٔٛٔالكتبالعممية،بيركت،ص

 .ٕٙٔ،صٔ،جفي تمييز الصحابةاإلصابة(العسقبلني،ٕ)

 .ٜٕـ،صٜٜ٘ٔبيركت،-،دارابفحـزٔطمتن العقيدة الطحاوية،ق(،ٕٖٔأبكجعفر،أحمدبفدمحمالطحاكؼ)ت:(ٖ)



ٖٗ 

 

 

 

 

الصحابة  وتاريخ الطعن  في، المطمب الثاني: موقف الشيعة االثني عشرية من الصحابة وعدالتيم

 عند الشيعة وعدالتيم

 الفرع األول: موقف الشيعة االثني عشرية من الصحابة وعدالتيم.

 كإّف كآثارىـ الشيعةكفكرىـ كتباألخباركالتفاسيرككتب–كتبيـكلمطمععمىعقائد فييا بما
يمحعاآلتي:كفكرىـكمسيرةتطكرأدبياتيـ-العقيدةكغيرىا
يـلـيتفقكامعف،ليامصادرىاالخاصةفيالركاياتكالحديث-كفرقةتنتسبإلىاإلسبلـ-أّفالشيعة

ا مأىل فيأؼمصدر الديفغيرلسنة فحتىالقرآفكالقرآف)فمصادر مفيرػتحريفو، ككذلؾمنيـ
 (.بتفسيراتيـكتحريفاتيـلمعانيواخرجكهعفعفمضمكنوكمقصكده

خاليةةمصادرالشيعةالحديثيّف،بلليستمماأكردكهفيكتبيـ،ةلـيعتنكابركاياتالصحابةالشيعإفَّ
الصحابة ركايات ؛مف إلى المنسكب اليسير النزر سكػ المكقكؼ، أك المرفكع منيا بعضسكاء

 .(ٔ)ابةالصح

آثارالشيعةالقديم ىكحاصللـتناقشقضيةعدالةالصحابة،كلـةإّف كما فيالعصرتتطرؽإلييا
 .الحاضر

الشيعة،بللـلصحابةمكانةفيعقيدةلقضيةعدالةاتقريرمايمي:لـيكفكبناءًاعمىماسبقيمككني
قضية"عدالةالصحابة"األدبياتالشيعية،بلإفَّكالفكرتكفقضيةاألخذبركاياتيـقضيةمطركحةفي

نَّجلـتكفمطركحةكقضيةمنفصمةفيال بيفأىلكالخبلؼماكافالجدؿدؿبيفأىلالسنةكالشيعة،كا 
يمانيـ،السنةكالشيعةىكفيمكانةالصحابة سبلميـ،،كا  مامفمحعمفخبلؿالكتبالشيعية،كأايُكىذكا 

حجرحرقةالبفمفكتابمنياجالسنةالبفتيمية،كمفكتابالصكاعقالمُذلؾعُحَميُكتبأىلالسنةف
.الييتمي

منطقيجدًا؛فإفَّ ،الخبلؼبيفالسنةكالشيعةىكفياألصكؿ؛فيعقيدةاإلمامية،كالعصمةكىذا
المطركحف،فبليعقلأفُتناقشعدالةالصحابةفيحيفأفَّبالصحابةىلىـكفارأـمؤمنككالعقيدة

                                           

 يسميالشيعةالركاياتالمنقكلةعفاألئمةباألخبار.(ٔ)
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.(ٔ)إيمافالصحابةككفرىـىك-كماسيأتيبيانو–دقكالمعت
بدءإلى كبعد الحاضر العصر كضمفسعيأفجاء كالشيعة، السنة النداءاتفيالتقريببيف

تيـككتبيـمفشنائعبحقلسنة،ككمحاكلةلمتغطيةعمىماتحكيوعقيدالشيعةلنشرمذىبيـبيفأىلا
فكاكألّ،المعاصرالسنيالشيعيالجدؿساحة؛لجأكاإلىطرحقضيةعدالةالصحابةبقكةإلىالصحابة

كتابالصحابةكعدالتيـلمرتضىالعسكرؼ،عدالةالصحابةمنياعمىسبيلالمثاؿ:إنكارعدةكتبفي
ألحمدحسيفنظريةعدالةالصحابةكتاب،كلحسففرحافالمالكيالصحابةفيحجميـالحقيقيكتابك

كيعقكب كعدىـ لمصحابة النظر إلى كدعكا كغيرىا. العدالة،، حيث مف الشيرازؼغيرىـ كىك-قاؿ
بمجرد-معاصر كالعدالة باإليماف الحكـ يتحتـ كال غيرىـ، حكـ العدالة في عندنا الصحابة "حكـ :
.(ٕ)الصحبة"

أدبي عمى اطبلعي خبلؿ فكمف الصحابة مف كمكقفيـ الشيعة ات الذؼإّف الجكىرؼ تجاىموالسؤاؿ
عفعمد،بللبَّسكاعمىالناسبطرحيـالمعاصرلقضيةعدالةالصحابةىك:ماالشيعةفمفالمعاصرك

يمانيـالشيعةفيالصحابةاعتقاد كىكماسأبينوفياآلتي.؟؟كا 
البحثهكعدالتيـسيظيرمكقفالشيعةمفالصحابة فيىذا يضاحالصكرةقبلالبدءأنقل،كإلجميًا

الصحابةأفَّإلىالمجمسي:"ذىبتاإلماميةعبلمتيـقاؿبعضنصكصكبارعممائيـفيىذااألمر،
.(ٖ)ذلؾ"فييـالعادؿ،كفييـالمنافقكالفاسقالضاؿ؛بلكافأكثرىـكمفأفَّ؛كسائرالناس

،كمفبقيككبلـالمجمسيممكفأفينطبقعمىالصحابةقبلكفاةالنبيملسو هيلع هللا ىلصأمَّابعدكفاةالنبيملسو هيلع هللا ىلص
النبيملسو هيلع هللا ىلص فالمعيارىكاإليمافبكاليةعميّمفالصحابةبعد يختمفكميًا، منيـ صبالنّفمكقفالشيعة

،ككفر،بعدالنبيملسو هيلع هللا ىلصببلفاصل،فقدضلَّكالتعييفبعدالنبيملسو هيلع هللا ىلصكمكاالتو،فمفاليؤمفبكاليةعمي
الصحابةقدبايعكاأبابكرعمىالخبلفة،فإفَّاإلمامةكىذامنسجـمععقيدة،عميوكفركىـكارتد،كبناءاً
.اًـيبايعكاعمي،كلبعدالنبيملسو هيلع هللا ىلص

إذيعتقدكفبردةمعظـالصحابة،كنتجعفىذاالفكرالقكؿباعتبارىـمثلغيرىـفيالعدالة،فالشيعة
النبي إالثبلثة،ثـلحقيـأربعةفصاركا)-يعتقدالشيعةاالثناعشريةردةالصحابةككفرىـبعدكفاة

.،كخالفكاأمرالنبيكذلؾإذلـيبايعكاعمّيًا؛-(سبعة
ةبعدالنبيصمىهللاعميوقاؿ:كافالناسأىلردّعفأبيجعفرفقدركػالكمينيفيالكافيقاؿ:

ثبلثةفقمت:كمفالثبلثة؟فقاؿ:المقدادبفاألسكد،كأبكذرالغفارؼ،كسممافالفارسي،رحمةهللاكآلوإالّ

                                           

 .سيأتيبيافحقيقةمكقفالشيعةمفالصحابة(ٔ)

 .ٔٔ،صالدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة(الشيرازؼ،ٕ)

،ٕٛـ،جٖٜٛٔ،مؤسسةالكفاء،بيركت،ٕ،طلدرر أخبار األئمة األطيار األنوار الجامعةبحار(المجمسي،دمحمباقر،ٖ)
 ٖٙص
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كقاؿ:ىؤالءالذيفدارتعمييـالرحاكأبكاأفيبايعكاحتىجاؤكاكبركاتوعمييـ.ثـعرؼأناسبعديسير
فبايع مكرىا )ع( المؤمنيف ،بأمير  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱُّكذلؾقكؿهللاتعالى:

 ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب زبمب
(ٔ)["ٗٗٔ]آؿعمراف:َّاكلك يق ىق

 .(ٕ)كأبكعمرة،فصاركاسبعة"كزادالكشيفيرجالو:"ثـلحقأبكساساف،كعمار،كشتيرة،
 تعالى: قكلو تحتتفسير القمي كتابهللايخبر [71المائذة: ]َّيل ىل مل خلُّكقاؿ نزؿ

أؼاليككفاختبار،كاليمتحنيـهللابأميرالمؤمنيفوحسبىا أن ال تكىن فتىت: فقاؿ:أصحابالرسكؿ
 حيثكافرسكؿهللا:قاؿ ،وصمىا ،فعمىاحيفقبضرسكؿهللا ،وصمىا ،عمىاحم  ،بيفأظيرىـ
كأقاـأميرالمؤمنيف، كصمكافيوحتىالساعة"،عمييـفعمكا(ٖ)
الناسكميـارتدكابعدرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو:"إفَّ:قاؿعمي(ٗ)كركػُسميـبفقيسفيكتابو

الناسصاركابعدرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوبمنزلةىاركفكمفتبعوكمنزلةالعجلغيرأربعة"،إفَّ

                                           

 .ٕٙٗص-ٕ٘ٗ،صٛجكتابالركضة،كبلـعميبفالحسيف،حديثالفقياءكالعمماء،،الكافي(الكميني،ٔ)

 .ٗٔ،صرجال الكشي(الكشي،ٕ)

 .ٙٚٔص-٘ٚٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٖ)

ُسميـبفقيساليبلليمفخكاصأميرالمؤمنيفكالحسفكالحسيفبقكليـ:ىكالتابعي:عرفوالشيعةسميم بن قيس(ٗ)
بسنتيفكتكفيسنة–كزيفالعابديف ق،كيعتبرالشيعةكتابوأقدـكتابدّكفبعدٙٚعمييـالسبلـ،كلدقبلاليجرة

الشيعةمفمدحسميـككتابورالقرآف،كيرككفأفنصفأحاديثوأخذىاالمؤلفعفعميبفأبيطالبمباشرة،كأكث
المدحكنسبك ،تحقيق،دمحمباقراألنصارؼالزنجانيالخكئيني،٘،طكتاب سميم بن قيس اليالليلؤلئمة،ينظر:ا

كمابعدىا.كاالسـٕ٘٘كمابعدىا،صٔٓٔكمابعدىا،كصٔٗ،صٔق،جٕٛٗٔإيراف،-قـ–مطبعةنكارش
االسـالمشيكرىككتابسميـبفقيسكىكالمعنكفبو.قاؿابفالنديـاألصميلكتابوىككتابالسقيفةإالأفَّ

وطمبوليقتموفمجأإلىأبافبفأبيعياشالشيعيفيكتابوالفيرستعفسميـبفقيس:"كافىاربًامفالحجاجألنَّ
لؾعميحقًاكقدحضرتنيالكفاةيابفأخيأنوكافمفأمررسكؿهللاصمىفّإ:اهفمماحضرتوالكفاةقاؿألباففآك

كىككتابسميـبفقيساليبلليالمشيكرركاهعنوأبافبفأبيعياشلـهللاعميوكسمـكيتككيتكأعطاهكتاباً
لمعتزليالشيعيالمعركؼبابفيركهعنوغيره"ينظر:ابفالنديـ،أبكالفرجدمحمبفإسحاؽبفدمحمالكراؽالبغدادؼا

كابافبف.ٕٔٚـ،صٜٜٚٔ:إبراىيـرمضاف،دارالمعرفة،بيركت،حقيق،تٕ،طالفيرستق(ٖٛٗالنديـ)ت:
الحمي،أبكمنصكر،ينظر:عياشمتركؾالحديثقاؿعنوالعبلمةالشيعيالحميفيخبلصةاألقكاؿ:ضعيفجداً

-،تحقيق:جكادالقيكمي،مؤسسةنشرالفقاىةٗفيمعرفةالرجاؿ،طق(خبلصةاألقكاؿٕٙٚالحسفبفيكسف)ت:
إالشخصكاحد.ٕٖٙ،صإيراف يركه بكتابلـ الشيعة،فكيفُيكَثُق رجاؿ مفمتركؾعفعمماء فيو كرد كقد

كغيرىا. الصحيفة فيحادثة الصحابة منيـالعجائببالكذبعمى الشيعة الكتاببعضعمماء بكضع حكـ كقد
 .ٖٛ،صخالصة األقوالفيخبلصةاألقكاؿ،ينظر:الحمي،الحمي
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فيشبوىاركف،كعتيقفيشبوالعجل،كعمرفيشبوالسامرؼ .(ٔ)كمفتبعو.فعميٌّ
فيالصحابةأنيـارتدكاككفركابعدالنبيصمىاعتقادالشيعةالركاياتفيأصحكتبيـتبيفأفَّفيذه

كىذاالتكفيريتسقمعأصكؿدينيـ،كبخاصةتكفيرمفلـيؤمفباإلمامة؛فقد،هللاعميوكسمـإالسبعة
كجحدماأكجبوهللامففرض،مفأنكرإمامةأحدمفاألئمةاإلماميةعمىأفَّجمعتأكقاؿالمفيد:"

.(ٕ)مستحقلمخمكدفيالنار"،ضاؿ،فيككافر،الطاعة
يشيرإلى:ماقالوالمفيد:"كاتفقتاإلماميةككثيرمفالزيدية)كمفنصكصالشيعةبتكفيرالصحابة

أفَّ عمى الجاركدية( المؤمنيف أمير عمى أب المتقدميف ضبلؿ( كعثماف،كعمر،بكرا)أؼ
رسكؿهللاصمكاتهللاعميوكآلوعصاةظالمكف،عفمقاـ فاسقكف،كأنيـبتأخيرىـأميرالمؤمنيف

ىـالخمفاءالثبلثةكمفبايعيـيأخذحكميـ،كما،(ٖ)"كفيالناربظمميـمخمدكف كالمتقدمكفعمىعميٍّ
كفار.ـيإالألنَّ-حسباعتقاده-خمكدىـفيالنار
 المجمسي: عُ"كقاؿ المتعةدَّكمما استحبلؿ اإلمامية ديف ضركريات التمتع،مف مف،كحج كالبراءة

يعنيبيـأبابكر،كعمر،كعثماف.،(ٗ)"الثبلثة
الخميني األكقاؿ كشف كتابو اآلف:"سرارفي لنا شغل القرآف...كال مخالفتيما كمع الشيخيف، مع

القرآ بأحكاـ كالظبلمات،كالتحريـ،كالتحميل،فكتبلعبيما أنفسيـ النبيمف بنت بفاطمة ألحقكىا التي
(٘)كجيميـبأحكاـهللا..."ملسو هيلع هللا ىلص

ىـمفكالىعمّيًا،كتبرأ:الصحابةالعدكؿعندالشيعةفإفَّمانسبكهألئمتيـكماقالوعمماؤىـكبناًءعمى
الصحابةالعدكؿكفيبعضالركاياتثبلثة،ثة،كىـالثبلالخمفاءمف .(ٙ)حسباعتقادىـ-سبعةأفَّ
 
 
 

                                           

 .ٕٙٔ،صكتاب سميم بن قيس(اليبللي،سميـبفقيس،ٔ)

 .ٗٗ،صأوائل المقاالت(المفيد،ٕ)

 .ٖٗص-ٕٗ،صأوائل المقاالت(المفيد،ٖ)

 .ٛ٘،صالعقائد(المجمسي،ٗ)

شبكةفكرالشيعية،نشر،دكفطبعةكتاريخنشر،كشف األسرار ـ(،ٜٜٛٔالخميني،عمي)(٘)
http://alfeker.net/library.php?id=1998،كاتياموالصريحٕٙٔ،كصٕٓٔكلمتكسعينظر:ص.ٜٔٔص

 بأنوعملأعماؿالكفركالزندقة.لعمر

فصاركاسبعة،َعمَرةكالثبلثةىـ:سمماف،كأبكذر،كالمقدادكلحقيـعمار،كأبكساسافاألنصارؼ،كحذيفة،كأبك(ٙ)
، تحقيق:عمي أكبرالغفاري ومحمودٕ،االختصاص، طق(ٖٔٗينظر:المفيد،دمحمبفالنعمافالعكبرؼ)ت:

 .ٕٖ٘،صٕٕ،جبحار األنوار .المجمسي،ٙـ،صٖٜٜٔالزرندؼ،



ٖٛ 

 

 
 
 
 
 

 الثاني: تاريخ الطعن في الصحابة وعدالتيم عند الشيعة.الفرع 
 

لُقكبِ-عمييـالسبلـ-،ككسابقيومفاألنبياء-قريش–كانتبعثتوفيقكموعثالنبيمابُؿُأكَّ      
فكافالدخكؿ،فيديفهللاالمعارضةأثرتعمىدخكؿالناسىذهكشدةكالمعارضةمفقكمو،،بالمقاكمة

الزمف تقدـ كمع فيالبدايات، الكحيبالنزكؿ،ضعيفًا باالنتشار،كاستمرار النازؿمفدكاز،كالدعكة ياد
كافعددالداخميففياإلسبلـيزدادباطراد،كالطميعةالتيدخمتفيبدايةالدعكةرباىاالنبي،القرآف

تيجير،فكانتصفكفيـخاليةمفالنفاؽ؛فبلمصمحةتربيةخاصة؛فقدتحممكااألذػكالعذابكالجكعكال
الضعفاءكيعاديوالمجتمع،كاستمرتزايدالداخميفمفأكثرمفيدخموماديةُتطمعمفالدخكؿفيديف

كانكاينضمكفإلىالرابطةالجديدةرابطةالعقيدةكاألخكةدكتكاثرتأعدادىـ،كالداخمكفالجدفياإلسبلـ
فأصبح المؤمفاإليمانية، أكعبداًالمؤمفيقاتلمعأخيو حرًا كاحدًا صفًا ،مفالدـالكافريقاتلأخاه

كَ كالقرابة، الدـ رابطة مف أقكػ العقيدة رابطة قكة فيحُكأصبحت الطبقية مف تعكرؼعميو ما طمت
،كالتفاني،كاإلخبلص،المجتمعاإلسبلمي،كأماـىذاالكاقعكانتالعبلقاتبيفالصحابةيسكدىاالحب

اإليثارع فيالتقكػكمارسكا كعاشكا العقيدة جمعتيـ فقد ،مىأنفسيـكاإليثار، يممككفألجلفبذلكا ما
إخكانيـالمؤمنيف.

طبيعةكك النفسالبشريةفقدكانتتحدثبينيـخبلفاتكلكنياقميمةفريدةالتكبركتتعاظـبلُتحل 
العبلقاتألحسفم،فيالحاؿ كانتاآلياتتنزؿفيالثناءعمىالصحابةكتعكد كانتعميو،كقد ،ما

ككانكاخيرمصداؽليذهاآليات.،كالثناءعمىإيثارىـ،كالكحدة،كحثيـعمىالترابط،ككصفإيمانيـ
الصحابة خبلؼبيف فييا حدث قميمة النبكؼسجمتحكادث العصر ،كفي حميا كتـ فيمباشرة

حادثة كمنيا أفَّالحاؿ، فكردفيصحيحمسمـ الرحمفبفُسبفيياصحابيمفصحابيآخر، عبد
خالٌدبَّسَّعكؼكىكمفالسابقيففياإلسبلـتشاجرمعخالدبفالكليدرضيهللاعنيماعمىمسألةفَ

ذلؾالنبي الرحمفبفعكؼفبمغ "التسبكاعبد فقاؿ: سبالصحابة محرمًا عامًا فأصدرتشريعًا
"مفسبأصحابيفعميولعنو.كفيحديثآخرفيونييعفسبالصحابةيقكؿالنبي(ٔ)أصحابي"

                                           

 .ٜٚٙٔ،صٗ،جٕٓٗ٘كتابفضائلالصحابة،بابتحريـسبالصحابة،رقـ:صحيح مسمم، (مسمـ،ٔ)
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.(ٔ)هللاكالناسأجمعيف"
إخراجًالخالِدلنبيكقريش،كليسىذاالقكؿمفاملسو هيلع هللا ىلصكخالدممفأسمـفيفترةاليدنةبيفالنبي

مفالصحبةبلىكتشريععاـينيىعفسبالصحابةالكراـ،كلـُيذكرأفسبالصحابةتكرربعد
مفانتقاداتبعدعكدتومفاليمفنتيجةجيلمفبعضذلؾفيالعصرالنبكؼ،إالماكجولعمي

كىذهالحادثةأيضًاالتدخلفيخـ،مكقفًاحازمًامنياكخطَبخطبةغديرالصحابة.كقدكقفالنبي
السب ضمف النبي كلكف ،عمي بمكانة بعضالصحابة جيل رأػ بعلما عمى ضكاعتراضيـ

األمر ىذا يقطع أف أراد النبيملسو هيلع هللا ىلصسياستو مف النبيملسو هيلع هللا ىلصكانتمدعاة فيحياة األمكر كحصكؿىذه ،
لصحابة،كىذامفتقدرهللاكعمموبماسيككففيالمستقبل.لكضعتشريعخالديمنعسبا

الصديقكالفار فيعيد حكـعثمافقربتحتى،ؽككاستمرالحاؿعمىىذا فبدأتنيايةفترة ،
السياسيذريعةانتقادالنظاـتحت،كذلؾاإلشاعاتباالنتشاركذلؾبالحديثكاالنتقادعمىعثماف

،كُنشرتالشائعاتحكلوكتـتداكلياكتضخيميا،ككلىذهالشائعاتعثمافشخصاإلدارؼفانتقدك
نَّ،لـتكفمفالصحابة ،ىذااألمررابفسبأماممفدخلفياإلسبلـجديدًاأكتظاىرباإلسبلـ،كتصدّكا 

البدايةالحقيقيةلبدعةلينشرىذهالشائعاتكسافركتنقل سبفيالمجتمعاإلسبلمي،ىذهيمكفعدىا
الصحابة.
لمخبلفةبعدهكسطىذهالظركؼالصعبةمفالشائعاتكاستبلـعميكمعاستشيادعثماف

كاالختبلؼفي،كماأعقبيامفاالختبلؼفيقتمةعثماف،قتلعثمافمثـ،كماأعقبيامفحصارالمدينة
كالطعفأكثر،كبخاصةمعحدكث،الخميفةبعده،ككجكدمتكاطئيفمصدقيفالبفسبأ،اتسعأمرالسب
ىّيأت،كلىذهاألمكر(ٕ)الكثيرمنيـمعركتيالجملكصفيفكاشتراؾكثيرمفالصحابةفييماكمقتل

تساعبدعةالسبعمىألسنةالمنافقيفكالمتربصيفباإلسبلـكالمسمميفالشر،كاجديففيبيئةاألجكاءال
كنيـ،كمتخذيفمفبعضالمكاقفالسياسيةغطاًءليـمفالخبلؼكالفرقةبيئةجيدةلنشركبلميـكطع

قبيلحبآؿالبيتكمناصرتيـ.
،َكَنَشَرالشائعاتبذلؾ،فيميمةىدؼمنياإلىكإلكماؿابفسبأميمتوفقدبدأبالغمكفيعمي

                                           

(ٔ ركاه )ت:( القاسـ أبك أحمد بف سميماف الطبراني، ينظر: بشكاىده، األلباني كصححو الكبير المعجـ في الطبراني
عبدهللاالقاىرة،بابالعيف،-،تحقيق:حمدؼبفعبدالمجيدالسمفي،مكتبةابفتيميةٕط،المعجم الكبير،ق(ٖٓٙ

 رقـ: عباس، ابف عف ىذيل جٜٕٓٚٔبف صٕٔ، ،ٕٔٗ لسمسمة الصحيحة، ا.األلباني، جٖٕٓٗرقـ: ،٘،
 .ٙٗٗص

(ٕ الطبرؼ، ينظر: بعدىا،ص٘ٗٗ،صٗ،جتاريخ الرسل والمموك )تاريخ الطبري(( بعدىا.ٖٙٗكما لبلستزادةكما
إحساف ظيير، ينظر: رصيف بكبلـ كصفيف الجمل كمعركتي الصحابة بيف الخبلؼ مكضكع حكؿ

الصبلبي،ـ.ٜٜ٘ٔباكستاف،-الىكر،إدارةترجمافالسنة،ٓٔط،فرق وتاريخ-الشيعة والتشيع،ـ(ٜٚٛٔإليي)ت:
 القاىرة.-،دارابفالجكزؼحقيقة الخالف بين الصحابة في معركتي الجمل وصفين وقضية التحكيمعميدمحم،
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السياسي قائمةعمىالقدسيةالحكـمف،فيالحكـاإلسبلميتغيرالمبدأ عمىالشكرػإلىفكرة القائـ
.(ٔ)ىكالمككلبالخبلفةبعدالنبيعميًابادعاءأفَّكذلؾ،لعائمةمعينةتحكـباسـالديف

فيتحريموالكبلـالكاردعنوذلؾ،كيدؿعمىفحدثالسبفيالصحابةفيعيدالخميفةعمي
ىذهالبدعةقكيت،انتشارالكبلـحتىكصلإلىمسامعويدؿعمىأفَّلسبالشيخيفكتيديدهلسابيما،ف
كسطظركؼالخبلؼكالشقاؽ.

ركػابفمنصكرالطبرؼالبللكائيبسندهعفسكيدبفغفمة،قاؿ:"مررتبنفرمفالشيعةيتناكلكفأبا
فدخمتعمىعمي،كعمر،بكر مررتبنفركينتقصكنيما، المؤمنيف، أمير يا مفأصحابؾفقمت:

ثلماأعمنكامابغيرالذؼىمالوأىل،كلكالأنيـيركفأنؾتضمرليماعمىم،كعمر،يذكركفأبابكر
قاؿعمي:أعكذباأفأضمرليماإالالذؼنختارعميوالمضي،لعفهللامفأضمراجترأكاعمىذلؾ،

".ثـقاـكخطب(ٕ)،رحمةهللاعمييما....ككزيراه،كصاحباهليماإالالحسفالجميل،أخكارسكؿهللا
كذكرفضائلسيدؼقريش.

صارقكـممفيحبعثماف،كافتراؽاألمةبعده،قاؿابفتيمية:"كقدكانتالفتنةلماكقعتبقتلعثماف
،كيبغضومثلكثيرمفأىلالشاـ؛ممفكافإذذاؾيسبعمياًكيغمكفيوينحرؼعفعمي كقـك

مثلكثيرمفأىلالعراؽ؛ممفكافيبغضعثمافكيغمكفيوينحرؼعفعثمافاممفيحبعمي
بكر،كيسبو أبا حتىسبكا ذلؾ؛ بعد تغمغمتبدعتيـ بيـ،كعمررضيهللاعنيما،ثـ الببلء كزاد
.(ٖ)حينئذ"
تعداهإلىغيرىـبل،فيعيدعميكعثماف،كعمر،ولـيقفعمىأبيبكريبدكأنَّكىذاالسب 

كعائشة،كالزبير،مفالصحابةكطمحة كمدحيـ،الصحابةإلىالتكصيةب،األمرالذؼدعاعميًا
قاؿ:"أكصيكـبأصحابنبيكـالتسبكىـ،الذيفلـيحدثكاعفعمييكردالطكسيفيأماليوفيذلؾ
.(ٗ)"رسكؿهللاأكصىبيـالخيربعدهحدثًا،كلـيؤككامحدثًا؛فإفَّ

كالزبير،كطمحة،عمياًكمفذلؾإنكارسعدبفأبيكقاصعمىرجلسبَّ
(٘).

                                           

حجرٔ) ابف قريش: سبسيدؼ مف أكؿ كأنو فيعمي ككبلمو سبأ ابف دكر ينظر بف،العسقبلني( عمي بف أحمد
النظاميةٕط،لسان الميزانق(،ٕ٘ٛدمحم)ت: المعارؼ دائرة لممطبكعات-،تحقيق: األعممي مؤسسة -اليند،
 .ٜٕٛ،صٖجـ،ٜٔٚٔبيركت،

:تحقيق،ٛط،شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعةق(ٛٔٗالبللكائي،أبكالقاسـىبةهللابفحسفالطبرؼ)ت:(ٕ)
ـ،بابجماعفضائلالصحابة،كبلـأىلالبيتفيأبيبكرٖٕٓٓالسعكدية،-أحمدبفسعيدالغامدؼ،دارطيبة

 .ٖٖٚٔ،صٚ،جٕٙ٘ٗكعمر،رقـ:

 .ٛٓٗ،صٖ،جمجموع الفتاوى (ابفتيمية،ٖ)

 .ٓٓٔ،صٕجاألمالي، (الطكسي،ٗ)

(٘ الخراساني)ت: بفالحسيف أحمد البييقي، )ٗ٘ٛ الكتبٔطنبوة، دالئل الق( دار المعطيقمعجي، عبد تحقيق: ،
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شنععماربفيسار ككذلؾفقد ركػعمىرجلناؿمفعائشةرضيهللاعنيا الضياءفقد
يتخطىرجلفناؿمفعائشةرضيهللاعنيافقاـعمارقاـ:"دسيبسندهعفغريببفحميدالمق

رسكؿهللا فيحبيبة أنتالذؼتقع منبكحًا اجمسمقبكحًا فيالدنيا الناسفقاؿ: لزكجو فكهللاإنيا
رجمي(ٔ)كاآلخرة" بفأبي،كركػالطبرؼأّف الجملفأمرعمٌي فيمعركة عائشةرضيهللاعنيا فسّبا
خراجيمامفثيابيما،القعقاَعبفعمركبجمدىماطالب .(ٕ)كا 


 عمي استشياد كَكمع أحداث، مف تبعو كما بعد نشأت التي اآلالـ عثمافمعمق فيقتل

،فكلىذهالحسيفكصفيف،ثـاستشيادحفيدرسكؿهللا،كحدكثمعركتيالجمل،المجتمعالمسمـ
يتكقفالسَّ،بيئةسمحتلممتربصيفببثسمكميـاألمكرأنشأت بلفمـ كرد، يبدكمما استمربكما

كازداد.
عمي بف الحسيف بف عمي كعمر-رضيهللاعنيما-فيذا بكر أبي مف نالكا رجاؿ عمى ينكر

 مفمجمسوكعثماف أنَّ،كيطردىـ كرد العراؽفقد أىل مف نفر أتاه أبيبكر،و في ،كعمر،فقالكا
المياجركفاألّكلكف،كعثماف أنتـ فقاؿأالتخبركني: فرغكا  حج مث هت مت ختُّفمما
قالكا:الٛ]الحشر: َّ جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج :قاؿ،[
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّٱفأنتـ
قاؿ:أماأنتـفقدتبرأتـأفتككنكامفأحد،ال:[قالكاٜ]الحشر: َّ ملهل خل حل جل مك لك خك

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ:ىذيفالفريقيف.ثـقاؿ:أشيدأنكـلستـمفالذيفقاؿهللا
.(ٖ)أخرجكافعلهللابكـ[ٓٔ]الحشر: َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

ككذلؾفيعصرزيدبفعميبفالحسيفبفعميفقدأنكرعمىمفيتبرأمفأبيبكركعمررضيهللا
البراءةعنيما،فعفىاشـبفالبريدعفزيدبفعمي)زيفالعباديف(قاؿ:قاؿلي:ياىاشـاعمـكهللاإفَّ

                                                                                                                                    

 .ٜٓٔ،صٙـ،بابالشمائلكنحكىا،جٜٛٛٔبيركت،-العممية

النيي عن سب األصحاب وما فييا ق(،ٖٗٙ(المقدسي،ضياءالديفأبكعبدهللادمحمبفعبدالكاحدالمقدسي)ت:ٔ)
،رقـ:ٔـ،طٜٜٗٔالقاىرة،-نعـالككمي،الدارالذىبية،تحقيق:دمحمأحمدعاشكركجماؿعبدالممن اإلثم والعقاب

.كجزءمفمتفالحديثركاهالبخارؼفيالصحيح"إنيالزكجةنبيكـفيالدنياكاآلخرة"ينظر:البخارؼ،ٜٚ،صٕٛ
 .ٙ٘،صٜ،جٓٓٔٚرقـ:كتابالفتف،بابالفتنةالتيتمكجكمكجالبحر،،البخاري  ححيص

 .ٓٗ٘،صٗ،جتاريخ الطبري الطبرؼ،(ٕ)

(ٖ )ت: الفرج أبك الديف جماؿ الجكزؼ، ابف الحديثصفة الصفوة ،ق(ٜٚ٘( دار عمي، بف أحمد تحقيق: القاىر،-،
 .ٕ٘ٔ،صٜجالبداية والنياية، .ابفكثير،ٖٙ٘،صٔـ،جٕٓٓٓ
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فشئتفتأخرمفأبيبكركعمرالبراءةمفعمي كقدجاءهجماعةمفالشيعة،(ٔ)،فإفشئتفتقدـكا 
.(ٕ)فرفضكهفسماىـركافض،كيحبيـ،ويتكالىـأنّكبيف،كعمر،يسألكنوعفأبيبكر
.(ٖ))دمحمالباقر(،ممفسبالشيخيفكتمنىأفيتعبدهللابقتميـككذلؾتبرأأبكجعفر

فَّ كثرةماركؼعفأىلالبيتمفالتبرؤمفسبالصحابةكالنصكصكثيرةفيكتبالفريقيف،كا 
كلكففيتمؾالفترةلـ،ربدعةالسبفيالمجتمعاإلسبلميكاإلنكارعمىمفيسبيـيدؿعمىاستمرا

ياأنَّغمبُالحمد،كاألَكالمسباتبالتفصيلك،فمـتسجلىذهالطعكف،تكفالركاياتكالتكاريخقددكنت
.(ٗ)لـتكفبالحجـالذؼكصمتإليوفيمابعد

عميبف-فةعندالشيعةقدمؤلُهصاحبوؤلَّكىكمفأكائلالكتبالمُ،كمعتقدـالزمفنجدتفسيرالقمي
،ككذلؾفعلتمميذهالكمينيمفكبلموفيىذهالرسالةكثيرٌيأتيكس،بالطعففيكبارالصحابة-إبراىيـ

 حيث الشيعة، كافي كلكفأكردافي شيكخيـ، كخاصة الكراـ الصحابة في تطعف الركايات مف كثيرًا
لـيصرحكفيأغمبا–القميكالكميني-يماكمي يكفكميا كبارالصحابةعندلركاياتإفلـ بأسماء

ُيكّنكفعنيـبقكليـفبلف نما داـاأللقابالسيئة"كجبتركزريق"كغيرىا،عممًاأكباستخ،كفبلف،سبيـكا 
عمىذلؾ.أمثمةأتيتىـ؛كمعاكية،كعمركبفالعاص.كسبأنيـصرحكابأسماءغير

كتحكـالفرس،كانحدارىا،يماعاشافيفترةىبكطالدكلةالعباسيةأؼأنَّ،قٜٕٖكاالثنافتكفياسنة
كالديمـفييا،حتىكصلاألمرإلىقياـالدكلةالبكيييةالشيعيةمعكفاتيـ،فقدعاشافيعصرزادفيو

نفكذالشيعةمفخبلؿتكغميـفيمؤسساتالحكـ، بسكنيـفيمدينة-ُبعدُىـعفمقرالخبلفةكيبدكأفَّ
تتفاسيربَتّكدعايتيـكُ،كقكتيـ،نفكذالشيعةليـلتأليفكتبيـ،كفيكسطالمجاؿفيإتاحةأسيـ-قـ

الكافي.:ككتابالكمينيالمسمى،كالعياشي،القمي
لوكماتذكركمرافقاً،كسميـمفالتابعيفككافمناصرًالعميبفأبيطالب-أماكتابسميـبفقيس

كاحتكا(٘)-قٙٚالكتبالشيعيةتكفيسنة الكتاب، خاصةفيعمىقصصتطعففيالصحابةكءىذا
يجفيياالكثيرمفالتجريحمعالتصريحباألسماءكىذامخالفلمنةعركاياتمكضككىي،حادثةالسقيفة

أكعمىاألقلالركاياتالمصرحة،ىذاالكتابفأفَّكالذؼيغمبعمىالظَّ،غيرهمفالشيعةفيتمؾالفترة
سكاءكانتاألمكية،ـتكففيالكتابفيعصرقكةالدكلةاإلسبلميةل،بأسماءالصحابةالمطعكففييـ

نَّ إفلـيكفكلالكتابكذبًاعميوفيمابعد،كبالكذبعمى،ماكضعتفيمابعدأكالعباسيةالبلحقةليا؛كا 
                                           

 .ٛ٘،ص٘ٔ،رقـ:النيي عن سب األصحاب(الضياءالمقدسي،ٔ)

 .كؿفيالفصلاأل(سبقبيانوٕ)

 .ٖٖٙ،صٔ،جصفة الصفوةفالجكزؼ،(ابٖ)

 بفقيس.ـكتابسميب(اسمواألصميكتابالسقيفةكلكفتعكرؼعميوٗ)

(٘ البللكائي، راجع: الصحابة سابي عمى البيت أىل إنكار تسمسل حكؿ شرح أصول اعتقاد أىل السنة (لبلستزادة
 .النيي عن سب األصحاب.الضياءالمقدسي،والجماعة
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حياتيما في الكتبكنشراىا ألَّفا فإنيما كالكميني القمي أما القضية، في متيـ يكجد ي،ميتال كففمـ
 العاقبة مف خكفًا باألسماء التصريح المجتمع–بإمكانيما أك الحككمة مف في-إما كبلمي يؤيد كما

كىذهالركايات،الكتابالمنسكبإلىسميـبفقيساحتكاؤهعمىركاياتتبيفأسماءاألئمةاالثنيعشر
معركؼفيكتبالفرؽىككما-الشيعةاليمكفأفتكضعإالبعدمركرعصرىؤالءاألئمة،كذلؾأفَّ

ماتإماـ-كالمقاالتكالتاريخ فكمما المعاصرعمىاليقيف، التاليلئلماـ عمىمعرفةباإلماـ يككنكا لـ
 اختمفكا فيمنيـ الذؼ يخمفواإلماـ أّف الحسفيجب تكفي حتى فييـ مستمر مسمسل كىذا كتفرقكا،
بالغيبةا؛قكلـيكفلوابفٕٓٙالعسكرؼسنة الكبرػفقالكا يعرفكفاإلماـلمالصغرػثـ ،كلككانكا

تفرقكاكلىذااالفتراؽ.
كحدثت،كفيالعصرالبكيييازدادسبالصحابةحتىأصبحمنيجًاكأمرًاشائعًافيالمدفالشيعية

،فكصلاألمرإلىذركتوحتىتكمل(ٔ)مفجرائومكاجياتبيفالسنةكالشيعةكقتلعمىإثرىااآلالؼ
الككفي القاسـ ألفأبك فقد األمربالتأليففيالطعففيالصحابة؛ ستغاثة في بدعاإلكتاب)(ٕ)ىذا

ككذلؾألف،الخمفاءالثبلثةقدابتدعكىااياٍتعفالشيعةفيبدعادعىأفَّك(جمعفيوأقكااًلكرالثالثة
الكافئة في إبطال توبة الخاطئة(كتاب)-كىكشيخالطائفة-ق(المعاصرلمبكيييفٖٔٗالمفيد)ت:

.كمفبعضالصحابة،ؿمفأمناعائشةكيقصدعائشةرضيهللاعنيا،مؤلهبالركاياتالتيتنا
كعاشفيالعراؽفمـيكفلوذلؾ،فعادإلىالتقيةفي،أماالطكسيشيخالطائفةفقدعاصرالسبلجقة

كبخاصةفيتفسيره،كتبعوالطبرسي.،كتبو
فيزدادسبالصحابة،كيعكدالتأليففيالسبكالطعففي(ٖ)ستمرالكضعإلىقياـالدكلةالصفكيةكي

)بحار خصصعدةمجمداتمفكتابو-عبلمةالشيعةككبيرعممائيا-المجمسيالصحابة.كمفذلؾأفَّ
تبعوتمميذهنعمةهللاالجزائرؼفي،كمفطعكفعمانثرهفيكتابوفضبلًلمطعففيالصحابة (ٗ)األنوار(

                                           

 ـ.ٜٚٛٔالدارالجامعية،،جتماعي واالقتصاديتاريخ الدولة البوييية السياسي واالمنيمة،حسف،ينظر:(ٔ)

(ىكأبيالقاسـالككفيعميبفأحمد،ينسبوالشيعةآلؿالبيتكأنوعميبفأحمدبفمكسىبفاإلماـدمحمبفعميٕ)
 لو ينسب التآليفعندىـ مف كالمكثريف الشيعة عمماء مف مكسى، كتاباًبف خمسيف سنةيتكفكرسالة،الشيعة

)ت:ٕٖ٘ أحمد عميبف الككفي، القاسـ أبي الثبلثة، فيبدع االستغاثة لكتابو المحقق مقدمة ترجمتو: ق.ينظر
 ق.ٖٖٚٔطيراف،-،مؤسسةاألعممئ،طستغاثة في بدع الثالثةاإل،ق(ٕٖ٘

-،دارالنفائسٔ،طتاريخ الدولة الصفوية في إيران،ينظر:طقكش،دمحمسييل،ٖٙٚٔـكانتيتٔٓ٘ٔ(تأسستسنةٖ)
 ـ.ٜٕٓٓاألردف،

كقدرجعتإلييافكجدتفيياالقبيحمفالكبلـبدءًابالطعففيأشراؼالصحابةكالقكؿٖٔ-ٖٓ-ٜٕ:(كىياألجزاءٗ)
ينظر. المثالبكالمطاعف مف كغيرىا زنى أبناء أنيـ جبحار األنوارالمجمسي، جٜٕ، جٖٓ، في.ٖٔ، ككذلؾ

 جزاءاألخرػمفبحاراألنكاركردتالكثيرمفالطعكناتفيالصحابةكسيردبعضيافيىذهالرسالة.األ
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.(ٔ)هبالسبابكالقذؼفياألعراضبأبشعالكمماتمؤلف(النعمانية )كتابو األنوار
كفيالكقتالمعاصريستمرالشيعةفيبدعتيـبسبالصحابةكقذفيـ،فقدألفعبدالحسيفشرؼ
،كألفالمتشيعالمصرؼأبكريةمؤلهطعكفعمىأبيىريرةاًكتاب-كىكمفكبارعممائيـ-(ٕ)الديف

بعداحتبلؿالعراؽفَ كجاءتالسنكاتاألخيرة أبكىريرة" "شيخالمضيرة آخرسماه ئتعشراتنشِأُكتابًا
،كىيتبثمف(ٖ)القنكاتلمسبكالقذؼكتكفيرالصحابةكمنيا"قناةفدؾ"لصاحبياياسرالحبيبالككيتي

)الفاحشة الوجو اآلخر لعائشة(رضيهللاعنياسماهفيعائشةكتابًايطعففيوصاحبيافلندف،كألَّ
 أنو كحتى كبعضالصحابة، بسبعائشة سبقو مف أقكاؿ فيو آباءتحدثعفجمع قريشمف كفار

،كىذا-كلـأشرليذااألمرإاللبيافمقدارالحقدالذؼيكنكنولمصحابة-أعراضيـكطعففيالصحابة
الفكرالمعاصرىكفكرىـاألصيلالمطابقلمافيكتبيـ،كىـمستمركفعميوإلىاليكـكمفينكرهمنيـ

أدؿّ كال غير، ال التقية باب مف كبلـفإنما مف بو اعتقادىـ استمرار المعاصرمف هللاإماميـ "آية
الطيارة كتابو في الخميني كصفعائشة،العظمى" بأنّكمع،كالزبير،كطمحة،فقد مفاكية أخبث يـ

.(ٗ)الكبلبكالخنازير

                                           

(ٔ الجزائرؼ، ينظر: صٕجاألنوار النعمانية، ( صٕٕ، صٙ٘، صٔٙ، صٓٚ، صٖٚ، صٖٓٔ، ،ٕٔٓ،
  كغيرىا.ٕٕٔص

كتكفيسنةٜٕٓٔسنة(ىكعبدالحسيفبفيكسفشرؼالديفالمكسكؼالعامميكلدٕ) تمقىٖٚٚٔقفيالعراؽ، ق،
الخطاب صاحبفصل الطبرسي النكرؼ منيـ الشيعة عمماء مف كثير عمى إثباتتحريفكتابربالعمـ في

كلكلمفىذيفالكتابيفقصة؛فاألكؿأثبتالنقادأنووأبو ىريرة"""المراجعات"،ألفالكثيرمفالكتبكمنيااألرباب
،أمامنوعمىشيخاألزىركذب"معشيخاألزىركأفشيخاألزىرصححمذىبالشيععمىالسنةبالحكار"ادعاءه
بدعوالتقىأنَّ:فقدبيفالكاتباإلسبلميمصطفىالسباعيفيكتابوالسنةكمكانتيافيالتشريعاإلسبلمي:الثاني

ثـفكجئبعدفترةكجيزةكقبلالمقاء،الخبلؼةكترؾمكاضيعالنزاعكعكاتفقاعمىالتقارببيفالسنةكالشي،الحسيف
.ينظرترجمتو:ينظر:كحالة،عمررضا)ت:صدركتابًايطعففيوبأبيىريرةأعبدالحسيفأففكجئب،القادـ
.كينظركبلـمصطفىٚٛ،ص٘بيركت،ج–،مكتبةالمثنيكدارإحياءالتراثالعربيمعجم المؤلفينق(،ٛٓٗٔ

السنة ومكانتيا في  ،ق(ٖٗٛٔمصطفى)ت:،السباعي لسنة ومكانتيا في التشريع اإلسالمي.االسباعيفيكتابو
 .ٜبيركت،ص-،المكتباإلسبلميٖطالتشريع اإلسالمي،

السياسيةفيالككيت،عملفيٜٜٚٔ(ىكياسريحيىعبدهللاالحبيبمكاليددكلةالككيتٖ) ـ،تخرجمفقسـالعمـك
ُحكمًاطكيبًلـلسبةأبيبكرٖٕٓٓمساجدكحسينياتالشيعة،سجفسنةالصحافة،كأعطىدركسًافي ـَ ،كُحِك

ـ،أصدرٕٓٔٓسحبتجنسيتوسنة،ثـأفرجعنوكىاجرإلىلندفكأنشأىناؾقناةفدؾالتييسبعبرىاالصحابة
 سماه س)الفاحشة الوجو اآلخر لعائشة(كتابًا فتاكيو عميو ينشر االنترنت عمى مكقع كلو ." "القطرة ماه ينظر،

 https: //www.marefa.org ترجمتو:مكسكعةالمعرفةعمىاالنترنت

قـمصكرةعفمطبعةاآلداب–مطبعةميركتاب الطيارة، ق(ٜٜٛٔالخميني،ركحهللابفمصطفىالمكسكؼ)ت:(ٗ)
 .ٖٖٚ،صٖـ،جٜٓٚٔالنجفاألشرؼ
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.ىذاعرضمختصرلمسمسلالسبكالطعففيالصحابةالكراـ
كليسردًاعمىأىلالسنة؛بلُشرِّعكُجِعَل،أكاثنيف،كسبالصحابةعندالشيعةليسفمتةمفعالـ

بمعف،كقبلالتسبيح،وبعدكّلصبلةمفالعباداتالتييؤجرعميياالشيعي؛فمذلؾيتعّبدكفهللاسبحان
بعضأّمياتالمؤمنيفرضكافهللاعمييـأجمعيف.كلعفكغيرىـمففضبلءالّصحابة،،الخمفاءالّثبلثة
كنحامنحىالتقيةكماسبقأفبينتكالركاية)التبيان(كىكالذؼتجنبالسبفيتفسيره-فعقدالطكسي

(ٔ)بابًابعنكافكيفيةالصبلةكصفتياككذلؾالحّرالعاممي-ماذىبتإليودكأَذيبتُالقادمةمفكتابوالتي
في لبابالتسبيح،كذكرا بأسمائيـ"كجعموسابقًا "باباستحبابلعفأعداءالّديفعقيبالّصبلة عنكف:

معففيكىكيبابييماركايةعفالكمينييركييابسندهعفابفثكيركالّسراجقاال:سمعناأباعبدهللا
مكتكبةأربعةمفالّرجاؿ فبلًنا،دبركّل مفالّنساء، كفبلنة،كفبلًنا،كفبلًنا،كأربًعا ،كيسّمييـكمعاكية،

ـّالحكـأختمعاكية"،كىنًدا(ٕ)كفبلنة كأ
(ٖ).

فيمستدرؾالكسائل بابًا عقد النكرؼالطبرسيصاحبفصلالخطابفقد (ٗ)أما كعنكنو "باب :
جاءكمما،"كأكردفيوركايةمنسكبةألبيعبدهللالعن أعداء الّدين ُعقيب الّصالة بأسمائيماستحباب 

:"عفأبيعبدهللاأّنوقاؿ:إّفمفحّقناعمىأكليائناكأشياعناأفالينصرؼالّرجلفييـحتىيدعكافييا
مفماؿميميـ، ككّل كابنتييما، العنيما، الّميـّ ،... الّدعاء: حذكىـ،كسمؾطريقتيـكتصّدربيذا كحذا

مفدافبقكليـ،كاّتبعأمرىـ،كدعا ببدعتيـلعًنااليخطرعمىالباؿ،كيستعيذمنوأىلالّنار،العفالّميـّ
.(٘)إلىكاليتيـ،كشّؾفيكفرىـمفاألّكليفكاآلخريف"

مفالصحابةعمىأعمىالمستكياتعندىـ،حتىأفؼكداستمرارمنيجالشيعةفيالتبركمفالمؤ
كماأعقبومف-رضيهللاعنيا-المرشداإليرانيالحاليخامنئيكبعدأفقاـياسرالحبيببسبعائشة

                                           

ىكدمحمبفالحسفبفعميالممقببالحرالعٔ) التقىبالمجمسي،ق(ٗٓٔٔ-قٖٖٓٔاممي)( الشيعة، مفكبارعمماء
كأجازكلمنيمااآلخر،لوعددمفالمؤلفاتأىمياكسائلالشيعةكىكأحدالكتبالثمانيةالمعتمدةعندالشيعة.

 .ٚٙٔ،صٜ،جأعيان الشيعةينظرترجمتو:األميف،

 .(ىـعمىالترتيب:أبكبكرعمرعثمافعائشةحفصةٕ)

)ت:دمحمبفالحسفالطكسي،.ٕٔٗ، صٖج باب وضع الجبية عمى األرض، ،كتابالصبلة، الكافي، ينظر:الكميني( ٖ)
اإلسبلمية ،ٔطتيذيب األحكام،،ق(ٓٙٗ الكتب دار مركػ، مطبعة الغفارؼ، أكبر عمي طيراف،-تحقيق:
الرحمفالشيعة،  ه(، وسائلٗٓٔٔ)ت:  الحرالعاممي،دمحمبفالحسف.ٖٙٗ،صٕق.ش،جٖٙٛٔ عبد تحقيق:

 .ٖٚٓٔ،صٗ،ج٘ـ،طٖٜٛٔبيركت،-الربانيالشيرازؼ،دارإحياءالتراثالعربي

(ٗ الشيعة. عند المعتمدة الكتبالثمانية أحد مستدرؾالكسائل لمصدكؽ،( الفقيو كمفاليحضره كىيالكافيلمكميني،
كالكافيلمكاشاني،ككسائلالشيعةلمحرالعاممي،كمستدرؾكالتيذيبكاالستبصارلمطكسي،كبحاراألنكارلممجمسي،

 الكسائللحسيفالنكرؼالطبرسي.

(٘ النكرؼالطبرسي)ت: بفدمحمتقيبفعمي حسيف النكرؼ، الميرزا )ٖٕٔٓ طمستدرك الوسائل ،ـ(ٕٜٓٔق، ،ٔ،
 .ٔٙ،ص٘ـ،جٜٚٛٔبيركت،-تحقيقكنشر:مؤسسةآؿالبيتإلحياءالتراث



ٗٙ 

 

إال،سبلميةأصدرفتكػبتحريـسبرمكزأىلالسنة،كالفتكػاستحسنياالكثيرإلاحتجاجاتفيالببلدا
أفَّوأنّ نجد كالتدقيقفييا الكقكؼعندىا فقدعند الفتكػسبلمصحابةكتبرؤمنيـكرفضلصحبتيـ،

أالشيعةمفمكاالةالصحابةبقكلورمكزأىلالسنة،كتحريمولسبيـأكبرَّسماىـ"رمكزأىلالسنة"فقدتبرَّ
.بةرسكؿهللايـرمكزألىلالسنةكسبالرمكزيثيرالفتفكليسألنيـصحاماألنَّإنّ





المطمب الثالث: موقف الشيعة الزيدية من الصحابة

كمكقفومفالصحابةيتضحمفخبلؿردهعمىالرافضة،زيدبفعميالشيعيةالزيديةينسبكفإلى
عندماسألكهعفمكقفومفأبيبكر،كعمربفالخطاب،رضيهللاعنيما؛"فقاؿزيد:رحميماهللاكغفر

ّفأشّدماأقكؿفيماذكرتـإنَّليما،ماسمعتأحداً اكناأحقبسمطافمفأىلبيتييقكؿفييماإاّلخيرًا،كا 
مفالناسأجمعيف،فدفعكناعنو،كلـيبمغذلؾعندنابيـكفرًا،كقدكّلكافعدلكافيالناسرسكؿهللا

.(1)كعممكابالكتابكالسنة"
مكقفز فيكىذا عمي بف كالعمليد بالعدؿ ليـ كشيد كالرحمة، بالمغفرة ليـ كيدعك يتكالىـ

بالكتابكالسنة.
زيدبفعمي؛فقدانقسمتإلىعدةفرؽمتباينةفيالعقائدكاختمفتكاختمفتمكاقفالزيديةبعداإلماـ

نظرةىذهالفرؽإلىالصحابةكمكقفيامنيـ.
الصحابةفكالكا،زيدبفعميتبعإماموكيتمخصمكقفالزيديةمفالصحابةفياآلتي:منيـَمف

يـتكقفكافيعثمافبفعفافزيدية،إالأنَّالكراـكميـ،كلـيسبأحدًامنيـ،كىذامكقففرقةالبتريةمفال
َّأن إال مكقفيا، في البترية فكافقت السميمانية كأما ، عثماف كفركا بردةيـ فقالكا الجاركدية كأما ،

 .(2)كبايعكاأبابكربعدهالصحابة؛حيثخالفكاأمرالنبي
 : موقف الشيعة الغالة من الصحابةالمطمب الرابع

كابحمكؿهللاعزكجلفيعميكبعضوفرقيـكالدركزقال،الشيعةالغبلةغالكافينظرتيـلعمي
                                           

.ٕٕٖ،صٗجالمواعظ واالعتبار، (المقريزؼ،ٔ)
(ٕ البغدادؼ، ينظر: ٕٕ،صالفرق بين الفرق ( الشيرستاني، ٜٓٔ،صٔ،جالممل والنحل. الرازؼ، اعتقادات فرق .

صالمسممين والمشركين ،ٕ٘ األشعرؼ، بعدىا. جمقاالت اإلسالميينكما صٔ، اإلسفراييني،ٔٚص-ٓٚ، .
،.ٜٕ-ٕٚ،صالتبصير في الدين  .ٙٚ،صٗ،جالفصلابفحـز
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بأمرهللابيطالببفأ فيالحاكـ كحمكلو (1)-تعالىهللاكجلعفذلؾ-، تعدكا، فيعقائدىـ فيـ
كىـأيضًااليأخذكفدينيـمفطريقالصحابةفمـ؛الطعففيالصحابةإلىاالنحراؼالكبيرفيالعقيدة

يعتمدكاالسنةكمركياتالصحابةفيعقائدىـكتعاليميـمعتفاكتيـفياالعتمادعمىالقرآف،كىناأبيف
كالنصيريةكاإلسماعيمية.مكقفثبلثةفرؽغاليةمعاصرةمفالصحابة:كىيالدركز

لمدركزعقائدمنحرفةخاصةلميتـبالفرؽاإلسبلمية،أّفمفالمعركؼلكمكقفالدركزمفالصحابة:
ا،بيـ فيكتابيـ كرد كمما فيتضحمفعقائدىـ مفالصحابة مكقفيـ أمَّا لبيانيا، لمقدسكليسالمقاـ

الدركزاليعتمدكفأؼمفكتبالسنةأبدًا،الالسنيةدبياتيـككتبيـفإفَّ"رسائلالحكمة"،فمفحيثأ
أبيمكقخبلؿشيعية،كمكقفيـمفالصحابةيمخصمفمنياكالال بكركعمرفيـمفشيكخالصحابة"
كالشيطافىك"أبكبكركعمرالفحشاءكالمنكرىـ"أبكبكركعمر"لالحكمةفإّف"ففيرسائكعثماف
.(2)كعثماف"

دبياتيـبلفكرىـكأفبلقيمةلمصحابةفي،ككذلؾالنصيريةفمكقفيـمفالصحابةمشابولمكقفالدركز
كتبيـتَ دكققدادكأبكذركغيرىـ،الصحابةكال،إاّلأنَّيـيقدسكفبعضكبارالصحابةكشيكخيـبس إفَّ

النصيريكف القرآحرؼ شيكخمعاني الباطف في بيا المقصكد أفَّ عمى كنصكا الكافريف في النازلة ف
.(3)الصحابةككبارىـ

ك يختكذلؾ ال اإلسماعيمية بعضمكقف في كيغالكف فيقدسكف عاـ، بشكل النصيرية مكقف عف مف

.(4)الصحابة،يكعادكفالباقيفبليكفركنيـكيتكعدكىـبالعذابفياآلخرةبجعلآياتالعذابنازلةفييـ

فقد "الكاممية:كمفالفرؽالشّيعةالغاليةالبائدة، كفرتفرقةالكامميةجميعالصحابة،قاؿالشيرستاني:

."(5)أصحابأبيكامل،أكفرجميعالصحابةبتركيابيعةعمي

                                           

،ٔـ،جٜ٘ٛٔلبناف،-،دارألجلالمعرفة٘،طحكمةرسائل ال.كآخركفق(ٕٕٗ)ت:حمزة.،بفعميينظر:(ٔ)
 ،كغيرىا.ٕٙٙ،،صٚٗص

 .ٗٚٔ،صٔ،جالممل والنحل(الشيرستاني،ٕ)

،ٜص-ٙـ،صٖٜ٘ٔشتركطماف،،تحقيق:مجموع األعياد (،ٕٙٗينظر:الطبراني،سركربفالقاسـالطبراني،)ت:(ٖ)
 .٘٘ص

، تحقيق:مصطفى غالب،المؤسسة الجامعية ٔ(، زىر المعاني، طٕٚٛ)ت:إدريسعمادالديفالقرشي، ينظر:(ٗ)
 .كغيرىا.ٖٚٔ، صٖٖٓ، صٕٖٓ،صٜٜٕ، صٗٛٔ،صٔٛٔ،صٖٚٔم، صٜٜٔٔبيروت،-لمطباعة

 ٖٚٔ،صٚ٘،ص٘٘،صٔرسائل الحكمة،جبفعمي،ينظر:(٘)
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 .(1)،كالتآمرلمنعوالخبلفةأماالمغيريةفقداتيمكاأبابكر،كعمر،رضيهللاعنيمابالغدربعميٍّ

                                           

 .ٚٚٔ،صٔ،جالممل والنحل.الشيرستاني،ٕٚصٔ،جاإلسالميينمقاالت (األشعرؼ،ٔ)
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 لخامس: موقف المعتزلة من الصحابةالمطمب ا

كاآلتي:،تباينتمكاقفالمعتزلةمفالصحابةالكراـ
أحدالفريقيف]مفأصحابالجملكِصفِّيف[فاسقالارأسالمعتزلةكاصلبفعطاءفقدقاؿ:إفَّأمّف
الفاسقغيرمعيف،كبيذاطعففيعدالةكلـيعيفالفريقالفاسق،كرأػردشيادةالفرقتيف؛ألفّ،محالة

وقاؿبفسقكتبعوعمىىذاالقكؿتمميذهعمركبفعبيد،إالأنَّ،المشاركيففيالجملكصفيفلصحابةا
.(1)الفريقيفمعاً
الفاسقعندالمعتزلةفيمنزلةبيفالمنزلتيف،فإذاماتكىكعمىفسقوكلـيتبمماأدخموفيكمعمكـأفَّ

الفسقفيكخالدفيالنار،حسباعتقادىـ.
يطعنكففيعدالةاآلالؼمفالصحابة،كيحكمكفعمييـبالفسقكالخمكدفيرأسيالمعتزلةبيذافإفك

،الذيفشيدليـرسكؿهللا النار،منيـطمحة،كالزبير،كعميٌّ فيالجملبالجنة،كقدكافمععميٍّ
.(2)َكَجَماَعةمفاْلُمَياِجريفاألكليفَخْمَسةَكِعْشُركَفَبْدِريًّا،كأكثرأصحابأحد،كِستِماَئةمفاألنصار،

فقاؿالنَّ المسألة؛ كاصلكعمركفيىذه بعد المعتزلة افترقتالقدرية كالجاحعفي،َكمعمر،ظاـكقد
.(3)فريقييكـالجملبقكؿكاصٍل،كقاؿَحْكَشبكىاشـاألكقصنجتالقادُةَكَىَمكتاألَْتَباُع"

ا كتبوكمكقفالزمخشرؼصاحبالتفسير مما في يتضح تفسيره في الصحابة مف "الكشاؼ" لمشيكر
،كترضيوكيترضىعمىأىلالبدرييفمنيـكخطوفيتفسيره،فيكيتبعلفعالصحابةبالترضيعنيـ،

.ككافينقلركاياتيـكتفاسيرىـمعالترضيعمييـ،(4)عمىآحادىـفيتفسيرهكثيرٌ
عمىتكليالصحابة،(5)فقاؿ:"أجمعكاكمكقفالمعتزلةمفالصحابةيمخصوالقاضيعبدالجبار،

ؿلو،كأكثرىـعمىالبراءةمفمعاكية،كاختمفكافيعثمافبعداألحداثالتيأحدثيا؛فأكثرىـتكاله،كتأكَّ
.(6)كعمركبفالعاص"





                                           

 ٖ٘ٓكص،ٔٓٔ،صالفرق بين الفرق .البغدادؼ،ٗ٘ٔ،صالمنية واألمل(ينظر:اليمذاني،ٔ)

 .ٖ٘ٓ،صالفرق بين الفرق (ينظر:البغدادؼ،ٕ)

 .ٔٓٔ،صالفرق بين الفرق (البغدادؼ،ٖ)

دارالكتاب، ٖالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،طق(،ٖٛ٘د)ت:الزمخشرؼ،محمكدبفعمركبفأحمينظر:(ٗ)
 .ٕ٘ٚ،صٖ،جٕٕٛص،ٕٚٙص،ٕ،جٔٗ٘ص،ٛٚٗ،صٖٖٓ،صٔ،صٔق،جٚٓٗٔبيركت،-العربي

 عمىتكليالصحابةمعتبرأىـمفبعضيـ،أؼأنيـيستثنكفبعضالصحابةمفالمكاالة.قكلوأجمعكا(٘)

 .ٖٔ،صالمنية واألمل(اليمذاني،ٙ)
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 المطمب السادس: موقف الخوارج من الصحابة.

كيكفِّركفعثمافبف،امتيماـالخكارجأبابكر،كعمربفالخطابرضيهللاعنيما،كيقركفبإمعظّيُ   

مفكافمععفاف،كعائشة،كطمحة،كالزبير ككفَّركا،عائشة،كطمحة،كالزبير،فيالجمل،ككفَّركاكلَّ

عميبفأبيطالب مكسى؛إذرضيبتحكيـالرجاؿفيكتابهللا،ككفَّركا بنيو،كابفعباس،كأبا

كل أيكباألنصارؼ،ككفَّركا بعدالتحكيـاألشعرؼ،كأبا معاكية،كعمركبف،مفلـيفارؽعميًا ككفركا

(.1)العاص،كجميعأىلالتحكيـفيصفيفكمفقبلبو

كىـبذلؾيكفركفالكثيرمفالصحابة.
















 

 
                                           

(ٔ األشعرؼ، ينظر: جمقاالت اإلسالميين( صٗٛ،صٔ، ،ٜٔٓ البغدادؼ، صٜٜ،صالفرق بين الفرق ، ،ٖٓٚ.
 .ٙٗ،صاعتقادات فرق المسممين والمشركينالرازؼ،
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الفصل الثاني

 عدالة الصحابة جميعًا وفضميم في القرآن 
 بين تفاسير أىل السنة والشيعة مقارنة

 
 وفيو مبحثان: 

 
بين تفاسير  مقارنة-في القرآن  وفضميم جميعيمالمبحث األول: اآليات الدالة عمى عدالة الصحابة 

 أىل السنة والشيعة
 عرض ورد-الصحابة عمومًا  آليات القرآنية لمطعن في عدالةاالمبحث الثاني: تأويل الشيعة 
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 تمييد
كىياآلتي:،قبلالبدءبيذاالفصلفّإنيأعرؼبأىـتفاسيرالشيعة

ق(كىكمفأقدـتفاسيرىـكمعتمدعندىـ،بلأكثركاٜٕٖلعميبفإبراىيـالقمي)ت:تفسيرالقمي، -ٔ
الكثيرفيالكافي.مفاالعتمادعميو،كالقميشيٌخلمكمينيصاحبالكافيفكنقلالكمينيعنو

ق(.ٕٖٓ)ت:لدمحمبفمسعكدالعياشيتفسيرالعياشي -ٕ
 .ق(ٜٔٓٔ)ت:تفسيرالصافيلمبلمحسفالكاشانيال -ٖ

 .ق(ٕٔٔٔعبدعميبفجمعوالعركسي)ت:تفسيرنكرالثقميف -ٗ

التبياف -٘ تفسير القرآف الطائفةفيتفسير الحسفلشيخ كسيالطدمحمبف أف(ٓٙٗ)ت: كرغـ ،
 كبارعمماءالشيعةإالأّنوأّلفوعمىالتقيةكىكمابينتوفيالرسالة.مؤلفومف

 .ق(ٛٗ٘)ت:لمفضلبفالحسفالطبرسيمجمعالبيافتفسير -ٙ

 .ق(ٜٓٔٔت:لياشـالبحراني)البرىاففيتفسيرالقراف -ٚ

الطباطبائي -ٛ حسيف لدمحم الميزاف تفاسيرـ(ٜٔٛٔ)ت:تفسير أكبر مف معاصر تفسير كىك ،
.(1)الشيعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 لبلستزادةحكؿالتفاسيركمنيجيايرجعؿالتفسيركالمفسركفلدمحمحسيفالذىبي.(1)
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 مقارنة-في القرآن  وفضميم جميعيمالمبحث األول: اآليات الدالة عمى عدالة الصحابة 
 بين تفاسير أىل السنة والشيعة

كأكرداآلياتكفضميـ،جميعاًاحتكػالقرآفالكريـعمىالكثيرمفاآلياتالدالةعمىعدالةالصحابة
الصحابة، جميع عدالة عمى الدالة تفسيرىا في مامستندًا كالجماعةإلى السنة أىل مفسرؼ عف كرد

كبلـمفسرؼالشيعةفييا.بكعممائيـ،مبينًاكجوداللتياعمىعدالةالصحابةكفضميـ،مقارنًاذلؾ


 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييقولو تعالى: ﴿المطمب األول: 

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

 يل ىل يكمل ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث

 .[ٖٗٔالبقرة: ] ﴾زن رن مم ام

 

يـاألمةالكسطالذيفيشيدكفعمىبيفالناس،كأنَّكفضميـجاءتىذهاآليةفبينتمكانةالصحابة
الناس.

الفرع األول: تفسير اآلية وداللتيا عمى عدالة الصحابة: 
حسبًا:إذاكاففيكاسطة ـْ قاؿالراغب:"َكَسُطالشيِء:مالوطرفافمتساكياالقدر،يقاؿ:ىذاَأْكَسُطُي

الّسكاء نحك بو فيمدح كالّتفريط، اإلفراط عف المصكف القصد استعماؿ فيستعمل محبّل كأرفعيـ قكمو،
 نحك: كالّنصفة، ، ﴾ٰى ٰر ٰذ يي﴿كالعدؿ تعالى: قكلو ذلؾ ﴾اك يق﴿كعمى

.(1)["ٕٛالقمـ:]


فضل؛قاؿابففارس:الكاككالسيفكالطاء:يدؿعمىكالكسطمعناهفيكبلـالعربالعدؿكالنِّصفكاألَ
 هللا قاؿ ككسطو. أكسطو الشيء: كأعدؿ َكالنِّْصِف. العدؿ ]البقرة: َكَسًطا﴾ ﴿ُأمًَّة كىكٖٗٔ: .]

.(2)محبلًأكسطيـحسبًا،إذاكاففيكاسطةقكموكأرفعيـ
 تعالى قكلو مثل كذلؾ كأعدلو، َأفضَمو ْيِء الشَّ "كَسُط منظكر: ابف  ٰر ٰذ يي﴿كقاؿ

.(3)؛َأؼعداًل"﴾ٰى

                                           

 .ٜٙٛ،صقرآنالمفردات في غريب الالراغباألصفياني،(1)

 .ٛٓٔ،صٙ،جمقاييس المغةابففارس،(2)

 .ٖٓٗ،صٚ،جلسان العربابفمنظكر،(3)
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 يي﴿رسكؿهللاملسو هيلع هللا ىلص:"عفأبيسعيدالخدرؼ،قاؿ:قاؿ:أمامعنىالكسطكمفيكموفيىذهاآلية

["ٖٗٔ]البقرة: ﴾ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
قكالف،قاؿبعضيـكسطًا:عداًل،كقاؿبعضيـ:﴾ ٰى ٰر﴿ ،كقاؿالزجاج:في(1)"العدؿكالكسط:

.(2)كالخيرعدؿ،العدؿخيرأخيارًا،كالمفظافمختمفافكالداللةكاحدة؛ألفَّ
كماىديناكـ﴾ٰى ٰر ٰذ يي﴿يقكؿالطبرؼفيتفسيراآلية:"يعنيجلثناؤهبقكلو:ك

المؤمنكفبدمحم -أّييا كالسبلـ الصبلة بالتكفيقلِقبمة-عميو فخصصناكـ هللا، مفعند بو جاءكـ كبما
مناكـعمىغيركـ إبراىيـكممتو،كفضمناكـبذلؾعمىمفسكاكـمفأىلالممل،كذلؾخصصناكـففضَّ

.(3)مفأىلاألدياف،بأفجعمناكـأمةكسًطا"
كثي ابف أؼكقاؿ كدارًا، نسبًا العرب أكسط قريش يقاؿ: كما كاألجكد، الخيار ىاىنا: "الكسط :ر:

.(4)خيرىا
.(5)كاألنفس،كاألجكد،كاألعدؿ،الخيارىكفالكسطعندالمفسركف

 
 واختمف المفسرون في المقصود باألمة الوسط في اآلية عمى قولين:  
 

اآليةدالةعمىعدالةاألمةاإلسبلمية،فقدكأفَّ،المقصكدباألمةالكسطىياألمةاإلسبلميةاألكؿ:أفَّ
المعنىالمّ كدلّدؿ عمىغكؼلمكسطعمىالعدالة، حيثتاألحاديثالنبكية النبيذلؾأيضًا جاءعف

الكسطالعدؿ .(6)ملسو هيلع هللا ىلصفيتفسيراآليةأفَّ
تدعىلمشيادةعمىتبميغاألنبياءالديفألمميـ،كسطٌياأمةاإلسبلميةبأنَّالكريمةاألمةَككصفتاآلية

                                           

 .ٕٔ،صٙ،جٚٛٗٗ،كتابتفسيرالقرآف،بابقكلوككذلؾجعمناكـأمةكسطًا،رقـصحيح البخاري ينظر:البخارؼ،(1)

عرابومعاني ىػ(،ٖٔٔالزجاج،إبراىيـبفالسرؼ،أبكإسحق)ت:(2) ،تحقيق:عبدالجميلعبدهشمبي،دارعالـالقرآن وا 
 .ٜٕٔ،صٔـ،جٜٛٛٔبيركت،-الكتب

،تحقيق:محمكددمحمشاكر،كخرجأحاديثو:جامع البيان عن تأويل آي القرآنىػ(،ٖٓٔالطبرؼ،دمحمبفجرير)ت:(3)
 .ٔٗٔ،صٖـ،جٕٓٓٓأحمددمحمشاكر،مؤسسةالرسالة،

 .ٗ٘ٗ،صٔ،جتفسير القرآن العظيمابفكثير،(4)

الدر المصون في عموم ،ىػ(ٙ٘ٚ.السميفالحمبي،أحمدبفيكسف)ت:ٕٗٔ،صٖ،ججامع البيانينظر:الطبرؼ،(5)
.السعدؼ،عبدالرحمفبفناصر)ت:ٔ٘ٔ،صٕدمشق،ج-،تحقيق:أحمددمحمالخراط،دارالقمـالكتاب المكنون 

معبلٔ،طمن في تفسير كالم المنان =تفسير السعديتيسير الكريم الرح،ىػ(ٖٙٚٔ بف الرحمف عبد تحقيق: ،
 .ٓٚـ،صٕٓٓٓالمكيحق،مؤسسةالرسالة،

 .ٕٔ،صٙ،جٚٛٗٗكتابتفسيرالقرآف،بابقكلوككذلؾجعمناكـأمةكسطًا،رقـ،صحيح البخاري ،البخارؼينظر:(6)
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عميوحديثالبخارؼالذؼيركيوأبكسعيدالخدرؼيكـالقيامة،كىذالعدالتياكصدؽإيمانيا،كىكمادؿّ
َّكىذهالعدالة(1)غكادعكتيـيـبمَّاألمةاإلسبلميةتدعىيكـالقيامةلمشيادةمعاألنبياءالسابقيفأنَّأف،

ليستمقتصرةعمىيكـالقيامة؛بلىيثابتةلؤلمةفيالدنياقبلاآلخرة،ففيالحديثالذؼيركيوأنس
"بيـجنازتافقاؿبعدأفمرتالنبيأفّ ـْ اْلَجنَُّة،َكَمْفَأْثَنْيُت َعَمْيِوَخْيًراَكَجَبْتَلُو ـْ َعَمْيِوَشرًّاَمْفَأْثَنْيُت

ُشَيَداُءهللاِ ـْ ُشَيَداُءهللِاِفياأْلَْرِض،َأْنُت ـْ ُشَيَداُءهللِاِفياأْلَْرِض،َأْنُت ـْ .(2)"ِفياأْلَْرضَِكَجَبْتَلُوالنَّاُر،َأْنُت
.(3)كاآلخرة،ىذهالعدالةفيالدنيافاآليةتدؿعمىعدالةاألمةمجتمعة،كبينتاألحاديثأفَّ

القكؿفإفّك ،ىـصحابةرسكؿهللا؛كأكؿمفيدخلفييا،أكلىالناسبالكصفبالعدالةعمىىذا
خير؟كيفال ،األمةكىـ نبييا يشيدكصحابة مفاألمة بعدىـ كجاء كمفاتبعيـ كنتاجتربيتو، ،
فقدركػالشيخاف،قبلبذلؾكقدشيدليـرسكؿهللاملسو هيلع هللا ىلص،يـأفضلممفجاءبعدىـكفضميـكأنَّبخيرىـ

ِبفمسعكد َعْفَعْبِدّللاَّ َـّ"َقاَؿ:ملسو هيلع هللا ىلص،َعِفالنَِّبيِّ ،ُث ـْ الَِّذيَفَيُمكَنُي َـّ ،ُث ـْ الَِّذيَفَيُمكَنُي َـّ َخْيُرالنَّاِسَقْرِني،ُث
َيِميَنُو،َكَيِميُنُوَشَياَدَتوُ ـْ َتْسِبُقَشَياَدُةَأَحِدِى ،كاستخداـأفعلالتفضيل"خير"يدؿعمىَسبقيـ(4)"َيِجيُءَأْقَكاـٌ

كعمكىـفيالخيرية.
يـأكلىبالدخكؿمفغيرىـ؛إذاألكصاؼالتيكصفكابيالـيتصفبياعمىالكماؿنَّقاؿالشاطبي:"إ

.(5)مفغيرىـبالمدح"يـأحق إالىـ؛فمطابقةالكصفلبلتصاؼشاىدعمىأنَّ
استُ ،كقدأجمعتاألمة(6)األمةالتجتمععمىضبللةةاإلجماع،كأفَّيدؿبوعمىحجكىذهاآليةمما

،اكتفاًءبتعديلهللاليـ،فثبتتعدالتيـمف(7)الصحابةكقبكؿركايتيـدكفالبحثعفأحكاليـعمىعدالة
                                           

 .ٕٔ،صٙ،جٚٛٗٗأخرجوالبخارؼفيصحيحو،كتابتفسيرالقرآف،بابقكلوككذلؾجعمناكـأمةكسطًا،رقـ(1)

 .٘٘ٙ،صٕ،جٜٜٗأخرجومسمـفيصحيحو،كتابالجنائز،بابفيمفيثنىعميوخيرًاأكشرامفالمكتى،رقـ:(2)

(3 ) ابفعطية، جالمحرر الوجيزينظر: صٔ، نأٜٕ، البيضاكؼ، هللابفعمر)ت:. عبد الديف أنوار ،ق(٘ٛٙصر
.ابفٔٔٔ،صٔبيركت،ج-،تحقيق:دمحمعبدالرحمفالمرعشمي،دارإحياءالتراثالعربيالتنزيل وأسرار التأويل

 .ٕٖٚ،صٔ،جتفسير القرآن العظيمكثير،

(4 ُأشيد،رقـ:( إذا جكر شيادة عمى يشيد ال الشيادات،باب كتاب البخارؼ، .كأخبرجؤٚٔ،صٖ،جٕٕ٘ٙأخبرجو
 .ٖٜٙٔ،صٗ،جٖٖٕ٘ثـالذيفيمكنيـثـالذيفيمكنيـ،رقـ:مسمـ،كتابفضائلالصحاب،بابفضائلالصحابة

،تحقيق:مشيكربفحسفآؿسمماف،دارٔ،طالموافقات،ىػ(ٜٓٚالشاطبي،إبراىيـبفمكسىالمخميالغرناطي)ت:(5)
،تحقيق:دمحمٔ،طمحاسن التأويل ،(ىػٕٖٖٔجماؿالديف)ت:.القاسمي،دمحمٛٗٗ،صٗـ،جٜٜٚٔابفعفاف،

 .ٛٔٗ،صٔق،جٛٔٗٔبيركت،–باسلعيكفالسكد،دارالكتبالعممية

عفيفي،،تحقيق:عبدالرزاؽاإلحكام في أصول األحكام،ىػ(ٖٔٙاآلمدؼ،أبكالحسفعميبفأبيعمي)ت:ينظر:(6)
ج بيركت، صٔالمكتباإلسبلمي، ،ٕٔٔ دمحمبفعمياليمني)ت: الشككاني، إرشاد الفحول إلي ،ق(ٕٓ٘ٔ.
ٔ،طتحقيق الحق من عمم األصول العربي، الكتاب دار عناية، عزك أحمد تحقيق: جٜٜٜٔ، صٔـ، ،ٕٓٗ.

 .ٚٔٗ،صٔ،جمحاسن التأويلالقاسمي،

البرىان  ،(ىػٛٚٗنظر:الجكيني،عبدالممؾبفعبدهللابفيكسف،أبكالمعالي)ت:نقلاإلجماعاإلماـالجكيني،ي(7)
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ىذاالكجوكذلؾ.
قاؿكثيرمفالعمماءإفَّ كأفَّالقكؿالثاني: الصحابة، الكسطفياآليةىـ العدالةاآليةتدؿأفَّاألمة

فكانتتنطبقعمىمفبعدىـفمفبابيانازلةفييـ،كالخطابللجميعالصحابة،كبينكاأنَّ يـخاصة،كا 
نَّ كا  النازؿ؛ الخطاب بأصل كليس كاإلْتباع بيـالقياس مختص ىك بذلؾ:،ما قاؿ الخطيبكممف

(1)البغدادؼ كالسخاكؼ،(2)اآلمدؼك، كالشاطبي، الصبلح، الييتمي(3)كابف كابفحجر كاآللكسيفي(4)، ،
.(5)ركحالمعاني

فيالداللةعمىتعديلهللاكتزكيتوليـ:"كىذاخطابمعالمكجكديفاآليةقاؿابفالصبلحبعدإيراده
.(6)حينئذ"

خاصبالصَّك اآلية في أكلىالخطاب كىـ الخطاب، يشممو مف أكؿ فيـ فرضعمكمو كعمى حابة،
.(7)بالدخكؿمفغيرىـ

 زب رب يئ ىئ نئ﴿ٱ:قكلوتعالىفإفَّ،إضافةإلىماسبقمفداللةاآليةعمىعدالةالصحابة
 اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

الصحابةاتبعكاالرسكؿعمىأفَّدؿَّ﴾زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك
 ىف يث ىث نث مث زث﴿كىذاماشيدهللاليـبو؛إذقاؿ:،فيـأىلاإليمافكاليدػ،كاقتدكابو

كالخطابفيالجزء﴾يك ىك مك لك اك﴿يـأىلاإليماف،ككصفيـهللابأنَّ﴾ىق يف
ذىبإليوأكثرالمفسريفأفَّالثانيمفاآليةكاضحببللبسأفَّ يؤكدما المقصكدبوالصحابة،كىذا
المقصكدبالكسطىـالصحابةالكراـ.

يـالمقصكدكفبالخطابفياآليةكمانَّكبعدفقدظيرتداللةاآليةعمىعدالةالصحابةكفضميـ،كأ
.المفسريفلَّقاؿجُ

                                                                                                                                    

،ٙٓٗ،صٗٓٗ،صٔق،جٛٔٗٔ،تحقيق:عبدالعظيـمحمكدالديب،دارالكفاءمصر،ٗ،طفي أصول الفقو
 .٘ٛٔ،صٔ،جإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول.الشككاني،ٚٓٗص

 .ٙٗ،صالكفاية في عمم الروايةلخطيبالبغدادؼ،ينظر:البغدادؼ،ا(1)

 .ٜٔ،صٕ،جاإلحكام في أصول األحكامينظر:اآلمدؼ،(2)

 ٜ٘،صٗ،جفتح المغيثينظر:السخاكؼ،(3)

 .ٗٓٙ،صٕ،جالصواعق المحرقة عمى أىل الرفض والضالل والزندقةينظر:ابفحجرالييتمي،(4)

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،ىػ(ٕٓٚٔمحمكدبفعبدهللاالحسيني)ت:ينظر:األلكسي،شيابالديف(5)
 .ٗٓٗ،صٔ،ج٘ٔٗٔبيركت،-،دارالكتبالعمميةٔ،تحقيق:عميعبدالبارؼعطية،طوالسبع المثاني

 .ٜٖٚ،صابن الصالح مقدمةابفالصبلح،(6)

 .ٛٗٗ،صٗ،جالموافقاتينظر:الشاطبي،(7)
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،خرػعمىعدالةالصحابةكىيكثيرةكىذاالفيـكاالستنباطمفالعمماءيعضدهكيقكيوداللةاآلياتاأل
فيالبحث.كستأتيتباعاً

 
 : (1)الفرع الثاني: تفسير اآلية وداللتيا عند مفسري الشيعة

 
منيجيـفي،كىكإلىاألئمةِكفسركىاباالعتمادعمىالركاياتالمنسكبة،الشيعةفياآليةـمفسركتكمَّ

:قاؿ:قمتلوفيتفسيرهعفبريدبفمعاكيةالعجميعفأبيجعفر(2)التفسير،فقدركػالعياشي
البقرة:]﴾زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿

.(3)"األمةالكسطى،كنحفشيداءهللاعمىخمقو،كحجتوفيأرضو-أؼاألئمة-قاؿنحف[.ٖٗٔ
 َّ ٍّ ٌّ﴿فيتفسيرقكلوتعالى:"جعفرالصادؽ-كركػأيضًاعفأبيبصيرعفأبيعبدهللا

.(4)"منو-يقصدالصحابة-قاؿ:بماعندنامفالحبلؿكالحراـكبماضيعكا ﴾ُّ
فاألمةالكسطىـاألئمة،كىـشيداءهللاعمىالناس،حسبالركاياتالتيأكردىاالعياشي،كحسبما

يعنىأئمةكسطًاأؼعداًلككاسطة﴾ٰى ٰر ٰذ يي﴿قاؿ:قكلو؛فقد(5)جاءعندالقمي
مخاطبةلؤلئمةبيفالرسكؿكالناسكالدليلعمىأفَّ الحج﴿ليككف-عمييـالسبلـ-ىذا قكلوفيسكرة

نَّ-أنتـ-الرسكؿشييداعميكـ﴾يامعشراألئمة"كتككنكا  يي﴿مانزلتشيداءعمىالناس"كا 

.(6)﴾ٰى أئمة ٰذ

                                           

األئمةىـالمفكضكفبالديفكالقرآفكبيافمعانيو،كقدمنعاألئمةكانتقدكاأفّكمنيجخاصفيتفسيرالقرآفكىلمشيعة(1)
الشيعة حسبزعـالشيعة،كلمتكسعحكؿمنيجيـينظر:العساؿ،دمحمدمحمإبراىيـ،-أؼتفسيراليخرجمفعندىـ

 ابعدىا.كمٖٔٔ،صٕٚٗٔ،ٔ،طاالثنا عشرية ومنيجيم في التفسير

العياشي:ىكدمحمبفمسعكدبفعياشالسمرقندؼ،يقكؿعنوالطباطبائي:عاشأكاخرالقرفالثالثمفاليجرة،أجمع(2)
أّلفإلىيكمنا الشأفمنذ عمماءىذا تمقاه أكثرمفمئتيمؤلف،كتفسيره لو عمىجبللةقدره، كلمفجاءبعده

فيوبطرؼ.ينظرتصديرالطباطبائيلتفسيرالعياشي،العياشي،دمحمبفبالقبكؿمفغيرأفيذكربقدحأكيغمض
 .ٙـ،صٜٜٔٔبيركت،-،تحقيق:ىاشـالرسكليالمحبلتي،مؤسسةاألعممئطتفسير العياشي،مسعكد،

 .ٔٛ،صتفسير العياشيالعياشي،(3)

 .ٕٛ،صتفسير العياشيالعياشي،(4)

(5 كأكثر( أئمة، ثبلثة عاصر المؤلفات، مف الكثير لو كركاتيا، مفسرؼالشيعة كبار مف إبراىيـ، عميبف ىك القمي،
-الكمينيمفالركايةعنو،كتفسيرهأصلأصكؿالتفاسيرعندالشيعة،كركاياتومركيةعفالصادقيفعمييماالسبلـ

 كمابعدىا.ٚ،صٔجتفسير القمي، محقق:القمي،الرضاكالجكاد،ينظرترجمةالقميفيمقدمةتفسيرهلم

 .ٖٙ،صٔ،جتفسير القميالقمي،(6)
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باب أن بعنكاف:)فيالكافي،كقدعنكفالكميني(1)كتابعيـفيىذاالتفسيرمفجاءبعدىـمفالمفسريف
،كأكردالركاياتفيذلؾ،فركػعفبريدالعجميقاؿقمتألبيجعفراألئمة ىم شيداء هللا عمى خمقو(

ٰى ٰر ٰذ يي﴿قكؿهللاتبارؾكتعالى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

،كنحفشيداءهللاتبارؾكتعالىعمىخمقو،قاؿ:نحفاألمةالكسط[ٖٗٔالبقرة:]﴾زئ رئ
[ٛٚالحج:]﴾حضخض جض مص خص حص مس خس حس﴿قاؿتعالى:...،كحججوفيأرضو

هللا كآلو-فرسكؿ عمى-صمىهللاعميو الشيداء كنحف كتعالى، هللاتبارؾ عف بمغنا بما عمينا الشييد
القيامةصدقناه،الناس .(2)كمفكذبكذبناه،فمفصدؽيـك


 مناقشة ورد: 

المقصكدباآليةالكريمةىـ"األئمة"غيرصحيحلعدةعمىأفَّدؿّتاأكردهمفسركالشيعةمفركاياتم
أسباب:

لمذىبيـ،؛أكاًل:القراءةالتيأكردىاالقمي"أئمة"قراءةمكضكعة كالتكجدفيأؼكضعتياالشيعةنصرًة
،كىيتدؿعمىتحريفيـلمقرآف،كىذاكثيركىيكذبكاختبلؽعمىالقرآفالكريـ،مرجعغيرمراجعيـ

القمي.فيتفسير
ؽفقاؿ:"لعفدالعنواإلماـجعفرالص،ريدالعجميثانيًا:الراكيةالتيأكردىاالعياشيكالكمينيىيعفبُ

فكانكاقدفسركالعفاإلماـالصادؽلوبالتقية،كعدلكه،كىذاعمميـمعمعظـركاتيـ،(3)هللابريدًا" ،كا 
مذىب.فمكاعتمدكاماجاءفييـمفطعكفلمابقيليـ

األخرػا الركاية العياشيعفجعفرالصأما أبكبصيرادلتيأكردىا أيضًا،ؽففييا كىكمطعكففيو
ياببل،كبقيةالركاياتالتيتدؿعمىنفسالمعنىكلـأنقميالطكليا،اليصحاالستدالؿبياألنَّ(4)عندىـ
سند.

إفَّ كثالثًا: حينئذ لممكجكديف الكريمة اآلية في فمـالخطاب "األئمة" أما الكراـ، الصحابة يككنكاىـ
فَّ،مكجكديفحيفنزكؿالخطاب فيذلؾالكقت،كا  صرلفعاألمةعمىقَباستثناءعميكلـيكفإمامًا

                                           

،تحقيق:حسيفاألعممي،مكتبةٕ،طالتفسير الصافيىػ(،ٜٔٓٔينظرمثبًل:الفيضالكاشاني،المكلىمحسف)ت:(1)
-الصدر العركسي)ت:ٜٚٔ،صٔق،جٙٔٗٔطيراف، عميبفجمعو عبد الحكيزؼ، .ٕٔٔٔ  تفسير نورىػ(،
إسماعيميافٗ،طالثقمين الرسكلي،مؤسسة ىاشـ تحقيق: ج-، صٔقـ، )ت:ٖ٘ٔ-ٖٗٔ، هللا نعمة الجزائرؼ، .
 .ٜٖٔ-ٖٛٔ،صٔقـ،ج-اءالكتباإلسبلمية،مؤسسةإحيعقود المرجان في تفسير القرآن(،ٕٔٔٔ

 .ٜٔٔ،صٔاألئمةىـالشيداءعمىخمقو،جبابأفَّكتابالحجة،،الكافيالكميني،(2)

 .٘ٚٔ،صرجال الكشيينظر:الكشي،(3)

 كحاؿأبكبصيرحكاؿبريدالعجمييمعنوالصادؽكيعدلوالشيعة..ٖٓٔ،صرجال الكشيينظر:الكشي،(4)
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ألغتالركايات "قد ردصبلحالخالدؼعمىركاياتالكمينيفقاؿ: كقد تخصيصدكفدليل، "األئمة"،
الجميللآليةكخصصتيابدكفدليل،...كقصرتياعمىاألئمةاإلثنيعشرالسابقةىذاالعمكـالمقصكد

.(1)ىذاالتحديدتضييقلمعنىاآليةكتفريغليامفمضمكنيا"عندالشيعةاإلمامية،إفَّ
كبيذاظيرعدـصحةماذىبإليومفسركالشيعة،كثبكتماذىبإليوعمماءأىلالسنةفيتفسيرىذه

مىعدالةجميعالصحابة،كالتيأثبتياالقرآفليـفيآياتأخرػ.اآليةكداللتياع
 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من﴿المطمب الثاني: قولو تعالى: 
 زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي
  [.ٓٔٔآؿعمراف:] ﴾نئ مئ

 
معنى اآلية وداللتيا عمى عدالة الصحابة: :الفرع األول

صيغةتفضيل،«خير»اآليةصريحةالمعنىفيداللتياعمىخيريةىذهاألمةعمىغيرىامفاألمـ،فػ
.(3)،كالمقصكدبالخيريةىك:عدالةىذهاألمةكفضميا(2)يـخيرمفجميعاألمـصريحفيأنَّكاآليةنّص

كاختمففيالمقصكدب"كنتـ"فياآلية،عمىقكليفأساسييف:
،كذلؾماركؼعفعمربفالخطابالخطابفياآليةخاصبصحابةرسكؿهللا:أفَّالقكؿاألكؿ
ركػالطبرؼعفعمربفالخطابكابفعباس فقد كبعضالتابعيف،  ين ىن من﴿قاؿ:
:لكشاءهللالقاؿ:"أنتـ"،قاؿعمر﴾خي حي جي يه ىه مه جه

،كمفصنعمثلصنيعيـ،كانكاخيرفكناكمنا،كلكفقاؿ:"كنتـ"فيخاصةمفأصحابرسكؿهللا
أمةأخرجتلمناس،يأمركفبالمعركؼكينيكفعفالمنكر".

عفعمر أنَّكركػالطبرؼأيضًا كال﴾مه جه ين ىن من"﴿وقاؿ: تككفألكلنا قاؿ:
تككفآلخرنا".

،فقرأ(4)قاؿفيحّجةحّجياكرأػمفالناسِرَعةسيئةعمربفالخطابكعفقتادةقاؿ:ُذكرلناأفَّ
                                           

عماف،-،دارعمارالكميني وتأويالتو الباطمة لآليات القرآنية في كتابو أصول الكافيالدؼ،صبلحعبدالفتاح،الخ(1)
 .ٔٚـ،صٕٚٓٓ

(2 المختار)ت:( بف األميف دمحم الفكرأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،ق(ٖٜٖٔالشنقيطي، دار ،-
 .ٜٕٙ،صٚـ،جٜٜ٘ٔبيركت،

(3 ) جالبيانأضواء الشنقيطي، صٔ، الغرناطي)ت:ٓٚ، المخمي مكسى بف إبراىيـ الشاطبي، كينظر، ،ق(ٜٓٚ.
 .ٚٗٗ،صٗـ،جٜٜٚٔمصر،-،تحقيق:مشيكربفحسفآؿسميماف،دارابفعفافٔ،طالموافقات

 .ٖٛٛ،صٛجلسان العرب،فبلفسيءالرعة:أؼقميلالكرع"،ابفمنظكر،قاؿابفمنظر:"(4)
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هأفيككفمفتمؾاألمة،اآلية.ثـقاؿ:ياأيياالناس،مفسرَّ﴾مه جه ين ىن من﴿ٱٱىذه
.(1)فميؤدشرطهللامنيا

َقاَؿ:[ٓٔٔآؿعمراف:] ﴾مه جه ين ىن من﴿فيقكلوتعالى:كركػأحمدعفابفعباس
.(2)مفمكةإلىالمدينة""ىـالذيفىاجركامعالنبي
اآليةنازلةفيبعضالصحابة:"فيذاكموقكؿاألقكاؿالتيتدؿعمىأفَّبعضقاؿابفعطيةبعدإيراده

،فاإلشارةبقكلو﴿أمة﴾إلىأمة﴾ين ىن من﴿اآليةنزلتفيالصحابة،قيلليـ:كاحد،مقتضاهأفَّ
.(3)ىؤالءىـخيرىا"دمحممعينة،فإفَّ

ةمفإضافةالصفةإلىالمكصكؼ:"إضافةخيرإلىأمّكقدماؿإلىىذاالقكؿالطاىربفعاشكر،فقاؿ:
أمّ باةٍخيرأمّةًأؼكنتـ فالمراد الصحابةكالشؾأفَّ،ألمةالجماعة،كأىلالعصرالنبكؼأخرجتلمناس،

ألفَّ أفضلالقركفالتيظيرت؛ ىدؼكانكا اليماثمو عميو كألفاليدؼالذؼكانكا أفضلالرسل، رسكليـ
.(4)"أصحابالرسلالذيفمضكا

،كتبعوالخطابفياآليةكاردفيصحابةرسكؿهللااالتفاؽعمىأفَّإلىالمفسريفكقدنسبالجكيني
.(5)عمىذلؾابفالصبلح

.(6)الصحابةىـالمخاطبكففياآليةكاليدخلمعيـمفَبعَدُىـإالبقياسكدليلآخر"قاؿالشاطبي:"إفَّ
"أْثبتهللاليـ:كقاؿابفحجرالييتميفيبيافاعتقادأىلالسنةكالجماعةفيالصحابةتحتىذهاآلية

.(7)الخيريةعمىسائراألمـكالشيءيعادؿشيادةهللاليـبذلؾ"
كابف(8)كىكمارجحوالطبرؼ،،كاليختصبفئةمعينةمنياالخطابعاـفيأمةدمحمأفَّالقكؿالثاني:
ىذهاآليةعامةفيجميعاألمة،ألقكاؿفيالمقصكدباألمة:"كالصحيحأفَّابعدإيراده:كثيرحيثقاؿ

الذيفبعثفييـرسكؿهللا الذيفكلبحسبو،كخيرقركنيـ الذيفيمكنيـثـ ثـ كتبعيما(9)"يمكنيـ، .
                                           

 .ٕٓٔص-ٔٓٔ،صٚ،جعن تأويل آي القرآن، جامع البيان الطبرؼ(1)

 ،كقاؿمحققكالمسندإسنادهحسف.ٖٗٗ،ص٘،جٕٖٖٔ،رقـ، مسند أحمدأحمدبفحنبل(2)

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ىػ(،ٕٗ٘ابفعطية،عبدالحقبفغالببفعبدالرحمفبفتماـاألندلسي)ت:(3)
 .ٜٛٗ،صٔق.،جٕٕٗٔافيدمحم،دارالكتبالعممية،بيركت،،تحقيق:عبدالسبلـعبدالشٔ،طالعزيز

(4 دمحمالطاىر)ت:( عاشكر، التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير ،ق(ٖٜٖٔابف
 .ٜٗ،صٗـ،جٜٗٛٔتكنس،–،الدارالتكنسيةالكتاب المجيد"

 .ٜٖٚ،معرفة أنواع عموم الحديث.ابفالصبلح،ٖٓٗ،صٔ،جالبرىان في أصول الفقوينظر:الجكيني،(5)

 ،بتصرؼ.ٚٗٗ،صٗ،جالموافقاتالشاطبي،(6)

 .ٗٓٙ،صٕ،جالصواعق المحرقة عمى أىل الرفض والضالل والزندقةابفحجرالييتمي،(7)

 ٗٓٔ،صٚ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرؼ،(8)

 .ٜٗ،صٕ،جالعظيمتفسير القرآن ابفكثير،(9)
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الشككاني،حيثقاؿ:"ىذهالخيريةمشتركةمابيفأكؿىذهاألمةكآخرىابالنسبةإلىغيرىامفاألمـ،
فكانتمتفاضمةفيذاتبينيا،كماكردفيفضلالصحابةعمىغيرىـ"  .(1)كا 

فكافأصموخطابألصحابالنبيجميعأمةدمحمالخطابيعـّإفَّ"جاجفقاؿ:أماالزّ ."(2)كا 
كدالةاآليةخاصةفيصحابةالنبي،ماذىبإليوالكثيرمفالمفسريفكىك؛فعمىالقكؿاألكؿ

كذلؾماكردتبوالركاياتعفعمركابف-كماسبقبيانوالخيريةترجعلمعدالة-عمىفضميـكعدالتيـ
 أكلى كىك فإفَّعباسكالتابعيف، الثاني القكؿ فرضصحة كعمى كالترجيح، تشمميـبالقبكؿ مف أكؿ

ؿمفحققالخيريةىـالصحابةالكراـ،ألنيـصحابةنبيياكىـخيراألمة،كىـحممةالرسالة،كىـأكَّ
بشيادةهللاليـفيآياتكثيرة.،كذلؾشرطهللاليذهالخيرية

عندالمفسريف،كالعدالةثابتةلمصحابةفياآلية،كماثبتتفيفاآليةدالةعمىعدالةالصحابةكخيريتيـ
رضيهللاعنيـكأرضاىـ.-اآليةالسابقة،كسيأتيمزيدمفاآلياتالتيتؤكدعدالةالصحابةالكراـ


 الفرع الثاني: تفسير اآلية وداللتيا عند مفسري الشيعة: 

 من﴿ٱعميوالسبلـ:-اؿقرأتعندأبيعبدهللاركػالقميفيتفسيرىذهاآليةبسندهعفابفسنافق
] ﴾مه جه ين ىن فقاؿأبكعبدهللآٔٔآؿعمراف: ،]المؤمنيف يقتمكفأمير أمة خير :

كالحسيف خير-كالحسف )كنتـ نزلت قاؿ: كيفنزلت؟ فداؾ ُجِعْمُت القارؼ: فقاؿ السبلـ؟ أئمة عمييـ
.(3)﴾ىييي مي خي حي جي يه ىه﴿أخرجتلمناس(،أالترػمدحهللاليـ:

أخرجتلمناس(،قاؿ:ىـأئمة)كنتـخيرفيقراءةعمي"قاؿ:كركػالعياشيعفأبيعبدهللا
.(4)"آؿدمحمصمىهللاعميوكآلو

قاؿالطكسيفيتفسيره)التبياففيتفسيرالقرآف(بعدأفنقلأقكاؿالمفسريفمفأىلالسنةفيتفسير
أكثرىابخبلؼىذهالصفة؛بليجكزأفيككفالمرادبوجميعاألمة؛ألفَّىذهاآليةقاؿ:"ىذاالخطابال

فياألمةكمتىكافالمرادبيابعضاألمة،فنحفنقكؿإفَّ،فيأمربالمنكركينيىعفالمعركؼفييام
.(5)الدليلعمىعصمتو"مفىذهصفتو،كىكمفدؿَّ

                                           

 .ٕ٘ٗ،صٔق،جٗٔٗٔبيركت،-،دارابفكثيرٔ،طالقديرفتح ،ق(ٕٓ٘ٔالشككاني،دمحمبفعمياليمني)ت:(1)

عرابوالزجاج،(2)  ،بتصرؼ.ٙ٘ٗ،صٔ،جمعاني القرآن وا 

فيكاألصفى،كىذهالركايةىيالتياعتمدىامعظـمفسرؼالشيعةمثلتفسيرالصآٔ،صٔ،جتفسير القميالقمي،(3)
 كنكرالثقميفكالعياشي،كغيرىـ.

(4 ) ىاشـٜ٘ٔ،صٔ،جتفسير العياشيالعياشي، البحراني، تحقيق:مجمكعةمفٕ،ط، البرىان في تفسير القرآن، ،
 .ٕٜ،صٕـ،جٕٙٓٓبيركت،-العمماء،مؤسسةاألعمميلممطبكعات

،ٕ،تحقيق:أحمدحبيبقصيرالعاممي،جتفسير القرآنالتبيان في ،(ٓٙٗالطكسي،أبكجعفردمحمبفالحسف)ت:(5)
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المقصكدكبذلؾفقدفسركا،الفصلاألكؿالعصمةعندالشيعةىيلؤلئمة،كماسبقبيانوفيكمعمكـأفَّ
األئمة.أّنيـاآليةب

تفسيرباطلكاليمكف العربية، المغة المخالفلقكاعد التفسيرالباطفلآلية فيذا ألنَّقبكلو؛ تخصيصو
تحريفلمقرآف.،أماالركايةالثانيةفييلآليةبغيرمخصص

فإفَّ بعضمفسركبيذا إليو ذىب ؼما السنة الحقأفَّمفأىل ىك الصحابة ىـ باآلية المقصكد
كالصكاب.

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿المطمب الثالث: قولو تعالى: 
 [.٘٘المائدة:]﴾ خف حف جف
 
بفالصامتجاءفيسببنزكؿاآليةأفَّ حاربتالنبيعبادة مفبنيقينقاعلما ككافتبرأ

.(1)حميفيـفنزلتاآليةفيو"
 

 : تفسير اآلية وداللتيا عمى عدالة الصحابة عند مفسري أىل السنة:  الفرع األول
هللاتعالى بقكلويعني هللاكرسكلو،﴾حط مض خض حض جض مص﴿: إال ناصر ليسلكـ أؼ

.(2)يـيقيمكفالصبلةكيؤتكفالزكاةكالمؤمنكفالذيفصفتيـأنّ
تحتملأفتككفعامةفيالمؤمنيفكتحتملأفتككفخاصةبشخصمعيف،قيل:﴾حط مضكقكلو:﴿

.(3)ىكأبكبكر.كقيل:عميبفأبيطالب
مفالييكد،فكلمنيا:أنيانزلتبعدأفتبرأعبادةبفالصامتأسبابياعامة؛لعدةكرجحالرازؼأنَّ

فيككليلممؤمنيف.كقاؿ:"كعمىىذافقكلو: صفة﴾ مغ جغ مع جع مظ﴿مفكافمؤمنًا
لكلالمؤمنيف.

 :اآلتية وداللة اآلية عمى عدالة الصحابة وفضميم من الوجوه
كنصرةكنصرتو،،كالمؤمفمأمكربمحبةديفهللاكرسكلو(4)معنىالكاليةفياآليةىكالمحبةكالنصرة-أ

المؤمنيف،كأكلىالناسدخكاًلفيالخطاب"بالمؤمنيف"ىناىـالصحابةالكراـ.
                                                                                                                                    

 .ٚ٘٘ص

 .ٕٗٗ،صٓٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبرؼ،(1)

 .ٕٗٗ،صٓٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرؼ،(2)

(3 ) الرازؼ)ت: عمر بف دمحم هللا عبد أبك طمفاتيح الغيب،ىػ(ٙٓٙالرازؼ، العربيٖ، التراث إحياء دار بيركت،-،
 .ٖٖٛ،صٕٔق،جٕٓٗٔ

 .ٖٗٛ،صٕٔ،جمفاتيح الغيبالرازؼ،(4)
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النبي-ب فيعصر المؤمنيف كميزت اآلية الصحابة-نزلتىذه المنافقيف-أؼ الرازؼ:،عف قاؿ
يـماكانكاأنَّإالَّ،يـكانكايدَّعكفاإليمافألنَّ؛"كالمرادبذكرىذهالصفاتتمييزالمؤمنيفعفالمنافقيف

ظير،(1)"كاتكالزككاتممداكميفعمىالص يبقإالَّالمنافقكففإذا لـ المؤمنيفخالصيكانكشفأمرىـ
 الكراـ؛اإليماف الصحابة الصحابة،كىـ مكاالة بعضًا،،كمحبتيـ،فأكجبتاآلية بعضيـ كنصرتيـ

كمكاالةكمحبةمفيجيءبعدىـليـ.
 ملىل يك ىك مك لك﴿قاؿتعالى:الخطابفياآليةيقصدبوعمكـالمؤمنيف،-ج
﴾[ "إنَّك [ٔٚالتكبة: اآلية: الممؾ،عفأبيجعفرقاؿ:سألتوعفىذه ماركػالطبرؼبسندهعفعبد

الذيفيقيمكفالصبلةكيؤتكفالزكاةكىـراكعكف"،قمت:مفالذيفآمنكا؟ كليكـهللاكرسكلوكالذيفآمنكا
مفالذيفآمنكاقاؿ:الذيفآمنكا!قمنا:بمغناأنَّ  .(2)يانزلتفيعميبفأبيطالب!قاؿ:عميٌّ

ذاكافالصحابةبعضيـأكلياءبعضفمفبابأكلىأنَّ يـأكلياءلمفيأتيبعدىـمفالمؤمنيفالمتبعيفكا 
 خم حم جم يل ىل مل خل﴿قاؿتعالى:كالدعاءليـ،،كالمحبة،كذلؾبالنصرة،لديفهللا
﴾مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
اَعُة؟كَعْفَأَنِسْبِفَماِلٍؾ،َقاَؿ:َجاَءَرُجٌلِإَلىَرُسكِؿهللِا[.ٓٔالحشر:] َفَقاَؿ:َياَرُسكَؿهللِاَمَتىالسَّ

اَعِة؟»َقاَؿ: هللِاَكَرُسكِلِو،َقاَؿ:«َكَماأَْعَدْدَتِلمسَّ َقاَؿَأَنٌس:َفَماَفِرْحَنا،«َفِإنََّؾَمَعَمْفَأْحَبْبتَ»َقاَؿ:ُحبَّ
 ِمْفَقْكِؿالنَِّبيِّ َفَرًحاَأَشدَّ ـِ ْسبَل اإْلِ هللَاَكَرُسكَلُو،َكَأَبا«َؾَمَعَمْفَأْحَبْبتََفِإنَّ:»َبْعَد َقاَؿَأَنٌس:َفَأَناُأِحب 

أَْعَمْلِبَأْعَماِلِيـْ ـْ ْفَل ،َكاِ  ـْ َبْكٍرَكُعَمَر،َفَأْرُجكَأْفَأُككَفَمَعُي
(3). 

يتاءالزكاةكالخضكع(أكؿم فتنطبقعميوىذهكالصفاتالتيذكرتيااآليةلممؤمنيف)إقامةالصبلةكا 
 جنحن يم ىم مم خم حم جم﴿:الصفاتىـالصحابةالكراـبشيادةهللاليـفيقكلوتعالى

[.ٜٕالفتح:]﴾يهجي ىه مه جه ين ىن من خن
كىذهالصفاتتدؿعمىعدالتيـكخيريتيـكفضميـ.

 
 
 
 
 

                                           

 .ٕٖٛ،صٕٔ،جمفاتيح الغيبالرازؼ،(1)

 .ٕ٘ٗ،صٓٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرؼ،(2)

 .ٖٖٕٓ،صٗ،جٜٖٕٙحب،رقـ:أخرجومسمـفيصحيحو،كتابالبركالصمةكاآلداب،بابالمرءمعمفأ(3)
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 : تفسير اآلية عند مفسري الشيعة: نيالفرع الثا
ككاليتوحسبظنيـ،كأكردكاالركاياتفيىذهاآليةاعتمدعميياالشيعةكثيرًافيإثباتإمامةعمي

.(1)كىكراكعمفطرؽالشيعةكطرؽالسنةقصةتصدؽعمي
ببلفصل.:ىذهاآليةمفأكضحالدالئلعمىصحةإمامةعميبعدالنبي(2)قاؿالطبرسي

:أكجوكذلؾمفعدة
المقصكدىذاالمعنىالغيرهغة،كمايدؿعمىأفَّوالمتصرؼكالمدبرفيالمّداللةكممةالكليأنَّ:األول
ماالتيتفيدالحصربيذاالمعنىدكفالمعنىاآلخركىكالمكاالةفيالديفكالمحبة.كممةإنَّ
أفَّالثاني كالخاصة: بػ﴿كعمىأفَّ(3)الركاياتكردتمفطريقالعامة الذيفآمنكا﴾ىكعمي؛المقصكد

لنزكؿاآليةفيولّماتصدؽبخاتموكىكراكع،كالجمعفي﴿كالذيفآمنكا﴾يقصدبوالكاحدىكعمي؛كذلؾ
أىلالمغةقديعبركفبمفعالجمععفالكاحدعمىسبيلالتفخيـكالتعظيـ.أفَّ

إنماكليكـ﴾غير﴿كالذيفآمنكا﴾،المخاطبيف﴿المضاؼغيرالمضاؼإليوفياآلية،أؼأفَّالثالث:أفَّ
.(4)ماكليكـخطابلممؤمنيف،ك﴿الذيفآمنكا﴾ىكعميفإنَّ
،أسيبالفخرالرازؼفيإبطاؿىذهاألكجوكغيرىاكداللتياعمىكاليةعميببلفصلبعدالنبيقدك

بكبلـجميلدقيقأذكربعضوباختصار.
كتطمقعمىالتصرؼ،كىناالكالية،غةتطمقعمىالمحبةكالمناصرةالكاليةفيالمّأفَّ:الفخرالرازؼيقكؿ

الخطابفياآلياتالسابقةكالبلحقةقصدبالكاليةفيوالمحبةبمعنىالمحبةكالمناصرةلعدةأدلةمنيا:أفَّ
كالمناصرة تعالى: قاؿ  ﴾مهىهيه جه ين ىن﴿ إلى قىله﴾ ىميم مم خم حم جم﴿،

أنَّمفأكضحاألدلةعمىأفَّكىذا. ٱ[ٔ٘المائدة:] ولكصحالمقصكدىناىكالمحبةكالمناصرة،كمنيا
أفيككفداللةاآليةعمىكاليةعمي ،لمـز ماماًككليًالممؤمنيفعميٌّ كىذالـيقموفيحياةالنبيا 

منوأيضًاأّفيككفعمٌيكليًاعمىالرسكؿملسو هيلع هللا ىلص،كىذاباطل  .(5)أحدكغيرصحيح،كيمـز

عميًاتصدؽكىكراكع،فقدأكردىاابفكثيركاممةفيتفسيره،االكجوالثاني:كىيالركاياتالكاردةأفَّأمَّ
                                           

،ٕ،ج، تفسير الصافي،الكاشانيٚ٘٘،صٖ،جالتبيان.الطكسي،ٖٚ٘،صٔ،جتفسير العياشيينظر:العياشي،(1)
 كمابعدىا،كغيرىامفالتفاسيرالشيعية.ٗٗص

لوبالثقةكالعمـ،لقبوىكالطبرسي:(2) أبكعميالفضلبفالحسفالمشيكربالطبرسي،مفكبارعمماءالشيعةكشيدكا
الشيعةبأميفاإلسبلـ،ألفالكثيرمفالكتبكمفأشيرىامجمعالبياففيتفسيرالقرآففيعشرةأجزاء.تكفيسنة:

 .ٜٜٖص-ٜٖٛ،صٛجأعيان الشيعة، ىػ،ينظرترجمتو:األميف،ٔٙ٘

 أىلالسنة،كالخاصة:الشيعة.:العامة(3)

أبكعميالفضلبفالحسف)ت:(4) بيركت،-،دارالمرتضىٔ،طمجمع البيان في تفسير القرآنىػ(،ٛٗ٘الطبرسي،
 .باختصار.ٜٕٛ،صٗـ.جٕٙٓٓ

 .ٜٗ-ٕٜ،صٙ،جمفاتيح الغيبينظر:الرازؼ،(5)
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ىذامفحيث،(1)كمية؛لضعفأسانيدىاكجيالةرجالياثـعمقعمييابقكلو:"كليسيصحشيءمنيابال
السند،أماالمتففقدردهالفخرالرازؼمفعدةكجكه:

وأدػ[فمكأنَّٖٗالبقرة:]﴾ىن نن﴿الزكاةاسـلمكاجباللممندكببدليلقكلوتعالى::أفَّاألول
أكؿأكقاتالكجكب،كذلؾعندأكثررأداءالزكاةعفالزكاةالكاجبةفيحاؿككنوفيالرككعلكافقدأخّ

العمماءمعصية،كأنَّ .واليجكزإسنادهإلىعميٍّ
الثاني البلئقبعميٍّ أفيككفمستغرؽالقمببذكرهللاحاؿمايككففيالصبلة،كالظاىرأفمف:َأفَّ

كافكذلؾفإنواليتفرغالستماعكبلـالغيركلفيمو.
:أفَّالثالث أفاليفعلذلؾ.دفعالخاتـفيالصبلةلمفقيرعمٌلكثيٌر،كالبلئقبحاؿعميٍّ
كاففقيرًاكلـيكفلوماؿتجبالزكاةفيو.والمشيكرأنَّ:أفَّالرابع

بفأبيطالب،لكنواليتـاالستدالؿباآليةإالإذاتـأفّ:ىبأفّالخامس المرادالمرادبيذهاآليةعمي 
.(2)بالكليىكالمتصرؼالالناصركالمحبكقدسبقالكبلـفيو

بفأبي كردمفالركاياتفيشأفتصدؽعميِّ كبكبلـاإلماميفابفكثيركالرازؼثبتعدـصحةما
طالبكىكراكع.

أنَّ كذلؾ صحيح؛ غير فيك الثالث: الكجو قاؿ:كأما تعالى  يك ىك مك لك﴿و

[.ٔٚالتكبة:]﴾ملىل
لنفسو،كحتىعمىمعنىأفّكلإنسافكلي المؤمنيفبعضيـلبعض،كليسالمقصكدأفَّكاليةفثبتت

صحيح فيك لنفسو كلي النار،المؤمف مف لينقذىا نفسو يتكلى إنساف نصرة،فكل لنفسو تكليو كمف
فجازعمىالكاحدعمىسبيلالتعظيـلكنوكأيضاً،يتيـالمؤمنيفككال كماقاؿالرازؼحملألفاظالجمعكا 

هللاذكرالمؤمنيفالمكصكفيففيىذهاآليةمجازالحقيقة،كاألصلحملالكبلـعمىالحقيقةخاصةأفَّ
الجمعفيسبعةمكاضعىيقكلو:  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿ٱبصيغة

.(3)[٘٘المائدة:] ﴾خف حف جف مغ جغ
كافعميبفأبيطالبكممااستدؿبوالفخرالرازؼإلبطاؿاستدالؿالشيعةبيذهاآليةأيضًا:أفَّ

أعرؼبتفسيرالقرآفمفىؤالءالركافض،فمككانتىذهاآليةدالًةعمىإمامتوالحَتجبيافيمحفلمف
.يةعمىكاليةعمي.كىذامفأقكػالكجكهعمىبطبلفماذىبكاإليومفداللةاآل(4)المحافل

                                           

 .ٕٙٔ،صٖج،تفسير القرآن العظيمابفكثير،(1)

 .ٖٙٛ،صٕٔ،جمفاتيح الغيبالرازؼ،(2)

 ،بتصرؼ.ٖ٘ٛ،صٕٔ،جمفاتيح الغيبالرازؼ،(3)

 ،بتصرؼ.ٖ٘ٛ،صٕٔ،جمفاتيح الغيبالرازؼ،(4)
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.كعمماَءناالكراـفرحـهللاصحابَةرسكلنا


 مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿: قولو تعالى: المطمب الرابع
 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 [.ٓٓٔالتكبة:]﴾ٰذ يي

الفرع األول: تفسير اآلية وداللتيا عمى عدالة الصحابة: 


،كمفاتبعيـمفالصحابة،كاألنصار،المياجريف،جميعاًعمىعدالةالصحابةىذهاآليةتدؿّ
اكتفاًءعفكسأبّيففيىذاالمطمبكجوداللةاآليةالمذككرةعمىعدالةالمياجريفكاألنصار،كالمؤمنيف

.الفصلالثالث إعادةذكرىذااألمرفي
رقكامنازليـكأكطانيـ،كىـمفىاجرمفمكةإلىكعشيرتيـ،كفا،جركاقكميـالمياجركف:ىـالذيفى

المدينةالمنكرة.
.(1)َكآَكْكاأصحابو،عمىأعدائوالذيفنصركارسكؿهللاأىلالمدينةاألنصار:ىـ

كاختمفالمفسركففيالمرادبالسابقيفاألكليفمفالمياجريفكاألنصارعمىأربعةأقكاؿ:
القبمتيف.ىإلى:أنيـمفصمّاألول
بدرًا.دَيِ:أنيـمفشَالثاني
.(2):أنيـأىلبيعةالرضكافالثالث
أنَّالرابع كالنصرة،قاؿالرازؼ:: يـالسابقكففياليجرة،كفيالصحيحعندؼأنَّ"يـالسابقكففياليجرة

وفبقيالمفعمجمبًلإالأنَّيـسابقكففيماذا،وذكرككنيـسابقيفكلـيبيفأنَّؿعميوأنَّدُالنصرة،كالذؼيَ
فكجبصرؼذلؾالمّ مياجريفكأنصارًا، بككنيـ كىككصفيـ مياجريفكأنصارًا؛ بوصاركا فعإلىما

عف لئلجماؿ إزالًة كالنصرة؛ اليجرة في األكلكف السابقكف منو المراد يككف فكجبأف كالنصرة، اليجرة

                                           

(1 ) الطبرؼ، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: صٗٔ، )ت:ٖٗٗ، مسعكد بف دمحمالحسيف أبك البغكؼ، .
طالقرآنمعالم التنزيل في تفسير ،ىػ(ٓٔ٘ بيركت،ٔ، التراثالعربي، إحياء دار الرزاؽالميدؼ، عبد تحقيق: ،
 .ٕٖٛ،صٕىػ،جٕٓٗٔ

.ابفأبيحاتـ،عبدالرحمفبفدمحمٖٚٗص-ٖ٘ٗ،صٗٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر:الطبرؼ،(2)
مكتبٖ،طتفسير ابن أبي حاتم،ق(ٕٖٚالتميمي)ت دمحمالطيب، أسعد تحقيق: الباز، نزار ق،ٜٔٗٔالسعكدية،-ة

ٛٙٛٔ،صٙج البغكؼ، جمعالم التنزيل في تفسير القرآن. )ٖٔٛ،صٕ، دمحمرشيد رضا، .ٖٔ٘ٗ تفسير ىػ(،
 .ٕٔ،صٔٔـ،جٜٜٓٔ،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،المنار
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.(1)"فع..المّ
البابىكمفاختبلؼالتنكع،فقكؿالرازؼيدخلفيوماسبقومف االختبلؼفيىذا كالذؼأراهأفَّ

كالمقبمتيف،كىـشيكدغزكةبدر،كىـأىلبيعةاألقكاؿ،فالسابقكفمفالمياجريفكاألنصارىـالذيفصمّ
الرضكاف،فأشملاألقكاؿىكقكؿاإلماـالرازؼ.

:بقيةالمياجريفكاألنصارسكػالسابقيفاألكليف.فقاؿالبغكؼ:"قيلبإحسافأماالذيفاتبعكىـ
القيامة.جرةأكالن كقيل:ىـالذيفسمككاسبيلاإليمافكاليِ صرةإلىيـك

.(2)"كقاؿعطاٌء:ىـالذيفيذكركفالمياجريفكاألنصاربالترحـكالدعاء
بيفىذهاألقكاؿفالذيفاتبعكىـبإحساف:ىـالصحابةالذيفاتبعكاالسابقيففياليجرةةكالتعارضحقيقي
كماقاؿالطبرؼ.(3)كالجيادكالمكاالة

فيالصحابةالمتأخريفالذيفاتبعكااألكليفمفالمياجريفقاؿصاحبالمنار:"كلفعاالتباعفييانّص
صيغةالماضي،فبليدخلفيعمكموالتابعكفالذيفتمقكاكاألنصارفيصفتييـ:اليجرةكالنصرة،كىكب

الديفكالعمـمفالصحابة،كلـينالكاشرؼالصحبةكاليجرةكالنصرة،كتسميةىؤالءبالتابعيفاصطبلحية
.(4)إلىالرفيقاألعمىحدثتبعدنزكؿالقرآفكانتقاؿالنبي

فيأفَّ ألكليفكالذيفاتبعكىـفياإليمافكاليجرةكالجياد...قدالطبقاتالثبلثمفالسابقيفاكاآليةنصٌّ
ِثيَفيقكؿ:إفَّ"ة....كقاؿ:فازكاكميـبرضاءهللاككعدهليـبالجنَّ ذاكافبعضاْلُمَحدِّ مفاتفقالشيخافكا 

قدجازقنطرةالجرح،فماذايقاؿفيمف–أؼاعتمداعميوفيأصكليماالمسندة–عمىتعديموفيالركاية
.(5)"ورضيعنيـكرضكاعنو؟كشيدليـبأنَّليـهللاعدَّ

ال فيىذا كتبعتيا عنو، كرضكا رضيهللاعنيـ الكراـ الصحابة جميع بتعديميا تشمل اآلية مدحفيذه
 جخ مح﴿: قاؿتعالىفيآخراألنفاؿ،كالنصعمىعدالتيـجميعًااآلياتاألخيرةمفسكرةاألنفاؿ

 جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
[.٘ٚ-ٗٚاألنفاؿ:] ﴾هن من خن حن جن مم حمخم جم

                                           

 .ٕٚٔ،صٛ،جمفاتيح الغيبالرازؼ،(1)

 .ٕٖٛ،صٕ،جمعالم التنزيلالبغكؼ،(2)

 .ٖٚٗ،صٗٔ،ججامع البيانلطبرؼ،ا(3)

 .ٖٔ،صٔٔ،جتفسير المناررضا،(4)

 .٘ٔ،صٔٔ،جتفسير المناررضا،(5)
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱٱكقدقاؿتعالىفيأكؿالسكرة:

 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 (ٗ-ٕ)األنفاؿ: َّ ىف يث ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت


المياجريف طبقة الصحابة، الطبقاتالثبلثمف شممت اآلية جاء،فيذه مف كطبقة األنصار، كطبقة

 جف﴿بعدىـمفالصحابة،بالمدحككصفاإليمافالمبلصقليـ،كعبرتعفالطبقةالثالثةبقكليا:
.﴾خك حك جك مق حق مف خف حف

اآلتية:األكجوفظيرتعدالةالمياجريفمف
شيدهللاليـباإليماف.-ٔ
﴿كىاجركا﴾.:ىجرتيـكقبميابقكلوزكىهللا-ٕ
هللابأنيـطمبكاسبيموبجيادىـ،كىيشيادةعمىإخبلصيـ.كصفيـ-ٖ

 مفاآلياتمفاآلتي: فتظيرعدالتيـ األنصار لمنبي-ٔأما هللاباإليمافكالنصرة نصرةكصفيـ ؛
لرضكافهللااليبغكفمفكرائيامنفعةدنيكية.

ـالمؤمنكفحقًا﴾.بصدؽإيمانيـفقاؿ﴿أكلئؾى-المياجريفكاألنصار-شيدهللالمجمعيف-ٕ
كعدىـهللابالمغفرةكاألجرالكبير.-ٖ

يياجرفيذلؾالكقتمفالصحابةفإفَّ مفآمفكلـ باإليمافأما ككذلؾ،اآلياتأثبتتكشيدتليـ
عمىعدالةجميعإذففاآليةتنّص،شيدتلمفآمفبعدذلؾكىاجر﴿كالذيفآمنكامفبعدكىاجركا﴾

ثـباقيالصحابة.،يفكاألنصارالصحابةبدءًابالمياجر
بشأفتفسيرياالكساكسكمّالصحابة،حيثقطعتككذلؾنصتآياتسكرةالحشرعمىعدالةكلّ

جميع آياتظاىراتمحكماتعدالة في كبينت الكراـ، الصحابة لكل العدالة كشمكؿ السابقة اآليات
المياجريف بعدىـ،كاألنصار،الصحابة، جاء قاؿ،كمف  هت مت خت حت جت﴿تعالى:

 حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 ىل مل خل من خن حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
[.ٓٔ–ٛالحشر:] ﴾مي خي حي جي
كأنَّفأثنتعمىالمياجريفبأنَّ يـينصركفهللاكرسكلويـمخمصكفتعالىيبتغكفثكابوكمغفرتو،
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كأعماليـ.،كأقكاليـ،كيشملذلؾصدقيـفياعتقادىـ،كيجاىدكففيسبيميما،ثـشيدتليـبالصدؽ
بأنَّ لؤلنصار شيدت اإليمافثـ دار أىل ككأنَّ،يـ لئليماف، أىل بأيـ إلخكانيـيـنّكصفتيـ محبكف

بالمفمحيف،المؤمنيف ثـكصفتيـ لكجوهللاتعالى، مفالبخل،مؤثركفعمىأنفسيـ تخمصكا كبذلكا،إذ
أمكاليـفيسبيلهللاتعالىكأنفقكاعمىإخكانيـالمياجريف.

ثـأثنتاآليةعمىمفجاءبعدىـمفالصحابةكاتبعكىـكأحبكىـ،ككلالمتأخريفمفالصحابةكانكا
أبغضالصحابةلصحبتيـ؛بلكانكايحفظكفيفليـ،كلـيعرؼأفَّعمىطريقالصحابةمحب صحابيًا

حقالصحبةحتىفيأثناءالمشاكلالتيتقعبينيـ.
الصحابةكتبعيـكاستغفرليـ.كمفجاءبعدىـيدخلفيومفاألمةمفأحبَّ

بْبغكؼركػال ُمَحمََّد َأَتْيُت َقاَؿ: ِزَياٍد ْبِف ِفيعفأبيصخرُحَمْيِد َقْكُلَؾ َما َلُو: َفُقْمُت اْلُقَرِظيَّ َكْعٍب َف
.َفُقْمُت:ِمْفَأْيَف؟َفَقاَؿ:َجِميُعَأْصَحاِبَرُسكِؿهللِاَأْصَحاِبَرُسكِؿهللِا ـْ َكُمِسيُئُي ـْ ِفياْلَجنَِّةُمْحِسُنُي

 َتَعاَلى: هللِا َقْكَؿ اْقَرْأ َقاَؿ َىَذا؟ َقاَؿ:-﴾جم يل ىل مل خل﴿َتُقكُؿ ِإَلىَأْف
َشَرَطفيالتابعيفشريطة؛كىيأف﴾مم خم حم﴿َكَقاَؿ:﴾خن حن جن يم ىم﴿

.(1)يلـأقرأىذهاآليةقطيتبعكىـفيأفعاليـالحسنةدكفالسيئة.قاؿأبكصخر:فكأنّ
رضيهللاعفالسابقيفرضًاٱ﴾خن حن جن يم ىم﴿قاؿاإلماـالفخرالرازؼ:فيقكلوتعالى:

.(2)عفالتابعيفليـبإحسافرضًايتناكؿجميعاألحكاؿكاألكقاتمطمقًا،كرضي
اآلياتتدؿّ عمىمدحهللالمصحابةكرضكانوعنيـ،كرضكانيـعفهللاتعالىفيداللةكاضحةكىذه

خاتـاألنبياء.كرباهدمحم،عمىمكانةىذاالجيلالقرآنيالفريدكفضموالذؼاصطفاههللالصحبةنبيو
﴿ُأوَلِئَك ىم الصادقون﴾يـالصادقكفبأنَّكيـيبتغكففضبًلمفهللاكرضكانًا،كصفهللاالمياجريفبأنَّكقد

ِ"قاؿ:أخرجالبخارؼكمسمـعفعبدهللابفمسعكد ِ،َجاَءَرُجٌلِإَلىَرُسكِؿّللاَّ َفَقاَؿ:َياَرُسكَؿّللاَّ
ِ ؟َفَقاَؿَرُسكُؿّللاَّ ـْ َيْمَحْقِبِي ـْ َقْكًماَكَل .(3)"الَمْرُءَمَعَمْفَأَحبَّ:َكْيَفَتُقكُؿِفيَرُجٍلَأَحبَّ

كخطبيـفقاؿ:حنيفجمعيـالنبيـِمفغنائِكلماكجداألنصارفيأنفسيـبعدأفلـيعطيـالنبي
اِةَكاْلَبِعيِر،َكَتْرِجُعكَفِبَرُسكِؿهللِاِفيرَِأفَ" ؟َفَكالَِّذؼبَلَتْرَضْكَفَياَمْعَشَراأْلَْنَصاِرَأْفَيْذَىَبالنَّاُسِبالشَّ ـْ َحاِلُك

ًبا،َكَسَمَكِتاأْلَْنَصاُرِشْعًباَلَسَمْكُتَنْفُسُمَحمٍَّدِبَيِدِهَلْكاَلاْلِيْجَرُةَلُكْنُتاْمَرًأِمَفاأْلَْنَصاِر،َكَلْكَسَمَؾالنَّاُسِشعْ
َفبَ َقاَؿ: اأْلَْنَصاِر" َأْبَناِء َكَأْبَناَء اأْلَْنَصاِر، َكَأْبَناَء اأْلَْنَصاَر، ـِ اْرَح َـّ المُي اأْلَْنَصاِر، َحتَّىِشْعَب اْلَقْكـُ، َكى

                                           

 .ٕٖٛ،صٕ،جمعالم التنزيلينظر:البغكؼ،(1)

 ،بتصرؼ.ٕٛٔ،صٙٔ،جمفاتيح الغيبالرازؼ،(2)

(3 حبهللا( بابعبلمة كتاباآلداب، البخارؼفيصحيحو رقـ:أخرجو جٜٙٔٙ، ٜٖ،صٛ، مسمـ، صحيح .
 .ٖٕٗٓ،صٗ،جٕٓٗٙكتابالبركالصمةكاآلداب،المرءمعمفأحب،رقـ:مسمم،
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.(1)"َأْخَضُمكاِلَحاُىـْ
رضيهللاعنيـكرضكاعنو،كأمابقيةالصحابةفيـقدتبعكاسمفيـىؤالءىـالمياجركفكاألنصاركقد

 مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱٱبإحساففآمنكاكجاىدكا،كىـالذيفطبقكاقكؿهللاتعالى:
فيذاكافحاؿالمتأخريفمفالصحابةالكراـكماكرد[ٓٔالحشر:]﴾حن جن يم ىم

الَِّذيَفَيُمكَنُيـْ:"َخْيُرالنَّاِسَقْرِنيعنيـ.كقدقاؿالنبي َـّ ُث ـْ الَِّذيَفَيُمكَنُي َـّ ُث
(2).

كقدكصفابفمسعكدصحابةنبيو ِبَأْصَحاِبُمَحمٍَّد َفْمَيَتَأسَّ ًيا ُمَتَأسِّ ـْ فقاؿ:"َمْفَكاَفِمْنُك ـْ ؛َفِإنَُّي
ُقُمكًبا اأُلمَِّة َىِذِه َأَبرَّ ِعْمًما،َكاُنكا َتَكم ًفا،َكأَْعَمَقَيا َىْدًيا،َكَأَقمََّيا ّللاَُّ،َكَأْقَكَمَيا اْخَتاَرُىـُ َقْكًما َحاال، َكَأْحَسَنَيا

َفْضَمُيـِْلُصْحَبِةَنِبيِِّو ـْ َكاُنكاَعَمىاْلُيَدػاْلُمْسَتِقيـِ،َفاْعِرُفكاَلُي ـْ ؛َفِإنَُّي ـْ ِفيآَثاِرِى ـْ .(3)"َكاتَِّبُعكُى
القيامة.بعكمقتٍدبالّصكىذاحاؿكلمتّ  حابةالكراـإلىيـك

كباقيالصحابة،كاليجادؿفيياإالمعاند.،كاألنصار،اللةعمىعدالةالمياجريففاآلياتكاضحةالدّ


:الفرع الثالث: تفسير اآلية وداللتيا عند مفسري الشيعة
القميرضىرََصالظاىرالصريح؛إذحَتفاكتمفسركالشيعةفيتحريفيـآليةالتكبةعفمعناىا

،هللافيىذهاآليةعمىالسابقيفمفالمياجريف كاألنصارفيأربعةمفالصحابة،كمفكقفمععميٍّ
،كالمقداد،كسمماف،كعمار، ﴾جم يل ىل مل خل﴿فقاؿ: ىـالنقباء:أبكذرٍّ

كمفآمفكصدؽكثبتعمىكاليةأميرالمؤمنيف
.أؼبايعوعمىالخبلفةبعدالنبي-(4)

ىذهاآليةعمىظاىرىافقاؿ:أماالعياشيفأكردركايةعفأبيعبدهللا  مل خل﴿ُتِمر 
بالمياجريف ﴾خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل فبدأ

األكليفعمىدرجةسبقيـ،ثـَثنَّىباألنصار،ثـَثمََّثبالتابعيفليـبإحساف،فكضعكلقكـعمىقدر
.كلـيعقبالعياشيعمىاآلية،كلـيبيفالمقصكدبالصحابةالكارديففياآلية،(5)اتيـكمنازليـعندهدرج

                                           

مسند اإلمام  ،(ىػٕٔٗركاهأحمدفيمسنده،ينظر:اإلماـأحمد،أبكعبدهللاأحمدبفدمحمبفحنبلالشيباني)ت:(1)
ـ،ٕٔٓٓإشراؼعبدهللابفمحسفالتركي،مؤسسةالرسالة،،تحقيق:مجمكعةمفالمحققيف،بٔ،طأحمد بن حنبل

 .كقاؿعنومحققكالمسند:إسنادهحسف.ٕ٘٘،صٛٔج

 :.ٖ،ص٘،جٖٔ٘ٙ،رقـ:أخرجوالبخارؼفيصحيحو،كتابأصحابالنبي،بابفضلأصحابالنبي(2)

(3 هللا( عبد يكسفبف عمر أبك البر، عبد ابف ينظر: البر، عبد ابف ركاه جامع بيان العمم ،ىػ(ٖٙٗالقرطبي)ت:
ـ،بابماتكرهفيوٜٜٗٔ،تحقيق:أبكاألشباؿالزىرؼ،دارابفالجكزؼ،المممكةالعربيةالسعكدية،ٔ،طوفضمو

 ،.ٜٚٗ،صٕجٓٔٛٔالمناظرةكالجداؿكالمراء،رقـ:

 .ٖٖٓ،صٔ،ج، تفسير القميلقميا(4)

 .٘ٓٔ،صٕ،جتفسير العياشيالعياشي،(5)



ٚٔ 

 

ألنّكلعلّ أك الظاىرة، كداللتيا فيتحريفظاىرذلؾلكضكحيا إلىاألئمة ركاياتمنسكبة يجد لـ و
معناىا.

السابقيفاألكليفىـالصحابةاألربعة،كزاد"كفينيجافيفقدنقلكبلـالقميبأفَأماالكاشانيفيالّص
.(1)"الببلغة:اليقعاسـاليجرةعمىأحدإالبمعرفةالحجةفياألرض،فمفعرفياكأقربيافيكمياجر

فحصرمعنىاليجرةبمعرفةاإلماـالمزعكـ.
فيالتبيافيستمرفيمنيجوبالتقية؛إذيكرداألقكاؿ عفالسمففيتفسيرهاآليةفيظفكىاىكالطكسي 

عمىمذىبوكمعتقده،فبعدأفأكردومفأىلالسنةكمتبعلمنيجيـ،كيكملحتىيكردمايدؿّالقارغأنّ
ي:بَبإسقاطالكاك،فقاؿأُ«الذيفاتبعكىـ»بالرفع،«كاألنصارُ»عمرقرأاألقكاؿفياآليةقاؿ:كركؼأفَّ
يبفكعبحسبزعمو.بَ،أؼأخذكابقكؿأُ(2)فرجعكاإلىقكلوين﴾ ﴿والذين اتبعوىم بأمير المؤمن

نَّ-يبفكعبلـيقلىذابَّأّكالصحيحأفَّ عمَرقرأ﴿كاألنصاُر﴾بالرفع،ك﴿الذيف﴾ماأكردالطبرؼأفَّكا 
ِبِإْحَساٍف﴾]التكبة: ـْ [َفَقاَؿُعَمُر:ِإًذاُنَتاِبُعٓٓٔبدكفالكاكفسأؿعمرُأبيًاعنيافقاؿُأبّي:﴿َكالَِّذيَفاتََّبُعكُى

.(3)ُأَبيًّا
«الذيف».كأماقراءة(4)رميبالرفعفييقراءةعشرية؛قرأبيايعقكبالحض«كاألنصارُ»اقراءةأقكؿ:فأمَّ

ـُلياأصٌل،الفيالمتكاتركال كلذافبليعرَّجعمىىذهالركاية.،فيالشاذِّبدكفكاٍكفبلُيعم
القراءات أفأكرد فبعد البياف( الطبرسيفي)مجمع تطرؽ،كالمناسبة،كسببالنزكؿ،كاإلعراب،أما

ثـعقببذكرقصصإسبلـعميبفأبيطالب،ةنَّأىلالسدفذكراألقكاؿفيمفىـعن،لمسابقيف
،كمجمعالبيافيكاديككفتفسيرًاسنيًافيكثيرمفالمكاضعحيث(5)كأسيبفيذلؾ،وأكؿمفأسمـكأنَّ

يذكراألقكاؿعفأىلالسنةدكفذكرأقكاؿأئمةالشيعة.
أباعبدهللاقاؿلجماعةأفَّ،فقدنقبلفيتفسيرييماعفالكافي،كنعمةهللاالجزائرؼ،كأمافراتالككفي

كالسابقكففي،كالسابقكفاآلخركف،كأنتـالسابقكفاألكلكف،ـأنصارهللاكأنت،أنتـشيعةهللا"مفالشيعة:
.(6)"ةكالسابقكفإلىالجنَّ،الدنيا

                                           

 .ٜٖٙ،صٕ،جتفسير الصافيالكاشاني،(1)

 .ٕٕٛ،ص٘،جالتبيانالطكسي،(2)

 .ٔٗٙ،صٔٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرؼ،(3)

،تحقيق:عميدمحمالضباع،دارالنشر في القراءات العشرق(،ٖٖٛينظر،ابفالجزرؼ،دمحمبفدمحمبفيكسف)ت:(4)
 .ٕٓٛص،ٕالكتبالعممية،ج

 .ٜٚ،ص٘،جمجمع البيانالطبرسي،(5)

أبكالقاسـفراتبفإبراىيـالككفي(6) االرشاداالسبلميٕ،ط، تفسير فراتينظر:فرات، -،تحقيق:دمحمالكاظـ،كزارة
،نقبلعفالكافيلمكميني،ٖ٘ٗ،صٕ،جعقود المرجان في تفسير القرآن.الجزائرؼ،ٜٗ٘ـ،صٜٜ٘ٔطيراف،
 .كالمفعلمكمينيحيثيكجدبعضاالختبلؼعندفرات.ٖٕٔ،صٛضة،جكتابالرك



ٕٚ 

 

كعمىىذاالتفسير،كليسليـأفيدعكاكالشيعةكمفسركىـالمعاصركفعمىىذااالعتقادفيالصحابة
 )األمثل( التفسير فصاحب بذلؾ، تصرح المعاصرة كتفاسيرىـ الصحابة، معاداة مف كىك-البراءة

نَّيرػأفرضىهللاتعالىاليشملكلّ-معاصر كا  السابقيف؛ يشملفقطمفالمياجريفكاألنصار ما
كثيراً أخرج بذلؾ كىك صالحة!!! برامج ليـ كاتيميـكانت دليٍل، دكف هللا رضى مف السابقيف مف

كصرحبخركجالكثيرمفالصحابة طمحة،عفرضىهللاباالنحراؼعفطريقالحق، كعمىرأسيـ ،
كالزبير،كعائشةزكجالنبي

(1).
عالماًككضعشركطًالـيضعياالقرآف،كهللاعزكجلعندمارضيعنيـكاف،فقدأنكرصريحالقرآف

رضىهللاعنيـيدؿبأعماليـفيالمستقبلبعدرضاه،فيلرضيعنيـعفعمـأـعفجيل؟؟؟إفَّ
أكينحرفكا،فالراضي،يـلفيضمكاكأنَّ،كماقديقعفيالمستقبل،ومغفكرليـماكقعمفذنكبيـأنَّعمى
ـسينحرفكف؟!كهللااليرضىي،فكيفيرضىعنيـكىكيعمـأنَّيعمـماكافكماسيككفعميـالذيفىكال

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث﴿قاؿتعالى:عفالفاسقيف،
.(2)[ٜٙالتكبة:]﴾ىليل مل


 خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي﴿المطمب الخامس: قولو تعالى: 

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب

[.ٛٚالحج:]﴾جك حضخض جض مص خص حص
 

عند مفسري أىل السنة الصحابة الفرع األول: تفسير اآلية وداللتيا عمى عدالة
ليـأنَّ الكسعفيالجيادفيسبيمو،مبينًا كاصطفاىـ،واختارىـلدينوأمرهللاالمؤمنيفبأفيبذلكا

كالكفارات،كالقصاص،فكلذنبلو،كرفعالضيقعنيـ،فجعلالتكبة،وكسععمييـلحربأعدائو،كأنَّ
أنوتفضلعمىىذهاألمةكسماىـمسمميفمف،مبينًاهللابراىيـفيديفهللامخرج،كماممةأبيكـإ

بمّككذلؾفيالقرآفقبلأفينزؿالقرآف األمةأفقد عمىىذه الرسالة؛كذلؾليككفالرسكؿشييدًا غيا
.(3)رسميـقدبمغكىـكتككفاألمةشييدةعمىاألمـاألخرػأفّ

عمىعدالةالصحابةمفثبلثةأكجو:تدؿاآليةكىذه

                                           

(1 ) ، ناصرمكاـر اإلماـٔ،طاألمثل في تفسير كتاِب هللِا الُمنَزلالشيرازؼ، دارالنشرلمدرسة سميمافزاده، مطبعة ،
 .ٖٖٗ-ٖٔٗ،ص٘ق،جٕٙٗٔقـ،-إيراف-عمي

 بيعةالضكاف.كسيأتيبيافرضىهللاكداللتوفيالحديثعف(2)

 .ٖٜٙص-ٕٜٙ،صٛٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرؼ،ينظر:(3)



ٖٚ 

 

:﴿ىو اجتباكم﴾:قكلوتعالى:أوالً 
ْيِءَكالتََّجم عِ"قاؿابففارس: َعَمىَجْمِعالشَّ َأْصٌلَكاِحٌدَيُدؿ  ـَُكاْلَباُءَكَماَبْعَدُهِمَفاْلُمْعَتلِّ .(1)"اْلِجي

(كاْصَطفاُه.كقاؿصاحبتاجالعركس)كاْجَتباُه(لَنْفِسو:)اْخَتاَرهُ
فاالجتباءفيالمغةىكاالختياركاالصطفاء.

ْمَتو َحصَّ إَذا الَشيَء َجَبْيَت ِمْف مشتق كىك االختياركاالصطفاء، ىك القرآنياالجتباء كفياالصطبلح
.(2)لنفِسؾَ

االْجِتباُءالجمععمىطريقاالصطفاء،كاجتباءهللاالعبادتخصيصوإياىـبفيضيتحصل"كقاَؿالرَّاغُب:
.(3)"ليـمنوأنكاعالنعـببلسعيالعبد،كذلؾلؤلنبياءكبعضمفيقاربيـمفالصديقيفكالشيداء

كالممارسة كطاىرالخمقالبالتعمـ عالمًا "االجتباءىكأفيجعلبعضعباده بلبتكفيقكقاؿأيضًا:
.(4)إلييكمايككفُجلاألنبياءكالرسل"

هللااختارىـلدينوبتكفيقوكتسديده،كاصطفاىـلمجيادفيسبيموكحربأعدائوكنشردينو.كالمعنىأفّ
ىكالذؼاصطفىمفالمبلئكةرسبًلكمفالناسرسبًللحملرسالتو،ككذلؾاصطفىكاجتبىفا

 جض مص حصخص مس خس حس جس﴿قاؿتعالى:،كليساألمرصدفةأكعبثًا،لنبيوًامفالناسأصحاب
[.ٛٙالقصص:]﴾مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض
النبي فيعصر أشخاصمعينيف ليستفكجكد اإلسبلـ في نَّمحضمصادفة،كدخكليـ ماكا 

ية،كمفالبشراألمـمفبيفجميع-،فاعزكجلاختاررجااًلعدكاًلثقاةًكجكدىـعفعمـكتقديرإليي
اختارىـ بيفاألجياؿ، نبيو ىذهلصحبة فيتفسير ابفعاشكر قاؿ لمناس، كتبميغيا كحملرسالتو

ِفيظيرأفَّاآلية:" كيشركيـفيوكلمفجاءبعدىـبحكـ،أصالةاالجتباءمكجوألصحابَرُسكِؿّللاَّ
كذلؾيظيرمفخبلؿقكلوتعالى:.(5)شريع"اتحادالكصففياألجياؿكماىكالشأففيمخاطباتالت

األمَّ﴿وجاىدوا في هللا﴾ مف كالمكجكديف لؤلحياء كتبعوفالخطابابتداًء الكراـ، الصحابة كىـ كقتيا ة
الخطاب"ىكاجتباكـ":أؼاختاركـلصحبةنبيوكلحملرايةاإلسبلـ.

مويدؿعمىصبلحيـكعدالتيـلحملالرسالةلمناسكافة.ىذاكّ
.﴿ليكون الرسول عميكم شييدًا﴾أماالداللةالثانية:فقكلو:

                                           

 .ٖٓ٘،صٔ،جمقاييس المغةابففارس،(1)

عرابوالزجاج،ينظر:(2)  .ٜٔ،صٖ،جمعاني القرآن وا 

 .ٙٛٔ،صمفردات غريب القرآنالراغباألصفياني،(3)

 .ٕٗٔ،صالقرآنمفردات غريب الراغباألصفياني،(4)

 .ٜٖٗ،صٚٔ،ج، التحرير والتنويرابفعاشكر(5)



ٚٗ 

 

لفعالشيادةيبعثعمىأفَّغير،(1)وبمغاألمةدعكتوشيادةالرسكؿىيأنَّجميكرالمفسريفعمىأفَّ
دمحم فسيدنا تبميغوالتفكير، المقصكد كاف لك صاحبدعكػكليسشاىدًا، فيك المبمغ ىك أنو بما

يمانيابيا،فالنبيملسو هيلع هللا ىلصةِالذؼيشيدبوالرسكؿملسو هيلع هللا ىلصعمىاألم أرػأفَّلؤلمة،كلذلؾ ىكقبكلياليذهالدعكةكا 
،كمايؤكدىذا(2)يشيديكـالقيامةأفأمتُوقِبمتاإلسبلـكالقرآفكآمنتبيـكقاؿبيذاالفيـابفعاشكر

لةاكماكصمتاألمةلتككفأمةعد﴿وتكونوا شيداء عمى الناس﴾ة:المعنىىكالمقطعالتاليمفاآلي
تشيدعمىغيرىاإالبإيمانياباكعدالتيابشيادةنبييالياعمىذلؾ.

ليابأنياآمنتكصدقتبو،كأكؿمفيشيدكداللةاآليةعمىعدالةالصحابةمفحيثشيادةالنبي
ليـالنبيبذلؾىـصحابتوالذيفآمنكامعوكصدقكه،كنصركه.

الداللةالثالثة:فيقكلوتعالى:﴿كتككنكاشيداءعمىالناس﴾كشرطالشيادةىيالعدالة،كماسبقبيانو
داللةعمىعدالةىذهلمتأكيدك،لبقرةلممعنىالكاردفيآيةسكرةاكىذاتأكيد،ٖ٘صالبقرةآيةسكرةفي

اآلمة.
 

 تفسير اآلية وداللتيا عند مفسري الشيعة: الفرع الثاني: 
 

 ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل﴿"قاؿالقمي:قكلوتعالى:

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ٰىزي ين

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت جتحت

 حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص

﴾ حص مس خس حس﴿ىذهخاصةآلؿدمحمعمييـالسبلـ،كقكلو:[ٛٚ–ٚٚالحج:]﴾جك مق
أؼآؿدمحميككنكاشيداءعمىالناسبعدالنبيصمى﴾حضخض جض مص خص﴿يعنييككفعمىآؿدمحم،

.(3)"هللاعميوكآلو
.(4)فراتالككفيكاعتمدهالقميكىذاالتفسيرنقموعف

كقدنقلصاحب)نكرالثقميف(عفالكافيفيأصكلوبسندهعفبريدالعجميقاؿ:قمتألبيجعفر
 تعالى:  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل﴿قكلو

                                           

 .ٖ٘ٔ،صٗ،جالمحرر الوجيز.ابفعطية،ٖٜٙ،صٛٔ،ججامع البيانينظر:الطبرؼ،(1)

 .ٖٔ٘،صٚٔ،جالتحرير والتنويرعاشكر،ابفينظر:(2)

 .ٛٛ،صٕ،ج، تفسير القميالقمي(3)

 .ٕ٘ٚ،صتفسير فراتفرات،ينظر:(4)



ٚ٘ 

 

كقاؿ(1)قاؿ:إياناعنىكنحفالمجتبكف...ٱ﴾مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ٰىزي
عفالكافي:"أقكؿ:كالركاياتمفطرؽالشيعةعفأئمةأىلالطباطبائيبعدإيرادهلمركايةالسابقةنقبلً

،كىذاإقرارمنولصحةالمعنىالكاردفييا.(2)فيىذاالمعنىكثيرة"-عمييـالسبلـ-البيت
فيذهالركاياتمحلثقةكاعتقادعمماءالشيعةكمفسرييـالقدماءكالمعاصريف،كلكالاإلطالةلنقمتياكاممة،

جتباءفيأىلالبيتفقط.كبياحصركااال

 مناقشة ورد:   

،ككذلؾكلالركايات(3)كقدلعنوالصادؽكمابينتسابقاً،أكاًل:الركايةالكاردةىيمفطريقبريدالعجمي
،كمنياركايةيركيياالقميعفأبيفضبًلعفالمعنى،الكاردةفيىذاالمعنىفيياإشكاؿمفجيةالسند

اآليةخاصةبآؿدمحمعفاإلماـالصادؽالجاركد ،كخمكىامفالسنديغني(4)مفغيرسنٍد،كمفادىاأفَّ
.عفالبحثعنيا

كىكباطل،بغيردليلكاردعفالنبيملسو هيلع هللا ىلصتخصيصلمقرآفىكاالجتباءخاصبآؿدمحمثانيًا:القكؿبأفَّ
مخالفلؤلصل.













                                           

،ٔج،ٗاألئمةىـاليداة،رقـ:كتابالحجة،بابأفَّالكافي،.ينظر:الكميني،ٕٔ٘،صٖ،جنور الثقمينالحكيزؼ،(1)
 .ٜٔٔص

 .ٕٕٓ،صٗٔجتفسير الميزان، الطباطبائي،(2)

 .ٚ٘صينظر(ٖ)

 .ٛٛ،صٕ،جتفسير القمي:القمي،رينظ(ٗ)



ٚٙ 

 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّالمطمب السادس: قولو تعالى: 
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
]النكر:َّٱ يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت
٘٘.]
اآليةبسندهعفأبّيبفكعب قدـرسكؿهللا"قاؿ:كركػالحاكـفيسببنزكؿىذه لما

كأصحابوالمدينةكآكتيـاألنصاررمتيـالعربعفقكسكاحدة،كانكااليبيتكفإالبالسبلحكاليصبحكف
 ٌّ ٰى ٰرُّانعيشحتىنبيتآمنيفمطمئنيفالنخاؼإالهللافنزلت:إالفيو،فقالكا:تركفأنَّ

 ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

.(1)"َّ يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 عند مفسري أىل السنة اآلية وداللتيا عمى عدالة الصحابة : تفسيرألولالفرع ا


أؼمفالصحابة،فكعد(2)"منكـ"بيانيةقكلو:كالصحابةالكراـ،كمففيالخطابفياآليةلمنبي

هللاالصحابةبالنصرعمىالكفار،كبفتحببلدالكفركالشرؾ،كحكميابالشرعاإلسبلمي،كذلؾكمانصر
فليـكاستخمفأتباعاألنبياءكنصرىـعمىالكفار،ككعدىـهللابأفيمكّ،قبميـ-عمييـالسبلـ-األنبياء

كعمىأنفسيـ،كلتحققىذاالكعداشترطالقرآفثبلثةشركط:،دينيـكيثبتوليـ،كذلؾبأمانيـعمىدينيـ
أكال:اإليمافبا،كثانيًا:عملالصالحات،كثالثًا:عبادةهللاكحدهكعدـالشرؾبو.

قاؿأبكحياف:"الخطابفي﴿منكـ﴾لمرسكؿكأتباعوك﴿مف﴾لمبياف؛أؼ:الذيفىـأنتـ،كعدىـهللاأف
.(3)ركيكرثيـاألرضكيجعميـخمفاءينصراإلسبلـعمىالكف

كقدتحققىذاالكعدلمصحابةالكراـ؛فنصرىـهللاعمىالكفاركفتحالصحابةالببلد،كاستخمفيـهللا
اإلسبلـكالعدؿكاألماف،فمكَّفهللاليـدينيـ،كثبتوفينفكسالصحابة،،عمييا بشرعوكنشركا فحكمكا

كىـأكثرمف-كفيعقكؿالكفارحتىأصبحتمنيزكاؿاإلسبلـمفاألحبلـ،كانقمبخكؼالصحابة

                                           

كقاؿىذاحديثصحيحاإلسناد.ٕٓٙ،صٖجبابتفسيرسكرةالنكر،كتابالتفسير،،مستدركو(أخرجوالحاكـفئ)
 ؛أؼالشيخاف،ككافقوالذىبي.كلـيخرجاه

بيركت-،تحقيق:صدقيدمحمجميل،دارالفكرالبحر المحيط،ق(٘ٗٚ(ينظر:أبكحياف،دمحمبفيكسفاألندلسي)ت:ٕ)
ج عبدهللابفٖٖٓ،صٛ، ٓٔٚأحمد)ت:.النسفي، يكسفعمئ،طزيل وحقائق التأويلمدارك التنق(، ،تحقيق:

 .ٕٜٖ،صٜ،جروح المعاني ،اآللكسي،٘ٔ٘،صٕـ،جٜٜٛٔبيركت،-بديكؼ،دارالكمـالطيب


 .ٖٖٓ،صٛ،جالبحر المحيط(أبكحياف،ٖ)



ٚٚ 

 

كؼإلىاألمفعدالخنقمبحاليـمفباثـ،كاعمىالديفكخافكاعمىاألنفسحيثخاف،خاؼمفاألمة
،كمفالمبلحقةإلىكالطمأنينة، كمفالضعفإلىالقكة،كمفالفقرإلىالغنى،كمفالدفاعإلىاليجـك

القيادةلمناس،فأصبحكاقادةلمبشريةببلمنازع.
الكعدقُق حَتَكَ كانتصارالصحابةكاستخبلفيـفياألرض،يدؿعمى-الذؼسبقبيافشركطو-ىذا

كاقعيعمىصدؽإيمانيـكعمكابةلمشركطكىياإليمافبا،كالعملالصالح،كىذادليلتحقيقالصح
ليذامنزلتيـعندهللاتعالىفجازاىـباالستخبلؼكالتمكيف،كىكدليلمحبةهللاليـكشيادةمفهللا

لصالح.يـأىلإيمافكعمالجيلكليؤالءالصحابة،كأؼعدالةأعمىمفشيادةهللاليـبأنَّ
؛كذلؾأفَّ(1)كعدكثيرمفالمفسريفاآليةمفأكضحاألدلةعمىصحةخبلفةالخمفاءالراشديفاألربعة

فيعيدىـ.النصركالتمكيفتـّ


 : تفسير اآلية وداللتيا عند مفسري الشيعة انيالفرع الث
 

 أواًل: تفسير اآلية وداللتيا عند مفسري الشيعة 
التيكيؤكلكنياتأكيبًليتكافقمععقيدةالرجعةمعناىاالظاىر،يحّرؼمفسركالشيعةاآليةعف

المقصكدبالكعدىـاألئمةكآؿالبيت،كأنيـسيعكدكفلمدنياكماسبقبيانوفي،فقالكابأفَّيدينكفبيا
،(2)عقيدةالرجعةعندالشيعة،كقدنسبكاركاياتإلىأىلالبيتفيذلؾ،كأنقلماقالوالقميفيتفسيره

كعدهللافيركايةطكيمةجاءفييا:"مابسندهعفعبدهللابفمسكافعفأبيعبدهللافقدركػ
)يامعشر َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱتبارؾكتعالىاألئمةعمييـالسبلـمفالرجعةكالنصرةفقاؿ:

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّاألئمة(
)النكر: َّ يثىف  ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب
٘٘) 

.(3)فيذاممايككفإذارجعكاإلىالدنيا
 ظمميـكغصبيـ"كقاؿفيمكضعآخر: فياألرضمفبعد أفيستخمفيـ خاطبهللااألئمةككعدىـ

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱفقاؿ:
                                           

الخالدؼ،،تحقيق:عبدهللأ،طالتسييل لعموم التنزيل،ق(ٔٗٚ(ينظر:ابفجزؼالكمبي،دمحمبفأحمدالغرناطي)ت:ٔ)
 .ٜٖ٘،صٜ،جروح المعاني،.اآللكسيٗٚ،صٕق،جٙٔٗٔبيركت،-داراألرقـبفأبياألرقـ

كأبدأدائمًابالقمي،كقداكتفيبو؛ألنوشيخالمفسريفالشيعة،كىكشيخالكميني،كماجاءبوكقاؿبولـينكرهعميو(ٕ)
 .أحدمفالشيعة

 .ٕ٘،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٖ)



ٚٛ 

 

.(1)")اليشرككفبيشيئًا(–إلىقكلو-(رب يئ ىئ
(2)"مفآؿدمحمصمىهللاعميوكآلو-الميدؼالمزعـك-نزلتفيالقائـ":كقاؿأيضاً

.(3)فيكصاحبالتفسيرالصافيكغيرىماكتبعوفيىذاالتفسيرفراتالكك
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر:قكؿهللاتعالى:)دؼعفابفعباسفركػفراتبسندهمفطريقالس 

ُّ  ِّ ّٰ 
.(4)(إلىآخراآليةقاؿ:نزلتفيآؿدمحمصمىهللاعميوكآلورئ 

-هلالج لج-عفقكؿهللاسألتأباعبدهللا":قاؿ،كركػالكمينيفيالكافيبسندهَعْفعبدهللابفسناف
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّ

اأْلَِئمَّةُ٘٘]النكر:َّرب ـُ .(5)"[،َقاَؿ:ُى


 :ثانيًا: مناقشة ورد
عدة،أىميا:أكجوىذاالتأكيللآليةباطلمف

.(6)لظاىراآليةتو:مخالفأوالً 
لياأصٌل،الفيالمتكاتركال:إفّثانياً ـُ ىذاالقكؿيستندإلىقراءة)يامعشراألئمة(كىذهالقراءةالُيعم

،كلذااليعرَّجعمىىذاالقكؿ ،فيكساقطلمخالفتوالقرآف.فيالشاذِّ
الشرطيدؿعمىعدثالثاً  ـ:يعتقدالشيعةبعصمةاألئمةكاآليةاشترطتاإليمافكالعملالصالح،فيذا

فإفاآليةالتنطبقعمىأئمةالشيعة؛العصمةكأفّ المشركطعميوممكفأفيكفركأفيعصي،كبيذا
يـمعصكمكففيعقيدةالشيعة.ألنّ
فكيفيحكمكف-باستثناءعميكالحسف–:مايسمىباألئمةعندالشيعةلـيحكمكاأبدأحاؿحياتيـرابعاً 

 الكافدة الرجعة عقيدة كما مماتيـ، الييكديةبعد يعيشيا(7)مف كاف التي النفسية الحالة عف تعبيرًا إال

                                           

 .ٛٓٔ،صٕ،جتفسير القميلقمي،ا(ٔ)

 .ٗٔ،صٔجتفسير القمي، القمي،(ٕ)

 .ٖٗٗ،صٖجالتفسير الصافي، .الكاشاني،ٜٕٛ،صتفسير فراتفرات،(ٖ)

 .ٜٕٛ،صتفسير فرات(فرات،ٗ)

 .ٜٗٔ،صٔجكتابالتكحيد،بابالعرشكالكرسي،،الكافي(الكميني،٘)

 .ٗٔٗص،ٕٗ،جمفاتيح الغيب(ينظر:الرازؼ،ٙ)

(ٚ الرحمف، المطيفعبد عبد الحسف، ينظر: طأثر الفكر الييودي عمى غالة الشيعة( العبيكافٔ، مكتبة الرياض،-،
 .ٖٕٔـ،صٕٗٔٓ



ٜٚ 

 

،فكجدكافيعقيدةالرجعةالمتخيمةتسميةالشيعة؛نتيجةالضعفكالشعكربالظمـفيظلالدكلةاإلسبلمية
ليـ،كتخفيفًاعفإخفاقيـكضعفيـكىركبًامفالكاقعإلىاألحبلـ.














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ٛٓ 

 

 ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱُّالمطمب السابع: قولو تعالى: 

 [.ٜ٘]النمل:َّيبرت


 : تفسير اآلية وداللتيا عمى عدالة الصحابةألولالفرع ا


لكطكقكـصالح .(1)المقصكدبالسبلـفياآلية:ىكاألمنةمفعقابهللاالذؼعاقببوقـك
عباس ابف فذىب اآلية؛ في بالمصطفيف المقصكد في المفسركف الثكرؼ،كاختمف كابف،كسفياف

كابف،،كذىبأبكحياف(2)يـالصحابةالكراـكغيرىـإلىأنّ،كابفأبيحاتـ،كالطبرؼ،كالسدؼ،المبارؾ
.كالشؾَّ(4)يـاألنبياءأنّ،كذىبالكاحدؼكاآللكسيإلى(3)يـالرسلكأتباعيـإلىأنَّ،كابفعاشكر،كثير
بيذهاآليةبعدالحديثعفاألقكاـخطابالنبيأفَّغير،األنبياءكالرسلمصطفكفمفهللاأفّ

كىكقكؿابف،بوكعمىسبلـيحلعمىصحابةنبيوالسابقيفكعذابيـيدؿعمىأمافمفهللالمفيؤمف
،كابفكثير،كشيخالمفسريفالطبرؼ،كىكداخلفيقكؿأبيحياف،كسفيافالثكرؼ-حبراألمة-عباس

فاآليةبشارٌةلمفآمفباكتبعنبيوبأنومفالمصطفيفاألخيار،كنذارٌةلكلكافرمعاند،كابفعاشكر
كتحذيٌرلو.لسيدنادمحم

قكموبو،كليسكماحدثمعفياآليةأفيحمدهللاعمىنعمةاإلسبلـكعمىإيماففأمرهللانبيو
كأنولفيحل،األنبياءالسابقيف،كأمرهبأفيبشرمفاصطفاىـكاختارىـهللالصحبتوبالسبلـكالطمأنينة

،كىذاالسبلـمفهللاعمييـفيالدنياأكاًليدؿعمىبشرػليـفياآلخرةبيـالعذابكالعقابمفهللا
ـُعم .ييـىكهللاكأنيـمفأىلالجنة،فاُلمسمِّ

ويدؿعمىعدالةىؤالءالمصطفيفاألخيار،رضيهللاعنيـكأرضاىـ.ىذاكمّك
)ُقِل(يادمحم)اْلَحْمُدّلِلَِّ(عمىنعموعمينا،كتكفيقوإيانالماقاؿالطبرؼ:"يقكؿتعالىذكرهلنبيودمحم

لكط،كقكـصالح،عمىالذيفكفِّقنامفاليداية،)َكَسبلـٌ(يقكؿ:كأمنةمنومفعقابوالذ ؼعاقببوقـك

                                           

 .ٕٛٗ،صٜٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن(الطبرؼ،ٔ)

الطبرؼ،ٕ) ،ٜج،تفسير القرآن العظيم.ابفأبيحاتـ،ٖٛٗ-ٕٛٗ،ٜٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن(ينظر:
 .ٜٕٙٓص

(ٖ حياف، أبك ينظر: جالبحر المحيط( صٛ، ،ٕ٘ٙ كثير، تفسير القرآن العظيم.ابف صٙج، عاشكر،ٕٔٓ، .ابف
 .ٛ،صٕٓ،جالتحرير والتنوير

،تحقيق:أصلتحقيقؤ،طالتفسير البسيطىػ(،ٛٙٗ(الكاحدؼ،أبكالحسفعميبفأحمدالنيسابكرؼالشافعي،)ت:ٗ)
في عشر كتنسيقو،خمسة بسبكو الجامعة مف عممية قامتلجنة ثـ دمحمبفسعكد، اإلماـ بجامعة دكتكراة رسالة

 .ٕٗٔ،صٓٔ،جروح المعاني،اآللكسي،ٕٓٚ،صٚٔىػ.جٖٓٗٔجامعةاإلماـدمحمبفسعكداإلسبلمية،



ٛٔ 

 

يفالذؼبعثوبالدعاءإليواصطفاىـ،يقكؿ:الذيفاجتباىـلنبيودمحم ،فجعميـأصحابوككزراءهعمىالدِّ
.(1)دكفالمشركيفبو،الجاحديفنبّكةنبيو"


 : تفسير اآلية وداللتيا عند مفسري الشيعةنيالفرع الثا

الشيعةفيالمقصكدبالعبادالمصطفيف؛إذحصرىـالقميفي"آؿالبيت"،قاؿالقمي:اختمفمفسرك
وعبت،(2)ىـآؿدمحمعمييـالسبلـ َّ ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱتفسير"قكلو

.(4)،كصاحبنكرالثقميف(3)الكاشانيفيىذاالتفسير
،(5)كخالفشيخالطائفةالطكسي؛فمـيبيفالمقصكدبالعبادالمصطفيفكاكتفىببيافمعنىاالصطفاء

أفَّ الطبرسي كبلـ كظاىر األنبياء، ىـ بالمصطفيفعنده بأنَّأنَّغيرالمقصكد القكؿ أكرد آؿدمحمو يـ
اءكأتباعيـ،كلـيصرحبالداخميفاالصطفاءىكلؤلنبي.كأماالطباطبائيفأشارإلىأفَّ(6)بصيغة"كقيل"

فيأتباعسيدنادمحم
كلعمويحصرىـبأىلالبيتدكفباقيالصحابة،كذلؾمكافقةلمعتقدالشيعة،(7)

كسمبكاآىلالبيتحقيـفيالخبلفةبعده.الصحابةخالفكاالنبيأفَّ
ومرجكحبسياؽاآليةكبماالسنةإالأنَّالمكافقلرأؼبعضمفسرؼ-يـاألنبياءبأنَّ-كقكؿالطبرسي

ثبتعفابفعباسكغيرهكماسبقبيانو.
بأفَّأمَّ الشيعة مفسرؼ تخصيصجميكر مفا غيرىـ دكف البيت آؿ ىـ باالصطفاء المقصكد

فكافآؿالبيتداخميففياالصطفاءكىـمفأكؿالمُ ،فقدنالكاشرؼصطفيفالصحابةفيكمردكٌد،كا 
واليكجددليلعمىتخصيصيـباالصطفاءدكفغيرىـمفالصحابة،؛إالأنَّةكشرؼآؿالبيتالصحب

كاآليةعامةفياالصطفاءفكجبحممياعمىعمكميا.



 من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلُّقولو تعالى: : المطمب الثامن

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن

                                           

 .ٕٛٗ،صٜٔج،جامع البيان عن تأويل أي القرآن(الطبرؼ،ٔ)

 .ٖٓٔ،صٕج،تفسير القمي(القمي،ٕ)

 ٕٚ،صٗج،تفسير الصافي(الكاشاني،ٖ)

 .ٗٚ،صٗ،جنور الثقمين(الحكيزؼ،ٗ)

 .ٜٜ،صٛج،التبيان(الطكسي،٘)

 .ٖ٘٘،صٚ،جمجمع البيان(الطبرسي،ٙ)

 .ٜ٘ٔ،ص٘ٔ،نسخةالشاممة،جتفسير الميزان،ـ(ٜٔٛٔ(الطباطبائي،دمحمحسيف)ت:ٚ)



ٕٛ 

 

 زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

[.ٜٕ]الفتح:َّ يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت


  تفسير اآلية وداللتيا عمى عدالة الصحابة :الفرع األول
المعانيالغريبةفييا.لفيـاآليةكليسيلتناكؿداللتياعمىعدالةالصحابةأبيفشكِحتىاليُ

 أواًل: المعاني الغريبة في اآلية  
ُجوِد﴾ ْن َأَثِر السُّ الخاشعيف﴿ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيم مِّ كىيعبلمة السجكد، عبلمة أؼفيكجكىيـ

.(1)المصمِّيف
.(2)﴿َأْخَرَجَشْطَأُه﴾:أخرجنباتو
.(3)﴿َفآَزَرُه﴾:أؼأعانوكقكاه

.(4)﴿َفاْسَتْغَمَع﴾:الغمعضدالرقة
.(5)﴿َعَمىُسكِقِو﴾:جمعساؽ

كالمعنىمجازؼ.،(6)كالدعاةإلىاإلسبلـكىـأصَحاُبو:دمحم﴾ىب﴿

 عند أىل السنة ية وداللتيا عمى عدالة الصحابةثانيًا: تفسير اآل 
 

ورسكلوحقًاببلشؾكالريب،فقاؿ:﴿ُمَحمٌَّد"يخبرهللاعفدمحمصمكاتهللاعميو،أنَّقاؿابفكثير:
﴾"َرُسكُؿّللاَِّ﴾،ثـثنى ـْ اُءَعَمىاْلُكفَّاِرُرَحَماُءَبْيَنُي ،كالذيف(7)بالثناءعمىأصحابوفقاؿ:﴿َكالَِّذيَفَمَعُوَأِشدَّ

قاؿالجميكرجميعيـمعوتشملالصحابة ثناءمفهللاعمييـبدء(8)كما بجمعيـمعالنبياً،كىذا
يـأشداءعمىاستحقكه،ثـمدحيـهللابأنَّيـمعو،كىذاشرؼعظيـليـكتعديلمفبارئيـككصفيـبأنَّ

 جئ يي ىي ني ميُّاإليمافقاؿتعالى:مخمصيكىذهصفاتالمؤمنيف،الكفاررحماءبينيـ

                                           

عرابو(الزجاج،ٔ)  .ٜٕ،ص٘،جمعاني القرآن وا 

عرابو(الزجاج،ٕ)  .ٜٕ،ص٘،جمعاني القرآن وا 

 .ٗٚ،المفردات في غريب القرآن(الراغباألصفياني،ٖ)

 .ٕٔٙص،المفردات في غريب القرآن(الراغباألصفياني،ٗ)

 .ٖٙٗ،صغريب القرآنالمفردات في (الراغباألصفياني،٘)

عرابو(الزجاج،ٙ)  .ٜٕ،ص٘،جمعاني القرآن وا 

 .ٕٓٙ،صٚ،ج، تفسير القرآن العظيمابفكثير(ٚ)

 .ٕٙٚ،صٖٔ،جروح المعانياآللكسي،ينظر:(ٛ)



ٖٛ 

 

]المائدة: َّمث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
٘ٗ.]
الصبلةألنَّثـكصفيـهللا قاؿياخيراألعماؿكرأسيا،بكثرةالعبادةككثرةاألعماؿالصالحةذاكرًا

كىـفيىذهالعبادةيتميزكفباإلخبلص  َّيه ىه مه جه ين ىن من خنُّتعالى:
التاـتعالىكيبتغكفالفضلمنوبالجنةكرضكانوعميو،كىذهشيادةمفربالعزةالمطمععمىسرائرىـ

مفمرافقةالصحابة-بإخبلصيـكخضكعيـلخالقيـ،كىذهالصفاتالحسنةالتيمدحهللابياالصحابة
حتىأصبحتحياتيـكالشدةعمىالكفاركالرحمةبالمؤمنيفكاإلخبلصمعكثرةالعبادةنبيلم

(1)اًحسناًأكرثتيـسمتكمياعبادة
:َّٱٰذٰر يي ىي مي خي حيُّيظيرفيكجكىيـقاؿتعالى 

دؿعمىعمكمكانةالصحابةكرفعةشأنيـعندهللاتعالىفاستحقكاََُّّّ ٍّ ٌّ ٰىُّ: كقكلو، 
فيالتكراة بشربدمحمكيُ،أفيذكركا بشربيـكما كحملرسالتوقبلأفيبعثيـهللالصحبةنبيو

 فقاؿ: االنجيل في كصفيـ هللا ذكر ثـ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّلمعالميف،

جيلبالزرعالذؼكصفيـهللافياإلن،َّزتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
حتىيشتدكيقفعمىسيقانوفيعجبكلمزارع،كىذابعضًايخرجفراخوكنباتوثـيتآزركيقكؼبعضو

ثـ،كصحابتوالكراـالذيفأحاطكابوكآزركهكنصركهمثلضربوهللافياإلنجيللدمحم قمًة فقدكانكا
كقدكردعفاإلماـمالؾ،(2)كلمؤمفمخمصتعالىككلمنصفكثركا،فيعجبحاليـمعالنبي

الذيفقدمكاالشاـمعاَذبَفجبلكنظراَءهراىبًاكافبالشاـفممارأػأكائلأصحابالنبيإفَّ"وقاؿ:أنَّ
يرعيسىبفمريـعمييماالسبلـالذيفصمبكاعمىالخشبكنشركابالمناشقاؿ:كالذؼنفسيبيدهمابمغ

."(3)مفاالجتيادمابمغأصحابدمحم
نتأعماليـلخالقيـ،حتىظيرأثرذلؾفيكجكىيـفكلمفنظرسُحَتنياتيـكََصمُفالصحابةخَ

إلييـأعجببيـ.كلماكافىذاكصفيـفيالكتبالسماكيةكىذاحاليـمفمناصرةالنبيملسو هيلع هللا ىلصكاإلخبلص
 كعدىـ أفَّلربيـ، أؼ لذنكبيـ، حسناتيـهللابالمغفرة في كمغمكرة ليـ مغفكرة منيـ تقع التي سيئاتيـ

باألجرالعظيـمنو  نث مث زث رث يت ىت نت ُّإذقاؿ:؛كفضميـ،ككعدىـأيضًا

                                           

الحسفٔ) السمت ىك السيما عباسأف ابف عف كرد )، الطبرؼ، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: ،ٕٕ،
 .ٕٗٙص

 .ٖٖٛ،صٚ،جتفسير القرآن العظيمينظر:ابفكثير،(ٕ)

-،دارالكتابالعربيٗ،طحمية األولياء وطبقات األصفياءق(،ٖٓٗ(أبكنعيـاألصبياني،أحمدبفعبدهللا)ت:ٖ)
 ج٘ٓٗٔبيركت، عميبفحسفبفىبةهللا)ت:ٕٖٚ،صٙق، ابفعساكر، تحقيق:تاريخ دمشق،،ق(ٔٚ٘.

 .ٕٙٙ،صٕٓـ،جٜٜ٘ٔ-عمركبفغرامةالعمركؼ،دارالفكر



ٛٗ 

 

لبياف«منيـ»قاؿالنحاس:،حيث،كليستلمتبعيضلبيافالجنسىنا«مف»،كَّىف يث ىث
ألنَّ جعمتالجنسأكلى؛ إذا كذلؾمجاٌز.كاليحملالشيءعمى«آمنكا»لمتبعيضكافمعنىيا ثبتكا،

لمبيافمثميافي«مف»:كحيثقاؿ،اآللكسي،كىكمانصعميو(1)المجازكمعناهصحيحعمىالحقيقة
.(2)[ٖٓ]الحج: َّجغخف مع جع مظٱُّقكلوتعالى:

ىذهاآليةمفأكضحاألدلةعمىعدالةالصحابةبماكصفيـهللابومفاألكصاؼفيالكتبكبعدفإفَّ   
المنزلةمفعنده،كاليجادؿفيداللتياعمىعدالتيـإالمعاندلمحق،كىذهالعدالةمستمرةفييـبعدمكت

مدحيـالسابق:"إفَّقاؿاآللكسيفيالردعمىقكؿالشيعةبارتدادالصحابةبعدكفاةالنبي،النبي
دًا﴾يدؿّ ُسجَّ عًا ُركَّ ـْ ﴿َتراُى تعالى: كقكلو كالثبات،عمىاالستمرار الدكاـ يدؿعمى بما كقكلو،ككصفيـ

﴿ ارِ سبحانو: اُء َعَمى اْلُكف  أدنىَوال ِذيَن َمَعُو َأِشد  لو مف عند زعمكه، الذيف التبعيضكاالرتداد يأبى ﴾
يدزعميـىذاسقكطًاعفدرجةاالعتبارأفمدحيـذاؾقدكتبوهللاتعالىإنصاؼكشمةمفديف،كيز

فيالتكراةقبلأفيخمقالسمكاتكاألرض،كاليكادعاقليقبلأنوتعالىأطمقالمدحككتبوألناسلـ
.(3)يثبتعمىتمؾالصفةإالقميلمنيـ


 : تفسير اآلية وداللتيا عند مفسري الشيعة: نياالفرع الث

 
أصحابي يبيفمفىـ أف دكف عمييا كمر عمىظاىرىا القمياآلية كيثنيعمىمكانتيـ،افسر

.(4)فقاؿ:"أعمـهللاأفصفةنبيوكأصحابوالمؤمنيففيالتكراةكاإلنجيلمكتكبفقاؿ:اآلية"
ره؛إذركػفيتفسيرهاؿعمىالصحابةعفظاىؼالعمكـالكاردفياآليةالدّافراتالككفيفحرَّأمَّ

 ىم مم خم حم جم ىليل مل خلُّٱٱعفىذهاآلية:لَئِوسُأنَّبسندهعفأبيجعفر

]َّيهجي ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم هللاٜٕالفتح: مثلأجراه فقاؿ: في[
شيعتناكمايجرؼليـفياألصبلبثـيزرعيـفياألرحاـكيخرجيـلمغايةالتيأخذعمييـميثاقيـفي
الخمق،فمنيـأتقياءشيداء،كمنيـالممتحنةقمكبيـ،كمنيـالعمماء،كمنيـالنجباءكمنيـالنجداء،كمنيـ

.(5)مفهللاكفضمكابمافضمكا..."أىلالتقكػ،كمنيـأىلالتسميـ،فازكابيذهاألشياءسبقتليـ
                                           

،تعميق:عبدالمنعـخميلٔ،طإعراب القرآن،ق(ٖٖٛ(ينظر:النحاس،أبكجعفرأحمدبفدمحمبفإسماعيل)ت:ٔ)
 .ٖٚٔ،صٗ،جقٕٔٗٔبيركت،-إبراىيـ،دارالكتبالعممية

 .ٜٕٚ،صٖٔج،روح المعاني(اآللكسي،ٕ)

 .ٜٕٚ،صٖٔج،روح المعانيلكسي،(اآلٖ)

 .ٖٚٔ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٗ)

 .ٖٕٗص،تفسير فرات(فراتالككفي،٘)



ٛ٘ 

 

أماصاحبالتبياففتفسيرهليذهاآليةيكاديككفتفسيرًاسنيًا؛إذفسرىذهاآليةعمىظاىرىاكبيفأفَّ
النبي ىك بيا كماؿلمقكؿبأفَّالمقصكد كأصحابو، فيقكلو:  زث رث يت ىت نتُّ"مف"

.(1)،"لمبيافَّىف يث ىث نث مث
أكردركاية(2)لغكياًتفسيراًكسارعمىنيجفراتالككفيصاحبالتفسيرالصافي؛فبعدأففسراآلية

عفاألماليلمطكسيفيمفنزلتىذهاآليةكأنقلالركايةكاممةمفأماليالطكسي،حيثركػبسندهعف
سئلعفقكؿهللاأنّ-رضيهللاعنيما-ابفعباس  مث زث رث يت ىت نت﴿:و

قاؿ:سأؿقكـالنبيصمىهللاعميوكآلوفقالكا:فيمفنزلتىذهاآلية،ياَّٱىفيف يث ىث نث
نبيهللا؟قاؿ:إذاكافيكـالقيامةعقدلكاءمفنكرأبيضكنادػمناد:ليقـسيدالمؤمنيفكمعوالذيف

فيقكـعميبفأبيطالب فقدبعثمحمٌد، مفالنكراألبيضبيده،تحتوآمنكا، فيعطيهللاالمكاَء
رب-جميعالسابقيفاألكليفمفالمياجريفكاألنصاركاليخالطيـغيرىـ،حتىيجمسعمىمنبرمفنكر

كيعرضالجمي كالعزة، أجره فيعطى رجبًل رجبًل عميو عرفتـع قد ليـ قيل آخرىـ أتىعمى فإذا نكره،
إفربكـيقكؿلكـعندؼلكـمغفرةكأجرعظيـ،يعنيالجنةفيقكـعميبفمكضعكـكمنازلكـمفالجنة،

جميعأبيطالب يعرضعميو كاليزاؿ إلىمنبره يرجع ثـ الجنة، حتىيدخل معو تحتلكائو كالقكـ
﴿والذين آمنوا وعمموا :،فذلؾقكلوارالمؤمنيف،فيأخذنصيبومنيـإلىالجنة،كيترؾأقكامًاعمىالنَّ

.(4)كأىلالكاليةلويعنيالسابقيفاألكليفكالمؤمنيف(3)لصالحات ليم أجرىم ونورىم﴾ا
أبيبكر أبيطالبعمى عميبف ترفع الطكسي التيركاىا الركاية ككل،كعثماف،كعمر،كىذه

 الكراـ الصحابة النبي، فييـ بمف تحتلكائو فالجميع بعمي كتسمك ، النبي منزلة ،فكؽ
كآمفبالكالية،كيدعمف،كيشفعلمفكااله،يدخلمفيشاءالجنة،كتجعموصاحبالشفاعةيكـالقيامة

شاءمفالمؤمنيفإلىالنار.
الشيرازؼ عدالةالصحابةعندعدـعفداللةاآليةعمىكقدأبافصاحبالتفسيراألمثلناصرمكاـر

عمىاستمرارىماكديمكمتيما،أؼأفمفالعملالصالحداؿّتكرارالكصفيفاإليمافكالشيعة،فقاؿ:إفَّ
                                           

 .ٕٕٛص-ٕٕٙ،صٜ،جالتبيان في تفسير القرآن(الطكسي،ٔ)

 .ٙٗ،صٙج،التفسير الصافي(ينظر:الكاشاني،ٕ)

فيالكتاب،كفيالمصحفٖ) كذا  خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خلُّٱ(
 .[ٜٔ]الحديد:َّخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن

،تحقيق:بيراداالجعفرؼٔ،طكتاب األمالي ،ق(ٓٙٗ(الطكسي،شيخالطائفةأبكجعفردمحمبفالحسفالطكسي)ت:ٗ)
دارالكتباإلسبلمية -كعمياكبرالغفارؼ، .يبلحععمىتحقيقكتاباألماليأفٖٙ٘ق.ش.صٖ٘ٛٔطيراف،

،فيمعرفةأحكاؿرجاؿأسانيداألمالي،كأيضًالـيبيناكلالركاةكالىلالسنةفيالرجاؿمحققاهاعتمداعمىكتبأ
 حاليـكماسنرػفيىذهالركاية.



ٛٙ 

 

كافيكمًامعالنبيملسو هيلع هللا ىلصكيكمًاآخرمعسكاهكعمىخبلؼطريقتوفبلُيشممكفبيذاالكعد.
-كلـيرتدبعدكفاتوالصحابة؛بليشملمفاستمرعمىنيجالنبيكعدهللااليشملكلّكأضاؼ:أفّ
مستداًلبأف"منيـ"لمتبعيض.-الفصلاألكؿدالشيعةكماسبقبيانوفيالمبحثالثالثمفكىـقمةعن

القرائفالعقميةتدؿعمىعدـعصمةالصحابة.كبأفَّ
.(1)أحدالطرفيفعمىالحقكبأفالصحابةتقاتمكافيالجملكصفيف،كالبدأفَّ


 مناقشة ورد: 

ومؤلأنَّالسيَّماكمركرالمفسرعميبفإبراىيـالقميعمىاآليةمركرًاظاىرًا،أمٌرمستغربمنو،إفَّ
ولـولـيفسرىذهاآليةكيحرؼمعناىا؛ألنَّعتقدأنَّأ،ك(2)تفسيرهبالركاياتالتيتنقدالصحابةكتجرحيـ
إفَّ إذ تفسيرىا؛ في لؤلئمة منسكبة ركاية بالركاياتالمنسكبةيجد إال يفسر أفال التفسير في منيجو

لؤلئمة.
أماالركايةالتيأكردىافراتالككفيفيتفسيراآليةفييتخصصالعمكـفياآلية،كتقصرالذيفمع

كاألئمةالشيعةدكفغيرىـمفالصحابةأكالمؤمنيف.عمياًعمىمفشايعالنبي
كىذاباطلمفعدةأكجو:

المقصكدبالذيفمعوفياآليةالصحابةكليسغيرىـ.:كاضحأفَّأوالً 
:القصرعمىشيعةعميإخراجلمفععفظاىرهكتخصيصلوبدكفدليل.ثانياً 
فيومنصكربفمياجركىكمجيكؿ،كفيوسعاد-حسبمحققالتفسيركىكشيعي-:إسنادالركايةثالثاً 

.(3)تقالشيعة،كليسبقكؼفيالحديثبفسميماف،قاؿعنوأبكحاتـ:ىكمفعِ
المفسرالكاشانيفيتفسيرهالصافي التيأكردىا الركايةالمنسكبةإلىابفعباسرضيهللاعنيما أما

كشيعتو،فييباطمٌةمفعدةأكجو: نقبًلعفأماليالطكسيفيتفسيرىذهاآليةكأنيانازلةفيعميِّ
،كىذاباطل.فكؽجميعالصحابةكفكؽالنبيىذهالركايةترفععميًا -1
القيامةمعحضكرالنبيىذهالركايةتجعلعمّيا -2  ،كىذاأيضًاباطل.صاحبالشفاعةيـك

أفَّ -3 الركاية ىذه لرد ضعيفعنديكفي شيعي كىك رزيف؛ بف عمي بف إسماعيل سندىا في
،كىكركػعفدعبل،(4)فيالحديثالشيعة.قاؿعنوالطكسيفيالفيرست:كافمختمطاألمر

 ،فييمكضكعة.(2)عفمجاشعبفعمرك،كىكشيعيمتيـبالكضع،(1)كىكشيعيضعيف

                                           

 ٓٓ٘،صٙٔج،األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل(الشيرازؼ،ٔ)

 .ٖٔٓ،صٕ،ج٘ٚٔ،٘ٙٔ،صٖٙ،صٔج،تفسير القمي(ينظر:القمي،ٕ)

.ٖٕٗصتفسير فرات،فراتالككفي،(ٖ)
 .ٖٔ،صلفيرست،االطوسي(ينظر:ٗ)



ٛٚ 

 

 

الشيرازؼفيتفسيرىذهاآليةفالردعميوأمَّ اشتراطاإليمافأفَّ:مفعدةأكجو،أكالًاماقالوناصرمكاـر
قسمًامنيـأكاليدؿعمىأفَّ َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱكالعملالصالح

نَّسيرتد؛أكثرىـ ماىككصفليـباإليمافكالعملالصالح،كحثبلاليدؿأبدًاعمىارتدادأحدمنيـ؛كا 
ليـعمىتقكيةاإليمافكاإلكثارمفالصالحات؛لترتفعدرجتيـعندهللا.كممايدؿعمىعدـداللةاآلية

نبيوملسو هيلع هللا ىلصلمنبيملسو هيلع هللا ىلصكالصحابة،كأيضًاقدخاطبهللاعمىردةأحدمنيـأفاآليةجاءتفيمقاـالمديح
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبُّفقاؿ:

 [.٘ٙ]الزمر: َّمخجس

نماىكمفبابالتحذيركالزجرلممؤمنيف؛ليحافظكاعمى  فيلسيقعالشرؾمفالنبيملسو هيلع هللا ىلص؟بالتأكيدال؛كا 
إيمانيـ.

اآليةلـألفَّاآليةفيمقاـالمدحلمصحابة،كألفّكعدهللااليشملكلالصحابة،مرجكحثانيًا:قكلوبأفَّ
بعدكفاتو،كعمىرأسيـجميعالصحابةاستمركاعمىنيجالنبيملسو هيلع هللا ىلصتخصصفئةمنيـدكفأخرػ،كألفَّ

المبكركعمركعثمافكعمييأب يؤكدىذا حرؼالجر"مف"فياآليةجاءعنىالمستفادأفَّ.كمما
لمبياف،كليسلمتبعيضكمازعـالشيرازؼ.

كعمىفرضأفَّلمبياف"مف"كسبقبيافأفّ بالمغفرةلمتبعيضفإفَّ"مف"فيالفرعالسابق، الكعد
.(3)يرصاحبالتحريركالتنكويشملجميعالصحابةإليمانيـكعمميـالصالحاتكىذاماقال

تىذهالصحابةغيرمعصكميفالخبلؼفيو،فالعصمةفقطلؤلنبياء،كلكفدلّالمفسربأفّثالثًا:قكؿ
أفيككنكاعدكاًلألفَّاآليةكغيرىامفاآلياتعمىالمغفرةليـكعدالتيـ؛بلإفَّ هللاالدليلالعقمييمـز

 يكجبأفَّاختاردمحمًا كىذا تكفلهللابحفعالديف، كقد لمعالميف، كأرسمو مفيحيطكفآخراألنبياء
الالختلالحفعكىكمردكدبقكلوبالنبي أمناءعمىكحيهللاكسنةنبيو،كأنيـعدكؿتقبلركايتيـ،كا 
 [.ٜ]الحجر: َّىن نن من زن رن مم ام يلُّتعالى:

أففبلبدّ،كعميوعميًاعمىالحقوثبتأفَّكأنَّحصلبيفالصحابة،باالقتتاؿالذؼأمااستداللورابعًا:

                                                                                                                                    

(قاؿعنوالذىبيفيميزافاالعتداؿ:رافضيبغيضسبابلومناكيرعفمالؾ،ينظر:الذىبي،شمسالديفدمحمبفٔ)
 )ت: ٛٗٚأحمد ميزان االعتدال في نقد الرجالق(، المعرفةٔط، دار البجاكؼ، دمحم عمي تحقيق: بيركت،-،

  .ٕٚ،صٕجـ،ٖٜٙٔ

،ق(ٕ٘ٛ(قاؿيحيىبفمعيففيو:قدرأيتوأحدالكذابيف،ينظر:ابفحجرالعسقبلني،أحمدبفعميبفدمحم)ت:ٕ)
لسان الميزان ٕط، المعارؼالنظامية دائرة تحقيق: لممطبكعات–، األعممي مؤسسة جٜٔٚٔبيركت-اليند، ،٘ـ،

 .٘ٔص

 .ٕٔٔ،صٕٙج،التحرير والتنوير(ابفعاشكر،ٖ)



ٛٛ 

 

 الطرؼاآلخر معو–يككف كمف أفَّ-معاكية عميو فالرد الباطل. عمى كالشيعة السنة فيالخبلؼبيف
فيمفكقفمعمعاكيةرالصحابةليسمحصكمسألة إنَّكشارؾفيقتاؿعميًا يكفرالشيعة؛ ما

القتاؿحصلبعدىـ.،معأفَّكعثماف،كعمر،عمىرأسيـكبارىـكأبيبكرمعظـالصحابةك
أحدالطرفيفضاؿّأفَّذلؾقتاؿبعضالمؤمنيفبعضًاممكفأفيحصل،كاليعنيفَّأضفإلىذلؾأ

 ينٰى ىن نن من زن رن ممُّككافرمرتد؛بلكبلىمامؤمفبدليلقكلوتعالى:
 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 .[٩: الحجرات] َّمح جح مج حج مث متهت

القتاؿاليمنععنيـكصفاإلي ماف؛بلفاآليةدلتعمىأفالقتاؿقديحصلبيفالمؤمنيف،كأفىذا
.سماىـهللاالمؤمنيفعمىالرغـمفتقاتميـيبقكفعمىإيمانيـ،حيث

نَّ  ماحصلخبلؼبينيماكىذاماحصلبيففريقعميكفريقمعاكية؛فكبلالطرفيفعمىاإليماف؛كا 
معاكيةكمفمعومجتيدكفكمغفكرليـعمىالحق،إالأفَّتتاؿ،كمعككفعميفياالجتيادأدػإلىاالق

دلَّبإذفهللا، اكقد الحديثالذؼركاه منيا أنياتاألحاديثعمىفضلمعاكية؛ ـٍ: َحَرا ـ  ُأ لبخارؼعف
ُؿَجْيٍشِمْفُأمَِّتيَيْغُزكَفالَبْحَرَقْدَأْكَجُبكا»سمعتالنبييقكؿ: .(1)«َأكَّ

الحديثمنقبةلمعاكية؛ألنَّ حيثغزا،وأكؿمفغزاالبحرقاؿالحافعابفحجر:قاؿالميمبفيىذا
.(2)جزيرةقبرصفيعيدعثمافرضيهللاعنيما

عمىكفر (ٜٕ)الفتح: َّ زتمت رت يب ىب نب ٱُّٱٱبقكلوتعالى:كقداستدؿاإلماـمالؾ
 (.3)الركافض






 حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّقولو تعالى: المطمب التاسع: 
 جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق
[.ٓٔ]الحديد:َّميهي خي حي جي مهٰه

                                           

،حديثرقـ:(ٔ) .كمعنىٕ،صٗ،جٕٜٕٗركاهالبخارؼفيصحيحو،كتابالجيادكالسير،بابماقيلفيقتاؿالرـك
 .ٖٓٔ،صٙ،جفتح الباري شرح صحيح البخاري  :ابفحجرالعسقبلني،ينظر،أكجبكاأؼقدكجبتليـالجنة

 .ٕٓٔ،صٙ،جفتح الباري شرح صحيح البخاري (ينظر:ابفحجرالعسقبلني،ٕ)

 .ٖٖٛ،صٚ،جتفسير القرآن العظيم(ينظر:ابفكثير،ٖ)



ٜٛ 

 

 

تفسير اآلية وداللتيا عمى عدالة الصحابة: الفرع األول:
 الكراـ الصحابة الكريمة اإلنفاؽكمستنكرةمستغربةخاطبتاآلية بعدـ منيا،التفكير ُيفيـ كبمغة

،قاؿأبكحيافعفىذااالستفياـ:َّٱحط مض خض حضُّٱاستبطاءبعضالصحابةفياإلنفاؽالمطمكب
بأنَّ التأنيب سبيل عمى استفياـ (1)كاإلنكارو اآللكسي: كقاؿ ترؾَّٱحط مض خض حضُّ، عمى تكبيخ

ىذاالماؿالذؼامتفهللابوعميكـسيرثوهللاالذؼيرثالسماكاتكاألرض،،كبينتاآليةأفَّ(2)اإلنفاؽ
ؾسارعكافياإلنفاؽقبلمكتكـ،كاغتنمكاىذاالفضلمفهللاعميكـ؛لتصمكابوإلىالحسنى.لفمذ
إذكافالمسممكففيضيقكعمكدرجتو،كبينتاآليةِعَظـأجرمفآمفقبلالفتحكأنفقمفمالو

مفبعدالفتحقَىذاالمؤمفأعظـدرجةكمنزلةعندهللاممفأنفَشديد،كمعإنفاقوقاتلفيسبيلهللا،كأفَّ
نَّ دؿعمىإثباتالدرجةكالثكابلمفريقيف،مايكقاتل،كىذاالتفاضلاليدؿعمىسكءدرجةالقسـالثاني؛كا 

أؼَّمه جه هن منُّكعمىرفعةالفريقاألكؿعفالثانيبدرجة،كقاؿهللامؤكدًاىذاالمعنى:
 حض جض مص  خص حص ُّٱٱاألنبياء:سكرة،كىيكماقاؿتعالىفي(3)ةمفنصيبالفريقيفالجنَّأفّ
  ىم مم خم حم جم ىليل مل خل  جع مظ حط مض خض
 جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم
نفققبلالفتحكبعدهأكقدسبقتالحسنىمفهللالمفريقيفمف،(ٖٓٔ–ٔٓٔاألنبياء:) َّ خي  حي

 فيـعنيامبعدكف.

فتشملجميعالصحابةمفآمفقبلالفتحكمفآمفبعدالفتح .(4)كلفع"كل"يدؿعمىالعمـك
صمح ىك بل آخركف: كقاؿ مكة، فتح ىك المفسريف: جميكر فقاؿ بالفتح؛ المقصكد في كاخُتِمف

ة،كاليدخلفييـمكعكدكفبالحسنىكىيالجنَّجميعيـ.كعمىكبلالقكليففإفالصحابة(5)الحديبية
معالنبييـلـيشاآليةاشترطتاإلنفاؽكالقتاؿكمعركؼعفالمنافقيفأنَّالمنافقكف؛ألفَّ فيترككا

القتاؿبلتيربكامنو.
                                           

 .ٕٓٔ،صٓٔ،جالبحر المحيطبكحياف،أ(ٔ)

 ٔٚٔ،صٗٔ،جروح المعاني(اآللكسي،ٕ)

،ٓٔ،جالبحر المحيطحياف،كبأحيافكعدهللايتضمفالنصركالغنيمةفيالدنياكالجنةفياآلخرة.ينظر:كبأ(كقاؿٖ)
 .ٗٓٔص

 .ٖٛٛ،صتيسير الكريم المنان(ينظر:السعدؼ،ٗ)

(الفتحىكفتحمكةعندالجميكركنقلذلؾالبغكؼكابفكثير،كعندالشعبيكالطبرؼىكصمحالحديبيةكىكماماؿ٘)
الم التنزيل، ، مع.كالبغكؼٚ٘،صٖٕ،ججامع البيانإليوابفكثيركالسعدؼكغيرىـمفالمفسريف.ينظر:الطبرؼ،

 .ٖٛٛ،صتيسير الكريم الرحمن.السعدؼ،ٚٗ،صٛجتفسير القرآن العظيم، .ابفكثير،ٕ٘،ص٘ج



ٜٓ 

 

ليـبالجنة.كأؼعدالةأعظـمفَكْعدهللا


 : تفسير اآلية وداللتيا عند مفسري الشيعة: نيالفرع الثا
 
لمعرفةتفسيراآليةالدالةعمىفضلالصحابةبدأتمفإماـمفسرؼالشيعةعميبفإبراىيـالقمي،

ربدايةوفسَّأنَّعمىالرغـمفأصبًل،تفسيرهككجدتأنولـيتطرؽإلىتفسيرىذهاآليةبللـيذكرىافي
م السكرة آيات بعض كفسر الحديد، البلؤسكرة اآلية في فقاؿ ليا تعالى:كاًل قكلو كىي ليا حقة

َّحكخك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضٱُّ
 [ٖٕ]الحديد:

﴾مماخص جع مظ حط مضكأصحابو،كاحدةمقدمةككاحدةمؤخرة:﴿ال(1)يانزلتفيزريقبأنَّ
،كالتفرحكابماأتاكـمفالفتنةالتيعرضتلكـبعدرسكؿهللاصمىهللاعميوبوعميبفأبيطالب

.(2)كآلو
غالبًاماوأنَّكىذامنيجالمفسرعميبفإبراىيـالقميالذؼتبيفليمفخبلؿالقراءةكالتعاملمعو،

في كذلؾلصراحتيا مركرالكراـ؛ يمرعمييا يعرضعفاآلياتالدالةعمىعدالةالصحابةكفضميـ،
األئمةبتحريفعفمكضكعةالداللة،كقداليذكرىاأصبًل،كيطنبفياآلياتالتييجدفيياركايات

كالركايةالسابقةالمنسكبةلدمحمالباقر،عمييـالسبلـ،كتقديسأىلالبيت،كالطعففيالصحابة،معناىا
كىيبدكفإسناد.

مكردًا بعضاآليات، إال منيا يذكر فمـ السكرة، ىذه بتفسيره منيجو في القمي الككفي فرات كتبع
تفسير في األئمة ركاياتعف كالحسيف كالحسف عمي مقاـ مف يرفع بما اإلطالةىا كلكال كيقدسيـ.

لنقمتيا.
فإفَّ اآلية فتجاىلالقميكفراتالككفيىذه "سكػكا  كقاؿ: عمىظاىرىا الطكسيفيالتبياففسرىا

فتفاضمكافيمقاديره-تعالىبيفالكلفيالكعدبالخيركالجنةكالثكابفييا فقاؿ"ككبلكعدهللا-كا 
،كتبعوفيتفسيرهالطبرسيصاحبمجمعالبيافكصاحبتفسير(3)الحسنى"يعنيالجنةكالثكابفييا"

                                           

اآليةنييلعميكتسميةلوألفالكقصدبأصحابو:كلمفبايعو،كالمقصكدأفَّبكرالصديقاأب:(كقصدبزريقٔ)
باطلكأقكػدليلعمىبطبلنوأفَّيحزفعمىماأصابومفاستيبلءأبكبكركالصحابةعمىحقوب الخبلفة،كىذا

 كقبلقضيةالخبلفة.اآليةنزلتقبلكفاةالنبي

 .ٕٖ٘ص-ٖٔ٘،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)

 .ٜٓ٘،صٜ،جلتبيان(الطكسي،اٖ)



ٜٔ 

 

.(1)الميزاف
عدفيذهاآليةدالةعمىعدالةالصحابةكفضميـكماسبقبيانو،كالينقصداللتياتجاىلبعضكب

قرارالطكسيكالطبرسيكالطباطبائيبظاىراآلية ىيشيادةمنيـبداللةمفسرؼالشيعةلياكالقمي،كا 
اآليةعمىعدالةالصحابة.

 

                                           

 .ٓٙٔ،صٜٔ،جالميزان في تفسير القرآن.كالطباطبائي،ٜٖٗ،صٜ،جمجمع البيان(ينظر:الطبرسي،ٔ)



ٜٕ 

 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّالمطمب العاشر: قولو تعالى: 
 ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

[.ٛ]التحريـ: َّرت يب
 

تفسير اآلية وداللتيا عمى عدالة الصحابة: الفرع األول:
إلىهللا ليـبأفيتكبكا مدحكثناءعمييـ،مكجيًة خاطبتاآليةالمؤمنيفبكصفاإليمافكفيىذا

كأفيعزمكاعمىعدـالعكدة،عفذنبكىـ،كأفيندمكاعمىماعممكهمفالذنكببأفيرجعكاكذلؾتعالى
"دالتكبةالنصكح:أفتتكبمفالذنبثـالتعكدفيو،أكالتريدأفتعك:"قاؿعمربفالخطابليا
ىذهالتكبةالصادقةتكجبليـمفهللاتعالىتكفيرالسيئات،كدخكؿالجنةيكـالقيامة،إذأفَّمبينة،(1)

.(2)كّلعسىفيالقرآففييكاجبة":"،كماقاؿابفعباسعسىمفهللاكاجبةإّف
هللاتعالىكعدسيدنا﴾إلىآخراآلية،أؼأفَّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي كقكلو:﴿
كالذيفآمنكامعوبعدـاإلخزاءيكـالقيامةكذلؾبالنكرالذؼيحيطبيـ،كالخزؼ:الفضيحة،كىيًادمحم

"أخزاههللا:فضحو" قاؿفيالقامكسالمحيط: دخكؿالنار، (3)ىنا قاؿاآللكسي: بنفياإلخزاء، "كالمراد
.(5)مؤمنيفمعالذيفآمنكالتشريفالكذكرالنبي،(4)إثباتأنكاعالكرامةكالعز"

القيامةكيفضحيـكفيىذاتعريضبالكافريفكالمنافقيفأفَّ .(6)هللاسيخزييـيـك
إفَّٰرٰى  ٰذ ييُّٱكتدؿاآليةعمىعدالةالصحابةكفضميـمفقكلوتعالى ؛فالمعيةىنا

الكراـ بالصحابة فييخاصة  اآلية مف حممتعمىالخصكصالظاىر فحممتعمىعمـك كا  ،
مفىذهاألمةفالصحابةأكؿالناسدخكاًلفيعمكميا؛لعظـمنزلتيـعندربيـكعندنبييـ.المؤمنيف

ياكاردةفيالصحابة،كأنيـالمخصكصكفبنفيجميعأنكاعالخزؼعنيـ،كقدقاؿكثيرمفالعمماءبأنّ
بينماغيرىـمفاألمةغيرمخصكصيفبذلؾ،كمفأقكاليـ:

                                           

 .ٖٜٗ،صٖٕ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن(الطبرؼ،ٔ)

،تحقيق:دمحمسنن البييقي الكبرى ق(،ٛ٘ٗالبييقي،أحمدبفالحسيفبفعميبفمكسىأبكبكر)ت:ركاهالبييقي،(ٕ)
 .ٖٔ،صٜج،ٖٔ٘ٚٔرقـ:ـ،ٜٜٗٔ-قٗٔٗٔمكةالمكرمة،-عبدالقادرعطا،مكتبةدارالباز

 .ٜٕٚٔ،صٔ،جالقاموس المحيطادؼ،(الفيركزآبٖ)

 .ٖٙ٘،صٗٔ،جروح المعاني(اآللكسي،ٗ)

 .ٖٓٚ،صٕٛ،جالتحرير والتنويرابفعاشكر،ينظر:(٘)

 .ٕٗٔ،صٓٔ،جالبحر المحيطأبكحياف،ينظر:(ٙ)



ٜٖ 

 

قاؿاآلجرؼفي)الشريع كبلموعففضلالسابقيفاألكليفمفالمياجريفكاألنصار، بعد "ككذلؾة(
َض صحابتو يتـّلمنبيهللافَمِجميع كأنو فييـ يخزيو ال ليـأف كيغفر نكرىـ القيامة يكـ ليـ
قاؿهللا  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّكيرحميـ،

.(1)["ٛ]التحريـ: َّرت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ
اليتناكؿكلمؤمف؛بل َّٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّكقاؿاآلمدؼ:"قكلوتعالى:

مفنفيالخزؼعمفآمفمعالنبيمفآمفمعالنبي نفيوعفكىكصريحفيذلؾ...كاليمـز
.(2)غيره"

" قكلوقاؿشمسالديفاألصفياني:  َّٰرٰى  ٰذ ييُّتعالى: وألنَّ؛مخصكصبالصحابة
.(3)تعالىخصيـبالمعية"

كىـالصحابةرضيهللاتعالىعنيـإفكاف َّٰرٰى  ٰذ ييُّكقاؿالبقاعيفينظـالدرر:"
إفكافالمرادفيالكصفأكزمافمخصكصكبدركبيعة المعيةفيمطمقالزماف،كسابقكىـ المراد

كماركاهمسمـعفأـمبشررضي«اليدخلالنارأحدبايعتحتالشجرة»قاؿ:النبيالرضكافألفّ
اعممكاماشئتـفقدعلهللااطمععمىأىلبدرفقاؿ:كل":كأبكداكدكالترمذؼعفجابر،(4)هللاعنيا

.(6()5)غفرتلكـ"
."(7)مىالَمْغفرةلجميعَأصحابالنبيفيىذهاآليةدليلع"قاؿابفعاشكر:

                                           

السعكدية،-،تحقيق:عبدهللابفعمرالدميجي،دارالكطفلشريعةا،ق(ٖٓٙ(اآلجرؼ،دمحمبفالحسيفالبغدادؼ)ت:ٔ)
 .ٖٕٙٗ،ص٘ـ،جٜٜٜٔ

 .ٗٗ،صٔ،جاإلحكام في أصول األحكام(اآلمدؼ،ٕ)
،تحقيق:بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،ق(ٜٗٚ(شمسالديفاألصفياني،محمكدبفعبدالرحمف)ت:ٖ)

 .ٖٕٓ،صٔـ،جٜٙٛٔالسعكدية،-دمحممظيربقا،دارالمدني
،ٕٜٗٔ،صٗ،جأىلبيعةالرضكافأصحابالشجرةكتابفضائلالصحابة،بابفضائلصحيح مسمم، (ينظر:ٗ)

َجَرِةَأَحٌد،الَِّذيَفَباَيُعكاَتْحَتَيا»بمفع:ٜٕٙٗرقـ:  «.اَلَيْدُخُلالنَّاَر،ِإْفَشاَءهللُا،ِمْفَأْصَحاِبالشَّ

،كتابصحيح البخاري استشيدالبقاعيبركايةأبكداكدكالترمذؼكالحديثركاهالبخارؼأيضًا،ينظر:البخارؼ،(ينظر:٘)
،سنن أبي داوودأبكداككد،.ٜٗٔ،ص،صٙ،جٜٓٛٗتفسيرالقرآف،باب)التتخذكاعدكؼكعدككـأكلياء(،رقـ:

 الجاسكسإذا بابحكـ رقـ:كتابالجياد، .ٕٚٛ،صٗ،جٕٓ٘ٙكافمسممًا، أبكاب،سنن الترمذيالترمذؼ،
 .ٜٓٗ،ص٘،جٖٖ٘ٓتفسيرالقرآف،بابكمفسكرةالممتحنة،رقـ:

،ٕٓجالقاىرة،-دارالكتاباإلسبلمي،نظم الدرر في تناسب اآليات والسورق(،٘ٛٛالبقاعي،إبراىيـبفعمر)ت:(ٙ)
 .ٕٕٓص

 .ٖٓٚ،صٕٛ،جالتحرير والتنوير(ابفعاشكر،ٚ)



ٜٗ 

 

ىذه الييتميفيتفسير ابفحجر قاؿ عمىاإليمافكاإلسبلـ، بمكتيـ بشرػلمصحابة اآلية كفيىذه
اآلية: ـْ "آمنيـهللامفخزيوكاليأمفخزيوفيذلؾإالالذيفماتكاكهللاسبحانوكرسكلوعنيـراضَفَأمَنُي

مفالخزؼصريحفيمكتيـعمىكماؿاإليمافكحقائقاإلحساف،كفيأفهللالـيزؿراضيًاعنيـككذلؾ
"(1)رسكؿهللا

كهللاجلكعبلنزهأصحابابةكمنعجرحيـفقاؿ:"كاستدؿابفِحبَّافبيذهاآليةعمىعدالةالصح
فمفَّٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّعفإلزاؽالقدحبيـحيثقاؿ:رسكؿهللا

.(2)أخبرهللاجلكعزأنواليخزيوفيالقيامةفبالحرؼأفاليجرح"
المعي أف يؤيد كمما ة تعالى: قكلو بالصحابة خاصة اآلية  هب مب خب حب جب هئُّفي

[.ٕٜٔ]آؿعمراف: َّمثحج هت مت خت جتحت
مفغفرهللالو،كاآليةنفتالخزؼعفالذيفأصحابالكبائرمفالمؤمنيفيدخمكفالنارإالّكمعمكـأفّ        

.يـالصحابةفثبتأنّمعالنبي
مغفكرـعندهللاتعالى،كأنيفيذهاآليةإضافةإلىاآلياتالسابقةكمياتؤكدعمىمكانةالصحابة

ليـ،كحرؼأفاليجرحكاكاليطعففييـ.
 

 تفسير اآلية وداللتيا عند مفسري الشيعة: الفرع الثاني: 
فيتفسيراآليةعفأبيجعفر"أفمفكافلونكر-إماـمفسرؼالشيعة-جاءفيتفسيرالقمي

نكرىـيسعىبيفأيدييـ(3)يفأفأئمةالمؤمن"يكمئذنجاككلمؤمفلونكر".كبسندهعفأبيعبدهللا
.(4)"كبأيمانيـحتىينزلكامنازليـ

النكرىـاألئمةكىـالذيفجاعبلًفقمبيا،عبدهللاإلىأبيكأخطأالطبرسيفينقلالركايةالمنسكبة
حتىينزلكىـ،يسعكفبيفيدؼالمؤمنيف كبأيمانيـ بيفأيدييـ القيامة المؤمنيفيكـ "يسعىأئمة فقاؿ:

.(6)كتبعوفيذلؾالكاشانيفيالتفسيراألصفى(5)منازليـفيالجنة"

                                           

 .ٗٓٙ،صٕجالصواعق المحرقة عمى أىل الرفض والضالل والزندقة،الييتمي،فحجراب(ٔ)

،ترتيبابفصحيح ابن حبان، اإلحسان في تقريبق(ٖٗ٘دمحمبفحبافالتميميالبستي)ت: (ابفحباف،أبكحاتـٕ)
 .ٕٚ،ص٘،جٜٛٛٔبيركت،-،تحقيق:شعيباألرناؤكط،مؤسسةالرسالةٔبمبافالفارسي،ط

 عشرإمامًا،إذاليقركفبإمامةلغيرىـ.امةالمؤمنيفعندالشيعةىـاالثنكأئ(ٖ)

 .ٖٛٚ،صٕ،جتفسير القميالقمي،(ٗ)

 .ٖ٘،صٓٔ،جمجمع البيان(ينظر:الطبرسي،٘)

 .ٕٖ٘ٔ،صٕ،جالتفسير األصفى(ينظر:الكاشاني،ٙ)



ٜ٘ 

 

1)كنقلصاحبتفسيرالبرىافركايةفيتفسيرىذهاآليةعفابفشيرآشكب فيكتابوالمناقب(
عفمقاتلبفسميمافقاؿابفشيرآشكب:"تفسيرمقاتلعفعطاء،عفركايةنسبياالبفعباسنقبلً

ابفعباس﴿يكـاليخزؼهللاالنبي﴾اليعذبهللادمحمًا﴿كالذيفآمنكامعو﴾اليعذبعميبفأبيطالب،
﴿نكرىـيسعى﴾يض كجعفرًا. كحمزة، كالحسيف، كالحسف، مثليءكفاطمة، عمىالصراطلعميكفاطمة

عيفمرةفيسعىنكرىـ.﴿بيفأيدييـ﴾كيسعىعفأيمانيـكىـيتبعكنيمافيمضيأىلبيتدمحمالدنياسب
وهللاعمىالمؤمنيفعريضًا،مكآلوزمرةعمىالصراطمثلالبرؽالخاطف،ثـقكـمثلالريح،...كيجع

نكرنا﴾حتىنجتازبو لنا أتمـ عمىالصراط،قاؿ:كعمىالمذنبيفدقيقًا،قاؿهللاتعالى:﴿يقكلكفربنا
فيجكزأميرالمؤمنيففيىكدجمفالزمرداألخضركمعوفاطمةعمىنجيبمفالياقكتاألحمرحكليا

.(2)سبعكفألفحكراءكالبرؽالبلمع
كأصحابوكنسبىذاالقكؿالبفعباس(3)كركػاألربمي في)كشفالغمة(أفاآليةنزلتفيعميٍّ
:عفابفعباسَّٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ،فقاؿ:"قكلوتعالىقاؿ:أكؿ

يزؼبينيماإلىمفهللا(4)مفيكسىمفحملالجنةإبراىيـلخمتو ،ثـدمحم؛ألنوصفكةهللا،ثـعميٌّ
كأصحابو"الجناف.ثـقرأابفعباس .(5)"اآلية"كقاؿعميٌّ

 
 مناقشة ورد:  
زيادبفالمنذرالجاركدككلمؤمفلونكرىكمفركايةأبيالجاركد،كأبمفأفَّماجاءعفأبيجعفر

الشيعةكركػالشيعةعفالباقرأنّ ككذابعند شيطاف، أىلوسماهسرحكبعمىاسـ كذلؾىكعند
.(6)كذاب:فيويحيىبفمعيفقاؿ؛السّنةكذاب

                                           

الديفأبكجعفردمحمبفعٔ) ىكرشيد ميبفشيرآشكبالمازندرانيفخرالشيعةكمركجالشريعة(قاؿعباسالقمي:
كتاب صاحب االمامية مشايخ شيخ يساجل، ال الذؼ الزخار المتبلطـ كالبحر كالفضائل المناقب آثار محيي

.ق(ٓٙٗ)ت:المناقب )ت: عباس، القمي، النشراإلسبلميلكنى واأللقابا،ق(ٜٖ٘ٔينظر: مؤسسة ج-، ،ٔقـ،
 .ٖ٘ٛص

.ابفشيرأشكب،أبكجعفررشيدالديفالمازندراني)ت:ٙٙ،صٛ،جالبرىان في تفسير القرآن:البحراني،(ينظرٕ)
 .٘٘ٔ،صٕقـ،ج-،المطبعةالعمميةمناقب آل أبي طالب،ق(ٛٛ٘

ربميعالـشيعيكأديبلوالكثيرمفالمؤلفاتكمدحوعمماءالشيعةالحسفعميبففخرالديفعيسىاإل(ىك:أبكٖ)
كشف ق.ينظرترجمتوفيمقدمةتحقيقٖٜٙككصفكاكتابوكشفالغمةبأنوخيركتابفيخيرمكضكعتكفيسنة

 الغمة.

 (إبراىيـخميلالرحمفلخمتومفهللا.ٗ)

 .ٖٕٖ،صٔ،جكشف الغمة في معرفة األئمةربمي،(اإل٘)

الكبلـفيجرحوعفاإلماـأحمدكيحيىبف،كعندأىلالسنةٜ٘ٗ،صٕ،جاختيار معرفة الرجال:الطكسي،(ينظرٙ)



ٜٙ 

 

فقدركاىاصالحبفسيلعفأبي"األئمةنكرىـيسعىبيفأيدييـبأفَّ"أماالركايةعفأبيعبدهللا
الشيعيفيكتابوالرجاؿ:"صالحبفسيلاليمداني،(1)عبدهللا.كصالحبفسيلقاؿفيوابفالغضائرؼ

اٌعلمحديث،ركػعفأبيعبدهللا ،غاٍؿ،كذاٌب،كضَّ .(2)،الخيرفيوكالفيسائرماركاه"ككفيٌّ
عبلكةعمىمخالفتيالمعنىاآليةالكريمة.كسقكطالركاياتسندًاكفانامناقشتيا،
بفسميماففيتفسيرهكأنوكاردعفابفعباسإلىمقاتلماأكردهابفشيرآشيكبكنسبوكبالنسبةل
،إلىاتالمنسكبة؛فبالرجكعلتفسيرمقاتللـأجدهفيالتفسير،كبالبحثفيكلالركايفميسلوأصل

أجدىا أىلالسنة،ككذلؾلـ الشيعةابفعباسعند عند فككفمقاتل، كجكدىا بفسميمافكلكفرضنا
عبلكةعمىغرابةمتنياكنكارتو.ساقطةالسند،يجعمياركاية(3)متركؾالحديث

ابفبيفؿبيا،كقدابفعباسفييببلسند،فبليستدإلىككذلؾالركايةالتيأكردىااألربميكنسبيا
.(4)ىذهالركايةمكضكعةككذبباتفاؽأىلالحديثتيميةفيمنياجالسنةأفَّ
ابفعباسديدفعندكضاعيالشيعة.إلىكيبدكأفنسبةاألقكاؿ

،كىذاىـالصحابةالمقصكديفبالمعيةمعالنبيداللةاآليةأفَّظيرتكبعدىذاالنقاشكالرد
.كبراءةليـمفالجرحفخرليـ












                                                                                                                                    

 .ٙٗ٘،صٖ،جالجرح والتعديلمعيفكغيرىـ.ينظر:ابفأبيحاتـ،

تاجكفإلى(قاؿعباسالقمي:ىكأحمدبفالحسيفبفعبيدهللاالغضائرؼمفالمشائخاألجمةكالثقاتالذيفاليحٔ)
 .ٕٓٗ،صٔ،جالكنى واأللقابينظر:القمي،التنصيصبالكثاقة،معاصرلمطكسيكالنجاشي.

،تحقيق:دمحمرضاالحسيني،دارٔ،طالرجال،ق(ٔٔٗفبفعبيدهللاالبغدادؼ)ت(ابفالغضائرؼ،أحمدبفالحسيٕ)
 .ٜٙق،صٕٕٗٔقـ،-الحديث

 .ٖٗ٘،صٛ،جيلالجرح والتعد(ينظر:ابفأبيحاتـ،ٖ)

 .ٕٗ٘،صٚجمنياج السنة، (ابفتيمية،ٗ)



ٜٚ 

 

عرض -القرآنية لمطعن في عدالة الصحابة عمومًا  اآلياتالمبحث الثاني: تأويل الشيعة 
 .(1)ورد

 تمييد: 
الناظرفيتفاسيرالشيعةيعجبمفىكؿمايرػمفتأكيلكتحريفلمعانياآلياتالقرآنية،فمثبًل
كأىلبيتوكشيعتو،كنزلكاآياتالعذابعمىأفَّػير مفسرييـكثيرًاماخصصكاآياتالتكبةكالمغفرةبعميٍّ

حسبتفاسيرالشيعة.-فيـالمقصكدكفبياكىينازلةفييـالصحابة
كثيرةجداً مفسركالشيعةلمطعففيعدالةالصحابةعمكمًا عفاآلياتفضبلً،كاآلياتالتيأكليا

كلكىالمطعففيجماعاتكآحادالصحابة،كاليمكفاستيعابيافيىذاالبحثفضبًلعفالردعمىالتيأ
الطعكففيالصحابةكانتتزدادكمماالحظتمفخبلؿاطبلعيعمىتفاسيرالشيعةأفَّقدتحريفاتيـ،ك

ثـالعياشيأكالًيتفسيرالقمتسمسميفيالنظربشكلمفخبلؿجمياً،كىذايظيرمتأخراًالتفسيركاف
كالصافيكالحكيزؼكغيرىـ.

المبحثأعرض استندتبعضاآلياتالتيكفيىذا كقد الصحابة، فيعمـك لمطعف الشيعة أكليا
ألنَّإلىتفسيربشكلأساسي كالقمي؛ مفسرؼالشيعة، إماـ مطالبالمبحثو فيكلمطمب،فيعدة

 ثـأناقشماجاءكابوكأردعميو.،يـلياعارضًالكجوتأكيم؛أعرضآيةأكلياالشيعة

                                           

فيككفمرادفًالمتفسير،كىكما،تفسيرالكبلـكبيافمعناه(يطمقالتأكيلعندالمفسريفعمىمعنييف:األكؿىكبمعنىٔ)
صرؼالمفععفالمعنىالراجحإلىمعنىمرجكحلدليليقترفبو،كىكقسماف:عفكالثاني:ىكقصدهالطبرؼفيتفسيره،

فلـيصحالتأكيلفتأكيلباطل،كىكتحريفلممعنى،قاؿتعالى:  خئ حئ جئ يي ىي ني  ُّٱٱصحالدليلفتأكيلصحيحكا 
دمحمالذىبي،كىكماقصدتوىنافيعناكيفالمطالب.(،ٚآؿعمراف:) َّ هب مب خب حب  جب هئ مئ

 .٘ٔ،صٔج،القاىرة-مكتبةكىبة،التفسير والمفسرون ،ق(ٜٖٛٔحسيف)ت:
 



ٜٛ 

 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيٱٱُّتأويل قولو تعالى: : المطمب األول
 .[ٜ٘]البقرة: َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 
     

 الفرع األول: ما جاء عند مفسري الشيعة في تأويل ىذه اآلية والطعن في الصحابة


 قاؿهللا: اآلية: ىذه تأكيل القميفي عند  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيٱُّجاء
َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ -آل دمحم حقيم -ِّ ُّ َّ ٍّ
نزلتعمىالنبيملسو هيلع هللا ىلص،ثـأزالياالصحابةإلخفاءحقآؿالبيتعبارة)آؿدمحمحقيـ(أؼيعتقدالقميأفَّ

عمىإضافةآؿدمحم:كتفسيرىذهكقاؿمحققالتفسيرتعميقاًكىذاماتؤكدهكتبيـ،،بالكاليةبعدالنبيملسو هيلع هللا ىلص
وقيلليـباالنقيادلكاليةهللاكلكاليةدمحمصمىهللاعميوكآلوأنَّالكممةكمافيتفسيراإلماـالعسكرؼ

صمىهللاعميوكآلوفأنزؿالرجزيـلمالـينقادكاكظممكاحقهللاكحقدمحمكآليماالطيبيفكأنّكعمي
.(1)عمييـمفالسماء

 ىي مي خيٱُّٱتفسيراآليةعنده:"العسكرؼفإفَّإلىالحسف(2)كبالرجكعإلىالتفسيرالمنسكب
مستقبميياإنَّّٰىٌّ ٰر ٰذ يي دخمكىا كلكف أمركا، ما قالكا كال أمركا، كما يسجدكا لـ يـ

أحبإلينامفىذاالفعلكىذاالقكؿ.-حمراءنتقكتياأؼحنطة-بأستاىيـكقالكا:ىطاسمقانا
غيركاكبدلكاماقيلليـ،كلـينقادكالكاليةدمحمكعميكآليماَِّّ ُّ َّ ٍُّّقاؿهللاتعالى:

.(3)الطيبيفالطاىريف"
الركاية العياشيفقدنسبىذه الخامسفقاؿ:"عفزيدالشحاـعفأبيجعفرإلىاإلماـأما

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي )آل دمحم حقيم( ىي مي خيُّجبرئيلبيذهاآلية"قاؿ:نزؿ
.(4)"َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ )آؿدمحمحقيـ(ِّ ُّ

                                           

 .ٛٗ،صٔجتفسير القمي، (ينظر:القمي،ٔ)

تجاهٕ) الغمك كمف التبلعببالنصكصالقرآنية، مف فيو كذلؾلما العسكرؼشؾكبير، لمحسف التفسير ىذا (فينسبة
 .ٖٚص-ٛ٘،صٕج،التفسير والمفسرون مكر،ينظر:الذىبي،الصحابةكقدبيفالشيخدمحمحسيفالذىبيىذهاأل

الحسفبفعميالعسكرؼ)ت:ٖ) الحسفالعسكرؼ، اإلماـتفسير الحسن العسكري ،ق(ٖٓٙ( مدرسة تحقيقكنشر: ،
 .ٕٓٙق،صٜٓٗٔقـ،-الميدؼ

 .ٚ٘،صٔ،جتفسير العياشي(العياشي،ٗ)



ٜٜ 

 

.(1)كاعتمدالكاشانيفيتفسيرهالصافيركايةالعياشي)ظممكاآؿدمحم(المنسكبةلئلماـالخامس
قاؿ:"عفأبيجميمةعفبعضإذركايةأخرػعنده،بينيـآؿدمحمحقيـعندالعياشيتكالذيفظممكا

أصحابوعفأحدىماقاؿ:قدفرضهللافيالخمسنصيباآلؿدمحمصمىهللاعميوكالو،فأبىأبكبكرأف
" قاؿهللا: كقد كعداكة، حسدًا نصيبيـ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئٱُّيعطييـ

َّ  [ٚٗ]المائدة: حقيـ السبلـ بكرأكؿمفمنعآؿدمحمعمييـ ككافأبك كحملالناسعمى" كظمميـ
أبكبكراستخمفعمرعمىغيرشكرػمفالمسمميفكالرضامفآؿدمحمصمىهللاَضبِاقُرقابيـ،كلمَّ

.(2)عميوكالو،فعاشعمربذلؾلـيعطآؿدمحمحقيـكصنعماصنعأبكبكر"
تفسيرىذهاآليةفقاؿ:"أماالشيعيالحكيزؼفنقلعفالكافيركايةبسندىامنسكبةألبيجعفرفي

بيذهاآليةعمىدمحمصمىهللاعميوكآلوقاؿ:نزؿجبرئيلفيأصكؿالكافي..عفأبيجعفر
)آل دمحم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي )آل دمحم حقيم(ىي مي خيٱٱُّٱىكذا

 .(3)"َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ حقيم(
 

 الفرع الثاني: مناقشة ورد
اآليةنزلت)ظممكاآؿدمحمحقيـ(مردكدمفعدةأكجو،كىي:أفَّأكاًل:ماجاءفيتفسيرالقميمف

 .ىذاالقكؿالسندكالنسبلو -1
قراءةمكضكعةالأصلليا -2 يخالفالقرآفالمحفكظ،كىذه تردالفيالمتكاتركالفيىذا لـ ؛

 الشاذ.
ميكغيرهمف،كىككثيرفيتفسيرالقوِىذاطعففيصحةالقرآفالكريـ،كتحريفصريحآلياتِ -3

 التفاسيره،كصرحبوكثيرمفعممائيـ.
ومخالفلسياؽإضافةإلىأنَّ،ثانيًا:ماكردفيالتفسيرالمنسكبلمعسكرؼمردكدأيضًالؤلكجوالسابقة

ضافة)آؿدمحمحقيـ(ُ؛اآليات ةفيتفسيرالعسكرؼإقحامًا؛إذمَمقحَفاآلياتتتحدثعفبنيإسرائيل،كا 
 .زؿفيبنيإسرائيلككذلؾنيايتياوناربأنّسِّيةفُبدايةاآلإفّ

الكالباقركاعتمدىاالمبلالكاشاني،ركايةساقطةفييببلسند،إلىدمحمثالثًا:الركايةالتينسبياالعياشي
أصلليا.

كالكمينيفيالكافيكنسب القميكالعياشيكالكاشانيكالحكيزؼفيتفاسيرىـ أكرده ،ألئمةإلىاكما
                                           

 .ٖٓٔ،صٔ،جتفسير الصافي(ينظر،الكاشاني،ٔ)

 .ٕٖ٘،صٔ،جتفسير العياشي(العياشي،ٕ)

،كتابالحجة،بابفينكتكنتفمفالتنزيلفيالكافي،نقبلعفالكميني،ٖٛ،صٔ،جنور الثقمين(الحكيزؼ،ٖ)
 .ٕٗٙ،صٔالكالية،ج



ٔٓٓ 

 

كالحديث القديـ في الشيعة مفسرؼ مف آخركف التفسير،أعرضعنو كصاحب كالطبرسي كالطكسي
ال،،كفسركااآليةعمىظاىرىاكفيسياقيا،كلكنيـلـيتعرضكاليذهالركاياتبالنفيأكاإلثبات(1)األمثل

 .ستغرابالإلىاسيماكقدكردتفيالتفاسيرقبميـكفيصحيحيـالكافيكىذايدعك
 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّالمطمب الثاني: تأويل قولو تعالى: 
 مث زث رث يت ىت نت مت زتٱرت يب ىب نب مب
 .[ٕٙ-ٔٙ]النساء:َّاكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 
 الفرع األول: ما جاء عند مفسري الشيعة في تأويل ىذه اآليات والطعن في الصحابة

 

القمي تعالى:فيتفسيرقاؿ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱقكلو
ىـأعداءآؿدمحمكميـجرتفييـىذهاآلية." َّيب ىب نب مب

قكلو  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّٱكأما
فيذامماتأكيموبعدتنزيموفيالقيامةإذابعثيـهللاحمفكالرسكؿهللاَّلك اك يق ىق يف
كتكفيقًا،إنَّقائميف:" إالإحسانًا فعمنامفإزالةالخبلفةعفمكضعيا بما أردنا ذلؾفيكالدليلعمىأفَّما

حدثنيبوأبيعفابفأبيعميرعفمنصكرعفأبيعبدهللاكعفأبيجعفر :قاالالقيامةما
 يت ىت نت مت زتُّالمصيبةىيالخسفكهللابالمنافقيفعندالحكض،قكؿهللا

التفسير(2)"َّلك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث كىذا .
.(3)حرفياًهاعتمدهالحكيزؼفيتفسيرمالآليتيفىك

فيقكلو"اآلية"قاؿ:الخسفكركػالعياشيبسنده"عفمنصكربفبزرجعمفحدثوعفأبيجعفر
كهللاعندالحكضبالفاسقيفكعفجابرعفأبيجعفرمثمو.كركػالعياشيعفعبدهللاالنجاشيقاؿ:

 عبدهللا أبا سمعت  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مكٱُّيقكؿ:
.(4")[يعنيكهللافبلنًاكفبلناٖٙ]النساء:َّزي ري ٰى ين ىن نن من زن

                                           

(ٔ الطكسي، ينظر: ٕٕٔ،صٔجمجمع البيان، .الطبرسي،ٕٕٙ،صٔجالتبيان، ( ،ٔجالتفسير األمثل، .الشيرازؼ،
 .ٖٕٓص

 .ٕٗٔ،صٔجتفسير القمي، (القمي،ٕ)

 .ٜٓ٘،صٔ،جنور الثقمين(ينظر:الحكيزؼ،ٖ)

 .ٕ٘٘،صٔ،جتفسير العياشي(العياشي،ٗ)



ٔٓٔ 

 

الكراديففياآليةبأنيـالقميكتبعوالحكيزؼفسرالمنافقيفالذيفيصدكفعفالنبيفالحاصلأفَّ
أعداءآؿدمحم،كفسرالقميكالعياشيالخسففياآليةالثانيةكالستكفبأنوفيالمنافقيفيكـالقيامةعند

كالمناف فيالحكض، آؿدمحمحقيـ أنيـسمبكا الذيفيدعيالشيعة الصحابة أعداءآؿدمحم،كىـ قكفىـ
الخبلفةكالميراث،كالدليلعمىذلؾماأكردهالعياشيفياآليةالبلحقةفقاؿ:فبلفكفبلف،كىيكنايةفي

.رضيهللاعنيماكتبالشيعةعفأبيبكركعمر


 الفرع الثاني: مناقشة ورد
اآلياتالسابقةليذهاآليةعفطاعةالمؤمنيفكلرسكلو،ثـبينتحاؿالمنافقيفبتحاكميـتحدثت

،ثـحذرتيـاآليةمفنزكؿ(1)كصدكدىـعنوفيالقصةالمشيكرةلمطاغكتكرفضيـالتحاكـلمنبي
النبي سيأتكف بعدىا كأنيـ كنفاقيـ، أفعاليـ جزاء عمييـ عنيـمصيبة لترتفع كمبرريف معتذريف

المصيبة.
كليسفياآلياتذكرلغصبآؿدمحمحقيـكاللقضيةالخبلفةكاإلمامة،كالقكؿبأفالمنافقيففياآلية
بكرقكؿمردكدمفكجكه:االصحابةالكراـالذيفبايعكاأبىـ

كلـيكردأؼسند،ليسعميوأؼدليل-أؼالصحابة–يـأعداءآؿدمحمأنّفيالركايةأكاًل:ماقالوالقمي
عمماً كردعفالنبيملسو هيلع هللا ىلصكاألئمة،كالأفمنيجوأكركايةلكبلمو، تفسيرالقرآفمحصكربما أفَّ كمبدأه

اجتيادلمعمماءفيالتفسير.
حاالعتمادعميو؛كذلؾدعمىالركايةالكاردةفيتفسيراآليةالبلحقةفيذااليصماإذاكافاعتثانيًا:أمَّ

الركايةالتيأكردىاالعياشيمفطريقيفأحدىمافيومجيكؿالعيف.كالثانيةفيسندىاجابرالجعفيأفَّ
فبلفكفبلففييمعمكلة؛(2)كىككضاع كفييا البلحقة اآلية العياشيلتفسير التيأكردىا الركاية أما .
كذلؾأفَّ لمصادؽكالكاظـ،ٜٕٖالعياشيالمتكفىسنة هللاالنجاشيالمعاصر يمتقالركاؼعبد قلـ

                                           

لعمموبعدلوكرفضالمنافقذلؾكأراداالتحاكـييكديَاكمنافقًااختمفًاكأرادالييكدؼأفيتحاكمكاإلىالنبيػأفَّكر(ئ)
 .ٖٔ٘،صٛ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر:الطبرؼ،عندكاىف.

كقاؿعمماءٕ) عنوباالختبلط. النجاشيكحكا أبكعبدهللابالكذبعمىأبيوجعفر.:السنةأىل(ضعفو كاتيمو كذاب.
ميدؼتحقيق:اختيار معرفة الرجال)رجال الكشي(، ق(،ٓٙٗينظر:الطكسي،أبكجعفرالطكسيشيخالطائفة)ت:

)اختيارمعرفةالرجاؿلوالكثيرمفالطبعاتكأصموألفوالكشيكأخرجوٖٙٗ،صٕالرجائي،مؤسسةآؿالبيت،ج
آخرلومعركؼبرجاؿالطكسي كألفالطكسيكتابا الطبعةرجاؿالكشيلمطكسي، لذلؾعنكافىذه .(الطكسي،

دائرة،تيذيب التيذيب،ق(ٕ٘ٛيبفدمحم)ت:.ابفحجرالعسقبلني،أحمدبفعمٜٕٔ،صرجال النجاشيالنجاشي،
 .ٚٗ،صٕجق،ٕٖٙٔاليند،-المعارؼالنظامية

 



ٕٔٓ 

 

.(1)كالثانيةأفعبدهللاالنجاشيلـتثبتكثاقتوعندالشيعة
كالركايةالتيأكردىاالقميبسندهإلىأبيعبدهللاكلركاتيامفدعاةالشيعةككبرائيـفبليحتجبياعمى

 فاآليةتتحدثعفمجيءالمنافقيفأنَّياكماأىلالسنة، رسكؿهللافيالدنياإلىمخالفةلسياؽاآلية؛
فإفَّ القيامة يكـ أما كالعقاب، المصيبة عنيـ لترفع هللالبلعتذار مف كعقابيـ معنىحسابيـ كال ،

النبي ىناؾأماـ أنَّالعتذارىـ مفمكضع فيأكثر أثبتالقرآف كقد يأتكف، كانكا النبييـ إلى
معتذريف.

كالصحابةكعمىرأسيـأبفييفيالمنافقيفكليسفيياأفَّكحتىلكصحتككانتمفكبلـالنبي
بكركعمرمفالمنافقيف.

كبذلؾيبطلماجاءبومفسركالشيعةمفتأكيلىاتيفاآليتيف.

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّالمطمب الثالث: تأويل قولو تعالى:  ٱ
 [.ٖٙ]الرعد:َّٱ رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ
 

 الفرع األول: ما جاء عند مفسري الشيعة في تأويل ىذه اآلية والطعن في الصحابة
لجعفرالصادؽ،فقاؿ:بُنسِفسرالقميىذهاآليةبركايةأكردىافيتفسيرهعفأبيالجاركدالذؼيَ

فرحكابكتابهللاََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ"فيركايةأبيالجاركدفيقكلو:
ذاتمكهتفيضأعينيـدمعًامفالفزعكالحزفكىكعميبفأبيطالب كىىفيقراءةإذاتميعمييـكا 

 ُِّّابفمسعكد"كالذؼأنزلناإليؾالكتابىكالحقكمفيؤمفبو"أؼعميبفأبيطالبيؤمفبو
فيعميكآؿدمحمَّمئ زئ رئ ّٰ أنزلو ما تأكيل مف كآمنكاأنكركا صمكاتهللاعمييـ

.(2)دمحمًارسكؿهللا"وأكلوكآخره،كأنكركاأفّببعضو،فأماالمشرككففأنكركهكمّ
  
 الفرع الثاني: مناقشة ورد 
 

دكفدليلعمىالحصر،عمىالرغـمفداللةألفاظيا)كالذيف..حصرتاآليةبعميىذهالركاية
فيكالذؼيفرحبماىكالمشارإليوفياآلية،يفرحكف(عمىالعمكـكالكثرة،َفعمىىذهالركايةعمي

                                           

أبكمنصكرالحسفبفيكسفٔ) الحمي، ينظر: جكادٗ،طخالصة األقوال في معرفة الرجال،ق(ٕٙٚ)ت:( تحقيق: ،
 .ٜٛٔإيراف،ص-القيكمي،مؤسسةنشرالفقاىة

 .ٕٚٛص،ٗ،جالبرىان في تفسير القرآنراني،.البحٖٙٙ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)
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،كنسبتالركايةالبفمسعكدقراءة﴿كالذؼأنزلناإليؾالكتابىكالحقكمفيؤمفأنزؿإلىالرسكؿ
بو﴾.
،كأنكركامكاعميحقوفيالخبلفةبعدالنبيرَمفأنكربعضالقرآفىـمفحَأفَّأشارتالركايةك

بالخبلفةبعدبكراكلمفبايعأب-حسبالفكرالشيعي–يـفكبطبيعةالحاؿ،اآلياتالنازلةفيذلؾ
.النبي

كىذهالركايةالتياعتمدىاالقميكىاشـالبحرانيفيتفسيرييمامردكدةمفعدةأكجو:
 .(1)أبكالجاركدكذاب،كسبقبيافكبلـالعمماءفيو -1
 .ىذهالركايةلـتردعفالنبي -2
 فيكتبالقراءاتكالتفاسير.مـأجدلياأصبلًفمكضكعة،مسعكدإلىابفالقراءةالتينسبيا -3

الذؼيفرحبماأنزؿمفالقرآفىـمفأسمـمفأىلالكتابكابفنىالصحيحلآليةالكريمةأفَّكالمع
سبلـكأصحابوكمفآمفمفالنصارػ،أكعامتيـفإنيـكانكايفرحكفبمايكافقكتبيـ.

الييكدَّمئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱكقكلو مف بالعداكة هللا رسكؿ عمى تحزبكا الذيف أؼ :
األشراؼكأصحابو،ينكركفمايخالفماحرفكهمفبفكاألمـاألخرػ،ككعبكالنصارػكمفالمجكس

.(2)شرائعيـ
،كالسياؽيرّجحوسمبوحقوفيالخبلفةكبمفادعيأنَّياخاصةبعميفبلتدؿاآليةبأؼحاؿعمىأنَّ

.ماذىبتإليو


َّىكيك مك لك اك يق ىق يفٱُّالمطمب الرابع: تأويل قولو تعالى: 
 .[ٖٛ]النحل:

 الفرع األول: ما جاء عند مفسري الشيعة في تأويل ىذه اآلية والطعن في الصحابة
األئمة "نعمةهللاىـ اآلية: نعمةهللاقكؿهللاكالدليلعمىأفَّ،قاؿالقميفيتفسيرىذه األئمة
:نحفكهللانعمةقاؿالصادؽ[ٕٛ]إبراىيـ:َّىث نث مث زث رث يت ىت نتُّتعالى:
.(3)أنعـهللابياعمىعبادهكبنافازمففاز"هللاالتي

الحكيزؼفيتفسيره اعتمده لآلية التفسير عفعميبف(4)كىذا أخرػبسنده الكمينيركاية كنقلعف ،
                                           

 .ٜ٘ينظر:ص(ٔ)

(ٕ الطبرؼ، ينظرتفسيراآلية: ٖٚٗ،صٙٔ،ججامع البيان عن تأويل آل القرآن( البيضاكؼ، ،ٔ،جأنوار التنزيل.
 .ٔٓٗ،صٗ،ج، تفسير القرآن العظيم.ابفكثيرٜٛٔص

 .ٖٚٛ،صٔجتفسير القمي، (القمي،ٖ)

 .ٕٚ،صٖجنور الثقمين، (الحكيزؼ،ٗ)
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 خض حض جض مصُّقاؿ:لمانزلتَّلك اك يق ىق يفُّٱ:الحسيف"فيقكلو
[اجتمعنفرمفأصحاب٘٘]المائدة:َّحفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

رسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوفيمسجدالمدينة،فقاؿ:بعضيـلبعضماتقكلكففيىذهاآلية؟فقاؿ
فآمنافإفىذاذؿّ حيفيسمطعميناابفأبيطالب،فقالكا:بعضيـ:إفكفرنابيذهاآليةنكفربسائرىاكا 

أفَّ عممنا دمحماًقد فيما عمياّصادؽ نطيع كال نتكاله كلكنا اآليةيقكؿ ىذه فنزلت قاؿ: أمرنا، فيما
الكافركفَّلك اك يق ىق يفٱُّ كأكثرىـ يعرفكفيعنيكالية]عميبفأبيطالب[

.(1)بالكالية"
إلىعمي القميبسنده سنةرسكؿهللاكفيركايةطكيمةنسبيا باؿقكـغيركا فما " جاءفييا:

كاليخافكفأفينزؿبيـ-عمييـالسبلـ-كعدلكاعفكصيتوفيحقعميكاألئمةصمىهللاعميوكآلو
]إبراىيـ:َّٱيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رثٱُّثـتبلىذهاآلية:،العذاب
.(2)[ثـقاؿ:نحفكهللانعمةهللاالتيأنعـهللابياعمىعبادهكبنافازمففاز"ٕٛ
أنوسئلعفىذهاآلية)يعرفكفنعمة-عمييماالسبلـ-كركػالعياشيبسنده"عفمكسىبفجعفر

.(3)هللا(اآليةقاؿ:عرفكهثـأنكركه"
فحاصلىذهالركاياتكالتفاسيرعندمفسرؼالشيعةىؤالءالمنسكبةإلىأربعةمفاألئمةىـ:عمي،    

سىالكاظـ،أنياتفسرنعمةهللاباألئمة،كىينعمةأنكرىاعامةكعميبفالحسيف،كجعفرالصادؽ،كمك
،كلـيكالكىـ،كتآمركاعمىاإلماـبمبايعةأبيبكر.الصحابة

  

 الفرع الثاني: مناقشة ورد: 
الصادؽببلسندفبلقيمةليا،كمعاعتمادالحكيزؼلياإلىجعفرالركايةاألكلىعندالقميالمنسكبة-ٔ

رهتبقىغيرثابتةكلكاعتمدىاكلمفسرؼالشيعة.فيتفسي
الركايةالتينقمياالحكيزؼعفالكافيكىيعندهبسندهعفعميبفالحسيفمردكدةمفأكثرمف-ٕ

:ىكنفسو(4)الركايةفيسندىاضعيفافكىما:األكؿىك:الحسفبفدمحمالياشمي،قاؿالخكئي-كجو:أ

                                           

،ٖ،جنور الثقمينالحكيزؼ،.ٕٛٙ،صٔ،كتابالحجة،بابفيونكتكنتفمفالتنزيلبالكالية،جالكافي(الكميني،ٔ)
 .ٕٚص

 .ٙٛ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)

 .ٜٗٔ،صٖ،جالصافي.الكاشاني،ٕٙٙ،صٕ،جتفسير العياشي(العياشي،ٖ)

ـ،ككافالمرجعالدينياألعمىلمشيعةٕٜٜٔـإلىكفاتوسنةٜٓٚٔيالنجفمفالخكئيزعيـالحكزةف(ىكأبكالقاسـٗ)
الذؼيعدأىـكتبالرجاؿعندالشيعة.ينظرترجمتو:معجم رجال الحديثمفالمؤلفاتمنيايدفيالعالـ،لوالعد

 نت.المكسكعةالحرةكيكيبيديا،كمكقعمؤسسةاإلماـالخكئيعمىاإلنتر
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دمحمالنكفمي بف النجاشي(1)الحسف رجالو:(2)كضعفو في النجاشي عنو قاؿ دمحم، بف معمى كالثاني: .
.(3)مضطربالحديث

ياتستندإلىأفآيةالنحلنزلتبعدآيةالمائدة،كمعمكـأفسكرةالنحلنَّإالركايةفيياتناقض؛إذ-ب
.(5)،كسكرةالمائدةمفآخرمانزؿمفالقرآف(4)مكية
،مردكدةمفعدةكجكه:بفأبيطالبإلىعميالركايةالطكيمةالتينسبياالقميبسنده-ٖ
،كالراكؼعنوىناسعدطريفكىكمشككؾفيركايتوعميبفأبيطالبإلىاألصبغبفنباتةنسبيا-ٔ

.(6)عندالنجاشي،كضعفوابفالغضائرؼكابفداكد
لعميىذهالركايةالطكيمةتحتكؼعمىالغ-ٕ بعدـصحةنسبتيا ،كمفرائب،مايجعلالقارغيجـز

غرائبياأفالشجركافببلشكؾحتىُدِعيلمرحمفكلدًا،فصارلوشكؾحذارأفينزؿبوالعذاب.
فيسندىاالفضلبف،ركاية"مكسىبفجعفر"اإلماـالسابعالركايةالتيأكردىاالعياشيبسندهعف-ٗ

كمفطريقو،ابكرؼسشاذافالني كتابإثباتالرجعة، الشيعةكغبلتيـحيثمفمؤلفاتو كىكمفأعبلـ
.(7)ركاياتتنسبالبداء

ككلسندالركايةمفاإلماميةكلـيركليـأحدمفعمماءالسنة.كمخرجياعفمكسىالكاظـىك
.(9)اءالجرحكالتعديلكحديثومنكر،أمامكسىالكاظـفيكثقةعندعمم(8)أخيوعميبفجعفر

                                           

المكسكؼ)ت:ٔ) أبكالقاسـ الخكئي، ينظر: الخكئياإلسبلمية،٘،طمعجم رجال الحديث ،ـ(ٕٜٜٔ( اإلماـ ،مؤسسة
 .ٖٛٗٔ،ترجمةرقـ:ٙٗ،صٙـ،جٕٜٜٔ

 .٘ٚ،ترجمةرقـ:ٖٛ،صرجال النجاشي(ينظر:النجاشي،ٕ)

 .ٚٔٔٔ،ترجمةرقـ:ٓٓٗ،صرجال النجاشي(ينظر:النجاشي،ٖ)

 .٘٘٘،صٗ،جتفسير القرآن العظيم.ابفكثير،ٕٖ٘،صٙ،جالتبيانظر:الطكسي،(ينٗ)

الييئةالمصريةاإلتقان في عموم القرآن، ق(ٜٔٔالسيكطي،جبلؿالديف)ت:(ينظر:٘) ،تحقيق:دمحمأبكالفضلإبراىيـ،
 .٘ٚ،صٔـ،جٜٗٚٔمصر،-العامةلمكتاب

(ٙ المزؼ، ينظر: جتيذيب الكمال في أسماء الرجال( صٖ، ،ٖٓٛ. ابن .ٕٙٔ،صرجال النجاشيالنجاشي،
 .ٗٙ،الرجاؿ،صالغضائري 

 .ٕٙٔ،صٔجكتابالتكحيد،بابالبداء،،الكافي.الكميني،ٖٚٓ،صرجال النجاشي(ينظر:النجاشي،ٚ)

رأيتق،َقاؿالذىبيفي"الميزاف":ماىكمفشرطكتابي،ألنيمإٕٓىكعميبفجعفربفدمحمالباقرتكفيسنة(ٛ)
كقاؿالترمذؼعفحديثوال التِّْرِمِذّؼكالحسنة، ماصححو كلكفحديثومنكرجدًا، نعـكالمفكثقة، لينو، أحًدا

 .ٚٔٔ،صٖ،جميزان االعتدال في نقد الرجاليعرؼإالمفىذاالكجو.ينظر:الذىبي،

تالتياكردتيافيىذهالرسالةكنسبت.إفالركاياٖٗ،صٜٕ،جتيذيب الكمال في أسماء الرجال(ينظر:المزؼ:ٜ)
الطعففيالصحابةلجعفرالصادؽكميافيسندىاركاةلعنيـجعفرالصادؽأكطعفيـالشيعة،أماعندالكصكؿ
لمكسىالكاظـكالركايةالسابقةفمـيسجلطعفعمىرجاليافيكتبالشيعة،معحمميـلفكرالغمككىذايظيربداية

 ةلفكرالغمك،كيحتاجإلىدراسةمعمقة.قبكؿاالثناعشري
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كأيضًاك المبحثاألكؿ، في بينتو ما كىك الصحابة لعدالة المبينة لآلياتالقرآنية مخالفة الركاية ىذه
كذلؾأفَّ لسياؽاآليات، بالقرآف،مخالفة المكذبيف كالخطابفيسياؽاآلياتلممشركيف مكية، السكرة

كم كتستنكرعمىفاآلياتتتحدثعفنعمةهللاعمىاإلنساف، لراحتو، مفنعمة تفضلبوهللاعميو ا
ألؼأمرمتعمق إشارة أؼذكرأك فيالسكرة كاليكجد بالكفركالشرؾبا، النعمة ىذه الكفارمقابمة

باإلمامةأكالخبلفةأكالكالية.
عدـصحتيا،كبعدالمناقشةليذهالركاياتالمحرفةلمعنىاآلية،المقتضيةلمطعففيالصحابةتبيف: 

كمخالفتيالداللةالقرآفكلسياؽاآلياتفبلعبرةبياكالقيمةليا.
أنَّ كفيسياقيا نزلتاستنكاركتبقىاآليةعمىظاىرىا نعـهللاعمييـمفاًيا عمىالمشركيفمقابمتيـ

البيكتكالمباسكاألنعاـكالجباؿالتيامتفهللاعمييـبيافياآلياتالسابقةليذهاآلية.
  

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم امٱُّالمطمب الخامس: تأويل قولو تعالى: 
[.ٕ٘]دمحم: َّجئحئ يي ىي ني مي زي

 
 تأويل ىذه اآلية والطعن في الصحابةالفرع األول: ما جاء عند مفسري الشيعة في 

عفاإليمافبتركيـكالية َّرن مم امٱُّفيقكلو:ركػالقميبسنده:"عفأبيعبدهللا
سكؿليـ(يعنيبنيفبلفكبنيفبلفكبنيأمية.-يعنىفبلنًا-)الشيطافعميأميرالمؤمنيف

نزلت َّزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم امُّكقاؿالقمي:"فيقكلو:
(أؼجئ يي(أؼىيفليـكىكفبلف)ىي ني ميفيالذيفنقضكاعيدهللافيأميرالمؤمنيف)

.(1)بسطليـأفاليككفمماقاؿدمحمشيئا
،كعدـبيعتيـلعمييافيالصحابةؿالقمياآلياتالتيتتحدثعفالمنافقيفبعدىذهاآليةبأنّكنزّ

.بعدالنبي
كأكردالحكيزؼفيتفسيرهنكرالثقميفعفالكمينيبسندهقاؿ:عفعبدالرحمفبفكثيرعفأبيعبدهللا
 :فبلف َّزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم امُّفيقكؿهللاتعالى

 هئ مئ خئٱُّقمت:قكلوتعالى:كفبلفكفبلفارتدكاعفاإليماففيترؾكاليةأميرالمؤمنيف
َّمججح حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب .[ٕٙ]دمحم:

.(2)قاؿ:نزلتفييماكهللاكفىأتباعيما"
                                           

 .ٖٛٓ،صٕجتفسير القمي، (القمي،ٔ)

(ٕ الكميني، ينظر: الحجةالكافي، ( ج، كتاب بالكالية، التنزيل كنتفمف نكت فيو صٔباب ،ٕٙٓ الحكيزؼ، نور .
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.(1)كىذاالتفسيرىكمااعتمدهالكاشانيفيتفسيرهالصافي
.(2()3)كالمقصكدبفبلفكفبلفكفبلفكفبلفىـ:أبكبكركعمركأبكعبيدة

اليدػىكسبيلعمي،إذنقلعفابفالماىياردمحمفيتفسيرهأفَّ(4)سترآبادؼكبيفشرؼالديفاإل
 ين ىن نن من زن رن مم امُّٱفيقكلوبسنده"عفأبيعبدهللا(5)بفالعباس
."(6)قاؿاليدػىكسبيلعميَّٱزي ري ٰى

 
 الفرع الثاني: مناقشة ورد

كتناكلتالسكرةأحكاـالقتاؿ،كاألسرػ،كالغنائـ،كتحدثتعفالمنافقيف(7)نزلتسكرةدمحمفيالمدينة    
ككشفتأحكاليـكسرائرىـ.

يـىـالذيفكأنَّ،كىنافسرمفسركالشيعةاآلياتالنازلةفيالمنافقيفبأنيانازلةفيعامةالصحابة
بعدكبتآمرىـعمىعميٍ-حسبقكليـ-برفضيـكاليةعميبفأبيطالبكذلؾ،ارتدكاعفاإليماف

كمنعوحقوفيالخبلفةبعده.،كفاةالنبي
 وكالميم مردود من عدة وجوه:  

كىما:دمحمبفالقاسـالكندؼ،كعبدهللابفعبد،ىاالقميفييامجيكالفعمىاألقلأكاًل:الركايةالتيأكرد
                                                                                                                                    

 .٘ٔٙ،صٗ،جالثقمين

 .ٕٛ،ص٘جالتفسير الصافي، (الكاشاني،ٔ)

 .ٖٚٙ،صٖٕ،جاألنواربحار (ينظر:المجمسي،ٕ)

التيٖ) كتبيـ في كثرت كقد الصحابة، بأسماء التصريح كعدـ الكناية استخداـ المتقدمة الشيعة كتب عمى يبلحع )
حيانًايقتصركفعمىاألكؿأبكركعمركعثمافبعدةكنايات،كاستخدمكىابدؿأسماءكبارالصحابةفكنكاعفأبي

فبلفكفبلفكذلؾألفَّ كالكتبألفكالثانيأك الصحابة تفيالعصرالركاياتتحتكؼعمىسبكطعففيكبار
المتأخر أما كاكالعباسي، إذ عبلنية، كسبكا كبينكا كالمجمسيفقدصرحكا يعيشكففيظلالدكلةفمفالشيعة نكا

 كقدبينتىذافيالفصلاألكؿ.الصفكية

مفأجلفالشيعة:كىكعندسترآبادؼ،(ىكشرؼالديفعميالحسينياإلٗ) محدثًا فاضبًل كتفسيرهقيوصالحًا العمماء،
ق.ينظر:األميف،ٜ٘ٙكافحيًاسنةكاليعرؼتاريخكفاتو،إالأّنوتأكيلاآلياتالظاىرةفيفضائلالعترةالطاىرة،

 .ٕٕٚ،صٛ،جٖٖٙ،صٚ،جأعيان الشيعة

صحابنا،عيف،لماىيار،المعركؼبابفالجحاـ،ثقةثقة،مفأ(ابفالماىيار:قاؿالنجاشي:دمحمبفالعباسبفعميا٘)
لوكتابمانزؿمفالقرآففيأىلالبيتعمييـالسبلـ.كقاؿجماعةمفأصحابناإنوكتابلـ،سديد،كثيرالحديث

 .ٖٚٚ،صرجال النجاشيوألفكرقة.ينظر:النجاشي،يصنففيمعناهمثمو،كقيلإنَّ

اإلٙ) شرؼ( سترآبادؼ، الحسيني، عمي طتأويل اآليات الطاىرة في فضائل العترة الطاىرةالديف النشرٔ، مؤسسة ،
 .ٜٙ٘ق،صٜٓٗٔقـ،-اإلسبلميالتابعةلجماعةالمدرسيف

 .ٓٗ،صٔج،اإلتقان في عموم القرآنالسيكطي،(ٚ)



ٔٓٛ 

 

ضعيفة.الفارسلـتترجـليـكتبالرجاؿعندالشيعة،كبذلؾالركاية
باالعتمادعمىالركايةالسابقةكىيضعيفة.تفسيرهكافثانيًا:ماأكردهالقميفي

مخرجياعفأبيعبدهللاىكعبد،عفالكمينيبسندهثالثًا:الركايةالتيأكردىاالحكيزؼفيتفسيرهنقبلً
،كبيذاتسقطالركاية.(1)قاؿالنجاشي:كذابكضاع،الرحمفبفكثير

جابرىكالركايةالتيأكردىااالسترآباذؼكنسبياإلىابفالماىياربسندهمخرجياعفأبيجعفررابعًا:
أيضًا.،كبيذافإفىذهالركايةساقطة(2)كضاعكذابكىكالجعفي

عف نقبًل تفسيره في شرؼالديف أكرده ما السنداخامسًا: كفي هللا، عبد أبي إلى بسنده الماىيار بف
.(3)جميمة(قاؿعنوابفالغضائرؼكذابيضعالحديثك)أبالمفضلبفصالح

كالطعف،التياعتمدعمييامفسركالشيعةفيتحريفمعنىاآليةياكمّكبعدسقكطأسانيدالركايات
يانازلةفيالمنافقيفالذيفأبطنكاالكفر،كليسلياعبلقةأنَّ،التفسيرالصحيحلآليةإفَّ،ففيالصحابة

بشيادة،كعثماف،كعمر،بكريأب؛ىكفعفالكفركعمىرأسيـالخبلفةكالكالية،كالصحابةمنزَّبقضية
فيقاؿاًعميأفَّ،نيجالببلغةالكتابالمعتمدالصحيحعندىـكىكفقدركػالشيعةفي،عمي

دكانكايصبحكففماأرػأحدًايشبييـمنكـ،لقفضلالصحابةفيخطبةلو:"لقدرأيتأصحابدمحم
ذكر مف الجمر عمىمثل كيقفكف كخدكدىـ، جباىيـ بيف يراكحكف كقيامًا، سجدًا باتكا كقد غبرًا شعثًا

هللاىممتأعينيـحتىتبلجيكبيـ،رَكِمعادىـكأفبيفأعينيـركبالمعزػمفطكؿسجكدىـ،إذاذُ
الريحالعاصفخكفًامفالعقابكرجاًءلمثكاب"(4)كمادكا .(5)كمايميدالشجريـك
ومدحالخمفاءالثبلثةقبموكسيأتيذكرهفيمكانو.أنَّأيضًاكثبت

كأكردىاكاممة،قاؿصراحةعفأصحابالنبيتنفيالنفاؽَركايةًككذلؾكردعندالعياشيفيتفسيره
حمراففمماىَـّ،فسألوعفأشياء،فدخلعميوحمرافبفأعيفر"عفسبلـقاؿ:كنتعندأبيجعف

متعنابؾأنانأتيؾفمانخرجمفعندؾحتىترؽأأخبرؾأطاؿهللابقاؾك:قاؿألبيجعفر،بالقياـ
مكاؿ،ثـنخرجمفعندؾفإذاهاألكتيكفعمينامافيأيدػالناسمفىذ،كتسمكاأنفسناعفالدنيا،قمكبنا

ماىىالقمكبمرةيصعبعمييااألمرإنَّ: صرنامعالناسكالتجارأحببناالدنيا؟قاؿ:فقاؿأبكجعفر
                                           

 .ٖٕٗ،صرجال النجاشي(النجاشي،ٔ)

كاتيموأبكعبدهللابالكذبعمىأبيوجعفر.،السنةكذابأىلكقاؿعمماء،نواالختبلطعى(ضعفوالنجاشيكحكٕ)
،ٕ،جتيذيب التيذيب،ٜٕٔ،صرجال النجاشيالنجاشي،ٖٙٗ.،صٕجاختيار معرفة الرجال،ينظر:الطكسي

 .ٚٗص

اعترؼبكضعوالرسالةالتيبعثيامعاكيةإلىدمحمبفأبيبكر.ينظر:ابفوبسندهإلىالمفضلأنَّ(ركػابفالغضارؼٖ)
 .ٕٕٚ،صٓٔ،جتيذيب الكمال في أسماء الرجال.كينظر:المزؼ،ٛٛصرجال الغضائري، الغضائرؼ،

 (اضطربكاكارتعدكا.ٗ)

 .ٜٛٔ،صٔبيركت،ج-،شرح:دمحمعبده،دارالمعرفةنيج البالغة(الشريفالرضي،٘)



ٜٔٓ 

 

أصحابرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوقالكا:يارسكؿهللانخاؼفَّإمرةيسيل،ثـقاؿأبكجعفر:أماك
نسيناالدنيا،ككجمنا،ركعنا،عندؾفذكرتناعميناالنفاؽ،قاؿ:فقاؿليـ:كلـتخافكفذلؾ؟قالكاإناإذاكنا

حتىكأنانعايفاآلخرةكالجنةكالناركنحفعندؾ،فإذاخرجنامفعندؾكدخمناىذهالبيكت،كزىدنافييا
كشممنااألكالدكرأيفالعياؿكاألىلكالماؿ،يكادأفنحكؿعفالحاؿالتيكناعميياعندؾكحتىكأنالـ

ىذامفعميناأفيككفىذاالنفاؽ؟فقاؿليـرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو:كبلَّنكفعمىشيءأفتخاؼ
خطكاتالشيطافليرغبنكـفيالدنيا،كهللالكأنكـتدكمكفعمىالحاؿالتيتككنكفعميياكأنتـعندؼفي

لصافحتكـالمبلئكةكمشيتـعمىالماءكلكالأنكـتذنبكف فتستغفركفهللاالحاؿالتيكصفتـأنفسكـبيا
تسمعلقكلو"إفهللايحب فيغفرليـ،إفالمؤمفمفتفتكابأما ثـيستغفركا لكييذنبكا لخمقهللاخمقًا

.(1)" [ٕ٘]ىكد:َّ جك مق حق مفُّ[كقاؿ:"ٕٕٕ]البقرة:َّ جخ مح جح مجُّٱٱالتكابيف"
السابقةمفأىـفياىيكتباإلماميةتنطقبالحقرغـكلالتحريفكالكضع،كىذاردعمىالركايات

 كتبيـنقبًلعفاإلماـالخامس.

 
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّالمطمب السادس: تأويل قولو تعالى: 

 مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 [.ٗ٘المائدة:]َّ خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح

 

الفرع األول: ما جاء عند مفسري الشيعة في تأويل ىذه اآلية والطعن في الصحابة


قاؿالقميفيتفسيرهليذهاآلية:"ىكمخاطبةألصحابرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوالذيفغصبكا
كأصحابو﴾نزلتفيالقائـحئ جئ يي ىي ني ميآؿدمحمحقيـكارتدكاعفديفهللا﴿

.كالقائـىكالميدؼالغائبعندالشيعة.(2)﴾"مثحج هت مت خت حت جت هب مب﴿
قاؿ:سألتوعفىذهضأصحابوعفرجلعفأبيعبدهللاككردفيتفسيرالعياشي"عفبع

.(3)قاؿ:المكالي"َّٱخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميُّاآلية
البصرةكهللااآليةفيعميكأصحابو،قاؿ:"ركؼعفعميأنّأماصاحبمجمعالبياففأكردأفّ وقاؿيـك

                                           

 .ٜٓٔ،صٔ،جتفسير العياشيلعياشي،(أ)

 .ٓٚٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)

 .ٗٚٗ،صٕ،جالبرىان في تفسير القرآن.البحراني،ٕٖٚ،صٔ،جتفسير العياشي(العياشي،ٖ)



ٔٔٓ 

 

كتبلىذهاآلية .(1)ماقكتلأىلىذهاآليةحتىاليـك
،فقاؿ"كمفطريقالمخالفيفقاؿالثعالبيفيتفسيراآلية(2)لمثعالبينسبوكاستشيدصاحبالبرىافبقكؿ

"نزلتفيعمي
(3).

 
 الفرع الثاني: مناقشة ورد

،ثـنيتاآلياتتحدثتاآلياتالسابقةليذهاآليةعفبنيإسرائيلكتبعياالحديثعفعيسى
رػ،كبينتمكقفالمنافقيفكأقكاليـفيميادنةالكفار،فجاءتىذهاآليةمحذرةعفمكاالةالييكدكالنصا

قكمًامفالمنتسبيفلئلسبلـأفَّالمؤمنيفمفالردةإلىالكفربعداإليماف،كقاؿالطبرؼ:سبقبعمـهللا
،فيذهاآليةبينت،كىـأىلالكبركقكـمفأىلالمدرارتدكابعدكفاةالنبيسيرتدكفبعدكفاةالنبي

.(4)كيحبيـهللاأفهللاسيأتيبخيرمنيـيتصفكفبحبهللا
الذيفسيأتيهللابيـعمىأربعة :(5)كاختمفتاألقكاؿفيتعييفالقـك

،كعفكالحسفالبصرؼ.كركؼذلؾعفعمي،ركأصحابوالذيفقاتمكاالمرتديفأبكبك -1
 األنصار. -2

 قكـأبيمكسىاألشعرؼ. -3

 أىلاليمفجميعًا. -4

لكركد أبيمكسىاألشعرؼمفاليمف؛ قـك ككردتآثارعفالتابعيففيكلقكؿكرجحالطبرؼأنيـ
بذلؾ؛إذقاؿ:"كأكلىاألقكاؿفيذلؾعندنابالصكاب،ماُركؼبوالخبرعفرسكؿالحديثعفالنبي

أنّهللا كلكالالخبرالذؼركؼفيذلؾعفرسكؿهللا: أبيمكسىاألشعرؼ. قكـ أىلاليمف، يـ
بالخبرالذؼركؼعنو،ماكافالقكؿعندؼفيذلؾإالقكؿمفقاؿ:"ىـأبكبكركأصحابو"كذلؾأنو

غيرأبيبكرثـارتدكاعمىأعقابيـكفاًرا،لـيقاتلقكًماكانكاأظيركااإلسبلـعمىعيدرسكؿهللا
.(6)كمفكافمعو...
كردمفعدةطرؽعندالطبرؼكمنيا"عفسماؾبفحربقاؿ:سمعتعياًضاملسو هيلع هللا ىلصكالخبرعفالنبي

:رسكؿهللاقاؿ[.ٗ٘المائدة:] َّ حئ  جئ يي ىي ني مي  ُّٱٱاألشعرؼيقكؿ:لمانزلت:

                                           

 .ٕٖٔ،صٖ،جمجمع البيان(الطبرسي،ٔ)

 لـأجدمانسبولومفقكؿ.تفسيرالثعالبيكعدتإلى(كٕ)

 .ٗٚٗػصٕ،جالبرىان في تفسير القرآن(البحراني،ٖ)

 .باختصار.ٜٓٗ،صٓٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن(ينظر:الطبرؼ،ٗ)

 .ٜٔٗص-ٓٔٗ،صٓٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن(ينظر:الطبرؼ،٘)

 .ٜٔٗ،ٓٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن(الطبرؼ،ٙ)



ٔٔٔ 

 

 .(1)مكسى"ىـقكمؾياأبامكسى!أكقاؿ:ىـقكـىذايعنيأبا

بأنَّكمعصحةالحديثعفالنبي يـقكـأبيمكسىاألشعرؼفعميوالمعتمدفيتكجيواآلية،فقـك
كقديككفذكرالنبيصمىهللا،(2)أبيمكسىاألشعرؼأتكامفاليمفمؤمنيففيعيدعمربفالخطاب
أبيمكسىاألشعرؼمفباببيافأّنيـيدخمكففي لقـك فيدخلفيياعميوكسمـ داللةاآلية،كعمىىذا

كالكاكأرضاىـ،كقـأبيمكسىاألشعرؼأيضًاأبكبكركعبركمفقاتلالمرتديفمفالصحابةالكراـ
أنَّ الشيعة يدعي الذيف الكراـ كالصحابة إفَّعمر القمي فقكؿ عميو كبناًء ارتدكا، ىـيـ ارتدكا الذيف

باطلمردكد.-عمىاعتقاده-الصحابةالذيفظممكاآؿدمحمحقيـ
القكـالذيفسيأتيبيـهللاىـالميدؼالقائـكأصحابوفيكأيضًاباطلمردكد؛لعدةأسباب:اقكلوبأفَّكأمّ

،كىذاينطبقأيضًاعمىالركايةعندالعياشيأنيـالمكالي.أىميا:مخالفتوالحديثالثابتعفالنبي
ضافةإلىذلؾفالركايةفييامجاىيل،ككذلؾيسقطماأكردهالطبرسيفيمجمعالبيافمفأفالمرتديف كا 
،كمخالفةلمحديثالنبكؼ. كمفمعو،فييببلسندإلىعميٍّ أىلالبصرة،كالقكـالذيفيحبيـهللاىـعميٌّ

يذاثبتبطبلفاستدالؿالشيعةبيذهاآليةعمىردةالصحابةكظمميـألىلالبيتعمييـالسبلـ.كب

                                           

(ٔ الطبرؼ: ينظر: ججامع البيان عن تأويل آي القرآن( صٓٔ، ،ٗٔ٘ في سعد ابف جالطبقات الكبرى .كركاه ،ٗ،
ٚٓٔص )ت: النيسابكرؼ، هللا عبد بف دمحم الحاكـ، ينظر: المستدرؾ، في لمستدرك عمى ا،ق(٘ٓٗ.كالحاكـ

طالصحيحين العمميةٔ، الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى تحقيق: ،- رقـٜٜٓٔبيركت، ٕٕٖٓـ، ،ٕج،
،كقاؿعمىشرطمسمـكلـيخرجاه،ككافقوالذىبي.كىكعندالطبرؼمفعدةطرؽبيفأحمدشاكرصحةٕٖٗص

جامع البيان عن تأويل .ينظر:حاشيةالطبرؼألحمدشاكر،الطبرؼ،أسانيدبعضيا،فالحديثصحيحعفالنبي
 .٘ٔٗ،صٓٔ،جآي القرآن

 .٘ٔٗ،صٓٔ،جالقرآنجامع البيان عن تأويل آي (الطبرؼ،ٕ)



ٕٔٔ 

 

 حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مجُّتأويل قولو تعالى: :المطمب السابع
[.ٜٛاألنعاـ:] َّمظجع حط مض خض حض جض مص خص


الفرع األول: ما جاء عند مفسري الشيعة في تأويل ىذه اآلية والطعن في الصحابة

﴿" اآلية: ليذه تفسيره في القمي  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جحقاؿ
 جض مص﴿كقريشكمفأنكركابيعةأميرالمؤمنيف-أصحابالنبي-﴾يعنيأصحابوخص
."(1)﴾يعنيشيعةأميرالمؤمنيفمظ حط مض خض حض

قاؿ:كنتعندأبيعبدهللافجاءهرجلكقاؿلو:ياأباعبدهللاما(2)كركػالعياشي"عفدمحمبفحمراف
إالعمىالظاىركماتدرػلعموكافيعبديتعجبمفعيسىبفزيدبفعمييزعـأنومايتكلىعميًا
مفدكفهللا،قاؿفقاؿ:ماأصنع؟قاؿهللا:  خض حض جض مص خص حص مس خسُّسبعيفإليًا

.(3):نعقمياكهللا"كأكمأبيدهإلينا،فقمتَّمظ حط مض
الذيفيكفركفبآياتهللابأنَّ "بيؤالء" الكراـفسرالقميالمقصكد الصحابة بيعة؛يـ كذلؾبإنكارىـ

حسباعتقادالشيعة.قمةكىـالذيفبايعكهاالذيفلـيكفركافيـفارتدكاعفاإلسبلـ،أمَّعمي
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جاءتىذهاآليةبعدالحديثعفاألنبياءالذيفأرسميـهللاألقكاميـ،كقد(4)سكرةاألنعاـسكرةمكية

المقصكدبأكلئؾىـاألنبياءالذيفسبقذكرىـ،أؼفإفيكفركرساالتيـ،كبيفالشيخحبنكةفيتفسيرهأفَّ
برسالتؾيادمحمكبراءقكمؾفيمكةالذيفترغبفيأفيحممكارسالتؾكيككنكاككبلءفيتبميغيا،فقد

.(5)يـسيسممكفكيبمغكفالرسالةكىـأصحابدمحمالذيفعمـهللاأنَّ،ناعنؾقكمًامؤمنيفبيامكك
 ينُّحبنكةالميدانيأفالذؼدؿعمىىذااالستنباطىكفعل"ككمنا"معقكؿهللاتعالى:كبيفالشيخ
َّزيمي ري ٰى يدؿعمىأفَّٗ٘]اإلسراء: فيذا التككيلعف[. بيا يراد )ككمنا( عبارة

                                           

 .ٜٕٓ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٔ)

،كاليصحأفيككفمنيـألنو(ترجـالخكئيلوكذكرأنونقلعفجعفرالصادؽكذكرتبلميذهكلـيذكرالعياشيمنيـٕ)
 كمابعدىا.ٗٗ،صٙٔ،جمعجم رجال الحديث.ينظر:الخكئي،متأخرعنيـفالركايةمنقطعة

 .ٖٗٚ،صٔ،جنور الثقمين.الحكيزؼ،ٖٚٙ،صٔجتفسير العياشي، (العياشي،ٖ)

 .ٜٖ،صٔ،جاإلتقان في عموم القرآنالسيكطي،(ٗ)

،ٔٔدمشق،ج-،دارالقمـمعارج التفكير ودقائق التدبر، ـ(ٕٗٓٓ(ينظر:الميداني،عبدالرحمفحسفحبنكة،)ت:٘)
 ٚٓٔص
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.(ٔ)الرسكؿبتبميغمااشتممتعميورسالتولمناس
المرادبياالكاليةكالخبلفة؛بلفمكيةالسكرةكسياؽاآلياتالتيكردتفيواآليةاليدؿأبدًاعمىأفَّ

،فاآليةدليلكاضحعمى(2)إنياقضيةالرسالةكالدعكةكالتبميغ،كىكمابينوالطبرسيفيمجمعالبياف
ماقالوالقميفيتفسيرىذه،كلذلؾفإفّيعدالةالصحابةكذلؾبتككيلهللاليـبتبميغالرسالةعفالنب

اآليةباطلالقيمةلو.
كأماماركاهالعياشيكاعتمدهالحكيزؼفيتفسيرهفميسفيوطعفبالصحابةمفجية،كليسفيوالتصريح
باإلمامةمفجيةأخرػ؛فاألمرمحتملحملالرسالةأيضًا،كالرسالةيحممياالصحابةثـالتابعكفمف

البيت،كمفغيرىـ.أىل
ىذهاآليةالتيأكليامفسركالشيعةلمطعففيالصحابةكالقكؿبردتيـ،ىيدليلقكؼيظيرأفَّكبيذا

عمىعدالتيـ؛كذلؾباصطفاءهللاليـلحملالرسالةلمناس.


﴾]الفرقاف:هت مت خت حت جت هب مب خب:﴿تأويل قولو تعالى:المطمب الثامن
ٛ]. 

 

جاء عند مفسري الشيعة في تأويل ىذه اآلية والطعن في الصحابةالفرع األول: ما 
:نزؿجبرئيلركػالقميفيتفسيرهبسنده"عفجابربفيزيدالجعفيقاؿ:قاؿأبكجعفر

 جت هب ""آلؿدمحمحقيـ مب خبُّعمىرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوبيذهاآليةىكذا
َّحسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت

 (3")[ٜ-ٛ]الفرقاف: كعمي الحكيزؼكصاحبقاؿإلىكاليةعمي، الركاية ىذه كاعتمد السبيل، ىك
.(4)البرىاف

.(5)مثمودهعفجابربفيزيدعفأبيجعفركركػفراتالككفيفيتفسيرهبسن
عفدمحمبفالعباسبسندهعفأبيجعفربمثموأماصاحبتأكيلاآلياتالظاىرةفركػفيتفسيرهنقبلً

﴾إلىكاليةعميجس مخ جخ مح جح مج حج مثلرسكلو﴿كزادفقاؿهللا

                                           

 ،باختصار.ٛٓٔص-ٚٓٔ،صٔٔج، معارج التفكر ودقائق التدبر(ينظر:الميداني،ٔ)

 .ٜٗ،صٗ،جمجمع البيان(ينظر:الطبرسي،ٕ)

 .ٔٔٔ،صٕجتفسير القمي، (القمي،ٖ)

 .ٖ٘ٗ،ص٘،جالبرىان في تفسير القرآن.البحراني،ٚ،صٗ،جنور الثقمين(ينظر:الحكيزؼ،ٗ)

 .ٜٕٔصتفسير فرات، (فرات،٘)
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.(1)كعميىكالسبيل﴿سبياًل﴾
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وباطلمردكدمفعدةكمَّ،سترآبادؼعفدمحمبفالعباسكماركاهاإل،كفراتالككفي،ماجاءعندالقمي

كجكه:
أكاًل:ركايتاالقميكفراتالككفيمفطريقجابرالجعفي؛كىكمتركؾالحديثعندالسنةكالشيعة.كسبق

اإل عف كالركاية عميو، "ضعيفالكبلـ الطكسي: عنو قاؿ دمحمالسيارؼ بف أحمد سندىا في سترآبادؼ
.(2)الحديث،مجفكالركايةكثيرالمراسيل"

تالمتكاترمفالقرآفالكريـفييساقطةسندًاكمتنًاكاليصحاالحتجاجثانيًا:ىذهالركاياتتخالفالثاب
بيا.

،كاآلياتالسابقةليذهاآليةتتحدثعفأقكاؿمشركيمكةكمحاجةالقرآفليـ،(3)ثالثًا:سكرةالفرقافمكية
 النبي عف نقمتقكليـ اآلية كىذه لمسألة أؼذكر السكرة كليسفي عمييـ، القرآف رد الخبلفةثـ

أكحتىألىلالبيتعمييـالسبلـ،كبيذافماقالكهباطلمفكلكجو.،كاإلمامة


 [.ٔ]دمحم:َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّالمطمب التاسع: تأويل قولو تعالى: 
 

الفرع األول: ما جاء عند مفسري الشيعة في تأويل ىذه اآلية والطعن في الصحابة.
قاؿالقميفيتفسيره:"نزلتفيالذيفارتدكابعدرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو،كغصبكاأىلبيتوحقيـ،

أؼأبطلماكافتقدـ﴿أضل أعماليم﴾،كعفكاليةاألئمةعمييـالسبلـ.كصدكاعفأميرالمؤمنيف
منيـمعرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلومفالجيادكالنصرة.

بعدكفاةرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوفيقاؿقاؿأميرالمؤمنيفعفأبيجعفركركػبسنده
فقاؿلوابفَّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّالمسجدكالناسمجتمعكفبصكتعاؿ:

مفالقرآف،قاؿلقدقمتوألمر،قاؿ:نعـإفهللاعباس:ياأباالحسفلـقمتماقمت؟قاؿ:قرأتشيئاً
أفتشيدعمى [ٚ]الحشر:َّجئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّيقكؿفيكتابو: "

رسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوأنواستخمففبلنًا؟قاؿ:ماسمعترسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوأكصى
                                           

 .ٖٚٙ،صفي فضائل العترة الطاىرةتأويل اآليات الظاىرة سترآبادؼ،(اإلٔ)

 .ٖٕ،صالفيرست(الطكسي،ٕ)

،تحقيق:دمحمأبكالفضلٔ،طلبرىان في عموم القرآنا،ق(ٜٗٚ(ينظر:الزركشي،بدرالديفدمحمبفعبدهللا)ت:ٖ)
 .ٖٜٔ،صٔـ،جٜٚ٘ٔإبراىيـ،دارإحياءالكتبالعربية،
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كمااجتمعإالإليؾ،قاؿ:فيبلبايعتني؟قاؿ:اجتمعالناسعميوفكنتمنيـ،فقاؿأميرالمؤمنيف
فتنتـكمثمكـكمثلالذؼاستكقدنارًافمماأضاءتماحكلوذىبهللابنكرىـأىلالعجلعمىالعجلىاىنا

.(1)كتركيـفيظمماتاليبصركفصـبكـعميفيـاليرجعكف"
.(2)كىكمااعتمدهالحكيزؼفيتفسيره،كىاشـالبحرانيفيالبرىاف

الذيفكفركاىـبنكأمية،كنسبياإلىثبلثركاياتبسندهأفَّ-عفدمحمبفعباس-سترآبادؼكنقلاإل
.(3)كأبيجعفركمكسىالكاظـعمي
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كلةلمطعففيالصحابةكالقكؿبردتيـمردكدةكسابقاتيامفعدةكجكه:ؤىذهالركاياتالم
عنوالنجاشي:"ضعيفقاؿ،عنوالحسفبفالعباسراكيياجعفرإلىأبيأكاًل:الركايةالتينسبياالقمي

.(4)جدًا"
ثانيًا:الركاياتالتينسبيادمحمبفالعباسإلىعميكأبيجعفركمكسىالكاظـمردكدةأيضًا؛فالركاية

أنَّوفيسندىا.(5)عنواألصبغبفنباتة؛كىكمتركؾالحديثقميانعفعمي سعدبفطريفكىككما
.(6)ضعيف

مخرجياعنوجابرالجعفي،كىكمتركؾ.فالركايةالتينسبياإلىأبيجعفرأما
كالركايةالثالثةفييامجاىيل:فطربفإبراىيـ،كعبيدةبفمكسى،كحميدبفالربيع،لـأجدليـترجمةفي

كتبرجاؿالشيعة.
فيذهالركاياتساقطةسندًا.

كأنبأتيـبإحباطأعماليـكليسفييامسألةاإلمامةكعداكةأىل،كقدخاطبتالكفار(7)ثالثًا:سكرةدمحممدنية
كالباطبًل،فمسألةاإلمامةكعداكةأىلالبيتيمكف أصبًلالحّقًا البيت،بللـيكفىذااألمرمطركحًا

كاآليةتتحدثعف،،كالخبلؼمعبنيأميةحدثبعدكفاةعثمافادعاءحدكثيابعدكفاةالنبي

                                           

 .ٖٓٓ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٔ)

 .ٕ٘ٓ،صٚ،جالبرىان في تفسير القرآن.البحراني،ٖٙ،ص٘،جنور الثقمين(ينظر:الحكيزؼ،ٕ)

 .ٚٙ٘،صتأويل األيات الظاىرة في فضائل العترة الطاىرة(االسترآبادؼ،ٖ)

 .ٓٙ،صرجال النجاشي(النجاشي،ٗ)

ـ،ٜٛٙٔ،ت:إحسافعباس،دارصادر،لطبقات الكبرى ا،ق(ٜٖٕ(ابفسعد،دمحمبفسعدالياشميبالكالءالبصرؼ)٘)
 .ٖٓٔ،صٖ،ج، تيذيب الكمال في أسماء الرجال.كقاؿالنسائي:متركؾالحديث:ينظر:المزؼٕٕ٘،صٙج

.ابفٔ٘،صالرجال(قاؿابفالغضائرؼ:فيحديثونظر،كقاؿابفحنبل:ضعيفالحديث:ينظرابفالغضائرؼ،ٙ)
 .ٖٚٗص،ٖ،جتيذيب التيذيبحجرالعسقبلني،

 .ٜٗٔ،صٔ،جالبرىان في عموم القرآن(الزركشي،ٚ)
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كا؛أؼ:سبقمنيـالكفر.الذيفكفر
 يمُّة:تظيرعدالةالصحابةفقدقاؿهللاتعالىفياآليةالثانيةالسكربلعمىالعكسمفذلؾفإفَّ

 ٰى ٱٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىليل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
]دمحم: َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام
رعنيـسيئاتيـ،كحتىاليختمففيمفهللاكفَّكاتبعكهبأفَّ.فيذهاآلياتتشيدلمفآمفبالنبي[ٗ-ٕ

كبعدههللاخاطبالمؤمنيفبقتاؿالكفار،كمفقاتلالكفارمعالنبيآمفبالنبيفاآليةالرابعةتبيفأفَّ
كأرضاىـ.ىـالصحابةالكراـ

كأرضاىـ.لمصحابةبالعدالةذهالسكرةتحملشيادةهللافي
ولـيكفراغبًافيالخبلفة؛فيأصحكتابعندالشيعة؛كىك)نيجالببلغة(أنَّرابعًا:ثبتعفعمي

كانتليفي ،كلكنكـدعكتمكني(1)رغبة،كالفيالكاليةإربةالخبلفةفقاؿفيكبلمولطمحة:"كهللاما
.(2)كحممتمكنيعمييا"إلييا

                                           

 .ٙٔصمختار الصحاح، (اإلربة:الحاجة.ينظر:الرازؼ،ٔ)

 .ٗٛٔ،صٕ،جنيج البالغة(الشريفالرضي،ٕ)
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.[ٗ]الشمس: َّيي ىي مي خي ُّٱالمطمب العاشر: تأويل قولو تعالى
 

 الفرع األول: ما جاء عند مفسري الشيعة في تأويل ىذه اآلية والطعن في الصحابة
 عبدهللا أبي عف بصير أبي عف بسنده تفسيره: في القمي قاؿ "قاؿ: هللا قكؿ عف سألتو

[،قاؿ:الشمسرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوأكضحهللابولمناسٔ]الشمس:َّمن خن حنُّ
 ىي مي خيُّقمت:[قاؿذلؾأميرالمؤمنيفٕ]الشمس: َّٱمه جه ين ىنُّدينيـقمت:
لؤلمردكفآؿرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوكجمسكامجمسا َّيي قاؿ:ذلؾأئمةالجكرالذيفاستبدكا

عميوكآلوأكلىبومنيـ،فغشكاديفرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوبالظمـكافآؿرسكؿهللاصمىهللا
.(1)".[ٗ]الشمس:َّىي مي خيُّكالجكركىكقكلو:

القراءةبالياءأفَّغيركىكعندالكمينيمفطريقآخرعفجماعةعفسيلعفأبيوعفأبيعبدهللابو
.(2)بدؿاأللف﴿كالشمسكضحييا،كالقمرإذاتمييا،كالنيارإذاجمييا،كالميلإذايغشييا﴾"

.(3)كنقلالركايتيفصاحبالبرىاففيتفسيره
.(4)بنكأميةأّنيـَّىي مي خيُّقكلوفيكنسبفراتالككفيبسندهعفابفعباس
.(5)بفالعباسبسندهإلىأبيعبدهللابمثلركايةالقميكعندصاحبتأكيلاآلياتالظاىرةعفدمحم
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الشمسمكية كهللا(6)سكرة المعاصي، مف الطاعاتكالتحذير الترغيبفي منيا كالمقصكد ،أقسـ
بالمخمكقاتالعظيمةالتييستفيدمنيااإلنسافحتىيتأملفيياكيشكرهللاعمييا،كالذؼيقسـهللابويككف

.(7)لوكقعفيالقمب
ؼالشيعةآياتالسكرةكأخرجكىاعفظاىرىا؛لتقديسأىلالبيت،كالطعففيالصحابة،بركاياتكىناحرَّ

منسكبةإلىابفعباسكجعفرالصادؽ.

                                           

 .ٕٗٗ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٔ)

 .ٓٚ،صٛج،كتابالركضة،حديثمكسى،الكافي(الكميني،ٕ)

 .ٜٕٚ،صٛ،جلبرىان في تفسير القرآنا(البحراني،ٖ)

 .ٕٙ٘،تفسير فرات(ينظر:فراتالككفي،ٗ)

 .ٛٛٚ،صتأويل اآليات الظاىرة في فضائل العترة الطاىرةسترآبادؼ،(اإل٘)

 .ٖٜٔ،صٔ،جالبرىان في عموم القرآن(الزركشي،ٙ)

 ،بتصرؼ.ٖٚٔ،صٖٔ،جمفاتيح الغيب(ينظر:الرازؼ،ٚ)
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.(1)فالركايةعندالقميفيسندىاسميمافالديممي،قاؿعنوالنجاشيالشيعي:كذاب
 كىكأما اآلدمي، سعيد أبك زياد بف سيل كفيسندىا أؼمجاىيل، "جماعة" فييعف الكميني ركاية

.(2)ضعيفعندالشيعة
.(3)اؽ،كىككذابأماركايةفراتالككفيالمنسكبةإلىابفعباسففيسندىاابفأختعبدالرز

سترآبادؼعفدمحمبفعباسفييعندهبسندهمفطريقيفعفابفعباس:أماالركايةالتينقميااإل
كالطريقالثاني:فيوأبافبف،(4)كذابكسبقبيافأّنو،المفضلبفصالحجميمةكالطريقاألكؿ:فيوأب

.(5)عثمافاألحمر؛كىكضعيف،نقلالكشيركايةتشيدبكذبوعمىأبيعبدهللا
عباس ابف براءة تظير إلييمكبيذا نسب مما الصادؽ تحرياكجعفر الكريـفمف القرآف معاني

.كالطعففيالصحابةالكراـ
الركاياتالتينسبيامفسركالشيعةلتأكيلالقرآفكالطعففيكفينيايةىذاالمبحثظيرسقكط

ك الكراـ، كالخمفاءالثابتعفعميأفَّظيرالصحابة لمصحابة ىكمكاالتو فيأصحكتبالشيعة
أىلالبيتلـتصحمنياركايٌةكاحدٌة؛بلإلى،كىذهالركاياتالمنسكبة،كعدـرغبتوفيالخبلفةالراشديف

كذابإفكلركاية رغـ،فيسندىا بحثتسندىا كما الشيعة، باعتراؼكتبالرجاؿعند أككضاع
،إالتبرئةألىلالبيتكبيافأفىذاالتحريفكالتأكيلمختمقمكضكعالأصللوىًمعنالكاضحسقكطيا

.ؾأدينؾ(كعمميىذامفبابقكليـ:)مففي








                                           

 .ٖٛٔ،صرجال النجاشي(النجاشي،ٔ)

 .٘ٛٔ،صرجال النجاشي(قاؿالنجاشي:ضعيففيالحديثشيدعميوبالكذب،النجاشي،ٕ)

ابفاختعبدالرزاؽ:عندالككفيىكعبدالرحمفبفدمحمكبيفابفلـأجدلوترجمةعندالشيعة،كىكعندالسنة:(ٖ)
موالحقيقيأحمدبفعبدهللاكىككذاب.ينظر:ابفحجر،حجرافابفالجكزؼقاؿأفأحدالركاةدلساسموكاس

 .ٓٓ٘،صٔ،جلسان الميزان

 .ٛٓٔينظر:ص(ٗ)

(٘ الكشي، ينظر: العقيمي، كاتيمو فيو تكمـ االعتداؿ ميزاف في الذىبي قاؿ صرجال الكشي( ،ٕٕ٘ ميزان .الذىبي،
 .ٓٔ،صٔ،جاالعتدال



ٜٔٔ 

 

 الفصل الثالث

 يم في القرآن بين تفاسير أىل السنة والشيعةعدالة جماعات من الصحابة وفضم


كفيوثبلثةمباحث:
المبحث األول: عدالة من حضر المشاىد من الصحابة وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل السنة 

 والشيعة.
المبحث الثاني: عدالة مجموعات خاصة من الصحابة وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل السنة 

 والشيعة.
  الثالث: طعون تفاسير الشيعة في جماعات وأفراد من الصحابة، عرض ورد.المبحث 



ٕٔٓ 

 

المبحث األول: عدالة من حضر المشاىد من الصحابة وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل السنة 
 والشيعة.

المشاىدكالكقائعمعالنبي المبحثاآلياتالدالةعمىعدالةالصحابةالذيفحضركا كأبيففيىذا
،.كمقارنةتفسيرىذهاآلياتبيفتفاسيرالسنةكالشيعة

 وفيو أربعة مطالب: 
المطمباألكؿ:عدالةأىلبدركفضميـفيالقرآفبيفتفاسيرأىلالسنةكالشيعة.
المطمبالثاني:عدالةأىلأحدكفضميـفيالقرآفبيفتفاسيرأىلالسنةكالشيعة

فكفضميـفيالقرآفبيفتفاسيرأىلالسنةكالشيعة.المطمبالثالث:عدالةأىلبيعةالرضكا
المطمبالرابع:عدالةأىلغزكةتبكؾكفضميـفيالقرآفبيفتفاسيرأىلالسنةكالشيعة.

  



ٕٔٔ 

 

 المطمب األول: عدالة أىل بدر وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل السنة والشيعة
 

الث بدرالكبرػفيرمضافمفالسنة فيمنطقةبدرغربالمدينةكقعتغزكة انيةمفاليجرة،
فرؽهللافييابيفالمنكرة،كىيأكؿمعركةبيفأىلاإليمافكأىلالكفر،كلذلؾسميتبمعركةالفرقاف؛إذ

أفَّ،الحقكالباطل كبيفمالمسمكسببحدكثيا بينيـ كلكفهللاجمع أبيسفياف، قافمة لمقاء يفخرجكا
ثبلثمائةكتسعةعشررجبًل،كعددةعمىغيرميمشركيمكَّ الذيفحضركىا الصحابة ككافعدد عاد،

.(1)المشركيفألفرجل
ميزىـهللاكرسكُلوعفبقيةالصحابة بدرًا كرفعفضميـكمرتبتيـفيالدنيا،كالصحابةالذيفحضركا

،كنزلتآياتفياًجميعيـكفضائلأنزليافيكتابو،فنزلتآياتفيفضم،كاآلخرة؛إذخصيـهللابميزات
كيأتيتفصيلذلؾفي،درفضلبعضيـ،كقدكضحتتفاسيرأىلالسنةداللةاآلياتعمىعدالةأىلب

الفركعاآلتية:
 الفرع األول: داللة اآليات القرآنية عمى عدالة أىل بدر بين تفاسير أىل السنة والشيعة

  
هللااختصمفجاىدفييابيابيفالحقكالباطلفإفَّلماكانتغزكةبدرىيالغزكةالتيفرؽهللا

،كمفالفضائلكالميزاتالتيميزهللابياأىلبدر:درجاتبميزاتكرفعيـ

ٔ-  تعالى: قاؿ الباطل، الحقكمعسكر بيفمعسكر الفرقاف أيدييـ  مه جهُّجعلهللاعمى

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

ٱّٰرئ َّ الثَّ[ٔٗ]األنفاؿ: الفرقافعالبي.قاؿ يكـ الفَ:"في بإعزازرْيكـ كالباطل الحق بيف ؽ
ذالؿالشرؾ .(2)"اإلسبلـكا 

ٕ-  قاؿتعالى: فيبدر، مفاآلياتالنازلة باإليماففيمكاطفعديدة هللاتعالىليـ  نثُّشيد
 َّمكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث تعالى:[ٕٔ]األنفاؿ: كقاؿ .
 َّخيمي حي جي يه مهىه جه ين ىن منُّ كقاؿفيٚٔ]األنفاؿ: ]

 عمراف: آؿ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّسكرة

 [.ٕٗٔ]آؿعمراف: َّٱىئ نئ مئ

                                           

 .ٖٖٛٔ،صٖ،جٖٙٚٔرقـ:،باباإلمدادبالمبلئكةفيغزكةبدر،كتابالجياد،صحيح مسمم(ينظر،مسمـ،ٔ)

-،دارإحياءالتراثالعربئ،طالجواىر الحسان في تفسير القرآن(،٘ٚٛالثعالبي،عبدالرحمفبفدمحمالثعالبي)ت:(ٕ)
 .ٜٖٔ،صٖق،جٛٔٗٔبيركت،



ٕٕٔ 

 

 زث يترث ىت نت مت زت رت يب ُّمدحيـهللاباإلخبلصفيسبيمو،قاؿتعالى: -ٖ

 [ٖٔ]آؿعمراف:َّيف ىف يث ىث نث مث

أظيرهللاعمىأيدييـمفآياتالنصركالتأييدممااليككفإالألكليائو.كىي: -ٗ
إكراميـ - أ قاؿتعالى: المشركيف، لصالح كالقكة فارؽالعدد رغـ  ىنُّبالنصرعمىعدكىـ

َّٱىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين عمراف: قاؿ[.ٖٕٔ]آؿ
 .(1)"كافذلؾالنصرثمرةالتككلعميوكالثقةبوصاحبالبحرالمحيط:"

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّقاؿتعالى:،بالمبلئكةإمدادىـ - ب

 مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ

 [.ٕ٘ٔ–ٕٗٔ]آؿعمراف:َّنث مث زث رث يت ىت نت

 جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّقاؿتعالى:،بالنصرقبلالمعركةتبشيرىـ - ث

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

قاؿصاحبالتحريركالتنكيرعفاختيارهللاليـالمكاجيةعمى،[ٚ]األنفاؿ: َّمخجس
كيرىبيـأفَّالعير:" يشقعمييـ كاف ف كا  كماؿمصمحتيـ، فيو ما ليـ لـهللااختار فإنيـ

عمىاألصمحبيـ تمطفمفهللابيـ؛يطمعكا بالمبلئكة:(2)"فيذا كقاؿتعالىعفإمدادىـ .
 رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّ

.[ٕٙٔعمراف:]آؿَّزنمن
استجاب - ث قاؿتعالى: بو،  حم جم يل ىل مل خل ُّدعاَءىـكاستغاثتيـ

ٱٱجن يم ىم مم خم َّ [ٜ]األنفاؿ: اإلليية، الفكاتح قاؿصاحبتفسير
يياالمؤمنكففضلهللاعميكـكرحمتوسيماكقتإذتستغيثكفربكـحيفاقتحـالعدكأذكركاا"

(3)"كأنتـغزػقبلئلكىـمتكثركفذككاعددكعددفاستجابلكـربكـمغيثاعميكـ
باألمفكاألماف،كأنزؿعمييـالغيث،ككلذلؾتطييرًاألجساميـليشعركاأكرميـبالنعاس؛ - ج

                                           

 .ٖٖٓ،صٖجالبحر المحيط،(أبكحياف،ٔ)
 .ٕٔٚ،صٜ،جالتحرير والتنوير(ابفعاشكر،ٕ)
الفواتح اإلليية والمفاتح الغيبية الموضحة لمكمم القرآنية ق(،ٕٜٔ،نعمةهللابفمحمكد)ت:)الشيخعمكاف((النخجكانجيٖ)

.ٕٕٛ،صٔجـ،ٜٜٜٔمصر،-،دارركابيلمنشرٔ،طوالحكم الفرقانية



ٕٖٔ 

 

كساكسالشيطاف مف لقمكبيـ (1)كتطييرًا تعالى: قاؿ ليا، كتثبيتا  رئ ّٰ ُِّّ،
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
النعاسمف:"قاؿابفكثير،[ٔٔ]األنفاؿ:َّٱمث زث رث يت ىت نت مت أفَّ

اإلنزاؿإلىهللاتعالى"قاؿابفعاشكر:،(2)"فضلهللاكرحمتوبيـكنعمتوعمييـ إسنادىذا
احتياجيـإلىالماء،كلعموكاففيغيركذلؾلككنونزؿفيكقت؛وأكرميـبولمتنبيوعمىأنَّ

 .(3)"الكقتالمعتادفيونزكؿاألمطارفيأفقيـ

 ىق يف ىف يث ىث نثُّبأفتثبتالمؤمنيف،قاؿتعالى:لمبلئكةإلىاأكحىهللا - ح
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق
قاؿابفكثيرفيتثبيتالمبلئكةلممؤمنيف،كفي [ٕٔ]األنفاؿ: َّٰىري ين ىن نن

التثبيت:" كىك،ىذهنعمةخفيةأظيرىاهللاتعالىليـليشكركهعميياإخبارهللالممؤمنيفبيذا
كحزبو،كدينو،أكحىإلىالمبلئكةالذيفأنزليـلنصرنبيو،كتمجد،كتبارؾ،وتعالىكتقدسأنَّ

(4)...كقدكاف"أفيثبتكاالذيفآمنكا،يكحيإلييـفيمابينوكبينيـ،المؤمنيف
 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ،أحدًاشيدبدراًهللابالجنة،كبأفاليعذبىـكعد -٘

 خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم
كفييا،[ٜ٘]النساء:َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي

.(5)بشرػليـبالجنة
كىذهالبشارةتتسعلتشملأيضًامفلـيخرجلبدٍرمفالصحابة،فقدبشرهللاالخارجيفلبدٍربالجنة

،ككانكاخرجكالمعيركليسلمقتاؿ،فمسبقيـفي(6)لـيعاتبأحدًاتخمفعفبدرٍالنبيالكراـ،كذلؾأفَّ
 كصدؽإيمانيـشمميـالكعدبالحسنى.اإلسبلـكاإليمافكنصرتيـلمنبي

قاؿ:أخرجالبخارؼأفالنبيكقدجاءتالسنةكأكدتىذهالبشرػألىلبدربالمغفرةكالجنةفقد

                                           

 كمابعدىا.ٜٔٗ،صٖٔ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن(الطبرؼ،ٔ)

 .ٕٓ،صٗ،جتفسير القرآن العظيمابفكثير،(ٕ)

 .ٜٕٚ،صٜ،جالتحرير والتنويرابفعاشكر،(ٖ)

 .ٕٔ،صٗ،جتفسير القرآن العظيمابفكثير،(ٗ)

 .ٜٙ،صٜ،ججامع البيان(الحسنىىيالجنة:ينظر:الطبرؼ،٘)

،كىكٕٕٔٔ،صٗج(ٜٕٙٚكعبكصاحبيو،الحديثرقـ:)كتابالتكبة،بابحديثتكبة ،صحيح مسمم(ينظر:ٙ)
 حديثطكيل.



ٕٔٗ 

 

َفَقْدَغَفْرُتَلُكـْ» ـْ ّللاَََّأْفَيُككَفَقِداطََّمَعَعَمىأَْىِلَبْدٍرَفَقاَؿ:اْعَمُمكاَماِشْئُت اؿابفحجر:كىي،ق(1)«َلَعلَّ
يشككحاطبًاعبدًالحاطبجاءرسكؿهللا،كركػمسمـعفجابر،أفَّ(2)بشارةعظيمةلـتقعلغيرىـ

 هللا رسكؿ فقاؿ النار، حاطب ليدخمف هللا رسكؿ يا »فقاؿ: َبْدًرا: َشِيَد َفِإنَُّو َيْدُخُمَيا، اَل َكَذْبَت
 .(3)«َكاْلُحَدْيِبَيةَ

كمعركةبدرالكبرػفضميالـيشملمفحضرىامفالصحابةفقط؛بلاتسعىذاالفضلكشملمف
ماتعدكف»،فقاؿ:حضرىامفالمبلئكة،فقدركػالبخارؼفيصحيحوقاؿ:جاءجبريلإلىالنبي

.(5()4)«ةأىلبدرفيكـ،قاؿ:مفأفضلالمسمميفأككممةنحكىا،قاؿ:ككذلؾمفشيدبدرًامفالمبلئك
 

يعة من اآليات الدالة عمى عدالة أىل بدر وفضميم.الفرع الثاني: موقف مفسري الشّ 


ييعرضتباينتمكاقفمفسرؼالشيعةمفتفسيراآلياتالدالةعمىفضلأىلبدركعدالتيـ؛فالقمّ
فضلأىلبدرعمىفيتفسيرهلسكرةاألنفاؿقصةمعركةبدرالكبرػكيفسربعضاآلياتالدالةعمى

صراحةعمىفضلأىلبدر،عمىالرغـمفكضكحاآلياتكالكراماتالتيأنزلياظاىرىا،دكفأفينّص
.(6)هللاعمىأىلبدر

اآلياتالتيتحدثتعف كأماـ األنفاؿ، لسكرة فيتفسيره كاممة بدر قصة أكرد العياشيفقد أما
كالشيعة،فقدركػ"عفجابرعفأبيكلياكتجعمياخاصةبعميؤفضائلأىلبدرفقدأكردركاياتتُ

اآليةفيالبعبدهللا  نب مب زب رب يئ ىئ نئُّطفاقاؿ:سألتوعفىذه
َّزثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب قاؿ:ٔٔ]األنفاؿ: .]

جعلهللاعميامفرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوفذلؾالسماءفيالباطفرسكؿهللا،كالماءعمي
قكلو:﴿يّ﴾فذلؾعمنب مب زبقكلو:﴿  رت يب ىبيطيرهللابوقمبمفكااله،كأما

                                           

جٔ) صحيحو في البخارؼ أخرجو ص٘( ،ٔٗ٘( رقـ: الحديث الفتح، بابغزكة المغازؼ، كتاب كينظر:ٕٗٚٗ: .)
 .ٙٗٔ،ص٘،جروح المعانياآللكسي،

 .ٖ٘ٓ،صٚ،جفتح الباري (ابفحجرالعسقبلني،ٕ)

 (.ٜٕ٘ٗبدر،الحديثرقـ:):كتابفضائلالصحابة،بابفضلأىلٕٜٗٔ،صٗ(أخرجومسمـفيصحيحوجٖ)

 (.ٕٜٜٖ:كتابالمغازؼ،بابشيكدالصحابةبدرًا،الحديثرقـ:)ٓٛ،ص٘(أخرجوالبخارؼفيصحيحوجٗ)

(٘ الطبرؼ، ينظر: لبلستزادة صٖٔججامع البيان،( ،ٖٙٓ جالمحرر الوجيز.ابفعطية، صٕ، بعدىا.ٜٙٗ، كما
تفسير كمابعدىا.رضا،ٜٗٔ،ص٘،جروح المعاني.اآللكسي،كمابعدىاٖٖ٘،صٚ،جمفاتيح الغيبالرازؼ،
 .ٚٔٔ،صٓٔكمابعدىا،جٛٛٗصٜ،جالمنار

 .ٕٗ٘،صٔ،ج، تفسير القمي(ينظرتفسيرسكرةاألنفاؿكتفسيرهلبعضاآلياتالدالةعمىفضلأىلبدر.القميٙ)



ٕٔ٘ 

 

يذىبالرجزعنو،كيقكػقمبو﴿زت ﴾زث رث يت ىت نت مت﴾مفكالىعميًا
.(1)فإنويعنيعميًا،مفكالىعميًايربطهللاعمىقمبوبعميفثبتعمىكاليتو"

العكاـ بف كالزبير بدر؛ ببعضأىل الطعفكالممز األنفاؿمف لسكرة تفسيره يخل كأبيبكر،(2)كلـ ،
.(3)كعمربفالخطاب

،ككذلؾصاحب(4)كسعفيالتأكيلكسارالحكيزؼفيتفسيرهنكرالثقميفعمىمنيجالعياشيمعالتّ
راآلياتالدالةعمىفضائلأىلفيالتبياففسّالطكسيّ.كمفجيةأخرػفإفّ(5)البرىاففيتفسيرالقرآف

.(6)كتبعوالطبرسيفيمجمعالبياف،بدرتفسيرًاظاىرًا،دكفتأكيلكتحريفلظاىرىا
أماالمفسرالشيعيالمعاصرعبدهللاشبرفيتفسيره)األمثل(فقدفسراآلياتالقرآنيةعمىظاىرىا

عمىالفضائلكالمكا عفالركاياتناصًا المؤمنيففيبدر،معرضًا التياختصهللابيا ردىاأكالتيـر
وبعدأفأنيىتفسيرالمفسركفالسابقكفمفالشيعة،كيكادتفسيرهيقاربتفسيرأىلالسنةإلىىنا،إالأنَّ

يخالفمكقفالشيعة ما كالمياجريفكاألنصاركىك بدر أىل عمىمكانة المشتممة األنفاؿ، مفسكرة
 سماه لما انحراؼقسـمفالصحابة-تنزيوالصحابة-الصحابة،صرحرافضًا مدعيًا أىلالسنة، عند

.(7)-حسبقكلو-كارتكابيـالجرائـ،فبليستحقكفاالحتراـ
أفَّ بدركيبلحع أىل فيفضل السنة أىل عند األحاديثالثابتة ذكر عف أعرضكا مفسرؼالشيعة

أسيبكافيالنقل-كالطكسيكالطبرسي-كمغفرةهللاليـفيأثناءتفسيرىـليذهاآليات،عممًاأفبعضيـ
وأماـتفسيرسني.عفأىلالسنة،حتىيخيللمقارغأحيانًاأنّ

 مناقشة ورد:
يامنقطعةالسندبيفالعياشيكجابرالجعفي،كجابرالجعفيمردكدة؛إذإنَّردىاالعياشيكالتيأالركاية

مخالفةكخاصةأنيافمردكدة،كبلـالنبيمفكذاب،كحتىلكصحتسندًافييمفقكؿرجلكليست
لظاىرالقرآفكسياؽاآليات.

.(8)كالركايةأكردىافراتالككفيفيتفسيرهبإسنادمنقطع


                                           

 .ٓ٘،صٕ،جتفسير العياشي(ينظر:العياشي،ٔ)

 .ٔ٘ص-ٓ٘،صٕ،جتفسير العياشي(ينظر:العياشي،ٕ)

 .ٙٙصٕ،جتفسير العياشي(ينظر:العياشي،ٖ)

 كمابعدىا.ٖٗٔ،صٕ،جنور الثقمين(ينظر:الحكيزؼ،ٗ)

 .ٕٗٙ،صٖ،جالبرىان في تفسير القرآن(ىاشـالبحراني،٘)

 كمابعدىا.ٖ٘ٚص،ٗ،جمجمع البيان.الطبرسي،٘ٚ،ص٘،جالتبيان(ينظر:الطكسي،ٙ)

الشيرازؼ،ٚ)  .ٓٔ٘،صٜٓٗ،صٜ٘ٗ،صٖٙٙ،ص٘،جاألمثل في تفسير كتاب هللا المنزل(ينظر،مكاـر

 .ٖ٘ٔ،صتفسير فرات(ينظر:فراتالككفي،ٛ)



ٕٔٙ 

 

صراحةاآلياتفيداللتياعمىكرامةأىلأفثبتعدـصحةمايقكلوالشيعةفيتفسيرىـتبيَّفكبعد
بدركفضائميـأقكػمفكلركايةعندمفسرؼالشيعةفيتأكيميا،كعميوفإففضلأىلبدرثابتفي

لمؤمف كأؼعدالة سيئاتيـ، ليـ مغفكرة المطيرة، أكبرمفتصريح-بياءسكػاألن-القرآفكفيالسنة
اآلياتبفضميـككرامتيـكمفتصريحالسنةبالمغفرةليـ،فرضيهللاعنيـكأرضاىـ.



ٕٔٚ 

 

 المطمب الثاني: عدالة أىل أحد وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل السنة والشيعة
 

كذلؾأفَّحدثتمعركةأحدٍ لميجرة، الثالثة فيبدرفيشكاؿمفالسنة أرادتالثأرلقتبلىا قريشًا
 عمى لمقضاء المدينة إلى كتكجيكا آالؼ ثبلثة قكامو جيشًا فجيزت هللا كانتظرىـرسكؿ كأتباعو،

سبع استشيد أف المعركة ككانتنتيجة أحد، جبل مقاتلعند سبعمئة فيجيشمف مفكالمسممكف ف
كأصيبالنبي الكراـ ككالصحابة الشريفة إلىمكةفيكجيو راجعيف الكفار كقفل ،سرترباعيتو،

أفَّفسمعالنبي فاستنفرالنبي،ييمكفبالعكدةلمقضاءعمىاإلسبلـكأىموالكفاركالصحابةخبرًا
مفحضر جميعًا فييـمفأصيبكجرحفيأحدب–أحدمفالصحابةفخرجكا لمقاءكفارقريش-ما

ثبلثة األسد حمراء منطقة في كانتظركا الكفار يأت كلـ أياـ، كقد المنكرة المدينة إلى رىبكاأفعادكا
.(1)عدكىـ

،كرفعالقرآفاألسدمفالصحابةالكراـحمراءَكاًاآلياتفيبياففضائلمفحضرأحدكقدأنزؿهللا
أحد.الكريـ مكانةكمنزلةمفاستشيدمنيـيـك

 وفضل أىل أحد وحمراء األسد عند مفسري أىل السنة. الفرع األول: داللة اآليات القرآنية عمى عدالة
نزلتاآلياتالقرآنيةتبيَّ التيأكـر ففضلمفشيدأحدًامفالصحابةكعدالتيـ،كمفالفضائلكالمكاـر

هللابياأىلأحد:
كجلشيدهللاعز -ٔ قاؿتعالى:  حل جل مك لك خكُّألىلأحدمفالصحابةباإليماف،

جميكرقاؿالقرطبي:،[ٕٔٔاف:]آؿعمرَّجن مم خم حم هلجم مل خل
ىذهاآليةفيغزكةأحدنزلتفيأحدكميا الطبرؼكيؤيدهماركاه،(2)المفسريفأفَّ ىذهاآليةأفَّ

ف،كيـمؤمنالمطمععمىسرائرىـكبكاطنيـبأنَّ،كبيذافإنياشيادةليـمفهللا(3)نزلتفيأحد
كأؼعدالةكفضلأكبرمفىذهالشيادة؟

،قاؿ(4)كلكفهللاعصميـ،كترؾالنبيبالفشلوكليطائفتيفمفاألنصارىمتاهللاأنَّأخبر -ٕ
َّمن خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خلُّتعالى:

 يل ىل مل خلُّ،قاؿ:"فينانزلت:[؛فعفجابربفعبدهللإٕٔ]آؿعمراف:

                                           

،تاريخ األمم والمموكالطبرؼ،كمابعدىا.ٙٔٗٔ،صٖ،كتابالجيادكالسيربابغزكةأحد،جصحيح مسمم(ينظر:ٔ)
 .ٙٚص-ٜ٘،صٕج

 .ٗٛٔ،صٗالجامع ألحكام القرآن،جالقرطبي،(ٕ)

 .ٔٙٔ،صٚ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن(الطبرؼ،ٖ)

 كمابعدىا.٘ٙٔ،صٚ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن(ينظر:الطبرؼ،ٗ)



ٕٔٛ 

 

[قاؿ:نحفالطائفتاف:بنكحارثة،كبنكسممة.كمإٕٔآؿعمراف:] َّممىم خم حم جم

أفلكلـنكف،(1)﴾ ممىم خملقكؿهللا:﴿؛أنيالـتنزؿنحب كعندالطبرؼبمفع"كمانحب 

محبيماأك:"﴾ممىم خم﴿فيقكلوالنسفيقاؿ"(2)﴾ممىم خمىممنالقكؿهللاعزكجّل:﴿
فإذاكافهللاكليكناصر،(3)"ناصرىماأكمتكلىأمرىمافماليماتفشبلفكالتتككبلفعمىهللا

بالجبفكالخكؼفيأحدٍ َـّ هللاكليكلأىلأفَّاالعتقادفمفاألكلى،ةكعصموهللاكىـقمَّمفَى
 .أحدمفالصحابةالكراـ

كعدىـهللابالنصركالعمكعمىعدكىـفيالنيايةإفكانكامؤمنيفكاستمركاعمىإيمانيـ،قاؿ -ٖ
قاؿ[.ٜٖٔ]آؿعمراف:َّمت خت حت جت هب مب خب حب جب هئُّتعالى:
فجندناليـالغالبكفىيبشارةليـبالعمكّالنسفي:" قتالكـألفَّ؛أككأنتـاألعمكفشأناً،كالغمبةكا 

كقتبلىـفي،ةقتبلكـفيالجنَّأكألفَّ،كإلعبلءكممةالكفر،كقتاليـلمشيطاف،كالعبلءكممتو،
انتصارالصحابةعمىالكفاركفتحيـلمجزيرةكذلؾب،،كقدتحققتالبشارةليـفيالدنيا(4)"النار

 هللاأعطاىـماكعدىـ.إليمانيـكأفَّمصداؽٌذاىك،العربيةكماحكليا

 يب ىب نب مبُّصدؽهللاالمؤمنيفكعدهبالظفرعمىالكفار،قاؿتعالى: -ٗ
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت

َّٱاكلك يق ىق أحد[ٕ٘ٔ]آؿعمراف: ككافذلؾفيأكؿمعركة حيثانتصر،،
فيوإخباربتقدـكعدهللاتعالىليـبالنصرعمىعدكىـ،قاؿالجصاص":المسممكفعمىالكفار

أخبربو... أحدفكافكما منيـ،يـك ـبالنصرعدىُكَ،كَ(5)"ظيركاعمىعدكىـكىزمكىـكقتمكا
كأما منو، النصر كاستحقاقيـ إيمانيـ قكة عمى ليـ كشيادة دليل العميـ القدير مف ليـ إنفاذه

ىزيمتيـفينيايةالمعركةفكانتلتنازعيـ،كقدعفاهللاعنو.
بأنَّ -٘ أحد ألىل هللا عنيـ،شيادة عفا إيمانيـ،و لحسف العفك كىذا تعالى:  ري ٰىُّقاؿ

كذلؾبعدأفاختمفكاكتنازعكا[ٕ٘ٔ]آؿعمراف:َّخئ حئ جئ يي ىي ني زيمي
صابةالنبيملسو هيلع هللا ىلصفيأحد،فأخبرهللاأنَّلماأصابيـككافاختبلفيـسبب تيـ،قاؿوعفاعفزلَّكا 

                                           

 .ٖٛ،صٙج،ٛ٘٘ٗ(أخرجوالبخارؼفيصحيحوكتابتفسيرالقرآف،بابإذىمتطائفتاف،رقـٔ)

 .ٚٙٔ،صٚ،جٕٛٚٚ،رقـجامع البيان عن تأويل آي القرآن(الطبرؼ،ٕ)

 .ٕٛٛ،صٔ،جالتنزيل وحقائق التأويل كمدار النسفي،(ٖ)

 المصدرالسابق.(ٗ)

 .ٕٖٙ،صٕ،جأحكام القرآنالجصاص،(٘)



ٕٜٔ 

 

 مصافَّالقرطبي:" كترككا الرسكؿ أمر عصكا كلما أال،الرماةترؾيـ إلييـ هللاملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ عيد
،فمما...،رفععنيـمددالمبلئكة،)أؼالغنائـكىيمتاعالدنيا(يبرحكامفمنازليـ،كأرادكاالدنيا

الببلء أعقبيـ تعالى..(1)"عصكا  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ :كقاؿ
]آؿعمراف:َّجخمخ مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت هب مب خب حب

فإفحمل،كقاؿالقرطبي:"(2)كىذهاآلياتنزلتفيمفتكلىيكـأحدكماكردعندالطبرؼ[٘٘ٔ
في أبعد فيمف فاآلية مسكغ انيزاـ عمى حمل ف كا  هللاعنو، عفا فقد ذنبمحقق عمى األمر

.(3)"اليزيمةكزادعمىالقدرالمسكغ
فرأػقكًماجمكًسا،فقاؿ:مفىؤالءكأخرجالبخارؼ"عفعثمافبفمكىب،قاؿ:جاءرجلحجالبيت،

القعكد؟قالكا:ىؤالءقريش.قاؿ:مفالشيخ؟قالكاابفعمر،فأتاهفقاؿ:إنيسائمؾعفشيءأتحدثني؟
عثمافبفعفاففريكـأحد؟قاؿ:نعـ،قاؿ:فتعمموتغيبعفقاؿ:أنشدؾبحرمةىذاالبيت،أتعمـأفَّ

فتعمـأنوتخمفعفبيعةالرضكاففمـيشيدىا؟قاؿ:نعـ،قاؿ:فكبر،بدر،فمـيشيدىا؟قاؿ:نعـ،قاؿ:
قاؿابفعمر:تعاؿألخبرؾكألبيفلؾعماسألتنيعنو،أمافرارهيكـأحدفأشيدأفهللاعفاعنو،كأما

إفلؾأجررجل:»،ككانتمريضة،فقاؿلوالنبيتغيبوعفبدر،فإنوكافتحتوبنترسكؿهللا
كأماتغيبوعفبيعةالرضكاف،فإنولككافأحدأعزببطفمكةمفعثمافبف«يدبدرًاكسيموممفش

بيدهعفافلبعثومكانو،فبعثعثماف،ككانتبيعةالرضكافبعدماذىبعثمافإلىمكة،فقاؿالنبي
كىذا.(4)"اذىببيذااآلفمعؾ«ىذهلعثماف-فضرببياعمىيده،فقاؿ-ىذهيدعثماف»اليمنى:

.العفكمفالكريـيدؿعمىعمكمنزلةالمعفكعنوعندهللا

 مح جح مج حج مث هتُّقاؿتعالى:،اصطفىهللاأىلأحدبأفاتخذمنيـشيداء -ٙ
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ
لشيادة،أؼيكرمكـباقاؿالقرطبي:"،[ٓٗٔ]آؿعمراف:َّجفحف مغ جغ مع مظجع

ألنوكقيل:ليذاقيلشييد:كقيل:سميشييداً،الناسبأعماليـاعمىكدأؼليقتلقكـفيككنكاشي
 .(5)"مشيكدلوبالجنة

                                           

 .ٖٕ٘،صٗ،جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،(ٔ)

 كمابعدىا.ٕٖٛ،صٚ،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن(ينظر:الطبرؼ،ٕ)

 .ٕٗٗ،صٗ،جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،(ٖ)

التقىالجمعاف﴾صحيح البخاري (البخارؼ،ٗ) ،ٙٙٓٗرقـ:،كتابالمغازؼ،بابقكلوتعالى﴿إفالذيفتكلكامنكـيـك
 .ٜٛ،ص٘ج

 .ٕٛٔ،صٗ،جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،(٘)



ٖٔٓ 

 

 مل يكُّبأنيـفيالجنة،قاؿتعالى:ىـيـأحياءعندربيـكبشرحمدأنَّكصفهللاشيداءأُ -ٚ

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

]آؿعمرافَّمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
قاؿحمدكالطبرؼعفابفعباسقاؿ:ركػأ،(1)[كىذهاآلياتنزلتعقبغزكةأحدٔٚٔ-ٜٙٔ

رسكؿهللاملسو هيلع هللا ىلص:"لماأصيبإخكانكـبأحد،جعلهللاعزكجلأركاحيـفيأجكاؼطيرخضرترد
كتأكؼإلىقناديلمفذىبفيظلالعرش تأكلمفثمارىا، طيبأنيارالجنة، كجدكا فمما ،

في لئبليزىدكا يعممكفبماصنعهللالنا، ليتإخكاننا يا مشربيـكمأكميـ،كحسفمقيميـقالكا:
فأنزؿهللاعزكجلىؤالء(أناأبمغيـعنكـ)ؿهللاعزكجل:الجياد،كالينكمكاعفالحرب،فقا

 .(2)"[ٜٙٔ]آؿعمراف:{ يل ىل مل يكُّٱاآلياتعمىرسكلو:}

عمىمكانتيـفاصطفاءهللامنيـشيداءيدؿّإّكرامةتمحقمفلـيستشيدمفالصحابةفيأحد،فكىذه
ثـاستشيدكثير،كالذيفلـيستشيدكاخاضكاالمعارؾكفتحكاالببلدكنشركااإلسبلـ،كمنزلتيـعندهللا

 منيـ.

كىذاعاـفيكيشملبشرهللامفلـيستشيدمفالصحابةفيأحدبأفاليمسيـخكؼكالحزف -ٛ
كاألخرة  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئُّٱالدنيا

َّٱخصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج هتمث
عمراف [ٔٚٔ-ٓٚٔ:]آؿ عاشكر: ابف كانكا"قاؿ الذيف رفقاؤىـ بيـ يمحقكا لـ بالذيف المراد

اآلخرة. الحياة إلى فيصيركا يستشيدكا لـ بيـ يمحقكا لـ كمعنى معيـ، كالتقدير:..يجاىدكف
مف إلىالداراآلخرة يحزنيـكيستبشركفبالذيفلـيصيركا كانتفاءما بأمنيـ (3)"رفاقيـ كقاؿ،

"أيضًا: كزيادةعمىىذا،(4)"كفياآليةبشارةألصحابأحدبأنيـالتمحقيـنكبةبعدذلؾاليـك
فإفَّ كبشَّاألماف عمييـهللاكعدىـ بفضمو أجرىـ،رىـ تدؿعمىأف،كأفيجازييـ البشارة كىذه

                                           

 كمابعدىا.ٜٖٗ،صٚ،جآي القرآن جامع البيان عن تأويل(الطبرؼ،ٔ)

(ٕ رقـ:( مسنده، في أحمد تفسيره،ٕٛٔ،صٗ،جٕٖٛٛركاه في الطبرؼ كركاه حسف، حديث المسند: محقكك كقاؿ ،
 .ٖ٘ٛ،صٚج

 .ٙٙٔ،صٗجالتحرير والتنوير، (ابفعاشكر،ٖ)

 .ٙٙٔ،صٗجالتحرير والتنوير، (ابفعاشكر،ٗ)
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 أكلياء الصحابة مفأكلياءهللاعزكجلىؤالء قاؿتعالى:  حم جم يل ىل مل خلُّ،

 [.ٕٙ]يكنس:َّ يمجن ىم مم خم

 جن يم ىمٹٹٱُّ أفيعفكاعفالمؤمنيفمعيـكيستغفرليـكيشاكرىـ،أمرهللانبيو -ٜ
 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن
كمف[ٜ٘ٔاف:]آؿعمرَّربزب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى

{ىذهخاصةبالرسكؿالجميلماقالوالشيخالشعراكؼ:" ـْ {بسببماملسو هيلع هللا ىلص}فاعفَعْنُي ـْ }كاستغفرَلُي
 في ىزيمتكـ ترتبمف ما عميو كترتب أُحد»فعمكه، استشرتيـ« تقل: كال كجرحؾ، كشجؾ ،

رىـ،التقفلىذاالباببرغـماكطاكعتيـفيالمشكرة،كبعدذلؾحدثماحدث،فتكرهأفتشاك
فبلترتبعميياأفتكرهالمشكرة،...حدثنتيجةتمؾالمشكرةكأنَّيالـتكففيصالحالمعركة،

دائماً ربؾ،بلعميؾأفتشاكرىـ دمتتستغفرليـ كما نفسؾ، رضيتبو قد العفك داـ فما ،
يأؼأمرمفبعدذلؾفكأفالمسألةكاستغفارؾربؾقدتستغفرهبعيداعنيـ،كعندماتشاكرىـف

(1)"األكلىانتيت لعفكالنبي. كأمرهللا-المستجابالدعاء-كدعائوليـكاستحقاقيـ بالمغفرة
 عمىقكةإيمانيـكعظـمكانتيـفيالدعكةاإلسبلمية.نبيوأفيتخذىـمستشاريفلوكلذلؾدليلٌ

األسد حمراء غزكة تبعتيا كقد أحدًا، الذيفشيدكا الصحابة القرآففيفضلكعدالة في جاء ما ىذا
أفَّ النبيكقصتيا فيأحد إصابتيـ مستغميف المسمميف عمى لمقضاء الكفار يرجع كقد-خاؼأف

فيالذؼأصابيـأرادأفيقكؼالركحالمعنكيةلممسمميفبعدالنبيإضافةإلىأفّ-كصموخبربذلؾ
النبي،أحد جميعاًفاستنفر فخرجكا أحد في معو قاتل أحد-مف في أصيبكجرح مف فييـ بمف

حتىبمغكامنطقةحمراءاألسد،كلـيخرجمعوغيرىـ-كتحاممكاعمىأنفسيـكخرجكاكياليفكتيـاألجر
بالرجك يُيمكف لقريشككانكا الخبر كبمغ أياـ، ثبلثة فييا المسمميف،كأقامكا عمى لمقضاء المدينة إلى ع

إلىمكة طريقيـ عفذلؾكأكممكا ركحيـ(2)فعدلكا كبذلؾحمىهللاالمؤمنيفكقكػعزيمتيـكاستعادكا ،
 .(3)المعنكية

ُيثنيعمىالصحابةالكراـكيمتدحفعميـ،كالثناءعمىأىلحمراءاألسد كأنزؿهللافيحمراءاألسدقرآنًا

                                           

 .ٜٖٛٔ،صٖـ،جٜٜٚٔمصر،-مطابعأخباراألياـ،تفسير الشعراوي ،ق(ٗٔٛٔالشعراكؼ،دمحممتكلي)ت:(ٔ)

خركجعبدهللابفأبيمعو،كقبلجابربفعبدهللاحيثكافاستخمفوأبكهعمىأخكتوفيأحد.(كلـيقبلالنبيٕ)
الطبرؼ، إسماعيلبفعمرالدمشقي)ت:ٜٚ،صٕ،جتاريخ األمم والمموكينظر: لسيرة ا،ق(ٗٚٚ.ابفكثير،

 .ٜٚ،صٖـ،جٜٙٚٔبيركت،-،تحقيق:مصطفىعبدالكاحد،دارالمعرفةالنبوية

 .ٚٗٛٔ،صٖ،جتفسير الشعراوي الشعراكؼ،(ٖ)
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،كممانزؿفييـ:فالخارجكففيكمييمانفسالصحابةحدثناءعمىأىلأ

 حط مض خض حض جضُّ أثنىهللاعمىقكةإيمانيـباستجابتيـكلرسكلورغـجراحيـ -1

قاؿ[.ٕٚٔآؿعمراف:]َّٱمقجك حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ
الجراحاتالرازؼ:" أصابيـ ما بعد مف الرسكؿ كأطاعكا أكامره هللافي كأطاعكا أجابكا المعنى
.(1)"القكية

 حق مف خف حف جفُّكصفيـهللاباإلحسافككعدىـباألجرالعظيـ.قاؿتعالى: -2

{ خف حف جففيقكلو:}«مف»قكلو:"صاحبالكشاؼنقلالرازؼعف.َّمق
 .(2)"الذيفاستجابكاكالرسكؿقدأحسنكاكاتقكاكميـالبعضيـلمتبييفألفَّ

 لك خك حكُّقاؿتعالى: إيمانيـازدادبعدخركجيـإلىحمراءاألسد،أثبتهللاليـاإليمافكأفَّ -3

َّمن خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
 .(3)قاؿالشعراكؼ:"لـَيخفمؤمفكاحدمنيـ"،[ٖٚٔ]آؿعمراف:

كبالثكابالجزيلليـكبتثبيتأنفسيـ،كحماىـ،الخارجيفإلىحمراءاألسدبنعمتومفهللاعمى -4
كأحلّ رضكانومفالمكركه ،عمييـ  خم حم جم يل ىل مل خلُّقاؿتعالى:

]َّينجه ىن من خن جنحن يم ىم مم عمراف: ابفكثير:"[ٗٚٔآؿ أؼلما.قاؿ
لىبمدىـبنعمةمفهللاتككمكاعمىهللاكفاىـماأىميـكردعنيـبأسمفأرادكيدىـفرجعكاإ

(4)"كفضللـيمسسيـسكءمماأضمرليـعدكىـكاتبعكارضكافهللاكهللاذكفضلعظيـ
 

كالمغفرة باإليماف ليـ هللاتعالى شيادة في صريحة األسد( )كحمراء أحد أىل فضل اآلياتفي كىذه
 كاستحقاقيـلنعيموكرضكانو،كىذهمنزلةعظيمةليؤالءالصحابة.

أمَّىذا أىلأحد، نزؿفيعدالةكفضلعامة مفالفضلما بو اختصهللابعضيـ نزؿفيما ما ا
فكثير،منومانزؿفيالثناءعمىأنسبفالنضركغيره،كالمجاؿلذكرهىنالبلختصار.





                                           

 .ٗٚٗ،صٗ،جمفاتيح الغيبالرازؼ،(ٔ)

 .٘ٚٗ،صٗ،جمفاتيح الغيب(ٕ)

 .ٗٚٛٔ،صٖ،جتفسير الشعراوي الشعركاؼ،(ٖ)

 .ٔ٘ٔ،صٕجتفسير القرآن العظيم،ابفكثير،(ٗ)
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 الفرع الثاني: موقف مفسري الشيعة من اآليات الدالة عمى عدالة أىل أحد وفضميم.
 
أماـاآلياتالكاضحةالصريحةالتيمدحتأىلأحدكرفعتشأنيـنجدتبايفمكقفمفسرؼالشيعة

فيتفسيرىذهاآلياتكالنصالصريحعمىداللتيا.
العنصرفالقميإماـمفسرؼالشيعةركػفيتفسيرهقصةغزكةأحٍدجاعبًلعميبفأبيطالب

كاءكبدأالمعركةبقتلعشرةمفبنيعبدالدار،كىكمفثبتمعاألساسفيالغزكة؛فيكمفحملالم
كماركػ-عمىأفمففرفيكضاؿإذكانكابايعكاالنبي-دكفالبقيةالذيففركاكلـيرجعكاالنبي
حي،بخبلؼبقيةالصحابةفيـمفأجابأباسفيافبعدانتياءالمعركةبأفالنبيعميىك،ك(1)القمي
"عمىعميبفأبيطالب؛لدكرهفيغزكةأحد،حسب(2)اء"الذيفىربكاكفركا؛كلذلؾيحقد"فبلف"الجبن

.(3)زعـالقميفيالركايةالطكيمةالتينسبياألبيعبدهللا
أحد، أىل هللاعمى كثناء بذلؾ، كتصريحيا الصحابة إيماف اآلياتعمى داللة القمي تجاىل كقد

 نصالقرآفعف لآلياتكتجاىل ذكره فعند الصحابة هللاعف ككذلؾَّزيمي ري ٰىُّعفك
.(4)لـيعقبكلكبكممةعمييابخبلؼعادتوَّمثحج هت مت ختُّ
اآليات أكرد فقد الكراـ؛ الركاياتالتيتطعففيالصحابة العياشيفكافأكثرصراحةفيإيراد أما

عنيـ،كعفاآليات التيتعاتبالصحابةبذنكبيـ،كأعرضعفاآلياتالتيتبيفمغفرةهللاليـكعفكه
.التيترفعمكانتيـكدرجتيـ،مكرًداركاياتمنسكبةلؤلئمةبذـالصحابة

عبدهللا أبي عف العياشي فركػ قكلو: ]آؿَّٱجتحت هب مب خب حب جبُّفي
.كاقتطاعىذاالجزءمفاآليةكاإلعراضعفالتاليلوىك(5)[."قاؿ:ىـأصحابالعقبة٘٘ٔعمراف:

لمطعففيالصحابةالكراـ،كعمىرأسيـأصحابالعقبة،فإفحصلالفرارمفبعضيـنتيجةاختبلط
أخبرأنوإالأفهللا-فيـغيرمعصكميف–الصفكؼكعدـتكقعالعدككلكقكعبعضالذنكبمنيـ

 [.٘٘ٔ]آؿعمراف: َّجخمخ مح جح مج مثحج هت مت خت ُّعفاعنيـ،قاؿتعالى:

                                           

 .ٗٔٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٔ)

(فبلف:مصطمحفيكتبالشيعةيطمقكنوعمىأبيبكركعمركعثماف،كىذامفبابالتقيةخاصةفيكتبيـالتيٕ)
كالمجمسي المتأخركفمنيـ أما العباسية، الصفكيةمفت-ألفتفيعصرالدكلة الركاياتعف-يالدكلة نقمو فعند

 .ٖٚٙ،صٖٕ،جبحار األنوارالمجمسي،.سماءكاليستخدـمصطمح"فبلف"السابقيفيصرحباأل

 .ٗٔٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٖ)

 .ٕٚٔص-ٓٔٔ،صٔ،جتفسير القمي(ينظر:القمي،ٗ)

 .ٕٔٓ،صٔ،جتفسير العياشي(العياشي،٘)
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كذكريكـأحدأفرسكؿهللاصمىهللاعفأبيعبدهللا(1)ءكركػالعياشي"عفالحسيفبفأبيالعبل
،فأثابيـ(2)عميوكآلوكسرترباعيتو،كأفالناسكلكامصعديففيالكادؼ،كالرسكؿيدعكىـفيأخرييـ

.(3)النعاسماىك؟قاؿ:اليـ،فممااستيقظكاقالكاكفرنا"غمابغـ،ثـأنزؿعمييـالنعاسفقمت:
كىذهركايةساقطةسندًا؛بسقكطالحسيفبفأبيالمعبل،كمتنًا؛بمخالفتيالصريحالقرآف.

بفأبيطالبفيأحد،كينسبمفسركالشيعةإلىالنبي -فيركايةطكيمة-أنوأعطىسيفولعميِّ
.(4)السيفإالذكالفقار،كالفتىإالعمي"ٌتمفالسماءيقكؿ:ُسِمَعصكأنو":عندالقميكجاءفييا

.(5)عنوالطبرسيكالحكيزؼكنقمياكىيركايةطكيمة،
كبالرجكعإلىالركايةعندالقميفييمركيةبصيغةالتمريض"ركؼ"،فضبًلعفأنياببلسندعنده.

.(6)األثرمكضكعكقدبيفعمماءالحديثمفأىلالسنةأفىذا
ظاىرىا عمى كفسرىا أحد غزكة عف تحدثت التي اآليات تناكؿ الطكسي فإف األخرػ الجية كعمى

ابتدأتفسيرهبقكلو:﴿إن كنتم مؤمنين﴾كمدلكليا،كنصصراحةعمىإيمافالصحابة؛فعندقكلوتعالى:
بمايدؿعمى﴿وأنتم األعمون﴾.ككذلؾماجاءفيتفسيرهلقكلوتعالى:(7)"معأنيـكانكامؤمنيف..."

مرارهلآلياتالرافعةلمكانتيـعمىماجاءتبو .(8)تقديرهلمصحابةكا 
فيمنيجو؛فعندقكلوتعالى: فيمجمعالبيافالطكسيَّ  جم يل ىل مل خلُّكتبعالطبرسي 

مًا،كأفهللاناصرىماعمىالرغـمف[بيفأنوَىٌـّ،كليسعزٕٕٔ]آؿعمراف:َّ ممىم خم حم
.(9)ذلؾ

                                           

العبلٔ) أبي بف الحسيف ء( األقكاؿ لتيافت عندؼ نظر فيو فيو: الكشي داكد،فيو،قاؿ ابف عميينظر: بف الحسف
،رجال ابن داودق(،ٚٓٚالحمي)ت: الحيديرية المطبعة ، العمـك بحر آؿ دمحمصادؽ ـ،ٕٜٚٔالنجف،–تحقيق:

كٜٚص . سند الركاية ىذه انقطاع؛ ألفَّفيو العبلء أبي بف بالحسيف يمتق لـ الحسيفالعياشي أفَّ تكفيحيث
 .يقبلكالدةالعياش؛أؼقٕٓٗسنة

 (ىكذافياألصل.ٕ)

 .ٕٔٓ،صٔ،جتفسير العياشي(العياشي،ٖ)

 .ٙٔٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٗ)

 .ٖٖٗ،صٖنور الثقمين،ج.الحكيزؼ،ٜٖٖ،صٕجمجمع البيان،الطبرسي،(٘)

في الآللئ المصنوعة ق(،ٜٔٔ)ت:،عبدالرحمفبفكماؿ.السيكطيٙٓٗ،صٗالميزاف،جلسان(ينظر:ابفحجر،ٙ)
 ٕٖٖ،صٔ،دارالكتبالعممية،بيركت،جاألحاديث الموضوعة

 .ٓٓٙ،صٕ،جالتبيان في تفسير القرآن(الطكسي،ٚ)

(ٛ .الطكسي، أحد في النازلة لآليات الطكسي تفسير ينظر جالتبيان في تفسير القرآن( صٕ، ،ٖٛ٘ص-ٗٚ٘،
 ٖ،صٖج-ٜٜ٘ص

 .ٖٖٚ،صٕجمجمع البيان، (الطبرسي،ٜ)
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 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مبُّكفيقكلوتعالى:
 مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
]آؿَّزيمي ري ٰى ىنين نن من زن ممرن ام يل ىل
 مفعصىالنبيٕ٘ٔعمراف: بيفأفالعفكيشملجميعالصحابة: ](1)كنزؿعفالجبلكغيرىـ.

فالصحابة.كبيذاتثبتعدالةمفحضرأحدًام
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّكأكدالعفَكعندقكلوتعالى:

.(2)[٘٘ٔ]آؿعمراف:َّجخمخ مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت هب مب
فردعميبفن،كلـيككذلؾفإفالطبرسيبيفأفمفأجابأباسفيافبعدالمعركةىـالمسممكفكالنبي

.(3)القميادعىأبيطالببذلؾكما
كرغـمكضكعيتوفيتفسيرهليذهاآليات،إالأفتشيعواليخفى؛فقدنقلفيمجمعالبيافعفتفسير

كىيركاية،(4)القميالركايةالطكيمةفيغزكةأحدالتيفييا"السيفإالذكالفقاركالفتىإالعمي"
.(5)بينتباطمةكما

 في الطكسي لمنيج متابعًا الطبرسي كاف المتعمقةكبالمجمل أحد غزكة في النازلة لآليات تفسيره
وظيرميمولمتشيععندنقموعفالقمي.بالصحابة،إالأنَّ

الطكسيكالطبرسيمفجيةأخرػ،يظيرافمنيجالقميكالعياشيمفجية،كمنيجكىذافالمنيجاف:
 تبيف معمقة كافية الىدراسة يحتاج كىذا الشيعة، بيف التفسير فالقميإماـمدػالخبلؼفي أسبابو؛

مفسرؼالشيعة،كالطكسيشيخالطائفة،كليستالمسألةمفمفسرمياؿإلىالسنة؛فقديككفكبلموتقية
أكغيرذلؾ.

صراحةاآلياتالكاردةفيعدالةأىلأحدكفضميـ،كشيادةهللاتعالىليـ،أكضحمفأفكفيالنيايةفإفَّ
 الكاضحالصريح.يامفمقصدىاكداللتياكمعناىاغُفرِيُكيستطيعمبتدعأفيخرجياعفظاىرىا

                                           

 .ٕٖٚ،صٕ،جمجمع البيانرسي،(الطبٔ)

 .ٖٚٚ،صٕ،جمجمع البيان(الطبرسي،ٕ)

 .ٖٚ٘،صٕجمجمع البيان، (الطبرسي،ٖ)

 .ٜٖٖ،صٕ،جمجمع البيان(الطبرسي،ٗ)

 .ٜٚٔص(٘)
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 المطمب الثالث: عدالة أىل بيعة الرضوان وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل السنة والشيعة
 

فيالمناـأنويطكؼبالكعبة،فخرجفيذؼالقعدةمفالسنةالسادسةلميجرةفيألفرأػالنبي
إلىالحديبيةكبعثعثمافمنطقةكتكقفكافي،لعمرةداءاأل،خرجكا(1)كأربعمئةمفأصحابو،كقيلأكثر

نماجاؤكاألداءالعمرةفقط،فكصلخبرأفأنّاًمكةليخبرقريش قتمتعثماف،اًقريشيـماجاؤكالمقتاؿ؛كا 
،ثـتبيفكذبخبرمقتلعثماف،كبعدىاحدث(2)أصحابولمبيعةعمىقتاؿقريشفبايعكافدعاالنبي

النبي لممدينةعمىأفيعصمحالحديبية،كعاد القادـ،كفيطريقعكدتيـتمكأصحابو فيالعاـ ركا
تحتالشجرة،كلذلؾسميتبيعةعمفبايعالنبيكجاءفييارضىهللا(3)لممدينةنزلتسكرةالفتح

.(4)الرضكافإذأحلهللاعمييـرضكانو
 الفرع األول: داللة اآليات القرآنية عمى عدالة أىل بيعة الرضوان وفضميم عند مفسري أىل السنة

 
نزلتسكرةالفتحكفيياالدالالتالقاطعةعمىعدالةأىلبيعةالرضكافكفضميـ.

 ىل مل خلُّ:كعدهللاأىلبيعةالرضكافبالجنة،فقدركػالبخارؼعفأنسبفمالؾ -ٔ

ٱحم جم يل َّ [ٔ]الفتح: الحديبية. ىنيئاً،قاؿ: أصحابو: هللا:مريئاًقاؿ فأنزؿ لنا؟ فما ،
 اك يقىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متُّ
.ففيىذهالنصكصالشريفةيظيركعدهللاليـ(5)[٘]الفتح:َّملىل يك ىك مك لك

يانزلتردًاعمىسؤاؿالصحابةلمنبيبالجنة،كيتضحذلؾمفتكقيتاآليةكسببنزكليا،كأنَّ
                                           

 .ٖٕٔ،ص٘،جٖ٘ٔٗ،كتابالمغازؼ،بابغزكةالحديبية،رقـ:صحيح البخاري (ينظر:البخارؼ،ٔ)

البيعةفركػعمىالصبركالثباتكذلؾأنَّ(ككانتبيعتيـٕ) قاصديفالحجغيرمتجيزيفلمحربفمزمتىذه يـخرجكا
الشجرة،كالنبي يبايعالناس،كأنارافعغصنامفأغصانياعفمسمـعفمعقلبفيسار،قاؿ:لقدرأيتنييـك

 قاؿ: مائة، »رأسو،كنحفأربععشرة كلكفبايعناه نبايعوعمىالمكت، ،«عمىأفالنفرلـ ،صحيح مسمممسمـ،
 .٘ٛٗٔ،صٖ،جٛ٘ٛٔكتاباإلمارة،باباستحبابمبايعةاإلماـالجيشعندإرادةالقتاؿ،رقـ:

،كتابالمغازؼ،بابصحيح البخاري .البخارؼ،ٜٛٔ،صٕٕ،ججامع البيان عن تأويل آي القران(ينظر:الطبرؼ،ٖ)
 .ٕٙٔ،ص٘،جٚٚٔٗغزكةالحديبية،رقـ:

البخارؼعفطارؽبفعبدالرحمف،قاؿ:انطمقتحاجا،صحيح(كىذهالتسميةقديمةمنذصدراإلسبلـفقدجاءفيٗ)
يصمكف،قمت:ماىذاالمسجد؟قالكا:ىذهالشجرة،حيثبايعرسكؿهللا بيعةالرضكاف،فأتيتسعيدملسو هيلع هللا ىلصفمررتبقـك

البخارؼ فأخبرتو...ينظر: المسيب الحديبية،، صحيح البخاري بف غزكة باب الجياد، كتاب ، ،ٖٙٔٗرقـ:
 .ٕٗٔص،٘ج

سنن .الترمذؼ،ٕ٘ٔ،ص٘،جٕٚٔٗ،كتابالمغازؼ،بابغزكةالحديبية،رقـ:صحيح البخاري (ينظر:البخارؼ،٘)
 .كقاؿ:حسفصحيح.ٜٖٕص،٘،جٖٕٖٙ،أبكابتفسيرالقرآف،بابكمفسكرةالفتح،رقـ:الترمذي
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ابفكثير:إّفالنبيملسو هيلع هللا ىلصداٌزأنويصيرإلىالجنةقاؿ،ليـعمىبيعةالرضكافاألجرالذؼعف
ةإدخاؿخاصكىكإدخاليـالمرادبإدخاليـالجنّابفعاشكر:"،كقاؿ(1)فياآلخرةىككمفتبعو

المجاىديف الذؼاستحقك،منازؿ اإلدخاؿ األخرػكليسىك باإليمافكصالحاألعماؿ كلذلؾ،ه
"فكعدهللاليـلـيقفعندكعددخكليـبالجنةبلفيالمراتبكيكفرعنيـسيئاتيـ"عطفعميو

 .(2)"العمىمنياكىيمنازؿالمجاىديف

فيالحديبيةكبايعكهبصريحالنصأنورضيعفالصحابةالذيفكانكامعالنبيأخبرهللا -ٕ
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقٹٱٹٱُّ،عمىالقتاؿ
 خئ حئ جئ ىييي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن

 .[ٜٔ–ٛٔ]الفتح: َّمئهئ
فيوَّيل ىل مل يك ىك مك لك اك يقُّٱ:قكلوتعالىقاؿالجصاص:"

فيـقكـ؛كصدؽبصائرىـ،النبيملسو هيلع هللا ىلصبيعةالرضكافبالحديبيةالداللةعمىصحةإيمافالذيفبايعكا
إذغيرجائزأفيخبرهللابرضاهعف،أكلياءهللا،يـكانكامؤمنيفعمىالحقيقةفدؿعمىأنَ...،بأعيانيـ

 مم امُّكقدأكدذلؾبقكلو،قكـبأعيانيـإالكباطنيـكظاىرىـفيصحةالبصيرةكصدؽاإليماف
ماأبطنكهكأفَّ،فقمكبيـصحةالبصيرةكصدؽالنيةأخبرأنوعمـمَِّ ىن نن من زن رن

كىذايدؿعمىأفَّ،يعنيالصبربصدؽنياتيـ "ىن نن من":كقكلوتعالى،مثلماأظيركه

(3)(ٖ٘النساء:) َّ ىقيق يف ىف يث ىث  نث ٱُّٱ:كىكمثلقكلو،التكفيقيصحبصدؽالنية
. 

 رت يب ىب نب ٱُّٱهللاتعالىقاؿقبلىذهاآليةمعنىلطيفكىكأفَّفيوقاؿاإلماـالرازؼ:"ك
فجعلطاعةهللاكالرسكؿعبلمةإلدخاؿهللاالجنةفيتمؾاآلية،كفي،[ٚٔ]الفتح: َّ مت زت

دتمفأىلبيعةالرضكاف،أماطاعةهللافاإلشارةإلييابقكلو}جِىذهاآليةبّيفأفطاعةهللاكالرسكؿكُ
{بقيالمكعكد يل ىل مل يك{كأماطاعةالرسكؿفبقكلو} ىك مك لك اك يق

الرضايككفمعو{ألفَّ ىك مك لك اك يقبوكىكإدخاؿالجنةأشارإليوبقكلوتعالى:}
"إدخاؿالجنة

(4). 

                                           

 .ٕٗ٘،صٚ،جتفسير القرآن العظيمابفكثير،(ٔ)

 .ٓ٘ٔ،صٕٙ،جالتحرير والتنويرابفعاشكر،(ٕ)

 .ٖٕٚ،ص٘،جأحكام القرآنالجصاص،(ٖ)

 .ٙٗ،صٗٔ،جمفاتيح الغيب الرازؼ،(ٗ)
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ألنوعمـمافيقمكبيـمفالصدؽ،كعمـهللاقبلالرضا،{الفاءلمتعقيبزن رن مم ام}كقاؿ:"
الرضالـيكفعندالمبايعةفحسب،بلعندالمبايعةالتيكافمعياعمـأفَّإشارةإلى...فرضيعنيـ
.(1)"هللابصدقيـ

تعالىرضيهللاكمف،قاؿابفحجرالييتمي:"فصرحتعالىبرضاهعفأكلئؾكىـألفكنحكأربعمائة
وتعالىإالعمىمفعمـفبليقعالرضامن،العبرةبالكفاةعمىاإلسبلـألفَّ؛اليمكفمكتوعمىالكفرعنو

.(2)كأمامفعمـمكتوعمىالكفرفبليمكفأفيخبرهللاتعالىبأنورضيعنو"،مكتوعمىاإلسبلـ
هللاتعالىعالـبمصيرىؤالءالصحابة،كتصريحوبرضاهعنيـكىذاكبلـجميلمفالييتمي؛فإفّ

لككاف-حسبقكؿالشيعةالذؼسبقفيالبحثكسيأتيأيضاً-يـسيمكتكفعمىالكفرمععمموأنَّ
أنورضيعنيـ،كجعلذلؾهللاُأقسـ،كقدقاؿصاحبالمنار"كذلؾلكافعبثًا،كالقرآفمنزهعفالعبث
.(3)"ممايتعبدبوالمسممكفإلىآخرالزماف

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ،قاؿتعالى:كقدبيفهللامكانةمفرضيعنو

رضكافهللاعمييـأعظـ[.كفكؽأجرالجنةفإفَّٕٕ]المجادلة: َّنبىب مب زب رب يئ نئىئ

كاآلخرة الدنيا في ،خير تعالى:  هت مت خت حت جت هب مب خب حبٱُّقاؿ

 حض جض مص حصخص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث

[.ٕٚ]التكبة: َّخضمض

 تعالى: قاؿ الرضكاف، بيعة عمى فيكبلمو كالتنكير صاحبالتحرير عمقبو ما الجميل  خلُّكمف

تعتبربيعةتعالىككفبيعتيـلمرسكؿ[فإفَّٓٔ]الفتح: َّحم جم يل ىل مل
.(4)ليـبتمؾالمبايعةمكانةرفيعةمفخيرالدنياكاآلخرةأكمأإلىأفَّ

رشِّبَمُأحمدعفجابركمسمـعفأـوأخرجماكمماجاءفيالسنةأيضًاعفمكانةأىلبيعةالرضكاف
َجَرةِ»قاؿ:عنوعفالنبي .(5)«اَلَيْدُخُلالنَّاَرَأَحٌدِممَّْفَباَيَعَتْحَتالشَّ

.(6)قاؿليـ:أنتـخيرأىلاألرضكصحبركايةالشيخيفكغيرىمافييـمفحديثجابرأنو
                                           

 .ٙٗٔ،صٗٔجمفاتيح الغيب،الرازؼ،(ٔ)

 ،٘ٓٙ،صٕ،جالصواعق المحرقة عمى أىل الرفض والضالل والزندقةابفحجرالييتمي،(ٕ)

 .ٖٕٗ،صٓٔ،جتفسير المناررضا،(ٖ)

 .ٖٚٔ،صٕٙ،جالتحرير والتنوير(ابفعاشكر،ٗ)

أحمد٘) ،كتابفضائلالصحابة،صحيح مسمم.كمسمـ،ٖٜ،صٖٕ،جٛٚٚٗٔ،رقـ:مسند أحمد،كالمفعلو(ركاه
 .ٕٜٗٔ،صٗ،جٜٕٙٗأىلبيعةالرضكاف،رقـ:مفأصحابالشجرةباب

صحيح مسمم، .مسمـ،ٖٕٔ،ص٘،جٗ٘ٔٗ،كتابالمغازؼ،بابغزكةالحديبية،رقـ:صحيح البخاري (البخارؼ،ٙ)
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ربيـ المؤمنيفعند مف الجماعة ىؤالء اآلياتكاألحاديثتبيفمنزلة أحلرضكانوكأفَّ،كىذه هللاقد
تجاكزكامرحمةالتعديلإلىأفدخمكافيرضكافالعميـالذؼاليعقبوىبلؾكسخطمنو.ـبذلؾفيك،عميو
 

 الفرع الثاني: موقف مفسري الشيعة من اآليات الدالة عمى عدالة أىل بيعة الرضوان ومنزلتيم.
 
ركػعميبفإبراىيـالقميفيتفسيرهلسكرةالفتحفيركايةطكيمةعفابفأبيعميرعفابفسناف  

منيـعمرتارةكمطمقاعفأبيعبدهللا :كمماجاءفييابعدأفىمزكلمزفيالصحابةمسميًا
يقبمكالـعميو"فبلف"تارةأخرػ،كمماجاءفيياأفبعضالصحابةكعمىرأسيـعمربفالخطاب

لقتاؿقريشٍ لدمحمفيما(1)"ىلبداكحدهفسألتوقريٌشفعادكامنيزميف،ثـذىبعميالصمحكذىبكا
.(2)أعطانا،فقاؿ:ال.فرجع

فكثقالشيعةركاتيا فإنياالتقبلالنقطاعسندىا-لـأجدترجمتيـفيكتبأىلالسنة-كىذهالركايةكا 
.(3)فيكثقة،تعميوبَذِكُ،كىيبعدأبيعبدهللا
فَّإكعندالقميف إلييـ-الصحابةندمكا نسبوفيتفسيره أفيستغفرليـكسألكارسكؿهللا-عمىما

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلٹٱٹٱُّٱفنزلتآيةالرضكاف
كذلؾحسبزعـماجاءفيركايةعند [.ٕ-ٔ]الفتح: َّحي جي يه ىه مه جه ين

،(4)ماكافلومفذنبكلكفهللاحمموذنكبشيعتوثـغفرىالو""وقاؿ:أبيعبدهللاأنَّبسندهعفالقمي
كىكغيرصحيحلماتقدـ.-مفنسبإلييـإفصحّ-وغفرلومقتضىىذاالتفسيرأنَّفَّإف

لمسكرة آيةالشرط،كاستمرالقميفيتفسيره بذكراآليةالعاشرة إنيا:"قائبلً،كعندآيةالرضكافأعقبيا
مكافقىذاك،عمداًأّنياقدمتقصدهكيظيرأفَّ-(5)"ىافيالتأليفكمنزلتعقبآيةالرضكافكلكنيـقد

القرآفمحرَّؼ -كذلؾظاىرمفالركاياتالتييكردىاكمفتعميقاتوعمىكثيرمفاآليات،لمعتقدهبأفَّ
كعادتوعنداآلياتالصريحةفيتعديلالصحابة.رقكؿعمىآيةالرضكافرغـكضكحيايكلـيعقببكث

مـيتطرؽإلىاآلياتفأماالعياشيفيتفسيرهلسكرةالفتح،ىذاماجاءعندالقميفيىذاالمكضكع

                                                                                                                                    

 رقـ: القتاؿ، إرادة عند اإلماـ باباستحبابمبايعة غيرىماٗٛٗٔ،صٖ،جٙ٘ٛٔكتاباإلمارة، .كالحديثعند
 أيضًا.

 (أؼىلظيررأؼآخركتراجععفمااتفقعميومعرسلقريش.ٔ)

 .ٕٖٔ،صٕجتفسير القمي، :القمي،(ينظرٕ)

 .ٖٖٔ(المرجعنفسو:صٖ)

 .ٖٗٔ،صٕ،جتفسير القمي(ينظر:القمي،ٗ)

 اآليةالعاشرةمفسكرةالفتح))فمفنكثفإنماينكثعمىنفسو(((٘)
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،كأمافراتالككفيفإنوفيتفسيرهآليةالرضكافيكردركايةطكيمة(1)التيتحدثتعفالصحابةكفضميـ
لوا عطاءالنبيك،ياعبلقةباآليةكنزكليا،تتحدثعففضائلعميمنسكبةالبفعباسليسل

.ككما(3)اآليةعمىظاىرىاكبيفرضىهللاعمفبايعتحتالشجرةمرَّوأَ.كفيمجمعالبياففإنَّ(2)الراية
أنَّىك ينقلكثيراًمعركؼمفمنيجو التفسيرلكالتصريحعفالتابعيفكعفأىلالسنَّو صاحبوةكىذا

أماصاحبنكر،وتفسيرسنيبتشيعوكبنقموكبتفسيرهلبعضاآلياتعمىمنيجالشيعةلصحأفيقاؿإنَّ
كقصدبالنكثىنا،(4)قميففإنونقلماجاءبوالقميثـأردفوبركاياتعفاألئمةفينكثالمبايعيفالثّ

فييالعقيدةاألساسعندالشيعة.عدـالبيعةلعميبعدالنبي
اللةالصريحةليذهاآليةعمىعدالةالصحابةماجاءعندالمامقانيكماجاءعفالشيعةفيتأكيلالدَّ

 ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰمفأكحىبيذهاآليةىكمفأكحىبآية:فيتنقيحالمقاؿكمماذكرهأفَّ
 يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ
هللاأخبرفياآليتيفبصيغةالجمعأفَّفَّإ[فٗٗٔ]آؿعمراف: َّاكلك يق ىق ىفيف
عقابيـ.أيرتدكفعمى-حسبتأكيمو-الصحابةمفكثيراً

أبدؼـرضاهعمييمنيـيرتدكف؛إذلـيخبربأفَّ(5)جمعاًرضيعنيـكيعمـأفَّتعالىفهللاأبكقاؿأيضاّ
حتىينافيوالسخطبعدذلؾعمىماقالو.

رضىهللاتعالىعفشخصفعبلّجاءبعجيبالقكؿفقاؿ:"بلالتحقيقأفّفأكاستمرفيتأييدقكلوإلى
أيضاً فيذلؾالزماف عدالتو تعديمو(6)"اليستمـز كافرضىهللاعفشخصاليستمـز كالجكابإذا .

فرضىمفيعدلو!!!
دةبعدفيياتحذيرككعيدمفالكقكعفيالرّ،نكارؼإفيياستفياـ،االجكابعمىآيةآؿعمرافأمّ

،أكالردة،إماالصبركالشكر:فييعرضتطريقيف،هللاسيجزؼالشاكريفكفييابيافأفَّ،كفاةالنبي
 حف جف مغ جغ مع جعُّمنوقكلوتعالى:،كحذرتمفالردة،كىذاأسمكبقرآنيمتكرر

 جم يل ىل مل حلخل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف

                                           

 .ٕ٘ٔ،صٖ،جتفسير العياشي(ينظر:العياشي،ٔ)

 .ٕٔٗ،صتفسير فرات الكوفي(ينظر،فراتالككفي،ٕ)

 .٘ٚٔ،صٜ،جمجمع البيان(الطبرسي،ٖ)

 .ٗٙ-ٔٙ،ص٘،جنور الثقمين(ينظر،الحكيزؼ،ٗ)

ربعةاكخمسةكمابينوىكفيالصفحةالسابقةليذاالنصكأكدعميوأبالجمعكلالصحابةعداثبلثةأك(يقصدىنا٘)
 أكثرمفمرةبأنومذىبيـكمعتقدىـ.

عبدهللا)ت:ٙ) المامقاني، ينظر: ،كىكمقدمةتحقيقتنقيح المقال في عمم الرجالالفوائد الرجالية منق(،ٖٔ٘ٔ(
 كمابعدىا.ٖٖٚ،صٕق،جٖٔٗٔقـ،-تنقيحالمقاؿ،تحقيق:دمحمرضاالمامقاني،مؤسسةآؿالبيتالحياءالتراث



ٔٗٔ 

 

[.ٖٔ-ٖٓ]األحزاب: َّىنين من خن حن جن يم ىم مم خم حم
منيـيرتدكففرضاهمؤقت،فيذاالكبلـيصحلناقصاًهللارضىعنيـمععمموبأفجمعفَّأب:كأماقكلو

فكيفيرضىالعميـعمفمصيرهإلىالجحيـ.المتصفبالكماؿ،العمـكاليصحفيحقالخالق
كيجعمكف،أنيـيعدلكفمفصحبأئمتيـجاؿعندالشيعةكمفغريبالحاؿفيأثناءتقميبيلكتبالرّ

بلصرح؛كشيدلوالقرآفكالسنة،كاليعدلكفمفصحبنبييـ،كثقتو،صحبتولئلماـداللةعمىعدالتو
هللابعدالتو.

   األمثل صاحبتفسير معاصر-أما ال-كىك هللاعف رضكاف تحتعنكاف بيعةفقاؿ في مشتركيف
أعطاىـهللاأربعة،نفسرسكليـ،كالمؤثريفعمىأنفسيـ،يفيفالمضحّهللاأعطىالمؤمنبأفَّ:الرضكاف
الدنيا،المسمميفاألكفياءأكلياإليمافاكتسبكافيظلالبيعةفإفَّ:أعظميـرضكانو..إلىأفقاؿ،أجكر

.(1)كضعاؼاإليمافاحترقكابنارالحسرات،المنافقيفالجيمةكاآلخرة،فيحيفأفَّ
نما،غيرمتعمقةبالمنافقيفأبداًالممنافقيفكخسرانيـفيتفسيرهليذهاآليةرغـأنيكفيذكره مكضكعياكا 

ؿعفاألشخاصالذيفيقصدىـ!!!ؤتسايدعكلممؤمنيفكرضاهللاعنيـال

                                           

 باختصار.ٓٙٗ،صٙٔ،جاألمثل في تفسير كتاب هللا المنزل(الشيرازؼ،ٔ)



ٕٔٗ 

 

 المطمب الرابع: عدالة أىل غزوة تبوك وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل السنة والشيعة.


مف -كتبكؾأرضفيشماؿالجزيرةالعربية-بكؾت حدثتغزكة فيشيررجبمفاألشيرالحـر
التاسعةلميجرة أفَّ،السنة لغزك،الركـكمفحالفيـمفنصارػالعربكجاءفيسببيا العدة أعدكا قد
 النبي فأمر المدينة، لمغزكةالصحابَة بكجيتيـ،بالتجيز العادةككعد،كأخبرىـ غير عمى ،ىـ

،كعمىقمةمفمتاع،كالعدككثير،ياكانتفيالصيففيحرشديد،كالسفربعيدكذلؾأنَّ،ليتجيزكاليا
آتاىـهللا بكلما لمجيش،فحتىيستعدكا فتصدؽالمؤمنكفبإمكاناتيـ،كخرج،كأمرالمؤمنيفبالصدقة

مفالصحابةالنبي ،كسميالجيشبجيش(1)اًسبعكفألف:كقيل،عمىرأسجيشقكاموثبلثكفألفًا
 فييا، التيكانكا كذلؾلمحاجة العسرة؛ بغزكة كالغزكة النساءالنبيملسو هيلع هللا ىلصكبقيخمفالعسرة، المدينة في

ليحمموعميولممعركةمفلومحمبلًمنيـالذيفلـيجدالنبيكأصحاباألعذارالصادقة،كالصبياف
،تبكؾإلىلمبقاءقبلالخركجفقراءالصحابة،كالمنافقيفككافقسـمنيـقدطمباإلذفمفالنبي

،كبقيكذلؾكعببفمالؾ،(2)كىـبضعةكثمانيفرجبلً،بعدرجكعوكقسـآخربقيكاعتذرمفالنبي
الكاقفي كىبلؿبفأمية بفالربيعالعمرؼ، "(3)كمرارة تبكؾ.قاؿابفكثير: كافالمتخمفكفعفغزكة

أربعةأقساـ،مأمكركفمأجكركفكعميبفأبيطالبكدمحمبفمسممة،كابفأـمكتكـ،كمعذكركفكىـ
الضعفاءكالمرضى،كالمقمكفكىـالبكاؤكف،كعصاةمذنبكفكىـالثبلثة،أبكلبابةكأصحابوالمذككركف،

كى مذمكمكف ممكمكف المنافقكف."كآخركف ك،(4)ـ فييالكف يحدث ىر،لـ حيث قتاؿ الرـك جيش ب
.(5)ؽكتفرَّ
كعمىالخركجلمقتاؿ،،تحثالمؤمنيفعمىالتصدؽ،كفيتبكؾنزلتاآلياتمتتاليةمفسكرةالتكبة

كماسيأتيبيانو.،كفسقيـ،ككاشفةلحقيقةكفرىـ،كرادةعمييـ،فاضحةلممنافقيف


                                           

 .ٗ،صٗ،جالسيرة النبويةابفكثير،ينظر:(ٔ)

كتابالمغازؼ،بابحديثكعببفمالؾكقكؿهللاعزكجل)كعمىالثبلثةالذيفخمفكا(،صحيح البخاري (البخارؼ،ٕ)
 .ٖ،صٙ،جٛٔٗٗرقـ:

 المصدرالسابق.(ٖ)

اسماعيلبفعمر)ت:ٗ) ابفكثير، تٔط،والنيايةالبداية ،(ٗٚٚ( التراثالعربي،حقيق، دارإحياء عميشيرؼ، :
 .ٖٗ،ص٘ـ،جٜٜٛٔ

الطبقات .ابفسعد،ٖ،صٙ،جٛٔٗٗ،باب،كتاب،رقـ،صحيح البخاري (لممزيدعفغزكةتبكؾينظر:البخارؼ،٘)
الذىبي،أبكعبدهللا٘،ص٘،جالبداية والنياية.ابفكثير،٘ٙٔ،صٕ،جالكبرى  بعدىا. دمحمالذىبي)ت:كما
،ٔ،جـٖٕٓٓبشارعكاد،دارالغرباإلسبلمي،:حقيقت،ٔط،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم،ق(ٛٗٚ
 .ٕٓٗص



ٖٔٗ 

 

 داللة اآليات القرآنية عمى عدالة أىل غزوة تبوك وفضميم عند مفسري أىل السنة الفرع األول:
 

التكبة     إلىقريبٍنزلتاآلياتمفسكرة ثمافكثبلثيف اآلية المفسركفمف قاؿ كما آخرىا ،مف
تبكؾ (1)تتحدثعفمعركة ليا،كاألحداثالسابقة، بالمؤمنيف،كالبلحقة نبييـ،المتعمقة مع ،كخركجيـ

فياًتبكؾكانتسببفَّإكالنتيجةفكعمكمنزلتيـ،،كتصدقيـبأمكاليـ،فنزلتشاىدةليـبصدؽإيمانيـ
ملسو هيلع هللا ىلص.كانفضاحالمنافقيفكانكشافيـبقعكدىـخمفرسكؿهللا،تمايزالمؤمنيفعفالمنافقيف

كىكفيأكمفبقيمعذكراً-فضلمفشارؾفيياكماجاءفيتبكؾمفالنصكصيكضحبجبلء
اآلياتالفاضحةلممنافقيفالمتخمفيفكماسيأتيبيانو.،إمابالنصالصريح-حكـالمشارؾ أكمفمفيـك

مفذـالمتخمفيف. ففضلأىلتبكؾجاءمفطريقيف:طريقالنصكطريقالمفيـك
المؤمنيفعمىالخركجلغ -ٔ  ىئ نئ مئ زئ رئُّٱزكةتبكؾ:قاؿهللاتعالىمحرضًا
 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث
 زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل
 [.ٜٖ-ٖٛ]التكبة:َّٱميني

كىذهاآليةحثمفهللاجلثناؤهالمؤمنيفبومفأصحابرسكلوعمىغزكقاؿأبكجعفر:"
،كذلؾغزكةرسكؿهللا .(2)تبكؾ"الرـك
لشدةالحركالعسرةكقدطابتك،كانكاحينياعائديفمفالطائفيـأنَّكسببتثاقميـفيالبداية

.(4)كثرةالركـك،(3)كبعدالشقة،ككذلؾثمارىـ
لتبكؾ،كخطابهللاليـبنداءاإليمافيدؿّ عمىكقداستجابالصحابةلنداءالجيادكنفركا

منزلتيـ،كنفكرىـكعدـكقكعالعذابعمييـكاستبداليـبغيرىـيدؿباستمرارىـعمىاإليمافإلىأف
.لقكاهللا

 مئ زئ رئ ّٰ ِّٱٱُّكصفهللاتعالىالخارجيفلتبكؾبكصفالصدؽ،قاؿتعالى: -ٕ

أىلتبكؾىـالمكصكفكفبالصادقيففيكيتضحأفَّ[ٜٔٔ]التكبة: َّ رب يئ ىئ نئ
البخارؼعفكعببفمالؾفيحديثوعف ركاه اآليةمفسياؽاآلياتالسابقةكالبلحقة،كبما

                                           

 .ٖٗ،صٖ،جتفسير ابن عطية(ينظرابفعطية،ٔ)

 .ٕٔ٘،صٗٔججامع البيان، (الطبرؼ،ٕ)

 .ٕٗٗ،ص٘،جطالبحر المحي(الشقة:السفرالبعيد،ينظر:أبكحياف،ٖ)

 .ٕ٘،صٗٔ،ججامع البيانالطبرؼ،:(ينظرٗ)



ٔٗٗ 

 

عفكأكردتحتوحديثكعببفمالؾ،البخارؼعنكفباببيذهاآليةحتىأفَّ،(1)قصةتخمفو
كابفأبيحاتـ،كأخرجالطبرؼ،اآليةنازلةفيأىلتبكؾمبينًاأفّ،كتكبةهللاعميو،قصةتخمفو

عمر ابف نافع ،عف قكلو: َّ يئ ىئ نئ مئ زئُّفي النبي مع قاؿ:
 .(2)كأصحابو

كأكردالبغكؼعفابفعباسقكلوفيتفسيرىذهاآلية:"معالذيفصدقتنياتيـكاستقامتقمكبيـ
 هللا رسكؿ مع كخرجكا نية"كأعماليـ بإخبلص تبكؾ المقصكد(3)إلى في كاضحة فاآلية ،

ككصف،صفاتيـمفالمؤمنيفالبلحقيفليـكعمكـلفظيايشملكلمفتبعيـكاتصفب،بالصادقيف
 الصدؽىكلبصفةالعدالةكجكىرىا.

التكبةعفالمنافقيفالقاعديفعفالخركجتتحدث -ٖ ا،سكرة آلياتبيفالقاعديفمفكمفمقارنة
منزلتيـقاؿتعالىكبعمكّ،يتبيفصدؽالنافريفلمجيادفيإيمانيـ،كالخارجيفلمقتاؿ،المنافقيف

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهُّكاصفاالقاعديف:

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى

[.ٕٗ]التكبة: َّيئرب ىئ
إذارجعوىذهاآليةنزلتفيالمنافقيفالذيفتخمفكاعفغزكةتبكؾ،كأخبرهللاأنّ"قاؿالرازؼ:

.(4)"كالنفاؽيكدؼليبلكيـىذاالكذبّكأفّ،مفالجيادبأنيـسيعتذركفحالفيفباكذباً
كلـيبقإاللمقتاؿّالصحابةخرجكامعالنبيكمكضعاالستدالؿمفىذهاآليةعمىعدالةالصحابةأفّ

فليسكاكنافقيف،كىؤالءالمنافققيف،كالمكأصحاباألعذارالصاد،النساءكالصبيافكمفأبقاىـالنبي
 زت رت يب ىب نب مب زبٹٱٹٱٱُّكفيآياتالحقة،مفالمؤمنيففقدكصفيـهللاباليبلؾ

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك

[.٘ٗ–ٖٗ]التكبة: َّييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين
الريب أىل الصادقكف،كالشؾ،فيـ المؤمنكف أما الكاذب، لمقعكدفإنَّ،كاالستئذاف يستأذنكف ال بل،يـ

                                           

اتقكاهللاكككنكامعالصادقيف،رقـ:صحيح البخاري، (ينظر:البخارؼ،ٔ) الذيفآمنكا أييا كتابتفسيرالقرآف،بابيا
 .ٔٚ،صٙ،جٛٚٙٗ

 .ٜٙٓٔص،ٙ،جتفسير ابن أبي حاتم.ابفأبيحاتـ،ٜ٘٘،صٗٔ،ججامع البيان(الطبرؼ،ٕ)

 لوإسنادفيأؼكتاب.أجدـ.كلٔٓٗ،صٕ،جتفسير البغوي (البغكؼ،ٖ)

 .،باختصارٖٛ،صٛ،جتفسير الرازي (الرازؼ،ٗ)



ٔٗ٘ 

 

 كالتقكػ.،ككصفيـباإليماف،فأحلهللاعمييـرضكانوخرجكامعالنبي

كتخرجيـ،كىيتقطعصمتيـبأىلاإليمافكالتقكػ،كاآلياتالفاضحةلممنافقيففيسكرةالتكبةكثيرة
 هت مت خت حت جت هب مبٹٱٹٱُّ،كصحبةنبيوإلىالكفركالفسقمفدائرةاإليمافبا

ٱُّ[.كٗٛ]التكبة: َّخص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث  مخٹٱٹٱ
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 .[ٗ٘]التكبة: َّمفحق خف حف جف مغ جغ مع جع

المدينة في لممؤمنيف معايشتيـ مف الرغـ عمى أنَّ،فيـ كرسكلوإال با كفركا نصت،يـ كما
كجاءت،كالمكره،فيالمنشط،الذيفصحبكاالنبي،اآليات،كبذلؾىـخارجإطارالصحابةالكراـ

ٹٱٹٱ،كصحبتيـ،كتصديقيـ،مجزيةليـعمىإيمانيـ،النصكصالكريمةرافعةلمنزلتيـعندربيـ
 َّٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ يفرقكف:ٙ٘]التكبة: ]

.(1)ركيف،فيتظاىركفباإلسبلـتقيةيخافكفالقتلكمايفعلبالمش
 لك اكٱُّقاؿتعالى:،أكفقر،محقمفتخمفلعذرفيالمدينةلمرضفضلغزكةتبكؾيَإفَّ -ٗ

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ريزي
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

َّمصجض خص حص مس أفالنبي[.كعفأنسٕٜ-ٜٔ]التكبة: :،كاففيغزاة
.(2)«إالكىـمعنافيو،حبسيـالعذر،كالكادياً،أقكامًابالمدينةخمفنا،ماسمكناشعباًإفَّ»فقاؿ:

 إيمانيـكجيادىـ،ككصفيـ عمى الخيراتكعدىـ هللا أف ،ًأيضاالعسرة غزكة أىل فضائل كمف -٘
الفبلح ىي عظيمة المنافقيف، بصفة هللا فضح أف القعكد،فبعد عمى في،ككبخيـ كالكذب

إياىـبالمطبكععمىقمكبيـ،تطرقتاآلياتإلىالجيةالمقابمةكاصفاً،كأبطلحججيـ،األعذار
المؤمنكفالصادقكف النبي،كىـ مع بالخيرات،الذيفخرجكا ليـ كبالجنات،كالفبلح،مبشرة

ليـ هللا أعدىا ٱُّٱ،التي  ىه مه جه ين ىن من خنٹٱٹٱ

 [.ٛٛ]التكبة: َّٰرٰى ٰذ يي ميىي خي حي يهجي
جعمتيـمفالمبشريف،كميزةعاليةرفيعة،مرتبة،يـلجانبالنبيكضمّ،كالكصفباإليماف

                                           

 .ٖٚٗ،ص٘،جالبحر المحيطأبكحياف،ينظر:(ٔ)

 .ٛ،صٙ،جٖٕٗٗ،كتابالمغازؼ،بابنزكؿالنبيالحجر،رقـ:صحيح البخاري (البخارؼ،ٕ)



ٔٗٙ 

 

بالفبلح.بالخيراتالمتصفيفعندهللا
المشركيفقاؿالطبرؼ:" الذيفجاىدكا ىـ هللاكرسكلومعو، لكفالرسكؿدمحمملسو هيلع هللا ىلصكالذيفصدقكا

أنفسيـكبذلكىابأمكاليـ فيقتاليـ أمكاليـكاتعبكا فيجيادىـ فأنفقكا يقكؿ:،كأنفسيـ، )كأكلئؾ(،
.(1)"كلمرسكؿكلمذيفآمنكامعوالذيفجاىدكابأمكاليـكأنفسيـ)الخيرات(،كىيخيراتاآلخرة

األمر،قاؿالسعدؼفيتفسيراآلية": بفضمويقكمكفبيذا عبادكخكاصمفخمقواختصيـ
{غيرمتثاقميفكال يهجي ىه مه جه ين ىن {دمحمملسو هيلع هللا ىلص،}من كىـ}

{ فرحكفمستبشركف، بلىـ } ميىي خي حي كسميف، كاآلخرة، فيالدنيا الكثيرة } 

.(2)"{الذيفظفركابأعمىالمطالبكأكملالرغائبٰر ٰذ يي
ستحقاقيـليذهالمكانةالرفيعة،ككلفاصتصحابيـبالذكرمعالنبيملسو هيلع هللا ىلص)معو(داللةعمىعمكا

مفسبقمفاستصحابيـبالمعية،كتبشيرىـبالخيرليكدليلعمىصدقيـكعدالتيـكفضميـ.
ٙ-  عظيمةفالمياجركفاز بميزة فيجيشالعسرة الذيفخرجكا بالتكبة،كاألنصار كىيالتصريح

 حس جس مخ جخ مح جح مجُّٹٱٹهللابيـرؤكؼرحيـ،كأفّ،عمييـ
 جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 َّمقجك حق مف خف النبيّ[ٚٔٔ]التكبة: عمى التكبة "معنى عاشكر: ابف قاؿ .

أفّ،كاألنصار،كالمياجريفّ اتبعكه يسببمؤاخذة...الذيف أنو يحسبكف قد بما هللااليؤاخذىـ
،(3)"كالشحكابأمكاليـ،فكانكاأسكةلغيرىـمفالقبائل،كلـيتثاقمكا،يـلـيترددكاناءألنّكابالثّّصكخُ

،تكبتيـلتكبةالنبيكمفإكراـهللاليـأفضـّ جبلليـكىذا فراد،(4)دليلعمىتعظيميـكا  كا 
بلحاصل،ليسفيوانتقاصمفأكلئؾ،بالذكردكفبقيةالصحابة،نصاركاأل،اآليةلممياجريف

 .كميزكالمكقفيـمعالنبي،يـأعمىمنزلةاألمرأنّ
كيمكفأفيقاؿ شارةإيماءٌ،الكصفباالتباعإفَّ ،كعمى(5)االتباعلوصمةبالتكبةعمييـبأفَّكا 
فلـتشممواآليةصراحةفإفَّ،كلـيكفمفالمياجريفكاألنصارمفاتبعالنبيذلؾفإفَّ ىذهاإلشارةكا 

عمةالتكبةكسبيمياكىكاالتباعفيالعسرةمتحصلفييـ.،كعفكهالكريـتدخموفيكـر ألفَّ
كذلؾ-كىـألكؼمفالصحابةالكراـ-ىذاماجاءمفالنصكصالدالةعمىفضلأىلغزكةالعسرة

                                           

 .ٗٔٗ،صٗٔجامع البيان،جالطبرؼ،(ٔ)

 .ٖٚٗص،تيسير الكريم الرحمنالسعدؼ،(ٕ)

 .ٓ٘ص-ٜٗ،صٔٔ،جالتحرير والتنوير(ينظر:ابفعاشكر،ٖ)

 .ٖٚٔ،صٛ،جمفاتيح الغيب(ينظر:الرازؼ،ٗ)

 .ٓ٘،صٔٔ،جالتحرير والتنوير(ينظر:ابفعاشكر،٘)



ٔٗٚ 

 

منيـ كبتخصيصفئة بالخيراتكالجنات، بالصادقيفكتبشيرىـ فييا الخارجيف كىـ؛بكصفهللاتعالى
األنصاربالتصريحبالمغفرةليـكاإليماءبدخكؿغيرىـفيىذهالمغفرة.المياجركفك



ٔٗٛ 

 

 الفرع الثاني: موقف مفسري الشيعة من اآليات الدالة عمى عدالة أىل غزوة تبوك ومنزلتيم
 

لقكلو .1 تفسيره في القمي إبراىيـ بف عمي قاؿ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ:

،كتبعو(1)عمييـالسبلـكاألئمةمععميبفأبيطالبكآؿدمحم[ٜٔٔ]التكبة: َّىئيئرب
 .(2)الكاشانيفيىذاالقكؿ

مناقشةكرد:
كلكفحصرالصادقيفبيـ،ككفعميبفأبيطالبكآؿالبيتمفالصادقيففيذاالخبلؼفيوقمت:

.بلسياؽاآليةخبلؼذلؾ،ليسعميودليل
لمنبي البشرػالسابقة يعمقالقميعمىآية معوكلـ فيتفسيره،كالذيفآمنكا أصبًل يذكرىا ،كلـ

حيثلـيذكراآليتيفأبدًا،ىذهكآيةالتكبةعمىالمياجريفكاألنصارفيتفسيره،ككذلؾفعلالعياشي
العياشيفركػعفأبيحمزة أما فيالنقلأكثرمنو، كتكسعو لصاحبو بالنسبة مفتأخره عمىالرغـ

المعنيكفبالصادقيفكأف-أؼاألئمة–ايةطكيمةكفيياقكؿأبيجعفرأنيـالثماليعفأبيجعفرفيرك
هللافيـ نسبلو-أعداء كمعاكية-حسبما كنعثل الفصيلكرمع أبك األربعة: األكثاف داف(3): كمف

.(4)فمفعادػىؤالءفقدعادػأعداءهللا،بدينيـ
عمماً،كاحدفبليكجدبيفالعياشيكدمحمالباقرإالراكٍ،سندىامنقطعأفّفيإسقاطياكىذهالركايةيكفي

اليجرؼ الثاني القرف بداية تكفي الباقر اليجرؼ،أف الرابع القرف مف األكؿ الربع نياية في كالعياشي
ق.ٕٖٓ

كنقلصاحبنكرالثقميفركايةعفكماؿالديفكتماـالنعمةبسندىاإلىسميـبفقيسيركيياعفعمي
إف:كقاؿ،النبيفسراآليةأفّ:قاؿفيمحضرمفالناسفيالمسجدفيخبلفةعثمافاًعميأفّ:كفييا

.(5)كأماالمأمكركففعامةالمؤمنيف،عميكاألكصياءمفبعده؛الصادقيفىنا
بينتسقكطركاياتابفقيسككتابو فيىذه،بالدليلمفكتبالشيعة،كسبقأف فبلحجة كعميو

 لمنبي البشارة آية بقية مف صاحبيو مثل الحكيزؼ كمكقف عمى،كالصحابةالركاية، التكبة كآية
ىذهاآلياتفيالنقلإالأفّوالمياجريفكاألنصار،فعمىالرغـمفإسيابوفيتفسيرهبالنسبةليـكتكسع

                                           

 .ٖٚٓ،تفسير القمي(القمي،ٔ)

 .ٜٖٛص-ٖٛٛ،صٕ،جالصافي(الكاشاني،ٕ)

(كفيحاشيةالتفسير:كانكايكنكفعفأبيبكربأبيالفصيل،كأمارمعفييمقمكبةمفعمر،كأمانعثلفيكرجلٖ)
 ..ٚٔٔ،صٕ،جتفسير العياشيكافطكيلالمحيةكشبيكاعثمافبوينظر:

 .ٚٔٔ،صٕ،جتفسير العياشي(العياشي،ٗ)

 .ٕٔٛ،صٕ،جنور الثقمين: حكيزؼ(ينظر:ال٘)



ٜٔٗ 

 

.لـيذكرىاأبداً
كقيل:إفَّ:"قاؿبصيغةالتمريض،ماكردعفالتابعيففيتفسيرىاالطكسيفبعدأفذكراآليةككأما

 حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خلُّالمرادبالصادقيفىـالذيفذكرىـهللافيقكلو:
فأمرهللاتعالىباالقتداءيعنيعميًا َّٱين ىن منُّ،كجعفر،[،كىـحمزةٖٕ]األحزاب: َّ خن

 ٱ.(1)بيـكاالىتداءبيدييـ"
،كخرجكامعيـفيجيشالعسرة،كاألنصارالذيفتبعكانبييـ،كالمياجريف،كفيآيةالتكبةعمىالنبي

 لمصادؽ: القمي نسبو  حص مس خس حس المهاجرين جخ"بالنبي" مح جح مجُّفياؾما
 َّٱمص خص [ٚٔٔ]التكبة: نزلت:"قاؿالصادؽ. ذركىـ:ىكذا كعمربف،كأبكخثيمة،أبك
.(2)"الذيفتخمفكاثـلحقكابرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو،كىب

:"عفأبافبفتغمب،فقمتلوياابفرسكؿهللا(3)أماصاحبالصافيفقدركػعفاالحتجاجلمطبرسي
إفَّ تقرأ: إنيا قمت: قاؿ: أباف؟ يا ككيفتقرأ قاؿ: عندؾ، كما التقرأ  مخ جخ مح جح مجُّالعامة

ماإنّ،منوفقاؿ:كيميـكأؼذنبكافلرسكؿهللاملسو هلآو هيلع هللا ىلصحتىتابهللا [ٚٔٔ]التكبة: َّ حس جس
 .(4)تابهللابوعمىأمتوالذيفاتبعكهفيساعةالعسرة"

نَّ،كماجاءتبواآليةكأمتوفيىذهالركايةليسكاالمياجريفكاألنصارالذيفخرجكامعالنبي ماكا 
كىـ:أبكذر،كأبكخيثمة،،ثـأدرككهفيالطريقبالنبيحاؽمّكانكاتأخركافيالىـبعضالصحابة

.(5)كعميرةبفكىب
األكبر القمي ركاية كمشكمة الصحابةمفحصرىا مف ثبلثة بأنّفي التحريف، تنسبلمقرآف فيي،يا

كغير،مخالفةلممصحفالمتكاتر،كقدركاىاالقميببلسندعفالصادؽ،كىيمردكدةلمخالفتيالممتكاتر
فساقطةمفكلالكجكه.مكجكدةفيالشاذمفالقراءاتأيضًا،

:"أقسـهللاتعالىفيىذهاآلية..بأنوتعالىتابكمفالجميلماقالوصاحبالتبياففيتفسيرهلآليةِ
 جس مخ جخ مح جح مجُّلييـ،كقبلتكبتيـ:إورجعىالنبيكالمياجريفكاألنصاربمعنىأنَّعم

 .(6)إلىتبكؾيعنيفيالخركج[١١١: التىبت] َّ مص خص حص مس خس حس

                                           

 .ٕٖٔ،ص٘،جالتبيان(الطكسي،ٔ)

 .ٜٕٚص، ٔتفسير القمي، ج(القمي،ٕ)

 ق(.ٛٗ٘كىكغيرالطبرسيصاحبمجمعالبياف)ت:،ق(ٕٓٙ(ىكأحمدبفعميبفأبيطالب)ت:ٖ)

(ىذهركايةطكيمةنقمياالطبرسيبدكفسندعفأبافيسأؿأباجعفرعفتكليالخميفةاألكؿلمخبلفةينظر:الطبرسي،ٗ)
 .ٖٗٛ،صٕ،جالصافي.الكاشاني،ٜٛص-ٜٚ،صٔ،جاالحتجاجأحمدبفعمي،

 .ٖٗٛ،صٕ،جالصافيالكاشاني،،ٜٕٚ،صٔ،جتفسير القمي(ينظر:القمي،٘)

 .ٖٛٓ،ص٘،جالتبيان(الطكسي،ٙ)



ٔ٘ٓ 

 

ٱُّٱ-ٖ  خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خنٹٱٹٱ

 َّٰرٰى ٰذ يي ميىي "ٛٛ]التكبة: التبياف: في قاؿ حاؿ[ أخبرهللاتعالىعف لما
يـمنافقكفقدطبععمىقمكبيـكأنّ،كالقاعديفعفالجيادمعو،هللاعميوكآلوالمتأخريفعفالنبيصمى

وكمفمعومفالمؤمنيفالمطيعيفكرسكلوبأنيـآلأخبرعفالرسكؿصمىهللاعميوك،فيـاليفقيكف
مجيادكيقاتمكفلباألمكاؿالتيينفقكنيافيمرضاةهللاكعدة،كأنفسيـ،بأمكاليـ،يجاىدكففيسبيلهللا

كانقيادىـكرسكلو،فقاؿ"أكلئؾ"،ليـمفالجزاءعمىأفعاليـتمؾالكفاربنفكسيـ.ثـأخبرعماأعد
يعنيالنبيكالذيفمعو"ليـالخيرات"فيالجنةكنعيمياكخيراتيا،كأنيـالمفمحكفأيضًاالفائزكفبكرامة

كلـيصرحبالمقصكديف،كلـيعقبعمييا،عمىظاىرىاىارَّ.أماصاحبالصافيفقدذكرىاكأم(2)(1)هللا
                                           

 .ٕٚٓ،ص٘،جالتبيان(الطكسي،ٔ)

كتقلفيو،أغمبشكاىدهكركاياتونقمياعفعمماءكركاةأىلالسنة،(ىنامسألةميمةكىيأفتفسيرالتبيافلمطكسيٕ)
ـتفسيرسنيعمىماأوأنَّالركاياتالباطنيةالشيعيةكماىكمعتادفيباقيتفاسيرالشيعة،حتىيظفالقارغأحياناً

بيافمنيجوأىكمفففيىذاالكضعالبدّ،كىيبالعشراتفيكمخالفلمنيجيـفيالتفسير،خبلؼتفاسيرالشيعة
تفسيرهفيومفاالعتقاداتالرافضيةمااليخفى،كالطكسيأفَّكرغـمايبدكمفاعتدالوإاّلعمىالتقيةأـاعتقادًا؟

مفالكتبفيتدعيـعقيدةمذىبو،كىكتمميذفكثيراًكقدألّ،العمميلمشيعةقبلمكتويمقببإماـالطائفةلتزعمو
ستاذىاحسيفالنكرؼالطبرسيأُعالـالشيعةككقدشيدلممفيدالمعركؼبكضكحمكاقفوحتىاعتقادهبتحريفالقرآف،

قاؿ التقية، عمى كتبو أّنو كتاب في المتأمل عمى يخفى ال ثـ " التبياف»: المداراةأفّ« نياية عمى فيو طريقتو
كالمماشاةمعالمخالفيف،فإنؾتراهاقتصرفيتفسيراآلياتعمىنقلكبلـالحسف،كقتادة،كالضحاؾ،كالسدؼ،كابف
جريج،كالجبائي،كالزجاج،كابفزيد،كأمثاليـ،كلـينقلعفأحدمفمفسرؼاإلماميةكلـيذكرخبرًاعفأحدمف

األكليففيالطبقةاألكلىاألئمةعمييـ السبلـإالقميبًلفيبعضالمكاضع،لعموكافقوفينقموالمخالفكف،بلعدَّ
فمف،مفالمفسريفالذيفحمدتطرائقيـ،كمدحتمذاىبيـ،كىكبمكافمفالغرابةلكلـيكفعمىكجوالمماشاة

كفكضعالكتابعمىالتقيةماذكرهالسيدالجميلالمحتملأفيككفىذاالقكؿمنوفيوعمىنحكذلؾ،كممايؤيدك
كىذالفظو:كنحفنذكرماحكاهجدؼأبكجعفردمحمبفالحسفالطكسيفيكتاب،عميبفطاكسفيسعدالسعكد

ىكذالـيكمل-كالخبلؼفيأكقاتوإلخ،والتقيةعمىاالقتصارعميومفتفصيلالمكيمفالمدنيتْمَمَحَكَ«التبياف»
مفكجكهال-أؼالطكسي-بماقاؿ-يعنيابفطاكس-كقاؿالطبرسيمعقبًا:كىكأعرؼ-الطبرسيالعبارة

 "ينظر: فتأمل مقامو عمى اطمع مف عمى الكرقة،فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األربابيخفى
اٚٔ بكاسطة: المخطكطة( )النسخة عمي، بف هللا عبد بف ناصر مسألة التقريب بين أىل السنة لقفارؼ،

.كينظرأيضًا:ابفطاككس،رضيالديفعميبفٕ٘ٗ-ٕٗٗ،صٔق،جٕٛٗٔدارطيبةلمنشر،،ٖط،والشيعة
تحقيقفارستبريزاف،ٔط،سعد السعود لمنفوس،(ٗٙٙمكسىبفجعفربفدمحمبفدمحمالطاككسالعمكؼ،)ت:

فإفكافالطكسيممتقىأىلالتفسير..ٔٙ٘ق.ؽ،صٕٔٗٔقـ،–يرافإتشاراتدليل،مطبعة:عترت،انالحسكف،
فكتبواعتقاداً،فبليمكفعدهتفسيرًاشيعياً-كىكالراجح-كتبالتبيافعمىالتقية بمافيوكمخالفةلمذىبوفكذلؾكا 

عمىأنَّ بو اليصحاالستدالؿ لمشيعة تفسيرشيعيلمخالفتو أغمبو اتفقعميو مما كالمذاىبتأخذ فيالتفسير،
أصحابياكليسممفشذكماينطبقعمىالتبيافينطبقعمىالطبرسيفيتفسيرهمجمعالبيافحيثقاؿفيمقدمة
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.(1)الذيفمعالنبي
كيكفيماذكرتومفتعميقاتتفاسيرالشيعةعمىاآلياتالنازلةفيفضلأىلتبكؾفالتفاسيرالتي

فيىذهالدراسة.كافياًكأرػىذا،أكردتمنيامفأىـالتفاسيراألصكؿعندالشيعة




















                                                                                                                                    

تفسيره:")فإنوالكتابالذؼُيقَتَبسمنوضياءالحق،كيمكحعميوركاءالصدؽ..،كىكالقدكةأستضيءبأنكاره،كأطأ
مك الطبرسي، ينظر: المكضكعفيالبحثحيثكافٜٕ،صٔ،جمجمع البياناقعآثاره" تأخرطرحىذا .كرغـ

ىذهالدراسةغيرمتعمقةبالمقارنةبيفمفسرؼالشيعة،كمعالتقدـفيفّأيشفعلومايجبأفيناقشفيأكلوإالأفّ
األمرأصب التحققمفىذا االختبلفاتكجدتأف الطكسيكتمميذهالبحثكمبلحظة كبلـ أكرد كقد كأما حممحًا،

عمىالتقيةعندالشيعة،كمفبعدكالطبرسيفيأكثرمفمكضكعكحدثماحدثفمي فالظفعدـاآلففنمكذجًا
لمذىبالشيعةصحةعرضكبلـالطكسيكالطبرسيعمىأنوتفسيريعبرعفمذىبالشيعة،إالماكافمكافقاً

 ىذهنقطةمنيجيةميمة.ك،فيصحاالستدالؿبو

 .ٖٙٙ،صٕ،جالصافي(ينظر:الكاشاني،ٔ)
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المبحث الثاني: عدالة مجموعات خاصة من الصحابة وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل 
 السنة والشيعة.

المبحثاآلياتالدالةعمىعدالةمجمكعاتمفالصحابةكفضميـ بعضإفّ؛حيثكأبيففيىذا
المجمكعاتمفالصحابةكردتآياتخاصةفيعدالتيـكفضميـ،كأقارفتفسيرىذهاآلياتبيفتفاسير

السنةكالشيعة.
 وفيو ثالثة مطالب: 

كفضميـفيالقرآفبيفتفاسيرأىلالسنةكالشيعة.المطمباألكؿ:عدالةأىلبيتالنبي
بيفتفاسيرأىلالسنةكالشيعة.المطمبالثاني:ثناءالقرآفعمىفقراءالصحابة

المطمبالثالث:عدالةبنيحارثةكبنيسممةاألنصارييفكفضميـبيفتفاسيرأىلالسنةكالشيعة.
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 وفضميم في القرآن بين تفاسير أىل السنة والشيعة. المطمب األول: عدالة أىل بيت النبي 
 

دراسةتتعمقبالشيعة،فكماىكمعمكـكسبقمكضكعأىلالبيتمفالمكاضيعاألساسيةفيأؼّ
أفّ البيتبيانو أىل حكؿ االلتفاؼ ادعاء عمى يقكـ الشيعي المذىب بعصمتيـ،أساس ،كاالعتقاد

الساعة.كطيارتيـ،كمنزلتيـالعاليةفيالدنياكاآلخرة،كاإليمافبأفَّ اإلمامةمحصكرةفييـإلىأفتقـك
المطمبأتناكؿتعريفىذاشرعيكردفيالقرآفكالسنَّكمصطمحأىلالبيتمصطمح ة،كفيىذا

كُ عند البيتكنظرةلّالمصطمحكداللتو ألىل السنة أىل تفاسير كبيافنظرة كالشيعة، السنة أىل مف
تفاسيرالشيعةأيضًامفخبلؿتفسيراآلياتالمتعمقةبيـ.
 لسنة والشيعة.الفرع األول: مصطمح أىل البيت ومعناه عند كل من ا

 أىل البيت لغة: 
كاآلتي:-غةكماقاؿأىلالمّ-أىلالبيتمركبمفكممتيف:أىلكبيت،ككممةأىلمضافةيأتيمعناىا

]القصص: َّ خم حمُّزكجتوكأكالده،كأصميامفآىلإذاتزكج،قاؿتعالى:-ٔ:أىلالرجل -1

ٕٜ] ،ٕ- تعاَلى: قكُلو كمنو كأقاربو. عشيرتو عمى أطمقت  يت ىت نت متُّثـ

 [.ٖ٘]النساء:َّمث زث رث
 كأىلاألمركالتو. -2
 كأىلالديفأكالمذىبأكالكتاب:مفيدينكفبوكينتسبكفإليو. -3
قاؿهللا -4 فأىلالتقكػىكهللاأؼالمستحقليا تعنيصاحبيا أضيفتلصفوفإنيا إذا :أما

 [.ٙ٘]المدثر: َّمث زث رث يت ىتُّ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱُّقكلوكاألىللكلنبيأمتوكأىلممتو،كأخذمف -5
 .(1)[٘٘]مريـ: َّ نئ مئ

كأمااآلؿفقاؿالراغبفيمادتيا:آؿاآلؿ:مقمكبمفاألىل،كخّصباإلضافةإلىاألعبلـالناطقيف
آؿهللاكآؿالسمطاف. يقاؿ: دكفالنكرات،كدكفاألزمنةكاألمكنة،كيضاؼإلىاألشرؼاألفضل،

 هللاكأىلالخياط،كمايقاؿ:أىلزمفكذاكبمدكذا.كاألىليضاؼإلىالكل،يقاؿ:أىل

 مك لكٱُّ:أكبمكاالة،قاؿهللا،كيستعملفيمفيختصباإلنسافاختصاصًاذاتيًاإّمابقرابةقريبة

                                           

أحمد)ت:ٔ) بف الخميل الفراىيدؼ، ينظر: كمكتبةالعين،ق(ٓٚٔ( دار السامرائي، براىيـ كا  المخزكمي ميدؼ تحقيق: ،
صٗاليبلؿ،ج األصفيانيٜٓص-ٜٛ، الراغب ص، المفردات في غريب القرآن. ،ٜٚ الفيركزآبداؼ، القاموس .
تاج العروس من جواىر القاموس، ، ق(ٕ٘ٓٔ.الزبيدؼ،دمحمبفدمحمالحسيني)ت:ٕ٘ٗٔص-ٕٗٗٔ،صالمحيط

.باختصار.ٚ٘ٛٙ،ص، دار اليدايةتحقيق:مجمكعةمفالمحققيف
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قيل:كآؿ[.ٙٗ]غافر: َّهئ مئ خئ حئ جئُّكقاؿ:[،ٖٖ]آؿعمراف: َّ يك ىك
 .(1)أقاربو،كقيل:المختصكفبومفحيثالعمـالنبي

 
 أىل البيت اصطالحًا: 

مصطمحأىلالبيتمصطمححساسبيفالسنةكالشيعة،ككثرالخبلؼفيتحديدداللتوبيفأىل
كبيفالشيعةمفجيةأخرػ،كىناسأبيفتعريفوعندالشيعةثـأبيفاألقكاؿفيو،السنةكالجماعةمفجية

طالةكاإل،الراجحمنيابالدليل،كسأحاكؿعدـاإلطالة،فيذهقضيةكثرفيياالنقاشبيافعندالسنةمع
فييافيىذاالبحثستثقمو.

فيتحديدداللةمصطمحأىلالبيتبيفالفريقيفينبعمفاالختبلؼبالمقصكدبأىلكالخبلؼاألساس   
التطيير آية  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئٱُّوىي قولو تعالى:  ،البيتفي

 يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب
غةكالسياؽكماجاءمفالركاياتفي[،كذلؾمفحيثالمّٖٖ]األحزاب: َّلك اك يق ىق

 سببنزكليا.

 
 أىل البيت عند الشيعة: 

كعميكفاطمةالنبي:آيةالتطييرخاصةبالخمسةأفَّ-القمي-الشيعةجاءعندشيخمفسرؼ
كالتدخلفييانساءالنبيعمييـالسبلـ،-كالحسفكالحسيف

–ولـينصإالأنَّ(3).كعندالعياشيمثمو(2)
،مفآؿالبيتعمىخركجأزكاجالنبي–فيتفسيرهآليةالتطيير مكقفومفأزكاجعمىالرغـمفأفَّ

يرمفخبلؿكىذايظ،فيالتفسيرعندالشيعة-لككنومفأكثرالمتشدديفالصريحيف؛معركؼالنبي
المؤمنيفعائشةرضيهللاعنيا فيالطعففيأـ مخالفة-أؼالركايات-كىي،الركاياتالتيينقميا

مكقفومثلمكقفسمفوالقمي،،لنصاآليةالكريمة أكثرفيالمطمبذلؾكسيتضحكىذايدؿعمىأفَّ
القادـ.

كبذلؾفيفال(4)ياشاممةلمخمسةكغيرشاممةألزكاجالنبيككذلؾالكاشانيعمىالقكؿنفسوبأنَّ
يدخمففيمصطمحأىلالبيت.

                                           

 .بتصرؼبسيطكاختصار.ٜٜ،صالمفردات في غريب القرآن(الراغباألصفياني،ٔ)

 صرؼ..بتٜٗٔ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)

 .ٕٗٗ،صٔجتفسير العياشي، (العياشي،ٖ)

 .ٙٛٔ،صٗ،جالتفسير الصافي(الكاشاني،ٗ)
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كاليدخلمعيـغيرىـ،؛أىلالبيتعندالشيعةىـأصحابالكساءكبيفالطبرسيفيمجمعالبيافأفَّ
.(1)ـتدؿعمىعصمتيـ،كالدليلعمىعصمةغيرى،آيةالتطييرىيإرادةككنيةمفهللاكأفّ
يمخص )الميزاف( الكبير تفسيره في الطباطبائي المعاصريف كمفسرييا الشيعة عمماء كبير قالو كما

مكقفالشيعةفيداللةمصطمحأىلالبيتكتعريفوعندىـ،فبعدأفناقشاألقكاؿقاؿ:"بالبناءعمىما
،كفاطمة،كعمي،النبي:كىـ،مسةبيؤالءالخ-فيعرؼالقرآف-خاصاًتقدـتصيرلفظةأىلالبيتاسماً

فصحبحسبالعرؼ،اليطمقعمىغيرىـ،كلككافمفأقربائواألقربيف،كالحسنافعمييـالسبلـ كا 
 زثُّقكلوتعالى:أفَّ،عمىحصرىابالخمسة،كمفغريبماقالوفياستداللو(2)العاـإطبلقوعمييـ"

ىذاالجزءمفأفَّ [ٖٖ]األحزاب:َّاكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
نَّ،اآليةمنفصلعنياكلـينزؿمعيا .(3)ماكضعفيالتأليفىذاالمكضع،فبليشمموكاليمزموالسياؽكا 

كمصطمحأىلالبيتعندالشيعةاليختمفبيفتفاسيرىـككتبعقائدىـ،كمنويبيفجعفرالحسيني
التطير-العامميالشيعي آلية كمناقشتو ىـبأف-فيتفسيره الشيعة البيتعند ،كفاطمة،عمي:أىل
،كتبعوعميوجعفر(4)ليسكامفأىلالبيتنساءالنبيعمييـالسبلـ،كأضاؼأفَّ-كالحسفكالحسيف

.(5)السبحانيفيكتابوأىلالبيت
كقاؿالكردانيكىكمعاصر:"إفآؿالبيتفيتعريفالشيعةىـفئةمحدكدةمفنسلالرسكؿصمىهللا

كآلوعم لسانو،يو عمى الركاياتالكاردة النصالقرآني،خصتيـ التطيير-كقصدىـ ،عمي:كىـ-آية
.(6)ثـتسعةآخركفمفنسلالحسيف،كالحسفكالحسيف،كفاطمة

كأكثردليميفاعتمدعمييماالشيعةفيتحديدىـلمعنىأىلالبيتىما:
التطيركسيأتيذكره.حديثأـسممةكأبيسعيدالخدرؼفينزكؿآية-ٔ
الخطاببصيغةالمذكرفبليشملالنساء–ٕ .(7)كاستشيدبعضيـأفَّ



                                           

 .ٖٚٔ،صٛ،جمجمع البيان(الطبرسي،ٔ)

 .٘ٙٔ،صٙٔ،جالميزان في تفسير القرآن(الطباطبائي،ٕ)

 .ٗٙٔ،صٙٔ،جالميزان في تفسير القرآن(الطباطبائي،ٖ)

ٙ٘،قـ،صٖٕٗٔ،ٕ،طأىل البيت في آية التطير دراسة وتحميلرالحسينيالعاممي،(ينظر:جعفرالعاممي،جعفٗ)
 كمابعدىا.

 .ٗٔ،قـإيراف،صأىل البيت سماتيم وحقوقيم في القرآن(السبحاني،جعفر،٘)

 .ٖٕٔـ،صٜٜ٘ٔ،مكتبةمدبكليالصغير،ٔ،طعقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد(الكرداني،صالح،ٙ)

 .ٜٚ،صأىل البيت في آية التطير دراسة وتحميل(ينظر:جعفرالعاممي،ٚ)
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 أىل البيت عند أىل السنة: 

 ؟مفىـأىلالبيتعندأىلالسنةكالجماعة

يظيرلمقارغفيتفاسيرأىلالسنةككتبيـاختبلؼداللةمصطمحأىلالبيتعندىـ،كىذااالختبلؼ
فيتحديدىـ الكاردة كاألقكاؿ سيأتيبيانو، كالتابعيفكما الصحابة مركؼعف كىك األكؿ، العصر منذ

كثيرة،كسأذكراألىـمنيا:
 ة،كقدأنَّيـِنساءالنبيالقكؿاألكؿ: قاؿ-رضيهللاعنيما-ُرِكَؼعفابفعباسخاصَّ كعكرمة،

-التطييرآية-أنيانزلتىمتوا:مفشاءباألخير فيأزكاجالنَِّبيِّ
(1).

أنّ "فإفكافالمراد عكرمة: عمىكبلـ دكفكفّيفّقاؿابفكثيرمعمقًا التطير( سببالنزكؿ)آية
فأريدأنيفالمرادفقطدكف عمىغيرىف،ففيىذانظر؛فإنوقدكردتأحاديثتدؿّغيرىففصحيح،كا 

كالعمىنزكؿاآليةفينساءالنبيماركؼعفعكرمةيدؿ أفَّأراه،كما(2)مفذلؾ"المرادأعـّأفّ
.يدؿعمىحصرأىلالبيتبنساءالنبي

ة؛عمي كنسبىذاالقكؿإلىأبيكالحسيف،،كالحسف،كفاطمة،القكؿالثاني:أنَّيـأصحابالِكساءخاصَّ
سعيدالخدرؼ

كىكحديثصحيحمشيكركردمف،كأصحابىذاالقكؿيستدلكفبحديثالكساء.(3)
غداةكعميومرطمرحل،مفشعرأسكد،فجاءكىكعندمسمـ:"قالتعائشة:خرجالنبي،طرؽكثيرة

الحسفبفعميفأدخمو،ثـجاءالحسيففدخلمعو،ثـجاءتفاطمةفأدخميا،ثـجاءعميفأدخمو،ثـ
،(4)["ٖٖ:]األحزابَّاكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱقاؿ:

ضعيفةكماكالحديثكردمفطرؽكثيرةأصموصحيحكفيبعضالركاياتالتيفيياتفصيبلتطرقيا
قاؿأىلالعمـ،كىذاىكالمعتمداألكؿعندالشيعةفيىذهالمسألة،كالمجاؿلئلسيابفيذكرالحديث

كافيمرببابفاطمةستةرسكؿهللاأفّ"ستدؿبوأيضًاحديثأنسبفمالؾ.كمماا(5)كطرقوىنا
الفجر أىلالبيت،إنما،أشيرإذاخرجإلىصبلة يا الرجسأىليريدهللاليذىبعنكـيقكؿ:الصبلة

.(6)البيتكيطيركـتطييرًا"
                                           

المحرر .ابفعطية،ٕٖٖٔ،صٜ،جتفسير ابن ابي حاتم.ابفأبيحاتـ،ٕٚٙ،صٕٓ،ججامع البيان(الطبرؼ،ٔ)
يبيفأفنساء-كسيأتي-الأفكبلـابفعطية.إٜٗٔ،صٔٔ،جروح المعاني،األلكسي،ٖٗٛ،صٗجالوجيز،: 

 النبيفيكلاألحكؿداخبلتفيأىلالبيتفمـيحصرفييف.

 .ٔٔٗ،صٙ،جتفسير القرآن العظيم(ابفكثير،ٕ)

 .ٖٕٙ،صٕٓ،ججامع البيان(الطبرؼ،ٖ)

 .ٖٛٛٔ،صٗج،ٕٕٗٗ،كتابفضائلالصحابة،بابفضائلأىلالبيت،رقـ:، صحيح مسمم(ركاهمسمـٗ)

 ،فقدخرجمحقككاالمسندالحديثكبينكاطرقو.كمابعدىأٜٔ،صٗٗ،جمسند أحمدينظر:اإلماـأحمد،(٘)

الترمذؼٙ) ركاه ، سنن الترمذي( رقـ: األحزاب، سكرة بابكمف القرآف، أبكابتفسير جٕٖٙٓ، ص٘، قاؿٕٖ٘، .
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 الثالث: خاصةأنّالقكؿ ىاشـ بنك ،يـ كأزكاجو الصدقة، عمييـ تحـر الذيف كىـ
مذىب(1) كىك ،

.(2)كركايةعفأحمد،كالحنفية،المالكية

.(3)التطييرلمجميعكذلؾالحتماؿلفعآية؛كأزكاجو،يـأصحابالكساءالقكؿالرابع:أنّ

" إليَّقاؿابفعطية: البيتأزكاجوأفّكالذؼيظير فأىل اليخرجفعفذلؾالبتة، ،كبنتو،أزكاجو
.(4)"اآليةفييفكالمخاطبةليفاألزكاجمفأىلالبيت؛ألفَّكزكجيا،كىذهاآليةتقضيأفّ،كبنكىا

.(5)ةكىكقكؿالشافعي،الذيفحرمتعمييـالصدقةيـبنكىاشـكبنكالمطمب،كىـالقكؿالخامس:أنّ
الصدقةعمييـ،الحتماؿالمّ،القكؿالسادس:فيأزكاجو ،(6)فعلمجميع،قالوجمعكفيأقاربوالذيفتحـر

نساءأفَّ،ياؽثـقاؿ:"كالذؼاليشؾفيومفتدبرالقرآفكأيدهابفكثير؛جمًعابيفالقرآفكاألحاديثكالسّ
 النبي تعالى: قكلو في  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّداخبلت
.(7)سياؽالكبلـمعيف،فإفَّ[ٖٖ]األحزاب:َّاكلك

أىلكمفقاؿقكلو،كىكأفَّ-فيتعميقوعمىكبلـعكرمة-كالذؼأرجحوىكماذىبإليوابفكثير
بنيىاشـ،كيمحقككأقارب،كالحسيف،كالحسف،كفاطمة،كأىلالكساء:عمي،نساءالنبي:البيت

.ةمفاألدلةبيـبنكعبدالمطمب؛لجمم


                                                                                                                                    

نمانعرفوعفحمادبفسممو.كضعفواأللباني.ينظر:األلباني،دمحمناصر الترمذؼحسفغريبمفىذاالكجوكا 
 .ٗٓٗـ،صٜٜٔٔبيركت،–،المكتباإلسبلمئ،طضعيف سنن الترمذيالديف،

أبٔ) الجصاص، ينظر: ) دارإحياءأحكام القران،ق(ٖٓٚكبكرالرازؼالحنفي)ت: تحقيق:دمحمصادؽالقمحاكؼ، ،
،أبكحياف،ٖٗٛ،صٗ،جالمحرر الوجيزابفعطية،.ٖٖٙ،صٕٙٗ،صٗجق،٘ٓٗٔبيركت،-التراثالعربي
 .ٜٗٔ،صٔٔ،جروح المعاني.األلكسي،ٜٚٗ،صٛ،جالبحر المحيط

.الدسكقي،ٖٔ،صٔ،دارالمعارؼ،جبمغة السالك ألقرب المسالك،ق(ٕٔٗٔكتي)ت:(الصاكؼ،أحمدبفدمحمالخمٕ)
،ٚ،دارالفكر،بدكفطبعةكتاريخنشر،جحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير،ق(ٖٕٓٔدمحمبفأحمدالدسكقي،)

ػ.ٕٛٔص ،ٕ،طخير األنامجالء األفيام في فضل الصالة عمى دمحم ،ق(ٔ٘ٚابفالقيـ،دمحمبفأبيبكر،)ت:
 .ٕٚٔـ،صٜٚٛٔالككيت،-تحقيق:شعيباألرناؤكطكعبدالقادراألرناؤكط،دارالعركبة

 .ٜٗٔ،صٔٔ،جروح المعانياأللكسي،.ٖٖٙ،صٕٙٗ،صٗجأحكام القرآن، (الجصاص،ٖ)

 .ٖٗٛ،صٗ،جالمحرر الوجيز(ابفعطية،ٗ)

(٘ بفشرؼ)ت: الديف محيي النككؼ، ينظر: )ٙٚٙ جشرح الميذبمجموعالق(، الفكر، دار ابف.ٖٓٚص،ٜٔ،
 .ٖٗ٘،صٖ،جفتح الباري حجر،

 .ٔٚٗ،صٖ،جأحكام القران(ينظر:الجصاص،ٙ)

 .٘ٔٗ،صٙجتفسير القرآن العظيم، (ابفكثير،ٚ)



ٔ٘ٛ 

 

فيأىلالبيتفذلؾلؤلسباباآلتية:أمادخكؿنساءالنبي
كتتضمف،يتحدثعفنساءالنبي؛إذاآليةتتحدثسياؽاآلياتالتيجاءتفيوآيةالتطيير -1

اآليةمبينةالعمَّ،كالطيارة،بالعفة،اآلياتتكجيياتلنساءالنبيملسو هيلع هللا ىلص ةكالغرضمففجاءتىذه
ىذهالتكجييات،كاليمكففصمياعفسياقيا.

أطمقتفياالصطبلحالقرآنيكدخمتفيياالزكجة،كذلؾفيقصةبشارة«أىلالبيت»إفكممة -2
 إبراىيـ لسيدنا ،بإسحاؽالمبلئكة قائمة: المبلئكة خاطبتيا تعجبتزكجتو أف  ىنُّفبعد

]ىكد:ٌٍَّّّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين
ٖٚ.] 

 كردتكممةاألىلمفردةكدخمتتحتياالزكجةفيأكثرمفمكضعمفالقرآفالكريـ: -3
 حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جلُّقاؿتعالى:فيقصةلكط - أ

.[ٔٛ]ىكد: َّ مبهب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن
النصعمىاستثنائيا،كلكفدؿعمىأفّ امرأتوداخموفيخطابولو"فأسربأىمؾ"؛لذلؾلـز

 .(1)لـيكفالخطاببأىمؾيشمميالماكافداٍعلبلستثناء
مكسى - ب ٱُّفيقصة َّ خم حم جم يل ىل ملٹٱٹٱ [ٜٕ]القصص:

 .(2)وىنازكجتوكأىم
 - ث يكسف: قكؿ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّٱكفي

[فجاءكهبأىميـبمافييـأزكاجيـبدليلقكلوتعالى:ٖٜ]يكسف:َّمضحط خض
 .(3)[ٓٓٔ]يكسف: َّ مخ اكلك يق ىق يف ىف يث ىثٱُّ

النبيإفّ -4 بيتالنبينساء أىل أحكاـ كردتنطبقعمييف كقد الصدقة، مف فبليأخذف
بكضكحدخكؿنساءالنبي فيأىلالبيتمفحديثافصحيحاففيىذهالمسألةيفيـمنيا

 .خبلؿكبلـالنبي
نّىذهالصدقاتإنّإفّ»:كاألكؿحديثمسمـكىكقكؿالنبي ياالماىيأكساخالناس،كا 

خالدبفابفأبيشيبةفيمصنفوعفابفأبيمميكةأفَّ كمفحديث ،(4)«تحللدمحم،كالآلؿدمحم

                                           

 .ٖٕٚ،صٛالتحرير والتنوير،جابفعاشكر،(ٔ)

 .ٖٔٔ،صٕ،جالتسييل لعموم التنزيلابفجزؼالكمبي،(ٕ)

 .ٓ٘،صٚجروح المعاني،اآللكسي،(ٖ)

 .ٗ٘ٚ،صٕ،جٕٚٓٔ،كتابالزكاة،بابترؾاستعماؿآؿالنبيعمىالصدقة،رقـ:صحيح مسمم(مسمـ،ٗ)



ٜٔ٘ 

 

آؿدمحم إنا كقالت: الصدقةسعيدبعثإلىعائشةببقرةمفالصدقة،فردتيا .(1)التحللنا
كتنطبقعم تدخلفيآؿدمحمملسو هيلع هللا ىلص، أنَّيا مفحيثفبّينتعائشةرضيهللاعنيا آلو، أحكاـ ييا

كفيحديثالبخارؼعفعائشة،بماتقكؿ،كلـُينكرعميياذلؾكىيعالمةككنيازكجالنبيملسو هيلع هللا ىلص،
كالءىا،فذكرتعائشةُيشَتَرطياأرادتأفتشترؼبريرةلمعتق،كأرادمكاليياأفرضيهللاعنيا،أنَّ

بمحـ،فُقمُت:قالت:كأتيالنبي«اشترييافإنماالكالءلمفأعتق»،فقاؿلياالنبيلمنبي
تصدؽ ما ىذا فقاؿ: عمىبريرة، ىدية»بو كلنا صدقة، ليا مفالحديثأفّ(2)«ىك كالشاىد ،

وصدقةعمىبريرةفاشتبوعميياىليجكزاألكلمنوأـحـألنّعفالمّعائشةأخبرتالنبي
فأجازلعائشة،فقاؿ)ىكليا(أؼلبريرةكحدىاصدقة،كقاؿ)لنا(كلـيقللياالنبيال،أمّ

 ىذاماأراه.،كآؿبيتووفيحكـاليديةلمنبيعمىاعتبارأنَّ؛األكلمنو
مفأىمو،فعفيزيدبفحيافقاؿ:نساءالنبيكردفيحديثزيدبفأرقـكىكعندمسمـأفّ -5

كحمد،بيفمكةكالمدينةبماءيدعىخماً"انطمقتإلىزيدبفأرقـفقاؿ:قاـفينارسكؿهللا
ماأنابشريكشؾأفيأتينيفإنّ،أالأيياالناس:ثـقاؿ:"أمابعد،ككععكذكر،كأثنىعميو،هللا

نيتارؾفيكـثقميف،رسكؿربيفأجيب فتمسككابكتاب،فيواليدػكالنكر،أكليماكتابهللا:كا 
بو ،هللاكخذكا قاؿ: ثـ كرغبفيو فحثعميو بيتي»" هللافيأىل بيتيأذكركـ كأىل قاؿ«،
نساءهمفأىلبيتو،زيدمفأىلبيتو؟أليستنساؤهمفأىلبيتو؟قاؿ:بمى،إفَّحصيف:يا

،كآؿعقيل،كلكفأىلبيتوالذيفذكرىـمفحرمكاالصدقةبعده،قاؿ:كمفىـ؟قاؿ:آؿعمي
نعـ"،كآؿجعفر قاؿ: ؟ الصدقة حرمكا ككلىؤالء قاؿ: العباس، أليست(3)كآؿ السائل كقكؿ

نساؤهمفأىلبيتودليلسؤاؿاستغرابييدؿعمىاستنكارالسائلأفاليكفمفأىلبيتالنبي
كىذايدؿعمىانتشاركاشتيارككفنساءالنبي،.مفأىلالبيتفيالعصراألكؿ 

أفأزكاجواليخرجفعفذلؾ"قاؿابفعطية: -6 الدخكؿفيعفأؼ:(4)"لبتةأكالذؼيظيرإلّي
 .أىلالبيت

كأختـىذهالمسألةبكبلـالعبلمةالشنقيطيفيتفسيرهلسكرةاألحزابكحديثوعفدخكؿنساءالنبي
َّخب حب جب هئُّهللاتعالىقاؿ:قرينةالسياؽصريحةفيدخكليف؛ألفَّفيأىلالبيت:"فإف 
َّ جت هب مب ٖٖ-ٕٛاآليات]األحزاب: ليف: فينفسخطابو قاؿ ثـ  ىث نث مث زثٱُّ[،

                                           

(ٔ رقـ:في الحديث واآلثار، المصنفابفأبيشيبة( ابفحجرالعسقبلني،ينظر:ابف.ٜٕٗ،صٕ،جٛٓٚٓٔ، كحسّنو
 .ٖٙ٘،صٖ،جشرح صحيح البخاري فتح الباري حجر،

 .ٕٛٔ،صٕ،جٖٜٗٔ،رقـ:،كتابالزكاة،بابالصدقةعمىمكاليأزكاجالنبيصحيح البخاري (البخارؼ،ٕ)

 .ٖٚٛٔ،صٗ،جٕٛٓٗكتابفضائلالصحابة،بابفضائلعمي،رقـ:صحيح مسمم، (مسمـ،ٖ)

 .ٖٗٛ،صٗ،جالمحرر الوجيز(ابفعطية،ٗ)



ٔٙٓ 

 

َّ ىل مل يك ىك مكٱُّ،ثـقاؿبعده:َّاكلك يق ىق يف ىف يث
[.ٖٗ-ٖٖاآلية]األحزاب:

أجمعجميكرعمماءاألصكؿعمىأفَّ كقد فبليصحإخراجيا الدخكؿ، سببالنزكؿقطعية إالصكرة
فكانتاآليةتتناكؿغيرىفمفأىلالبيت"كالتحقيقإفشاءهللا:أنيف،..بدليل .(1)داخبلتفياآلية،كا 

 مناقشة ورد:
المفعيفاليدخمففيآيةالتطييربأفّمفآؿالبيتكأنّالشيعةعمىإخراجنساءالنبياستدؿ

كلككاف،فالشيعةتدخلفاطمةرضيهللاعنيافيشمكؿاآلية:فييامذكر،كالردعميوأكاًلمفداخمو
كالصحيحأفَّ فبليصحإدخاليا. يشملالنبيكبلميـصحيحًا كعميكغيره،الخطاببالتذكيرألنو

غةالعربية،كىذاأمرمعركؼ.المذكريغمبالمؤنثفيالخطابفيالمّ،كماأفّفغمبلشرفيـ
،كفي" ىف يث ىث "فإفقيل:إفالضميرفيقكلو::قاؿالشنقيطيفيتفسيرهآليةالتطيير

لقيل:ليذىبعنكفكيطيركف.﴾ضميرالذككر،فمككافالمرادنساءالنبياك يققكلو:﴿
،كالحسيف،كالحسف،كلعمي،اآليةالكريمةشاممةليففالجكابمفكجييف:األكؿ:ىكماذكرنامفأفّ

ىا.حكِنَسافالعربيعمىتغميبالذككرعمىاإلناثفيالجمكعكَكفاطمة،كقدأجمعأىلالمّ
أفّ ىك الثاني: القرآفأفَّمفأساليبالمّالكجو التينزؿبيا العربية اسـغة الرجليطمقعمييا زكجة

 مث هتُّاألىل،كباعتبارلفعاألىلتخاطبمخاطبةالجمعالمذكر،كمنوقكلوتعالىفيمكسى:
،كالمخاطبامرأتو؛[ٓٔ]طو: َّ مخ جخُّ[،كقكلو:ٚ]النمل:َّ ىفُّ،كقكلو:[ٓٔ]طو:َّ حج

 كماقالوغيركاحد،كنظيرهمفكبلـالعربقكؿالشاعر:

فشئتلـأطعـنقاخاكالبردا" (3)(2)فإفشئتحرمتالنساءسكاكـ...كا 
النساء فيو تدخل أحد،كخطابالرجاؿ يقمو يُ،كالعكسلـ عميبفَخاطَكلـ لدخكؿ بخطابالنساء

" الزجاج: قاؿ فيو. كالبقية جميعاًكالحسف كالرجاؿ لمنساء أنو عمى تدؿ بالميـ،كالمغة )عنكـ( لقكلو
 يك ىك مكُّكيطيركـ.كلككافلمنساءلـيجزإالعنكفكيطيركف.كالدليلعمىىذاقكلو:

                                           

(ٔ بف دمحماألميف الشنقيطي، ) )ت: ٖٜٖٔالمختار الفكرأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنق( دار بيركت،–،
 .ٖٕٚ،صٙـ،جٜٜ٘ٔ

،ق(ٕٓٔ،عبدهللابفعمربفعمركبفعثمافبفعفاف)ت:ديوان العرجي(الشاعرىكالعرجي،ينظر:العرجي،ٕ)
البيتلعمربفأبيربيعةينظر:.كقيلٕٙٓ،صٔـ،طٜٜٛٔبيركت،-تحقيق:سجيعجميلالجبيمي،دارصادر

بيركت،-،تعميقكفيرسة:فايزدمحم،دارالكتابالعربيديوان عمر بن أبي ربيعة،ق(ٖٜعمربفأبيربيعة)ت:
 .ٖٓٔ،صٕـ،طٜٜٙٔ

 ٖٕٛ،صٙجأضواء البيان، (الشنقطي،ٖ)



ٔٙٔ 

 

َّ رنزن مم ام يل ىل مل بالخطاب"[ٖٗ]األحزاب: النساء أفرد ،(1)حيث
.(2)كاستحسنوالكاحدؼفيالبسيط

دخكؿعمي فيأىلالبيتفيكلحديثالكساءالذؼسبقذكره.،كالحسيف،كالحسف،كفاطمة،كأما
كىكصحيحكردمفعدةطرؽ،كىذهالمسألةُيتفقفييامعالشيعةفبلحاجةلئلطالة.

فبلنطباؽأحكاـ-(3)كماسبقبيانوكىكمذىبالحنفيةكالمالكية-كأمادخكؿبنيىاشـبفعبدالمناؼ
كيأخذكفمفالخمس،كذلؾلمحديثالذؼركاهمسمـعفيزيد،أىلالبيتعمييـ؛فبلتحلليـالصدقة

بفحيافكقدتقدـقريبًا.
وقاؿ:أنّفمماجاءعفجبيربفمطعـ-كىكقكؿالشافعية-كأمادخكؿبنيالمطمبفيأىلالبيت

فقمنا:يارسكؿهللاأعطيتبنيالمطمبكتركتناكنحفكىـ"مشيتأناكعثمافبفعفافإلىرسكؿهللا
.(4):إنمابنكالمطمبكبنكىاشـشيءكاحد"منؾبمنزلةكاحدة؟!فقاؿرسكؿهللا

لبلحتجاجلمقائِميفبدخكؿأزكا البفالقيـ المسألةبكممةأخيرة حيثفيآؿبيتوجوكأختـىذه
:قاؿ النبي أزكاُج كخصكصًا اآلؿ في األزكاُج دخل نَّما كا  ىؤالء: "قاؿ ألفَّ بالنََّسب؛ لذلؾ تشبييًا

 أزكاجوفيالدنيااتصاليفبالنَِّبيِّ محرَّماٌتعمىغيِرهفيحياِتوكبعدمماتو،كىفَّ غيُرمرتفع،كىفَّ
 بالنَِّبيِّ بُبالذؼليفَّ كاآلخرة،فالسَّ النَِّبي  النََّسب،كقدنصَّ ـَ مقا ،كليذاقائـٌ عمىالصبلِةعمييفَّ

؛ألنَّياأكساُخالناِس،أفَّىكمنصكصاإلماـأحمدرحموهللا،كافالقكُؿالصحيحػك دقَةتحُرـُعمييفَّ الصَّ
أكساِخَبِنيآَدـ" .(5)كقدصافهللُاسبحانوذلؾالَجَناَبالرَّفيع،كآَلوِمفكلِّ

                                           

عرابو(الزجاج،ٔ)  .ٕٕٚ،صٗ،جمعاني القرآن وا 

 .ٕٔٗ،صٛٔ،جطالتفسير البسي(الكاحدؼ،ٕ)

 .ٚ٘ٔصينظر:(ٖ)

 .ٜٔ،صٗ،جٖٓٗٔ،كتابفرضالخمس،بابكمفالدليلعمىأفالخمسلئلماـ،رقـ:صحيح البخاري (البخارؼ،ٗ)

 .ٕٚٔ،صجالء األفيام في فضل الصالة عمى دمحم خير األنام(ابفالقيـ،٘)



ٕٔٙ 

 

 وفضمين بين تفاسير أىل السنة والشيعة  الفرع الثاني: عدالة نساء النبي    

ككانتخديجةبنتخكيمدآنذاؾ،زكجتواألكلىكىكفيالخامسةكالعشريفمفعمرهتزكجالنبيٱٱٱٱٱ

:(1)ىيكالتالي،كأسماءأزكاجالنبيأربعكفسنة،كبعدكفاتياتتابعتزيجاتالنبي
خديجةبنتخكيمدرضيهللاعنيا.-ٔ
سكدةبنتزمعورضيهللاعنيا.-ٕ
هللاعنيا.عائشةبنتأبيبكرالصديقرضي-ٖ
حفصةبنتعمررضيهللاعنيا.-ٗ
زينببنتخزيمةرضيهللاعنيا.-٘
أـسممةىندبنتأبيأميةالمخزكميةرضيهللاعنيا.-ٙ
أـحبيبةرممةبنتأبيسفيافرضيهللاعنيا.-ٚ
جكيريةبنتالحارثككافاسميابرة،فسماىارسكؿهللاملسو هيلع هللا ىلصجكيرية.-ٛ
ميمكنةبنتالحارثاليبلليةرضيهللاعنيا.-ٜ

صفيةبنتحييبفأخطبرضيهللاعنيا.-ٓٔ
زينببنتجحشرضيهللاعنيا.-ٔٔ

كلكفىؤالءالمجمععمى،أكثرمفذلؾإّنيفكقيلفيبعضالركاياتكالسير،ىؤالءأزكاجالنبي
فنحكأربعأكخمس، لوكلـيتزكجيا كالزكاجومنيف،كأمامفخطبياكلـيتزكجياكمفكىبتنفسيا

تكفيعفتسع،ككافيقسـمنيفلثماف:عائشة،كحفصة،كزينببنتجحش،كأـسممة،خبلؼأنو
كصفية،كأـحبيبة،كميمكنة،كسكدة،كجكيرية.

لأربعةىف:ماريةكىيأـكلدهإبراىيـ،كريحانة،كجاريةأخرػجميمةأصابيافيبعضكأماسراريوفقي
    السبي،كجاريةكىبتيالوزينببنتجحش.


كال،ككذلؾتسرػباتخاذهاإلماء،كالتعداألمةزكجةلمرجل،النبيملسو هيلع هللا ىلصتزكجالكثيرمفالنساءكباأّف

أفَّ،الزكجيةمفالعقدكغيرهتنطبقعميياأحكاـ ،أمياتلممؤمنيفأزكاجالنبيكقدنزؿالقرآفمبينًا
[.ٙ]األحزاب: ﴾حس جس جخمخ مح جح مج حج﴿ٹٱٹٱ

؛بدليل(2)لسفمفأزكاجوبعقدكدخلبيا،فإماءالنبيكلامرأةتزكجياالنبي:فأمياتالمؤمنيف

                                           

(ٔ الجكزية)ت: قيـ ابف بكر أبي دمحمبف القيـ، ابف ينظر: مؤسسةٕٚ،طزاد المعاد في ىدي خير العباد،(ٔ٘ٚ( ،
 .باختصار.ٔٔٔ،صٔـ،جٜٜٗٔبيركت،-الرسالة

 .ٔٔٔ،صٔ،جزاد المعادكسراريو:ابفالقيـ،(ينظرحكؿأزكاجالنبيٕ)



ٖٔٙ 

 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم﴿تعالى:قكلو
يفكآيةالتخيير،كبماأنّ،كلسفداخبلتفيتعبيرأزكاجالنبي(1)[ٓ٘]األحزاب:اآلية﴾حئ جئ

شمميفشمميفالخطابالقرآني،ككافذلؾبأفّفقدحياتوكمقترناتبوكبالبيتالنبكؼيشاركفالنبي
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربٱُّىذاقكلوتعالى:يدفيقكلوتعالى"نساءالنبي"كممايؤ

 َّيك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت [ٕ٘]األحزاب: قاؿ.
 ألنو" َّٱىفيف يث ىث نثُّالبيضاكؼ: النساء مف الخطاب-استثناء األزكاج-أؼ يتناكؿ

.(2)كاإِلماء"
 

كنسائوفيالقرآفليستبالقميمة،كقدتناكؿالقرآفالعديداآلياتالتيتحدثتعفأزكاجالنبيك
آياتتحمل-،كيمكفتقسيمياإلىثبلثةأقساـ:أمفالقضاياكاألحداثالتيلياارتباطبأزكاجالنبي

آياتتتعمقبأحكاـتتعمق-ٖآياتتذكرأحداثكتحذيراتلنساءالنبي-ٕثناًءعمىنساءالنبي
مايتعمقبمكضكعناىناكىماالقسمافاألكؿكالثانيإفأمكفالفصلبيفاآليات!!.كو.كنسائبالنبي

كماييـأيضًاىكبيافمكقفمفسرؼالشيعةمفأمياتالمؤمنيففيتفاسيرىـ،كبيافكجوداللةاآليات
لةنساءدراسةمكضكععدارأيت.كعمىذلؾفقدكفضميفعمىعدالةأمياتالمؤمنيفرضيهللاعنيف

،كمناقشةماجاءكابو،أكالًكفضميففيالقرآفبعرضمكقفمفسرؼالشيعةمفأزكاجالنبيالنبي
مفخبلؿتفاسيرأىلالسنة،كفيوردعمىماسيأتيعنداآلياتعمىعدالةنساءالنبيةثـبيافدالل

مفسرؼالشيعة.


من خالل تفاسيرىم نبي المسألة األولى: موقف مفسري الشيعة من أزواج ال


التيكردتفياألصكؿمفزكاجالنبيكنظرتيـألمكقفمفسرؼالشيعةفيىذهالمسألةأعرض
زكاجالنبيلمعنىيطعففيأأكيبلتيـلآلياتالمتعمقةبأزكاجالنبيملسو هيلع هللا ىلصكذلؾمفخبلؿبيافت،تفاسيرىـ

أقكاليـكالردعمييافبعضويأتيىناكبعضوفيالمسألةالثانية.ملسو هيلع هللا ىلص،كأمامناقشة
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّٹٱٹٱُّاآلية األولى: 

[.ٖ]التحريـ: َّ يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت زتمت

                                           

 .ٔٔٔ،صٔ،جزاد المعادكسراريو:ابفالقيـ،(ينظرحكؿأزكاجالنبئ)

 .ٖٕٙ،صٗ،جالبيضاوي تفسير (البيضاكؼ،ٕ)



ٔٙٗ 

 

عبيدبفعمير،يقكؿ:سمعتفقدركػالبخارؼعف،ىذهاآليةتعرضلحادثةكقعتفيالبيتالنبكؼ
رضيهللاعنيا:أفالنبيملسو هيلع هللا ىلصكافيمكثعندزينببنتجحش،كيشربعندىاعسبل،فتكاصيتعائشة

أناكحفصة:أفأيتنادخلعميياالنبيملسو هيلع هللا ىلصفمتقل:إنيأجدمنؾريحمغافير،أكمتمغافير،فدخلعمى

 ُّٱٱفنزلت:«زينببنتجحش،كلفأعكدلوعندال،بلشربتعسبلً»إحداىما،فقالتلوذلؾ،فقاؿ:

 ٱُّٱ-إلى-[ٔ]التحريـ: َّ جه ين ىن  من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل

 [ٖ]التحريـ:َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ[لعائشةكحفصة:ٗ]التحريـ:َّ ىك مك لك اك
 .(1)"بلشربتعسبل"لقكلو:
كنقمياعنوبعضمفسرييـ،ؼةّالقمكتعرضتتفاسيرالشيعةليذهالحادثةكأكردكاركايةطكيمةركاىا

نتماريةالقبطيةتككفمعوككا،رسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوكاففيبعضبيكتنسائوكىي:"إفَّ
فيبيتحفصة،فذىبتحفصةفيحاجةليا،فتناكؿرسكؿهللاملسو هيلع هللا ىلصمارية،فعممت،تخدمو ككافذاتيـك

ىرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوكقالت:يارسكؿهللاىذافييكميكفيحفصةبذلؾ،فغضبتكأقبمتعم
دارؼكعمىفراشي؟فاستحيارسكؿهللاملسو هيلع هللا ىلصمنيا،فقاؿكفىفقدحرمتماريةعمىنفسي،كالأطؤىابعد

فقالت:،والناس أجمعين ،والمالئكة ،فإن أنت أخبرت بو فعميك لعنة هللاىذاأبًدا،كأناأفضيإليؾسرًّا،
مفأخبرؾبيذا؟قاؿ:هللاأبابكريميالخبلفةبعدؼ،ثـمفبعدهأبكؾ،فقالت:نعـ،ماىك؟فقاؿ:إفَّ

كأخبرتعائشةأبابكر،فجاءأبكبكرإلىعمرفقاؿ،فأخبرتحفصةعائشةمفيكمياذلؾ،أخبرني
فجاءعمرإلىحفصة،،ليا،فاسأؿأنتحفصةكالأثقبقكعائشةأخبرتنيعفحفصةبشيءلو:إفَّ

،فقاؿلياعمر:فقاؿلياماىذاالذؼأخبرتعنؾعائشة،فأنكرتذلؾ،قالت:ماقمتليامفذلؾشيئاً
إفكافىذاحقًافأخبريناحتىنتقدـفيو،فقالت:نعـ،قدقاؿرسكؿهللاملسو هيلع هللا ىلصذلؾ،فاجتمعكاعمىأفيسمكا

 .(2)"رسكؿهللا
فإفأخبرتبوفعميؾلعنةالنسبةلمنبيملسو هيلع هللا ىلصأنوقاؿ:"مفجيةكىذهالركايةتطعففيأمياتالمؤمنيف
ىىذهالركايةدعم،كالرّياأخبرتفييممعكنةعمىحسبالركاية"كبماأنّ،كالناسأجمعيف،كالمبلئكة،هللا
ثانياًأنّأكاًل: ليا، السند يا اآليةكجيتأزكاجالنبيأفَّ: التكبة،لمتكبةاآليةالبلحقةليذه كمعأفَّ

،فمكثبتاستحقاقيالمعنةلفارقياالنبيتعنيالطردمفرحمةهللاالمعنةتككفعفذنبإالأفّ
الممعكفكاألمربمفارقملسو هيلع هللا ىلص النبيملسو هيلع هللا ىلصلمشيء يدؿعمىمفارقة كمما فارقيا،، ناقتيا لعنتأمرأة عندما تو،

                                           

(ٔ ركاه( صحيح البخاري البخارؼ، ،كتاباأليمافكالنذكر، رقـ: طعامو، حـر الطبرؼ،.ٔٗٔ،صٛ،ج:ٜٔٙٙبابإذا
 .٘ٚٗ،صٖٕ،ججامع البيان

 .ٔ٘،صٛ،جالبرىان في تفسير القرآن.البحراني،ٖٚٙ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)



ٔٙ٘ 

 

-عميالسبلـ-لـيفارؽعائشةرضيهللاعنيابلبقيمعياإلىأفتكفي،كالنبيملسو هيلع هللا ىلص(1)كأمرىابمفارقتيا
عنةأصبًل.ثبتإنعداـالمَّ،كىذايُفيحجرىا

 رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يقُّاآلية الثاني: قولو تعالى: 

 [.ٓٔ]التحريـ:َّين ىن نن من زن

عمىفبلنةفيماأتتفيطريقإالالفاحشة،كليقيمفالحدّ«فخانتاىما»قاؿالقمي:"كهللاماعنىبقكلو
لؾأفتخرجيمفاأرادتأفتخرجإلىالبصرةقاؿلياطمحة:اليحلّالبصرة،ككافطمحةيحبيا،فممّ

،فزكجتنفسيامفطمحة" فيقكلوكتابعىاشـُ (2)غيرمحـر القميَّ .(3)البحراني 
(4)كنقلالحكيزؼفيتفسيرهبعدأفأكردركايةالقميركايةعفالكمينيبسندهكفييا"عفرجلعفزرارة

:قدكافرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوتزكج،كقدكذكرحديثًاطكيبًليقكؿفيوعفأبيجعفر
 لكطما نكحكامرأة إفّكافمفأمرامرأة قمت: صالحيف، تحتعبديفمفعبادنا كانتا قد إنيما كاف،

ماىيتحتيدهكىيمقرةبحكمومقرةبدينو،قاؿ:رسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوليسفيذلؾبمنزلتيإنّ
.(5)مايعنىبذلؾإالالفاحشة"﴿فخانتاىما﴾:فقاؿلي:ماترػمفالخيانةفيقكؿهللا

،وخركجياإلىالبصرةكمفالركايةكمفقكل،فبلنةفظاىرمفتصفحكتبيـافيركايةالقميأماقكلو
يقصدالطاىرةأمناعائشةرضيهللاعنيا.أّنو

قاؿنعمةهللاالجزائرؼمعمقًاعمىركايةالقمي:"أقكؿركؼىذاالحديثفيالكافي،ككثيرمفأصحابنا
.(6)كىكمجرداستبعادالدليلعميو"أعرضعفقبكلو،كاستنكفعفسماعو،

كالردعمىىذهالركايةمفعدةأكجو:
.لعدـقبكلياياركيتمفغيرسندكىذاكاؼأكليا:أنّ
ليا.ىعدـقبكليـبعضعمماءالشيعةأعرضكاعنياكماقاؿالجزائرؼ،كىذايدؿعمثانييا:أفَّ
أفَّ لىدعكتوأمرٌالنبيزكجكقكعالفاحشةمفثالثيا: الكفرأمَّ،يسيءإليوكا  فميسكذلؾا عفابفف،

                                           

 .ٕٗٓٓ،صٗ،جٜٕ٘٘بركالصمةكاآلداب،بابالنييعفلعفالدكابكغيرىا،رقـ:كتابالصحيح مسمم،ينظر:مسمـ،(ٔ)

 .ٖٚٚ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)

 .ٕٙ،صٛ،جالبرىان في تفسير القرآن(البحراني،ٖ)

يفمفالمكثريفلمركايةعنددمحمالباقركجعفرالصادؽيكثقوكثيرمفالشيعة،كنسبليـالكثيرمفع(ىكزرارةبفأٗ)
الغرائب،يكثقوكثيرمفالشيعةألنومفالمكثريفلمركايةكالثابتفيكتبالشيعةأفجعفرالصادؽلعنوكأمربعدـ

رالصادؽفقدركؼفيرجاؿالكشيعفزرارةأنواألخذمنوككصفوبالكذب،ككذلؾفإفزرارةيعترؼبكرىولجعف
،ٔجاختيار معرفة الرجال)رجال الكشي(، قاؿرحـهللاأباجعفرأماجعفرفإففيقمبيعميولعنة.ينظر:الطكسي،

 بالترتيب.ٖٔٙ.صٖٙٙص

 .ٖٚٚ،صٗجن، نور الثقمي.الحكيزؼ،٘٘٘،صٕجكتاباإليمافكالكفر،بابالضبلؿ،،الكافي(ينظر:الكميني،٘)

 .٘ٙٔ،ص٘،جعقود المرجان في تفسير القرآن(الجزائرؼ،ٙ)



ٔٙٙ 

 

 قط»عباسرضىهللاعنيما نبي بغتامرأة الرازؼ:""(1)«ما ،قاؿ الكفر،خيانتيما: خفاؤىما كا  نفاقيما
كامرأةلكطكانتتدؿعمىنزكؿضيف،ولمجنكفكتظاىرىماعمىالرسكليف،فامرأةنكحقالتلقكموإنّ

.(2)"إبراىيـ،كاليجكزأفتككفخيانتيمابالفجكر
كسيأتيفيتطييرعائشةفيحادثةاإلفؾنزلتاآلياتالكريمةأفّ:)كىكالقاطعفيىذهالقضية(رابعياً
ذكرىا.


 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱٱ:اآلية الثالثة: قولو تعالى

[ٖٓ]األحزاب: َّ جكحك
  تفسيره: ركػالقميفي قاؿ:بسنده عفحريز عبدهللا"عفحماد قكؿهللاسألتأبا :عف
َّ جكحك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّ ٖٓ]األحزاب: الفاحشة[ قاؿ:

.(3)الخركجبالسيف"
ركػاالسترآبادؼفيكتابو:"قاؿدمحمبفالعباسرحموهللاحدثناالحسيفبفأحمدعفدمحمبفعيسى

قاؿليأتدرؼماالفاحشةالمبينة؟قمت:ال،عفيكنسعفكراـعفدمحمبفمسمـعفأبيعبدهللا
.(4)يعنيأىلالجمل"قاؿ:قتاؿأميرالمؤمنيف

عنياىيالمقصكدةحسبماركػالقميكاالسترآبادؼ.عائشةرضيهللاكالظاىرأفّ
فاآلياتتتضمفكالقتاؿ؛،كالسيف،عفالحربيككفأبعدماوأنّكالناظرفيسياؽاآلياتالكريمةيدرؾ

العفّ جانب النبيملسو هيلع هللا ىلصفي لنساء هللاكرسكلو،،كالتكبة،كالتقكػ،كاإليماف،كالطيارة،ةتكجييات كطاعة
غريبعمىالسياؽمقحـ.كتفسيرالشيعة

،أباعبدهللاجفاهالنجاشيركػأفَّكركايةالقميفيياحريزبفعبدهللا؛كرغـتكثيقالشيعةلوإالأفَّ
:لـيسمعمفأبي(5)أباعبدهللاحجبوعنو،كقاؿصاحبخبلصةاألقكاؿ:"قاؿيكنسكركػالكشيأفَّ

مانسبوإلىأبيعبدهللاكثير!!!.كمفاطبلعيعمىكتبيـفإفَّ(6)عبدهللاإالحديثيف"

                                           

-،مكتبةالرشيدتفسير الصنعاني،ق(ٕٔٔ(أخرجوعبدالرزاؽكالطبرؼ،ينظر:الصنعاني،عبدالرزاؽبفىماـ)ت:ٔ)
 .ٜٛٗ،صٖٕ،ججامع البيان.الطبرؼ،ٖٓٔ،صٕق،جٓٔٗٔالرياض،

 .ٜٖٓ،ص٘ٔج،مفاتيح الغيبالرازؼ،(ٕ)

 .ٖٜٔ،صٕجتفسير القمي، (القمي،ٖ)

 .ٕٔ٘،صٙجالبرىان في تفسير القرآن، .البحراني،٘ٗٗ،صٕ،جتأويل اآليات الظاىرة(االسترآبادؼ،ٗ)

ومعركؼعند(ىذاأكؿمكضعيذكرفيويكنسفيكتابالحميبذكرهبقكلو:"كقاؿيكنس"كلـيذكراسموكامبًل،ككأنَّ٘)
 ،كلـأعرفو.الشيعة

 .ٔٙ،صخالصة األقوال(ينظر:الحمي،ٙ)



ٔٙٚ 

 

.(1)أماركايةاإلسترآبادؼففييادمحمبفعيسى،كىكضعيفضعفوشيخالطائفةالطكسي


 وفضمين بين تفاسير أىل السنة والشيعة. المسألة الثانية: اآليات الدالة عمى عدالة نساء النبي 
عمىأخطاءكقعتمنيفكمافيكماكردتآياتفيالقرآفالكريـتعاتببعضأزكاجالنبي

كذلؾكردتآياتتبيففضلأزكاجالنبي التحريـ، كتكرميفكترفعمفمكانتيففيالمجتمعسكرة
فأفيشكؾمنصكاليمكفلبعضياتدؿداللةقاطعةصريحةعمىعدالةأزكاجالنبيالمسمـ،بلإفَّ

فيداللتياكماسيأتي.
تعالى:الداللة األولى:  قكلو مف  َّحس جس جخمخ مح جح مج حجُّٱكتؤخذ

:قاؿالطبرؼفيتفسيرهليذهاآلية[ٙ]األحزاب: ،(2)عمىالمؤمنيفكحرمةأمياتيـحرمةأزكاجالنبيإفَّ
فادةاآليةيتعدػالحكـبتحريـأزكاجالنبي عمىالمؤمنيف،كلككانتالقضيةفقطالتحريـالكتفيكا 

 خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ معُّبقكلوتعالى
كماينبغيلكـأفتؤذكارسكؿهللا،كمايصمحذلؾلكـ،كما [ٖ٘]األحزاب:َّحمخم جم هل مل

 .(3)موينبغيلكـأفتنكحكاأزكاجومفبعدهأبدًاألنيفأمياتكـ،كاليحللمرجلأفيتزكجأ
أزكاجالنبي أفَّفإعطاء كمعمكـ مفشأنيفكمنزلتيف، رفع الشريعةكصفأمياتلممؤمنيفىك

األـّ ينسحبعمىأميات،ىاكبرّأكجبتاحتراـ ينطبقعمىاألـ كما بنصكصكثيرة، كحسفمعاممتيا
المؤمنيف،بلإنيفُيقدَّمف،كذلؾيستفادمفإضافةاألمياتإلىالمؤمنيف،فكجكدكصفااليمافيشعر

 جسُّ كأناسيتصفكفبصفاتعالية،قاؿابفكثيرفيقكلوتعالى،يفأمياتلمجتمعمؤمفبأنّ
كمف(4)كاإلعظاـ،كلكفالتجكزالخمكةبيف"،ةكاالحتراـ،كالتكقيركاإلكراـ:"أؼفيالحرمَّحس

،فعبلقتيفبالنبيككنيفأزكاجنبيناالكريـملسو هيلع هللا ىلصفبرىفكالدفاععنيفكعفعرضيفىكدفاععفالنبي
بلمستمرة بكفاتو؛ منتيية لمنبي،غير كذلؾإكرامًا أبدًا؛ هللانكاحأزكاجو تحريـ إلى ،كانظر

.فيالجنةليففياآلخرةكىكصحبةالنبييفيـمنوكجكدعكضٍكتحريـالزكاجعمييفبعدالنبي


                                           

،تحقيق:جكادالقيكمياألصفياني،مؤسسةرجال الطوسي،ق(ٖ٘ٛ(ينظر:الطكسي،شيخالطائفةأبيجعفر)ت:ٔ)
 .ٖٔٙق،ص٘ٔٗٔقـ-النشراإلسبلمي

 .ٜٕٓ،صٕٓ،ججامع البيان(ينظر:الطبرؼ،ٕ)

 .ٖٙٔ،صٕٓج،جامع البيان(ينظر:الطبرؼ،ٖ)

 .ٖٓٗ،صٙ،جتفسير القرآن العظيمابفكثير،(ٗ)



ٔٙٛ 

 

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئٱُّالداللة الثانية: وتؤخذ من قولو تعالى: 
 حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت
كاآليةصريحةبيفخياريف؛األكؿ:[ٜٕ-ٕٛ]األحزاب:َّمظ حط مض خض حض جض مص خص

الحياةالدنياكزينتيا.
كالثاني:ىكاختيارهللاكرسكلوكالداراآلخرةكذلؾبالصبرعمىالحياةالتييعشنيامعالنبيصمىهللا

رسكلوكالداراآلخرةلقاءرضكافهللاكثكابو،كقداخترفهللاك،عميوكسمـبمافييامفقمةالمتاعالدنيكؼ
الّ،،كاختيارهللاكرسكلواليخرجعفاإلحساف(1)عمىالحياةالدنيا يككفاإلحساف،قاؿالفخرماذاكا 

اختيارهللاكرسكلوكالدارفياختيارالنبيبأفّكذلؾإعبلـٌليفَّّٱحس جس مخ مبٱُّ":الرازؼ
أؼلمفعملصالحًامنكف،َّٱخض حض جض مص خص ُّكىذهالثبلثةىيالديف،كقكلو:،اآلخرة

كقكلو:تردفهللاكرسكلوكالداراآلخرةفيومعنىاإليماف،كقكلو:لممحسناتلبيافاإلحسافحتىتككف

 َّ يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ٹٱٹٱُّٱٱاآليةفيالمعنى،كقكلوتعالى:
بالجنة،كيمكفاعتباراآليةبشرػألزكاجالنبي،عظيماًليفأجراًهللاأعدَّ.كبذلؾفإفَّ(2)["ٕٕ]لقماف:

هللاعمىنبيوالزكاجعمييفّ  زب ربٹٱٹٱُّ،أكاستبداليفَّ،كمفأكؿالمكافآتليففيالدنياأفحـر
 ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
رضكف،كلكلـيكفعمىخيرلماأبقاىفهللا،[ٕ٘]األحزاب:َّىكيك مك لك اك يق ىق

ضمفالبيتالنبكؼ،قاؿابفعطية:"اليحللؾالنساء"اليحللؾالنساءقائيفأزكاجًالوعمىنبيوإب
يؤتييفمفالكصل اختيارىفهللاكرسكلوكرضاىفبما كقكلو:،كالحرماف،كالنقص،كاليجراف،مفبعد

لجازأفيطمقالكلّنت مت زت رت﴿ لككافجائًزا إذ أف﴾يفيدحرمةطبلقيف؛ كبعدىفإما ،
كالنكاحفضيمةاليتركياالنبيصمىهللا،فإفلـيتزكجيدخلفيزمرةالعزاب،اليتزكجتزكجبغيرىفأكي

                                           

قالت:لماأمرالرسكؿملسو هيلع هللا ىلصبتخييرأزكاجوبدأبي،فقاؿ:"إنيذاكرلؾأمرًافبل(ركػالبخارؼأفعائشةزكجالنبئ)
بفراقو،قالت:ثـقاؿ"إفهللاجلعميؾأفالتعجميحتىتستأمرؼأبكيؾ"قالت:كقدعمـأفأبكؼلـيككنايأمراني

("قالت:فقمتٕٛثناؤهقاؿ)ياأيياالنبيقلألزكاجإفكنتفتردفالحياةالدنياكزينتيا(إلى)أجراعظيما()األحزاب:
أخرجومثلمافعمت"ففيأؼىذاأستأمرأبكؼ،فإنيأريدهللاكرسكلوكالداراآلخرة،قالتثـفعلأزكاجالنبي

،ٙ،جٙٛٚٗ،كتابتفسيرالقرآف،بابإفكنتفتردفهللاكرسكلو،رقـ:صحيح البخاري ارؼكمسمـ،ينظر:البخ
إالبالنية،رقـ:صحيح مسمم.ٚٔٔص ،ٕ،ج٘ٚٗٔ،كتابالطبلؽ،باببيافأفتخييرامرأتواليككفطبلقًا
 .ٖٓٔٔص

 .٘ٙٔ،صٕ٘،جمفاتيح الغيب(الرازؼ،ٕ)



ٜٔٙ 

 

 تدؿداللةظاىرةعمىتعديلهللاليف.،فيذهاآليةأيضاً(1)عميوكسمـ"

 

 يل ىل مل خلُّالداللة الثالثة: وتؤخذ من حادثة اإلفك وما نزل فييا من آيات، قال تعالى: 
 ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم
.بدأتحادثةاإلفؾفيطريقالعكدةمفغزكةبنيالمصطمقسنة[ٔٔ]النكر: َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

األقكاؿ ستعمىأكثر خمسأك أك خاضمفخاضفيعرضالنبي(2)أربع كفييا ،في كتكمـ
كالتفسير،كأنزؿهللاثمانيعشرةآيةمفعندهتبرغ،كالحديث،عائشةفيحادثةمشيكرةفيكتبالسيرة

فكاً .(3)أمناعائشةرضيهللاعنياممانسبإليياكذبًاكا 
اإلفؾأبمغمايككف:كمفالجميلماقالوالرازؼفيتفسيرهلآليةالسابقةكتعميقوعمىحادثةاإلفؾ،قاؿ

أفَؾبوعمىعائشةرضيهللاعنيا،ككصفباإلفؾالمرادمامفالكذبكاالفتراء،كأجمعالمسممكفأفَّ
المعركؼمفحاؿعائشةرضيهللاعنياخبلؼذلؾلكجكه:ألفَّ
ككنيازكجةلمرسكؿالمعصكـيمنعذلؾ؛فالفجكرمفالمنفراتلمدعكةبخبلؼالكفركىكماكانت-ٔ

عميوزكجتانكحكلكطعمييماالسبلـ.
الصكفكالبعدعفمقدماتالفجكرلذلؾكجبإحسافالظفبيا.المعركؼمفحاؿعائشةأفَّ-ٕ
فميذهالقرآئفكاف،ـالعدكالمفترؼضربمفاليذيافالقاذفيفكانكامفالمنافقيفكأتباعيـ،ككبلأفَّ"-ٖ

الفسادقبلنزكؿالكحي .(4)"ذلؾالقكؿمعمـك
،كيدينكفبو،كىذامايقكلوأىلالسنة،فالمجمععميوأفاآليةنزلتلتبرئةعائشةرضيهللاعنيا

كالتفسير.،كالحديث،كتشيدلواألدلةمفكتبالسيرة
اآليةنزلتفيإفَّاماجاءعندالشيعةفيتفسيراآليةفيخالفالمشيكرالمعركؼ،كذلؾبقكليـأمّ

بالزنا،تبرئةماريةال  جم يل ىل مل خلُّ: "قاؿالقميفيتفسيرهقبطيةمفاتياـعائشةليا
يانزلتفيعائشةكمارميتالعامةرككاأنَّ[إفَّٔٔ]النكر:َّ ينجه ىن من خن جنحن يم ىم مم حمخم

                                           

 .ٚٚٔ،صٕ٘جرر الوجيز، المح(ابفعطية،ٔ)

(قاؿالبخارؼ:"قاؿابفإسحاؽ:كذلؾسنةستكقاؿمكسىبفعقبة:سنةأربعكقاؿالنعمافبفراشدعفالزىرؼٕ)
،كتابالمغازؼ،بابغزكةبنيالمصطمق،صحيح البخاري كافحديثاإلفؾفيغزكةالمريسيع".ينظر:البخارؼ،

ص٘ج عركة٘ٔٔ، عف الطبرؼ كنقل أنَّ. كالكاقدؼ ينظر: خمس. سنة كثيريا ابف جالبداية والنياية، ،ٗ،
 .كقدسرداألقكاؿفيسنةغزكةبنيالمصطمقكىيعمىأبعدقكؿسنةستةلميجرة.ٛٚٔص

،كتابالشيادات،بابتعديلالنساءبعضيفصحيح البخاري (ينظر:قصةحادثةاإلفؾكاممةمفركايةعائشةفيٖ)
 .ٖٚٔ،صٖ،جٕٔٙٙبعضا،رقـ:

 .ٖٖٛ،صٖٕجمفاتيح الغيب، (الرازؼ،ٗ)



ٔٚٓ 

 

يانزلتفيماريةالقبطيةكمارمتيابويـرككاأنَّاالخاصةفإنَّكأمَّ،بوفيغزكةبنيالمصطمقمفخزاعة
جعفر .(1)كالمنافقات"عائشة قاؿ:سمعتأبا ىمؾإبراىيـبفثـركػبسندهعفزرارة يقكؿ:لما

رسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوحزفعميوحزًناشديًدا،فقالتعائشة:ماالذؼيحزنؾعميو؟ماىكإالابف
صمكاتهللاجريج،فبعثرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوعميًّاصمكاتهللاعميوكأمرهبقت مو،فذىبعميٌّ

فيحائٍط،فضربعمىبابالبستاففأقبلجريٌجلوليفتحالباب، عميوكمعوالسيف،ككافجريجالقبطي 
كلـيفتحبابالبستاف،فكثبعمي،فممارآػعميًّاصمكاتهللاعميوعرؼفيكجيوالغضبفأدبرراجع

ككلىجريٌجمدبرًا،فمماخشيأفيرىقوصعدفينخمٍة،كصعد،عمىالحائطكنزؿإلىالبستافكاتبعو
عميوالسبلـفيأثره،فممادنامنورمىبنفسومففكؽالنخمة،فبدتعكرتو،فإذا ليسلومالمرجاؿعميٌّ

كالمالمنساء، إلىالنبيصمىهللاعميوكآلوفقاؿ:كالذؼبعثؾبالحقمالومالمرجاؿفانصرؼعميٌّ
.(2)الومالمنساء،فقاؿرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو:الحمدالذؼيصرؼعناالسكءأىلالبيت"كم
يانازلةفيتبرئةماريةالقبطيةمفاتياـعائشةليابالزنا،فمكقفمفسرؼالشيعةمفاآليةأنّإذف

كحده؛فقدصرحبأنّ قصدالشيعة،ككذلؾتبعوعميوعمماءيارؤية"الخاصة"كيكىذاالمكقفليسلمقميِّ
.(3)الشيعة


 ورد: مناقشة

الفريقافعمىأفّ النبييجمع إحدػنساء فيتبرئة عقبحادثةاآلياتنازلة الزنا تيمة مف
ُقِذَفْتإحدػنسائو،فبلحاجةلمتكسععماذكرتوفيإثباتداللةاآلياتعمىالتبرئةمف كقعت،كفييا

الزنا،فاآلياتكاضحةالداللةكالنزاعفيداللتيا.
المتيمةأـإبراىيـماريةالقبطيةاليمكفقبكلولعدةأسباب:كالقكؿبأفَّ

عائشة،كقدكىذامردكدبتزكيةالنبي،بالقذؼ-رضيهللاعنيا-يةاتياـعائشةتضمنتالركا -1
ياعائش،»تظيرفضمياكمنزلتيا،كمنياالحديثالمتفقعميوكردتأحاديثكثيرةعفالنبي

فضلعائشةعمىالنساءكفضلالثريدإفّ:»،كمنياأيضاً(4)«ياعائشىذاجبريليقرئؾالسبلـ

                                           

 .ٜٚ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٔ)

 .ٜٜ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)

،٘،جالبرىان في تفسير القرآن(فقدجمعالبحرانيالكثيرمفأقكاؿعممائيـالتيتتبنىىذاالقكؿ،ينظر:البحراني،ٖ)
 .ٜٖٙص

البخٗ) ركاه ) رقـ: بابفضلعائشةرضيهللاعنيا، .ٜٕ،ص٘،جٖٛٙٚارؼفيصحيحو،كتابأصحابالنبي،
 .ٜٙٛٔ،صٗ،جٕٚٗٗكركاهمسمـفيصحيحو،كتابفضائلالصحابة،بابفضلعائشةرضيهللاعنيا،رقـ:



ٔٚٔ 

 

محاؿفيحقعائشة(1)«الطعاـعمىسائر بنصالقرآفكىذا الشيادة كالقاذؼفاسقمردكد ،
رضيهللاعنيا.

عمىعائشة)حدالقذؼ(فمـبالتقصيرفيإقامةالحدّاتياـعائشةبقذؼماريةاتياـلمنبي -2
 .القذؼعمىعائشةأكتحدثبوأصبلًوأقاـحدّيردعفأحدأنّ

تاريخ -3 المعركؼ يمف التاريخًا كتب في جاء ما بنيأفَّ،كالحديث،كالسيرة،كحسب غزكة
أكالسادسةعمىأبعد،أكالخامسة،المصطمقالتينزلتعقبيااآلياتكقعتفيالسنةالرابعة

بعثو(2)احتماؿ لومفالمقكقسممؾمصرفكافذلؾبعد ماريةعميوككانتميداة قدكـ أما ،
،كعميوفكيف(3)لميجرةكلممكؾكاألمصارككافذلؾسنةسبعأكثمافٍرسائلالدعكةإلىالرسائل

 تتيـعائشةماريةقبلأفتعرفيا؟؟؟
عائشةىيالتياتيمتماريةبالزف،إذفكيفيتيمكفعائشةأنَّياىيالتي -4 مادامكايقكلكفأفَّ

 زنت؟
فيكؿنساءالنبيكدخ،عدالةأىلالبيتكلمف:عمىالتيسبقعرضياداللةآيةالتطيير -5

 عمىطيارتيفكعفتيفكعدالتيف.،كىذاذلؾيدؿأىلالبيت
عبدهللاقاؿعنواأبأفّكزرارةسبقبياف،ةمفطريقزرارةعفأبيعبدهللاركايةالقميمركي -6

،كأفأفيخكضفيعرضجدهالنبيمفينزهعنياجعفرالصادؽك،فركايتوساقطة،كذاب
 كالعقل.،كالتاريخ،كبلمًااليقبمودليلينسبألمو

7-  كيخالفيخالفأنَّو ىكمعركؼكمشيكرفيالسيرمفأفّأسبابالنزكؿالثابتة، الحادثةما
 مرتبطةبعائشةرضيهللاعنيا.

فيشرحولنيجالببلغةكىكيتحدثعما-عمىالرغـمفتشي عو-ابفأبيالحديدماشيدبو -8
اآليات،كعفبراءتيافيسكرةالنكر:"كقكـمفالشيعةزعمكاأفَّهللاعنيارضيبيتتبوعائشة

نَّ كا  فييا، تنزؿ لـ النكر سكرة في القبطيالتي مارية أنزلتفي األسكدما مع قذفتبو كما ة،
يعمـضركرةمفاألخبارالمتكاترة"،القبطي .فيذا(4)كجحدىـإلنزاؿذلؾفيعائشةجحدلما

                                           

،ٗ،جٖٕٔٗهللاتعالىعنيا،رقـ:،بابفضائلخديجةرضيملسو هيلع هللا ىلص(ركاهمسمـفيصحيحو،كتابفضائلالصحابةٔ)
 .ٙٛٛٔص

بيركت،-،تحقيق:مارسدفجكنس،داراألعمميٖ،طمغازي الواقدي ،ق(ٕٚٓ(ينظر:الكاقدؼ،دمحمبفعمر)ت:ٕ)
.كقدذكراألقكاؿفيسنةحدكثيا.ٜٕٚ،صٖ،جالسيرة النبوية.ابفكثير،ٗٓٗ،صٔـ،جٜٜٛٔ

 .ٕٙٓ،صٗجالبداية والنياية، ،بفكثير(اٖ)

(ٗ بفىبةهللابفدمحم)ت: الحميد عبد ابفأبيحديد، )ٙ٘ٙ الفضلٕ،طشرح نيج البالغةق(، تحقيق:دمحمأبك ،
كالنشر لمطباعة اسماعيمياف مؤسسة نشر: إعادة الحمبيكشركاه، البابي عيسى الكتبالعربية إحياء دار إبراىيـ،

 .ٖٕص،ٗٔ،جٜ٘ٙٔكالتكزيع،



ٕٔٚ 

 

 كبلميـأنفسيـ.شاىدمف
كيثبفماكردعندأىلالسّنةفينزكؿاآليات،"فيآياتاإلفؾلشيعةبطبلفماجاءعند"اكبيذايثبت

كأنيافيبراءةعائشةرضيهللاعنيا.
 

 ُأمنا عائشة رضي هللا عنيا بالزنا:  مسألة: ىل اتيم الشيعة حميمة رسول هللا 
االتياـصراحة،كعائشة،فيالصحابةمفخبلؿتصفحيلتفاسيرالشيعةرأيتالطعفَ كحفصة،أما

يازكجتنفسيامفبالزنافحتىاآلففيتفاسيرالشيعةلـأجدغيرركايةالقميالتيسبقذكرىاكىيأنَّ
سنكاتعفسبالشيعةنت،كنحفنسمعمنذطمحةكسيقاـالحدعمييا،كنقمياعنوبعضمفسرييـكمابيّ

1)لعائشةرضيهللاعنياعبرالفضائياتكخاصةماقاـبوياسرالحبيب عائشةرضيهللاعنيا( بسبِّ
،كخرجتبعدىامظاىراتفيعدةعكاصـإسبلميةـٕٕٔٓفدؾ(التيتبثمفلندفسنةعبرفضائيتو)

وألفكتابًايكب،كفيمُتمفكبلموأنّفيحادثةمعركفة،فرجعُتإلىكبلـياسرالحبيبعمىمكقعيكت
عائشة الكتاب،عف مف األصيمة النسخة عمى ،فحصمت في يقع خبلؿٓ٘ٓٔكىك كمف صفحة،

كجدتيا، جدىا مف بدءًا بصمة، يمتلعائشة ما كل في كطعنًا سبًا مؤله لمكتابكجدتأنو تصفحي
فكافالمدعككعائمتيا....ككصكاًلإلىعائشةكاتِّياميابأشياءيعفال قمـعفكتابتيا،كلكفلمحقيقةكا 

أفّ إال عائشة، في لمطعف الحبيبمندفعًا كموياسر كتابو في أكرده الذؼ تحميبلتو-الكبلـ باستثناء
اسـالكتابيكفيفيالداللةعمافيو،كمصادرهعندالشيعةمنقكؿكمومف-المتحمسةالمندفعةالحاقدة

.(2)جواآلخرلعائشة(())الفاحشة:الكفقدسماه


 خس جس مخ جخ محٱُّالداللة الرابعة: وتؤخذ من قولو تعالى: 

 ،[ٕٙ]النكر: َّمغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض خصمص حص مس

جاءتىذهاآليةفيختاـاآلياتالنازلةفيتبرئةعائشةرضيهللاعنيامفسكرةالنكر،كقدكردعند

                                           

الككيتٔ) دكلة ياسريحيىعبدهللاالحبيبمكاليد عملفيٜٜٚٔ(ىك فيالككيت، السياسية العمـك تخرجمفقسـ ـ،
،كحكـحكـطكيبًلـلسبوأبيبكرٖٕٓٓة،كأعطىدركسفيمساجدكحسينياتالشيعة،سجفسنةفالصحا

ـ،أصدرٕٓٔٓبعبرىاالصحابةسحبتجنسيتوسنةثـأفرجعنوكىاجرإلىلندفكأنشأىناؾقناةفدؾالتييس
".كلومكقععمىاإلنترنتينشرعميوفتاكيوسماه"القطرة"ينظرترجمتو:الفاحشة الوجو اآلخر لعائشةكتابًاسماه"

 https: //www.marefa.org مكسكعةالمعرفةعمىاالنترنت

المؤمنيفكٕ) ياسرالحبيبكبلموعفعرضأـ أسيبقمـ الصكركاألخبلؽ( بأبشع ياسر،،تصكيرىا ينظر:الحبيب،
الميدؼٖ،طالفاحشة الوجو اآلخر لعائشة خداـ صٕٔٔٓلندف،-،ىيئة ٕٜٛ،صٕ٘ٛ،صٖٔٛ،ص٘٘ٗـ،

 كالكتابكموسبكقذؼ.



ٖٔٚ 

 

:ماكى،فيمعناىاقكالفالمفسريف
كاألفعاؿ،كاختمفكافقاؿبعضيـ:،يااألقكاؿالطبرؼعفابفعباسكمجاىدكقتادة:بأنَّركاهمااألكؿ:
،لكجوبيذاا،كىـليا،فييليـ،كاألفعاؿالخبيثةاليقكلياكاليرضاىاإالالخبيثكفمفالناس،الكممات

،بالخبيثيفمفالناسكقاؿبعضيـالكمماتكاألفعاؿالتميقكتمصقعندرميالراميكقذؼالقاذؼإال
ىيقذؼعائشة،كاألقكاؿالطيبةىناىيىناالمقصكدة"خبيثةالكاألقكاؿ"،بيذاالكجو،كىـليا،فييليـ

كمماتمنكرؼاإلفؾ.
كىكقكؿ،باتمفالنساءلمطيبيفمفالرجاؿالخبيثاتمفالنساءلمخبيثيفمفالرجاؿ،كالطيالثاني:أفَّ

.(1)زيدبفأسمـ،كبوقاؿأبكحيافكاأللكسي
قاؿالطبرؼ:"كأكلىىذهاألقكاؿفيتأكيلاآليةقكؿمفقاؿ:عنىبالخبيثات:الخبيثاتمفالقكؿ،

القكؿ،ىـبياأكلى؛كذلؾقبيحوكسيئولمخبيثيفمفالرجاؿكالنساء،كالخبيثكفمفالناسلمخبيثاتمف
كالطيباتمفالقكؿ،كذلؾحسنوكجميمولمطيبيفمفالناس،كالطيبكفمفالناسلمطيبات،ألنيـأىميا

يـأىمياكأحقبيا.مفالقكؿ؛ألنَّ
نَّ القكؿأكلىبتأكيلاآلية؛ألفاآلياتقبلذلؾإنماجاءتبتكبيخهللالمقائميففيعائشةكا  ىذا قمنا ما

خبارىـماخصيـبوعمىإفكيـ،فكافختـالخبرعفاإلفؾ،كالراميفالمحصناتالغافبلتالمؤمن ات،كا 
.(2)مفالخبرعفغيرىـ"شبوأكلىالفريقيفباإلفؾمفالراميكالمرميبو،أ

كافالمقصكدأيَّ كانتا فإنَّسكاء األشخاص، فيكبلالحاليفتبيفأفَّاألقكاؿأـ ،الطيباتلمطيبيفيا
أفّـأكافقكالًأكالطيبيفلمطيبات،سكاء مفأشرؼالطيبيففالذؼيناسبوىكالنبيشخصًا،كبما

نّ،يفطيباتفيفمبّرآتمفالكمماتالخبيثةالكبلـالطيبكالنساءالطيباتكىفأزكاجو،كألنّ ماليفكا 
مفاآلية،الطيب تبله ما ىذا ،كيؤكد تعالى: قكلو تبشيرَّٱمضحط خض حض جضُّكىك تبعيا بل
عرضو،كالجنة،بالمغفرة ُتحدِّثفي رضيهللاعنيا،لمف عائشة بقكلو،كىما المعطل، بف كصفكاف
.َّٱخصمص حصُّقكلو:بعدَّمضحط خض حض جضُّكقكلوَّجغ مع جع مظُّتعالى:
الطيباتمفالنساءلمطيبيفمفالرجاؿ،كالأحدأطيبكالأطيروتعالىبيفأفَّالفخرالرازؼ:"كأنَّقاؿ

إالطيبات،ثـبيفتعالىأفَّ يعنيَّجغ مع جع مظُّمفالرسكؿ،فأزكاجوإذفاليجكزأفيكفَّ
براءةمفهللاكرسكلوكرزؽكريـفياآلخرة،كيحتملأفيككفذلؾخبرًامقطكعًابو،فيعمـبذلؾأفأزكاج

                                           

ينظر:ٔ) ) عرابوالزجاج، جمعاني القرآن وا  صٗ، ،ٖٛ الطبرؼ، ججامع البيان. صٜٔ، ،ٖٔٗ حياف، أبك البحر .
.ٕٚ،صٛج.المحيط جتفسير البغوي البغكؼ، صٙ، ،ٕٙ كثير. ابف جتفسير القرآن العظيم. صٙ، ،ٖٖ.

 .ٜٕٖ،صٜ،جروح المعانياأللكسي،

 .ٗٗٔ،صٜٔ،ججامع البيان(الطبرؼ،ٕ)



ٔٚٗ 

 

،كنصعميوكثيرمفالمفسريف(1)لصبلةكالسبلـمعوفيالجنة،كقدكردتاألخباربذلؾ"الرسكؿعميوا
.(3()2)كابفكثيركاآللكسي

ىذاماجاءعندمفسرؼأىلالسنةكالجماعة.

:اآلية ما جاء عند مفسري الشيعة في تفسير  


كالنساء،يمزمكنيـكيصدؽعمييـمفقاؿالقمي:"يقكؿالخبيثاتمفالكبلـكالعمللمخبيثيفمفالرجاؿ
.(4)قاؿ:كالطيبكفمفالرجاؿكالنساءمفالكبلـكالعمللمطيبات"

كفييا:،عفالكافيجزءًامفركايةطكيمةبسندهالحكيزؼفقدنقلاكأمأماالعياشيفمـيتعرضلتفسيرىا،
أنتـالطيبكفكنساؤكـالطيباتة:،يقكؿلرجلمفالشيع"عفأبيحمزةقاؿ:سمعتأباعبدهللا

ركايةطكيمةيقكؿ–عمييماالسبلـ-"كفيكتاباالحتجاجلمطبرسيرحموهللاعفالحسفبفعمي...
 حص مس خسُّ:-كقدقاـمفمجمسمعاكيةكأصحابوبعدأفألقميـالحجر-فييا
 َّجغمغ مع جع مظ مضحط خض حض جض خصمص ٕٙ]النكر:  جخ محُّ[.

 َّجس مخ كشيعتؾ، ىؤالء كأصحابؾ أنت معاكية يا كهللا  مس خسُّىـ

[.ىـعمىبفٕٙ]النكر:َّجغمغ مع جع مظ مضحط خض حض جض خصمص حص
.(5)أبيطالبكأصحابوكشيعتو"

ماالركايةاألكلىالتيجاءتعندالحكيزؼعفالكمينيأأماكبلـالقميفيكعاـكالحاجةلمتعميقعميو،ك
فجعفرًاالصادؽخرجعمىقكـمفالشيعةيجمسكففيالمقبرةفمدحيـكبالرجكعإليياكجدتأنياتركؼأ

إلىأفبشرىـككعدىـبالجنة أنتـالسابقكفاألكلكف... حتىقاؿليـ عظيمًا مف(6)مدحًا كردفييا ،كما
عمىأناسغيرمعركفيفىكتحريفلمعانيالقرآف نزاليا فيفضائلالصحابةكا  تأكيللآلياتالنازلة

ومثلجعفرالصادؽ.يجلعن
فالركايةطكيمةجدًاركاىاالطبرسيبدكفإسناد،كفييا(7)نقموالحكيزؼعفالطبرسيفياالحتجاجأماما

                                           

 .ٜٕٗ،صٔٔ،جمفاتيح الغيب(الرازؼ،ٔ)

 .ٕٖٙ،صٜ،جروح المعاني(األلكسي،ٕ)

 .ٖٖ،صٙ،جالعظيمتفسير القرآن (ابفكثير،ٖ)

 .ٔٓٔ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٗ)

 .٘ٛ٘،صنور الثقمين(الحكيزؼ،٘)

 .ٓٙٔ،صٛجكبلـعميبفالحسيف،حديثالصيحة،،الكافي(ينظر:الكميني،ٙ)

 .٘ٔٗ،صٔ،جاالحتجاج(الطبرسي،ٚ)



ٔٚ٘ 

 

عنوالحسفسبطالنبيفيمعاكيةكعمركبفالعاصمفالكبلـالساقط .كغيرىما،كىذاكبلـُيَجل 
فييركايةساقطة.

 

النبيلة الخامسةالدال  نساء ،كفضميفعمىعدالة تعالى:  مل يك ىك مكُّكىيقكلو
 [.ٖٗ]األحزاب: َّري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل

آيات-مفآياتالقرآفالكريـكمفالسنةيذكرهالنبيمافياآليةتككيلكتكجيومفهللاليفبتبميغ
 إلىالناس.،-(1)كالحكمةالسنة،هللاالقرآف

قاؿابفالعربي:"أمرهللاأزكاجرسكلوبأفيخبرفبماأنزؿهللامفالقرآففيبيكتيف،كمايريفمفأفعاؿ
.(2)كأقكالوفييف؛حتىيبمغذلؾإلىالناس،فيعممكابمافيو،كيقتدكابو"النبي

فإذصيركففيبيتأحدىا:اذكرفنعمةهللاعميك،يحتملثبلثةمعافٍ«الذكر»لفعكقاؿالقرطبيبأفّ
تتمىفيياآياتهللا،كالثانياذكرفآياتهللاكتفكرفبياكاتعظف.

أفيخبرفبمابمعنىاحفظفكاقرأف،كىكأمرمفهللافأمرهللا«اذكرف»أماالثالثكىكالشاىد:
لؾإلىالناس،،كيسمعفمفأقكالوحتىيبمغفذينزؿمفالقرآففيبيكتيف،كمايريفمفأفعاؿالنبي

.(3)فيعممكاكيقتدكا
هللاعمييف، نعمة بذكر فأمرىف كاألكلى األصح ىك بل مجتمعة، الثبلثة المعاني إرادة مف مانع كال

كبالعملبيذهالنعمةكتبميغيالمناس،ككلىذايستفادمفلفعالذكرفبلتناقضبيفالمعانيالثبلثة؛بل
".كيؤيدىذافكتبميغالقرآفلمناسداخلضمفقكلو"اذكرنعمةهللاعمييفىيمتكاممةمتبلزمة،فتذكر

أؼاذكرفلمناسبطريقالعظةكالتذكيرما﴾ ىل مل يك ىك مك ﴿"قكؿاأللكسي:
.(4)يتمىفيبيكتكفمفالقرآفكالحكمة"

نفيٌسفيتفسيراآلية؛فقدبيَّفأفَّ معنىالذكريحملالمعانيالثبلثةالسابقذكرىا،كالبفعاشكركبلـٌ
 ،أؼبمغخبرسجنيكبقائيفيو. َّجح مج حج ُّكاستدؿلممعنىالثالثبقكلوتعالى:

إال غيرىا يتحممو ال ما المحامل ىذه لتحمميا شريف مكقع ىنا الذكر مادة "كمكقع بقكلو: عقب ثـ
.(5)بإطناب"

،دكفأدنىشؾ،ىذهاآليةمفأقكػاألدلةكأصرحيافيعدالةجميعنساءالنبيكبعد،فأرػأفَّ

                                           

.ٕٚٙ،صٕٓججامع البيان، (راجع:الطبرؼ،ٔ)
 .ٖٚ٘،صٖ،جقرآنأحكام ال(ابفالعربي،ٕ)

 .بتصرؼ.ٗٛٔ،صٗٔ،جالجامع ألحكام القرآن(القرطبي،ٖ)

 ٖٓٔ،صٚ،جارشاد العقل السميم(أبيالسعكد،ٗ)

 .ٜٔص-ٛٔ،صٕٕ،جالتحرير والتنوير(ابفعاشكر،٘)



ٔٚٙ 

 

كمفيفبكظيفةالرسل؛كىيالتبميغ،إالأنولـيكحإلييف.فا
يقكؿقائلإفَّ تعديلكقد يمـز فعمىىذا جميعالمسمميفمأمكركفبالتبميغفينصكصالقرآفكالسنة،

كىذااليقكلوأحد.،ىـ،كمؤمنيـكفاسقيـ،عمىالسكاءكر،َبر ىـكفاجرجميعالمسمميففيكلالعص
كثيرًامفبتبميغمايذكرفيبيكتيف،كمعمكـأفَّكالجكاب:أفىذاقياسباطل؛فقدأمرتنساءالنبي

النبي ىفَّاآلياتكالسنةتحّدثبيا كالقادرعمىتبميغيا فالعارؼبيا نساءفيداخلالبيتالنبكؼ،
،فمفىذاالبابيسّمـبعدالتيففيفمكمفاتبتبميغالكحي.النبي

 
 

 عند الشيعة  في اآلية ما جاء
 

أنولـيفسراآليةعمىالرغـمفتفسيرهلسابقتياكتاليتياكقدتبيفكالبدايةمفتفسيرالقميكالعادة،
في)نكرالثقميف(عمىالرغـمفتكسعوأكثر.ككذلؾالعياشيلـيفسرىا،ككذلؾالحكيزؼ(1)مفاآليات

 مفصاحبيوفيالتفسير.
كمفاآلياتالنازلةفي،تيفإلىضركرةاستغبلؿكجكدىففيميبطالكحييَجَّاآليةكَإفَّكقاؿالشيرازؼ

كقريبمنوصاحب)الميزاف(:"كاحفظفمايتمىفي،(2)ىذهالبيكتلئلحاطةبحقائقاإلسبلـكالعمـبيا
.(3)بيكتكفمفآياتهللاكالحكمةكليكفمنكففيباؿحتىالتغفمفكالتتخطيفمماخطلكـمفالمسير"

الشيرازؼكالطباطبائياليعارض قالو فيتفسيرىاكما السنة أىل عند جاء معاني؛ما أحد بلىك
الذكر.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .ٜٗٔ،صٕ،جتفسير القمي(يرجع:القمي،ٔ)

 .ٜٖٕ،صٖٔ،جزلاألمثل في تفسير كتاب هللا المن(ينظر:الشيرازؼ،ٕ)

 .٘ٙٔ،صٙٔجالميزان، (الطباطبائي،ٖ)



ٔٚٚ 

 

 بين تفاسير أىل السنة والشيعة. الفرع الثالث: عدالة أىل الكساء فاطمة وعمي والحسن والحسين 
كأتناكؿىذاالمكضكعفيمسألتيف:


 المسألة األولى: آيات دالة عمى فضل أىل الكساء في تفاسير أىل السنة والجماعة. 

 عدالة عمى الدالة الكاضحة اآليات مف الكريـ القرآف في كجاء الكساء أىل كعمي–منزلة فاطمة
فقدذكركاالركاياتالصحيحة،كىذايتضحمفخبلؿالتفاسيرعندأىلالسنةكفضميـ،-فيكالحسن

كىذايثبتمحبةأىلالسنةآلؿالبيتكلعمي،نزكليافيتفسيراآلياتالمثبتةلعدالةأىلالكساءكأسباب
.بخبلؼمايتيمكفبومفالشيعة
 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خسُّٹٱٹاآلية األولى: 
 َّلكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 .[ٔٙ]آؿعمراف:
دعاأىلنجراف،ككانكامفنصارػالعربإلىاإلسبلـ،فبعثكاكفداًجاءفيسببنزكلياأفالنبي

.(1)عمييـالمباىمةفخافكاكتراجعكاليحاكركه،فنزلتآيةالمباىمةكعرضالنبيإلىالنبي
النبي أراد لما حسيفالحسفكالأفيباىلأىلنجرافأخذبيدكركػالصنعانيفيتفسيرهعفقتادة
.(2)كقاؿلفاطمة:اتبعينا،فممارأػذلؾأعداءهللارجعكا

عفسعدبفأبي،فركػمسمـ(3)دعاعميًّاكفاطمةكالحسنيفمصداقالآليةالنبيكالجميكرعمىأفَّ
،عميًّادعارسكؿهللاَّٱجغ مع جع مظ حطُّٱقاؿ:لمانزلتىذهاآلية:كقاص
.(4)«الميـىؤالءأىمي»كالحسيف،فقاؿ:،كالحسف،كفاطمة

جاءتالركايةبو.،كىكالذؼ(5)كىذاالقكؿىكالمعتمدعندالكثيرمفمفسرؼأىلالسنة
عمىىذهاآلية:"قاؿاألستاذاإلماـ :الركاياتمتفقةعمىأفالنبي(1)كجاءفيتفسيرالمنارتعميقًا

                                           

 .ٕٗ،صٕ،جتفسير القرآن العظيم.ابفكثير،ٗٙ،ص٘،جالبداية والنياية(ينظرالقصةبتفاصيميا:ابفكثير،ٔ)

ىماـ)ت:ٕ) بف عبدالرزاؽ الصنعاني، تفسير ،ق(ٕٔٔ( ،ٔ،طالرزاق الصنعانيعبد الرشيد –مكتبة
 .ٕٕٔ،صٔق،جٓٔٗٔالرياض،

ودعاالخمفاءاألربعةكأبناءىـ،كالمشيكرالمعكؿعميوعندالمحدثيفأنودعاعميًا(قاؿاأللكسي:أخرجابفعساكرأنَّٖ)
 .ٕٛٔ،صٕ،جروح المعانيراجع:األلكسي،كفاطمةكالحسفكالحسيف

 .ٔٚٛٔ،صٗ،جٕٗٓٗابة،بابمففضائلعمي،رقـ:(ركاهمسمـفيصحيحو،كتابفضائلالصحٗ)

،ٛ،جمفاتيح الغيب.الرازؼ،ٜٖٔ،ص٘،جالبسيط.الكاحدؼ،ٚٗٗ،صٔ،جالمحرر الوجيزابفعطية،ينظر:(٘)
 .ٕٛٔ،صٕ،جروح المعانياأللكسي،.ٕٓ،صٕ،جتفسير البيضاوي .ٕٚٗص



ٔٚٛ 

 

«كأنفسنا»عمىفاطمة،ككممة«كنساءنا»كيحممكفكممة،لممباىمةعميًّاكفاطمةككلدييمااختار عمىعميٍّ
عةكمقصدىـمنيامعركؼ،كقداجتيدكافيتركيجيامااستطاعكاحتىفقط،كمصادرىذهالركاياتالشي

ال«كنساءنا»راجتعمىكثيرمفأىلالسنة،كلكفكاضعييالـيحسنكاتطبيقياعمىاآلية؛فإفكممة
يراديقكلياالعربيكيريدبيابنتو،السيَّماإذاكافلوأزكاجكالُيفيـىذامفلغتيـ،كأبعدمفذلؾأف

ثـإفكفدنجرافالذيفقالكا:إفاآليةنزلتفييـلـيكفمعيـنساؤىـ،-عميوالرضكاف-بأنفسناعمي
أفيدعكالمحاجيفكالمجادليففيعيسىمفأىلالكتابكأكالدىـ،ككلمايفيـمفاآليةأمرالنبي

المؤمنيفرجاالًكأطفاالًاًكنساءإلىاالجتماعرجاالً ىك كيجمع إلىهللاكأطفاالًاًكنساء، كيبتيمكف ،-
بما-تعالى كثقتو يقيفصاحبو عمىقكة الطمبيدؿ كىذا يقكؿعفعيسى، الكاذبفيما يمعف بأف
.(3()2)يقكؿ"

 رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئٹٱٹٱُّ: اآلية الثانية
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت
[.ٖٖ]األحزاب: َّ لك اك

في سبقالحديثعنيا اآلية نَّىذه كا  السابق، الفرع السنة أىل اعتقاد إلبراز ىنا أكردىا أىلبفضلما
،كفاطمة،عمي-الكساء -كالحسنيف تعالى: قكلو منيا  يث ىث نث مث زثُّكالشاىد
 .َّ لك اك يق ىق يف ىف

كالحسيف،كالحسف،كفاطمة،أدخلعمياًالنبيكقدنقلأىلالتفسيركالمحدثكفركاياتكثيرةتبيفأفَّ
دخمتعمى"كمنياماأخرجوأحمدفيمسندهعفشدادأبيعمار،قاؿ:،(4)فيكسائوثـتبلىذهاآلية

؟قمت:كاثمةبفاألسقع،كعندهقكـ،فذكركاعميًّا،فمماقامكاقاؿلي:أالأخبرؾبمارأيتمفرسكؿهللا
،قالت:تكجوإلىرسكؿهللا فجمستبمى،قاؿ:أتيتفاطمةرضيهللاتعالىعنياأسألياعفعميٍّ

بيده،حتىدخلكحسيف،كحسف،كمعوعميأنتظرهحتىجاءرسكؿهللا منيما ،آخذكلكاحد
عمىفخذه،ثـلفعمييـكلكاحدمنيما،كحسيناًاًة،فأجمسيمابيفيديو،كأجمسحسنفأدنىعميًّاكفاطم

 -ثكبو كساء قاؿ: -أك اآلية: تبلىذه  ىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّثـ

                                                                                                                                    

 (ىكدمحمعبده.ٔ)

كبوقاؿابفعطية،كعمكميااليطعففينصالحديثكداللتوعمىفضلأىل،هالبغكؼ(كالقكؿبأفاآليةعامةأكردٕ)
.ابفعطية،ٓ٘ٗ،صٔ،جتفسير البغوي ليـعمىأنيـأقربالناسلو،ينظر:البغكؼ،ختيارالنبياالكساءب

 .ٛٗٗ،صٔجالمحرر الوجيز، 

 .ٕ٘ٙ،صٖجتفسير المنار، (دمحمرشيدرضا،ٖ)

 كىيمركيةمفطرؽأخرػ.،كركدىامفطريقمسمـ(سبقٗ)



ٜٔٚ 

 

.(1)"ـىؤالءأىلبيتي،كأىلبيتيأحقالمي[كقاؿ:ٖٖ]األحزاب:َّاكلك يق
الصحابة كالحسنافمفأكاـر كفاطمة منزلة،فعميٌّ أىلالسنة،كفضبلً،كأعبلىـ معتقد ىذا كرتبة،
فييـ.
 ككما فإفَّىك عميًّامعركؼ يرفعكف كيقكل،كالحسنيف،كفاطمة،الشيعة العادية المرتبة فكفكؽ

اآلياتالدالةعمىعدالةىؤالءاألربعةالينازعفيياالشيعة،بليقاتمكفلحصرىابعصمتيـ،كلذلؾفإفَّ
المبحث،كعمىىذافبلخبلؼبيفأىلالس نةكالجماعةمففييـكمابينتفيالمطمباألكؿمفىذا

الشيعةكمفسرييـكبماأفَّ،كالحسيف،كالحسف،كفاطمة،جيةكالشيعةمفالجيةاألخرػفيعدالةعميٍّ
فأرػأنَّكالحسيف،كالحسف،كفاطمة،الينازعكففيعدالةعميٍّ فكؽمنزلتيـ، بليرفعكنيـ ومف،
كالحسيففيتفاسيرالشيعة.،كالحسف،كفاطمة،المفيدىنابيافصكرةعميٍّ


 في تفاسير الشيعة المسألة الثانية: صورة عمي وفاطمة والحسن والحسين 

 
،كالعصمةكماىكمعركؼمرتبة(2)مفالمعمكـقكؿالشيعةبعصمةاألئمةكفاطمةرضيهللاعنيا

الشيعةأكثركاكلذلؾفإفَّ-تنزهصاحبياعفارتكابالمعاصيكىيخاصةباألنبياء-فكؽمرتبةالعدالة
عميٍّ فضل لبياف اآلياتالقرآنية تأكيل القمي،مف لتفسير استقرائي كمف بعدىـ، مف كاألئمة كفاطمة
الباطني التفسير مف اإلكثار فيو البحثكسيمر-كجدت في مر مف،-كما لكثير تخصيصو ككذلؾ

صكصالعامةالكاردةفيالمؤمنيفبأنيامختصةاآلياتعامةالداللةدكفدليل،كذلؾبتأكيلكثيرمفالن
كيقكؿف معو، كاألئمة الشيعةيعميٍّ عمىالسبعيفآيةإفَّبعضعمماء تزيد ،(3)اآلياتفيحقعميٍّ

كاألئكأعتقدأفَّ مةكآؿالمكجكدفيتفاسيرىـأكثرمفذلؾ،بللكجمعماقالوالشيعةأنونازؿفيعميٍّ
تمؾالتفاسير.فييمحظةكلناظركىذا،المئاتالبيتفقديصلإلى

نماتضمفكذلؾالمبالغةفيمكانتيـ كالتفسيراليقتصرعمىتأكيلاآلياتلتنزيمياعمىآؿالبيت؛كا 
كخاصةفيكتاب فيمعظـتفاسيرىـ،كىكفيكتبحديثيـأشدكضكحًا كمنزلتيـ،كىذاكاضحأيضًا

يرسولمعرفةمقدارالغمكفياألئمة.كيكفياالطبلععمىف،الكافي

                                           

 كحكـمحققكالمسندبصحتو..ٜ٘ٔ،صٕٛ،جٜٛٛٙٔ،رقـ:مسند أحمد(ينظر:أحمد،ٔ)

الميزان في تفسير (يقكؿمفسركالشيعةأفآيةالتطييرتدؿعمىعصمةعميكفاطمةكاألكصياء،راجع:الطباطبائي،ٕ)
،كفيتفسيرهآليةالتطييرٕٓٗ،صٖٔ،جألمثل في تفسير كتاب هللا المنزلا.الشيرازؼ،٘ٙٔ،صٙٔ،جالقرآن

ككنية إرادة ىنا اإلليية أفاإلرادة لآلية فيتفسيره مضيفًا التطييربرىافكاضحعمىالعصمة، كضععنكافآية
فالذنكبممنكعةعمييـامتناعًاتككينيًا.

 ـ(ٕٛٔٓ/ٛ/ٓٔ).https: //arabic. tebyan. net/index. aspx?pid=56532(ينظر:مكقعتبياف)شيعي(ٖ)



ٔٛٓ 

 

بإيرادكألفتأكيبلتيـالباطنيةكثيرةجدًاكمتشابيةاألسمكبكالمجاؿلسردىافيىذهالرسالة،أكتفي
عمىتفسيرالقمي.أساسيمعتمدًابشكل،لتتضحصكرةاآلؿفيتفاسيرالشيعةبعضيا

 جح حجمج مث هت مت ختُّفيركايةطكيمةمنسكبةألبيجعفرتحتقكلوتعالى: -1
أفَّٚ]آؿعمراف: َّ جخ مح كاألكصياءبعدىـيعممكفما،كالحسيف،كالحسف،عميًّا[كفييا

يعنيمحيطكفبمايحدثكيعممكفالغيب.،(1)يحدثفيالميلكالنيار
الصحابةفركاقصةىذاالقكؿعندالقميأفَّفي(2)"السيفإالذكالفقار،كالفتىإالعمي" -2

 النبي عف النبي عف يدافع أحد يبق كلـ أحد يكـ عمي منيـ أربعة كنسيبةإال
كىذهالركايةىإالعمي"،المازنية،فسمعصكتًامفالسماءيقكؿ"السيفإالذكالفقار،كالفت

م القميبسنده هللايركييا أبيعبد أبيبصيرعف ليثالمرادؼ،فطريق ىك بصير كأبك
 كأصحابوابفمسكالراكؼعنو ، كيتبـر "كافأبكعبدهللايتضجربو الغضائرؼ: كافقاؿفيو

 (.3)مختمفكففيشأنو"
ٱُّتفسيرقكلوتعالى:فيماجاءعندالقمي-ٖ  ىي ني مي ريزي ٰى ين ىنٱ
 َّحجمج مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي

قاؿ"حدثنيأبيعفسميمافالديمميعفأبيبصيرعفأبيعبدهللاقاؿ:[٘ٛٔ]آؿعمراف:
ثـ،ثـيقاـعمىيميفالعرش،إذاكافيكـالقيامةيدعىدمحمصمىهللاعميوكآلوفيكسىحمةكردية

فيقاـعفيسارالعرش،ثـيدعىبعميأميرالمؤمنيف،فيكسىحمةبيضاءيدعىبإبراىيـ
ثـيدعيبإسماعيلفيكسىحمة،فيقاـعمىيميفالنبيصمىهللاعميوكآلو،فيكسىحمةكردية

فيقاـعمىيميفأمير،فيكسىحمةكرديةفيقاـعمىيسارابراىيـ،ثـيدعىبالحسف،بيضاء
ثـيدعى،فيقاـعمىيميفالحسف،فيكسىحمةكرديةثـيدعىبالحسيف،المؤمنيف
كر،باألئمة حمبل بالشيعة،ديةفيكسكف يدعى ثـ صاحبو، يميف عمى كاحد كل فيقكمكف،كيقاـ
يدعىبفاطمة،أماميـ مفذريتيا،ثـ ثـينادؼ،كشيعتيا،كنسائيا فيدخمكفالجنةبغيرحساب،

كنعـ،إبراىيـ:كىك،منادمفبطنافالعرشمفقبلربالعزةكاألفقاألعمىنعـاألبأبكؾيادمحم
كنعـ،الحسفكالحسيف:كىما،كنعـالسبطافسبطاؾ،يبفأبيطالبعم:كىك،األخأخكؾ

الراشدكفمفذريتؾ،محسف:كىك،الجنيفجنينؾ األئمة الشيعة:كىـ،كنعـ كنعـ فبلفكفبلف،
كذلؾ،ثـيؤمربيـإلىالجنة،ألئمةمفذريتوىـالفائزكفأالإفدمحمًاككصيوكسبطيوكا،شيعتؾ

                                           

.ٜٚ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٔ)
 .ٙٔٔص،ٔجتفسير القمي،القمي،(ٕ)

.ٔٔٔ،صالرجال،بفالغضائرؼ(اٖ)



ٔٛٔ 

 

مفألّنيا؛مردكدةباطمةكىذهالركاية.(1)"َّهبجت مب خب حب جب هئ مئ خئُّٱقكلو:
كيتضجرمنوجعفرالصادؽطريقأبيبصيرالذؼك ،كمابينتسابقًا.افيتبـر

جاءعندالقمي-ٗ أفّ [٘ٛ]مريـ: َّ نن من زن رن مم ام يلٱُّفيتفسيرهلقكلوتعالى:أيضًا
النبَي كفي،(2)مفىؤالء؟فيجيبو:ىؤالءشيعتوالشيعةيدخمكفالجنةيكـالقيامةمكرميف،فيسأؿعميٌّ

كانكاقدصرفكاعفالحكضإلىيشفع"لشيعةعميالذيـالنبيمكافآخرمفتفسيرهيكردركايةأفَّ
عميو،النار  .(3)مفشيعةعمييـفييـألنَّكيقبلشفاعةالنبي،كلكفهللايتكـر

يدخمكفك،بليحاسبكفعمىأعماليـف،آؿالبيتفيالجنةلحبيـكميـ-حسبىذهالركاية-فالشيعة
-عندالشيعة-بكاسطةعميكفاطمةكالحسفكالحسيفكاألئمةالمعصكميف،كحبآؿالبيت،بغيرحساب

يغفرلئلنساف.
كدفاعيـعنوكحمميـلمديفاعنيـبصحبتيـالنبيامفنزلتاآلياتبطياراتيـكتزكيتيـكبالرضأمَّ

فمصيرىـإلىالنارحسبكتبالشيعةكاعتقادىـ.
الشيعة،أمامفالجانباآلخرفإفَّتفاسيرىذاجانبمفصكرتيـفي إلىركاةالشيعةقدأساؤكا

 يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّقكلوتعالى:فعندتفسيرعميرسكؿهللاك
 ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث
بسندهعفأبيالقميركػ،(ٕٙ)البقرة: َّ ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم

المثلضربوهللاألميرالمؤمنيف فكقيا،فالبعكضةأميرالمؤمنيفعبدهللاقكلو:"إفىذا كما
.(4)رسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو"

ينتقصمفرسكلناالحبيب،كيصفعميبالبعكضة.كأّؼعقليقبلىذاالتأكيلالذؼ
أتباعوكيكذبعمييـ؛إذأكردالقميفيتفسيرهلقكلوتعالى:يخدعبأّنويصفكفعميفيركايةأخرػ
عف-كفيوجيالة)قكلوعفرجل(-بسنده[ٗٗ]طو: َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّ

 قاؿليمةاليريربصفيفحيفعدؼبفحاتـككافمععميصمكاتهللاعميوكآلوفيحركبوأفعميًّا

التقىمعمعاكيةرافًعاصكتويسمعأصحابو:ألقتمفمعاكيةكأصحابو،ثـقاؿفيآخرقكلو:إفشاءهللا
ريبًا،فقمت:ياأميرالمؤمنيفإنؾحمفتعمىماقمت،ثـاستثنيتتعالى،يخفضبوصكتوككنتمنوق

فماأردتبذلؾ؟فقاؿ:إفالحربخديعةكأناعندأصحابيصدكؽ،فأردتأفأطمعأصحابيفيقكلي

                                           

 .ٕٛٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٔ)

 .ٗ٘،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)

 .٘ٙ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٖ)

 .ٖ٘،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٗ)



ٕٔٛ 

 

إفشاءهللا" كيبليفشمكاكال  .(1)يفركافافيـفإنؾتنتفعبيابعداليـك

كضكع،كمفأراداالستزادةفميرجعإلىأبكابكتابالكافيلمكمينيكالحاجةلئلطنابأكثرفيىذاالم
كاألئمة.،كفاطمة،كسيرػالعجبالعجابمفالمغاالةفيعميٍّ




 المطمب الثاني: ثناء القرآن عمى فقراء الصحابة بين تفاسير أىل السنة والشيعة.


آياتتتحدثعففئةنزلتمتحدثةعفعمكـالصحابةكمثنيةعمييـ،كذلؾةاآلياتالقرآنيتكمانزل

مفالمجتمعالمؤمففيالعصرالنبكؼ؛كىـفئةالفقراءكالضعفاء،فنزلتتثنيعمىأكلئؾالفقراءمف
 المسمـ. المجتمع في مكانتيـ كتقكؼ ىمميـ، مف كترفع كتمدحيـ اآلياتالصحابة إيراد مف كالقصد

ىكبياففضائلبعضفئاتالصحابةالكراـ.ىذاالمطمبالكريمةفي
كمفاآلياتالنازلةفييـ:
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسٱُّاآليةاألكلى:قكلوتعالى:

 مل خل حل مكجل  لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 خل جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل

 َّٱجه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 .[ٖ٘-ٔ٘]األنعاـ:

 األنعاـ سكرة اآلياتمف مكية-ىذه كزعمائيـ-(2)كىي المشركيف بعضكبار دعكة نزلتبعد
أفيخميمجمسومفالضعفاءالذيفأسممكامفالفقراءكالعبيد،لكييجمسكامعو.لرسكؿهللا

معالنبي(3)عفسعدسببنزكليافيجاءفيالصحيح فقاؿالمشرككف،قاؿ:"كنا ستةنفر،
قاؿككنتأناكابفمسعكد،كرجلمفىذيل،كببلؿ،كرجبلف،:اطردىؤالءاليجترئكفعمينالمنبي

 مف خف﴿:ماشاءهللاأفيقعفحدثنفسوفأنزؿهللالستأسمييما،فكقعفينفسرسكؿهللا

                                           

 .ٓٙ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٔ)

 .كقدبسطالركاياتفينزكليا.ٖٕٚ،صٖ،جتفسير القرآن العظيم(راجع:ابفكثير،ٕ)

ياحدًاكالخندؽكالمشاىدكمَّأ(ىكسعدبفأبيكقاصالقرشي،أسمـستةلمبعثة،كىكمفالمبشريفبالجنة،شيدبدرًاكٖ)
مفاليجرة.٘٘،كىكأحدالستةأصحابالشكرػالذؼاختارىـعمربفالخطاببعده،تكفيسنةمعالنبي

 .ٕ٘ٗ،صٕ،جأسد الغابة في معرفة الصحابةينظر:ابفاألثير،



ٖٔٛ 

 

.(1)﴾مكجل  لك خك حك جك مق حق
كالغركرأفيشارككاالضعفاءمجمسيـ،كقدكافماىكالِكبرُإنّكالذؼدعاكباركفارقريشليذااألمر

المنيجالذؼيجبأفيسمكو،كأمرتوبعدـيطمعفيإسبلميـ،فنزلتىذهاآلياتتبيفلمنبيالنبي
دعائو،يـمفعبادهللاالمكثريفمفبأنَّمثنيةعمييـإخراجمفآمفمفالضعفاءكالعبيدمفمجمساإليمان

عمقيفبربيـكالساعيفإلىمرضاتوكمغفرتو.المت
إذىذاجل﴾مك  لك خك حك جك مق ﴿ ككجوعدالتيـمأخكذمفقكلوتعالى:

،(ٕ)المقطعمفاآليةيصفيـبأّنيـأىلالعبادة،مبلزمكفلمدعاءكاإلخبلصكالتكجوإلىهللاتعالى
 خم حم جم يل ىل مل خلُّ،كمايؤيدذلؾقكلوتعالى:مستمركفعمىذلؾطكؿالكقت

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم
،ففياآليةاألكلىنييالنبيملسو هيلع هللا ىلصعفطردىـ،كفيىذهاآليةأمرهبمجالستيـ،[ٕٛ]الكيف: َّ ُّ َّ ٍّ

،كلكالعظـفضميـ،كقكةإيمانيـ،كثبكتعدالتولماجاءىذااالمرالربانيلرسكؿهللا(3)كالمصابرةمعيـ
 ملسو هيلع هللا ىلص.

بأفيجمسمعيـكىذهخبلصةمافيتفسيرىذهاآليات،كىيتعطييـفضبًلبإيمانيـكتأمرالنبي
رادتيـكجوهللاتعالى. كيصبرنفسومعيـككلذلؾإلخبلصيـكا 

القميبسندهمفطريقأبيالجاركدعفأبيعبدهللاالشيعةفقدركػعنداآلياتىذهكأماتفسير
 أنّفإنو:"فيسببنزكليا فقراءمؤمنكفيسمكفأصحابالصفة،كافسببنزكليا وكافبالمدينةقـك

فرسكؿهللاصمىهللاككافرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوأمرىـأفيككنكافيالصفةيأككفإلييا،ككا
عميوكآلويتعاىدىـبنفسوكربماحملإلييـمايأكمكف،ككانكايختمفكفإلىرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو
فيقربيـكيقعدمعيـكيؤنسيـ،ككافإذاجاءاألغنياءكالمترفكفمفأصحابوأنكركاعميوذلؾكيقكلكفلو

كعندهرجلمفأصحاب،مفاألنصارإلىرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلورجلٌاطردىـعنؾ،فجاءيكماً
كرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلويحدثو،فقعداألنصارؼ،الصفةقدلزؽبرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو

وبالبعدمنيما،فقاؿلورسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوتقدـفمـيفعل،فقاؿلورسكؿهللاصمىهللاعمي
(4)لعمؾخفتأفيمزؽفقره:كآلو

فأنزؿهللا:فقاؿاألنصارؼ؟بؾ  ىؤالءعنؾ،  حق مف خفُّ اطرد

 ىل مل خلُّ[.ثـقاؿ:ٕ٘اآلية]األنعاـ:َّمكجل  لك خك حك جك مق
                                           

 .ٛٚٛٔ،صٗ،جٖٕٔٗ(اخرجومسمـفيصحيحو،كتابفضائلالصحابة،بابفضائلسعدبفأبيكقاص،رقـ:ٔ)

 .ٖٗٙ،صٚ،جتفسير المنار(دمحمرشيدرضا،ٕ)

 .ٜٚٔ،صٓٔ،جمفاتيح الغيبالرازؼ،ينظر:(ٖ)

 فقره:مفاإلفتقاركالعكز.(ٗ)



ٔٛٗ 

 

أؼاختبرنااألغنياءبالغناءلننظركيفمكاساتيـلمفقراءككيفيخرجكفمافرض[ٖ٘]األنعاـ: َّ يل

﴾جمفاختبرناالفقراءلننظركيفصبرىـعمىالفقركعمافيأيدؼاألغنياء﴿هللاعمييـفيأمكاليـ،

(1)َّ جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم ُّ﴾األغنياءحمأؼالفقراء﴿
 [.ٖ٘]األنعاـ: 

فقدركػالقميأيضًابسنده،اآليةٱَّ حم جم يل ىل مل خلُّٱأمافيسببنزكؿآيةالكيف
فيويككفطعامو،نزلتفيسممافالفارسيأّنيا" كساء كرداؤه،كافعميو ككافكساءمف،كىكدثاره

فدخلعيينةبفحصيفعمىالنبيصمىهللاعميوكآلوكسممافعنده،فتأذػعيينةبريحكساء،صكؼ
نحفدخمنا،كقدكافعرؽفيو،سمماف ككافيكـشديدالحرفعرؽفيالكساء،فقاؿ:يارسكؿهللاإذا

 ىي مي خي حي جيُّفأنزؿهللا،فإذانحفخرجنافأدخلمفشئت،كاصرفومفعندؾعميؾفأخرجىذا
.(2)[كىكعيينةبفحصفبفحذيفةالفزارؼ"ٕٛاآلية]الكيف:َّ ٰذ يي

كالمبشريفبالجنةأمثاؿعثمافكعبدكبارالصحابةفيطعناًفيياأماالركايةاألكلىفإفَّمناقشةكرد:
نفاقيـعمييـ.الرحمفبفعكؼ  ككانكامفاألغنياء،كمعركؼعنيـتكاضعيـلممؤمنيفكا 

جاءعفأغنياءالصحابةماكمخالفتو،الصحيحفيسببنزكؿاآلياتممشيكرلكماجاءفييامخالف
،فأبككماعرؼعفعثمافبفعفافكعفأبيبكرالصديق،عمىالفقراءنفاؽمفمسارعتيـفياإل

تحثوكاستمرباإلنفاؽعميوبعدأفنزلتاآلية،عمىمسطحالذؼتكمـفيعرضابنتوبكركافينفق
 عمىعدـالتكقفعفاإلنفاؽعميو.

كعيينة سمماف فييا التي الثانية الركاية ساقطة،فأما أصبل إلى؛الركاية السند متصمة ليست فيي
ميمفطريقأبيأبيعبدهللافقدركاىاالقياباطمةعف،كأيضافإنّالصحابةالذيفعايشكاحياةالنبي

.(3)عندالشيعةسبقالكبلـعنوالجاركدكىككذاب
أفّ يمفتاالنتباه أىلالسنةفيكمما جاءعند أكثرمفاالستشيادبما المجمسيفي)بحاراألنكار(

كبخاصةركايةمسمـكابفماجو،كالسببالذؼيظيرليفيذلؾذكرىالعمار(4)تفسيراآلياتالسابقة
الشيعة.حسبإدعاء،كىمامفالذيفلـيرتدكابعدكفاةالنبيكسممافبفياسركخباب


 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّقىله تعالى: اآلية الثانية:
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

                                           

 .ٕٕٓ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٔ)

 .ٕٕٖ،صٕٕ،جبحار األنوار.المجمسي،ٖ٘،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)

 .ٜ٘ص(ٖ)

 .ٖٛٔ،صٔٚ،جٕٖ،صٕٕ،جٔٗ،صٚٔ،جاألنواربحار (راجع:المجمسي،ٗ)



ٔٛ٘ 

 

 .[ٖٕٚ]البقرة: َّ مح جح مج حج مث هت مت خت حت هبجت

عدةأقكاؿ:تحديدىـكقيلفي،(1)أىلالصفةأنيـفيىذهاآليةالمذككريفكردفيتعريفالفقراء
مفأربعةمئةرجل.قريباًيـفقراءالمياجريفككانكاأنّ-ٔ
أص-ٕ الجراحمعالنبيملسو هيلع هللا ىلصفيغزكاتوفجعلليـفيأمكاؿالمسمميفحقًا.بتيـاقـك
جماعةحصركاأنفسيـفيسبيلهللالمغزك.أنيـ-ٖ
.(2)ىـالذيفحصرىـالمشرككففيالمدينة-ٗ
كتنطبقعمىالمياجريفمفقريشكعمىكلفإفّ األقكاؿغيرمتعارضة، النبكية،إلىاىذه لمدينة

أصبحمطاردًاكترؾمالوكأىموكقبيمتو،فأقاـبالمدينة،فكيدخلفيياقكـآخركفممفىاجرإلىالنبي
.(3)يبعثيـفيالسراياحيثكافالنبيمفقبيمتوكفقيرًامفأمكالو،ككقفنفسولمغزكمعالنبي

.(4)قاؿابفعاشكر:"معنىأحصركافيسبيلهللاعيقكاعفأعماليـألجلسبيلهللاكىكاليجرة"
كىذهاآليةمقصدىاالرئيسبيافكجوصرؼالصدقاتكأنياتكجوليذهالفئةالفقيرةمفالمجتمعالنبكؼ

بقمة،آنذاؾ،فسكاءكافإحصارىـعسكرياً كاففيإنّ،(5)كعدـاستطاعتيـالتجارة،كفقر،أكماديًا ما
كىذهشيادةمفهللاعمىمافيقمكبيـمفالصدؽكاإلخبلص.َّ ٰى ين ىنُّسبيلهللا
ىـالذيفاليسئمكفالناسإلحافًامفالراضيفكالمتجمميففيالديف"القميعمىىذهاآليةفقاؿ:كقدمرّ

كاليقدركفأفيضربكافياألرضفيحسبيـالجاىلأغنياءمفالتعففعفاًلحافإالذيفاليسئمكفالناس
الشيرازؼ:،(6)"السؤاؿ ىذاالكصفينطبقعمىأىلالصفةكىـجماعةمفإفّكقاؿفييـناصرمكاـر

أمكاليـ ترككا الياّمة،كأىمييـ،المياجريف األعماؿ فنكف،كالجياد،كشغمتيـ كتعميـ العدك، كمحاربة
الحرب،كتحصيلالعمكـاأُلخرػ،عفالعملفيسبيلالحصكؿعمىلقمةالعيشفأصحابالصّفةالذيف

.(7)كانكاخيرمصداؽليذاالكصف
                                           

(ىكمكضعخصصوالنبيملسو هيلع هللا ىلصفيالمسجدالنبكؼفيالمدينةالمنكرةكالركاؽليأكؼإليوفقراءالمياجريفالذيفخرجكأ)
فقيراً كيككف المدينة إلى كيياجر يسمـ مف كل إليو يأكؼ كأصبح أربعمائة ككانكا بمكة أمكاليـ يقمكفمف فكانكا

كيكثركف،منيـأبكذرجندبالغفارؼكمنيـأبكىريرة.كذكرأبكنعيـأسمائيـفيحميةاألكلياء:ينظر:أبكنعيـ،
 كمابعدىا.ٖٖٚ،صٔ،جحمية األولياء

كمآٖٗ،صٖ،جتفسير القرطبي.القرطبي،ٓٗ٘،صٕ،جتفسير ابن أبي حاتم(ينظرىذهاألقكاؿ:ابفأبيحاتـ،ٕ)
 بعدىا.

 .٘ٚص-ٗٚ،صٖ،جالتحرير والتنوير(ابفعاشكر،ٖ)

 .ٗٚ،صٖ،جالتحرير والتنوير(ابفعاشكر،ٗ)

 .ٗٚ،صٖ،جالتحرير والتنوير(ينظر:ابفعاشكر،٘)

 .ٖٜ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٙ)

 .ٖٖٓ،صٕ،جاألمثل في تفسير الكتاب المنزل(الشيرازؼ،ٚ)



ٔٛٙ 

 

كمفسكفالصفةغيرىـمففقراء،كىذايؤيدمابينتومففضلليؤالءالفقراءمفمياجرؼقريش
جةأفالخبلؼعندالفريقيففيتفسيرىذهاآلية.،كالنتيالصحابة

كقدشمميـالحديثفيأقساـسابقةمف،كقدكردتآياتأخرػتثنىعمىفئاتأخرػمففقراءالصحابة
.(1)الرسالة

 

                                           

(ٔ( اآليات في األنصار مف الفقراء ككذلؾ المياجريف الفقراء منيـ عفٜ-ٛ( الحديث كشمميـ الحشر سكرة مف )
المياجريفكاألنصار،ككذلؾمفلـينفقفيغزكةتبكؾكمفتخمفعنيالمرضوأكفقرهمفالصحابةكذلؾفي

 تبكؾ.(مفالتكبةكقدشمميـالحديثعففضلأىلغزكةٕٜ-ٜٔاآلياتمف)



ٔٛٚ 

 

المطمب الثالث: عدالة بني حارثة وبني سممة األنصاريين وفضميم بين تفاسير أىل السنة والشيعة.
ٱٱٱٱٱٱٱٱ
،ككذلؾىمتطائفتافمفالمؤمنيف(1)فيغزكةأحدبثمثالجيشابفسمكؿانسحبمفالمعركؼأفّ

 يل ىل مل خلُّكلكفهللاثبتيـ،كأنزؿهللافيذلؾ:أفيمحقابوكينسحبامفجيشالنبي

[.ٕٕٔ]آؿعمراف:َّمن خن حن جن يم ممىم خم حم جم
األلكسي:"كالظاىرأفّ،قاؿ(2)كالضعفكالتخمف كالخكر الجبف كالفشل:ىك ىذااليـلـيكفعفعـز

مف؛بلذلؾاليصدرمثموعفمؤكتصميـعمىمخالفةالنبيصمىهللاتعالىعميوكسمـكمفارقتو؛ألفّ
ككسكسة نفس حديث مجرد كاف ،﴿ تعالى: قكلو ذلؾ كالجممةمم خمكيؤيد ناصرىما أؼ ﴾

.(3)"اعتراض
ا اإلماـ أخرج الطائفتيف هللالبخارؼكفيتحديد عبد بف جابر عف نزلت: "فينا قكلو:  مل خلُّ،

قاؿ:نحفالطائفتافبنكحارثة،كبنكسممةكما[ٕٕٔآؿعمراف:]َّ ممىم خم حم جم يل ىل

.(4)"[ٕٕٔ]آؿعمراف:﴾مم خميالـتنزؿلقكؿهللا:﴿كمايسرنيأنَّ-كقاؿسفيافمرة-نحب
حارثةكبنيسممةمفالكجكهاآلتية:ينكىذهاآليةيظيرفيياالفضللب

.(5)الفعلإلىبالجبفكاالنخذاؿبقيىمًاكلـيتعدّاليـّأفَّ -1
هللا -2 كلييماأف بأنو فقدقاؿ ، النبي عف كاالنيزاـ الفشل مف كحفظيما كىذا،فتكالىما

الشيطاني،﴾أؼناصرىماعمىذلؾاليـّمم خميقكؿابفعاشكر:"﴿،لمنزلتيـفياإليماف
 .(6)الذؼلكصارعزمًالكافسببشقائيما،فمعنايةهللابيمابرأىماهللامففعلماىمتابو"

                                           

،تحقيق:سييلزكار،ٔطالسير والمغازي)سيرة ابن اسحاق(،ق(ٔ٘ٔ(ينظر:ابفاسحاؽ،دمحمبفاسحاؽبفيسار)ت:ٔ)
 .ٕٖ٘ص-ٕٖٗ،صٖـ،جٜٚٛٔبيركت،-دارالفكر

 .ٕٛ٘،صٕ،جروح المعاني.األلكسي،ٓٓ٘،صٔ،جالمحرر الوجيز(ينظر:ابفعطية،ٕ)

 .ٕٛ٘،صٕ،جلقرآن الكريم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير ا(اآللكسي،ٖ)

 .ٖٛ،صٙ،جٛ٘٘ٗكتابتفسيرالقرآف،بابإذىمتطائفتافأفتفشبل،رقـصحيح البخاري، (البخارؼ،ٗ)

ًا،قاؿالسميفالحمبي:"(٘) يَىمَّ بقمِباإِلنسافيسمىخاطرًا،فإذاَقِكَؼُسمِّيحديَثنفس،فإذاقكؼُسمِّ ؿمايـر فإذاأكَّ
 .ٕٖٛ،صٖ،جالدر المصون ،السميفالحمبي،قكؼُسمِّيعزمًا،ثـبعدهإماقكؿأكفعل

 .ٓٚ،صٗجالتحرير والتنوير، (ابفعاشكر،ٙ)



ٔٛٛ 

 

أكَّيودُفِلُ﴾يدخُخن حن جن يم﴿:قكلو -3 ىؤالءالحييَّليّخكاًل قاؿ،مفاألنصارفًا
الكسياآل االسـ ظيار كا  المعمكؿ، تقديـ بو يؤذف كما العمىغيره سبحانو "أؼعميو لجميل:

 .(1)"لمتبرؾبوكالتعميل،ك"اؿ"في"اْلُمْؤِمُنكَف"لمجنس،كيدخلفيوالطائفتافدخكاًلأكلياً
كىكمنيـقاؿكمايسرنيأنيالـتنزؿ،فيي،فإفعبدهللابفجابرفاآليةجاءتبخيرليؤالءالحييف

﴿ تعالى: قكلو في اتضح كىذا المعاِتِب عند رفيعة منزلة بمغ لمف إال يككف كالعتابال  خمعتاب

 ﴾.مم

،خذكىامفهللاتعالىإنماكانتمفكثرةسعييـلرضكانوكالمسارعةفيالتقربإليوأالتيكىذهالكالية
كفيذلؾيركؼالبخارؼ،ليككنكاأقربلمصبلةأفينتقمكاقربمسجدالنبيسممةأرادكايبنإفحتى
فكرهرسكؿهللاأنسعف إلىقربالمسجد، بنكسممةأفيتحكلكا أراد قاؿ: ،أفتعرػالمدينة ،

يابنيسممةدياركـ:».كعندمسمـبقكؿالنبي(2)فأقامكا"«يابنيسممةأالتحتسبكفآثاركـ»كقاؿ:
.(3)«إفلكـبكلخطكةدرجة»عندهأيضًا:ػكفيركايةأخر،«تبآثاركـ،دياركـتكتبآثاركـتك

فميـأجرخطكاتيـإلىالمسجدكليـأجررباطيـعمىأطراؼالمدينةحّراسًاليا.
ىذاماجاءفيفضلالحييفمفاألنصار.

 تفسير اآلية عند مفسري الشيعة:    
 مل خلُّقاؿ:،اآليةنازلةفيعبدهللابفسمكؿأفَّ-كنقموعنوكثيرمفمفسرييـ-القميكردعند

رأيوفيترؾنزلتفيعبدهللابفأبيَّّممىم خم حم جم يل ىل كقكـمفأصحابواتبعكا
.(4)الخركجعفنصرةرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو"

قمت:لككانتنازلةفيابفسمكؿفييتزكيةلومفكجييف:
ابفسمكؿبالفشلبقيىمًافينفسوكلـيتحكؿإلىفعلككاقع،كىذامخالفلمثابتأّفىـّأفّ -ٔ

وفشلبانسحابومفالجيش.ابفسمكؿانسحبمفالجيشفبلينطبقعميوالقكؿباليـألنّ
فقدتكعدهللارأسالنفاؽابفسمكؿفيأكثر،كىذاباطل،كجماعتوهللاكليوىككىكاألىـ:أفَّ -ٕ

 مفآية.

عمىذلؾال أنَّكبناًء أبداًيصحالقكؿ فيابفسمكؿ كىكيا التناقضبيفاآلياتالكريمة، اللكقع كا  ،

                                           

 .ٕٛ٘،صٕ،ج، روح المعانيلكسي(اآلٔ)

 .ٖٕص،ٖ،جٚٛٛٔ،بابكراىيةالنبيأفتعرػالمدينة،رقـ:،كتابفضائلالنبيصحيح البخاري (البخارؼ،ٕ)

(ٖ مسمـ، صحيح مسمم،( رقـ: المساجد، إلى الخطأ كثرة فضل باب الصبلة، كمكاضع المساجد جٜٕٚكتاب ،ٔ،
.ٕٙٗ،صٔ،جٕٓٛ،رقـ:ٔٙٗص

 .ٕٔٔ،تفسير القمي(القمي،ٗ)



ٜٔٛ 

 

.ؿاآليةفيبنيسممةكبنيحارثةفيبقىماثبتمفنزكمستحيل،































ٜٔٓ 

 

المبحث الثالث: طعون تفاسير الشيعة في جماعات وأفراد من الصحابة، عرض ورد

كردتبعضالطعكففيالمباحثالسابقةمفىذاالفصلكالتيقبموفيالحديثعفاآلياتالمتعمقة

فيتفسيرىا، الشيعة عند كبيافما كمناقشتيا الصحابة طعففيأخرػكردتركاياتكمابعدالة فييا
نكارالعدالةإلىالطعفكالسب؛الصحابةالكراـ لآلياتباطبلًتأكيبًلتأكيلبال،كاألمريتجاكزالنقدكا 
قكليـبانحراؼالصحابة،كليسالغرضمفىذاالمبحثبيافعدالةالصحابة؛فقدسبقمفأجلإثبات

 ف كا  الكريـ، القرآف مف كثيرة بأدلة األمر ىذا تككفكانتبياف لف كلكف ىنا أقكاليـ عمى ردكد سترد
كاآلياتالتي الشيعة مفسرك قالو ما ظيار كا  المبحثإبراز ىذا فاليدؼمف سبق، كما حرؼمفصمة

كيتضحلمقارغمقدارمافيتفاسيرمتكامبًل،،كذلؾحتىيككفالمكضكعلمطعففيالصحابةمعناىا
.حابةالكراـالشيعةمفتحريفلآلياتالكريمةككرهلمص

كسأعتمدبالدرجةاألكلىعمىتفسيرالقمي؛فيكشيخيـ،كالمعتبرعندجميعمفسرييـ،كىكاألساس
الصحابةمفتفاسيرىـكماسبقبيانوفي ،كماكردالفصلالثانيالذؼينقمكفعنو،كىكأكؿمفسبَّ

ـأكردىاكاعتمدىامفجاءبعدهمففيالصحابةالكرابيدؼالطعفعندهمفركاياتكتحريفاتلآليات
مفسرؼالشيعة.

كلكتكسعتبذكركلماجاءعندالشيعةمفركاياتبسبالصحابةالحتاجاألمرإلىمجمدات،
يرد ألنياىناكلذلؾفسيككفما المبحث"طعكفتفاسيرالشيعة"؛ كالعنكافليذا فيكتبيـ، لما نمكذجًا

متعمدةفيتفاسيرىـأيضًا.
كقدقسمتىذاالمبحثإلىثبلثةمطالب:

المطمب األول: طعون تفاسير الشيعة في الخمفاء الراشدين الثالثة وفي أفراد من الصحابة الكرام، 
 عرض ورد.
 ، عرض ورد.األمويين من الصحابةفي : طعون تفاسير الشيعة نيالمطمب الثا

  



ٜٔٔ 

 

، المطمب األول: طعون تفاسير الشيعة في الخمفاء الراشدين الثالثة وفي أفراد من الصحابة الكرام 
 عرض ورد.

مف مخصكصيف أفراد كفي الثبلثة، الخمفاء في الشيعة تفاسير طعكف أبيف المطمب ىذا كفي
الصحابة؛كذلؾبتأكيلاآلياتكحرفياعفمعناىاالنازلةفيو.

 . ما جاء من الطعن في الخمفاء الراشدين الثالثة الفرع األول: 
 الشيعة تفاسير كذلؾمحشكة الثبلثة؛ الخمفاء بيا التييصفكف المستغربة مفباألكصاؼالسكقية
كخمفائو،كمفتأكيلكثيرمفاآلياتكتحريفياعفمعناىاالنازلةفيو؛لمطعففيكزراءالنبيخبلؿ

الطعكفالتيكردتعندىـ:
 مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مثٱُّفيقكلوتعالى: -1

]آؿعمراف: َّ جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

قاؿ:لمانزلتمنسكبًاألبيذربسندهمفطريقأبيالجاركدعفعميبفإبراىيـ [ٚٓٔ–ٙٓٔ
:هللاعميوكآلوقاؿرسكؿهللاصمى َّمح جح مج حج مثٱُّىذهاآلية يردعميأمتييـك

 مع فراية خمسرايات، عمى بالثقميفعجل ىذه األمةالقيامة فعمتـ ما بعدؼ(1)فاسأليـ مف
فيقكلكف:أمااألكبرفحرفناهكنبذناهكرآءظيكرنا،كأمااألصغرفعاديناهكأبغضناهكظممناه،فأقكؿ

رايةمعُرّدكاالنارِظمآءمظمئيفمسكدةكجكىكـ،ثـَيرِ ،فأقكؿليـمافرعون ىذه األمةُدعميَّ
فعاديناه األصغر كأما كخالفناه، كمزقناه فحرفناه األكبر أما فيقكلكف: بعدؼ مف بالثقميف فعمتـ

رايةمع كاالنارِظماءمظمئيفمسكدةكجكىكـ،ثـتردعَميَّ سامري ىذه األمةكقاتمناه،فأقكؿُرد 
بال فعمتـ ما ليـ األصغرفأقكؿ: كأما كتركناه فعصيناه األكبر أما فيقكلكف: بعدؼ؟ مف ثقميف

 كجكىكـ" مسكدة مظمئيف ظمآء النار كا ُرد  فأقكؿ قبيح، كل بو كصنعنا كضيعناه .(2)فخذلناه
                                           

أىلالسنة.كالمفظافكردامفطرؽيحتجبيافيكتب،،أككتابهللاكسنتو(الثقبلف:كتابهللاكأىلبيتالنبئ)
يستمسؾبوالشيعةمفأمر كركػالحديثكثيرمفالصحابةكلجماعةمنيـبمفع.كليسفيصحيحمسمـما

نماالذؼجاءىكالكصيةبأىلبيتوفركػمسمـعفزيدأفَّ،التمسؾبأىلبيتوالنبي النبيخطبيـفيغديركا 
بشريكشؾأفيأتيرسكؿربيفأجيب،كأناتارؾفيكـالثقميف،ا.فقاؿ:أيياالناس،فإنماأن-بيفمكةكالمدينة-خـ

فحثَّ بو، بكتابهللاكاستمسككا اليدػكالنكرفخذكا كتابهللافيو كأىلبيتي،،عمىكتابهللاأكليما كرغبفيو،
،صيةعمىأىلالبيتأذكركـهللافيأىلبيتي،أذكركـهللافيأىلبيتي،أذكركـهللافيأىلبيتي".كالحديثفيوالك

كالشيعةاليكممكفالحديثعندالتعمقبوكتكممتو"فقاؿلوحصيف)سأؿحصيفزيدًا(:كمفأىلبيتو؟يازيدأليس
الصدقةبعده،قاؿكمفىـ:قاؿ:ىـآؿعمي، نساؤهمفأىلبيتو؟قاؿنساؤهمفأىلبيتو،كلكفأىلبيتومفحـر

عباس، كآؿ كآؿجعفر، عقيل، كآؿ مسمـ، ينظر: نعـ. قاؿ: الصدقة؟ حـر كلىؤالء كتابصحيح مسممقاؿ ،
 .ٖٚٛٔ،صٗ،جٕٛٓٗفضائلالصحابة،بابفضائلعمي،رقـ:

 .ٜٓٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)



ٜٕٔ 

 

حسبماجاءفيىذاالتفسيرفإفكلخميفةمفالخمفاءالثبلثةيأتييكـالقيامةكمعوأتباعو
.ألىلبيتالنبيكأتباعوآفكترؾماجاءفيومفأكامر،كبمعاداتوىكمعترفًابتحريفولمقر
 أكجو:الخمفاءمفثبلثةفيفيذاالتفسيريطعف

مفحيثاألسماءالسيئةالتيأطمقتعمييـ)عجل،فرعكف،سامرؼ(كالمقصكدأبكبكركعمر -1
.(1)عمىالترتيبكعثماف

االتياـبتحريفالقرآف. -2
 .االتياـبمعاداةبيتالنبي -3

 مناقشة ورد: 
اإليمافكالتقكػ سياؽ       آؿعمرافيتحدثعفقضية اآليةمفسكرة ىذه اآلياتالتيجاءتفيو

القيامةففريقإلىالجنةكاآلخرإلىالسعير. كالكفركالتحذيرمنو،ثـتصفاآلياتمصيرالفريقيفيـك
 ساقط المذككر مفكالتفسير محفكظ بأنو القرآف لصريح مخالف فيك كتفصيبًل، جممة كمردكد

،التحريف،كمخالفلمكاقعفيحسفمعاممةالخمفاءألىلالبيت،كمخالفلماثبتمففضلالخمفاء
ككذلؾفإفسندالركايةعفجعفرالصادؽجاءعفأبيالجاركدكىككذابفيكتبالشيعةكسبقبياف

.(2)فرقةالجاركديةومؤسسنّإحيثاألكؿالفصلقكليـفيوفي
 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيٹٱٹٱُّٱ-ٕ
قاؿالقميفيتفسيرهىذهاآليةعفأبيعبد،[ٕٔٔ]األنعاـ: َّ مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ
)جبتر(كأماصاحبادمحمصمىهللاعميوكآلوفحبترمابعثهللانبيًاإالكفيأمتوشياطيفاإلنس...هللا:
 .(3)كزريق

كالركايةساقطة،فبلتصحسندًا؛ألففيسندىا،(4)كحبتركزريقىماأبكبكركعمرفيكتبالشيعة
رجااًللـيسميـ،كينزهعنياجعفرالصادؽ.

،َّزي ري ٰى ين ىن نن منُّقاؿاألكؿ.َّٱٱزن رن مم ام يلُّٱكمنيافيقكلو-ٖ
ليتنياتخذتمعالرسكؿعميا قاؿأبكجعفر  َّٱخئ حئ جئ يي ىي ني ميُّ،كلياًيقكؿيا
 الثاني الكالية َّ هبجت مب خب حب جب هئ مئُّيعني َّمث هت مت خت حتُّ،يعني

                                           

(ٔ عمىقيل:( األشعرؼ مكسى كأبك كمعاكية عثماف ىما: كقيل الثبلثة. الغاصبيف عف كناية كقاركف كىاماف فرعكف
 .ٖٓٔ،صٖٔ،جٙ٘ٔ،صٕٗ،جبحار األنوارترتيب.ينظر:المجمسي،ال

 حكؿكبلـالشيعةفيو.ٕٓٔ(ينظرصٕ)

 .ٕٗٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٖ)

 .ٜٕ٘،صٔٗ،جبحار األنوار(ينظر:المجمسي،ٗ)



ٜٖٔ 

 

.كاألكؿكالثانيالمقصكدبيماالخميفةاألكؿكالخميفةالثاني،(1)كىكالثاني[ٜٕ-ٕٚ]الفرقاف:
كالركايةمردكدةلمخالفتياظاىرالسياؽ،كلماثبتمففضللمصحابةكعمىرأسيـكبارىـ)أبكبكركعمر
). 

 حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مجُّكمنوأيضًامانسبوالقميبسندهإلىأبيعبدهللافيقكلو:-ٗ
 َّ مض خض حض جض مص خص كذؼ:قاؿ ،[ٜٗ]النساء: كالفاركؽ بالصديق أنفسيـ سمكا الذيف ىـ

 .(2)النكريف

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّٱكمنيافيقكلو-٘
حدثنيأبي-ركػالقميبسندهكفيورجاؿلـيسميـ[ٓٗ]التكبة:َّٱجخمخ مح جح مج حج مث هت

(3)عفأبيعبدهللاقاؿ:لماكافرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوفيالغارقاؿلفبلف-عفبعضرجالو
كانظرإلىاألنصارمحتسبيف فيالبحر، فيأفنيتيـ،(4)كأنيانظرإلىسفينةجعفرفيأصحابويقكـ

؟قاؿ:نعـ،قاؿ:فأرنييـفمسحعمىعينيوفرآىـ،)فقاؿفينفسواآلففقاؿفبلف:كتراىـيارسكؿهللا
.(5)صدقتأنؾساحر(فقاؿلورسكؿهللا:أنتالصديق

كاليجرة،كانتفيالسنةالثالثةعشرلمبعثةىذهالركايةتظيرمدػجيلكاضعيا،فيجرةالنبي
أنو،فكيفيقكؿالنبي(6)فيالسنةالخامسةلمبعثةكانت-التيىاجرفيياجعفر-الثانيةلمحبشة

ينسبألبيعبدهللااليعمـمايخفيوعنوصاحبومفكفركنفاؽ،ثـكيفيراىـاآلفكىـفيالبحر،ك
حتىيخطئفياختيارمرافقوفيىجرةجاىبًلمعرفَةمافينفسأبيبكر،كىلكافالنبياإلدعاءب

،كاليعمـنفاقوكيصفوبالّصّديق،كعمـأبيعبدهللافاؽعمـالنبيصمىهللانافقًا"ختار"ممتعبةخطيرةكي
.ـكنصركىكأصحابوبعدأفاستقبمكاالنبيإالسمكاباألنصارمااألنصارإفَّكأيضًاف،عميوكسمـ؟؟

سبب كىكأنوأما قبلالمؤمف؛ المشرؾمفمكة أبيبكربالصديقفمعركؼمشيكريعممو تسمية
،كالثابتفيالصحيحمفحديثالبخارؼأفالنبيصعد(7)جافيخبراإلسراءكالمعرصدؽالنبي

                                           

 .ٖٔٔ،صٕجتفسير القمي، (القمي،ٔ)

 .ٓٗٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)

كبكرالصديق.إفالمانعمفالتصريحباالسـيحتاجإلىدراسةالظركؼالسياسيةالمحيطةبعمماءالشيعة(فبلف:أبٖ)
 .الذيفتحدثكاعفالصحابة

.كاحتبىجمسعمىأليتيوَكضـٖ٘،صٜٔ(ىكذاعندالقميكلعميامحتبيفكماجاءعندالمجمسيفيبحاراألنكارجٗ)
 .ٗ٘ٔ،صٔ،جالمعجم الوسيط اعيوليستند،ينظر:َفخذيِوكساقيوِإَلىَبْطنوبذر

 .ٜٕٓ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،٘)

 ٜٕٚ،صٕجدالئل النبوة، (راجع:البييقي،ٙ)

 .٘ٔٙ،صٔ،جالسمسمة الصحيحة.كصححواأللبانيينظر:ٖٓٙ،صٕجدالئل النبوة، (البييقي،ٚ)



ٜٔٗ 

 

.(1)كعثماف،فرجفبيـفقاؿ:اثبتأحدفإنماعميؾنبيكصديقكشييداف،كعمر،أحدكأبكبكر
عمىكلىذهالتحريفاتكالتخريصاتالتيقيمتفيالخمفاءالثبلثة.تردّيادةمفالنبيكىذهش

نسبالقمي،[ٖٗ]الرحمف: َّ حن جن يم ىم مم خم حمٱُّكمنيافيقكلوتعالى-ٙ
ألبيعبدهللاأنوقرأ":"ىذهجينـالتيكنتمابياتكذبافتصميانياكالتمكتاففيياكالتحيياف"يعنيزريقًا

 .(2)كحبتر"

كمخالفتيالممتكاتريسقطيامفالمناقشةأساسًا،كلكفيظيرمقدارالتحريف،فاألمريتجاكزتحريف
يـ.المعنىإلىتحريفآياتالقرآفالكر

،فقدكمنياركايةطكيمةفيحادثةغديرُخـ،كفييااتياـلكبارالصحابةبمحاكلةاغتياؿالنبي-ٚ
فقاؿ:"أيياالناسإني،خطبفيأياـالتشريقمفحجةالكداعفيمسجدالخيفأكردالقميأفالنبي

تارؾفيكـالثقميف،قالكايارسكؿهللاكماالثقبلف؟قاؿكتابهللاكعترتيأىلبيتي،فإنوقدنبأنيالمطيف
ىاتيف،..،فاجتمعقكـمفأصحابوكقالكايريدالخبيرإنيمالفيفترفاحتىيرداعميالحكضكإصبعيّ

الكعبة،جأربعةنفرمنيـإلىمكةدمحمأفيجعلاإلمامةفيأىلبيتو،فخر ،كتعاقدكا،تعاىدكا،كدخمكا
ككتبكافيمابينيـكتاباإفماتدمحمأكقتلأفاليردكاىذااألمرفيأىلبيتوأبدا،فأنزؿهللاعمىنبيو

ذلؾ  مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّفي
آلومفمكةيريدالمدينةحتىنزؿ["فخرجرسكؿهللاصمىهللاعميوكٓٛ–ٜٚ]الزخرؼ:َّنثىث

 ربٱُّلييـكصيتوإذنزلتعميوىذهاآليةإـ،كقدعمـالناسمناسكيـكأكعزمنزاًليقاؿلوغديرخ

 َّ يفىق ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب
الناسأييا:ثـقاؿ،[فقاـرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوفقاؿبعدأفحمدهللاكأثنىعميوٚٙ]المائدة:

:ألستـتعممكفأنيأكلىبكـمفأنفسكـ؟قالكا:نعـهللاكرسكلو،ثـقاؿ:ىلتعممكفمفكليكـ؟فقالكا
:كيقكؿ،كيقكؿالناسكذلؾ،كلذلؾيقكؿمثلقكلواألكؿ،فأعادذلؾعمييـثبلثا،شيداالميـ:بمى،قاؿ

أالمفكنت:ثـقاؿ،فرفعياحتىبدالمناسبياضابطييماالميـأشيد،ثـأخذبيدأميرالمؤمنيف
أحبك،كاخذؿمفخذلو،كانصرمفنصره،كعادمفعاداه،الميـكاؿمفكااله،مكالهفيذاعميمكاله

فقاـمف،الميـاشيدعمييـكأنامفالشاىديف"فاستفيموعمر:ثـرفعرأسوإلىالسماءفقاؿ،مفأحبو
نعـمفهللا:يارسكؿهللاىذامفهللاكمفرسكلو؟فقاؿرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو:ؿبيفأصحابوفقا

كنّإ،كرسكلو المؤمنيف أمير المتقيفا و ،ماـ المحجميف، الغر يقعده هللا يوم القيامة عمى الصراط كقائد
دمحمفيمسجدالخيفماقدقاؿ:،فقاؿأصحابوالذيفارتدكابعدهفيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار

                                           

 .ٜص،٘،جٖ٘ٚٙلككنتمتخذخميبل،رقـ:،كتابأصحابالنبي،بابقكؿالنبيصحيح البخاري (البخارؼ،ٔ)

 .ٖٖٗ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)



ٜٔ٘ 

 

فرجعإلىالمدينةيأخذنابالبيعةلو،كقاؿىيناماقاؿ،قاؿ كتآمركاعمى،فاجتمعكاأربعةعشرنفراً،كا 
بيفالجحفةكاألبكاء،فقعدكا(1)قتلرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوكقعدكافيالعقبة،كىىعقبة"ىرشى"

فمماجفالميلتقدـ،لينفركاناقةرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلو،كسبعةعفيسارىا،سبعةعفيميفالعقبة
فأقبلينعسعمىناقتو،فممادنامفالعقبةناداه،رسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوفيتمؾالميمةالعسكر

مفىذا:عميوكآلوفقاؿقدقعدكالؾ،فنظررسكؿهللاصمىهللااً نوفال  وفالناً  فالناً جبرئيليادمحمأف
:قاؿ،بمى:قاؿ؟سمعتماسمعت:حذيفةبفاليماف،قاؿ،أنايارسكؿهللا:فقاؿحذيفةاليماني؟خمفي

فاكتـ،ثـدنارسكؿهللاصمىهللاعميوكآلومنيـفناداىـبأسمائيـ،فمماسمعكانداءرسكؿهللاصمىهللا
كلحقالناسبرسكؿهللاصمى،كقدكانكاعقمكاركاحميـفترككىا،كدخمكافيغمارالناس،عميوكآلوفركا

كانتيىرسكؿهللاصمىهللاعميوكآلوإلىركاحميـفعرفيـ،فممانزؿقاؿماباؿ،هللاعميوكآلوكطمبكىـ
رسكؿهللايردكاىذااألمرفيأىلبيتوأبدًا،فجاؤكاإلىأكقتلأالّاًفماتدمحمإقكاـتحالفكافيالكعبةأ

مفرسكؿهللاصمى،كلـيكتمكاشيئاً،كلـيريدكه،يـلـيقكلكامفذلؾشيئاًصمىهللاعميوكآلوفحمفكاأنَّ
اليردكاىذااألمرفيأىلبيترسكؿهللاأن [ٗٚ]التكبة: َّ مه جه ين ىنٱُّهللاعميوكآلو،فأنزؿهللا

 .(2)صمىهللاعميوكآلو

أكصىلعميبالخبلفةبعدهفيغديرخـ،كأفجماعةمفالصحابةملسو هيلع هللا ىلصالنبيفماجاءفيالركايةأفَّ
ثـرجعكاكجمسكالوفيالطريق،رجعكامفغديرخـإلىمكةفتعاقدكاداخلالكعبةعمىقتلالنبي

وفنجاههللامنيـ.كالذيفاتيمكابالتآمرمفالصحابةلـيسميـالقميكلكفالمجمسيسمىأكثرىـفيكتاب
بكر أبك فييـ المنافقيف عشرمف كقفأربعة قاؿ: العقكؿ(، الرحمفبف،كعثماف،كعمر،)مرآة كعبد

.(3)عمىالعقبةلينفركابرسكؿهللاملسو هلآو هيلع هللا ىلصناقتو"،كمعاكيةكعمركبفالعاص،كأبكعبيدةبفالجراح،عكؼ
المزعكمة.)خبلفتوبعدالنبيملسو هيلع هللا ىلص(االتياـلكبارالصحابةبرفضكاليةعمي-ٔفالركايةفييااآلتي:إذف
.تآمركبارالصحابةكمنيـبعضالعشرةالمبشريفبالجنةعمىقتلالنبي-ٕ

كىيمفأكثر،جاءفييامفالتطرؽلحادثةغديرخـكماقبلالحديثعفالركايةكسقكطيا،البدَّ
كاالستشياد،كقدأكثرالشيعةمفالحديثعنيا،السنةكالشيعةأىلالمكاضيعالتيحدثحكلياجدؿبيف

الخبلفةلعميبعدالنبيبأفَّ،قكليـبياعمىصحة
،،فبلتكادتجدكتابًاشيعيًاإالكقدخصصباباً(4)

                                           

 (ىكذااسميافيتفسيرالقمي.ٔ)

 .ٙٚٔص-ٖٚٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٕ)

،دارٖ،ط(شرحلكتابالكافيكىكمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ) ،ه(ٔٔٔٔدمحم باقر )ت: (المجمسي،ٖ)
 .ٗ٘،ص٘ق.ؽ،جٕٔٗٔطيراف،-الكتباإلسبلمية

، مرآة .المجمسيٕٗٗ،صٔجكتابالحجة،بابمانصهللاعزكجلعمىاألئمةكاحدًافكاحدًا،،الكافي(الكميني،ٗ)
صٕجالعقول في شرح أخبار آل الرسول،  جٜٖٚص-ٖٛٚ، صٖ، ،ٕٔٗ المظفر، التفصيل. ئد عقاكفيو

 كمابعدىا.ٔٛ،صاإلمامية



ٜٔٙ 

 

أقكػياككلىذااالىتماـألنَّ،ـّفيحادثةغديرخاألشعارقدكتبتإفَّليذهالقضية،كحتىأكفصبلً
لبلستداؿ سالـ أنو ُيظف  فيدينيـعمىدليل الكالية السنة،عقيدة كردتفيكتبأىل كأنيا السيما

إالأفَّ الشيعة فكانتالرسالةالتتعمقببحثعقائد كا  المسألةكالجماعة، ترابطالمسائلكارتباطىذه
عًايكردكلماجاءفييامفركايات بعدالةالصحابةيكجبالحديثعنيا،كالحقيقةأنياتحتاجبحثًامكسَّ

جداً الطرفيفكىيكثيرة أبيف،عند أف سأحاكؿ كلكنيىنا ىادئة، األخرػدراسة تمك تدرسكاحدة ثـ
غديرخـدكفإطناب.حادثة


 حادثة غدير خم.

مفحجةالكداعفيالثامفعشرمفذؼالحجة،حيثخطبفيمكافككانتفيعكدةالنبي
كبراءةعرضوأشير،كبيففضلعميةقريبمفالجحفةيقاؿلو)غديرخـ(،كذلؾقبلكفاتوبثبلث

.(1)مماتكمـفيوبعضمفكافمعوفيأرضاليمف
عمىإمامةعميكماتقكؿالشيعة.كحادثةالغديرتدرسمفحيثثبكتياأكاًل،كماقيلفييا،ثـداللتيا

يـخطبالنبيفأخرجمسمـعفزيدأرقـأفّأماثبكتيافييثابتةعندأىلالسنة،كأماماجاءفييا
بشريكشؾأفيأتيرسكؿربيفأجيب،كأنااماأنفقاؿ:أيياالناس،فإنَّ،-بيفمكةكالمدينة-فيغديرخـ

عمىكتابهللاكاستمسككابو،فحثَّ،فخذكابكتابهللا،كالنكر،فيواليدػ،ابهللاتارؾفيكـالثقميف،أكليماكت
بفيو،كأىلبيتي،أذكركـهللافيأىلبيتي،أذكركـهللافيأىلبيتي،أذكركـهللافيأىلبيتي".كرغَّ

قاؿنساؤهمفأىلبيتو،فقاؿلوحصيف)سأؿحصيفزيدًا(:كمفأىلبيتو؟يازيدأليسنساؤهمفأىلبيتو؟
الصدقةبعده،قاؿكمفىـ:قاؿ:ىـآؿعمي،كآؿعقيل،كآؿجعفر،كآؿعباس، كلكفأىلبيتومفحـر

الصدقة؟قاؿ:نعـ .(2)قاؿكلىؤالءحـر
صحيح بعضيا زيادات، كفيو كثيرة، طرؽ مف كرد كمتنو الحديث فيو،،كأصل متكمـ كبعضيا

«.مكالهمفكنتمكالهفعميَّ»كأحمدبزيادة،لزياداتالصحيحةماركاهالترمذؼكبعضيامكضكع،كمفا
كالشيخاأللباني المسند قاؿمحققك كما صحيحة الزيادة كىياألىـّ(3)فيذه فعمييا، المكضكع، فيىذا

                                           

جمعاًخاصاًابفجريرالطبرؼألفكتابكمابعدىا.كذكرفيوأفَّٕٕٛ،ص٘،جالبداية والنياية(راجع،ابفكثير،ٔ)
 فيوكلالركاياتالكاردةفيىذهالحادثةكبمغمجمديف.

 .ٖٚٛٔ،صٗ،جٕٛٓٗ،كتابفضائلالصحابة،بابفضائلعمي،رقـ:صحيح مسمم(مسمـ،ٕ)

،كقاؿحسفٗٚ،صٙ،جٖٖٔٚ،أبكابالمناقب،بابمناقبعمي،رقـ:سنن الترمذي(ينظرليذهالزيادة:الترمذؼ،ٖ)
عمى،كقاؿمحققكالمسندصحيحلغيره.كينظركبلـالمحققيفٔٚ،صٕ،جٔٗٙ،رقـ:مسند أحمدأحمد،،غريب

ج كركاياتو الحديث صٕطرؽ جٕٚص-ٔٚ، صٕ، صٕٕٙ، صٕٗٙ، صٜٕٙ، جٖٗٗ، ص٘، ،ٔٛٔ،
.كقدجمعالشيخٕٖ،صٖٛ،جٙٚ،صٙ٘،صٜٕ،صٕٔ،صٕٖ،جٖٔٗص،ٖٓٗ،صٖٓ،جٚٛٔص

فيالسمسمةالصحيحةكحكـعمىأصموبالصحةككذلؾعمىالزيادة)مف األلبانيطرؽالحديثكركاياتوكدرسيا



ٜٔٚ 

 

بالخبلفةبعدهفيغديرخـالنبييستندالشيعةفيالقكؿبأفَّ .(1)عيدإلىعميٍّ
قالو".كأما:ىبيقكلو:"كصدرالحديثمتكاتر،أتيقفأفرسكؿهللابفكثيرفيالبدايةعفالذّكنقلا

.(2)"الميـكاؿمفكااله"فزيادةقكيةاإلسناد"
ةبالخبلفلعميعمىعيدةالنبي«مفكنتمكالهفعميمكاله:»كأمامفحيثداللةقكؿالنبي

كذلؾلعدةأسبابتمنعصحةىذهالداللة:،كماتقكؿالشيعةفيذاغيرصحيح

خمفوألخذالبيعةلوفيحجةالكداعكالكلحضكريريدأفيستخمفعميًّالككافالنبي -ٔ
عمىكجكد دليٌل المدينة بأىل الخطبة كتخصيصو المدينة، بأىل خصالخطبة كلما كشيكد،

 فيالصفحةالتالية.لقكؿىذاالكبلـ،كسيأتيبيانوشيءاستدعىالنبي
ٕ-  عيدفي)منياجالببلغة(ماينفيأفيككفالنبيجاءفيركاياتالشيعةمفكبلـعميٍّ

"إنوبايعنيأنوقاؿ:إلىمعاكيةذؼبعثوعمي،فقدجاءفيالكتابالإليوبالخبلفةبعده
الذيف فمـالقـك بايعكىـعميو، بكركعمركعثمافعمىما أبا أفيختاركاليكفلمشاىدبايعكا

نماالشكرػلممياجريفكاأل اجتمعكاعمىرجلكسمكهإماماكافذلؾنصار،فإفلمغائبأفيرد،كا 
 .(ٖ)..."رضى

بالخبلفةلكافذلؾبمفعصريٍحكاضٍحاليحتملالجدؿأبدًا،لككافالنبي -ٔ يريدالعيدلعميٍّ
كيختمففيياالناس،كمعركؼمفمنيجالشرع،فيذهقضيةمفالقضاياالتييحدثفيياالجدؿ

،المسائلالتيقديقعالجدؿفيياأنويفصل الطبرسي  عمىالرغـمف–كقدنصعالُميـالنكرؼ 
باإلمامةفيغديرخـفقاؿ:عمىعدـكجكدنصصريحفيالكصيةلعميّ-التشيعتشددهفي

الغدير كأشارإلييابكبلـمجملمشترؾ،"لـيصرحالنبيلعميبالخبلفةبعدهببلفصلفييـك
 .(4)بيفمعاٍفُيحتاجفيتعييفماىكالمقصكدمنياإلىقرائف"

                                                                                                                                    

.األلباني،ٜٕٗ،صٗ،جالسمسمة الصحيحةينظر:األلباني،،كباقيالزياداتفيياتفصيل،عميمكاله(كنتمكالهف
.)ىذهنسخةغيرالسابقةذكرتفييااألحاديثمعتخريجاتياكقدأضافيالممكتبةٜٕٗ،صٗ،جالسمسمة الصحيحة

مجموع إلسبلـابفتيمية،ينظر:ابفتيمية،الشاممةطبلبالعمـفييبترقيـالشاممة(كمفتكممكافيالحديثشيخا
 كمابعدىا.ٗٔٗ،صٗالبداية والنياية، ج.ككذلؾينظر:ابفكثير،ٗٔٗ،صٗ،جالفتاوى 

،كقاؿحسفٗٚ،صٙ،جٖٚٔٚ،أبكابالمناقب،بابمناقبعمي،رقـ:سنن الترمذي(ينظرليذهالزيادة:الترمذؼ،ٔ)
 .ٖٖٕ،ص٘،جةالبداية والنيايغريب.ابفكثير،

 .ٖٖٕ،ص٘،جالبداية والنيايةابفكثير،(ٕ)

 .ٚ،صٖ،جنيج البالغة(الشريفالرضي،ٖ)

(ٗ) النكرؼ، في تحريف كتاب رب األرباب إثبات فصل الخطابالطبرسي، مخطوط، المكحة العبارةٜٚالمكحة-ٜٙ، ..
السابقةتناقمياعددممفكتبعفالشيعةباختبلؼبسيطفيالمفع،كلكفىناؾخطأفيرقـالصفحةالمعزكةإليو

ص أنيا كىكصٕٙٓص-ٕ٘ٓفقيل مفخبلؿرجكعيلممخطكطة أثبتو ما كالصحيحىك ممفنقلٜٚ-ٜٙ، .



ٜٔٛ 

 

الخمفاءالثبلثة:أبابكر،ثـعمر،ثـعثماف -ٕ .كمعركؼلككافالكبلـصحيحالمابايععميٌّ
عفعميبفأبيطالبشجاعُتوكقكتو،كىكممايتفقعميوالسنةكالشيعة،كلكنيـيقكلكفبأنو
فرض كلك أحٌد، يقبمو ال فيو طعف خاؼمنيـ أنو فالقكؿ كتبيـ، تصفو كما خارقة يممؾقكة

لعميّ بالخبلفة طعففيالشرعالذؼعيد فيذا أماصحتو بالجبفكىكغيرصحيح، ككصفو
تقيةفيكأيضاًالقكؿبأنّ الشيعةغيرمكجكدةأصبًل،ككذلؾمردكد؛كذلؾألفَّيا التقيةبمفيـك

ألفَّ  .التقيةاليحتاجياشجاعمثلعميٍّ
ِعالخبلفةلنفسوطيمةمكثومعالعمي -ٖ خمفاءالثبلثةأبدًا؛بلكافمعاكنًاليـ،فمككافلـيدَّ

 لكافمشاركًافياإلثـبمساعدتو"الظممة"فيالحكـ.ىكالخميفةالمكمفمفالنبي
،اليدؿعمىالحكـ،كىكمصطمحكردفيالقرآفالكريـفالكاليةتعنيالمحبة«مكاالة»إفلفع -ٗ

بعضفماثبتلعميثبتلغيرهمفالمؤمنيفقاؿتعالى:يـأكلياءكالتأييد،كالمؤمنكفكمّ،كالنصر
 من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لكٱُّ

 َّ جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن

[.نعـإفرادعمي٘٘]المائدة: َّ حط مض خض حض جض مصُّ.كقكلوتعالى:[ٔٚ]التكبة:
مفالفضل،إالأنّاًبالذكردكفغيرهيكجبلومزيد يا التخصيصىنا التعنيالخبلفةأبدًا،كىذا

 كضحتوفيالبلحق.بالذكرلوسبب

،كبناًءاإليمافبيامفأصكؿالديف،بلمفأىميا،فبليقبلإيمافبدكفاإلمامةالشيعةتعتقدأفَّ -٘
لكافلزامًاعمىالقرآفأفيتطرؽفيآياتصريحةالداللةليذه عميوفمككافكبلميـصحيحًا

كأفيؤكدعمييافيأكثرمفمكضعكماىكأسمكبالقرآففيمسائلاإليمافكاالعتقاد،القضية،
مًاأفتتكررفيالسنةالكريمة،كلكفكلىذاغيرمكجكد.اكلكافلز

فيطريقولممدينة،ككافقدخطبفيحجةالدكاعقبليبقىالسؤاؿماالداعيلخطبةالنبي  -ٙ
منيـبالذكر؟كالجكابىكاًاالكبلـعفأىلالبيتكيخصعميأياـ؟كماالداعيألفيقكؿىذ

ماكردفيكتبالحديثكالتاريخ؛كىككاآلتي:
كمكانتوفي،كأمانتو،لمكبلـفيعرضوىناؾسببافكردافيىذهالقضية،كفييماتعرضعمي

حادثتيف:
عمّيًاإلىاليمف؛ليقسـالغنائـمفمعركةغزاىاخالدبفالكليد،ككانتقبلاألكلى:أرسلالنبي

أفقسميم كبعد الكداع، مف-مفأىلخمسالخمسكعمي–لالخمسَصكفَاحجة امرأًة أخذ
كأخبرهمرارًا،حتىلنبياالسبيكدخلعمييا،فغضببعضالصحابة،كمنيـبريدة،كذىبإلى

                                                                                                                                    

 عمي، الكاش، كتب"-ياغتيال العقل الشيعالعبارة: "آؼ الناشر: الشعكبي، الفكر في ـ،ٕ٘ٔٓ-لندف-دراسات
 .ٗٓٙص



ٜٜٔ 

 

التفعلفإفلومفالخمس»قاؿ:نعـيارسكؿهللا،فقاؿ:«بريدةأتبغضعميًّا؟يا:»قاؿالنبي
.(1)«أكثرمفذلؾ

مفاليمفإلىمكةلمبلقاةالنبيملسو هيلع هللا ىلصفيالحجأخذمعواليدؼلمنبي ،كأمرالثاني:لماخرجعميٌّ
ىـبعدـالمبسمفالغنيمة،فمماكصل،ككذلؾأمرالصحابةأفيقكدكهإلىمكةكسبقيـإلىالنبي

ككجدىـخالفكاأمرهغضبعمييـكعنفيـفاشتككاذلؾلمنبي
(2).

جعمتالنبي إطاعتو كعدـ فيعميٍّ الكبلـ مف األمكر يخطببالمسمميففكلىذه يقكـ
،كيبيفكجكبمكاالتو،كخصصالنبي خطبتوفيأىلالمدينةألفالكبلـفيكيتحدثعفعميٍّ

بذلؾ فخصيـ بعضيـ، كخرجمف بينيـ، كاف عميٍّ فيمحاربة، النبكؼبعامة لممنيج مكافق كىذا
الشائعاتكالتضييقعميياكحصرىا؛ففيغزكةالمريسيععندماتحدثابفسمكؿبكبلـمسيءلمنبي

 النبي يقضي الكحتى بيف كتداكليا الشائعات تعبكاعمى حتى بعيدًا سيرًا بيـ سار ناس
.(3)كنامكا

النبي الحديثعفكصية مفكجكهكبعد كأبيفسقكطيا القمي، إلىركاية أعكد فيغديرخـ،
عدة؛أىميا:

(مفسكرةالزخرؼنزلتافيكبارالصحابةالذيفتعاقدكآٛ-ٜٚاآليتيف)الركايةمبنيةعمىأفّ -1
بعدحجةالكداع،كسكرةالزخرؼمكية،كالحادثةقبلكفاةالنبيبيفيالكعبةعمىاغتياؿالن

.
منوحتىكفاتو،كعبلكةعمىذلؾيأمرأبابكرلككانتالركايةصحيحةفكيفيقربيـالنبي -2

.بالنيابةعنوفيالصبلة،فيتمميحلوباستخبلفومفبعده 
عِ -3 مالـيدَّ إفالركايةفييامفالتعظيـلعميٍّ فينفسو،كىكأفعميًّا،كلـيقموالنبيِوعميٌّ

 .(4)يقعدعمىالصراطفيدخلالناسفيالجنةكالنار

                                           

،٘،جٖٓ٘ٗ(أخرجوالبخارؼفيصحيحو،كتابالمغازؼ،باببعثعميكخالدإلىاليمفقبلحجةالكداع،رقـ:ٔ)
 .ٖٙٔص

إلىاليمفلد،كخاكتابالمغازؼ،باببعثعمي،صحيح البخاري (ينظرحكؿتفاصيلىذهاألحداث:البخارؼ،ٕ)
،جماعأبكابمغازؼرسكؿهللا،باببعثرسكؿهللاصمىدالئل النبوة.البييقي،ٖٙٔ،ص٘جقبلحجةالكداع،

لىأىلاليمفبعدبعثخالد،ج البداية والنياية، .ابفكثير،ٜٖٗ،ص٘هللاعميوكسمـعميإلىأىلنجراف،كا 
 .ٖٔٛ،صٚ،جٕٔٔ،ص٘ج

 .ٓٛٔ،صٗ،جالبداية والنياية.ابفكثير،ٙٓٙ،صٕجريخ األمم والمموك)تاريخ الطبري(،تا(ينظر:الطبرؼ،ٖ)

القيامة.(كىذهالعقيدةشبييةلماعندالنصارػمفمشاركةعيسىٗ)  فيالحكـبيفالناسيـك



ٕٓٓ 

 

كأماـىذاالحشدالرافضلككافاألمركماركؼمفاتفاقيـعمىعدـإعطاءالخبلفةلعمي -4
لكافلزامًاعمىالنبي األصللـيفعميا؛ألفَّ،كلكفالنبيأفيؤكدعمىالبيعةلعميٍّ

لـيحدثأصبًل. كىكالعيدةبالكاليةلعميٍّ
فيركايٍةىذهكرغـأنياليستطعنًافيالصحابةإالأنياتنسبالشرؾلمنبيملسو هيلع هللا ىلصفقدركػ -ٚ القمي 

كـرقاببعضبالسيفيضرببعض:"أالالترجعكابعدؼكفاراًأّفالنبيملسو هيلع هللا ىلصقاؿكفيياطكيمٍة،
اضربكجكىكـ جبرئيلكميكائيل بيف لتجدكنيفيكتيبة ذلؾكلتفعمف فعمتـ فإف الدنيا، عمى

بفأبيطالب"-بالسيف،ثـالتفتعفيمينوفسكتساعةثـقاؿ .(1)إفشاءهللاأكعمي 
با.لنطقالنبيملسو هيلع هللا ىلصبالشرؾ،كالعياذكىذهالركايةمتضمنة

وكل ما جاء مه الطعه في كبار الصحابت ساقٌط مه جهت الروايت، ومه جهت مخالفته للىصىص        

ودخىلهم  ،الشرعيت، فإضافت لما جاء مه آياث كريمت تبيه عذالت الصحابت وعلى رأسهم الخلفاء األربعت

زاخرة باألحاديج التي تبيه فضلهم فإّن السىت الىبىيت وبيعت الرضىان،  ،وأحذ ،الجىت باشتراكهم في بذر

وترفع مكاوتهم.


 الفرع الثاني: ما جاء من الطعن في أفراد من الصحابة

 
الطعففيطمحةبفعبيدهللاكالزبيربفالعكاـ-ٔ
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفٱُّٱعندتفسيرهلقكلوتعالىركػالقمي-أ

بسندهعفأبيجعفر[ٓٗ]األعراؼ: َّ ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم ام
كاضعىذه«الجمل»كجكدلفعكيبدكأفَّ،(2)نزلتفيطمحةكالزبير،كالجملجمميـياأن ـَ فياآليةأْلَي

الركايةأفيمصقيابحادثةالجمل،كاآليةغيرمتعمقةبمعركةالجملأبدًا؛فحادثةالجملحدثتبعدكفاة
ق(.ٖٙ،بخمسةكعشريفسنة)النبي

عند-ب تعالى:  خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حفُّقكلو
 َّملهل يقكؿ [ٕ٘]األنفاؿ: أب-قاؿالقمي: هللااأؼ أمير-عبد حاربا لما كطمحة الزبير نزلتفي
.كىككذابعندالشيعةأباالجاركد،كىذهالركايةفيسندىا ،(3)كظممكهالمؤمنيف

                                           

 .ٕٚٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٔ)

 .ٖٕٓ،صٔجتفسير القمي، (القمي،ٕ)

 .ٕٔٚ،صٔجتفسير القمي، (القمي،ٖ)



ٕٓٔ 

 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّتفسيرهلقكلوتعالى:عند-ج
 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
كىكمف-الزبيربفالعكاـأفّركايةطكيمةزعـفيياالقميأكرد، [ٓٙ]النساء: ٍََّّّ ٌّ

أرادالتحاكـإلىييكدؼفيحيفأفالييكدؼأرادالتحاكـإلىالنبي-المبشريفبالجنة
،كفيىذا(1)

 خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱٱ:الىاتياـلمزبيربالخركجمفدائرةاإلسبلـلقكلوتع
]النساء: َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص
وساذجيؤّمفليـ،أماالييكدمحاطًابأصحابيكفركفبو،كأنّىكذاتصكركتبالشيعةالنبي، [٘ٙ

مفأصحابوحسبالتفسيرالشيعي.الكفارفإنيـأكثرتصديقًالمنبي
فييـعبدالرحمفبفعكؼ،كأبكعبيدةبفالجراح،كمعاكية،كعمركطعفالشيعةأيضاًكمفالذيف-ٕ

كسبقالحديثعنيافيالفرعاألكؿ.بفالعاص،كذلؾفيماادِعَيمفمحاكلتيـاغتياؿالنبي
بينتفإفىؤالءالصحابةمنيـمفىكمبشربالجنةكعبدالرحمفبف ضافةإلىبطبلفالركايةكما كا 

قاؿ:"أبكبكرفيالنبيالترمذؼكابفماجوكأحمدكالمفعلمترمذؼأفَّفقدأخرجعكؼ،كأبيعبيدة،
الجنة،كعمرفيالجنة،كعثماففيالجنة،كعميفيالجنة،كطمحةفيالجنةكالزبيرفيالجنة،كعبد

كىذا،(2)"،كأبكعبيدةبفالجراحفيالجنةالرحمفبفعكؼفيالجنة،كسعدفيالجنة،كسعيدفيالجنة
يسقطىذهالركايةكىذاالتأكيل.

فيفضمو؛كمنياففضائموفياإلسبلـكثيرة،ككردتبعضاألحاديثعفالنبيأمامعاكية
حيثبشرىـالنبيملسو هيلع هللا ىلصبالجنة،،كغزكجزيرةقبرص،حديثأـحراـبنتممحاففيغزككرككبالبحر

،كشياداتالصحابةبفضموكفقيوكثيرةقبرصكقاـعمىاألمرمعاكيةككافالذؼبعثالجيشإلى
منياشيادةابفعباس

(3()4).
                                           

 .ٔٗٔ،صٔجتفسير القمي، (القمي،ٔ)

.كقاؿ:ركؼٚٗٙ،ص٘،جٖٚٗٚأبكابالمناقب،بابمناقبعبدالرحمفبفعكؼ،رقـ،سنن الترمذي، (الترمذؼ،ٕ)
القزكيني)ت: ابفماجو،دمحمبفيزيد أصح.كصححواأللباني. سنن ابن ،ق(ٖٕٚالحديثمفطريقأخرػكىذا

افتتاحالكتابفياإليماف،ـٜٕٓٓ،تحقيق:شعيباألرناؤكطكعادؿمرشدكآخركف،دارالرسالةالعالمية،ٔ،طاجوم
 رقـ: بابفضائلالعشرة، يسـٛٗ،صٔ،جٖٖٔكفضائلالصحابة، كلـ .إالأفالراكؼقاؿفيالحديثعشرة

 .كصححومحققكالمسند.ٜٕٓ،صٖ،ج٘ٚٙٔ،مسندعبدالرحمفبفعكؼ،رقـ:مسند أحمدالعاشر.أحمد،

،كتابالجيادكالسير،بابالدعاءبالجيادصحيح البخاري (ينظرحديثأـحراـككبلـابفعباسبالترتيب:البخارؼ،ٖ)
 رقـ: كالنساء، لرجاؿ جٕٛٛٚكالشيادة صٗ، ،ٔٙ رقـ: معاكية، ذكر باب النبي، أصحاب كتاب ،ٖٚٙٗ-

.ركػالبخارؼبسندهقاؿ:أكترمعاكيةبعدالعشاءبركعو،كعندهمكلىالبفعباسفأتيابفٕٛ،ص٘جٖ٘ٙٚ
 هللاملسو هيلع هللا ىلص"كفيالركايةاألخرػإنوفقيو.عباسفقاؿ:دعوفإنوقدصحبرسكؿ

بعنوان فضائل ،كتحدثعففضائلمعاكية.كراجع:بحثٖٕ٘،صٙ،جمنياج السنة(لبلستزادةراجع:ابفتيمية،ٗ)
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ككاف-كمفطعكفالشيعةفيأفرادمفالصحابة،الطعففيمفاعتزؿالفتنةبيفعميكمعاكية-ٖ
 نت مت زت رتُّٱفقاؿالقميفيقكلو-كيكثرالشيعةمفالطعففيواعتزلياأبكىريرةممف
حتىمف،(1)كلـيقاتلمعو"قاؿنزلتفيمفاعتزؿأميرالمؤمنيفأّنيا،[ٜٚ]النساء:َّ يت ىت

 .دالقميكاليبلؾعن،اعتزؿالدماءلـيسمـمفالطعف

كالركاياتالتيتطعففيآحادمفالصحابةلـتقتصرعمىىذهعندمفسرؼالشيعة،كيمكفالرجكع
.(2)إلىتفاسيرىـلبلستزادة

كشيادتوغيرمقتصرةعمىكبار،فيكتبالشيعةممايشيدبوعميكفضائلأصحابالنبي
 فعميٌّ سبقالصحابة؛بلتشمميـجميعًا، إلىما فباإلضافة يتكلىكلالصحابةكينيىعفسبيـ،

فيذركايةصريحةمفكتابالمجمسي،فيىذهالدراسةمفكتبيـمفكبلـعميإيراده فيثناءعميٍّ
حيث بعدهعميقاؿيقكؿ:عمىالصحابة؛ يحدثكا الذيفلـ التسبكىـ، بأصحابنبيكـ "أكصيكـ :

.(3)رسكؿهللاأكصىبيـالخير"حدثًا،كلـيؤككامحدثًا؛فإفَّ


 .األمويين من الصحابةالمطمب الثاني: طعون تفاسير الشيعة في 
مماأثاراستغرابيفياستقرائيلتفسيرالقميبخاصةكاطبلعيعمىغيرهمفتفاسيرالشيعةىك

نازلةفيبنيأميةأفَّ بأنيا تأكيميا بالظالميفكالفاسقيفكبالعذابتـ مفاآلياتالمتعمقة بكجو(4)كثيرًا
أمية،كمعركؼأفبنيأميةفرعياخاصةببنيأكأنَّ،الخصكص،كذلؾإمابإدخاؿبعضالصحابةفييا

عثمافبفعفافمفقريش،كمنيـأـالمؤمنيفأـحبيبةبنتأبيسفياف،كالخميفةالثالثصيرالنبي
كمنيـمعاكيةبفأبيسفياف،ككثيرمفالصحابة،كلكثرةماأكردكهطعنًافيبنيأميةكلكجكد،

                                                                                                                                    

مقدمةلمؤتمرفضائلالصحابةكآؿالبيتالمنعقدبجمعيةأىلالسنةأنصارآؿالبيتالصحابي الجميل معاوية، 
 غزة.-ـ،إعداد:د.خالديكنسالخادؼ،الجامعةاإلسبلميةٕٓٔٓكاألنصار،

 .ٜٗٔ،صٔجتفسير القمي، (القمي،ٔ)

تفسير لبلطبلععمىغيرىامفالتأكيبلتالباطمةلمطعففيالخمفاءالراشديفكفيأفرادمفالصحابةينظر:القمي،(ٕ)
جالقمي صٕ، صٗٔ، صٛٔ، صٖٕ، صٗ، صٜٛ، صٙٓٔ، صٚٓٔص-ٙٓٔ، صٖٔٔ، ،ٕٜٔ،
صٕٛٔص صٜ٘ٔ، صٜٙٔ. صٕٕٓ، صٖٕٗ، صٜٕٗ، صٜٕٛ، صٖٛٓ، صٕٖٙ، ،ٖٖٗ،
 .ٜٗٗ،صٚٗٗ،صٜٕٗ،صٕٙٗ،صٖٚ٘،صٖٔ٘ص

 .ٖ٘ٓ،صٕٕ،جبحار األنوار(المجمسي،ٖ)

أبكالعاصبفأميةكحرببفأمية)أبكٗ) سفياف((بنكأميةىـ:أبناءأميةبفعبدشمسشقيقعبدمناؼ،كأكالده
ككانتالخبلفةفييـقرابةمئةسنة،ككصمتالدكلةاإلسبلميةإلىأكبرمساحةليافيالتاريخفيعيدىشاـبفعبد

تحقيق:المستشرؽليفي ،ٖطنسب قريش،،ق(ٖٕٙالممؾ.ينظر:أبكعبدهللاالزبيرؼ،مصعببفعبدهللا)ت:
 .ٜٛالقاىرة،ص-بركفنساؿ،دارالمعارؼ
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كماسنرػلـتخصصبفئةمعينةالتيأكردكىاالركاياتكىذهصحابةمفبنيأميةأفردتىذاالعنكاف،
،فيدخلفيالمطعكففييـالصحابةمفمفبنيأمية؛بلبقيالمفععمىعمكمو،فبلتستثنيمنيـأحداً

بنيأمية.
 مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّقكلوتعالى:لتفسيرهعندقاؿالقمي -ٔ

نَّٗٛ]البقرة: َّين ىن من خن حن جن يم ىم ذرمانزلتفيأبي[.كا 
...(1)رحمةهللاعميوكعثمافبفعفاف؛ككافسببذلؾلماأمرعثمافبنفيأبيذرإلىالربذة

ا،فيياحكارطكيلبيفعثمافكأبيذر،ككردفيياأفأباذرقاؿ:"سمعت كالركايةطكيمةجدًّ
،دغبلًيقكؿ:إذابمغآؿأبيالعاصثبلثيفرجبًلصيركاماؿهللادكاًل،ككتابهللاالنبي

 خلُّ....كتستمرالركايةىذهإلىأفيقكؿ:(2)كالصالحيفحرباً،كالفاسقيفحزباًكعبادهخكالً
إلىقكلوتعالى:َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىبُّ
فيأبيذرةنازل ،[٘ٛ–ٗٛ]البقرة: َّ ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق

.(3)كعثمافكماسيجرؼبينيماكحكـكلمنيما
كسياقياكاضح،بنيإسرائيلمكضكعيايانازلةفييـ،فاآلياتكاليصحالقكؿبأنّةباطمفالركايةوالرد: 

  زب رب يئ ىئ ٱُّٱكدبقكلوتعالىفييا:"،كىذاىكقكؿالمفسريف،كيتأجدًافيذلؾ
،أضفالكتابالمختمطكفبالمجتمعالمسمـعفقربفيالعصرالنبكؼ(،فيـأىل٘ٛ)البقرة:َّ مبنب

يمانو.تقررمففضلعثمافصحابيًاكصيرًالمنبيإلىذلؾما   ،كلماكردفيفضموكا 

ٕ-   مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هتُّٱقكلوكعند
حيثخالفكانبييـعمى؛نزلتفيبنيأميةالقمي:أّنياقاؿ[ٜٖٔ]النساء: َّجض مص خص حص

األمرفيبنيىاشـ فكلالصحابة،ليستمتعمقببنيأمية،كالردأّفاآليةىنا(4)أفاليردكا
بمف اإلسبلمية عميكاألمة أبافييـ الثابتمفطريقبايعكا بل النبيملسو هيلع هللا ىلص، كفاة بعد بكر

                                           

مذىبخاصفيالماؿكىكأنواليجكزلمشخصأفيبقيمعومايزيدعفحاجتو،ككافداعيًالوكافألبيذر(ٔ)
 إلىمكافبطرؼالمدينةيقاؿلوالربذة.بيفالناسكحدثتبعضالمناقشاتبسببىذااألمرفأرسموعثماف

فيفًاكعكؼكعفافكىككالدعثمافبفعفافكالحكـ(ىكأبكالعاصبفأميةبفعبدشمسبفعبدمناؼ،كأكالدهعٕ)
 .ٓٓٔصنسب قريش،كىككالدمركافبفالحكـكجدعبدالممؾبفمركاف.ينظر:أبكعبدهللاالزبيرؼ،

 .ٕ٘،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٖ)

 .ٜ٘ٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،ٗ)
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أباالشيعة كافيميللتكليةعميبعد-ىكزعيـبنيأميةك-سفيافمماكردفينيجالببلغةأفَّ
 .(1)رفضذلؾاًبالخبلفةبعدالنبيملسو هيلع هللا ىلص،كلكفعمياًأرادأفيبايععميالنبيملسو هيلع هللا ىلص،حتىإّنو

 لك خك حك جك مق حق مف خفُّ "جاء عىذ القمي في تفسير قىله تعالى: -ٖ
]األنعاـ:َّمنهن خن حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك
كالشركاءأئمتيـ﴿ٜٗ  مي خي﴾أؼبطل﴿حي جي﴾يعنيالمكدة﴿ٰه مه جه[
نزلتىذه:وقاؿأنّعفأبيعبدهللا(2)﴾حدثنيأبيعفأبيوعفبعضأصحابناهي

.(3)اآليةفيمعاكيةكبنيأميةكشركائيـكأئمتيـ"
قاؿالطبرؼفيبيافالمعنىالذؼنزلتفيواآلية:"ىذاخبرالرّد: مفهللاجلثناؤهعماىكقائليـك

 .(4)القيامةليؤالءالعادليفبواآلليةكاألنداد"

كبعد،كمنيـالمشرؾ،فيالذيفيشرككفمعهللاآليةأخرػ،كبنكأميةمنيـالمؤمفإذففاآلية
يدخلحاليـكحاؿغيرىـمفأىلمكة،فحصرىافييـكتعميمياعمىجميعيـ،الفتحدخمكااإلسبلـ

كىذاباطل،فييزكجتوفيالجنة.،حتىزكجالنبيأـحبيبةبنتأبيسفيافكىيمفبنيأمية
َّ ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت متٱُّ فيقكلو -ٗ

.(5)نزلتفيبنيأميةيدعيالقميأنَّيا(ٕٚ]األنعاـ:
 مسحص خس حس جس جخمخ مح جح مج مثحجُّٱكفيتفسيرهلقكلوتعالى: -٘

ركػالقميعفأبيعبدهللامفطريقأبيي[ٚ٘–٘٘]ص: َّحضخض جض مص خص
اؽكادفيجينـ،فيوثبلثمائةكثبلثكفقصًرا،فيكلقصرثبلثمائةبيت،فيسّالجاركد"قاؿ:الغَ

كلبيتأربعكفزاكية،فيكلزاكيةشجاع،فيكلشجاعثبلثمائةكثبلثكفعقربًا،فيجمجمة
مف ُقمٍَّة كثبلثكف ثبلثمائة عقرب عقرًباكل أف لك ّـٍ، جينـس أىل عمى سميا نضحت منيا

 .(6)كىـزريقكحبتركبنكأمية... َّٱجخ مح جح مج مثحجُّٱسعتيـبسميالك

فييساقطةإذف.،كايةمفطريقأبيالجاركدالكذابكالر

                                           

 .ٓٗ،صٔ،جنيج البالغةينظر:الشريفالرضي،(ٔ)

 )عفبعضأصحابنا(دكفذكرأسماءالركاة.كثيرمفاألسانيدىكذاجاءت(ٕ)

 .ٕٔٔ،صٔجتفسير القمي، (القمي،ٖ)

 .ٖٗ٘،صٔٔ،ججامع البيان(الطبرؼ،ٗ)

 .ٜٙٔ،صٔ،جتفسير القمي(القمي،٘)

 .ٕٕٗ،صٕ،جتفسير القمي(القمي،ٙ)
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 الخاتمة
الحمدالذؼبنعمتوكفضموتتـالصالحات،كأفضلالصمكاتكأتـالتسميماتعمىخيرخمقهللا

كعمىآلوكصحبوالكراـكمفكاالىـكأحبيـ.سيدنادمحم
دراسة مقارنة بين تفاسير أىل السنة  -عدالة الصحابة في القرآن المكسكـِبفقدأتممتبحثيىذا

كتكفيقو،كبينتاآلياتالدالةعمىعدالةككرموبعكفهللا، نا عشرية أنموذجًا"والمبتدعة"الشيعة االث

كرددتفيوعمىمفسرؼالشيعةالذيفانتقصكاكطعنكافي،الصحابةفيالقرآفالكريـ،ككجوداللتيا

  الصحابةالكراـ.

أدلةعدالتيـغيرمحصكرةكبيذايتضحلمقارغقكةأدلةعدالةالصحابة فياألحاديثالنبكيةكماقد،كأفَّ

عدالتيـثابتةفيالقرآفالكريـ،فعمىالمؤمفأفيتبعالقرآفكيؤمفبماجاءفيوبلإفّيظفالبعض،

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّحتىيشمموقكلوتعالى:

 .[ٓٔ]الحشر: َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

كأبرزالنتائجالتيتكصمتإليياألخصيافيالنقاطالتالية:


 عدالتيـ.أىلالسنةمكافقلماجاءفيالقرآفالكريـمفاآلياتالداللةعمىاعتقادإفَّ .1

االإفَّ .2 باستثناءثنيالشيعة الصحابة كل يكفركف بل الصحابة، بعدالة القكؿ يرفضكف عشرية
 فارتدكاحسبزعـالشيعة.بعضيـ،كذلؾألنيـرفضكاتسميـالكاليةلعميبعدالنبي

تبلعب .3 منو كالتحريف الصحابة، في مذىبيـ لتأييد القرآنية اآليات مف الكثير الشيعة حّرؼ
 بالنصكصكمنوتحريفلممعنى.

 البيت.أىلإلىزكرًاكبيتاناًردالشيعةركاياتفيتفاسيرىـتطعففيعامةالصحابةكنسبكىاأك .4

الشيعةإلىأئمتيـكتطعففيالصحابة .5 ظيرمفخبلؿالبحثسقكطالركاياتالتيينسبيا
 سندًاكمتنًا.

ذىبإليومفسرك .6 الشيعةمفتحريفلمعنىاآلياتالدالةعمىاظيرفيالبحثعدـصحةما
 عدالةالصحابة،ككلىذاالتحريفاعتمدعمىركاياتباطمةمنسكبةلؤلئمة.
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كعفأىلالبيتتثنيعمىالصحابةكتمدحيـكتمعفسابيـكالكثيركردتركاياتعفعمي .7
 منياكردفيكتبالشيعةأنفسيـ.

النبي .8 مع فضلكعدالةكلكلمفالصإفمفحضرالمشاىد فيالقرآفمزيد حابةثبتليـ
 كفضميـ.بيااغزكةأكمشيدآياتتبيفعمكمرتبةأصح

يدخلفيوعميكفاطمةكالحسفكالحسيفدخكؿنساءالنبي .9 ،فيمصطمحآؿالبيتكما
 كبذلؾتشمميـالطيارةالكاردةفيآيةالطيارة.

11.  فيتأكيلاآلياتلتعظيـ الشيعة بأكصاؼالتميقبآدميإفمبالغة فيكصفيـ أكقعتيـ أئمتيـ
 .حتىفسركاالبعكضةفيالقرآفبأنياعمي

 تسربتبعضركاياتالشيعةإلىكتبأىلالسنة. .11

إلىالطعففيالقرآف .12 لـيجدالشيعةأؼدليلليـعمىعقيدةالكاليةفيالقرآفالكريـلجأكا لّما
عمييـمفردعدالةالصحابةالذيفباعيـبيذاالقكؿكافالبدّؼ،كحتىُيقنعكاأتكالقكؿأنوحرَّ

 حممكاالقرآفكنقمكهلمناس.

الكثيرمفالنصكصالشرعية،كمنوردّ .13 عشراتاآلياتطعفالشيعةفيالصحابةأدػلرفضيـ
الكريمةالتيتثنيعمىالصحابةكتمدحيـ،كرفضكلماركاهالصحابةمفأحاديثكركاياتعف

،كبناًءعميو،فالشيعةاليقبمكامصادرأىلالسنةالمتصمةالسندالصحيحإلىالنبينبيال
 كضعكافقيًاجديدًانسبكهإلىاألئمة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ٕٓٚ 

 

 التوصيات
بتخصيصمساؽٍ -1 التعريفعفأكصي عمى يركز كأف الشريعة، لطبلب المعاصرة الفرؽ

.الشيعةكعقيدتيـكمكقفيـمفالقرآفالكريـكالسنةالنبكيةكالصحابةب
كذلؾ -2 عمىحدة، عندىـ بحيثتدرسكلعقيدة عبرالتاريخ؛ الشيعةكتطكرىا دراسةعقائد

 كبيافتطكرىاعبرالتاريخ.،كأكؿالقائميفبيا،لبيافكيفنشأت

عمىالظركؼالسياسيةالتيعاشافيياكيركز،كسيكالطبرسيبيفالتسنفكالتشيعدراسةالط -3
 كتأثيرىاعمىتفسيرييما.

4-  مرصد بإنشاء اإلعبلـيعني كسائل عبر لمصحابة تكجو التي الطعكف كالكتبمتابعة
تنشركالمنشكراتكمتابعةنشرالتشيعفيالعالـاإلسبلمي،كأفيردعمييابشكلمباشر،كأف

بحقيقةال فيالمجتمعاتاإلسبلمية كأىدافيـتكعية مفالصحابة، كمكقفيـ كعقائدىـ الشيعة،
 المعاصرة.




























 



ٕٓٛ 

 

 تفيرس اآليا
 

  

 رقم الصفحة اآلية

  سورة البقرة

 ص [.ٕ]البقرة:َّ حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىلُّ

 ٘ٙ [ٖٗالبقرة:]﴾ىن نن﴿

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّ
 [.ٜ٘]البقرة: َّ يئ ىئ نئ مئ زئ

ٜٛ 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 [.ٗٛ]البقرة: َّين ىن من

ٕٖٓ 

إلىقكلوَّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىبُّتعالى:
 [٘ٛ–ٗٛ]البقرة: َّ ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف

ٕٖٓ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ

 مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت

 .[ٖٗٔالبقرة: ] ﴾زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك

ٕ٘،٘ٙ 

 ٘ [ٖٗٔالبقرة:] َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ

 ٛٓٔ [ٕٕٕ]البقرة:َّ جخ مح جح مجُّٱ

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّ
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 .[ٖٕٚ]البقرة: َّ مح جح مج حج مث هت مت خت حت هبجت

ٔٛٗ 

   سورة آل عمران 

ٜٚٔ [ٚ]آل عمران:  َّ جخ مح جح حجمج مث هت مت ختُّ



ٕٜٓ 

 

)آل  َّ هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ُّٱ
 (ٚعمران: 


ٜٙ 

 ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ُّ

 [ٖٔ]آؿعمراف:َّ يف

ٕٔٔ 

 ٕ٘ٔ [ٖٖ]آؿعمراف: َّ يك ىك مك لكٱُّ

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خسُّ
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 .[ٔٙ]آؿعمراف: َّ مك

ٔٚٙ 

 ٜ [ٙٓٔ]آؿعمراف:َّ محجخ  جح مج حج مث ُّٱ

 مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مثٱُّ

 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 [ٚٓٔ–ٙٓٔ]آؿعمراف: َّ

ٜٔٓ 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من﴿
 زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي
 [.ٓٔٔآؿعمراف:] ﴾نئ مئ

ٜٛ 

 ٓٙ،ٜ٘ [ٓٔٔآؿعمراف:] ﴾مه جه ين ىن من﴿

]آؿَّجن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خكُّ
 [.ٕٔٔعمراف:

ٕٔٙ 

 خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 [ٕٕٔ]آؿعمراف:َّمن

ٕٔٙ،ٖٖٔ،ٔٛٙ 

]آؿعمراف:َّٱىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىنُّٱ

ٕٖٔ.] 

ٕٔٔ 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ

ٕٔٔ





ٕٔٓ 

 

.[ٕ٘ٔ–ٕٗٔ]آؿعمراف: َّ نث مث زث رث يت ىت

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ

 .[ٕٗٔ]آؿعمراف:َّٱىئ نئ


ٕٔٓ

 

 مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّ

 .[ٕٙٔعمراف:]آؿَّزنمن رن

ٕٔٔ 

 ٕٚٔ [.ٜٖٔ]آؿعمراف:َّمت خت حت جت هب مب خب حب جب هئُّ

 حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هتُّ
 مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص

 [ٓٗٔ]آؿعمراف:َّجفحف

ٕٔٛ 

 زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ
 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت

 [ٗٗٔ]آؿعمراف: َّ لك اك

ٖ٘،ٖٜٔ

 

 يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مبُّ
 اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك
 [ٕ٘ٔ]آؿعمراف:َّزيمي ري ٰى ىنين


ٕٔٚ،ٖٔٗ


 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ
 [٘٘ٔ]آؿعمراف:َّجخمخ مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت هب

ٖٔٗ 

 ٕٖٔ [٘٘ٔآؿعمراف:] َّجخمخ مح جح مج مثحج هت مت خت ُّ

 خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم ُّ
 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 [ٜ٘ٔآؿعمراف:]َّزب رب يئ

ٖٔٔ 

 ٜٕٔ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ُّ



ٕٔٔ 

 

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 مخ جخ مح جح مج مث هت مت خت حت جت هب مب

 [ٔٚٔ-ٜٙٔ]آؿعمرافَّ مص خص حص مس خس حس جس

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئُّ

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج هتمث

 [ٔٚٔ-ٓٚٔ]آؿعمراف:َّٱخصمص

ٕٜٔ 

 خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ

 [.ٕٚٔآؿعمراف:]َّٱجك مق حق مف


ٖٔٓ 

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حكُّ

 [.ٖٚٔآؿعمراف:]َّٱمن خن حن جن

ٖٔٔ 

 من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 [ٗٚٔآؿعمراف:]َّ جه ين ىن

ٖٔٔ 

 جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىنُّ
 [٘ٛٔ]آؿعمراف: َّ مج حج مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب

ٜٔٚ 

]آؿ َّحج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئُّ
 [ٕٜٔعمراف:

ٜٖ 

  النساء سورة

 ٕ٘ٔ [.ٖ٘]النساء: َّمث زث رث يت ىت نت متُّ

 ٕٜٔ [ٜٗ]النساء: َّ مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مجُّ

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه
 [ٓٙ]النساء: َّ َّ

ٕٓٓ 

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ
 رث يت ىت نت مت زتٱرت يب ىب نب

ٜٜ 



ٕٕٔ 

 

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 .[ٕٙ-ٔٙ]النساء:َّ

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّ
 [ٖٙ]النساء:َّزي ري ٰى ين ىن نن

ٜٜ 

  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ
 [٘ٙ]النساء:  َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

ٕٓٓ 

 ٕٔٓ [ٜٚ]النساء: َّ يت ىت نت مت زت رتُّ

 مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هتُّ
 [ٜٖٔ]النساء: َّجض مص خص حص

ٕٕٓ 

  سورة المائدة

 ٜٛ [ٚٗ]المائدة:َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئٱُّ

المائدة:] ﴾مهىهيه جه ين ىن﴿ إلى قىله﴾ ىميم مم خم حم جم﴿
 ٱ[ٔ٘

ٙٔ 

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّ
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 [.ٗ٘المائدة:]َّ خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت

ٔٓٛ،ٜٔٓ 

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿
 [.٘٘المائدة:]﴾ خف

ٜٔٚ 

 ىث مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب ربٱُّ

 [ٚٙ]المائدة: َّ يفىق ىف يث

ٜٖٔ 

 ٖٙ  [71المائذة: ]َّيل ىل مل خلُّ

  األنعام

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسُّ

  لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

ٔٛٔ 



ٕٖٔ 

 

 من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل

 جم يل ىل مل خل جي ٰه مه جه هن

]األنعاـ:َّٱجه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم
٘ٔ-ٖ٘]. 

 ٕٛٔ [ٕ٘]األنعاـ:﴾مكجل  لك خك حك جك مق حق مف خف﴿

 ىن من خن جنحن يم ىم مم جمحمخم يل ىل مل خلُّ

 [.ٖ٘]األنعاـ: َّ جه ين

ٖٔٛ 

 مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج ُّ
 [.ٜٛاألنعاـ:] َّمظجع حط مض خض حض جض

ٔٔٔ 

 خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خفُّ
 [ٜٗ]األنعاـ:َّمنهن خن حن جن مم خم حم جم هل

ٕٕٓ 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ
 [ٕٔٔ]األنعاـ: َّ مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ

ٕٖٓ 

 رثزث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب ربُّٱ

 [.ٖ٘ٔ]األنعاـ:َّىف يث ىث نث مث

ٔٗ 

  األعراف

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفُّ
 [ٓٗ]األعراؼ: َّ ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن

ٜٜٔ 

  األنفال

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ

 َّمخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 [ٚ]األنفاؿ:

ٕٔٔ 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
 .[ٜ]األنفاؿ:َّٱٱجن

ٕٔٔ 



ٕٔٗ 

 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ
َّٱمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 [.ٔٔ]األنفاؿ:

ٜٔٔ،ٕٔٔ
 

 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ
 َّ ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 .[ٕٔ]األنفاؿ:

ٕٕٔ،ٕٔٗ 

 ٕٓٔ [ٚٔ]األنفاؿ: َّخيمي حي جي يه مهىه جه ين ىن منُّ

 خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حفُّ
 [ٕ٘]األنفاؿ: َّ هل مل

ٜٜٔ 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جهُّ

 [.ٔٗ]األنفاؿ:َّٱّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ

ٕٔٓ 

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح﴿
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض
 حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك
 [.٘ٚ-ٗٚاألنفاؿ:] ﴾هن من خن

ٙٙ 

  سورة التوبة

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّ
 يث ىث مثنث زث رث يت ىت متنت زت رت
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام

 [.ٜٖ-ٖٛ]التكبة:َّٱ

ٕٔٗ 

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ
 [ٓٗ]التكبة:َّٱجخمخ مح جح مج حج مث هت

ٜٕٔ 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهُّ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى

ٖٔٗ 



ٕٔ٘ 

 

 [.ٕٗ]التكبة: َّيئرب ىئ نئ مئ

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّ

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك

]التكبة: َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

ٖٗ–ٗ٘] 

ٖٔٗ 

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ

 .[ٗ٘]التكبة: َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

ٖٔٗ 

]التكبة: َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ
٘ٙ] 

ٖٔٗ 

 زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لكُّ

 حئ ييجئ ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من

 .[ٔٚ]التكبة: َّ جب هئ مئ خئ

ٜٔٚ 

 ٗٙ [.ٔٚالتكبة:]﴾ملىل يك ىك مك لك﴿

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبُّ

 حض جض مص حصخص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج

 .[ٕٚ]التكبة: َّخضمض

ٖٔٚ 

 ٜٗٔ [ٗٚ]التكبة: َّ مه جه ين ىنٱُّ

 حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبُّ
 .[ٗٛ]التكبة: َّ خص حص مس خس

ٔٗٗ 

 حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خنُّٱ

 [ٛٛ]التكبة: َّٰرٰى ٰذ يي ميىي خي

ٔٗٗ،ٜٔٗ 

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكُّ
 جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن

ٔٗٗ 



ٕٔٙ 

 

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

-ٜٔ]التكبة: َّ جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

ٜٕ]. 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث﴿
 [.ٜٙالتكبة:]﴾ىليل مل

ٚٔ 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 [.ٓٓٔالتكبة:]﴾ٰذ يي ىي مي

ٙ٘ 

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجُّ
 مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
 .[ٚٔٔ]التكبة: َّمقجك حق

ٔٗ٘،ٔٗٛ 

 ٚٗٔ [ٜٔٔ]التكبة: َّىئيئرب نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ

  سورة يونس

 ٖٓٔ .[ٕٙيكنس:]َّ يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ

  سورة ىود

 ٛٓٔ [ٕ٘]ىكد:َّ جك مق حق مفُّ

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىنُّ
 [.ٖٚ]ىكد:ٌٍَّّّ

ٔ٘ٚ 

 جه هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جلُّ
 [ٔٛ]ىكد: َّ مبهب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه

ٔ٘ٚ 

  سورة  يوسف

 ٗٚٔ [ٕٗ]يكسف: َّ جح مج حج ُّ

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّٱ

 [ٖٜيكسف: ]َّ حط مض

ٔ٘ٚ 

 ٚ٘ٔ .[ٓٓٔ]يكسف: َّ مخ اكلك يق ىق يف ىف يث ىثٱُّ



ٕٔٚ 

 

  سورة الرعد

 زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ
َّٱ رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ
 [.ٖٙ]الرعد:

ٔٓٔ 

  سورة إبراىيم

[ٕٛ]إبراىيـ:َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نتُّ
 [ٕٛ]إبراىيـ:َّٱيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رثُّ

ٕٔٓ
ٖٔٓ 

  سورة الحجر

 ٚٛ [.ٜ]الحجر: َّ ىن نن من زن رن مم ام يلُّ

  سورة النحل

 ٕٓٔ .[ٖٛ]النحل: َّيك ىك مك لك اك يق ىق يفُّ

  سورة اإلسراء

 ٔٔٔ [.ٗ٘]اإلسراء:َّمي زي ري ٰى ين ُّ

  سورة الكيف

 من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
 [ٕٛ]الكيف: َّ

ٕٔٛ،ٖٔٛ 

  سورة مريم

 ٕ٘ٔ [٘٘مريـ:]َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

 ٕٔ [.ٜٙ]مريـ:َّرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ

 ٓٛٔ [٘ٛ]مريـ: َّ نن من زن رن مم ام يلٱُّ

  سورة طو

 ٜ٘ٔ [ٓٔ]طو: َّ مخ جخُّ،[ٓٔ]طو:َّ حج مث هتُّ

  سورة األنبياء

 خل  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱ
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم ىليل مل

ٛٛ 



ٕٔٛ 

 

 جي يه ىه مه جه  ين ىن من
 (ٖٓٔ–ٔٓٔ)األنبياء: َّ خي  حي

  سورة الحج

 ٖٛ [ٖٓ]الحج: َّ خف جغ مع جع مظ ُّ

 ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل﴿

 جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ٰىزي ين

 جخ مح جح مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب

 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

]﴾جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع –ٚٚالحج:
ٚٛ] 

ٖٚ 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي﴿

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت جتحت

 [.ٛٚالحج:]﴾حضخضجك جض مص خص حص مس خس

ٚٔ 

  سورة النور

 ىه مه ينجه ىن من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّ
 .[ٔٔ]النكر: َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه

ٜٔٙ 

 حص مس خس جس مخ جخ محُّ
 .[ٕٙ]النكر: َّمغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض خصمص

ٔٚٗ
 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّ
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت
 [٘٘]النكر:َّٱ يك ىك مك

ٚٙ،ٚٛ


 

 ٛ [ٔٙ]النكر:َّٱمح جح مجُّٱ

  سورة الفرقان

 ٖٔٔ .[ٛ]الفرقاف:َّ هت مت خت حت جت هب مب حبخب ُّ



ٕٜٔ 

 

 مج حج مث متهت خت حت جت هب مب خب ُّ
 [ٜ-ٛ]الفرقاف:َّحسخس جس مخ جخ مح جح

ٖٔٔ 

 ىي ني ميٱزي ري ٰى ين ىن نن منٱزن رن مم ام يلُّ
َّمث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئٱخئ حئ جئ يي

 [ٜٕ-ٕٚ]الفرقاف:

ٜٖٔ 

  سورة النمل

 ٓٙٔ [ٚ]النمل:َّ ىفُّ

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئُّ
 [.ٜٔ]النمل: َّ مح جح مج حج مث

 ث

َّٱرت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّّٰ
 [.ٜ٘]النمل: 

ٛٓ 

  سورة القصص

[ٜٕ]القصص: َّ خم حمٱٱُّ
 [ٜٕالقصص:] َّ خم حم جم يل ىل ملُّ

ٖٔ٘
ٔ٘ٛ 

 جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس جس﴿
 [.ٛٙالقصص:]﴾مغ

ٖٚ 

  سورة األحزاب

 ٕٙٔ [ٙ]األحزاب: َّ حس جس جخمخ مح جح مج حجٱُّ

 َّ ينجه ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 [ٖٕ]األحزاب:

ٔٙٚ 

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئُّ
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
[ٜٕ-ٕٛ]األحزاب:َّ مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

 [ٖٖ-ٕٛ]األحزاب: َّ جت هب مب خب حب جب هئُّ

ٔٙٛ



ٜٔ٘ 

 جكحك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّ
 مم خم حم جم يل ىل مل حلخل جل مك لك خك

ٔٗٔ 



ٕٕٓ 

 

 .[ٖٔ-ٖٓ]األحزاب: َّىنين من خن حن جن يم ىم

 خك جكحك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّ
 [ٖٓ]األحزاب:َّٱ خل حل جل مك لك

ٔٙٙ 

 مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئٱُّ
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت

[ٖٖ]األحزاب: َّ
َّاكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱ

 [.ٖٖ]األحزاب:




ٔٚٛ


ٔ٘ٗ،ٔ٘ٙ،ٔ٘ٚ، 

 ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مكٱُّ
 [.ٖٗ]األحزاب: َّ ري ٰى

ٔٚ٘

 

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربٱُّ
 .[ٕ٘]األحزاب: َّ يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث

ٖٔٙ 

 حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ معُّ
 [ٖ٘]األحزاب:َّ خم حم جم هل مل خل

ٔٙٚ 

  سورة ص

 مص خص مسحص خس حس جس جخمخ مح جح مج مثحجُّٱ
 [ٚ٘–٘٘]ص: َّحضخض جض

ٕٓٗ 

  سورة الزمر

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبُّ

 [٘ٙ]الزمر:َّ جس مخ جخ مح

ٛٚ 

  غافرسورة 

 ٗ٘ٔ [.ٙٗ]غافر: َّهئ مئ خئ حئ  جئُّٱ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 [ٔ٘]غافر: ٍََّّّ

ٕٛ 

  سورة فّصمت



ٕٕٔ 

 

َّ ٰى ين ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ
 [ٕٗفصمت:]

 ص

  سورة الزخرف

 مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّ
 [.ٓٛ–ٜٚ]الزخرؼ:َّنثىث

ٔ٘ٗ 

  سورة دمحم

 ٗٔٔ [.ٔ]دمحم:َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ُّ
ٱٰر ٰذ يي ىي  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٱ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ

 رن مم ام ىليل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن
 [.ٗ-ٕ]دمحم: َّمئ





ٔٔٙ 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ٱُّٱ
 [.ٕ٘]دمحم: َّجئحئ يي ىي ني

ٔٓٙ 

 متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئُّ
 .[ٕٙ]دمحم:َّ جح مج حج مث

ٔٓٙ 

  سورة الفتح

 ٖٙٔ .[ٔ]الفتح:َّٱحم جم يل ىل مل خلُّ

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلٱُّٱ
 [.ٕ-ٔ]الفتح: َّحي جي يه ىه مه جه

ٖٜٔ 

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متُّ

 [٘]الفتح:َّملىل يك ىك مك لك اك يقىق

ٖٔٙ 

 ٖٛٔ [ٓٔ]الفتح: َّحم جم يل ىل مل خلُّ

 ٖٚٔ زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقُّ



ٕٕٕ 

 

 خئ حئ جئ ىييي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من
 .[ٜٔ–ٛٔ]الفتح: َّمئهئ

 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ

 مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب

 [.ٜٕ]الفتح:ٱَّ يف ىف يث ىث نث
 ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم﴿

 [ٜٕالفتح:]﴾يهجي




ٕٛ





ٛ٘ 

  سورة الحجرات

 ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن ممُّ
 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 .[٩: الحجرات] َّ مح جح مج حج مث متهت

ٛٛ 

  سورة الرحمن

 ٜٗٔ [.ٖٗ]الرحمف: َّ حن جن يم ىم مم خم حمُّ

  سورة الحديد

 مق حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ
  حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك
 [.ٓٔ]الحديد:َّ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من

ٜٛ
 

 خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خلُّ
]الحديد:َّخي حي جي يه ىه مه جه ين منىن

ٜٔ] 

ٛ٘ 

 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضُّ
 [ٖٕ]الحديد:َّ خك حك جك

ٜٓ 

  سورة المجادلة



ٕٕٖ 

 

 زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ

 [ٕٕ]المجادلة: َّنبىب مب

ٖٔٛ 

  سورة الحشر

 ٗٔٔ [ٚ]الحشر:َّجئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّ

 خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ختُّ
 [ٛ]الحشر: َّ جض مص خص حص

ٗٔ 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّ
 [ٜ]الحشر: َّ ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

ٜٗٔ 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 [.ٓٔالحشر:]﴾مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

ٖٙ،ٕٓ٘ 

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت﴿
 حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 خن حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل من
–ٛالحشر:] ﴾مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
ٔٓ.] 




ٜٙ 

  سورة الطالق

 ٗ [ٕ]الطبلؽ:َّٱيث ىث نث مثُّ

  سورة التحريم

 زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ

 .[ٖ]التحريـ: َّ يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت

ٖٔٙ 

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي

ٜٕ،ٜٖ 



ٕٕٗ 

 

 [.ٛ]التحريم:  َّرت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ

 نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يقُّ

َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 [ٓٔ]التحريـ:

ٔٙ٘

 

  سورة المدثر

 ٖ٘ٔ [.ٙ٘]المدثر: َّمث زث رث يت ىتُّ

  سورة الشمس

 ٚٔٔ [ٔ]الشمس:َّٱمن خن حن ُّ

 ٚٔٔ [2الشمس: ]َّٱمه جه ين ىنُّ

 ٚٔٔ .[ٗ]الشمس: َّ يي ىي مي خي ُّ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ٕٕ٘ 
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ق(،اإلتقاففيعمكـالقرآف،تحقيق:دمحمأبكالفضلإبراىيـ،الييئةٜٔٔف)ت:السيكطي،جبلؿالدي .5
 .ـٜٗٚٔمصر،-المصريةالعامةلمكتاب

6.  األشعرؼ)ت: إسماعيل عميبف الحسف أبك مقاالت اإلسالميين واختالف ،ىػ(ٕٖٗاألشعرؼ،
ـٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔ،تحقيق:نعيـزرزكر،المكتبةالعصرية،ٔ،طالمصمين

الرياض.-،مكتبةالمعارؼالسمسمة الصحيحة ،ـ(ٜٜٜٔي،دمحمناصرالديف)ت:األلبان .7
عماف-،المكتبةاإلسبلميةٔ،طصحيح السيرة النبوية،ق(ٜٜٜٔاأللباني،دمحمناصرالديف)ت: .8

األردف.
ـ.ٜٜٔٔبيركت،–،المكتباإلسبلمئ،طضعيف سنن الترمذياأللباني،دمحمناصرالديف، .9

11.  األلكسي، هللاالحسيني)ت: بفعبد روح المعاني في تفسير ،ق(ٕٓٚٔشيابالديفمحمكد
بيركت،-،تحقيق:عميعبدالبارؼعطية،دارالكتبالعمميةٔ،طالقرآن العظيم والسبع المثاني

ٔٗٔ٘.
تحقيق:عبدالرزاؽاإلحكام في أصول األحكام، ،ىػ(ٖٔٙاآلمدؼ،عميبفأبيعمياآلمدؼ)ت: .11

بيركت.-لمكتباإلسبلميعفيفي،ا
،دارٕ،طالتقرير  والتحبير،ىػ(ٜٚٛأبكعبدهللاشمسالديفدمحمبفدمحم)ت:ابفأميرحاج، .12

ـ.ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔالكتبالعممية،
)ت .13 دمحمبفإسماعيلالجعفي، ٕٙ٘البخارؼ، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ق(،

،تحقيق:دمحمزىيربفناصرالناصر،دارٔ،طوأيامو = صحيح البخاري  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو
ىػ.ٕٕٗٔطكؽالنجاة)مصكرةعفالسمطانيةبإضافةترقيـدمحمفؤادعبدالباقي(،

الشارقة.-،مركزالشارقةلئلبداعالفكرؼدائرة المعارف اإلسالميةبريمي،جى،كآخركف، .14
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،دارٕ،طالفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية(،ىػٜٕٗالبغدادؼ،عبدالقاىربفطاىر)ت .15
ـ.ٜٚٚٔبيركت،–اآلفاؽالجديدة

16.  )ت: البغكؼ بف مسعكد بف الحسيف طمعالم التنزيل في تفسير القرآن،ىػ(ٓٔ٘البغكؼ، ،ٔ،
ق.ٕٓٗٔبيركت،-تحقيق:عبدالرزاؽالميدؼ،دارإحياءالتراثالعربي

17.  )ت: عمر بف إبراىيـ الكتابنظم الدرر في تناسب اآليات والسور،ىػ(٘ٛٛالبقاعي، دار ،
اإلسبلمي،القاىرة.

األنبارؼ .18 بكر )تأبك القاسـ دمحمبف حاتـالزاىر في معاني كممات الناس،ق(ٕٖٛ، تحقيق: ،
ـ.ٕٜٜٔبيركت،-صالحالضامف،مؤسسةالرسالة

ع .19 هللابف عبد الديف ناصر البيضاكؼ، )ت: طأنوار التنزيل وأسرار التأويل،ق(٘ٛٙمر ،ٔ،
بيركت.-تحقيق:دمحمعبدالرحمفالمرعشمي،دارإحياءالتراثالعربي

21.  )ت: الخرساني الحسيف بف أحمد طدالئل النبوة،ق(ٛ٘ٗالبييقي، المعطئ، عبد تحقيق: ،
ـ.ٜٛٛٔقمعجي،دارالكتبالعممية،

الحسيفبفعمي، البييقي .21 بف أحمد )ت: بكر أبك مكسى ٛ٘ٗبف ،سنن البييقي الكبرى ق(،
ـ.ٜٜٗٔ-قٗٔٗٔمكةالمكرمة،-تحقيق:دمحمعبدالقادرعطا،مكتبةدارالباز

22.  )ت: عيسى بف دمحم ٜٕٚالترمذؼ، الغربسنن الترمذيق(، دار عكاد، بشار تحقيق: ،
ـ.ٜٜٛٔبيركت،-اإلسبلمي

23.  )ت: الحنفي الفاركقي عمي دمحمبف موسوعة كشاف اصطالحات الفنون ،ق(ٛ٘ٔٔالتيانكؼ،
الترجمةاألجنبية:ٔطوالعموم،  رفيقالعجـ، شراؼكمراجعة: كا  تقديـ د.عميدحركج، تحقيق: ،

بيركت،-جكرجزيناني،ترجمةالنصالفارسيإلىالعربية:عبدهللاالخالدؼ،مكتبةلبنافناشركف
ـ.ٜٜٙٔ

تيمية، .24 ابف )ت: الحميـ عبد بف تحقيق:الصارم المسمول عمى شاتم الرسول،ىػ(ٕٛٚأحمد ،
محييالديفعبدالحميد،الحرسالكطنيالسعكدؼ،المممكةالعربيةالسعكدية.

،تحقيق:عبدالرحمفبفدمحمبفمجموع الفتاوى ىػ(،ٕٛٚ،أحمدبفعبدالحميـ)ت:ابفتيمية .25
 لطباعة فيد الممؾ مجمع السعكدية،قاسـ، العربية المممكة النبكية، المدينة المصحفالشريف،

ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔ
تيمية .26 ابف )ت: الحميـ عبد بف أحمد ،ٕٚٛ منياج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة ىػ(،

طالقدريةو  ،ٔ اإلسبلمية، سعكد دمحمبف اإلماـ جامعة سالـ، دمحمرشاد تحقيق: ،ٔٗٓٙ -ىػ
ـ.ٜٙٛٔ
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،تحقيق:دمحمبفٔ،طشرح العقيدة األصفيانية،ىػ(ٕٛٚحمدبفعبدالحميـ)ت:أابفتيمية، .27
ىػ.ٕ٘ٗٔبيركت،-رياضاألحمد،المكتبةالعصرية

،تحقيق:حسنيفدمحممخمكؼ،ٔ،طالفتاوى الكبرى ،ق(ٕٛٚأحمدبفعبدالحميـ)ت:ابفتيمية، .28
 ق.ٖٙٛٔبيركت،–دارالمعرفة

29.  بف الرحمف الثعالبي)ت:الثعالبي،عبد ،دارٔ،طالجواىر الحسان في تفسير القرآن،(٘ٚٛدمحم
 قٛٔٗٔبيركت،-إحياءالتراثالعربي

عثماف)ت: .31 أبك بحر، بف عمرك ىاركف،رسائل الجاحظ ق(،ٕ٘٘الجاحع، السبلـ تحقيق:عبد ،
ـٜٗٙٔالقاىرة،-مكتبةالخانجي

دمحم،تحقيق:عميالقراءات العشرالنشر في ،ق(ٖٖٛ،دمحمبفدمحمبفيكسف)ت:ابفالجزرؼ .31
 الضباع،دارالكتبالعممية.

أبكبكرالرازؼالحنفي)ت: .32 ،تحقيق:دمحمصادؽالقمحاكؼ،أحكام القران،ق(ٖٓٚالجصاص،
ق.٘ٓٗٔبيركت،-دارإحياءالتراثالعربي

ق:عبد،تحقئ،طالتسييل لعموم التنزيل،ق(ٔٗٚابفجزؼالكمبي،دمحمبفأحمدالغرناطي)ت: .33
ق.ٙٔٗٔبيركت،-هللاالخالدؼ،داراألرقـبفأبياألرقـ

34.  عمي، بف فرحات التراثالبعد الحضاري لمعقيدة عند اإلباضيةالجعبيرؼ، جمعية الجزائر،-،
 ـ.ٜٜٔٔ

بيركت-،دارابفحـزٔ،طمتن العقيدة الطحاويةق(،ٕٖٔحمدبفدمحمالطحاكؼ)ت:أأبكجعفر، .35
 .ـٜٜ٘ٔ،

ابفالجكزؼ، .36 الفرج)ت: دارصفة الصفوة ،ق(ٜٚ٘جماؿالديفأبك بفعمي، أحمد تحقيق: ،
ـ.ٕٓٓٓالقاىر،-الحديث

،تحقيق:ٗ،طالبرىان في أصول الفقو،ق(ٛٚٗالجكيني،عبدالممؾبفعبدهللابفيكسف)ت: .37
ق.ٛٔٗٔمصر،-عبدالعظيـمحمكدالديب،دارالكفاء

الغنية لطالبي طريق الحق ،ىػ(ٔٙ٘نيأكالكيبلني)ت:الجيبلني،عبدالقادربفمكسىالجيبل .38
–،تحقيق:أبكعبدالرحمفصبلحبفدمحمبفعكيضة،دارالكتبالعممية،بيركتٔ،طعز وجل
ـ.ٜٜٚٔلبناف،

39.  )ت: دمحمالرازؼ بف الرحمف حاتـ،عبد أبي طالجرح والتعديل ،ىػ(ٕٖٚابف دائرةٔ، مجمس ،
ىػٕٔٚٔبيركت،–اليند،دارإحياءالتراثالعربي–درآبادالدكفبحي-المعارؼالعثمانية

ـ.ٕٜ٘ٔ
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ابفأبيحاتـ، .41 الرحمفبفدمحمالرازؼ)ت: طتفسير القرآن العظيم،ىػ(ٕٖٚعبد تحقيق:ٖ، ،
ىػ.ٜٔٗٔأسعددمحمالطيب،مكتبةنزارمصطفىالباز،المممكةالعربيةالسعكدية،

هللا .41 الحاكـ،دمحمبفعبد )ت: طالمستدرك عمى الصحيحين،ق(٘ٓٗالنيسابكرؼ، تحقيق:ٔ، ،
 ـ.ٜٜٓٔبيركت،-مصطفىعبدالقادرعطا،دارالكتبالعممية

،صحيح ابن حبان، اإلحسان في تقريبق(ٖٗ٘دمحمبفحبافالبستي)ت: أبكحاتـابفحباف، .42
ٜٛٛٔبيركت،-لة،تحقيق:شعيباألرناؤكط،مؤسسةالرسأترتيبابفبمبافالفارسي،ط

،ترقيـ:دمحمفتح الباري شرح صحيح البخاري ىػ(،ٕ٘ٛأحمدبفعمي)ت:ابفحجرالعسقبلني، .43
-فؤادعبدالباقي،قاـبإخراجوكصححوكأشرؼعمىطبعو:محبالديفالخطيب،دارالمعرفة

.ٜٖٚٔبيركت،
العسقبلني، .44 حجر ابف )ت: عمي بف ح نخبة الفكر في نزىة النظر في توضي،ىػ(ٕ٘ٛأحمد

طمصطمح أىل األثر ،ٔ سفير مطبعة الرحيمي، هللا ضيف بف هللا عبد تحقيق: الرياض،-،
ىػ.ٕٕٗٔ

،ٔ،طاإلصابة في تمييز الصحابةىػ(،ٕ٘ٛأحمدبفعميبفحجر)ت:ابفحجرالعسقبلني، .45
ق.ٕٔٗٔبيركت،–تحقيق:عميدمحمالبجاكؼ،دارالجيل

أحمدابفحجرالعسقبلني، .46 دائرةٕطلسان الميزان، ،ق(ٕ٘ٛبفعميبفدمحم)ت: تحقيق: ،
ـ.ٜٔٚٔبيركت،-اليند،مؤسسةاألعمميلممطبكعات–المعارؼالنظامية

دمحم)ت: .47 بف عمي بف أحمد العسقبلني، حجر المعارؼٔ،طتيذيب التيذيب،ق(ٕ٘ٛابف ،دائرة
 ق.ٕٖٙٔاليند،-النظامية

أحمدبفدمحمبفعمابفحجرالييتمي .48 ، (، الصواعق المحرقة عمى أىل الرفض ىػٜٗٚي)ت:
الرحمفبفعبدهللاالتركئ،طوالضالل والزندقة عبد تحقيق: مؤسسة-، كاملدمحمالخراط،

ـٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔلبناف،–الرسالة
49. ، ابفحـز األندلسيالظاىرؼ)ت: بفحـز الفصل في الممل واألىواء ىػ(،ٙ٘ٗعميبفأحمد

الخانجي،القاىرة.،مكتبةوالنحل
-،مكتبةالعبيكافٔ،طأثر الفكر الييودي عمى غالة الشيعةالحسف،عبدالمطيفعبدالرحمف، .51

ـ.ٕٗٔٓالرياض،
حنبل، .51 ابف )ت: الشيباني حنبل بف ٕٔٗأحمد طمسند اإلمام أحمدق(، شعيبٔ، تحقيق: ،

 الت–األرنؤكط المحسف عبد بف عبدهللا د. إشراؼ كآخريف، مرشد الرسالة،عادؿ مؤسسة ركي،
ـٕٔٓٓ
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،تحقيق:صدقيدمحمجميل،دارالبحر المحيط،ق(٘ٗٚأبكحياف،دمحمبفيكسفاألندلسي)ت: .52
بيركت.-الفكر

53.  بعنكاف بحث يكنس، خالد فضائلفضائل الصحابي الجميل معاويةالخالدؼ، لمؤتمر مقدـ ،
 ـ.ٕٓٔٓالبيتكاألنصار،الصحابةكآؿالبيتالمنعقدبجمعيةأىلالسنةأنصارآؿ

،الكميني وتأويالتو الباطمة لآليات القرآنية في كتابو أصول الكافيالخالدؼ،صبلحعبدالفتاح، .54
ـ.ٕٚٓٓعماف،-دارعمار

تحقيق:أبكالكفاية في عمم الرواية،  ،ىػ(ٖٙٗالخطيبالبغدادؼ،أحمدبفعميبفثابت)ت: .55
المدينةالمنكرة.-،المكتبةالعمميةعبدهللاالسكرقي،إبراىيـحمدؼالمدني

،دارالفكر،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير،ق(ٖٕٓٔالدسكقي،دمحمبفأحمدالدسكقي،) .56
 دكفطبعةكتاريخنشر.

ـٕٗٔٓلبناف،-،ناشركف٘،طالعقيدة اإلسالمية ومذاىبياالدكرؼ،قحطافعبدالرحمف، .57
،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالمق(،ٛٗٚت:الذىبي،شمسالديفأبكعبدهللادمحم) .58

ـ.ٖٕٓٓ،تحقيق:بشارعكاد،دارالغرباإلسبلمي،ٔط
،تحقيق:مجمكعةمفٖ،طسير أعالم النبالء ،(ىػٛٗٚالذىبي،شمسالديفدمحمبفأحمد)ت: .59

ـ.ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔالمحققيفبإشراؼالشيخشعيباألرناؤكط،مؤسسةالرسالة،
،تحقيق:ٔطميزان االعتدال في نقد الرجال، ق(،ٛٗٚلذىبي،شمسالديفدمحمبفأحمد)ت:ا .61

ـ.ٖٜٙٔبيركت،-عميدمحمالبجاكؼ،دارالمعرفة
 القاىرة.-،مكتبةكىبةالتفسير والمفسرون ،ق(ٜٖٛٔالذىبي،دمحمحسيف)ت: .61

تحقيق:ممين والمشركين، اعتقادات فرق المس،ق(ٙٓٙالرازؼ،دمحمبفعمرالتميميالرازؼ)ت: .62
 بيركت.-عميساميالنشار،دارالكتبالعممية

63.  )ت: الرازؼ، عمر دمحمبف طمفاتيح الغيب ،ق(ٙٓٙالرازؼ، العربيٖ، التراث إحياء دار ،-
ق.ٕٓٗٔبيركت،

،تحقيق:يكسفالشيخدمحم،٘،طمختار الصحاحىػ(،ٙٙٙالرازؼ،دمحمبفأبيبكرالرازؼ)ت: .64
 ـ.ٜٜٜٔالعصرية،بيركت،،المكتبة

،ٔ،طالمفردات في غريب القرآن ،ىػ(ٕٓ٘الراغباألصفياني،أبكالقاسـالحسيفبفدمحم)ت: .65
ىػ.ٕٔٗٔدمشق،-تحقيق:صفكافعدنافالداكدؼ،دارالقمـ

ـ.ٜٜٓٔ،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،تفسير المنارق(،ٖٗ٘ٔرضا،دمحمرشيد) .66
67.  بف دمحم الزبيدؼ، )ت: الحسيني تحقيق:تاج العروس من جواىر القاموس،ق(ٕ٘ٓٔدمحم ،

مجمكعةمفالمحققيف،داراليداية.
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عرابو،ق(ٖٔٔأبكاسحاؽإبراىيـبفالسرؼ)ت:الزجاج، .68 ،تحقيق:عبدالجميلمعاني القرآن وا 
ـ.ٜٛٛٔبيركت،-عبدهشمبي،دارعالـالكتب

،تحقيق:دمحمٔ،طالبرىان في عموم القرآن،ق(ٜٗٚ)ت:الزركشي،بدرالديفدمحمبفعبدهللا .69
 ـ.ٜٚ٘ٔأبكالفضلإبراىيـ،دارإحياءالكتبالعربية،

أحمد)ت: .71 بف بفعمرك محمكد حقائقغكامضالتنزيل،طٖٛ٘الزمخشرؼ، الكشاؼعف ،ٖق(،
.قٚٓٗٔبيركت،-دارالكتابالعربي

أبكزىرة .71 اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاىب تاريخ المذاىب ،ـ(ٜٗٚٔ،دمحم)ت:
 القاىرة.-،دارالفكرالعربيالفقيية

-،المكتباإلسبلميٖطالسنة ومكانتيا في التشريع اإلسالمي، ،ق(ٖٗٛٔمصطفى)ت:،السباعي .72
بيركت.

،فتح المغيث بشرح الفية الحديث لمعراقي،ىػ(ٕٜٓالسخاكؼ،دمحمبفعبدالرحمفالسخاكؼ)ت: .73
 ـ.ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔمصر،–،تحقيق:عميحسيفعمي،مكتبةالسنةٔط

،تحقيق:إحسافالطبقات الكبرى ،ق(ٜٖٕ،دمحمبفسعدالياشميبالكالءالبصرؼ)ت:ابفسعد .74
ـ.ٜٛٙٔعباس،دارصادر،

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان= ،ق(ٖٙٚٔالسعدؼ،عبدالرحمفبفناصر)ت: .75
ـ.ٕٓٓٓ،تحقيق:عبدالرحمفبفمعبلالمكيحق،مؤسسةالرسالة،ٔطي، تفسير السعد

،إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم،ق(ٕٜٛدمحمبفدمحمبفمصطفى)ت:أبكالسعكد، .76
بيركت.-دارإحياءالتراثالعربي

،تحقيق:ن الدر المصون في عموم الكتاب المكنو،ق(ٙ٘ٚالسميفالحمبي،أحمدبفيكسف)ت: .77
دمشق.-أحمددمحمالخراط،دارالقمـ

،دارالكتبالعممية،بيركت.اآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعةق(،ٜٔٔالسيكطي)ت: .78
،تحقيق:مشيكربفٔ،طالموافقات،ق(ٜٓٚالشاطبي،إبراىيـبفمكسىالمخميالغرناطي)ت: .79

 ـ.ٜٜٚٔمصر،-حسفآؿسمماف،دارابفعفاف

.ـٜٜٚٔمصر،-،مطابعأخباراألياـتفسير الشعراوي ،ق(ٗٔٛٔالشعراكؼ،دمحممتكلي)ت: .81
81.  الرحمف)ت: بفعبد محمكد بيان المختصر شرح مختصر ،ق(ٜٗٚشمسالديفاألصفياني،

ـ.ٜٙٛٔالسعكدية،-،تحقيق:دمحممظيربقا،دارالمدنيابن الحاجب
،دارأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،ق(ٖٜٖٔالشنقيطي،دمحماألميفبفالمختار)ت: .82

ـ.ٜٜ٘ٔبيركت،–الفكر
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دفاع عن السنة ورد شبو المستشرقين والكتاب ىػ(،ٖٓٗٔدمحمبفدمحمبفسكيمـ)ت:أبكشيبة، .83
ـ.ٜٜٛٔ،مكتبةالسنة،ٔ،طالمعاصرين

،مؤسسةالحمبي.الممل والنحلىػ(،ٛٗ٘الشيرستاني،دمحمبفعبدالكريـ)ت: .84
،تحقيق:أحمدٔ،طنياية اإلقدام في عمم الكالمىػ(،ٛٗ٘الشيرستاني،دمحمبفعبدالكريـ)ت: .85

ىػ.ٕ٘ٗٔبيركت،–فريدالمزيدؼ،دارالكتبالعممية
،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول،ـ(ٕٓ٘ٔالشككاني،دمحمبفعمياليمني)ت: .86

ـٜٜٜٔبيركت،-كتابالعربي،تحقيق:أحمدعزكعناية،دارالٔط
.قٗٔٗٔبيركت،-،دارابفكثيرٔ،طفتح القدير،ق(ٕٓ٘ٔالشككاني،دمحمبفعمياليمني)ت: .87
شيبة .88 أبي )ابف العبسي دمحمالككفي بف هللا عبد ٖٕ٘ت:، ،المصنف في الحديث واآلثارق(،

 قٜٓٗٔالرياض،-تحقيق:كماؿيكسفالحكت،مكتبةالرشيد

،دارالمعارؼ،دكفبمغة السالك ألقرب المسالك،ق(ٕٔٗٔدمحمالخمكتي)ت:الصاكؼ،أحمدبف .89
طبعةكتاريخنشر.

،حقيقة الخالف بين الصحابة في معركتي الجمل وصفين وقضية التحكيمالصبلبي،عميدمحم، .91
 القاىرة.-دارابفالجكزؼ

91.  تحقيالوافي بالوفيات،ىػ(ٗٙٚالصفدؼ،صبلحالديفخميلبفأيبؾ)ت: األرناؤكط، أحمد ق:
ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔبيركت،-كتركيمصطفى،دارإحياءالتراث

الصبلح، .92 ابف )ت: الرحمف عبد بف عثماف عمرك معرفة أنواع عموم الحديث ،ق(ٖٗٙأبك
تحقيق:عبدالمطيفاليميـكماىرياسيفالفحل،دارالكتب ،ٔطالمشيور بمقدمة ابن الصالح،

ـ.ٕٕٓٓالعممية،
الصنعان .93 ىماـ)ت: بف الرزاؽ عبد الرشيدتفسير الصنعاني،ق(ٕٔٔي، مكتبة الرياض،-،

ق.ٓٔٗٔ
،تحقيق:حمدؼبفعبدٕ،طالمعجم الكبير،ق(ٖٓٙالطبراني،سميمافبفأحمدأبكالقاسـ)ت: .94

القاىرة.–المجيدالسمفي،مكتبةابفتيمية
95.  دمحمبفجرير)ت: ٖٓٔالطبرؼ، محمكددمحمآي القرآن جامع البيان عن تأويلىػ(، تحقيق: ،

 ـ.ٕٓٓٓشاكر،كخرجأحاديثو:أحمددمحمشاكر،مؤسسةالرسالة،

)ت: .96 دمحمبفجرير تاريختاريخ الرسل والمموك )تاريخ الطبري( ،(ىػٖٓٔالطبرؼ، )صمة كمعو
 . ىػٖٚٛٔبيركت،-،دارالتراثٕىػ(،طٜٖٙالطبرؼلعريببفسعدالقرطبي)ت:

 ـ.ٜٕٓٓاألردف،-،دارالنفائسٔ،طتاريخ الدولة الصفوية في إيرانسييل،طقكش،دمحم .97
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،تحقيق:صبلحالديفالمنجد،األئمة االثنا عشر،ق(ٖٜ٘طكلكف،شمسالديفبفدمحم)ت:ابف .98
قـ.–منشكراتالرضى

،إدارةترجمافٓٔ،طفرق وتاريخ -الشيعة والتشيع ،ىػ(ٚٓٗٔظيير،إحسافإلييظيير)ت: .99
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔباكستاف،–السنة،الىكر

دمحمالطاىر)ت: .111 عاشكر، التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل ،ق(ٖٜٖٔابف
 ـ.ٜٗٛٔتكنس،–،الدارالتكنسيةالجديد من تفسير الكتاب المجيد"

:ميدؼدمحمناصرالديف:،تحقيقديوان طرفة ابن العبدـ(،َٗٙ٘طَرَفةبفالَعْبد)ت:ابفالعبد، .111
ـ.ٕٕٓٓدارالكتبالعممية،

،تحقيق:المستشرؽٖ،طنسب قريش،ق(ٖٕٙمصعببفعبدهللا)ت:أبكعبدهللاالزبيرؼ، .112
القاىرة.-ليفيبركفنساؿ،دارالمعارؼ

،تحقيق:سجيعجميلالجبيمي،دارٖٓ،طديوان العرجيق(،ٕٓٔ)ت:العرجي،عبدهللابفعمر .113
ـ.ٜٜٛٔركت،بي-صادر

هللا)ت: .114 ىبة بف عميبفحسف بفغرامةتاريخ دمشق،،ق(ٔٚ٘ابفعساكر، عمرك تحقيق:
ـ.ٜٜ٘ٔ-العمركؼ،دارالفكر

 ق.ٕٚٗٔ،ٔ،طالشيعة االثنا عشرية ومنيجيم في التفسيرالعساؿ،دمحمدمحمإبراىيـ، .115

البر، .116 ابفعبد ،يان العمم وفضموجامع ب،ق(ٖٙٗأبكعمريكسفبفعبدهللاالقرطبي)ت:
ـ.ٜٜٗٔالمممكةالعربيةالسعكدية،-،تحقيق:أبكاألشباؿالزىرؼ،دارابفالجكزؼٔط

عطية .117 ابف )ت: األندلسي غالب بف الحق عبد ،ٕ٘ٗ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ىػ(،
 ق.ٕٕٗٔ،تحقيق:عبدالسبلـعبدالشافيدمحم،دارالكتبالعممية،بيركت،ٔ،طالعزيز

،تعميقكفيرسة:فايزدمحم،دارٕ،طديوان عمر بن أبي ربيعة،(ٖٜمربفأبيربيعة)ت:ع .118
ـ.ٜٜٙٔبيركت،-الكتابالعربي

119.  غالببفعمي، طفرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منياعكاجي، ،ٗ،
ـ.ٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔجدة،-المكتبةالعصريةالذىبيةلمطباعةكالنشركالتسكيق

،تحقيق:دمحمعبدالسبلـٔ،طالمستصفى،ىػ(٘ٓ٘الغزالي،أبكحامددمحمبفدمحمالطكسي)ت: .111
ـ.ٖٜٜٔ-ىػٖٔٗٔعبدالشافي،دارالكتبالعممية،

،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية،ىػ(ٖٜٖالفارابي،إسماعيلبفحمادالجكىرؼالفارابي)ت: .111
ـ.ٜٚٛٔىػٚٓٗٔبيركت،-،دارالعمـلممبلييف،تحقيق:أحمدعبدالغفكرعطارٗط

فارس، .112 ابف )ت: الرازؼ القزكيني زكرياء بف فارس بف ،(، معجم مقاييس المغةىػٜٖ٘أحمد
ـ.ٜٜٚٔ-ىػٜٜٖٔتحقيق:عبدالسبلـدمحمىاركف،دارالفكر،
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براىيـالالعين،ق(ٓٚٔالفراىيدؼ،الخميلبفأحمد)ت: .113 سامرائي،دار،تحقيق:ميدؼالمخزكميكا 
 كمكتبةاليبلؿ.

114.  يعقكب)ت: بف دمحم الديف مجد مكتبٛطالقاموس المحيط،،ىػ(ٚٔٛالفيركزآبادؼ، تحقيق: ،
تحقيقالتراثفيمؤسسةالرسالة،دمحمنعيـالعرقُسكسي،مؤسسةالرسالةلمطباعةكالنشركالتكزيع،

ـ.ٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔلبناف،–بيركت
،تحقيق:دمحمباسلعيكفالسكد،ٔ،طمحاسن التأويل،ىػ(ٕٖٖٔف)ت:القاسمي،دمحمجماؿالدي .115

ق.ٛٔٗٔبيركت،–دارالكتبالعممية
،تحقيق:المنية واألملق(،٘ٔٗالقاضيعبدالجبار،عبدالجباربفأحمداليمذانيالمعتزلي)ت: .116

ـ.ٕٜٚٔاالسكندرية،-عصاـالديفدمحم،دارالمطبكعاتالجامعية-ساميالنشار
،تحقيق:فيصلاألصول الخمسة،ىػ(٘ٔٗالقاضيعبدالجبار،عبدالجباربفأحمداليمذاني)ت .117

جامعةالككيت.-بديرعكف،مجمسالنشرالعممي
اليمذاني)ت .118 أحمد بف الجبار عبد الجبار، عبد ،ٖ،طشرح األصول الخمسة ىػ(٘ٔٗالقاضي

 ـ.ٜٜٙٔالقاىرة،-تحقيق:عبدالكريـعثماف،مكتبةكىبة

119.  )ت: المالكي الرحمف عبد إدريسبف بف أحمد طشرح تنقيح الفصول،ىػ(ٗٛٙالقرافي، ،ٔ،
ـ.ٖٜٚٔ-ىػٖٜٖٔتحقيق:طوعبدالرؤكؼسعد،شركةالطباعةالفنيةالمتحدة،

،تحقيق:ٕ،طالجامع ألحكام القرآن،ق(ٔٚٙالقرطبي،دمحمبفأحمداألنصارؼالخزرجي)ت: .121
براىيـ  ـٜٗٙٔالقاىرة،-طفيش،دارالكتبالمصريةمسندالبردكنيكا 

121.  هللابفعمي، ناصربفعبد دارطيبةٖ،طمسألة التقريب بين أىل السنة والشيعةالقفارؼ، ،
ق.ٕٛٗٔلمنشر،

122.  أبكالطيبدمحمصديقخاف،)ت: المكتبةفتح البيان في مقاصد القرآن،ق(ٖٚٓٔالقنكجي، ،
ـ.ٕٜٜٔبيركت-العصرية

،ٕٚ،طزاد المعاد في ىدي خير العباد،(ٔ٘ٚدمحمبفأبيبكرابفقيـالجكزية)ت:ابفالقيـ، .123
ـ.ٜٜٗٔبيركت،-مؤسسةالرسالة

،تحقيق:دمحمٔ،طإعالم الموقعين عن رب العالمين،ق(ٔ٘ٚدمحمبفأبيبكر)ت:ابفالقيـ، .124
ـٜٜٔٔبيركت،-عبدالسبلـإبراىيـ،دارالكتبالعممية

،جالء األفيام في فضل الصالة عمى دمحم خير األنام،ق(ٔ٘ٚبفأبيبكر)ت:،دمحمابفالقيـ .125
ـ.ٜٚٛٔالككيت،-،تحقيق:شعيباألرناؤكطكعبدالقادراألرناؤكط،دارالعركبةٕط

ـ.ٕ٘ٔٓ-لندف-،)آؼكتب(دراسات في الفكر الشعوبي -اغتيال العقل الشيعيالكاش،عمي، .126
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إسماعيلبابفكثير .127 الفداء أبك ، الدمشقي)ت: طاختصار عموم الحديث،ىػ(ٗٚٚفعمر ،ٕ،
لبناف.–تحقيق:أحمددمحمشاكر،دارالكتبالعممية،بيركت

،تحقيق:عميشيرؼ،ٔ،طالبداية والنياية ،(ٗٚٚأبكالفداءاسماعيلبفعمر)ت:ابفكثير، .128
ـ.ٜٜٛٔدارإحياءالتراثالعربي،

تحقيق:ساميبفدمحمتفسير القرآن العظيم، ق(،ٗٚٚ)ت:اسماعيلبفعمرالدمشقيابفكثير، .129
ـ.ٜٜٜٔسبلمة،دارطيبةلمنشركالتكزيع،

كثير .131 ابف )ت: الدمشقي عمر بف إسماعيل عبدالسيرة النبوية،ق(ٗٚٚ، مصطفى تحقيق: ،
ـ.ٜٙٚٔبيركت،-الكاحد،دارالمعرفة

–يكدارإحياءالتراثالعربيمكتبةالمثنمعجم المؤلفين، ق(،ٛٓٗٔكحالة،عمررضا)ت: .131
بيركت.

دمحم-،تحقيق:عدنافدركيشالكمياتىػ(،ٜٗٓٔالكفكؼ،أيكببفمكسىالحسينيالقريمي)ت: .132
بيركت.–المصرؼ،مؤسسةالرسالة

133.  الطبرؼالبللكائي)ت: هللابفحسف ىبة شرح أصول اعتقاد أىل السنة  ،ق(ٛٔٗالبللكائي،
ـ.ٖٕٓٓالسعكدية،-أحمدبفسعيدالغامدؼ،دارطيبةتحقيق،، ٛوالجماعة، ط

،تحقيق:شعيباألرناؤكطكعادؿٔ،طسنن ابن ماجو،ق(ٖٕٚابفماجو،دمحمبفيزيدالقزكيني)ت: .134
ـ.ٜٕٓٓمرشدكآخركف،دارالرسالةالعالمية،

القادر،)تأليف:إبراىيـمصطفىكأحمدالزياتكحامدعبدٖ،طالمعجم الوسيطمجمعالمغةالعربية، .135
 القاىرة.-دمحمالنجار(،دارالدعكة

،مركزالشارقةلئلبداعالفكر.موجز دائرة المعارف اإلسالميةمجمكعةمفالمؤلفيف، .136
ِفْمَزر،–تحقيق:ُسكَسّنةِديَفْمدطبقات المعتزلة، ،ىػ(ٓٗٛالمرتضىالميدؼ،أحمدبفيحيى)ت: .137

ـ.ٜٔٙٔىػ=ٖٓٛٔبيركت،-دارمكتبةالحياة
،تيذيب الكمال في أسماء الرجال،ىػ(ٕٗٚالمزؼ،يكسفبفعبدالرحمفالقضاعيالكمبي)ت: .138

ـ.ٜٓٛٔبيركت-،تحقيق:بشارعكادمعركؼ،مؤسسةالرسالةٔط
المسند الصحيح المختصر ،ىػ(ٕٔٙمسمـ،مسمـبفالحجاجأبكالحسفالقشيرؼالنيسابكرؼ)ت: .139

تحقيق:دمحمفؤادعبدالباقي،دارإحياءبنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص=صحيح مسمم، 
بيركت.–التراثالعربي

اإلباضية بين الفرق اإلسالمية عند كتاب المقاالت في القديم ـ(،ٜٓٛٔمعّمر،عمييحيى)ت: .141
ـ.ٕٓٓٓسمطنةعماف،–الثقافة،كزارةالتراثكوالحديث
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،تحقيق:تبصرة األدلة في أصول الدين ،(قٛٓ٘ميمكفبفدمحمالنسفي)ت:أبكالمعيفالنسفي، .141
ـ.ٖٜٜٔأنقرة،-حسيفآتاػ،نشررئاسةالشؤكفالدينيةالتركية

النيي عن سب األصحاب وما ق(،ٖٗٙالمقدسي،ضياءالديفدمحمبفعبدالكاحدالمقدسي)ت: .142
-،تحقيق:دمحمأحمدعاشكركجماؿعبدالمنعـالككمي،الدارالذىبيةٔ،طا من اإلثم والعقابفيي

ـ.ٜٜٗٔالقاىرة،
،دارٔ،طالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار،ىػ(٘ٗٛالمقريزؼ،أحمدبفعمي)المتكفى: .143

ق.ٛٔٗٔالكتبالعممية،بيركت،
)المتكفى:ابفمنظكر، .144 ٗٔٗٔبيركت،-،دارصادرٖ،طلسان العربىػ(،ٔٔٚدمحمبفمكـر

ىػ.
145.  )ت: حبنكة الرحمفحسف عبد القمـمعارج التفكير ودقائق التدبر،ـ(ٕٗٓٓالميداني، دار ،-

دمشق.
146.  أبكجعفرأحمدبفدمحمبفإسماعيل)ت: تعميق:عبدٔ،طإعراب القرآنق(،ٖٖٛالنحاس، ،

 ق.ٕٔٗٔبيركت،-براىيـ،دارالكتبالعمميةالمنعـخميلإ

عمكاف(، .147 محمكد)ت:النخجكانجي)الشيخ بف هللا الفواتح اإلليية والمفاتح الغيبية ق(،ٕٜٔنعمة
ـ.ٜٜٜٔ،مصر-،دارركابيلمنشرٔ،طالموضحة لمكمم القرآنية والحكم الفرقانية

،تحقيق:يكسفعمئ،طيلمدار التنزيل وحقائق التأو ق(،ٓٔٚالنسفي،عبدهللابفأحمد)ت: .148
ـ.ٜٜٛٔبيركت،-بديكؼ،دارالكمـالطيب

دار، ٗطحمية األولياء وطبقات األصفياء، ق(،ٖٓٗأحمدبفعبدهللا)ت:أبكنعيـاألصبياني، .149
ق.٘ٓٗٔبيركت،-الكتابالعربي

ـ.ٜٚٛٔ،الدارالجامعية،، تاريخ الدولة البوييية السياسي واإلجتماعي واالقتصاديحسفنميمة،  .151
،دار)معتكممةالسبكيكالمطيعي(شرح الميذبالمجموعق(،ٙٚالنككؼ،محييالديفبفشرؼ)ت: .151

 الفكر،دكفطبعةكتاريخنشر.

اليماـ .152 ابف )ت: الحنفي الكاحد عبد دمحمبف الديف كماؿ ،ٛٙٔ التحرير في أصول الفقو ق(،
الجامع بين اصطالحي الحنفية والشافعية مصطفى مطبعة كأكالده، الحمبي مصر،-البابي

ق.ٖٔ٘ٔ
153.  )ت: الشافعي النيسابكرؼ أحمد بف عمي ٛٙٗالكاحدؼ، طالتفسير البسيط، ىػ(، تحقيق:ٔ، ،

أصلتحقيقوفيخمسةعشررسالةدكتكراةبجامعةاإلماـدمحمبفسعكد،ثـقامتلجنةعمميةمف
ٖٓٗٔاـدمحمبفسعكداإلسبلمية،جامعةاإلم-الجامعةبسبكوكتنسيقو،عمادةالبحثالعممي

ىػ.
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-،تحقيق:مارسدفجكنس،داراألعمميٖ،طمغازي الواقديق(ٕٚٓالكاقدؼ،دمحمبفعمر)ت: .154
ـ.ٜٜٛٔبيركت،

.ـٜٜٚٔبيركت،-،دارابفحـزٔ،طتكممة معجم المؤلفينيكسف،دمحمخيربفرمضاف، .155
 

 المصادر الشيعية

،دارٕ،طكشف الغمة في معرفة األئمةق(،ٖٜٙفتح)ت:اإلربمي،عميبفعيسىبفأبيال .1

 ـ.ٜ٘ٛٔبيركت،-األضكاء

2.  ،ٔ،طتأويل اآليات الطاىرة في فضائل العترة الطاىرةاإلسترآبادؼ،شرؼالديفعميالحسيني،
ق.ٜٓٗٔقـ،-مؤسسةالنشراإلسبلميالتابعةلجماعةالمدرسيف

–تحقيق:حسفاألميف،دارالتعارؼلممطبكعات،أعيان الشيعةـ(،ٕٜ٘ٔاألميف،محسف)ت: .3
ـ.ٕٜٛٔبيركت،

ىاشـ، .4 طالبرىان في تفسير القرانق(،ٜٓٔٔ)ت:البحراني، العمماء،ٕ، مف مجمكعة تحقيق: ،
.ـٕٙٓٓبيركت،-مؤسسةاألعمميلممطبكعات

5.  )ت: هللا نعمة ٕٔٔٔالجزائرؼ، الككفةٔ،طاألنوار النعمانيةق(، دار القارغ+ دار ،بيركت-،
ـ.ٕٛٓٓ

6.  )ت: هللا نعمة ٕٔٔٔالجزائرؼ، الكتبعقود المرجان في تفسير القرآنق(، إحياء مؤسسة ،
ق.ٖٛٛٔقـ،-اإلسبلمية

7.  العاممي، الحسيني جعفر العاممي، ،قـ،ٕ،طأىل البيت في آية التطير دراسة وتحميلجعفر
ق.ٖٕٗٔ

ـ.ٕٔٔٓلندف،-ؼ،ىيئةخداـالميدٖ،طالفاحشة الوجو اآلخر لعائشةالحبيب،ياسر، .8
،تحقيق:دمحمأبكٕ،طشرح نيج البالغةق(،ٙ٘ٙعبدالحميدبفىبةهللا)ت:ابفأبيحديد، .9

مؤسسة نشر: إعادة كشركاه، الحمبي البابي عيسى العربية الكتب إحياء دار إبراىيـ، الفضل
 .ٜ٘ٙٔاسماعيميافلمطباعةكالنشركالتكزيع،

)ت: .11 الحسف بف دمحم العاممي، ٗٓٔٔالحر الربانيوسائل الشيعةق(، الرحمف عبد تحقيق: ،
.٘ـ،طٖٜٛٔبيركت،-الشيرازؼ،دارإحياءالتراثالعربي

11.  )ت: العسكرؼ عمي بف الحسف العسكرؼ، تحقيقتفسير الحسن العسكري ،ق(ٖٓٙالحسف ،
قٜٓٗٔقـ،-كنشر:مدرسةاإلماـالميدؼ
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يكسف)ت: .12 بف الحسف منصكر أبك طاألقوال في معرفة الرجال خالصة،ق(ٕٙٚالحمي، ،ٗ،
إيراف.-تحقيق:جكادالقيكمي،مؤسسةنشرالفقاىة

،تحقيق:ىاشـٗ،طتفسير نور الثقمينق(،ٕٔٔٔالحكيزؼ،عبدعميبفجمعوالعركسي)ت: .13
قـ.-الرسكلي،مؤسسةإسماعيمياف

14.  )ت: المكسكؼ مصطفى بف هللا ركح كتاب الطيارة، ،ق(ٜٜٛٔالخميني، مير قـ–مطبعة
ـ.ٜٓٚٔمصكرةعفمطبعةاآلدابالنجفاألشرؼ،

ق.ٜٖٛٔ،سنةالنشرٖ،طالحكومة اإلسالمية،ـ(ٜٜٛٔالخميني،ركحهللابفمصطفى)ت: .15
،ٔ،طروضات الجنات في أحول العمماء والساداتالخكانسارؼ،دمحمباقرالمكسكؼاألصبياني، .16

ـ.ٜٜٔٔبيركت،–الداراالسبلمية
،مؤسسةاإلماـالخكئي٘،طمعجم رجال الحديث ،ق(ٖٔٗٔاسـالمكسكؼ)ت:الخكئي،أبكالق .17

 ـ.ٕٜٜٔاإلسبلمية،

نشركشف األسرارـ(،ٜٜٛٔالخميني،عمي) .18 كتاريخ طبعة دكف عمى، الشيعية فكر شبكة ،نشر
الشبكةالعنكبكتية.

بحرالعمكـ،،تحقيق:دمحمصادؽآؿرجال ابن داود،ق(ٚٓٚابفداكد،الحسفبفعميالحمي)ت: .19
ـ.ٕٜٚٔالنجف،–المطبعةالحيديرية

 ـ.ٕٜٛٔ،مؤسسةالكفاء،٘،طعقائد اإلمامية االثني عشريةالزنجاني،إبراىيـالمكسكؼ، .21

ـٜٜٚٔلبناف،-،داراآلثار،بيركتٕ،طالشيعة في التاريخالزيف،دمحمحسيف، .21
 راف.إي-،قـأىل البيت سماتيم وحقوقيم في القرآنالسبحاني،جعفر، .22
23.  )ت: قيساليبللي بف ٙٚسميـ طكتاب سميم بن قيسق(، األنصارؼٔ، دمحمباقر تحقيق: ،

 ق.جزءكاحد.ٕٓٗٔإيراف،-قـ–الزنجانيالخكئيني،مطبعةاليدػ

24.  اليبللي)ت: قيس بف ٙٚسميـ طكتاب سميم بن قيسق(، األنصارؼ٘، باقر دمحم تحقيق: ،
ق.ٕٛٗٔيراف،إ-قـ–الزنجانيالخكئيني،مطبعةنكارش

25.  )ت: هللا عبد ٕٕٗٔشبر، األعممئ،طحق اليقين في معرفة أصول الدينىػ(، مؤسسة ،
 ـ.ٜٜٚٔلممطبكعات،بيركت،

،تحقيق:حسيفالراضي،مؤسسةدارالكتابالمراجعات،ق(ٖٖٚٔشرؼالديف،عبدالحسيف)ت: .26
 اإلسبلمي.

-،شرح:دمحمعبده،دارالمعرفةطالب نيج البالغة من كالم اإلمام عمي بن أبيالشريفالرضي، .27
بيركت.
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،المطبعةمناقب آل أبي طالب،ق(ٛٛ٘،أبكجعفررشيدالديفالمازندراني)ت:ابفشيرآشكب .28
 قـ.-العممية

29. ( خاف عمي ٛٓٚٔالشيرازؼ، طالدرجات الرفيعة في طبقات الشيعةـ(، ،ٕ الكفاء مؤسسة ،–
ـ.ٖٜٛٔبيركت،

31. ، ،مطبعةسميمافزاده،دارالنشرٔ،طاألمثل في تفسير كتاب هللا المنزلالشيرازؼ،ناصرمكاـر
ق.ٕٙٗٔإيراف،-لمدرسةاإلماـعمي،قـ

31.  القمي)ت: ابفبابكيو طاالعتقادات في دين االمامية،ق(ٖٔٛالصدكؽ، عصاـٕ، تحقيق: ،
بيركت.-ـ،دارالمفيدٖٜٜٔعبدالسيد،

32.  )ت: القمي بابكيو ابف ٖٔٛالصدكؽ، طمن ال يحضره الفقيوق(، األعممئ، مؤسسة ،
ـ.ٜٙٛٔبيركت،-لممطبكعات

33.  )ت: القمي بابكيو ابف األعممئطكمال الدين وتمام النعمة،ق(ٖٔٛالصدكؽ، مؤسسة ،
 ـ.ٜٜٔٔبيركت،-لممطبكعات

.،لبناف،بيركت،مؤسسةالمعارؼلممطبكعاتٕ،طمشرعة بحار األنوار آصفمحسني،دمحم، .34
عميابفطاككس .35 ، )ت: الطاككسالعمكؼ، ،سعد السعود لمنفوس ،(ٗٙٙبفمكسىبفجعفر

ق.ؽ.ٕٔٗٔقـ،-،تحقيقفارستبريزافالحسكف،انتشاراتدليل،مطبعة:عترت،إيرافٔط
 .،نسخةالشاممةتفسير الميزان،ـ(ٜٔٛٔالطباطبائي،دمحمحسيف)ت: .36

 .ـٖٜ٘ٔ،تحقيق:شتركطماف،مجموع األعياد(،ٕٙٗالطبراني،سركربفالقاسـالطبراني)ت: .37

،دارٔ،طمجمع البيان في تفسير القرآنق(،ٛٗ٘الطبرسي،أبكعميالفضلبفالحسف)ت: .38
 ـ.ٕٙٓٓبيركت،-المرتضى

39.  بفعميبفأبيطالب)ت: أحمد ٕٓٙالطبرسي، أىلالبيتاالحتجاج، ق(، بيركت،-مؤسسة
ـ.ٜٔٛٔ

،تحقيق:ميدؼالرجال المعروف برجال الكشياختيار معرفة ق(،ٓٙٗ)دمحمبفالحسفالطكسي، .41
الرجائي،مؤسسةآؿالبيت.

41.  )ت: الحسف دمحمبف حبيبقصيرالتبيان في تفسير القرآن،(ٓٙٗالطكسي، أحمد تحقيق: ،
العاممي.

42.  الحسف)ت: دمحمبف المكتبةالفيرست، ،ق(ٓٙٗالطكسي، ، العمـك بحر دمحمصادؽآؿ تحقيق:
النجف.-المرتضكية

النجف.-،داراآلدابالشرقيةٔ،طالغيبة،(قٓٙٗ)ت:ي،دمحمبفالحسفالطكس .43
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،تحقيق:جكادالقيكمياألصفياني،مؤسسةرجال الطوسي،(قٓٙٗ)ت:الطكسي،دمحمبفالحسف .44
ق.٘ٔٗٔقـ،-النشراإلسبلمي

،تحقيق:عميأكبرالغفارؼ،مطبعةٔ،طتيذيب األحكام،ق(ٓٙٗالطكسي،دمحمبفالحسف)ت: .45
ق.ش.ٖٙٛٔطيراف،-مركػ،دارالكتباإلسبلمية

46.  الجعفرؼكتاب األماليالطكسي،دمحمبفالحسفكابنوأبيعميالحسفبفدمحم، بيرادا ،تحقيق:
ش.-قٖٔٛٔطيارف،-كعميأكبرالغفارؼ،دارالكتباإلسبلمية

مياألصفياني،،تحقيق:جكادالقيكاختيار معرفة الرجالق(،ٓٙٗالطكسي،دمحمبفالحسف)ت: .47
ق.ٕٙٗٔقـ،-مؤسسةالنشراإلسبلمي

النصير)ت: .48 ٕٚٙالطكسي، المعرفةتجريد االعتقادق(، دار سميماف، تحقيق:عباسدمحمحسف ،
 ـ.ٜٜٙٔمصر،-الجامعية

الدالئل المكية في عقائد االمامية، ق(،ٛٓٔٔالعاممي،دمحمعميبفأحمدالعامميالمكي)ت: .49
ـ.ٕٗٔٓ،تحقيق:عبدالحميـعكضالحمي،دارالكفيل،ٔط

 القاىرة.-،مكتبةمدبكليمعالم المدرستينالعسكرؼ،مرتضى، .51

لبناف،-،دارألجلالمعرفة٘،طرسائل الحكمةكآخركف.،ق(ٕٕٗبفعمي،حمزة.)ت: .51
ـ.ٜ٘ٛٔ

52.  مسعكد، بف دمحم طتفسير العياشيالعياشي، ،ٔ الرسكلي ىاشـ تحقيق: مؤسسة، المحبلتي،
.ـٜٜٔٔبيركت،-األعمميلممطبكعات

53.  مسعكد، دمحمبف العمميةتفسير العياشيالعياشي، المكتبة المحبلتي، الرسكلي ىاشـ تحقيق: ،
اإلسبلمية،طيراف.

أحمدبفالحسيابفالغضائرؼ .54 تحقيق:دمحمٔ،طالرجال،ق(ٔٔٗفبفعبيدهللاالبغدادؼ)ت، ،
ق.ٕٕٗٔقـ،-ديثرضاالحسيني،دارالح

-،تحقيق:دمحمالكاظـ،كزارةاالرشاداالسبلميٕ،طتفسير فراتفرات،فراتبفإبراىيـالككفي، .55
 ـ.ٜٜ٘ٔطيراف،

،تحقيق:حسيفاألعممي،ٕ،طالتفسير الصافيق(،ٜٔٓٔالفيضالكاشاني،المكلىمحسف)ت: .56
ق.ٙٔٗٔطيراف،-مكتبةالصدر

القاس .57 أبك أحمد بف عمي الككفي، ـ طاإلستغاثة في بدع الثالثة،ق(ٕٖ٘)ت: مؤسسةٔ، ،
 ق.ٖٖٚٔطيراف،-األعممي

،تحقيق:مصطفىغالب،المؤسسةٔط، زىر المعاني،(ٕٚٛالقرشي،إدريسعمادالديف)ت: .58
ـ.ٜٜٔٔبيركت،-الجامعيةلمطباعة
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 ،دكفتاريخنشركدارنشر.المقاالت والفرق القمي،سعدبفعبدهللا، .59

قـ.-،مؤسسةالنشراإلسبلميالكنى واأللقاب،ق(ٜٖ٘ٔالقمي،عباس)ت: .61
61.  )ت: القمي إبراىيـ بف عمي ٜٕٖالقمي، طتفسير القميىػ(، المكسكؼٖ، طيب تحقيق: ،

ق.ٗٓٗٔإيراف،-قـ-الجزائرؼ،مؤسسةدارالكتاب
62.  آؿ )ت: حسيف دمحم الغطاء، ٙٚٛٔكاشف آؿٔ،طأصل الشيعة وأصولياـ(، عبلء ،تحقيق:

ىػ.٘ٔٗٔجعفر،
،منياج الشريعة في الرد عمى ابن تيميةق(،ٖٛ٘ٔالكاظمي،دمحمميدؼالكاظميالقزكيني)ت: .63

 ق.ٖٚٗٔ-النجف-المطبعةالعمكية

العزيز)ت: .64 عبد بف عمر دمحمبف عمرك أبي طرجال الشكي،(ٖٓ٘الكشي، أحمدٔ، لو قدـ ،
ـ.ٜٕٓٓبيركت،–الحسيني،مؤسسةاألعمميلممطبكعات

،تحقيق:عميأكبرالغفارؼ،دارٖ،ط، الكافيق(ٜٕٖفيعقكببفاسحاؽ)ت:الكميني،دمحمب .65
ق.ٖٛٛٔطيراف،-الكتباإلسبلمية

،كىكمقدمةتنقيح المقال في عمم الرجالالفوائد الرجالية منق(،ٖٔ٘ٔالمامقاني،عبدهللا)ت: .66
ق.ٖٔٗٔقـ،-التراثتحقيقتنقيحالمقاؿ،تحقيق:دمحمرضاالمامقاني،مؤسسةآؿالبيتالحياء

67.  باقر)ت: دمحم ٔٔٔٔالمجمسي، طالعقائدق(، اليدػ،ٔ، مؤسسة دركاىي، حسيف ،تحقيق:
 ق.ٖٓٗٔ

)كىكشرحلكتابمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول،ق(ٔٔٔٔالمجمسي،دمحمباقر)ت: .68
ق.ؽ.ٕٔٗٔطيراف،-الكافي(،دارالكتباإلسبلمية

69.  دمحمباقر، ططياراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األبحار المجمسي، ،ٕ الكفاء مؤسسة ،–
ـ.ٖٜٛٔبيركت،

ق.ٖٓٛٔ،دكفدارنشر،عقائد اإلماميةق(،ٖٖٛٔ)ت:المظفر،دمحمرضا .71
،تحقيق:حسيفدركاىي،ٔ،طتصحيح اعتقادات اإلماميةق(،ٖٔٗالمفيد،دمحمبفالنعماف)ت: .71

ق.ٖٔٗٔالمفيد،المؤتمرالعالميأللفيةالشيخ
المختارؼ،المؤتمرٔ،طالنكت االعتقاديةق(،ٖٔٗالمفيد،دمحمبفالنعماف)ت: .72 ،تحقيق:رضا

ق.ٖٔٗٔالعالميأللفيةالشيخالمفيد،
،تحقيق:إبراىيـاألنصارؼ،المؤتمرٔ،طأوائل المقاالتق(،ٖٔٗالمفيد،دمحمبفالنعماف)ت: .73

ق.ٖٔٗٔالعالميأللفيةالشيخالمفيد،
74.  )ت: النعماف دمحمبف طالكافئة، في إبطال توبة الخاطئة،(ٖٔٗالمفيد، أكبرٔ، عمي ت: ،

ق.ٖٔٗٔإيراف،-المؤتمرالعالميأللفيةالشيخالمفيد،قـزماني،



ٕٗٔ 

 

-،مؤسسةآؿالبيتاالرشاد في معرفة حجج هللا عمى العباد،(ٖٔٗالمفيد،دمحمبفالنعماف)ت: .75
 ـ.ٜٜ٘ٔبيركت،

العكبرؼ)ت: .76 النعماف بف كمحمكدٕطاالختصاص،،ق(ٖٔٗالمفيد،دمحم أكبرالغفارؼ تحقيق:عمي ،
ـ.ٖٜٜٔالزرندؼ،

شركةاألعممي، ٔرجال النجاشي، ط،ق(ٓ٘ٗالنجاشي،أحمدبفعميبفأحمدالنجاشي)ت: .77
ـ.ٕٓٔٓبيركت،-لممطبكعات

ارسحسكفكريـ،دارالجزاديف،،تحقيق:فٔ،طالغيبةق(،ٖٓٙالنعماني،دمحمبفإبراىيـ)ت: .78
 ق.ٕٖٗٔ

مكسى)ت: .79 بف الحسف ق(ٖٔٔالنكبختي، األلمانية،فرق الشيعة، المستشرقيف جمعية تحقيق: ،
ـ.ٖٜٔٔاستانبكؿ،-مطبعةالدكلة

،تحقيقٔ،طمستدرك الوسائلـ(ٕٜٓٔق،ٕٖٓٔالنكرؼ،حسيفبفدمحمالنكرؼالطبرسي)ت: .81
ـ.ٜٚٛٔبيركت،-لتراثكنشر:مؤسسةآؿالبيتإلحياءا

فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ،ـ(ٕٜٓٔالنكرؼ،حسيفبفدمحمالنكرؼالطبرسي،)ت: .81
مخطكطرب األرباب ، سنةٕٖٗ، منو االنتياء تـ أنو فيو لكح آخر عمى مؤلفو كتب لكح،

 ق(.ٜٕٛٔ)
82.  )ت: الشيعي المعتزلي إسحاؽ بف دمحم النديـ، طالفيرست،ق(ٖٛٗابف ،ٕ إبراىيـ، تحقيق:

 ـ.ٜٜٚٔبيركت،–رمضاف،دارالمعرفة

،مكتبةمدبكليالصغير.ٔ،طعقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعدالكرداني،صالح، .83
 

 المواقع عمى الشبكة العنكبوتية: 
 https://vb.tafsir.net/tafsir28916/#.XKtu6ZjXKM8ممتقىأىلالتفسير:

https: //www.marefa.orgمكقعمكسكعةالمعرفة:
https: //arabic. tebyan. net/index. aspx?pid=56532مكقعتبياف)شيعي(

شبكةالربانييفالعممية:
https: //alrbanyon.com/forums/index.php?page=topic&show=1&id=14359

 

 

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 [ٓٔ]الحشر:َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من
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