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 اإلهداء

   إىل األئمة الدعاة، والقادة اهلداة...لـ )أويل األمر(

 .لكم أهديه يا بقية اهلل وخريته وحزبه وعيبة علمه..

رُّ وجئنا ببضاعٍة مزجاٍة، ـأهيا العزيُز مّسنا وأهلنا الّض 

 فأوِف لنا الكيل وتصّدق علينا...

 وبعد إذن ويل أمري لروح والدي...

       بيدكمعُ 
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 :قال أمري املؤمنني 

ََبُِه  ُطوِب َوَيْشـ اْرُدْد إىل اهللهِ َوَرُسولِِه َما ُيْضلُِعَك ِمَن اْْلُ

َعَلْيــَك ِمــَن اأْلُُمــوِر َفَقــْد َقــاَل اهللهُ َتَعــاىَل لَِقــْوٍ  َأَحــ ه 

ــوا َأ ِ  يَن أَمنُ َِ ــ ــا اله َ ــا َأهيُّ ــاَدُهْم: ي ــوا إِْرَش ــوا  اهلليُع َوَأ ِيُع

وُ   ٍف َفـُردُّ َُْم َِش َءْ ْع َْ ُسوَل َوأويل اأْلمر ِمـنُْكْم َفـنِْن َتنـا الره

ــِه  ََابِ ــِم كِ َُ بُِمْ َك ــ دُّ إىل اهللهِ اأْلَْخ ــالره ــوِل، َف ُس إىل اهللهِ َوالره

اِمَعِة َغرْيِ املَُْفر   ِِه اْْلَ َُ بُِسنَه ُسوِل اأْلَْخ دُّ إىل الره  َقِة..َوالره

  رشح حممد عبد . 464ص  :هنج البالغة                                                       
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 مقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمــد هلل واحلمــد حّقــُه كــه يســَ ّقُه والصــالُة والســال  عــ  

 الطـاهرينَ  الطيبنيَ  حممٍد خاتِم النبيني ومتاِ  عدِة املرسلنَي وع  ألهِ 

 .(1)املنَجبنيَ  وأص ابهِ 

 ..وبعُد 

َش ْمن النكبـا  املَواصـلة هلـَ  األمـة، َش راهـن الَفجـريا  

 ر االنَ اريني واملفخخا !ـوعص

اسَنساخ اْللـ  ملقـاال  السـل ، َش اجـاار املـا   َش ظل  

 ليَ كم باحلارض واملسَقبل!

ومن واقع اإليهن بَـأريري: الفكـر عـ  السـلول والعقيـدة عـ   

 عمل وإفراْ الَكفري إما القَل أو الَهجري!ال

                                                 
دعـاف يـو  الثالريـاف، يراجـع َش ذلـك مفـاتي   -ورد  هَ  اإلضافة )وأصـ ابه املنَجبـني( َش أدعيـة األيـا   (1)

 اْلنان مثاًل.
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وذروة سنامها والنزاعا  عوامل األْما   بأهمريم من األخَ 

أعظـم خـالف بـني األمـة خـالف "فـنّن حلّل إشكاليَها ( )اإلمامة

اإلمامة، إذ ما سل سي  َش اإلسال  ع  قاعدة دينية مثـل مـا سـل 

 .(0)"ع  اإلمامة َش كل ْمان

الب ث املاريل بني يديك أّنه يقد  حـاّل  َش ضوف ذلك كله يظنّ 

لواقع األمة املأْو  َش مسألة اإلمامة ووالية األمـر ُمركـزًا احلـديث 

ا َياع  واحدة من أبرْ أياهتا  َ ينَ  َأهيُّ
َِ  َوَأ ِيُعوا اهلل َأ ِيُعوا أَمنُوا اله

ــوَل  ُس ــرِ  َوُأويِل  الره ــنُْكمْ  اأْلَْم ــنِنْ  ِم َُمْ  َف ْع َْ ــا و ُ  فٍ َءْ  َِش  َتنَ ــُردُّ  اهللهِإىل  َف

ُسولِ  َُمْ  إِنْ  َوالره  َوَأْحَسـنُ  َخـرْير  َذلِـَك  اْْلِخـرِ  َواْلَيْو ِ  بِاهللهِ ُتْؤِمنُونَ  ُكنْ

 .(5)َتْأِويالً 

  

                                                 
 : مؤسسة احللبي.22/ص  1الشهرسَاين: امللل والن ل: ج  (1)
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 أهمية البحث

فعـالوة عـ  مـا مـّر مـن  :مكَسبًا أمهيَـه مـن أمهيـة موضـوعه

َش املنظومـة ع  الواقع، ما هلا من موقعية ومكانة  مامةإفراْا  لإل

إّن " :ففي احلـديث الصـ ي  عـن اإلمـا  الرضـا  ،اإلسالمية

 .(0)"اإلسال  النامي وفرعه السامي اإلمامة أسُّ 

جي  أْن ُيعرف أّن واليَة أمِر الناِس من أعظِم  وقال ابن تيمية:

ين، بل ال قيا  للّدين وال للدنيا إال هبا.  (5)واجبا  الد 

  

                                                 
 . هران –: دار الكَ  اإلسالمية 222ص  1الكاَش ج –الكليني  (1)

: حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، النارش: جممع امللـك فهـد لطباعـة 352ص  22جمموع الفَاوى: ج  (2)

 اململكة العربية السعودية. -املص   
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 فائدة البحث

بفائدته فيمكن إجياْها باْلروج بفهم مَفـق عليـه وفيه يرتبط 

رعية بعـد ـبني املسلمني َش معضـلة اإلمامـة وحتديـد املرجعيـة الشـ

حتديــدًا مرضــيًا للجميــع هبــدف الــَخل  مــن  النبــي األعظــم 

الواقــع املريــر الــَي يمــّر بــه املســلمون، مضــافًا إىل تقــديم حلــوٍل 

املشـال، ومـن  ومعاْلا  لإلشكاليا  الَي تعاض ذلك الفهـم

 .(ن و احلل باملشاكا  جدلية والية األمر)هنا جاف ب ثنا 

ها ؤسـَيفاث عـ  اخَيـار اْليـة كم ـور للب ـث هـو اوالباع

ـــة أويل األمـــر و ـــاعَهم  لـــَه  أبعـــاد مســـألة اإلمامـــة مـــن والي

عـد   ضـافًا إىل ذلـكومن ريّم رضورة الن  علـيهم م ،وعصمَهم

فجـاف الب ـث  ،حسـبه أعلـموجود ب ث هلا مسَقل مسَوٍف هلـا 

 هَا لسّد هَا النق .
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 منهج البحث

ومن بني منـاهج الب ـث املعروفـة: )االسـَداليل، والَجريبـي 

والَارخيي( يَخَ الب ُث َش هَا الكَاب املنهَج االسَداليل  ريقًة 

علومة للوصول املله، فنّن السمة الغالبة عليه هي ترتي  املقدما  

 الفصل الواحد أو الفصول فيه بينها. إىل النَائج، سواف داخل

ــارًة كــه َش   ــ  ت يالحــه هــَا املــنهج َش الب ــث بشــكل كي

فقد صـي   ،الفصل الثاين سّيه ما يرتبط بمطل  عصمة أويل األمر

بيانه الثاين بلغة القيـاس املنطقـي وتـارة أخـرى ـ وهـي األغلـ  ـ 

يـة، تَ كم روح هَا املنهج َش الب ث دون ظهور  َش قوالـ  لفظ

 .فيه بينها وبن و ما ينطبق ذلك ع  ترتي  فصول الب ث
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 هيكلية البحث

والً عــن اْليــة َش الــاام اإلســالمي تفســريًا وحــديثًا أفُبِ ــَث 

]بشقيه السني والشيعي[ مع مقارنة تارة ونقد تـارة أخـرى ليصـل 

ر قـوالً عنـد ـإىل اخَالف حاٍد َش والية األمـر وصـل إىل أحـد عشـ

 السنة ف س .

يعود الب ث لآلية مسَنطقًا املضـمون الـداخهل هلـا ليصـل إىل 

ــامَهم  ــًا فنم ــر مطلق ــنَيِ مهــا: وجــوب  اعــة أويل األم والً، أمعطي

 وعصمَهم فالن  عليهم ريانيًا.

ب ثـًا عـن  - لكنّه هـَ  املـرة ْلـارج اْليـة -ليعود مرة أخرى 

 املشاكا  لألخَ هبا ن و فهم جممع عليه وأفـراد ُيَـيقن بـدخوهلا

ــَلك إذ وجــد  ســة  ــري ل ــق إىل حــد كب ــد وف ــة األمــر، وق َش والي

ر وليـًا ـعش ارينيتطبيقا  يَفق عليها املسلمون تدلّل بوضوح ع  

ــلوا  اهلل  ــ  )ص ــل البي ــن أه ــة املعصــومون م ــم األئم ــر ه لألم

 عليهم(.
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 ، وأخــريًا ي يغفــل الب ــث العقبــا  الَــي تواجــه نَيجَــه هــَ

 ريم معاْلَها.فأخَ ع  عاتقه عرضها وحتليلها 
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 فصول البحث

هَا هو موجز مضمون فصول الكَاب الَـي محلـ  العنـاوين 

 الَالية:

 يالَفسري -والية األمر َش الاام اإلسالمي الفصل األول: 

 ديثي.واحل

 .اإلمامة والعصمة - أويل األمر الفصل الثاين:

 .عودة للمَفق عليه -أويل األمر حتديد الفصل الثالث: 

 .ومعاْلا  إريارا  -األمر  : األئمة والةالفصل الرابع

 : وفيها أبرْ نَائج الب ث.اْلامتة

ذ تفرض علينا قوانني كَابة املقدمة اإلشارة إىل الصـعوبا  إو

الَــي واجهــْ  الب ــث فنننــا نوجزهــا بالَنقيــ  ب ثــًا عــن وجــود 

مشاكا  َش املوضوع ختلـو مـن اْلـدل واألخـَ والـرد، مـن هنـا 

سعة، يضـاف وعاف ما قبله وما بعد  وقًَا أخَ الفصل الثالث أض

ا  مسـَقلة كَابـليـه مـن عـد  وجـود إلَلك مـا سـبق  اإلشـارة 
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ــداً  ــة األمــر وأيَهــا حتدي ــاول موضــوع والي ــَّلِل  ،تَن واحلمــد هلل ُم

 الصعاب.

*** 
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 الفصل األول

ا َيا َ ينَ  َأهيُّ
َِ ُسوَل  َوَأ ِيُعوا اهلل َأ ِيُعوا أَمنُوا اله  اأْلَْمـرِ  َوُأويِل  الره

َُمْ  َفـــنِنْ  ِمـــنُْكمْ  ْع َْ ـــا فٍ  َِش  َتنَ و ُ  َءْ ُســـولِ  اهللهِإىل  َفـــُردُّ َُمْ  إِنْ  َوالره ـــ  ُكنْ

 .(0) َتْأِويالً  َوَأْحَسنُ  َخرْير  َذلَِك  اْْلِخرِ  َواْلَيْو ِ  بِاهللهِ ُتْؤِمنُونَ 

 والية األمر يف الرتاث اإلسالمي

 ،وب  اعـة اهلل تعـاىلتبدأ اْلية الكريمة خما بـة املـؤمنني بوجـ

ّن امَثال هَا األمر رهـن معرفـة أوال ري   ،وأويل األمر ،ورسوله

ــأمور  ــني )اهلل تعــاىل  بطــاعَهم، وهــو واضــ امل َش املطــاَعنِي األول

تفسـري وبيـان هـو ريالـث مـن أمـر  إىل  ّن ما حيَـاجإ( بيد ورسوله

 ؟فمن هم أولو األمر ،اْلية بطاعَه

                                                 
 .45: سورة النساف (1)
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، كبـرياً  ( اخَالفاً وية )أويل األمرَش حتديد ه رونـاخَل  املفس

ــة  ــةوبغي ــ  حقيق ــوف ع ــال الوق ــ احل ــا  املفس ــرض بيان رين ـنع

 :بَقسيمهم ع  قسمني رئيسني

 .هل السنة واْلهعةأ يمفرس :ولالقسم األ

 .الشيعة اإلمامية يمفرس :القسم الثاين

مكَفني َش بيان رأي كل  ائفة ع  أهم املصادر املعَمدة لدى 

 احلديث والَفسري. كل منهه َش
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 ولالقسم األ

 الطربي والبخاري أمنوذجًا

ويل أاملـراد مـن )رو أهـل السـنة فقـد اخَلفـوا َش بيـان ـما مفسأ

إىل  يمكن الوصـول معـه ال فاحشاً  ( َش اْلية الرشيفة اخَالفاً مراأل

  .الرأي الرسمي هلم

هم املصـادر املعَمـدة لـدى أهـل أن نطالع كَابني من أويكفي 

ــان َش تأويــل القــرأن أ ،الســنة حــدمها َش الَفســري وهــو جــامع البي

ــه مضــافاً  ،املشــهور بَفســري الطــ ي ــا ل ــن إإىل  ورس اخَيارن ــه م ن

هـل السـنة عليـه أئمـة أاعـَهد كبـار  هــ[ 312]رين ـمَقدمي املفس

، ة من مجلة الَفاسري الَي ال تروي املوضـوعا ي  ابن تيمحَى عّد 

ا َأْهُل اْلِعلْ  :قالإذ  ِد ْبِن َوَأمه َهْفِسرِي، ِمْثُل َتْفِسرِي حُمَمه ِم اْلكَِباُر: َأْهُل ال

ِر، َوَعْبـِد  َِ ، َوَبِقي  ْبِن خَمَْلٍد، َواْبِن َأِِب َحاتٍِم، َواْبِن امْلُنْـ ي  َجِريٍر الطهَ ِ

ْم  ِن ْبِن إِْبَراِهيَم ُدَحْيٍم، َوَأْمَثاهِلِ مْحَ ُكُروا فِيَهـا  -الره َْ ِ  ِمْثـَفَلْم َيـ َِ َل َهـ

 (0). امْلَْوُضوَعاِ  
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هـل أوأما املصدر اْلخر الَي اعَمدنا  َش نقل كلـه  علـهف 

ر ـاْلـامع املسـند الصـ ي  املخَصـويل األمر فهو أالسنة َش تفسري 

 ،(ص ي  البخاريـ )املعروف بمن أمور رسول اهلل وسننه وأيامه 

يـل فـال نط ،وال ختفى قيمـة هـَا الكَـاب عنـد مجهـور أهـل السـنة

 .الكال  َش هَا اْلان 

  



 (15) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 مع الطربي يف تفسريه

ربعة خمَلفة َش بيان املراد من أأقوال يعرض الط ي َش تفسري  

خبــار مــن اْلريــار واأل عــ  عادتــه ينقــل شــطراً  وجريــاً  ،أويل األمــر

 .عقي  كل قول

بعـد حـَف اْلريـار والشــواهد الَـي رسدهـا لألقـوال الَــي ي و

َي ال  ائل حتَه من جهة ومن جهـة من الَطويل ال يرتضها حَراً 

ــه احلــق مــع  ــا رأ  الطــ ي أن ــَم د نقــدنا مل شــواهد  أخــرى لي

 أوجزناها فيه يهل:احلديثية 

 .مراف والوالةاألـ 1

 .هل العلم والفقهأـ 2

 .عموماً  ص اب النبي أـ 3

 .ِب بكر وعمرأـ خصوص 4

 :ول قائالً رج  الط ي القول األ



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................22)

 

الصــواب، قــول مــن قــال: هــم وأوىل األقــوال َش ذلــك ب .."

)صــ  اهلل عليــه األمــراف والــوالة لصــ ة األخبــار عــن رســول اهلل 

بــاألمر بطاعــة األئمــة والــوالة فــيه كــان ]هلل[  اعـــًة،  وســلم(

 .(0)"...وللمسلمني مصل ة

 يمناقشة الطرب

مـراف والـوالة مر َش اْلية هم األويل األأن املراد من أما القول بأ

 .فصيل إن شاف اهلل تعاىلفسيأيت الَعرض له بَ

 ،فهو غري تـا  "..خبار عن رسول اهلللص ة األ" :وأما قوله 

 :ليك الَفصيلإو .فقد خرج َش ذلك حديثني ال تَم دعوا  هبه

  

                                                 
ملؤلفـه: حممـد ، من سـورة النسـاف45القرأن( َش تفسري اْلية )جامع البيان َش تأويل  تفسري الط ي املسمى بـ (1)

امل قـق: أمحـد حممـد . هــ [ 312 - 224بن جرير بن يزيد بن كثري بن غال  اْلمهل، أبو جعفر الطـ ي، ] 

 .  2222 -هـ  1422شاكر النارش: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

 



 (21) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

  :(0)ولاحلديث األ

حدريني عهل بـن مسـلم الطـوا قـال، حـدرينا ابـن أِب فـديك  

ة، عـن حدريني عبد اهلل بن حممد بن عروة، عن هشا  بن عـرو :قال

 )ص  اهلل عليه وسـلم(أِب صال  السهن، عن أِب هريرة: أن النبي 

 قال: 

ســيليكم بعــدي والة، فيلــيكم الــَ ُّ بــِ   ، والفــاجر بفجــور ، 

فاسمعوا هلم وأ يعوا َش كل ما وافق احلق، وصلُّوا ورافهم. فـنن 

 إهــ  أحسنوا فلكم وهلم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم.

 .سندية وداللية :ولنا فيه مناقشَان

( عبـد اهلل بـن حممـد بـن عـروةفم لهـا ) :ما املناقشة السنديةأ

وماول احلـديث  فنّن الرجل ضعي  جداً  ،الواقع َش وسط السند

 .بل ويروي املوضوعا 

َش تعليقَـه عـ   (محـد حممـد شـاكرأ)قال حمقق كَاب الط ي 

 ما هَا نصه:هَا احلديث 

                                                 
 حممد شاكر. ، حتقيق أمحد5276 ، ح422، ص 2تفسري الط ي: ج (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................22)

 

هو عبد اهلل بن حممد بن حييى .. عبد اهلل بن حممد بن عروة: ."

 ،هـو مـاول احلـديث"بن عروة بن الزبري املدين. قال أبـو حـاتم: 

يـروى املوضـوعا  ". وقـال ابـن حبـان: "اً ضعي  احلديث جد

، وابـن أِب 332 - 331: 3ماجم َش لسان امليزان . "عن الثقا 

 .142/  2/  2حاتم 

وقـد  ،عي نجـد  إال َش هـَا املوضـ ،اً فهَا حديث ضعي  جد

وي ينســبا  لغــري  -177: 2والســيو ي  ،454: 2نقلــه ابــن كثــري 

 إهــ (0)"الط ي. 

هـَا مـن  ،فاحلديث ضعي  وال يركن له وال يعَمـد عليـه ذاً إ

 .ناحية السند

مــا مــن جهــة الداللــة فنجمــل القــول فيــه فــيه يــهل ونوكــل أو

 :املباحث اْلتية فنقولإىل  الَفصيل

ــه ــدي وال" :إن قول ــيليكم بع ــَا  "ةس ــه إه ــار من ــه  خب ب

خباراتــه إوهــو مــن  ،ري ـســيجري بعــد  مــن غصــ  ملقامــه الشــ

                                                 
 ، حتقيق أمحد حممد شاكر.5276 ، ح422، ص 2هامش تفسري الط ي: ج (1)



 (23) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

خبـار  إحتقـق  دوقـ ،الغيبية بَعليم اهلل تعاىل  له  به سي دم بعـد 

بعضـهم مسـَ ق لـَلك املقـا   ن مـن جـاف بعـد رسـول اهلل نف

وبعضهم ليسوا كَلك كمن تقد  عليه وكـَا  ري  كعهل ـالش

و أي مقـا  أوال يبـني احلـديث  ،عاوية ويزيدكم  من تأخر عنه 

تقسـيمه ملـن  ويشـهد عـ  ذلـك  ،مر ب د ذاتـهقا  والية األمنقبة مل

ن اْلية إواحلال  "الَ ُّ بِ   ، والفاجر بفجور فيليكم " :يليه بقوله

مــر جعلــ   ــاعَهم بمصــاف  اعــة ويل األأل عطــ  مقامــاً أقــد 

 يعـوا أ)وعَني ومن سنخها  بل ووحـد  بـني الطـا الرسول 

 ،ويل األمـرأويل األمر( فلـم يَكـرر األمـر بالطاعـة مـع أالرسول و

فكي  يوج  اهلل تعاىل  اعَهم  اعة مطلقة وجيعلها عـني  اعـة 

 !!؟  بمعصيَهمريم يرخ   كر  الرسول األ

مطلقـة  جـاف ن  اعـة أويل األمـر َش اْليـة إ :وض أوبكلمة 

 كــر  الرســول األ وتقييــدها يســَلز  تقييــد  اعــة ،غــري مقيــدة

 !لعينية  اعَهم لطاعَه  



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................24)

 

مر ومـا الـداعي لـَلك و ـاعَهم ويل األأريم ما املوج  لَكر 

مـر اهلل تعـاىل بـه أنسـان أخـر َش حـدود مـا إ يسان ألإني أكطاعة 

 ؟!دون ما يوج  معصية هلل تعاىل كالَلميَ مع شيخه مثالً 

 .تعـاىل وسيأيت توضي  ذلك كله َش املباحث اْلتية إن شاف اهلل

 .هَا إن سلمنا صدور احلديث

 :(0)احلديث الثاني

أخ ين نافع،  :حدرينا حييى، عن عبيد اهلل قال :حدرينا ابن املثنى قال

قـال: عـ  املـرف املسـلم، الطاعـُة فـيه  عن عبـد اهلل، عـن النبـي 

أح  وكر ، إال أن يؤمر بمعصية؛ فمن أمـر بمعصـية فـال  اعـة. 

 .إهــ

ن احلـديث عـا  ال دليـل نعـه أريـد لـه فـوهو كه ترى أجنبـي 

ومعنى احلديث قري   ،ألويل األمر َش اْلية يوج  اعَبار  تفسرياً 

و معنــى وهــ ،ال  اعــة ملخلــوق َش معصــية اْلــالق :املفــاد  ــا ورد

                                                 
 ، حتقيق أمحد حممد شاكر.5277، ح: 423، ص2تفسري الط ي: ج (1)



 (24) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

ولكـن  ،عرضنا عـن الب ـث السـنديأص ي  ال غبار عليه وهلَا 

 !  ؟اْليةَش  "مر ويل األأ "ين هَا من بيان املراد من أ

 ط ي َش املقا .هَا بالنسبة ملا قاله ال

  



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................26)

 

 مع البخاري وعمدة القاري 

للبخاري وكَابه املعـروف بصـ ي  البخـاري مكانـة عظيمـة 

أمجع العلهف ع  قبوله "يقول ابن كثري: وَش ذلك  ،عند أهل السنة

وصـ ة مـا فيـه وكـَلك سـائر أهـل  -يعني ص ي  البخـاري  -

 .(0)"…اإلسال 

 .ن كان  له كلمة عن اْلية الَعرض هلاإفمن الالْ   

ب للجامع املسـند للبخـاري نجـد   بالرجوع  :بعنـوان بابـاً بـوه

 :رير الَايلورد فيه األأو ،(11( برقم ))ُأوىِل األَْمِر ِمنُْكمْ 

ـٍد َعـِن اْبـِن  ـاُج ْبـُن حُمَمه َنـا َحجه رَينَا َصـَدَقُة ْبـُن اْلَفْضـِل َأْخَ َ َحده

 -َعبهـاٍس   ْبِن ُمْسلٍِم َعْن َسـِعيِد ْبـِن ُجَبـرْيٍ َعـِن اْبـنِ ُجَرْيٍج َعْن َيْعَ  

ُســـ اهللَأ ِيُعـــوا ) -رىض اهلل عـــنهه  ـــِر َوَأ ِيُعـــوا الره وَل َوُأوىِل األَْم

اَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعِدى   َشَقاَل َنَزَلْ   .(ِمنُْكمْ  ََ إِْذ َبَعَثُه  ،َعْبِد اهللهِ ْبِن ُح

ةٍ  َِش   عليه وسلم()ص  اهلل يه لنهبِ ا يه رَسِ
 إهــ .(5)

                                                 
 .11/24البداية والنهاية:  (1)

 ، مكَبة املعارف ـ بريو .24، ص11= البداية والنهاية: جكثريتاريخ ابن  (2)



 (27) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

ريـر أ اْليـةهَا الن  الَي يَكر سب  نزول هـَ   نه أوواض  

 فـال يعَـ  تفسـرياً  .النبـي إىل  موقوف ع  ابن عبـاس ي يسـند

 .عن النبي  اً وارد مرويل األأل

فيـه ّن هَا الـن  أومع إيهن رّشاح هَا الكَاب العميق به بيد 

عـ  هـَا  ـ  وتعليقاً  نموذجاً أنزاع فهَا العيني ـ ي حيسم هلم مادة ال

 :يقول ،ريراأل

 :وأوىل األمر منكم َش تفسري  أحد عرش قوالً  :قوله .."

ــراف :األول  ــد  ،األم ــن ْي ــرة واب ــو هري ــاس وأب ــن عب ــه اب قال

  .والسدي

 .قاله عكرمة ،(ر  اهلل تعاىل عنهه)أبو بكر وعمر  :الثاين

  .جماهد هقال ،مجيع الص ابة :الثالث 

  .قاله أبو بكر الوراق فيه قاله الثعلبي ،اْللفاف األربعة :الرابع

 .قاله عطاف ،املهاجرون واألنصار :اْلامس

 .الص ابة والَابعون :السادس 



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................22)

 

قالـه ابـن  ،أرباب العقل الَين يسوسون أمـر النـاس :السابع 

  .كيسان

سـن وأبـو قاله جابر بن عبد اهلل واحل ،العلهف والفقهاف :الثامن

  .العالية

ــع ــ :الَاس ــراف الس ــل  ،راياـأم ــران ومقات ــن مه ــون ب ــه ميم قال

  .والكلبي

  .قاله جماهد واخَار  مالك ،أهل العلم والقرأن :العارش

   (0).إهـ "...عا  َش كل من ويل أمر ءف :احلادي عرش

 ؟فعالَ  يدل كل هَا االخَالف

ي حــديث عــد  امــَالل أهــل الســنة ألإنــه يكشــ  لــك عــن 

ويل أيبــني املقصــود مــن  ) كــر   ي  كيــ  عــن النبــي األصــ

َوَلْو َكاَن ِمـْن ِعنْـِد َغـرْيِ اهللهِ ( حَى اخَل  فيها حد الَدافع مراأل

 .(5) َلَوَجُدوا فِيِه اْخَاَِلًفا َكثرًِيا

                                                 
 .12/176 : ي  البخاريعمدة القاري رشح ص (1)

 .22سورة النساف:  (2)



 (25) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 رأي البخاري عرض ونقد

 :وعن رأي البخاري من بني تلك األقوال يقول العيني

وهـو الصـ ي   ،كل من ويل أمـر ءف احلادي عرش عا  َش" 

 .(0)"وإليه مال البخاري بقوله ذوي األمر

فنن الراْي  ،وردنا  َش ردنا ع  الط يأولو كفنا النظر عه 

ر ـشـكاال  ـــ باعَبـار  يفسـورد ع  هَا الـرأي مجلـة مـن اإلأقد 

َش حينهـا إن شـاف اهلل ـــ   تـأيتولنـا معـه وقفـة  ،مجـاعباإلمر ويل األأ

 :ارينني منها نورد

أن األمة جممعة ع  أن األمراف والسال ني  " :ولشكال األاإل

وذلــك  ،إنــه جيــ   ــاعَهم فــيه علــم بالــدليل أنــه حــق وصــواب

ــاب والســنة ــيس إال الكَ ــدليل ل ــَا قســهً  ،ال ــَ ال يكــون ه  ف ينئ

 ،وعن  اعة اهلل و اعة رسوله ،عن  اعة الكَاب والسنة منفصالً 

ه أن وجوب  اعة الزوجـة للـزوج والولـد ك ،فيه بل يكون داخالً 

 ."داخل َش  اعة اهلل و اعة الرسولللوالدين والَلميَ لألسَاذ 

                                                 
 .12/176 :عمدة القاري رشح ص ي  البخاري (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................32)

 

 ،أن  اعـة اهلل و اعـة رسـوله واجبـة قطعـاً " :شكال الثايناإل

وأمـا  اعـة األمـراف  ،مجـاع واجبـة قطعـاً وعندنا أن  اعـة أهـل اإل

ألهنـم  ،حمرمـةبل األكثر أهنا تكـون  ،والسال ني فغري واجبة قطعاً 

ــالظلم ــأمرون إال ب ــة ب ســ  الظــن  ،ال ي ــل تكــون واجب وَش األق

ألنـه أدخـل الرسـول  ،مجاع أوىل، فكان محل اْلية ع  اإلالضعي 

ــه ،وأويل األمــر َش لفــه واحــد ــوْا اهلل َوأَ : وهــو قول ــوْا َأ ِيُع  ِيُع

فكـان محـل أويل األمـر الـَي هـو مقـرون  ،رالرسول َوُأْوىِل األم

 .(0)إهــ".ع  املعصو  أوىل من محله ع  الفاجر الفاسقبالرسول 

 .شكاالن وجيهان جداً إومها 

ن املََبع لكَ  الَفسري واحلديث السنية ال يمكن إ :واحلاصل

ما يعضدها من أدلـة إىل  ن يطمئن لرأي حاسم َش اْلية الفَقارهاأ

 .عيةرش

قسـم نكـون قـد انَهينـا مـن ال ريع واملـوجزـالعرض الس وهبَا

 .ألول من املفرسينا

                                                 
 .من سورة النساف 45الَفسري الكبري َش تفسري  لآلية  (1)



 (31) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 القسم الثاني

 (ماميةالشيعة اإل و)مفسر

 فقد تواتر  أحاديثهم ـ تـواتراً  ،(الشيعة اإلمامية) يقابل ما مره 

مر( َش اْليـة ويل األأرهيم ع  تفسري )ــ واتفق  كلمة مفس معنوياً 

 .هل البي  أئمة املعصومني من ريفة باألـالش

ــا بعضــاً   ــار أمــن  وســنورد هن رين ـامل ققــني واملفســقــوال كب

وع  غرار ما سـقنا  َش القسـم األول نـورد  ،عرشية االرينيالشيعة 

 .الشيعة مصادرَش املقا  نمطني من 

فيه يرتبط بمصادر احلديث الشيعية فمـن الصـع  اسَقصـاف 

أحاديثها ذا  الصلة بموضـوعنا والكـاَش لثقـة اإلسـال  الكلينـي 

ا حيَله هَا الكَـاب بأصـوله وقد أريرنا  ع  غري  مل ،مثال ع  ذلك

وفروعه من مكانة مرموقة لـدى الشـيعة وكلـه  قـدماف األعـال  

 م َش بيان قيمة هـَا السـفر العظـيم وفـرية جـداً هيعن مَأخر فضالً 



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................32)

 

ــد ) ــ  الشــيعة " (:هـــ413حســبك قــول املفي هــو مــن أجــل كَ

 (0)."وأكثرها فائدة

  :بعنوان باباً  هـ(322الكليني ) وقد بّوب ريقة اإلسال 

مر وهم الناس امل سودون الـَين والة األ أن االئمة  باب)

واب مجلـة بمن األ يضاً أوخّرج فيه وَش غري   (وجل ذكرهم اهلل عز

ن املـراد إتـدل عـ   ،اْليـة( َش مرويل األأحاديث َش تفسري )من األ

صـــلوا  اهلل )هـــل بيـــ  النبـــوة أئمـــة املعصـــومني مـــن هـــم األ

   (5).(عليهم

 :أخر َش نفس اْلزف بعنوان اً يضا بابأورد أو

 واحـداً  ئمـة ألوجـل ورسـوله عـ  ا باب ما ن  اهلل عـز)

 .(4)(فواحداً 

                                                 
 .72تص ي  اعَقادا  االمامية: صف ة  (1)

 .املرتىض دار  بعة ،142 ، ص1ج الرشي : الكاَش (2)

 .222 نفس املصدر السابق: الصف ة (3)



 (33) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

حاديــث ومــن بينهــا هــَا احلــديث الــوارد أج فيــه خــره  يضــاً أو 

بســندين صــ ي ني الــَي ســنَكر منــه هنــا موضــع احلاجــة فقــط 

ول مــن وهــو احلــديث األ .إن شــاف اهلل وسنعرضــه بطولــه الحقــاً 

 :جاف فيه الباب حيث

 عن قـول اهلل عـز اهلل .. عن أِب بصري قال سأل  أبا عبد."

فقال:  ،"مر منكموا اهلل وأ يعوا الرسول وأويل األأ يع "وجل: 

 .إهــ "...واحلسن واحلسني  نزل  َش عهل بن أِب  ال 

رشنــا فمــن نافلــة القــول أكــه  ىً حاديــث معنــوبعــد تــواتر األ

 :هتص ي  من ص  إىل  شارةاإل

ة العقـــول َش رشح أخبـــار أل ي َش مـــرأـالعالمـــة املجلســـ -1

 .(0)الرسول

البيـان َش تفسـري ) ري  َشـالسيد اْلـوئي قـدس رس  الشـ -2

 .(5)(نالقرأ

                                                 
 213، ص: 3ج  (1)

 .حياف أريار اإلما  اْلوئيإ،  بعة مؤسسة 231الصف ة  (2)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................34)

 

   (0)صول الكاَش(أالشيخ املظفر َش )الشاَش َش رشح  -3

 ـا تنـارير َش املرويـا  الشـيعية وتـوافر َش  اً يسـري اً كان هَا نزر

وي يرد أي أرير عند الشـيعة  ،فيه انَقينا كفايةو ،مصنفاهتم احلديثية

 وردنا دونك املصادر فراجع ريمة.أيناَش ما ذكرنا ويعارض ما 

 بقــ  مــن أوأمــا مــدونا  الَفســري الشــيعية فهــي األخــرى 

 .غابرها حلارضها ع  تفسري أويل األمر بأهل البي  

ن نقل قولني للمخـالفني أبعد  ،هـ(462) قال الشيخ الطوا

 :ويل األمر َش اْلية ما نصهأيعة قال عن املراد من للش

أهنــم  اهلل  .. وروى أصــ ابنا عــن أِب جعفــر وأِب عبــد."

فلـــَلك أوجـــ  اهلل تعـــاىل  ـــاعَهم  ئمـــة مـــن أل حممـــد األ

 اعــة نفســه كــَلك. وال، كــه أوجــ   اعــة رســوله و بـاإل الق

ه منـ مأمونـاً  إال مـن كـان معصـوماً  جياب  اعة أحـد مطلقـاً إجيوْ 

 .(5)إهــ "السهو والغلط..

                                                 
  بعة مؤسسة الَاريخ العرِب. ،254القسم الثاين، من اْلزف اْلامس، الصف ة  (1)

 النساف. سورة من 45 لآلية تفسري  َش 3 ج القرأن: تفسري َش الَبيان (2)



 (34) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

َش جممع البيـان َش  هـ(442) وقري  منه ايضا الشيخ الط ا

هتم َش اوهكَا تاادف كلههتم وتَواىل عبار ،تفسري  لآلية الرشيفة

حيث يقول   بائي صاح  امليزاناللسيد الطب السياق ذاته وصوالً 

 :)ر (

َش أقـواهلم  إال أن املراد بأويل األمر أحاد من األمـة معصـومون

تنصـي  مـن جانــ  اهلل إىل  مفـاض  ـاعَهم فَ َـاج معــرفَهم

سب انه من كالمه أو بلسان نبيـه فينطبـق عـ  مـا روي مـن  ـرق 

  .(0)أئمة أهل البي  )عليهم السال ( أهنم هم

  

                                                 
 .4/142َش تفسري القرأن:  امليزان (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................36)

 

 القرآنيضرورة اعتماد البيان النبوي للنص 

إىل  مامنــا رضورة الرجــوعأتــ ْ  االخــَالفوَش خضــم هــَا 

 نّ أتصـور أوال  ،فسري النبوي والَنقي  عنه بالف   والَدقيقالَ

كيـ   ،!   ع  البيـان النبـوي للقـرأن غـريُ قده ن يُ أيقبل  ريمة مسلهً 

َوَمـا ليـه ويلزمنـا بـه أتانـا إيَصور ذلك ونفـس القـرأن يرجعنـا 

ُقـوا  ََُهوا َواته وُ  َوَمـا هَنَـاُكْم َعنْـُه َفـاْن َُ ُسـوُل َفُخـ  اهللإِنه  هللاأَتاُكُم الره

َمـا َينْطِـُق َعــِن  كـر  النبــي األ أنّ ذلـك  ،(0) َشـِديُد اْلِعَقـاِب 

َوى وكي  يمكن تصـور نطقـه عـن اهلـوى وقـد قـال اهلل  ،(5) اهْلَ

ــاىل ــِل ) :تع ــَد اأْلََقاِوي ــا َبْع َل َعَلْينَ ــوه ــْو َتَق ــُه 44َوَل َنا ِمنْ َْ ــ ( أَلََخ

ــاْلَيِمنِي ) ــا مِ 44بِ ــمه َلَقَطْعنَ ــَوتنَِي )( رُي ــُه اْل  نّ أوال ريــ   ،(4) ( 46نْ

كه ن  القرأن  ليا  النبي ومن مسؤ تفسري القرأن وبيانه جزفر 

ُهـْم الكريم  َل إَِلـْيِهْم َوَلَعله َ لِلنهاِس َما ُنـز  ََُبني 
ْكَر لِ  َ َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك ال

                                                 
 .7رة احلرش: سو (1)

 3سورة النجم:  (2)

 . 46 - 44 سورة احلاقة: (3)



 (37) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

ُرونَ  َََفكه ة املَن الـَي القرأن بمنزل نّ إ :فيمكن القولوعليه  .(0) َي

الرشح وما يمثل ذلك الرشح هي السـنة النبويـة إىل  يأمر بالرجوع

 (القـرأن ومثلـه معـه)ويت النبـي أمثـل القـرأن فقـد  ألهنـا ،الرشيفة

 .كه ال خيفى وهي السنة حال وجودها ص ي ة كحية

يمكــن ترتيــ   :كثــر دقــة نقــولأخــرى وبلغــة فنيــة أوبعبــارة 

كـر  خَ بـه جـاف بـه النبـي األب األو الَنبيه ع  وجوأالسَدالل ا

  ًو مـا هـو بمنزلـة الَفسـري للقـرأن الكـريم باملقـدما  أ تفسريا

 :الَالية

حــدى وضــائ  ومســؤوليا  إتفســري القــرأن وبيانــه  :وىلاأل

َل إَِلـْيِهْم ذلك  النبي  َ لِلنهـاِس َمـا ُنـز  ََُبـني 
ْكَر لِ  َ َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك ال

 ََ ُهْم َي ُرونَ َوَلَعله ب ام مزيد بيان هلَ  املقدمة َش األسيأيت و ،(5) َفكه

 .تعاىل الالحقة إن شاف اهلل

                                                 
 .44سورة الن ل:  (1)

 .44سورة الن ل:  (2)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................32)

 

البيان النبوي للقـرأن فيجـ  األخـَ بـه ريبو   َش حال :الثانية

 :به الرسـول واهلل يقـول أتانا ا  ألنهوالعمل ع   بقه دون سوا ، 

وُ  َوَما هَنَاُكمْ  َُ ُسوُل َفُخ ُقـوا  َوَما أَتاُكُم الره ََُهوا َواته إِنه  اهللَعنُْه َفـاْن

 .(0) َشِديُد اْلِعَقاِب  اهلل

َمـا  ألنـه ، خَ بكل مـا أتانـا الرسـول: انه جي  األالثالثة

َوى * إِْن ُهَو إاِله َوْحير ُيوَحى  .(5) َينْطُِق َعِن اهْلَ

ن والضامن لعد  نطقـه صـلوا  اهلل عليـه وعـ  املؤم   :الرابعة

َل َعَلْينَـا َبْعـَد اهلوى هو اهلل تعـاىل حيـث قـال ن له عأ َوَلـْو َتَقـوه

َنا ِمنُْه بِـاْلَيِمنِي )44اأْلََقاِويِل ) َْ ( رُيـمه َلَقَطْعنَـا ِمنْـُه اْلـَوتنَِي 44( أَلََخ

(46) (4). 

البيانـا  إىل  رورة الرجـوعـضـل وعامـاً  رسيعـاً  كان هـَا بيانـاً 

 .الً ن فيه فسيأيت مفّص ا تطبيق ذلك ع  ما ن مّ أالنبوية و

 

                                                 
 .7سورة احلرش:  (1)

 .4سورة النجم:  (2)

 .46-44سورة احلاقة:  (3)



 (35) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 الفصل الثاني 

 )أولي األمر( اإلمامة والعصمة

 األمر( من ْاويَني: )أويليَناول هَا الفصُل الب َث عن 

 .إمامَهم األول:

 .الثاين: عصمَهم

 متهيد 

القـرأين  وقبل الولوج نوجز الكـال  عـن مفهـو  هـَا العنـوان

 :س ( فقد اسَعمل  قرأنيًا َش موردين ف )أويل األمر

يَن أَمنُـوا  :َش اْلية الَي ن ن بصدد ب ثها األول: َِ ا الهـ َ َيا َأهيُّ

ُســوَل وَ  اهللَأ ِيُعـوا  َُْم َِش  األمـر أويلَوَأ ِيُعــوا الره ْع َْ ِمــنُْكْم َفــنِْن َتنَــا

و ُ  ٍف َفُردُّ َُْم ُتْؤِمنُـوَن بِـاهللهِ َواْلَيـْوِ  اْْلِخـرِ إىل  َءْ ُسوِل إِْن ُكنْ  اهللهِ َوالره

َذلَِك َخرْير َوَأْحَسُن َتْأِوياًل 
 (0). 

                                                 
 .45سورة النساف:  (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................42)

 

و ُ  :والثاين ُسوِل َوإىَِل إىل  َوَلْو َردُّ ِمـنُْهْم َلَعلَِمـُه  األمـر أويلالره

ََنْبُِطوَنُه ِمنُْهْم  يَن َيْس َِ  .(0) اله

 ويلويالحه من هَين االسَعهلني أّن القرأن الكريم يعطي أل

فيجعل  اعَهم  ،من جهَني ركهم مع الرسولـمنزلَني ويش األمر

ركهم معـه ـ، وكـَا يشـ اعة الرسول كـه َش اْليـة األوىلبمصاف 

  ليهمإَش وجوب الرد. 

ي ـ( يقَضــالب ــث عــن هــَا العنــوان القــرأين )أويل األمــر إنّ 

 :ما يَضمنه من كلمَنيإىل  حتليله

الواحــد مــن معنــا   ،، وهــي اســم مجــع(أويل) :األوىلالكلمــة 

 .ص ابأ "يلأو "( فمعنى )صاح 

وترد َش اللغة ع  معنيني رئيسني وقد  ،(األمر) :الكلمة الثانية

مصاديق هلَين املعنيـني  (األمر)عّد امل ققون املعاين األخر لكلمة 

 :ليههإفأرجعوا سائر اسَعهالهتا 

                                                 
 .23سورة النساف:  (1)



 (41) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

َيـْأُمُرُكْم َأْن  اهللإِنه  :بمعنـى الطلـ  كــ قولـه تعـاىل األمرأ ـ  

وا اأْلََمانَ   .وامرأومجعها  ،(0) َأْهلَِهاإىل  اِ  ُتَؤدُّ

 :بمعنى اليشف أو الشأن ومجعـه امـور كقولـه تعـاىل األمرب ـ 

وارد ( الـن املراد من )األمرأويبدو  .(5) َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم 

بمعنـى  األمـرمحلهـا عـ   نّ أ( هو املعنى الثـاين عـ  َش )أويل األمر

 .الطل   كن أيضاً 

ــد ــَ يغ ــرحينئ ــيو مفهــو  )أويل األم ــي يعن ــا  الاكيب  :( ومعن

هـم جمموعـة خاصـة هلـا موقـع ومـن رَيـمه ف األمر،أص اب الشأن و

ص اب املرجعية والنيابة بعد الرسول َش أ :أو قل ،القيادة والَقد 

 اإلمامة.مور الدين والدنيا وهو معنى أ

  

                                                 
 .42سورة النساف:  (1)

 .32سورة الشورى:  (2)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................42)

 

 (اإلمامةو األمرأولو ) 

إمـــامَهم  األمـــر، يلوأل مقـــا  اإلمامــةإّن احلــديث هنـــا عــن 

مـع قطـع النظـر  ،بوصفها رتبة اهلية مسَقلة وراف النبـوة والرسـالة

ب ـثر مصـداقير  هفنّنـ ،عن املصداق احلقيقي وصاح  هَا املقـا 

إننــا هنــا نب ــث عــن منصــ   ،مَــأخر عــه ن ــن فيــه كــه ال خيفــى

إمامـة  األمـر ويلفهـل أل ،ال عـن امُلنَّصـ  فيـه األمـر ويلأل اإلمامة

 ؟وهل تفيد اْلية هَا املعطى وكي  ؟وْعامة ربانيةإهلية 

َُهـا  تعَمد إجابة هَا السـؤال عـ  مقـدما  ريـالم متثـل نَيج

 :اإلجابَة ُمْ َهنًا عليها

 .(رسول مبلغ وإمام قائدنبينا : )األوىلاملقدمة 

و جمرد ألة للَسجيل أشأن ساعي ال يد  النبي شأن ي يكن 

أيا  الَكر احلكيم  ئيسَقر فمنف س ، ل فيها توصل ما يسّج 

إىل  تنقسم أهناسيالحه بوضوح  الَي تَ دم عن نبينا اْلاتم 

 :قسمني
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كواسطة لَلقي الوحي وتبليغـه  ما يرتبط به  األول:القسم 

 ."الرسالة" :رية وهو ما يع  عنه عليه بـــوبيانه بال وسا ة بش

 األمـراليـة ما يرتبط بالقيادة الدينية والدنيويـة و :القسم الثاين

  ."اإلمامة" قا موهو ما نصطل  عليه بـ

ولكٍل منهه شـؤون وأدوار لـيس هنـا موضـع بياهنـا فـه هيمنـا 

 :اْلن هو بيان شواهد القسمني واملقامني

 :- مثالً  – األولفمن شواهد القسم 

َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إاِله ُنـوِحي إَِلْيـِه  :قوله تعاىل

ــُدونِ أَ  ــا َفاْعُب ــَه إاِله َأَن ــُه اَل إَِل وهــي واضــ ة َش داللَهــا عــ   ،(0) نه

مــا أو ،ريعيـباعَبــار  رســوالً مَلقيــًا للــوحي الَشــخما بــة النبــي 

 .و امل ّدم فهو ءف أخرأالَ ديث 

ْ  َمـا ُأْنـِزَل إَِلْيـَك ِمـْن  :وكَلك قوله تعاىل ُسوُل َبل  ا الره َ َيا َأهيُّ

َك َوإِنْ  ََُه َواهللهُ َيْعِصـُمَك ِمـَن النهـاِس إِنه  َرب  ْغـَ  ِرَسـاَل َيْ َتْفَعْل َفَه َبله

                                                 
 .24نبياف: سورة األ (1)
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اَل هَيِْدي اْلَقْوَ  اْلَكافِِرينَ  اهلل
 واضـ ة َش اشـارهتا وهـي ايضـاً  (0) 

نه رسول مبلـ  بـالَبلي  إبلسان الرسالة ومن جهة  خما بَه إىل 

 ابَـدائياً  غـري  تبليغـاً  نعـم قـد يبلـ  عنـه ،االبَدائي بال واسطة برش

ال إنـي عال يبلـ  " :طَه كه جاف َش احلـديث املعـروفولكن بواس

مري املؤمنني أي  سورة برافة بواسطة وواقعة تبل ،"و رجل منيأنا أ

  كافيَــان  ناَــ، وعــ  كــل فهاتــان اْليخــري شــاهد عــ  ذلــك

 الرسالة. الَي تضمن منص  األولالقسم  ألريبا 

  :فعديدة، منها قوله تعاىل لثاينما شواهد القسم اأو

ـا  :وقولـه تعـاىل ،(5) النهبِيُّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمـْن َأْنُفِسـِهمْ  إِنه

ََْ ُكَم َبنْيَ النهاِس بَِه َأَراَل اهللهُ َواَل َتُكـْن 
ق  لِ ََاَب بِاحْلَ

َأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكِ

 َش املقصـود خصوصـاً  واض ة جـداً واْلية  ،(4) لِْلَخائِننَِي َخِصيًه 

ــا إ ــا الحظن ــه أذا م ــاب علي ــزال الكَ ــد إن ــاحلكم بع ــدري  ب ــا حت هن

إىل  شـارةإن نعَـ   أوالـَي يمكننـا  (ع  ألـهصلوا  اهلل عليه و)

                                                 
 .67سورة املائدة:  (1)

 .6سورة األحزاب:  (2)
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إىل  ن نعَ  اْلية َش صدرها تشريأومن هنا فيص  لنا  األولالقسم 

 ..املقا  الثاينإىل  وَش عجزها األولاملقا  

 كرم واجب الطاعة مطلقًاالنيب األ: الثانيةاملقدمة 

توجـ   األدلـة الدالـة عـ  نبـوة ورسـالة اْلـاتم  نه أحيث 

غه عـن اهلل والَـي يكـون فيهـا واسـطة لّ بَ إ اعَه َش حد نفسها فيه يُ 

  عـ  مجلـة مـن اْليـا  القرأنيـة دّلـ هلَا فنن ،بني اهلل وبني خلقه

جوب االنقياد والطاعة   ع  واملنص  اْلخر وَش عني الوق  دلّ 

ن إال إن كانـ  بصــي  خمَلفــة إوهــي و ،والَسـليم املطلــق َش ذلـك

  :املعنى املراد واحد

 ذال اْلهل يشريإىل  وكل    لفاظ وحسنك واحد تعدد  األ

ما يثب  وجـوب  اعَـه َش منصـبه إىل  ون َاج َش هَ  املقدمة

  اعَــه َشأوكــَلك مــا يبــني وجــوب  "النبــوة والرســالة"األول 

 ."مامَه وقيادتهإ"عني أمنصبه اْلخر 

عـن  غه النبي ل  بَ خَ والَسليم ملا يُ ما دل ع  وجوب األ ماأ

القـرأن )اهلل سواف فـيه بلغـه عـن ربـه وكـان لفظـه ومعنـا  مـن اهلل 
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كـل  (السـنة املطهـرة) و فيه يبلغه عن اهلل معنًى ال لفظـاً أ (،الكريم

 :ع  حد سواف

َش إمامَـه ورئاسـَه وقيادتـه  َه دل ع  وجوب إ اع ما ماأ

 :أنموذجنيإىل  نشريف

ُسـوَل  :وحدة الطاعَني وهو قوله تعاىل األول: َمـْن ُيطِـِع الره

 .(0) َحِفيًظاَوَمْن َتَوىله َفَه َأْرَسْلنَاَل َعَلْيِهْم  اهللَفَقْد َأَ اَع 

َ  :عني قوله تعاىلأاْلية الَي ن ن بصدد ب ثها  :الثاين ا َيا َأهيُّ

يَن أَمنُوا َأ ِيُعوا  َِ ُسوَل وَ  اهللاله  .(5) ِمنُْكمْ  األمر أويلَوَأ ِيُعوا الره

كح داللة َش نصوص قوى معنى واألوبالرغم من وجود األ

نـا اخانـا أبيد ، (4) النهبِيُّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهمْ  :القرأن كـ

 .عال  لَناسبهه والب ثأني َص النَ 

 :قاعدة مفادهاإىل  ن نخل أويمكننا 

                                                 
 .22سورة النساف:  (1)

 .45سورة النساف:  (2)
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ي تـدل كل أية دل  ع  وجوب الطاعـة املطلقـة للرسـول فهـ

 ع  إمامَه.

 .سولمن سنخ طاعة الر األمر أوليطاعة : املقدمة الثالثة

د  بطاعَـه ووّحـ األمـر أويلاْلية الكريمة قرن   اعة  نه أبه 

 ي وحــدة العامــلـبــني الطــاعَني بــدليل العطــ  الــَي يقَضــ

واحـدة ومـن  (األمـر أويلالرسول و)فنّن  اعة كل من  ،(الطاعة)

 .ونوع واحد بال متييز أو امَياْفارد سنخ 

دور أخَ النَيجـة بعـد الـربط بـني املقـدما  وهـي  يأيتوعليه 

 :كالَايل

النبـوة الطاعـة وهـو خـارج عـن حـريم ودائـرة للنبي منصـ  

فكل ما دل  ،ةاإلماموهَا املنص  هو ما نصطل  عليه ب ،والرسالة

عـ  وجــوب  اعَــه  اعـة مطلقــة فهــو دال عـ  ْعامَــه وقيادتــه 

 .األمر. ويلوهَا املنص  بعينه رياب  أل
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ألن يــؤدوا هــَا الــدور  األمــر أويلَش نعــم مــا ذكرنــا  اقَضــاف 

ــ والـَي منهـا  روطـمرهون بَوفر الش وخارجاً  ويبقى حتققه فعالً 

 .ملوانعانصياع الناس وانقيادهم هلم ــ وانَفاف ا

 هَا وإّن عد  الَسليم به سل  تات  عليه املفاسد الَالية:

قـة اسَدرال وْيادة اْليا  الدالة ع  لزو  الطاعـة املطل :والً أ

ويبلغه عن اهلل كنبي ورسول كفايـة ذ َش وجوب  اعَه فيه يؤديه إ

ُـْم إِْذ َظَلُمـوا  َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسـوٍل إاِله لُِيَطـاَع بِـنِْذِن اهللهِ َوَلـوْ  َأهنه

ََْغَفُروا  ُسـوُل َلَوَجـُدوا  اهللَأْنُفَسُهْم َجاُفوَل َفاْس ُم الره ََْغَفَر هَلُ  اهللَواْس

اًبا َرِحيًه   .(0) َتوه

ننا نجـد كثـرة كـاريرة َش إمع  ،واألصل هو الَأسيس ال الَأكيد

 .املعنىَش سلوب ووحدة األَش تعدد مع تلكم اْلية 

منصـ  مـا يمليـه خـارج  وجوب  اعـة النبـي  عد  :ريانياً 

 .حكا  والَرشيعا األمن بيان الرسالة 

                                                 
 .64سورة النساف:  (1)
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مــع وإعــادة ذكرهــا الطاعــة َش اْليــة لفــه لغويــة تعــدد  :ريالثــاً 

اهلل تَ قق َش امَثال رشيعَـه ألن  اعة  ،الرسول وهو با ل جزماً 

مـا  اعـة الرسـول فََ قـق أو ،وامر ونواٍ  املبلغة بواسطة نبيهأمن 

ال فطاعَه َش تبليغاتـه عـن إوالقيادة و اإلمامةياد له من موقع باالنق

ُسـوَل َفَقـْد  :وهلَا قال تعـاىل ،اهلل هو مفاد  اعة اهلل َمـْن ُيطِـِع الره

 .(0) اهللَأَ اَع 

*** 
  

                                                 
 .22سورة النساف:  (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................42)

 

 األمر والعصمة أولي

هنا منص ٌّ احلديث أّن من ليه إع  ما أرشنا مرة أخرى نؤكد 

وال يَوقـ  الب ـث هنـا  ، اْلية بـه هـو( َشاألمر عنوان )أويلع  

نفــس اْليــة بَ ليــل  اســَنطاقإىل  بــل يســعى ،عــ  تفســري حمــدد

ــع  ــي وموق ــياقها الاكيب ــر أويلس ــويَهم  األم ــن ه ــدًا ع ــا بعي فيه

 أويلنب ث هنا عن معطيا  اْلية َش  :وبكلمة أوض  ،الشخصية

لـَا سـنالحه الـراْي يـؤمن  ،فـَال شـأن أخـر ؟أما من هم األمر

بيـد أنـه  ،ويدافع عن هَا املعطى الداخهل لآليـة األمر أويلمة بعص

ال يقبل تفسريها بأئمة أهل البي  بل يرى أهنا َش إمجاع أهل احلـل 

 .ن  كالمه يأيتوالعقد وس

وعــالوة عــ  مــا تقــد  مــن إفــادة اْليــة إمــامَهم فنهنــا قاضــية 

واإلذعان هبَا مرهون بَوجيه النظر صـوب املسـّله   ،بعصمَهم

 :تيةاْل
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إّن  اعــــة اهلل والرســــول مطلقــــة أبيــــة عــــن الَقييــــد  :والً أ

 .والَخصي 

ذلك أّن  ،وهي مسّلمة عقلية بياهنا أشبه بَوضي  الواض ا 

القول بنمكان تقييـد أو ختصـي   اعـة اهلل تعـاىل ورسـوله بـه لـو 

ــا ــ  الطاعــة بمعــروف أو م ــار احلــق أ كان ــي ضــياع معي شــبه يعن

َش الرشع وال يوضع بعدها حجر عـ   والبا ل والطاعة واملعصية

  !حجر

 .والرسول[ ،اهلل] :احتاد  اعة :ريانياً 

َمْن ُيطِـِع  :مة قرأنية يدّل عليها كاحة قوله تعاىلوهي مسلّ 

ُسوَل َفَقْد َأَ اَع  أيا  أخـرى منهـا عطفـ  إىل  مضافاً ، (0) اهللالره

ُقْل  :اىلكقوله تع ، اعة الرسول ع   اعة اهلل بال تكرار العامل

                                                 
 .22سورة النساف:  (1)
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ُسـوَل  اهللَأ ِيُعوا  ومنهـا بَكـرار  كاْليـة مـورد الب ـث  .(0) َوالره

ُسوَل  اهللَأ ِيُعوا   .(5) َوَأ ِيُعوا الره

 [األمر أويلالرسول و]وحدة  اعة  :ريالثاً 

مـع  اعـة  األمـر أويلبـنّي نظـرًا لعينيـة  اعـة  وأمر هَ  أيضـاً 

ــق ال ــاًف حل ــاعَني وف ــوع الط ــدة ن ــول ووح ــةالرس ــ  َش اْلي  :عط

ُســوَل وَ  بــال تكــرار للفعــل وال تقييــد  األمــر أويلَوَأ ِيُعــوا الره

 .للطاعة

اْلطــأ وجــ  اهلل  اعَــه مطلقــًا يســَ يل ب قــه أمــن  :رابعــاً 

 .()معصو 

 أويلريبَْ  وبشكل قطعي وجـوب  اعـة أإّن القضايا املَقدمة 

 :مةولو ضـممنا لـَلك القاعـدة العقليـة املسـلّ  ، اعة مطلقة األمر

أّن  :لنـَج ،من أوج  اهلل  اعَه مطلقًا فيسَ يل عليـه اْلطـأ كّل 

 .وهَ  هي العصمة ،خيطؤونال  األمر أويل
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  :هـ(626) وبكلمة الراْي

يـدل عنـدنا عـ  أن إمجـاع  ِمـنُْكْم  األمرَوُأْوىِل : أن قوله"

 األمـروالدليل ع  ذلك أن اهلل تعاىل أمـر بطاعـة أوىل  ،األمة حجة

ل اْلز  َش هَ  اْلية ومن أمر اهلل بطاعَه ع  سبيل اْلـز  ع  سبي

ــوماً  ــون معص ــد وأن يك ــع ال ب ــأ والقط ــن اْلط ــو ي يكــن  ،ع إذ ل

عن اْلطأ كان بَقدير إقدامه ع  اْلطأ يكون قد أمـر اهلل  معصوماً 

بفعل ذلك اْلطـأ واْلطـأ لكونـه خطـأ  فيكون ذلك أمراً  ،بمَابعَه

والنهـي َش الفعـل الواحـد  األمـرهع اجَإىل  فهَا يفيض ،منهي عنه

 أويلفثبـ  أن اهلل تعـاىل أمـر بطاعـة  ،نه حمـالإو ،باالعَبار الواحد

وريب  أن كل من أمر اهلل بطاعَه ع  سبيل  ،ع  سبيل اْلز  األمر

 أويلفثبـ  قطعـًا أن  ،عـن اْلطـأ اْلز  وج  أن يكـون معصـوماً 

 .(0)"اً صومهَ  اْلية ال بد وأن يكون مع املَكور َش األمر

 :وبلغة القياس املنطقي

 :اقااينيمكن صياغة ما تقد  بقياس منطقي اسَثنائي و

                                                 
 ، دار إحياف الاام العرِب ـ بريو .113، ص12الغي  أو الَفسري الكبري، ج مفاتي  (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................44)

 

فباسَثناف نقيد الَـايل لينـَج نقـيد املقـد   ،االسَثنائيأـ أما 

ةر إاِله اهللهُ لَ  :ع  حد قوله تعاىل  .(0) َفَسَدَتاَلْو َكاَن فِيِهَه أهِلَ

 :حاصله

ان النبـي معصـومًا والَـايل با ـل لو ي يكونوا معصومني ملا كـ

 .فاملقد  مثله َش البطالن

لــو ي يكونــوا معصــومني للــز  الَضــاد والَــايل با ــل  :أو قــل

 .فاملقد  مثله وهو موج  للعصمة العملية

 .مر  اوبيان املالْمة وبطالن الَايل ُيعلم 

 :ففي قياسني ماتبني االقااينب ـ وأما 

 .الرسولعني  اعة  األمر أويلـ  اعة 1

 .ـ  اعة الرسول مطلقة2

 .مطلقة األمر أويلفطاعة 

 :النَيجة ونضعها صغرى َش قياس أخر فنقول نأخَريم 

                                                 
 .22سورة األنبياف:  (1)



 (44) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 .مطلقة األمر أويلـ  اعة 1

  .ـ وكل من كان   اعَه مطلقة فهو معصو 2

 .معصومون األمر فأولو

تثبـ   اإلمامـةحيـث ريبَـ   أنه إىل َش خَا  الفصل الثاين نشري

 اإلمـا ر  ريق معرفة ا صانبَ  العصمة يثب  العصمة وحيث ري

 :بالن  عليه بيان ذلك

اإلمامـة  ريبا  كـٍل مـنإْيادة ع  ما تقد  من تقرير لآلية أفاد 

 اإلما ريمة  ريق عقهل يقيض برضورة عصمة  ،ع  حدة والعصمة

فلـو األمـة جـواْ خطـأ  هـو اإلمـا أّن ما أوجـ  نصـ   :ملخصه

 اإلمـا ا أن جيـ  أن يكـون هلـَا فنمـ اإلمـا فرض وقوع اْلطأ من 

 !حـدإىل  إما  وهلم جرًا وال تَوق  سلسـلة األئمـة إما  ولألخري

 .إما  معصو  وهو املَعني لبطالن الَسلسل يقيناً إىل  أو تنَهي

أما عن إجياب العصمة للن  فلكـون العصـمة حقيقـة غيبيـة 

وأمــرر خفــي َش نفــس املعصــو  ال ســبيل للوصــول لصــاحبها إال 



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................46)

 

الَكـويني اللفظـي أو  :رع بواسطة الـن ـلنا من قبل الشبكشفها 

 .(املعجزة=)

  



 (47) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 الفصل الثالث

 حتديد أولي األمر باملشرتكات

 متهيد 

 مـراأل ويلَش بيان اهلوية احلقيقية أل اخَالفبناًف ع  ما مّر من 

فهل ريمـة أدلـة رشعيـة مشـاكة يرتضـيها الطرفـان ويلـز  اْلميـع 

 مـراأل أويلهل يمكن بيـان هويـة  :وبكلمة أوض  ؟ليهاإالرجوع 

 !؟وحتديدها وفق ألية يلَز  هبا أهل السنة أو تلزمهم

عـ  هـَا  جابـةاإلرئيسة هلَا العنـوان اْلديـد هـي ن املهمة الإ

ذ بقـي قـو  خمَلفـون إ املا أّن ما عرضنا  ي حيسم النزاع  ،الَساؤل

هـل البيـ  أوأخرون جممعون عـ  تفسـريها ب ر رأياً ـحد عشأع  

. 

علينا الب ث عن  ريق أخر ومنهج جديد  ومن هنا كان لزاماً 

 .يرتضيه اْلميع وجيمعهم حت  مظلة الدليل وال هان



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................42)

 

يَمثل هَا املنهج اْلديد َش الب ث والَنقي  عن فهٍم وتفسرٍي 

جيـاد هـَا إويعَمـد َش  ،يع  عـن القاسـم املشـال والقـدر املَـيقن

 :املشال وبلورته ع  وسائل ريالم

اْليا  القرأنية الَـي يمكـن أْن تقـو  بـدور الَوضـي   :وىلاأل

عـ  الـدائرة املشـاكة الَـي  رناـاقَصـفيه لو  ،والرشح ملا ن ن فيه

ل بالَمثيـل لـَلك بةيـة رورة نَعّجــوللضـ ،جُيمع املسلمون عليهـا

البي  قـدرر  ألهلالَطهري فمع ما فيها من اخَالف غري أّن شموهلا 

 !لمني املَواترة سنة وشيعةجتمع عليه أخبار املس

و الصـ ي ة عـن النبـي األعظـم أاألحاديـث املَـواترة  :الثانية

 بعــد النبــي بــال  مــرلــدى املســلمني مجيعــا املبّينــة هلويــة والة األ

 .فصل

( مـراأل صـة ملصـاديق )أويلوبكلمة أخرى: األحاديـث املشّخ 

ــد ســبق  ــأوق ــوي باســَنطاق ن بينّ ا رضورة الرجــوع للَفســري النب

 .ثه حدي



 (45) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 مـرع  املصاديق املَفق عـ  حتقـق واليـة األ االقَصار :الثالثة

ــا ــد ،فيه ــق  فيعَم ــَا الطري ــ  ه ــَجالف أع ــلمني َش اس ــاع املس مج

 .وغد الطرف عن غريها  ا اخَلفوا فيه مراأل أويلمصاديق 

جيـاد تفســري إيشـال الطريقــان األخـريان َش  :وبكلمـة أخـرى

ان بأّن الثاين يعَمد ع  السـنة مشال جيمع عليه املسلمون ويمَاْ

 .مجاعع  األ الثالثفيه يَكئ الثابَة 

فمـه  : أّن كَاب النهج نبع هَا املنهج،إْن قلنا  نكش  رساً وال

َش عهـد  لـه حـني واّل  عـ   األشـاملالـك  ََ  أمري املؤمنني كَ 

 :مرص

ُطوِب إىل  اْرُددْ " ََبُِه َعَلْيَك  اهللهِ َوَرُسولِِه َما ُيْضلُِعَك ِمَن اْْلُ َوَيْش

يَن ) :ِمَن اأْلُُموِر َفَقْد َقاَل اهللهُ َتَعاىَل لَِقْوٍ  َأَح ه إِْرَشاَدُهمْ  َِ ـا الهـ َ يا َأهيُّ

ُسوَل وَ  اهللأَمنُوا َأ ِيُعوا  َُْم  مراأْل  أويلَوَأ ِيُعوا الره ْع َْ ِمنُْكْم َفـنِْن َتنـا

و ُ  ــُردُّ ٍف َف ــإىل  َِش َءْ ُس دُّ  ،(ولِ اهللهِ َوالره ــالره ــِم إىل  َف َُ بُِمْ َك ــ اهللهِ اأْلَْخ

دُّ  ََابِِه َوالره
َقِة...إىل  كِ اِمَعِة َغرْيِ امْلَُفر  َُ بُِسنهَِِه اْْلَ ُسوِل اأْلَْخ  .(0)"الره

                                                 
 بريو  لبنان. -رشح حممد عبد ، مؤسسة الَاريخ العرِب 464هنج البالغة ص  (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................62)

 

 املبحث األول

 بي بكر وعمرأأهل السنة وتطبيق اآلية على 

)أويل  مهـا املعنيـان بــ بكـر وعمـر ابـأأّن إىل  يَه  أهل السنة

ِب بكــر أاقَــدوا بالــَين مــن بعــدي  :حــديثإىل  اســَناداً  ،األمــر(

عليـه  -لقولـه ؛ مـر أُبـو َبْكـر وُعَمـرأولـو األ :قـال عْكرَمـة ،وعمر

ِن مـــن َبْعـــِدي أِِب بْكـــٍر ]اقَـــدوا[ باللـــَيْ " -الصـــالة والســـال  

 .(0)"وُعَمر

الواضــ ة  اغــري أّن هــَ  امل اولــة غــري صــ ي ة ملخالفَهــ

فنّن احلديث  ا تفرد بنقله أهل السنة ومن  ،ي رسمنا للمنهج الَ

ريّم فهو حجة عليهم فقـط فـيه لـو ريبـ  وصـ  كيـ  وهـو با ـل 

 :! وبيان ذلك َش مطلبني؟أيضاً  أهل السنةوبمواْين 

 .(: نقد )سند احلديثألولااملطل  

 .(احلديثمَن : نقد )املطل  الثاين

                                                 
 .3/333وتفسري الثعلبي  1/443تفسري اللباب البن عادل احلنبهل الدمشقي  (1)



 (61) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

جــه صــاحبا احلــديث ي خير نّ أإىل  شــارةقبــل ذلــك نــود اإل

وكـم مـن حـديث ُ عـن فيـه  ،- البخـاري ومسـلم -الص ي ني 

ي أوعـ   ؟!وأحاديث املهدي شاهد ع  ذلك ،لعد  خترجيه فيهه

 :شيعة وسنة ،َش ترام املسلمني سناداً إفال يص  احلديث  حالٍ 

 :أما عند الشيعة ف سبك ما أفاد  املفيد فيه

اقد َش هَا حديث موضوع واْللل َش سند  مشهور والَنـ"

وراح  "...معنا  ظاهر وحالـه َش مَضـمنه الئ ـة للمعَـ  النـاظر

وسنعرض  ومضموناً  الشيخ يعرض شواهد سقوط احلديث سنداً 

 (0).بعضها َش مظاهنا

وأما عند أهل السنة ـ وهو األهم هنا ـ فنن احلديث مروي عن 

  :ربعة من الص ابةأ

 .ـ حَيفة بن اليهن1

 .ـ وعبد اهلل بن مسعود2

                                                 
 .215ص :مةاإلفصاح َش اإلما (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................62)

 

 .وأنس بن مالكـ 3

 .ـ وعبد اهلل بن عمر4

 :حديث حذيفة بن اليمان

أخرج احلديث عـن حَيفـة مجلـة مـن امل ـدريني كالامـَي َش 

 :غري أنه ال يص  ،السنن وأمحد َش املسند وغريمها َش غريمها

 .ْلهالة موىل ربعي :والً أ

 :هـ(446) ففي اإلحكا  البن حز 

ف ـديث ال يصـ ،  اقَدوا باللَين مـن بعـدي :وأما الرواية"

وقـد .. " :ن يقـولأىل إ"...مـروي عـن مـوىل لربعـي جمهـول ألنه

ســمى بعضــهم املــوىل فقــال: هــالل مــوىل ربعــي، وهــو جمهــول ال 

 .(0)"...يعرف من هو أصالً 

 .لضع  عبد امللك بن عمري :ريانياً 

 هتَي  الَهَي : َش هـ( 242ابن حجر )وقال 

                                                 
 .225/ 6 :بن حز ال ،اإلحكا  (1)



 (63) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 ـو مـائَي حـديث قال البخاري عن عهل بن املديني لـه ن .."

امللـك مضـطرب  وقال عهل بـن احلسـن اهلسـنجاين عـن أمحـد عبـد

مع قلة روايَه ما أرى له  سهئة حديث وقد غلط َش  احلديث جداً 

  اهـ  (0)".كثري منها وقال إس اق بن منصور ضعفه أمحد جداً 

 .ربعي ي يسمع من حَيفة :ريالثاً 

بـو حـاتم اخَل  فيه عـ  عبـد امللـك وأعلـه أ :قال ابن حجر

وقال البزار كابن حز  ال يصـ  ألن عبـد اهلل ي يسـمعه مـن ربعـي 

 اهـ (5).وربعي ي يسمعه من حَيفة لكن له شاهد

ومقصود  من الشاهد حـديث عبـد اهلل بـن مسـعود وحـديث 

أنس، ومها ال يصل ان شاهدًا، ملا قاله مقبل هادي الوادعي: )و ا 

لـه، ال يصـل ،  ذكر إن حديث بن مسعود وحديث أنس يشـهدان

 .(4)ألنه منقطع، ومها شديدا الضع . واهلل أعلم(

                                                 
 ، اهلند.، ط: دائرة املعارف النظامية411، ص6 ج :الَهَي  هتَي  (1)

 .46/  2 :فيد القدير (2)

 . دار اْلريار للنرش والَوْيع.112أحاديث مع  ظاهرها الص ة، مقبل بن هادي الوادعي: ص (3)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................64)

 

 :حديث عبد اهلل بن مسعود

أما حديث ابن مسعود فريويه إبراهيم بـن إسـهعيل بـن حييـى 

حدريني أِب عن أبيه عن سلمة بـن كهيـل عـن  :بن سلمة بن كهيل

ــه /  3( واحلــاكم )311/  2. أخرجــه الامــَي )أِب الزعــراف عن

: قلــ ": ورد  الــَهبي بقولــه ."صــ ي إســناد  ": ( وقــال74

ال نعرفه إال من حـديث ": ويبينه قول الامَي عقبه ."سند  وا 

 ."وهو يضع  َش احلديث  ،ابن سلمة بن كهيل حييى

بل هو ماول كه قال احلافه ومثله ابنه إسـهعيل وابنـه  :قل 

 .إبراهيم ضعي 

/  5)له  ريق أخرى عن ابن مسـعود أخرجـه ابـن عسـاكر و

ابــن خثــيم أخ نــا محيــد بــن عبــد  ( عــن أمحــد بــن رشــد1/  323

الشعبي عـن  حلسن بن صال  عن فراس بن حييى عنالرمحن عن ا

 .علقمة بن قيس عن عبد اهلل بن مسعود به دون الشطر الثاين منه



 (64) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

  (0).ورجاله ريقا  رجال مسلم غري أمحد هَا فلم أعرفه :قل 

 كَا قال األلباين.

 :حديث ابن عمر

وضـاح  وأما حديث ابـن عمـر فريويـه أمحـد بـن صـلي  بـن"

النون أخ نـا مالـك بـن أنـس عـن  ذا أخ نا حممد بن قطن أخ نا

/  323/  5ابن عسـاكر ) . أخرجهدون الشطر الثاين ،نافع عنه به

 :فقال "امليزان". وأمحد بن صلي  أورد  َش ( هكَا2

 ،ر فـَكري عن مالـك )ـاملص أمحد بن صلي  عن ذي النون"

: فال أدري قولـه قل  ."أمحد ال يعَمد عليهو ،وهَا غلط (:وقال

فيه  أوقع – "... بن وضاح أخ نا حممد بن قطن" "الَاريخ"َش 

أو  "بن حممـد بـن قطـنابن وضاح " واألصل –خطأ من الناسخ 

وتابعه حممـد بـن  .واهلل أعلم .من الغلط شيئاً  "مليزانا"أن َش نقل 

                                                 
 .3/233 :لأللباين ،السلسلة الص ي ة (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................66)

 

 .أخرجه ابن عسـاكر .عن مالك بن أنس به عبد اهلل العمري املدين

 .(0)"ال جيوْ االحَجاج به" :والعمري هَا قال ابن حبان

 :حديث أنس بن مالك

عديـدة )مـن  بأسانيدأخرجه ابن عدّي َش الكامل َش الضعفاف 

( وقع فيها مّحاد بن دليـل وهـو عـالوة عـ  424 :اسمه محاد برقم

:  الضعفاف للَهبي )برقمواملغني َش ،ورود  َش الكامل َش الضعفاف

( فنن األْدي نـ  551اْلوْي )برقم: ( والضعفاف البن 1722

تورييق محـاد  كـن لـن   نن، كه َش األخريين، ولإلنصاف فضعفه

الرجل ومن ريّم   ائفة من ائمة اْلرح والَعديل )السنة( ع  ورياقة

ــالً  ــك فع ــع ذل ــه وق ــاين َش  يمكــن تصــ ي  احلــديث ك ــن األلب م

 قلنا  من انفراد  ائفة بنقلـه إَلن ص  له  ريق ففيه لكن ،سلسلَه

 .ما سيأيت َش املطل  الثاينإىل  مضافاً  ،( كفاية)أهل السنة

  

                                                 
 نفس املصدر السابق )السلسلة الص ي ة(. (1)



 (67) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 نقد منت احلديث.: املطلب الثاني

 لفاظ احلديث.أـ اخَالف أوالً 

مَعددة وخمَلفة بزيـادة َش لفـه  بألفاظإن هَا احلديث قد نقل 

نـه إو الَعـرض لـَلك تفصـيالً  وال هيـم هنـا ،وخلو  منها َش أخـر

معنـى  غـرّي لـه ارتبـاط مبـارش َش ت ،ر ع  اخَالف واحد فيـهـنقَص

عـراِب َش لفـه ع  عقـ  وهـو االخـَالف اإل احلديث وقلبه رأساً 

( بـو بكـر وعمـرأ) فهل جافا َش احلديث مرفوعني ،ِب بكر وعمرأ

  ؟()أِب بكر وعمر ( أو جمرورين)أبا بكر وعمرأو منصوبني 

ن هـــَا أوال شـــك  ،حلــديث عـــ  هـــَ  الصـــي  أمجـــعروي ا

 .االخَالف اللفظي ذو صلة مبارشة بمعنى احلديث

ِب بكـر أدوا بالـَين مـن بعـدي اقَـ)فع  قرافة اْلـر املعهـودة 

ن يورد احلديث َش املقا  ويـرد عليـه مـا مـر أ( فيمكن حينئَ وعمر

 وما سيأيت من نقد!

بن ــو  س متامــاً وأمــا عــ  الرفــع أو النصــ  فــنّن معنــا  يــنعك

ذ يَ ــول مفــاد احلــديث مــن جعــل إ ،ريــد لــهأملــا  يصــب  مناقضــاً 



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................62)

 

ِب أاألمـة بوجـوب اتبـاع  أمـرومـن  ،تابَعنيِ إىل  الشيخني مَبوَعني

 باالقَـداف بـه أريـد هلـه مـرتوجـه األإىل  بكر وعمر واالقَـداف هبـه

 .وسيأتيك بيانه ببيان صلَه ،(باملوصول )الَين

بــو بكــر أ :اقَــدوا) :و تقــدير احلــديثفعــ  قــرافة الرفــع يغــد

وأمـا النصـ  عـ   ،(وعمر بالَين مـن بعـدي كَـاب اهلل وعـايت

با بكر وعمر بالَين من بعـدي كَـاب أاقَدوا يا ) :النداف فالَقدير

 بينه وبني ما صـ  عنـد املسـلمني  ـراً  كل ذلك مجعاً  ،(اهلل وعايت

كـه نـ   ،هباالقَداف والَمسك بكَاب اهلل وعاتـ أمر نه إمن 

 ،ني مـن سـاحة النبـوةَضـبداهة عد  صدور املَناقِ  ،حديث الثقلني

 .وسيأيت ما ينفع َش هَا اْلان 

  



 (65) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 االختالف اإلعرابي للحديثبالصدوق واملفيد يشهدان 

 ألهـلن نقـل قصـة املـأمون ومجعـه أقال الشيخ الصدوق بعـد 

 :جاف فيه ا  مطّوالً  احلديث والكال  وقد تضمن  حواراً 

َا فصل وي يَكر املأمون ْلصـمه وهـو أهنـم ي يـرووا أن َش ه

قال اقَدوا باللَين من بعدي أِب بكر وعمـر وإنـه رووا  النبي 

فلـو كانـ  الروايـة  ،أبو بكر وعمر ومنهم من روى أبا بكر وعمر

اقَـدوا باللـَين مـن بعـدي  :ص ي ة لكان معنـى قولـه بالنصـ 

عنى قوله بالرفع اقَدوا أهيـا وم ،كَاب اهلل والعاة يا أبا بكر وعمر

 .(0)الناس وأبو بكر وعمر بالَين من بعدي كَاب اهلل والعاة

 :وَش السياق ذاته يقول الشيخ املفيد

ــ   ــني ع ــد روو  بلفظــني خمَلف ــ  أن أصــ اب احلــديث ق ع

وجهني من اإلعراب مَباينني أحدمها اْلفد وقد سل  قولنا به 

مـا ذهـ  إليـه أهـل اْلـالف. بينا  واْلخر النص  وله معنى غـري 

                                                 
 .2/124 :خبار الرضاأعيون  (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................72)

 

الَمســك بكَــاب اهلل إىل  ملــا دعــا األمــة وذلــك أن رســول اهلل 

 :حيث يقول تعاىل وبعاته 

إين خمل  فيكم الثقلني ما إن متسكَم هبه لن تضلوا كَاب اهلل 

 .احلوض وعايت أهل بيَي فنهنه لن يفاقا حَى يردا عهلّ 

  َش مــرأن أول نــاقد ألبــه أوحــى اهلل تعــاىل إليــه  وكـان عاملــاً 

تأكيـد احلجـة علـيهه  ذلك وعادل عنـه هـَان الـرجالن فـأراد 

ــاأل ــه  مربَخصيصــهه ب ــومهه ب ــد عم ــاة بع ــاب والع ــاع الكَ باتب

ودخـــوهله َش مجلـــة املخـــا بني مـــن ســـائر النـــاس فنادامهـــا عـــ  

اقَـدوا  :الَخصي  ملا قدمنا  من الَوكيـد َش احلجـة علـيهه فقـال

 .أبا بكر وعمر بالَين من بعدي

وكانا مها املناديني باالتباع دون أن يكون النداف إلـيهه عـ  مـا 

بلفـه اْلمـع لالرينـني أو  مررشحنا . وليس بمنكر أن يبَـدئ بـاأل

كه يع  عـن الواحـد ولـيس فيـه مـن  بلفه االرينني للجمع اتساعاً 

قـال اهلل عـز ، معاين اْلمع قليل وال كثـري بلفـه االرينـني أو اْلمـع

ِمْ )) :وجل َََصُموا َِش َرهب  َوَهْل َأتـاَل )) :. وقال((هَاِن َخْصهِن اْخ



 (71) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

ُروا امْلِْ راَب  ْصِم إِْذ َتَسوه قوله َخْصـهِن َبغـى َبْعُضـنا َعـ  إىل  َنَبُأ اْْلَ

 .(0)((َبْعدٍ 

 شواهد صحة كالم الصدوق واملفيد

 هــ( َش هـَا الـن  أن امل ـدريني 321ينقل الشيخ الصدوق )

ـــهإىل  ـــالرفع أو النصـــ  دون صـــيغة اْلـــر  ْمان رووا احلـــديث ب

هـل السـنة االخـَالف أوكَا املفيـد ينقـل عـن  ،املشهورة َش ْماننا

إىل  عراِب لروايـة احلـديث فينقـل صـيغة النصـ  عـنهم مضـافاً اإل

فهل من شـواهد عـ  نقـل  ،إن ريبَ  وهَ  قضية مهمة جداً  ،اْلر

 !؟العلمني َش مصادر أهل السنة

 :ع َش مصادر أهل السنة فأدنا  شطر منهاأما صيغة الرف

هـــ( َش تارخيــه لل ــديث 246-154ـــ روايــة البخــاري )1

 :بالرفع

                                                 
 .224 :اإلفصاح َش اإلمامة (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................72)

 

هالل موىل ربعي بن حراش عن ربعي عن حَيفـة عـن النبـي 

ــه وســلم( ــر  :)صــ  اهلل علي ــو بك ــدي أب ــن بع ــَين م ــدوا بالل اقَ

 .(0)...وعمر

 :( َش نوادر األصولهـ322ـ الامَي )2

لِك َقاَل َرُسول اهلل  ََ اقَـدوا بالـَين  :)ص  اهلل عليه وسلم(َول

 .(5)من بعِدي َأُبو بكر َوعمر

القاسـم عـهل بـن احلسـن  ألِبـ وكَا َش تاريخ مدينة دمشـق 3

( روى احلــديث بــالرفع بســندين أحــدمها مــن هـــ471الشــافعي )

قـال رسـول اهلل  :قـال ،رواية ابـن مسـعود واْلخـر ينَهـي حلَيفـة

 ،اقَدوا بالَين من بعدي أبـو بكـر وعمـر :اهلل عليه وسلم( )ص 

 .(4)وقال احلرِب أِب بكر وعمر

                                                 
 .2741الَاريخ الكبري ح:  (1)

 .136/ 3 :نوادر األصول َش أحاديث الرسول (2)

 .227/  44 :تاريخ دمشق (3)



 (73) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

ه روا  فـ( لنص  )أبـا بكـر وعمـراهد رواية احلديث باوأما ش

ـيُّ )املَــو :  َبرْيِ الَبرْصِ مَصـل مــن  ســنادنبهــ( 146جُمهاَعـُة بـُن الــزُّ

ْيَفَة َقاَل  ََ ََُدوا  : اهلل عليه وسلم()ص َقاَل َرُسوُل اهللهِ  :حديث ُح اْق

يَن ِمْن َبْعِدي َِ  .(0)َأَبا َبْكٍر َوُعَمرَ  بِاله

خيــل  اضــطراباً  ن احلــديث مضــطرب لفظــاً أو ــا تقــد  يعلــم 

ِب بكـر وعمـر تـابعني وأخـرى جتعلهـه أبمعنا  فصيغة جتعـل مـن 

  !وال يمكن واحلالة هَ  اّن حيَج به ،مَبوعني

 َناْعني.ـ ال يمكن فرض  اعة املريانياً 

ِب أن الَسليم بمعنى احلديث وتطبيقه ع  اْلية وجعل املـراد إ

تنــا اْليــة بطــاعَهم يســَلز  أمرالــَين  مــراأل أويلبكــر وعمــر مــن 

ن امُلطاعني خمَلفون مَناْعون فـيه بيـنهم إمن حيث  ،امل ال قطعاً 

  !مَثالالال يمكن معه ا َش مسائل اخَالفاً 

  

                                                 
 .42حديث:  ،72ص  :الكَاب: من حديث أِب عبيدة جماعة بن الزبري العَكي البرص (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................74)

 

  :ابن حز  وَش ذلك يقول

أن عمـر وأبـا بكـر اخَلفـا، وأن اتبـاعهه  يضاً أوقد ذكرنا  .."

 .(0)"فيه اخَلفا فيه مَعَر  َنع ال يقدر عليه أحد. 

 ـ معارضَه حلديث الثقلني الص ي .ريالثاً 

ن هــَا احلــديث منــاقد حلــديث الثقلــني ـ إإىل  هــَا مضــافاً 

ــواتر وال أقــل مــن االسَفاضــة ـ عــن النبــي ري  َش ـالصــ  املَ

 بمعيـةعاتـه اهلاديـة ب والَمسـك االقَدافألمة من بعد  َش رجاع اإ

 .القرأن وسيأيت بيانه بيشف من الَفصيل

 :يَلخ  نقدنا حلديث االقَداف َش نقاط

 .سناد إـ احلديث ي يص  1

  نقلــهــل الســنة األوائــل ومصــادرهم املَقدمــة أـــ رواة 2

احلــديث بــالرفع أو بالنصــ  ومعهــا ال ينســاق احلــديث إلريبــا  

 .لل ديث اْلية ع  الرجلني  بقاً  تطبيقعاف اد

                                                 
 .225/ ص  6ج  :اإلحكا  (1)



 (74) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 .لفاظ احلديثأـ اضطراب 3

 .ـ تناقد احلديث مع حديث الثقلني4

ِب بكر وعمـر ومعـه أـ احلديث غري قابل لالمَثال الخَالف 4

 .كه أفاد ابن حز  وأجاد فيه أفاد ،يمَنع اتباعهه

كــر أْن حماولــة تطبيــق اْليــة عــ  أِب ب َضـ  مــن مجيــع مــا مــره ي

 .وعمر با لة جزماً 

  



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................76)

 

 املبحث الثاني

 ـ األدلة املشرتكة ـ مرأهل البيت والة األ

عـهل  :وهم رينا عرش املعصوموناملقصود بأهل البي  األئمُة اال

واحلسن واحلسني والسجاد والبـاقر والصـادق والكـاظم والرضـا 

وفـيه يـهل عـرض  ي واملهدي املنَظر واْلواد واهلادي والعسكر

فهـي  ،عَبار  أدلة من جهة وتطبيقـا  مـن جهـة أخـرىملا يمكن ا

 مـرا مسوقة إلريبـا  أّن أهـل البيـ  هـم والة األأدلة من حيث أهنه 

وتطبيقــا  مــن حيــث توّفرهــا عــ  معــاي املــنهج الــَي رســمنا  

 .واألصل الَي أرسينا  من األخَ باملشال املَيقهن وترل ما سوا 

  



 (77) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 األولالتطبيق 

 .فراد املشرتكةدائرة األ - مراأل أوليآية التطهري و

وما هيـم هنـا  ،ال يسع هَا املوجز بسط الكال  عن أية الَطهري

 أويلووأيـة ) (الَطهـريأيـة )هو بيان الدائرة املشاكة بني اْليَني ـ 

 :ـ ويمكن إجياْها َش نقطَني (مراأل

 .أهل البي  إمجاعاً  ألئمةشمول اْليَني  :األوىل

ر  أحاديـث املسـلمني أهنـا نزلـْ  َش أما أية الَطهري فقد تـوات

أهــل البيــ  املعصــومني أخــرج ذلــك أصــ اب الســنن واملســانيد 

 وي يــرد أريــرر صــ ي  َش ،(0)والصــ اح مــنهم مســلم َش صــ ي ه

 .منها ل البي  هأ شموهلا لغريهم فضاًل عن إخراج

وأما اْلية موضوع الب ث فدخول أهل البي  فيها وشـموهلا 

َفاسـري الَـي مـر بياهنـا وسـيأيت َش الَطبيـق هلم منسجمر مع مجيع ال

 الثاين ما يوض  ذلك أكثر.

                                                 
/ حتقيق: حممد فؤاد عبـد البـاقي: دار إحيـاف الـاام  2424ح:  1223/ص  4املسند الص ي : ج  (1)

 .بريو  –العرِب 



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................72)

 

 مر.األ أويلداللَهه ع  العصمة ـ عصمة أهل البي  و :الثانية

 -ننَزع من اْليَني عنوانني بينهه تـالْ  واشـاال ]املطهـرين 

فعالـه أاملطـاعني[ يكمـن الـَالْ  َش أّن رشط املطـاع  هـارة ذاتـه و

عَه مطلقًا فيسـَ يل كل من وجب   ا :ة بقاعدةوتنعكس املعادل

بـني  االشـاالومن هنا يبدأ تقـرر  ،( وقد مرْ  عليه اْلطأ ) اهرر 

 .(مراأل أويلأهل البي  و)ضفاف صفة العصمة ع  إاْليَني َش 

وأمـا أيـة  ،َش الفصـل السـابق مـراأل أويللقد تقـرر  عصـمة 

أهّنا خصـْ  ىل إ الَطهري فداللَها ع  عصمَهم مرهون بااللَفا 

يكشــ  عــن أْن إذهــاب  ر مــاـأهــل البيــ  بــالَطهري بــأداة احلصــ

ال يَخلـ   بـنرادةتطهريهم املؤكد باملصـدر وقـع الرجس عنهم و

ــ   عامـةريعية ـأراد ـ بـنرادة تشـ (وجـّل  ذلـك أنـه )عـزّ  ،فيها املـراد

لــم أّن  عُ بــننهه  هنــا رـلسـائر عبــاد  الَطهــري مــن الــرجس فلـه حصــ

 .اإلرادة والَطهري غري الَطهري اإلرادة غري

  



 (75) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 التطبيق الثاني

 .البيت  ألهلمجاع املسلمني على انطباقها ومشوهلا إ

سئل أبو حممد الفضـل بـن فقد  ،بيانه بلسان الفضل بن شاذان

فقيل له: ما الدليل ع  إمامة أمري املؤمنني  شاذان النيشابوري 

كَـاب اهلل  فقال: الـدليل عـ  ذلـك مـن ؟عهل بن أِب  ال  

ــه  عــز ــه(، ومــن إمجــاعوجــل، ومــن ســنة نبي ــه وأل  )صــ  اهلل علي

وجـل: )يـا أهيـا  فأما كَاب اهلل تبارل وتعـاىل فقولـه عـز املسلمني.

ــوا الرســول و ــوا اهلل وأ يع ــوا أ يع ــَين أمن ــراأل أويلال ــنكم(  م م

ــا مــراأل أويل اعــة إىل  فــدعانا ســب انه  اعــة نفســه إىل  كــه دعان

كـه وجبـ  علينـا  مـراأل أويلمعرفـة إىل  َجنـاو اعة رسوله، فاح

، فنظرنـا َش (ألـه السـال عليه و)معرفة اهلل تعاىل، ومعرفة الرسول 

، وأمجعــوا َش مــراأل أويلمــة فوجــدناهم قــد اخَلفــوا َش أقاويــل األ

، فقــال اْليــة عــ  مــا يوجــ  كوهنــا َش عــهل بــن أِب  الــ  

ضهم: هم العلـهف، اف الرسايا، وقال بعأمرهم  مراأل أويلبعضهم: 

ــال بعضــهم: هــم القــوّ  ــاس، واْلوق ــاملعروف، مــرا  عــ  الن ون ب
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والناهون عن املنكر، وقال بعضهم: هم أمري املـؤمنني عـهل بـن أِب 

فقلنــا هلــم:  وىل، فســألنا الفرقــة األ  الــ  واالئمــة مــن ذريَــه 

فقـالوا: بـ ،  ؟راياـاف السـأمـرمـن  أليس عهل بـن أِب  الـ 

قالوا: بـ ، فقلنـا للثالثـة:  ؟من العلهف أي يكن  فقلنا للثانية:

بـاملعروف  مرا  عـ  النـاس بـاألقد كان من القوّ  أليس عهل 

معينـا  فقالوا: ب ، فصـار أمـري املـؤمنني  ؟والنهي عن املنكر

َش  نا ذلـك بـنقرار املخـال  لنـاقيتَ مة واجَهعها، وَ باْلية باتفاق األ

ج  أن يكون إماما هبَ  اْليـة لوجـود مامة  واملوافق عليها، فواإل

غـري  واالعـااف إىل  هبا، وي جي   العـدول االتفاق ع  أنه معنيٌّ 

بنمامَه لوجود االخَالف َش ذلك وعد  االتفاق ومـا يقـو  مقامـه 

 .(0)..إهــ.من ال هان
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 (21) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 التطبيق الثالث

هل البيت بضميمة دعوى العصمة وداللة اآلية أمجاع إ

 .عليها

هَا َش  .رَ  عَ ز مُ جِ نَ وهو مُ  أئمَهم  إلمجاع تبعاً  شيعةال مجعأ

   :)ر ( عن الط ا نقالً  )ر ( يقول العالمة املجليس

أن  أما أصـ ابنا فـنهنم رووا عـن البـاقر والصـادق و ..."

أوجـــ  اهلل  ـــاعَهم  هـــم األئمـــة مـــن أل حممـــد  مـــراأل أويل

ــ ــوله، و ال جي ــة رس ــه و  اع ــه أوجــ   اعَ ــاإل الق، ك وْ أن ب

يوج  اهلل  اعة أحد ع  اإل الق إال من ريبَ  عصـمَه، و علـم 

بـالقبي ، و لـيس ذلـك  مـرأن با نه كظاهر  وأمن منه الغلـط واأل

 أمراف وال العلهف سـواهم، جـل اهلل سـب انه أن يـمرب اصل َش األ

بطاعة مـن يعصـيه، وباالنقيـاد للمخَلفـني بـالقول والفعـل، ألنـه 

 ن كه أنه حمال أن جيَمع ما اخَلفوا فيه.حمال أن يطاع املخَلفو

 أويلأن اهلل سـب انه ي يقـرن  اعـة  يضـاً أو ا يـدل عـ  ذلـك 

 مربطاعة رسوله، كه قرن  اعة رسوله بطاعَه إال وأولو األ مراأل
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وفـوق سـائر  مـراأل أويل، كـه أن الرسـول فـوق فوق اْللق مجيعـاً 

َين ريبَـ  الـ اْللق، وهَ  صـفة أئمـة اهلـدى مـن أل حممـد 

 "ع  علو رتبـَهم وعـدالَهمإمامَهم وعصمَهم، واتفق  األمة 

 .(0)"انَهى
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 (23) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 التطبيق الرابع

 البيانات النبوية اجملمع عليها

 :بيان ذلك َش مقدمَني

الَأصـــيل للقـــرأن :)وهـــي قاعـــدة حاصـــلها :وىلألاملقدمـــة ا

 .رح والبيان للسنة(ـوالش

َ  : ومسَندها قوله تعاىل َ لِلنهـاِس َمـا َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك ال ََُبـني 
ْكَر لِ

ُرونَ  َََفكه ُهْم َي َل إَِلْيِهْم َوَلَعله   .(0) ُنز 

مثلــة وتطبيقــا  أوة إىل بعــد رومـّر بياهنــا، وال بــأس باإلشـا

صـلوا  الصالة اليومية وكَا الصـالة عليـه ) :لقاعدة فمنهاهَ  ا

ََهُ  اهللإِنه ( فأصلها قرأين اهلل عليه وأله ُيَصلُّوَن َعَ  النهبِـي   َوَماَلئَِك

ُموا َتْسـلِيًه  وا َعَلْيـِه َوَسـل  يَن أَمنُوا َصلُّ َِ ا اله َ َيا َأهيُّ
وي يـرد فيهـا  ،(5) 

وقــالوا لــه َيــا "َش نــ  اْليـة ولكــن حــني سـألو   (ألــه)ذكـر 
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ـاَلُة َعَلـْيُكْم َأْهـَل اْلَبْيـِ   َمنَـا َقـْد َعله  اهللَفـنِنه  ؟َرُسوَل اهللهِ َكْيَ  الصه

دٍ ». َقاَل َكْيَ  ُنَسل مُ  ُهمه َصل  َعَ  حُمَمه دٍ  ،ُقوُلوا الله َكَه  ،َوَعَ  أِل حُمَمه

ْيَ  َعَ  إِْبَراِهيَم َوَعَ  أِل إِْبَراِهيمَ  يدر  ،َصله ُهمه َباِرْل  ،إِنهَك مَحِيدر جَمِ الله

ـدٍ  ـدٍ  ،َعـَ  حُمَمه َوَعــَ  أِل  ،َ  َعـَ  إِْبـَراِهيمَ َكـَه َباَرْكـ ،َوَعـَ  أِل حُمَمه

يدر  ،إِْبَراِهيمَ  ذا جاف إو ،مثالً  (0)كه جاف َش البخاري ،"إِنهَك مَحِيدر جَمِ

كان اسمه ومهه  ن يفرس أّياً أالبيان والَفسري النبوي فال حيق ألحد 

ُسـوُلُه ى اهللهُ َورَ ـََوَمـا َكـاَن ملُِـْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنَـٍة إَِذا َقضـكان عنوانـه 

ُة ِمْن أمر رَيَ
ُم اْْلِ َوَرُسـوَلُه َفَقـْد  اهللِهْم َوَمـْن َيْعـِ  أمرا َأْن َيُكوَن هَلُ

 .(5) ُمبِينًاَضله َضاَلاًل 

َش اْلية هم من بيـنهم رسـول اهلل َش  مرولو األأ: املقدمة الثانية

 أويلحاديـث الَـي تبـني لنـا مصـداق حديث الثقلني وغري  من األ

 ..الشأن ص ابأو مراأل
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 (24) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

صـ ي ة  ةوهَا االسَدالل اسـَدالل معصـومي ورد َش روايـ

قال سأل  أبـا سبق  اإلشارة هلا َش الفصل األول، فعن أِب بصري 

أ يعوا اهلل وأ يعوا الرسول "وجل:  عن قول اهلل عز عبداهلل 

فقـال: نزلـ  َش عـهل بـن أِب  الـ  واحلسـن  "منكم مراأل أويلو

لـه: إن النـاس يقولـون: فـه لـه ي  واحلسني عليهم السـال : فقلـ 

جـل؟ قـال: فقـال: َش كَـاب اهلل عـز و  وأهـل بيَـه يسم علياً 

نزل  عليه الصالة وي يسـم اهلل هلـم  قولوا هلم: إن رسول اهلل 

هو الَي فرس ذلك هلم،  ، حَى كان رسول اهلل وال أربعاً  ريالرياً 

رهم، حَى ونزل  عليه الزكاة وي يسم هلم من كل أربعني درمها د

هو الَي فرس ذلك هلم، ونزل احلج فلم يقـل  كان رسول اهلل 

هو الَي فرس ذلك  حَى كان رسول اهلل  سبوعاً أهلم:  وفوا 

 - "مر مـنكماأل أويلأ يعوا اهلل وأ يعوا الرسول و"هلم، ونزل  

: َش عهل: فقال رسول اهلل  -ونزل  َش عهل واحلسن واحلسني 

وصــيكم بكَــاب اهلل أ  ، وقــال مــن كنــ  مــوال ، فعــهل مــوال

وجــل أن ال يفــرق بيــنهه حَــى  وأهــل بيَــي، فــنين ســأل  اهلل عــز

يوردمها عهل احلوض، فأعطاين ذلك وقال: ال تعلموهم فهم أعلم 



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................26)

 

منكم، وقال: إهنم لن خيرجوكم من باب هـدى، ولـن يـدخلوكم 

فلم يبني من أهل بيَه،  َش باب ضاللة، فلو سك  رسول اهلل 

وجــل أنزلــه َش كَابــة  أل فــالن وأل فــالن، لكــن اهلل عــز الدعاهــا

الــرجس أهــل  إنــه يريــد اهلل ليــَه  عــنكم" ديقا لنبيــه تصــ

فكـان عـهل واحلسـن واحلسـني وفا مـة  "البي  ويطهركم تطهريا

حت  الكسـاف َش بيـ  أ   عليهم السال ، فأدخلهم رسول اهلل 

ؤالف أهـل بيَـي وهـ وريقـالً  سلمة، ريم قال: اللهم إن لكل نبي أهالً 

خـري إىل  وريقهل، فقال  ا  سلمة: ألس  مـن أهلـك؟ فقـال: إنـك

كان عهل أوىل  ولكن هؤالف أههل وريقهل، فله قبد رسول اهلل 

وإقامَـه للنـاس  الناس بالناس لكثـرة مـا بلـ  فيـه رسـول اهلل 

وأخَ  بيد ، فله مىض عهل ي يكن يسَطيع عهل وي يكن ليفعـل أن 

 ...الــخ. وال العبــاس بــن عــهل وال واحــداً يــدخل حممــد بــن عــهل

 .(0)إهــ

 بالثقلني  مراأل أويلتفسري من ناحية هَا  
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 (27) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

َكفلـه لنـا تر فهـو مـا ـاالرينـي عشـ باألئمـةما تفسري الثقلـني أو

  :مثاًل ما روا  الصدوق بنسناد ص ي خرى منها حاديث األاأل

 براهيمإ بن ع  حدرينا: قال اهلمداين جعفر بن ْياد بن محدأ حدرينا

د بن أِب عمـري عـن غيـام بـن إبـراهيم حمم عن أبيه عن هاشم بن

عن الصادق جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن ع  عن أبيه ع  بن 

سـئل أمـري املـؤمنني  :قـال احلسني عن أبيـه احلسـني بـن عـ  

  ــول رســول اهلل ــى ق ــني  ينإ عــن معن ــيكم الثقل خملــ  ف

 ةئمـنا واحلسن واحلسني واألأ؟ فقال: ةالعاكَاب اهلل وعايت من 

مــن ولـد احلســني تاســعهم مهـدهيم وقــائمهم ال يفــارقون  الَسـعة

   (0)حوضه. كَاب اهلل وال يفارقهم حَى يردوا ع  رسول اهلل 
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 التطبيق اخلامس

 ول بالنصوص الوحيانيةتعيني الولي األ

ــد النصــوص  ــرض بع ــنقو  بع ــال س ــدليل املش ــَا ال َش ه

ــويل األملُ الرشــعية ا ــة ل ــي  مــراألول َش سلســلة والة األ مــرعّين االرين

به يمليه مـنهج  مكَفني به اتفق ع  روايَه الفريقان الَزاماً  ،رـعش

 :وهي ع  قسمني ،الب ث

 :حسبك أية الواليةو :أـ القرأنية

يَن أَمنُـوا  :أّن اهلل تعاىل بعد أن قال :وْبدة الكال  َِ ـا الهـ َ َيا َأهيُّ

ُسـوَل وَ  اهللَأ ِيُعوا  فعرفنـا اهلل ، (0) ِمـنُْكمْ  مـراأْل  أويلَوَأ ِيُعـوا الره

فلنطرق باب القرأن نلَمس منـه  (مراأل أويلوعرفنا رسوله فبقي )

 :فقال ،جابة عنها ليبينهم لنا ولو بَشخي  واحد منهماإل
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 (25) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

يَن ُيقِ  َِ يَن أَمنُوا اله َِ َه َولِيُُّكُم اهللهُ َوَرُسوُلُه َواله ـاَلَة إِنه يُموَن الصه

َكاَة َوُهْم َراكُِعونَ  َوُيْؤُتونَ   .(0) الزه

عـ  نزوهلـا َش أمـري  وحـديثاً  وأ بق  مصادر الشـيعة تفسـرياً 

عـ  أهنـا  اإلخبـارينيغالـ  "، وأما عنـد غـري الشـيعة فــ املؤمنني

 .(5)"...نزل  َش عهل

 .ب ـ احلديثية

ــ ــي األعظ ــنّي النب ــد ع  مــراأل أويلول مــن الــويل األ م لق

ــة أحاديــث  ،بأحاديــث وفــرية وَش مواضــع كثــرية ــيه يــهل ريالري ف

إىل  تشري مجيعهـا وبوضـوح ،ص ي ة تكَمل بمجموعها الصورة

 .اْلية( َش مراأل يمكن اعَبار  تعيني أول ويل من )أويلما 

وقد اخَلف   ـرق الَشـخي  َش هـَ  األحاديـث وتنّوعـ  

 ،الواليـة: )الْمـةجهاهتا حسـ  اْليـة مـورد الب ـث َش ريالرييـة مَ

                                                 
 .44سورة املائدة:  (1)

 .3/334 :اْللوا: روح املعاين (2)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................52)

 

ــةالطاعــة ــث  مــراأل أويلأول  :( ف ــدد  األحاديــث، اْلالف وريال

 :وفيه يهل البيان مطاع واْلليفة بعد النبي 

 (مراأل أوليعلي أول أفراد ـ )1

أنـ  ": قـال لعـهل  رسـول اهلل   أنّ " القول فيه ملخ و

 ،(5)ومن  ريقه احلاكم، (0)وأخرجه أمحد  ."ويل كل مؤمن بعدي

كـَا  ".و وافقه الَهبي وهو كه قـاال ،"ص ي  اإلسناد": وقال

 (4).قال األلباين

صــّ  ه احلــاكم والــَهبي  ،صــ ي  اإلســناد :فاحلــديث إذن

 .واأللباين

( عـ  أويل مـن معنـا ويل = مفـرد  ـالق لفـه )إوالشاهد منه 

وبموجبه يَ دد أول ويل من  ني عهل بن اِب  ال  أمري املؤمن

                                                 
 .331 – 332/  1مسند أمحد: ج (1)

 .133 – 132/  3املسَدرل: ج (2)

 .4/263 :السلسلة الص ي ة (3)



 (51) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

ــراأل )أويل ــم ــة ( َش تط ــَن اْلي ــوي وم ــان النب ــني البي ابق واضــ  ب

 !سم اْلمعااسَعهل مفرد إىل  ريفة يصل وضوحه البياينـالش

 امُلطاع الثالث( -مراأل أوليعلٌي أول ـ )2

أرشنا فيه مّر أّن حقيقة الطاعة ـ َش اْلية مورد الب ث ـ واحدة 

ــدد املطــاع ــراأل أويل ،الرســول ،اهلل: )وإن تع ــدنا َش م ــد اعَم ( وق

ُسوَل َفَقْد َمْن ُيطِِع ال :حدة  اعة اهلل والرسول ع  قوله تعاىلو ره

والرسول ع  العطـ   مراأل أويلوَش وحدة  اعة  ،(0) اهللَأَ اَع 

 .َش اْلية

ومــا نريــد قولــه هنــا هــو أّن احلــديث يعــنّي لنــا ريالريــة أ ــراف 

 ، والنبـي اهلل عـز وجـل: ]واجبي الطاعة بالن  ع  أعيـاهنم

[ وهو هبَا يـوفر لنـا احللقـة ني عهل بن أِب  ال  املؤمنوأمري 

ــننه  ــا ف ــي نب ــث عنه ــودة الَ ــة وإْن أوضــ   املطــاَعني  املفق اْلي

 )أويل [ بيــد أهنــا ذكــر  الثالــث بعنــوان، والرســولاهللولــنِي ]األ

                                                 
 .22سورة النساف:  (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................52)

 

مـن أ ـاع  :( ما اسَدعى السـنة النبويـة الَصـدي لَشخيصـهمراأل

 .عليًا فقد أ اعني

هـو  أخرجه احلاكم َش املسَدرل ـ مص  اً  ون  احلديث كه

َعنْــُه َقــاَل: َقــاَل  َعــْن َأِِب َذر  َرِ َ اهلل" :والـَهبي إســناد  ـ بســند 

، اهللَمـْن َأَ ـاَعنِي َفَقـْد َأَ ـاَع : »)ص  اهلل عليـه وسـلم(َرُسوُل اهللهِ 

َ ـاَعنِي، َوَمـْن ، َوَمـْن َأَ ـاَع َعلِي ـا َفَقـْد أَ اهللَوَمْن َعَصايِن َفَقْد َعََص 

ْســنَاِد، َوَيْ « َعََصــ َعلِي ــا َفَقــْد َعَصــايِن  ا َحــِديثر َصــِ يُ  اإْلِ ََ َهــ

َجا ُ خُيَ   .(0)"ر 

ري  عــني الــويل األول مــن ـديث الشــأّن احلــ :ينــَج  ــا تقــد 

د من جت   اعَهم من ْاوية الطاعـة ( وشخ  ذاته وحده ويلاأل)

 .الَي اشَمل  اْلية الرشيفة عليها
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 (53) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 .(مر ون  النيب عل  لالفة علي األ أولي) ـ3

:  ال لعـهل اتر هي قوله حديث املنزلة املَوإّن إحدى صي  

 .ال وان  خليفَي َش كل مؤمنإذه  أينبغي ان 

لقــد صــّ   هــَ  الصــيغة كبــار أهــل الســنة قــديًه كاحلــاكم 

 .(5)وحديثًا كاأللباين، (0)والَهبي

يث مَـواتر كـه ذكرنـا أصـل احلـد واحلقيقة اكثر من ذلك فننه 

  (4)قط  األْهار. ن  ع  تواتر  مجعر منهم السيو ي َش

أْن الطاعـة  :إْن كان ريمة جمال للمشاغبة فيه مّر بزعم :بعد هَا

رة أو مـا ـمـر تعنـي امل بـة والنصـو أن واليـة األأ ،ال تعني اْلالفـة

فال جمال هنا فقد قطع هَا احلديُث قول كـل  خطيـ  بنصـه  ،شبهأ

بلفـه اْلالفـة وشـ مها وحلمهـا  مـراأل أويلأول خليفـة مـن  ع 

 !!؟فهل من لفه أكح وأوض  من ذا

                                                 
 .4642/ حديث رقم /  143/  3املسَدرل ع  الص ي ني ج  (1)

 .1122ة حديث رقم / ظالل اْلنة َش ختريج السن (2)

 .221قط  األْهار املَناريرة َش األخبار املَواترة ص  (3)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................54)

 

  



 (54) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 الفصل الرابع

 األئمة والة األمر ـ إشارات ومعاجلات

يراد بعنوان هَا الفصل معاْلة تلكم اإلشكاليا  الَي تواجه 

ــة اال ــون األئم ــن ك ــرة الب ــث م ــريم ــي عش ــم ـرين ر املعصــومني ه

ــأويلاملقصــودون  ــر ب ــهل تفصــيل  .األم ــيه ي ــع  االعااضــا وف م

 :أجوبَها

التقييد واإلطالق والتكليف مبا  اجتماع :ولاأل االعرتاض

 !ال يطاق

   :عرضه الراْي قائالً 

وأما محل اْلية ع  األئمة املعصومني ع  ما تقولـه الـروافد 

  :ففي غاية البعد لوجو 

درة رو ة بمعــرفَهم وقـــمــا ذكرنــا  أن  ــاعَهم مشــ :أحــدها

فلو أوج  علينا  اعَهم قبل معرفَهم كان هـَا  ،الوصول اليهم

ولو أوج  علينـا  ـاعَهم إذا كنـا عـارفني  ،تكلي  ما ال يطاق

ــه ،رو اً ـجيــاب مشــهبــم وبمــَاهبهم صــار هــَا اإل : وظــاهر قول



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................56)

 

يقَيضـــ  الرســـول َوُأْوىِل األمـــر ِمـــنُْكمْ َأ ِيُعـــوْا اهلل َوَأ ِيُعـــوْا 

وذلـك ألنـه  ،حـَهلاالاْليـة مـا يـدفع هـَا  ففي ، وأيضاً  القاإل

وهـو  ،تعاىل أمر بطاعة الرسول و اعة أويل األمر َش لفظة واحـدة

واللفظـة الواحـدة  الرسول َوُأْوىِل األمر ِمـنُْكمْ َوَأ ِيُعوْا : قوله

فلـه كانـ  هـَ  اللفظـة  ،رو ة معاً ـال جيوْ أن تكون مطلقة ومش

مطلقــة َش حــق أويل مطلقــة َش حــق الرســول وجــ  أن تكــون 

 .(0)األمر

 :وبيان مرتكزاته االعرتاضحتليل 

 :من العناك والقضايا الَالية االعااضيَأل  هَا 

 .إجياب  اعَهم قبل معرفَهم تكلي  به ال يطاق :والً أ

أّن  :ر يعنـيـرينـي عشـإّن تفسري أويل األمر بأئمة أهل البي  اال

وإجياب  اعة مـن ال  اْلية أوجبْ   اعَهم قبل أْن نَعرَف عليهم

فالبـّد مـن  ،وهـو با ـل بـال شـك ،نعرفه من الَكلي  به ال يطاق

بـه أو رسـوله تعـريفهم بوضـوح وجـالف مـن قبـل اهلل تعـاىل َش كَا
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 (57) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 والَعريـ  مفقـود وإال  ،َش سنَه قبل توجيه األمـر بطـاعَهم

 !لظهر وبان

  .هَا فيه لو بني ع  وجوب  اعَهم بال معرفَهم

 . القاجَهع الَقييد واإل :يلز  شااط معرفَهممع ا :ريانياً 

رط معرفَهم فهو وإن ـولو فرض أّن اْلية أوجب   اعَهم بش

بيـد أنـه با ـل مـن جهـة  ،ي يات  عليه الْ  الَكلي  به ال يطاق

فنّن الْمه تقييد وجوب  اعة أويل األمر بمعرفَهم وهـَا  ،أخرى

الق وجـوب الطاعـة يناقد ظهور اْلية َش إ ـ واالشااطالَقييد 

 .وعد  تقييدها

ــل بنبطــال فرضــية إإّن   ــالق وجــوب  اعــة أويل األمــر كفي

 .فنّن وجوب الطاعة إما مطلق أو مقيد ،االشااط والَقييد

وعالوة ع  اسَفادة هَا اإل الق مـن الظهـور فـنّن ريمـة أمـرًا 

أخر يَعزْ به اإل الق ويَقوى هـو أّن اْليـة مجعـ  األمـر بطاعـة 

ويل األمر َش لفه وأمر واحد ]وأ يعـوا الرسـول وأويل وأ الرسول

 .[األمر



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................52)

 

إىل  اسَ الة تقييد  اعة أويل األمر إلفضاف ذلك :ومعنى ذلك

  !تقييد  اعة الرسول ب كم وحدة لفظة الطاعة بني اإلرينني

 اجـَهعيات  ع  تفسري اْلية باألئمة املعصومني  :واْلالصة

 !غري جائزاإل الق والَقييد َش ن  واحد وهو 

ليهم تكلي  به إإجياب  اعَهم مع عد  قدرة الوصول  :ريالثاً 

 .ال يطاق

فيه لو تم حـل املشـكل بصـورته املاريلـة بالقضـيَني السـالفَني 

فـنّن عقبـة  ،وتم تـالَش إشـكالية اشـااط املعرفـة املنافيـة لإل ـالق

 أخرى تواجه فهم الشيعة لآلية تَمثل بفقدان القدرة ع  الوصول

 .إلما  َش ْماننا وتلقي املعرفة الدينية منهاإىل 

تفسـري اْليـة  ر تبطـلـإّن غيبة الويل الثاين عشـ :وبكلمة أخرى

وإال لــو  ،لعجزنــا عــن تطبيــق األمــر بطاعَــه ،باألئمــة املعصــومني

فرض اهلل علينا  اعة ويل أمر غائ  مسَور ال نصل إليه كان هـَا 

 !من الَكلي  به ال يطاق

 



 (55) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

 :تالردود واملعاجلا

األشـعري ـ وهـو  االجتـا أّن إىل  َش البدف ال بأس مـن اإلشـارة

مَه  الراْي الكالمي ـ وإْن كان ال يقول بوقوع الَكلي  بـه ال 

يقابلهم َش ذلك املعَزلة واإلمامية حيُث تبنوا  ،إال أّنه جييز  ،يطاق

 .قب ه وعد  إمكانه عقالً 

 ـن وإن ي الَكلي  به ال يطـاق عـادة نجـوْ  ن" :َش املواق 

ــه تعــاىل  ،إال وســعها ال يكلــ  اهلل نفســاً  :يقــع باالســَقراف ولقول

 .(0)".ومتنعه املعَزلة لكونه قبي ا عندهم

ــًا يكــن فــيمكن تصــني  أجوبــة هــَ  اإلريــارة صــنفني إىل  وأي

 .احللول واملعاْلا  :الردود والنقوض وصن  أخر :رئيسني

  

                                                 
 محن عمرية.، دار اْليل، بريو ، حتقيق: د. عبد الر253، ص3: املقصد السابع، جاملواق  للعضد اإلجيي (1)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................122)

 

 .الردود والنقوض -أـ أجوبة اإلشكالية 

فقـد  ،أشـبه باملصـادرة االعااضلة األوىل الَي تضمنها املسأ 

عد  الَعري  بأئمة أهل البي  من قبل اهلل  :ُبني  ع  جعل قضية

وهـو أصـل إْن ي  !صاًل مسـّلًه ومفروغـًا عنـهأ تعاىل ورسوله 

فننه غـري  ،نقل ـ هنا َش مرحلة الرد والنقد ـ قد ريب  خالفه  ا مرّ 

ُفــرض أّن الَعريــ  هبــم الحــقر لألمــر  وحَــى لــو ، القــاً إمســّلمر 

منهـا الواجبـا   ،فنّن نظـائر  َش الرشـع الئ ـة ،بوجوب  اعَهم

  !الرضورية

ـ بشــقيه ـ ال خيــ ُّ تفســري اْليــة باألئمــة  االعــااضإّن هــَا 

ــا  ،املعصــومني ــَكر هل ــان ي ــل يطــال أّي بي ــا  نفــس ب ــا تبن ــه م ومن

ل والعقـد وعـني ( فقد محلها ع  إمجاع أهل احلـاملعِاض )الراْي

 أورد  يرُد عليه فيقال:ما 

إّن إجياب  اعة أهل احلل والعقد قبل تعريفهم ومعرفَهم من 

ومـع اشـااط املعرفـة يلـز  اجـَهع الَقييـد  ،يطـاق الَكلي  به ال

 !واإل الق



 (121) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

كان   اعة اهلل ورسوله مقيدة لفلو تّم ما قاله  :أكثر من ذلك

ٍَ بل ال وجود لَكلي  مطلق حي !أيضاً   !نئ

اإلشكال منقل  ع  املسَشكل فنن الطاعة "وبعبارة أمجع إّن 

، وإنه الفرق أن أهل احلل والعقد يعـرف رو ة باملعرفة مطلقاً ـمش

بيان مـن اهلل إىل  مصداقهم ع  قوله من عند أنفسنا من غري حاجة

معـرف يعرفـه، وال إىل  ورسوله، واإلمـا  املعصـو  حيَـاج معرفَـه

 .(0)"ة.لرشط َش منافاته اْليالرشط وافرق بني 

ــويل األمــر  ــنقد عــ  عــد  قــدرة الوصــول ل ــيه خيــ  ال وف

اإلشكال مقلوب عليه فننا ال نقدر اليو  ع  أمـة " فأيضاً احلارض 

َش اإلسال  ينفَ فيهـا مـا اسَصـوبه هلـا أهـل احلـل والعقـد  واحدة

 . (5)"منها

  

                                                 
 142/  4تفسري امليزان  (1)

  نفس املصدر السابق. (2)



 حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر ( ...................122)

 

 .احللول واملعاجلات –ب ـ أجوبة اإلشكالية 

قـد  َش الب ـوم السـابقة سـيه ب ـث تشـخي  أويل بعد ما ت

األمر باملشاكا  بَطبيقاته اْلمسـة ُيعـّد بيـان حـل املسـألة األوىل 

لــَا فــنّن اإلمجــال هنــا مغــٍن عــن  ،مــن مســائل اإلشــكالية تكراريــاً 

 .اْلوض َش الَفاصيل

 ألهـللسـنة النبويـة واليـة األمـر االكريم و القرأنلقد أوض  

ــ  ــدالبي ــة وَش نصــوص عدي ــن أي ــة فم ة وَش مواضــع خمَلف

 ،األحاديث املَـواترة ك ـديث الثقلـنيإىل  أية الوالية، إىل الَطهري

ال ينبغـي  د مّر أّن من صي  األخري الص ي ة:وق ،وحديث املنزلة

 وهو ن  َش املطلوب باعَبار  حمدداً  ،أن أذه  إال وأن  خليفَي

( مضــافًا الــ أول أفــراد أويل األمــر )أمــري املــؤمنني عــهل بــن أِب  

 .حلديث الدار َش صدر الدعوة والغدير َش أخرها

نّن واإل ـالق َش لفظـة واحـدة فـ االشـااط اجَهعأما جواب 

روط ـلكنها ليس  من قبيـل سـائر الشـ املعرفة وإن عد  رش اً "

حتقق بلوغ الَكلي  فال تكلي  من غري معرفة بـه إىل  فنهنا راجعة

الَكليـ  واملكلـ  بـه،  إىل وبموضوعه ومَعلقه، وليس  راجعة
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رائط كاالسـَطاعة َش احلـج، ـولو كان  املعرفة َش عداد سائر الشـ

إذ ال  ي يوجـد تكليـ  مطلـق أبـداً  ووجدان املاف َش الوضـوف مـثالً 

  (0)"مكل  سواف علم به أو ي يعلم.إىل  معنى لَوجه الَكلي 

ال تنــاَش بــني  :وخالصــة اْلــواب عــن ريــاين قضــايا اإلشــكال

 .اْلهة الخَالفباملعرفة واإل الق بالطاعة  االشااط

لـزو  الَكليـ  بـه ال يطـاق لعـد  )وجواب املسـألة األخـرية 

ذلك "يَلخ  َش أّن ( الوصول إىل ويل األمر َش ْماننا القدرة ع 

إىل  ال ،نفس األمة َش سوف فعاهلـا وخيانَهـا عـ  نفسـهاإىل  مسَند

قَلـ  األمـة نبيهـا ريـم فالَكلي  غري مرتفـع كـه لـو  ،اهلل ورسوله

 .(5)"اعََر  أهنا ال تقدر ع   اعَه
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 .محل اجلمع عل  الفرد :الثاني االعرتاض

يواصــل الــراْي اســَعراض وجــو  اســَبعاد محــل اْليــة عــ  

 ،أنه تعاىل أمر بطاعـة أويل األمـر :الثاين": األئمة املعصومني قائالً 

 ،إمــا  واحــدوعنــدهم ال يكــون َش الزمــان إال  ،وأولــو األمــر مجــع

 .(0)"ومحل اْلمع ع  الفرد خالف الظاهر

 :اْلواب

 :ناتجر عن الربط بني مقدما  ريالم االعااضهَا 

 .( املأمور بطاعَهم مجعر : )أولو األمراألوىل

ال يكون َش الزمان الواحد أكثر من  :من ريواب  الشيعة :الثانية

 .إماٍ  واحد

 .محل اْلمع ع  الفرد خالف الظاهر :الثالثة

  !تفسري الشيعة لآلية خالف الظاهر :ينَج عن هَا

                                                 
 الَفسري الكبري ـ مصدر سابق. (1)



 (124) ....................حنو احلل ابملشرتكات جدلية والية األمر

 

فيه ال  ،إّن متامية هَ  النَيجة مرهونر بسالمة املقدما  ريالريَها

 .يَم اإلشكال لو ريب  بطالن إحدى مقدماته

فهه صـ ي َان وال غبـار  ،وال كال  لنا مع املقدمَني األوليني

مجع  اسمو أهنا ( ه، سوى أْن الَعبري الدقيق عن )أويل األمرعليهه

، وإنـه الكـال  كـل ال مجـع كـه جـاف َش تعبـري الـراْي ،كه أسـلفنا

 ،(الكال  َش ريالث املقدما  )محل اْلمع ع  الفرد خالف الظـاهر

 .فيبطل اإلشكال نقضًا وحالً  ،فنهّنا با لة جزمًا قرأنًا ولغةً 

 :بيان ذلك

 أن هـَا اسـَعهل شـائع َشغفـل عـن "أما نقضـًا فـنّن الـراْي 

، (0)(املكــَبنيفــال تطــع )مــهلف بــه كقولــه تعــاىل:  اللغــة، والقــرأن

ـــه ـــال تطـــع الكـــافرينوقول ـــا ســـادتنا و قو ،(2)(: ف ـــا أ عن ـــه: إن ل

 .(4)ك افناو

                                                 
 .2سورة القلم:  (1)
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، وقولـه: حـافظوا عـ  (0)(رفنيـقوله: و ال تطيعـوا أمـر املسـو

غــري إىل  ،(4)وقولــه: و اخفــد جناحــك للمــؤمنني ،(5)الصــلوا 

و النفــــي، واإلخبــــار  لفــــة باإلريبــــا ذلــــك مــــن املــــوارد املخَ

 .(3)"واإلنشاف

محل اْلمع ع  : )وأما حاًل فقد أشَبه َش فهم املقصود بقاعدة

يراد به أن يطلق لفه اْلمع و"( فنّن معناها: خالف الظاهراملفرد 

إىل  واحد من أحـاد  ال أن يوقـع حكـم عـ  اْلمـع ب يـث ين ـل

علـهف بلـدل أي أكـر   أحكا  مَعددة بَعدد اْلحاد، كقولنا: أكر 

 .(2)"هَا العاي، وأكر  ذال العاي، وهكَا

*** 
  

                                                 
 .141سورة الشعراف:  (1)
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 الطبا بائي، تفسري امليزان، مصدر سابق. (4)
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عدم ذكر اإلمام يف الرد إليه عند  :االعرتاض الثالث

 !التنازع

لعــّل هــَا مــن أقــوى اإلريــارا  عــ  العصــمة عمومــًا وعــ  

 ،(0)وقد أجّا  أحد املعـاكين ،من هَ  اْلية خصوصاً  اسَفادهتا

قوى مـا أ :عة وعلهئهم َش أْن يرّدوا ما اعَ  ليبني عليه حتديًا للشي

جـوهر إشـكاله هـَا تكـرارر لقـول و ،يواِجه القول بعصمة األئمـة

الراْي َش أخر الوجو  الَي عرضها لصـّد محـل اْليـة عـ  األئمـة 

َُْم َش: أنه قال :وريالثها" :املعصومني ْع َْ وُ  إىل َء  َفنِن َتنَـا ف َفـُردُّ

ملراد بأويل األمر االما  املعصـو  لوجـ  ولو كان ا اهلل والرسول

فثبــ  أن احلــق  ،اإلمــا إىل  ن تنــاْعَم َش ءف فــردو نفــ :أن يقــال

 .(5)"تفسري اْلية به ذكرنا  

  

                                                 
 د. عدنان إبراهيم. وهو رجل دين فلسطيني اْلنسية يقيم َش النمسا. (1)

 الَفسري الكبري، مصدر سابق. (2)
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  :اجلواب

ــع َش  َّب ــٍل أْن ينفــي  االعــااضحماكــاة للمــنهج امل املَقــد  لقائ

عاىل لقوله ت االخَالفمرجعية الرسول عند الَناْع فال ُيردُّ إليه َش 

َُْم فِيِه ِمْن  َََلْف ٍف َفُ ْكُمُه إىل اهللهَِوَما اْخ َءْ
لـك أن اْليـة ي ذ ،(0) 

  !تَكر الرسول

إّن هَ  النَيجـة با لـة قطعـًا وال يمكـن قبوهلـا إال  ـن يـؤمن 

 !فكَا فيه ن ن فيه !ببعد الكَاب ويكفر ببعد

 أمر بالرد قد القرأنأّن إىل  فنن قيل بالفرق بني األمرين اسَناداً 

إىل  ى اْلمـع وجــوب الــردـمـر فمقَضــويل األأالرسـول َش أيــة إىل 

 !يضاً أالرسول 

فلقــد  ،مــر أيضــاً ويل األأْلواب بــأّن الكــال  هــو الكــال  َش فــا

و ُ : لـيهم قـائالً إمع الرسول َش سياق الرد  القرأنقرهنم   َوَلـْو َردُّ

                                                 
 .12سورة الشورى:  (1)
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ـــنُْهْم لَ إىل  ـــِر ِم ـــوِل َوإىَِل ُأويِل اأْلَْم ُس َِ الره ـــ ـــُه اله ََنْبُِطوَنُه َعلَِم ـــ يَن َيْس

 .(0)ِمنُْهمْ 

وأمـا واقـع  ،هَا من جهة ما يمكـن تسـميَه بـاْلواب اْلـديل

احلال فنّن النقد املَقد  مبني ع  فرضـية أّن النـزاع مـع أويل األمـر 

ذ كيــ  يمكــن األمــر بطــاعَهم إ ،وهـو فرضــية خا ئــة بــال شـبهة

 ! ؟ اعة مطلقة ريم يرخ  بمناْعَهم

ــ ــؤدي والص ــَي ي ــا بني إ ي  ال ــدقيق أّن املخ ــر ال ــه النظ لي

َُموقوع الَناْع بيهم ] بافااض ذاهتـم  ..[ هم املؤمنون.فنن تناْع

..[ وهـَا يشـمل .يـا أهيـا الـَين أمنـوااملخا بون َش صـدر اْليـة ]

وبنــاًف  ،والَنــاْع َش حتديــد املــراد بــأويل األمــر َش اْليــة االخــَالف

جيـة جعـل أويل األمـر مرجعـًا عنـد فال يمكن من ناحية منه :عليه

األمر الـَي  ،تناْع املؤمنني سيه لو كان تناْعهم َش املرجعية ذاهتا

اهلل تعـاىل َش كَابـه إىل  ى اْليـة ـ الرجـوعـيفرض علينا ـ وبمقَضـ

وهـو مـا  ،أو الرسول َش سنَه ليوض ا لنا ما اخَلفنـا فيـه ،الكريم

                                                 
 .23سورة النساف:  (1)
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انـ  النَيجـة رضورة سلكنا  نظريـًا و بقنـا  عمليـًا فـيه سـبق فك

صلوا  اهلل عليهم )األئمة املعصومني من أهل البي  إىل  الرجوع

 .(أمجعني

ــاقر وقــد  ــا  الب ــائالً  أوجــز اإلم ...وكيــ  " :مــا تقــد  ق

 !مـر ويـرخ  َش منـاْعَهم؟ل بطاعة والة األوج يأمرهم اهلل عز

أ يعـوا اهلل وأ يعـوا "ذلك للمـأمورين الـَين قيـل هلـم،  إنه قيل

 .(0)"...ويل االمر منكمأل والرسو

تقييـدها إ ـالق  اعـة أويل األمـر وعـد  إىل  مع إلفا  النظـر

َوإِْن  الَقييد َش  اعة الوالدين ومقامنا ال يقل شأنًا عنـه فيه نرى

َل ِِب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلمر َفاَل ُتطِْعُهَه  َُرْشِ
 .(5) َجاَهَداَل لِ

رائع، ـمـر هـؤالف خـرية َش الشـوباْلملة ملـا ي يكـن ألويل األ"

السـنة ي كـم أعنـي الكَـاب رسـوله مـن احلال عندهم إال مـا هلل وو

عنـد ذكـر الـرد بقولـه: فـنن تنـاْعَم َش  يَكرهم اهلل سب انه ريانيـاً 

                                                 
 لطبعة الرابعة.: دار الكَ  اإلسالمية، ا1/276( أصول الكاَش 1)

 .2سورة العنكبو :  (2)
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للرسـول اهلل والرسول، فلله تعاىل إ اعة واحدة، وإىل  ءف فردو 

ــال: أ يعــوا اهلل و ــَلك ق أ يعــوا وأويل األمــر إ اعــة واحــدة، ول

  .(0)"أويل األمر منكمالرسول و

( واستبعاد : اجلار واجملرور )منكماالعرتاض الرابع

  !العصمة

ـــ )أويل  ــا أورد أيضــًا أْن اْلــار واملجــرور  )مــنكم( املَعلــق ب

 :( مناٍف لعصمَهم وبيانهاألمر

الواحـد  يـدل عـ  أن "مـنكم"أّن تقييد أويل األمـر بقولـه: "

ن ـن مؤمنـون مـن غـري مزيـة وهـم منـا و منهم إنسان عادي مثلنـا

 ؟"عصمة إهلية

 كون ،فنّن هَا الَقييد توصي  وبيان للواقع ،واض ر  :وجوابه

ـَه َأَنـا َبَشـ وال شك يعايـه ال ري  فيهأمرًا نَي برشية املصَطفَ  رر ـإِنه

ِمْثُلُكْم ُيـوَحى إيَِله 
نظـري قولـه "وهـَا  ،وأئمـةَ  ورسـَل  أنبيـافَ  (5) 

                                                 
 ، مطبوعا  األندلس العاملية.373، ص4: جامليزان َش تفسري القرأن (1)
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، و قولـه َش  (0)(مـنهم لـَي بعـث َش األميـني رسـوالً هـو ا)تعاىل: 

... )، و قولـه: (5)(ربنا و ابعث فيهم رسوال منهم)م: دعوة إبراهي

 .(4)(منكم يقصون عليكم أيايت رسلر 

 !وعدم تسميته لوالة األمر القرآناالعرتاض اخلامس: 

وينجـر بطبيعـة  مَكرر سؤالر بشأن عقيدة اإلمامـة يثار بشكل

ذا كانـ  قضـية اإلمامـة وأويل إ :مفـاد  ،مورد الب ـثاحلال لآلية 

األمر هبَ  املنزلة الرفيعة واملقـا  العظـيم حَـى ُعـدْ  مـن أصـول 

فه باُل الَكر احلكـيم أعـرض عـن تسـمية االئمـة وخلـْ   ،الدين

 !؟"مرويل األأ"أياته من أسهف 

 :اْلواب

ن حلقيقة يعرفها مـلكن ا ،يبدو السؤال وللوهلة األوىل وجيهاً 

إجابـا   -الكـريم مـن أسـهف األئمـة  القـرأنخلـو  الع كَي : )

                                                 
 .2سورة اْلمعة:  (1)

 .125سورة البقرة:  (2)

 .34سورة األعراف:  (3)
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ر جوابـًا ـرينـي عشـافقـد ذكرنـا فيـه  ،(0)(جَرية إلشكالية مَجددة

عنـاوين  ـرٍف منهـا ومـن را  الَفصـيل لحمكًه هلَا السـؤال نشـري 

 :فلرياجع ريمة

نبيـاف وال ربعهـم سهف مجيع األأالكريم ي يَكر لنا  القرأنــ إّن 

 !حَى عرشهمبل وال 

ِب بكر وعمر مـع عـد  ذكرهـا وذكـر أمنكر خالفة  رَ ــ لقد ُكف  

 .وال َش السنة ال َش القرأناسمهه 

ــ ال وجود ْلية تن  ع  نبوة اْلـاتم باسـمه َش الفـاة املكيـة 

 يص  تبج  مرشكي مكة هبَا؟! فهل

اإلمامــة مــَكورة كمقــا  ومنصــ  والَشــخي  مــن النبــي  ـــ

 القرأن.نبوية ملا ورد َش كسائر البيانا  ال

*** 
  

                                                 
 من إصدارا  شعبة الب وم والدراسا  َش العَبة احلسينية املطهرة. (1)
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 !إمامة والة األمر والتصدي للحكم :االعرتاض السادس

اكين عـ  شاشـا  الَلفـاْ أريار كثـرير مـن دعـاة العامـة املعـ 

ر ـرينـي عشـكي  يعَ  الشيعة أئمة أهـل البيـ  اال :نكارياً إسؤاالً 

ى سـو أئمة ووالة األمر رشعًا وي حيكم ويَوَل اإلمامة منهم فعـالً 

 !!؟عهل وابنه احلسن 

  :جوابه

َوإِِذ  :( وي حيكـماهلل اإلمامة إلبراهيم وسه  )إماماً  كه جعل

هُهنه َقاَل إيِن  َجاِعُلَك لِلنهاِس إَِماًما َقاَل  ُه بَِكلَِهٍ  َفَأمَت َََ  إِْبَراِهيَم َربُّ اْب

َِي َقاَل اَل َينَاُل َعْهِدي الظهاملنِِيَ  يه   .فهكَا ما ن ن فيه ،(0) َوِمْن ُذر 

ة أو إّن مثــريي هــَا الســؤال إمــا ال يفقهــون شــيئًا عــن اإلمامــ

فـنّن معنـى إمامـة أهـل  ،ريارة الغبار ف س إيَعمدون الَشويش و

جيابــه لطــاعَهم إرعية َش النــاس هــو جعــل الشــارع وـالبيــ  الشــ

عـن نـواهيهم وكّلـ  النـاس  واالنَهـافألوامـرهم  االنقيادولزو  

وهـو تنصـي   - قديمهم َش الدين والدنيا فـه كـان مـن اهللبلزو  ت

                                                 
 .124سورة البقرة:  (1)
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وهـو  -ه أهل البي  ا كل  بوقع وم -أهل البي  والن  عليهم 

ومثل هـَا مثـل  !حصل فبقي ما يرتبط بالناس - قبول ذلك املقا 

فنّن اهلل أراد أْن  ،سائر الواجبا  اإلهلية به َش ذلك توحيد اهلل تعاىل

كـه هـو مشـاهد  بيد أْن مراد  ي يقع بَهمه عنيُيوّحد من الناس أمج

 !فه أكثر الكفار واملرشكني وهلل األمر من قبل ومن بعد

*** 

أهل السنة وحب أهل البيت والتمسك  :االعرتاض السابع

 !بهم

بعد أهل السنة أن خيرج من مجيع مـا مـر َش هـَا أخريًا أراد و

الب ــث مــن نصــوص صــ ي ة كحيــة حمكمــة واضــ ة قضــ  

أرادوا اْلروج مـن  ،أهل البي  دون سواهمإىل  رة الرجوعروـبض

  : احل  ألهل البي !عهدهتا بمقالة

 ّر احلقيقة َش مقامنا هـَا خـريوبعيدًا عن املداهنة امل رمة فنّن مُ 

 من حلو املجاملة نكاشفهم:
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عـدائهم كمعاويـة مـثاًل أإّن احل ه احلقيقي ال جيَمع مع حـ  

كـه أّن  ،(0)احلـديث النبـوي الصـ ي د أفـا كـهإما  الفئـة الباغيـة 

بُّـوَن احلّ  احلقيقي يالْمه االتبـاع 
َُْم حُتِ بُِعويِن  اهللُقـْل إِْن ُكنْـ َفـاته

بِْبُكُم اهللهُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللهُ َغُفورر َرِحيمر    .(5) حُيْ

روا  ،ي يكَفــوا بــال أهــل البيــ  عمليــاً  َّ بــل نّظــروا وجـــ

 :عنهم وحسبك َش ذا مقالة ما عليه مجهور األصوليني فلإلحرا

اُع بَِأْهِل اْلَبْيِ  َوْحَدُهْم[ مْجَ   .(3)]اَل َينَْعِقُد اإْلِ

  

                                                 
الَعاون َش بنـاف املسـجد، حتقيـق ْهـري النـاك، ، باب 447رقم احلديث: ، 57، ص 1جص ي  البخاري:  (1)

 دار  وق النجاة.

 .31سورة أل عمران:  (2)

 : دار املدين السعودية، حتقيق: حممد مظهر بقا.462، ص 1بيان املخَرص، رشح خمَرص ابن احلاج : ج  (3)
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 اخلامتة

 أهمُّ النَائج الَي أريمرْ  عن الب ث هي ما يهل:

عد  جدوائيـة األخـَ باالجَهـادا  املدونـة َش كَـ  الَفسـري 

إىل    أسـاس رشعـي مـا أدىعن أيـة أويل األمـر، لعـد  قيامهـا عـ

أمـا  اإلشـكاليا   اهنيارهـااخَالفها اخَالفًا فاحشًا، ناهيك عـن 

 األخرى كعد  حجيَها ع  اْلخر.

َش دراسة للمضمون الداخهل لآلية مع حتليـل عقـهل واسـَعانة 

معطيا  ريالرية مَالْمة: ]اإلمامـة، إىل  بةيا  ُأخر، توصل الب ث

ر للعصـمة وإال لـو فـرض [ حيـث اإلمامـة جتـوالـن  والعصمة،

إلما  وهكـَا، بيـنه تسـوق العصـمة حلَميـة الـن   الحَاجاْلطأ 

عــ  تشــخي  املعصــو  كــون  ةعــ  اإلمــا  رضورة عــد  القــدر

 العصمة أمرر خفي.

ع  نموذج ألويل األمر خيضـع لـه اْلميـع  لالتفاقوَش حماولة 

 أنّ إىل  أو ينبغــي أن خيضــعوا لــه لقــوة مســَنداته، توصــل الب ــث
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الَفسري الوحيد الَي ُيطمـأن بـه هـو تفسـريها بأئمـة أهـل البيـ  

 ريني عرش.اال

هلــَا النمــوذج بكونــه املســاحة  اال مئنــانبــّرر الب ــث  .1

ــة مــن الَفاســري عــ  اخَالفهــا كــه اســَند ــة إىل  املَيقن مجل

ـــه: مضـــافاً معطيـــا  وحجـــج قَ  ـــه وأكدت اإلمجـــاع إىل  ّوت

أقــــل مــــن عليــــه، القــــرأن واألحاديــــث املَــــواترة أو ال 

 الص ي ة.

واجــــه الب ــــث اإلشــــكاليا  الَــــي تعــــاض نَائجــــه  .2

ــه  ــة اإلشــكال بمثل ــًا موضــوعيًا بمقابل ــا حــاًل علمي وحله

 مع معاْلَه.

امًا: إّن هَا الب ث عبارة عن دراسة جادة َش سبيل توحيد خَ

، وال نـدعي لـه  َش أهـل بيَـه األمة بالرجوع لوصـية نبيهـا 

ســـئلة أ الَفاعـــل معـــه وجـــود توقفـــه عـــ إىل  فمضـــافاً  ،الكـــهل

: شكاليا  أخرى تواصل حلوهلا مـن حيـث أنَهـى، منهـا مـثالً إو
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حلـل اْلالفيـا    مشكلة املصـادر الَـي متثـل فكـر أهـل البيـ 

األخرى فيه لو بقي تعامل أهل السنة َش ري   ا نقله الشيعة عـن 

 أئمَهم.
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*** 
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