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اإلهداء
أهدي هذا اجلهد املتواضع

إىل من قال عنه رسول اهلل ()

يا عيل ما عرف اهلل إال أنا وأنت وما عرفني إال
اهلل وأنت وما عرفك إال اهلل وأنا

إىل إمام املتقني وسيد البلغاء واملتكلمني ومن

فضائله مألت ما بني اخلافقني اإلمام أمري املؤمنني (.)

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثنــاء بــا قــدم ،مــن عمــوم نعــم

ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها ،ومتــام منــن واالهــا ،والصــاة والســام عــى خــر اخللــق

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.
أما بعد:

فلــم يــزل كالم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) منهـ ًـا للعلــوم مــن حيــث التأســيس

والتبيــن ومل يتقــر األمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم اإلنســانية ،بــل وغريهــا

مــن العلــوم التــي تســر هبــا منظومــة احليــاة وإن تعــددت املعطيــات الفكريــة ،إال أن

التأصيــل مثلــا جيــري يف القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط اهلل فيــه مــن يشء كــا جــاء يف
قولــه تعــاىل﴿ :مــا َفر ْطنَــا ِف ا ْلكِ َتـ ِ ِ
ش ٍء﴾ ،كــذا نجــد جيــري جمــراه يف قولــه تعــاىل:
ـاب مـ ْ
َ َّ
ـن َ ْ
﴿وك َُّل َ ٍ
أح َص ْينَــا ُه ِف إِ َمــا ٍم ُمبِ ٍ
ــن﴾ ،غايــة مــا يف األمــر أن أهــل االختصاصــات
شء ْ
َ
ْ
يف العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر يف نصــوص الثقلــن جيــدون مــا ختصصــوا فيــه
حــارضا وشــاهدً ا فيهــا ،أي يف القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة (عليهــم
ً
الســام) فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق إلرشــاد العقــول إىل تلــك الســنن والقوانــن
والقواعــد واملفاهيــم والــدالالت يف القــرآن الكريــم والعــرة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات اجلامعيــة
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املختصــة بعلــوم هنــج البالغــة وبســرة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب

(عليــه الســام) وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـــ (سلســلة الرســائل
واألطاريــح اجلامعيــة) التــي يتــم عربهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونرشهــا يف

داخــل العــراق وخارجــه ،بغيــة إيصال هــذه العلــوم األكاديميــة إىل الباحثني والدارســن
وإعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري واالنتهــال مــن علــوم أمــر املؤمنــن عــي

(عليــه الســام) والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم يف إثــراء املعرفــة
وحقوهلــا املتعــددة.

ومــا هــذه الدراســة اجلامعيــة التــي بــن أيدينــا لنيــل شــهادة الدكتــوراه يف التاريــخ

اإلســامي إال واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق صاحبهــا وأجــاد فيهــا ،وقــد
اختــذت الدراســة أحــد املفرسيــن الذيــن تعمــدوا إقصــاء أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

وهــو اســتمرار للنهــج األمــوي ،وبــذل الباحــث فيهــا جهــدً ا يف بيــان مواضــع اإلقصــاء
وحتليلهــا مســتندا إىل األدلــة التــي تفنــد رأي هــذا املفــر ومــا ذهــب إليــه .
فجزى اهلل الباحث خري جزاء املحسنني فقد بذل جهده وعىل اهلل أجره.
واحلمد هلل رب العاملني.

السيد نبيل احلسين الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة

مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمــد هلل رب العاملــن وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم عــى خاتــم األنبيــاء

واملرســلني النبــي األمــن حممــد وعــى آلــه الغــر امليامــن.

بعــد التحــاق الرســول ( )بالرفيــق االعــى انقلبــت األ ّمــة وانقســمت إىل تيــارات

وأحــزاب خمتلفــة األهــواء والغايــات فــكان كل واحــد منهــا يطمــح إىل الوصــول إىل

هدفــه وغايتــه وكان اهلــدف الكبــر والرئيــي تســلم الرئاســة حتــت مســمى اخلالفــة مــع

علــم تلــك األحــزاب وبالصــورة اليقينيــة بمــن ن ُّصــب للخالفــة وقيــادة األ ّمــة باألدلــة
والرباهــن واألحاديــث الرشيفــة املؤكــدة لذلــك فكانــت تلــك األحــزاب جمتهــدة يف

إبعــاد ذلــك املنصــب عــي بــن أيب طالــب ( )عــن مراكــز القيــادة ً
أول ،والعمــل عــى

طمــس كل مايــدل عــى أحقيتــه باخلالفــة وقيــادة األ ّمة ثانيــا ،فبــدأت السياســة االقصائية
لالمــام ( )منــذ قيــام دولــة اخلالفــة وكانــت القيــادات العليــا جاهــدة بالعمــل عــى

إقصائــه مــن كل فضيلــة ،وتعــدى األمــر اثنــاء حكــم الدولــة األمويــة (41هـــ661/م-

132هـــ749/م) إىل حماســبة كل مــن حــدث بفضيلــة ختــص عــي بــن أيب طالــب ()
ومعاقبتــه ،بــل وحتــى ذكــر اســمه يف سلســلة حديــث نبــوي فــإذا أراد الــراوي ذكــر عــي
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يف ســند حديــث قــال عــن أيب زينــب حتاشــيا لرقابــة األمويــن ورشهــم(((.
وهــذا يــدل عــى تكاتــف تلــك احلكومــات يف العمــل لطمــس فضائلــه ()

حتــى وصــل األمــر إىل دفــع االمــوال إىل املحدثــن لوضــع الفضائــل الكاذبــة إىل اخللفــاء
واحلــكام لرفعهــم إىل مقامــه ( )ورفــع فضائلــه وطمســها بــل وخلقهــم املثالــب

لــه كــي ينقصــوا قــدره ( ،)لكنهــم بــاؤوا بالفشــل الن اهلل اظهــر تلــك الفضائــل
وجعلهــا اشــهر مــن أن تذكــر.

ومل يقــف األمــر إىل هــذا احلــد حتــى أصبــح علــاء األ ّمــة يســرون عىل خطــى احلكام

واالمــراء يف اقصائهــم لــه ودفعــه عــن فضائلــه ونســب بعضهــا إىل غــره والتقليــل مــن

أمهيــة مناقبــه وكان املحدثــون هــم الســباقون يف هــذا املجــال وتبعهــم يف ذلــك املفــرون
منهجــا ثابتًــا عندهــم وغلبــت عليهــم العصبيــة يف
واملؤرخــون حتــى أصبــح األمــر
ً

عقائدهــم فراحــوا يســرون يف وادي االقصــاء مــن دون أي اكــراث حلقيقــة تلــك
الفضائــل وعــدم اســتحيائهم مــن مقارنتــه مــع غــره مــع مــا ثبــت مــن أفضليتــه عــى

ســائر األ ّمــة بعــد رســول اهلل (.)

أمــا عــن الفخــر الــرازي فقــد كان مــن أهــم املفرسيــن الذيــن اختــذوا اقصــاء اإلمــام

عــي ( )منهجــا يف مصنفاهتــم فــكان كتــاب مفاتيــح الغيــب حافــا بذلــك ،فقــد اتبــع
أســلوب االقصــاء كمنهــج يف تفســره فأخــذ يتعمــد التطــرق إىل مــا جيــره إلقصــاء اإلمــام

ـرا مــا حيــاول التضليــل
ـرا مــا يقــارن بــن فضائــل عــي ( )واخللفــاء ،وكثـ ً
فــكان كثـ ً

عــى أمهيــة تلــك الفضائــل مــع اطالعــه عــى املصــادر التــي ذكــرت فضائــل أمــر
املؤمنــن ،بــل واعتامدهــا يف تفســره كمــورد ،و قــد اختــذ أســاليب خمتلفــة يف اإلقصــاء،

وهــذا مــا دفعنــا لإلقــدام عــى دراســة ذلــك اإلقصــاء ومعاجلتــه بدراســة آراء الــرازي
((( للمزيد :ابن أيب احلديد ،رشح النهج،ج ،4ص73؛ األمني ،أعيان الشيعة،ج ،1ص.334

الفصل األول :الفخر الرازي حياته وعصره

13

اإلقصائيــة ،والــرد عليهــا بإثبــات مــا أخفــاه الــرازي أو مــا أطلقــه مــن آراء اجتــاه فضائــل

اإلمــام وحتليــل تلــك األســاليب ،ومــا وراءه مــن نوايــا اراد مــن خالهلــا الــرازي أو مــن

ســبقه يف ذلــك جعــل اإلمــام ( )بمســتوى اقــل مــن غــره مــن الصحابــة ،الذيــن اراد
الــرازي تفضيلهــم عــى اإلمــام ( .)وقــد اعتمــد الباحــث املنهــج التحليــي يف دراســة

آراء الــرازي ورواياتــه ،معتمــدً ا عــى مــا ثبــت مــن أدلــة وبراهــن حديثيــة وتفســرية

وتارخييــة جتاهلهــا املؤلــف ومل يأبــه هبــا ،ومل يكــن االعتــاد عــى املصــادر الشــيعية وإنــا
كان االعتــاد عــى كتــب املذاهــب اإلســامية األخــرى بمختلــف مذاهبهــا ومــا كان
اســتخدام املصــادر الشــيعية إال للــرد يف بعــض املســائل وجــاء اســتعامهلا كــرأي ســاند

ملــا تبنــاه الباحــث.

أمــا فيــا خيــص اثبــات تلــك الفضائــل والدفــاع عنهــا مــن قبــل املصنفــن فقــد انــرى

هلــذا األمــر كثــر مــن العلــاء الذيــن حاولــوا إبــراز تلــك الفضائــل ،عــن طريــق التصنيف
فيهــا واســنادها بطــرق خمتلفــة لتأكيــد أفضليــة أمــر املؤمنــن ،فــكان مــن هــؤالء ابــن

مردويــه االصفهــاين (ت410هـــ1019/م) بكتابــة (املناقــب) فــكان يــورد األحاديــث
املســندة التــي ورد فيهــا فضــل عــي ( )كذلك ابن املغــازيل (ت483هـــ1090/م) يف

كتابــه (مناقــب أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ( )وهنــاك مــن رد عــى االقصــاء
الــذي متــت ممارســته ضــد عــي ( )ومنهــم االســكايف املعتــزيل (ت220هـــ835/م)
الــذي رد باســلوب مجيــل ومعتــدل عــى آراء اجلاحــظ (ت255هـــ868/م) يف كتابــه

العثامنيــة الــذي يمثــل اقصــاء واضــح ألمــر املؤمنــن ( )كذلــك العالمــة اســاعيل

ابــن أمحــد البســتي املعتــزيل (420هـــ1029/م) يف كتابــه (املراتــب يف فضائــل عــي بــن

أيب طالــب ( ))فــكان ذا أســلوب توثيقــي بإيــراده األحاديــث وأســانيدها واملقارنات
املســتندة عــى العقــل واملنطــق اضافــة إىل كثــر مــن العلــاء املســلمني ممــن رد وأثبــت

املفسرون وأثرهم يف إقصاء اإلمام علي ( )عن فضائله

14

تلــك الفضائــل لعــي (.)
أمــا فيــا خيــص عمــل الباحــث يف هــذه الدراســة فهــو دراســة أســاليب الــرازي يف

إقصــاء اإلمــام عــي ( )عــن فضائلــه ،الــذي متثــل بآرئــه التــي أطلقهــا حــول تلــك
املرويــات الــواردة يف فضلــه ( ،)وســوقه يف بعــض االحيــان لروايــات موضوعــة

لرفــع أحــد الصحابــة ومســاواته بعــي ( ،)أو مقارنتــه ألمهيــة فضائــل عــي ()
مــع غــره مــن الصحابــة فلــم تكــن الروايــة التارخييــة العينــة التــي ندرســها بصــورة

أساســية مقارنــه مــع دراســة رأي الــرازي الــذي يعــد هــو العينــة الرئيســة ،إال يف قليــل

ممــا أورده مــن روايــات تارخييــة ختــص أحــداث معينــة.

وقــد قســمت الدراســة عــى مقدمــة واربعــة فصــول وخامتة خصــص الفصــل األول

منهــا يف دراســة الفخــر الــرازي حياتــه وعــره املتمثــل بســرته الذاتيــة و العلميــة وقــد
صنفــت يف ســرة الفخــر الــرازي عــدة مؤلفــات كان مــن اشــهرها (حممد صالــح الزركان

– فخــر الديــن الــرازي وآراؤه الكالميــة والفلســفية ،وحممــد العــريب (نظريــة املعرفــة

عنــد الفخــر الــرازي) وكان الفصــل الثــاين يف موقــف الــرازي مــن فضائــل اإلمــام عــي

( )يف عــر الرســالة ،وقســم إىل مرحلــة مكيــة وأخــرى مدنيــة ،والفصــل الثالــث يف
الــرازي وآثــره يف إقصــاء اإلمــام عــي ( )عــن اخلالفــة وإمامــة األ ّمــة ،ودرســنا فيــه
اآليــات واألحاديــث التــي دلــت عــى امامتــه ( )وإقصائــه الــرازي عنهــا .والفصــل
الرابــع إقصائــه لإلمــام عــي ( )عــن مجلـ ٍـة مــن فضائلــه ،أي التــي مل تكــن خمتصــة

بحادثــة مكيــة أو مدنيــة أو إمامــة وإنــا فضيلــة ومنقبــة لرفــع مقامــه وعلمــه وفضلــه عــى

غــره مــن األ ّمــة وكان الفصــل األخــر أقــل مــادة مــن غــره مــن الفصــول ملــا توفــرت
فيــه مــن مــادة علميــة تــكاد تكــون أقــل مــن الفصــول األخــرى.

اعتمــدت الدراســة عــى عــدد مــن املصــادر واملراجــع املهمــة التــي يــأيت يف مقدمتهــا

الفصل األول :الفخر الرازي حياته وعصره

15

ِ
ـي
القــرآن الكريــم
مصــدرا مهـ ًـا لآليــات القرآنيــة التــي نزلــت يف عــي ( )وأقصــ َ
ً
عنهــا كذلــك عنــد تعضيــد رأي الباحــث أو االستشــهاد يف آيــات القــرآن الكريــم.
ـدرا مهـ ًّـا
1ــــ كتــب التفســر :وأمههــا تفســر مقاتــل (ت150هـــ767/م) وكان مصـ ً
اعتمــده الباحــث يف مجيــع فصــول الدراســة كذلــك كتــاب (تفســر القــرآن العظيــم البــن

أيب حاتــم (ت327هـــ938/م) وكذلــك تفســر املاتريــدي (ت333هـــ944/م) وتفســر
ـدرا مهـ ًّـا يف البحــث ملا متيز
(الكشــف والبيــان) للثعلبــي (ت427هـــ1035/م) وكان مصـ ً
بــه مــن ايــراد الروايــات واألحاديــث يف فضــل أهــل البيــت ( )ويــكاد يكــون حياد ًيــا يف
إيــراده لتلــك األخبــار كــا أنــه يــورد األحاديــث املســندة بأهــل البيــت ( )كذلــك كتــاب

ـدرا
(شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل) للحســكاين (ت468هـ1076/م)ويعــد مصـ ً

مهـ ًّـا يف إثبــات الفضائــل التــي أقصاهــا الــرازي وهــو يــورد كثــر مــن الروايــات املســندة

عــن طريــق أهــل البيــت ( )ومل يكــن يعلــق عــى مــا يــورده ســوى نقلــه لألخبــار وغريهــا
مــن املصــادر التفســرية مثــل (اجلامــع ألحــكام القــرآن) للقرطبــي (ت671هـــ1279/م)

والثعالبــي (ت875هـــ1471/م) كتابــه (اجلواهــر احلســان).

بــارز يف مجيــع فصــول األطروحــة فــا
أثــر
ٌ
2ـــــ كتــب احلديــث :التــي كان هلــا ٌ

بــد مــن االعتــاد عليهــا كدليــل وإثبــات ملــا يتبنــاه الباحــث وينــايف فيــه رأي الــرازي
املزعــوم يف حادثــة أو خــر ومنهــا أمحــد بــن حنبــل (ت241هـــ855/م) مســند أمحــد

وكتــاب املعجــم الكبــر واملعجــم الصغــر للطــراين (ت360هـــ971/م) وكان

ـدرا مهـ ًّـا اعتمــد عليــه الباحــث يف إيــراد كثــر مــن األحاديــث كذلــك كتــاب (كنــز
مصـ ً
العــال) للمتقــي اهلنــدي( ،ت975هـــ1567/م) وكتــاب (ينابيــع املــودة) للقنــدوزي
ـرا يف األطروحــة وعــى
(ت1877م) كذلــك كان لكتــب املناقــب والفضائــل حيـ ًـزا كبـ ً

رأســها (املناقــب) البــن مردويــه (ت410هـــ1019/م) وكتــاب (املناقــب) البــن
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املغــازيل (ت483هـــ1091/م) وكان اعتــاد الباحــث عــى هذيــن الكتابــن بصــورة

كبــرة ألن مصنفيهــا مــن أبنــاء املذاهــب األخــرى ،وإيرادهــم لألحاديــث الدالــة عــى
فضائــل أهــل البيــت ( )تكــون حجتهــا أكــر عــى املقابــل كذلــك كتــاب (نظــم درر

الســمطني) للحنفــي (ت750هـــ1349/م).

3ـــــ الســر واملغــازي :وكان االعتــاد عليهــا يف الفصــل الثــاين أكثــر مــن غريهــا

مــن الفصــول ملــا تضمنــه هــذا الفصــل مــن أحــداث ختــص الســرة النبويــة بشــقيها
املكــي واملــدين و يــأيت يف مقدمتهــا كتــاب (املغــازي) للواقــدي (ت207هـــ823/م)

وكتــاب (الســرة النبويــة واخبــار اخللفــاء) البــن حبــان (ت354هـــ965/م) ودالئــل
النبــوة) للبيهقــي (ت458هـــ1066/م) و(ســبل اهلــدى والرشــاد) للصاحلــي الشــامي

(ت942هـــ1535/م) وعــدد مــن كتــب الســرة التــي اعتمدهــا الباحــث.

-4الرتاجــم والطبقــات وكتــب اجلــرح والتعديــل :اعتمدهــا الباحــث يف ســائر

فصــول البحــث يف ترمجــة األســاء الــواردة ويف إيــراد األخبــار املتعلقــة بشــخص

معــن يتعلــق بخــر أو حادثــة ويف مقدمتهــا (الطبقــات الكــرى) البــن ســعد

(ت230هـــ785/م) وكتــاب (الطبقــات) البن خيــاط (ت241هـــ796/م) و(الثقات

للعجــي (ت261هـــ816/م) و(الثقــات) البــن حيــان (ت354هـــ965/م) و(اجلــرح
والتعديــل) البــن أيب حاتــم (ت327هـــ938/م) و(معجــم األدبــاء) للحمــوي

(ت626هـــ1229/م) و(عيــون األنباء) البن أيب أصيبعــة (ت668هـ1270/م) وكان

اســتعامهلا يف الفصــل األول بصــورة كبــرة عنــد البحــث يف ســرة الــرازي وتالمذتــه.
كذلــك كتــاب (طبقــات الشــافعية الكــرى) للســبكي (ت771هـــ1370/م)

و(طبقــات الشــافعية) البــن قــايض شــهبة (ت851هـــ1448/م)

-5كتــب اجلغرافيــة :يف تعريــف املواقــع واملــدن وامههــا( :املســالك واملاملــك)
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لالصطخري (346هـــ1957/م) و(الروض املعطار) للحمريي (ت900هـ1495/م)
وغريهــا.

-6التاريــخ :اعتمدنــا مصــادر التاريــخ يف الفصــل األول مــن األطروحــة وأهــم

تلــك املصــادر (الكامــل يف التاريــخ) البــن األثــر (ت630هـــ1232/م) وأخبــار
العلــاء) للقفطــي (ت646هـــ1248/م) وابــن كثــر (ت774هـــ1372/م) يف كتابــه

(البدايــة والنهايــة) و(تاريــخ اإلســام) للذهبــي (ت748هـــ1347/م) و(مــرآة اجلنان)
لليافعــي (ت768هـــ1367/م.

-7الكتــب الكالميــة :وهــي املصــادر التــي رجــع إليهــا الباحــث يف الرد عــى الرازي

بــا يتبنــاه مــن رأي عقائــدي حيــاول بــه ادحــاظ اآلراء التــي تقــرب مــن املذهــب اإلمامي
وأوهلــا (املعيــار واملوازنــة) لالســكايف (ت220هـــ835/م) وهــو معتــزيل املذهــب لكنــه

صنــف هــذا الكتــاب للــرد عــى اجلاحــظ الــذي صنــف العثامنيــة الثبــات أفضليــة أيب

ايضــا
بكــر عــى عــي ( )وكتــاب (املراتــب) للبســتي املعتــزيل (ت420هـــ1029/م) ً
للــرد عــى مــن يدعــي أفضليــة أيب بكــر عــى عــي ( )وكتــاب (الشــايف يف اإلمامــة)

للرشيــف املرتــى (ت436هـــ1044/م) كذلــك كتــاب (رشح هنــج البالغــة) البــن
رشحــا
أيب احلديــد املعتــزيل (ت656 :هـــ1258/م) رغــم أن الكتــاب لغــوي بوصفــه ً

ملجموعــة خطــب إال انــه تناوهلــا بصــورة كالميــة واضحــة.

-8كتــب اللغــة :اعتمدهــا الباحــث يف بيان املعاين الواردة يف اآليــات القرآنية أو بيان

عمــل بعــض الكلــات الــواردة مثــل أدوات احلــر أو لفــظ الكلمــة وقراءهتــا باحلركات
وأمههــا كتــاب (الفــروق اللغويــة) أليب هالل العســكري (ت395هـــ1005/م) وكتاب
(الزاهــر يف غريب ألفاظ الشــافعي) لالزهــري (ت370هـ981/م).

-9املراجــع :كان الرجــوع إليهــا كــرأي حديــث إىل جانــب رأي الباحــث وغال ًبــا
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مــا كانــت تتناقــض مــع رأي الــرازي وأمههــا (الصحيــح مــن ســرة اإلمــام عــي ())

للعامــي ،و(كتــاب التفســر) للمظهــري ،واخلوانســاري (روضــات اجلنــات) وطــاش
كــري زادة (مفتــاح الســعادة) ،والكــوراين (ألــف ســؤال وإشــكال) وغريهــا مــن
املراجــع احلديثــة.

وختا ًمــا ،فــإن مــا قدمتــه مــن دراســة مــا هــي إال حماولــة متواضعــة ضمــن إمكانيتــي

وقــدريت فــإن أصبــت فيــا ذهبــت إليــه فبتوفيــق مــن اهلل وإن أخطــأت فــذاك مــن نفــي
ونســأله الســداد والتوفيــق ومــن ورائــه القصــد.

الفصل األول
الفخر الرازي حياته وعصره

الفصل األول :الفخر الرازي حياته وعصره

21

إن دراســة أي شــخصية علميــة كانــت أو سياســية ،ال ُبــد مــن التعــرف عــى ســرته

الذاتيــة (االجتامعيــة والعلميــة) ليتضــح للباحــث والقــارئ أثــر هــذه احليــاة عــى

انطباعاتــه الفكريــة واملذهبيــة ،ألن اإلنســان يتأثــر بالفكــر الدينــي والســيايس ألرستــه
مــع تأثــره بــاآلراء الفكريــة ألسـ ِ
ـاتذته الذيــن تتلمــذ عــى أيدهيــم وســنجد هــذا األمــر
جل ًيــا يف اجلانــب الفكــري الــذي اعتقــده وتبنــاه الــرازي.

كذلــك البــد مــن دراســة العــر الســيايس للمؤلــف ليتســنى لنــا معرفــة عالقــة

الــرازي مــع حــكام عــره خصوصــا وإن بــاد املــرق يف تلــك احلقبــة كانــت تعيــش

حالــة مــن االنقســام والــراع الســيايس بــن حــكام تلــك االمــارات لتتوســع يف تلــك
البــاد ،فالبــد مــن التعــرف عــى موقفــه مــن أولئــك احلــكام وعالقتــه معهــم وهــل أن

مصنفاتــه يف التفســر والعلــوم األخــرى كانــت حتــت رعايــة الدولــة أم كانــت تكتــب
بصــورة متكتمــة عــن الســلطة؟ ألن لــكل حالــة انطباعاهتــا وانعكاســاهتا عــى املؤلــف
وعــى مصنفاتــه وهــذا مــا ســنعرفه يف مباحــث الفصــل

املبحث األول
سرية الفخر الرازي
أوال :امسه ونسبه:
حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن بــن عــي فخــر الديــن أبــو عبــد اهلل القــريش

البكــري((( الطربســتاين((( ينتســب إىل قبيلــة قريــش ،إىل بطــن تيــم((( وقيــل إنــه مــن ذريــة

أيب بكــر(((.

ً
ثانيا :مولده:
ولــد الفخــر الــرازي يف مدينــة الــري((( التــي ينتســب إليهــا ســنة (544هـــ/
((( القزوينــي ،التدويــن يف أخبــار قزويــن ،ج ،1ص477؛ احلمــوي ،معجــم األدبــاء ،ج،6
ص2585؛ ابــن خلــكان ،وفيــات االعيــان ،ج ،4ص ،249الذهبــي ،تاريــخ اإلســام ،ج،13

ص137؛ الصفــدي ،الــوايف بالوفيــات ،ج ،4ص175؛ الســبكي ،طبقــات الشــافعية ،ج ،8ص.82

((( طربســتان :هــي بلــدان واســعة وكثــرة يشــتمل عليهــا هــذا االســم الغالــب عليهــا اجلبــال تقــع

بــن الــري قومــس والبحــر وبــاد الديلــم واجلبــل ،للمزيــد :احلمــوي ،معجــم البلــدان ،ج ،4ص.13

((( تيــم :بطــن مــن قريــش وهــم بنــو تيــم بــن مــرة الذيــن ينتهــي إليهــم أبــو بكــر وابــن جدعا.للمزيد،
ابــن حــزم ،مجهرة انســاب العــرب ،ص.135

((( الســيوطي ،طبقــات املفرسيــن ،ص115؛ الــداوودي ،طبقــات املفرسيــن ،ج ،2ص216؛

نوهيــض ،معجــم املفرسيــن ،ج،2ص.596

((( الــري :مــن مــدن اقليــم اجلبــال ،وليــس يف املــرق مدينــة أكــر منهــا بعــد نيســابور ،كثــرة امليــاه
ً
فرســخا وقــد خربــت عامرهتــا عــام 617هـــ مــن قبــل املغول.للمزيــد:
بينهــا وبــن نيســابور 160
احلمــوي ،معجــم البلــدان ،ج ،3ص116؛ احلمــري ،الــروض املعطــار ،ص.278
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1149م)((( وقــد أكــد هــذا التاريــخ الفخــر الــرازي نفسـ ُه عنــد تفســره لســورة يوســف
اآليــة ( )42فقــد قــال يف شــأن التــوكل عــى اهلل :فهــذه التجربــة اســتمرت يل مــن أول

عمــري إىل هــذا الوقــت الــذي بلغــت فيــه الســابع واخلمســن ((( ،وقــد وجدنــا أنــه بــدأ
بتفســرها واســمها يف أثنــاء عــام (601هـــ1204/م)((( ،وهبــذا يكــون مولــده عــام

(544هـــ1149/م).

وهنــاك مــن أشــار إىل أن الــرازي ولــد عــام (543هـــ1148/م)((( ،اال انــه مــا ثبــت

عندنــا خيالــف هــذا وهــو األكثــر صوا ًبــا.

ثالثا :كنيته ولقبه:
يكنــى الفخــر الــرازي بعــدد مــن الكنــى أوهلــا (أبــو عبــداهلل)((( ،كــا يكنــى (أبــو

املعــايل) ((( ،أمــا عــن ألقابــه فقــد نعــت الــرازي بكثــر مــن األلقــاب (ابــن خطيــب
الــري)((( ،و(االمــام)((( ،و (شــيخ اإلســام)((( ،وهــذا اللقــب لقــب بــه عنــد مقامــه يف

((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء ،ج ،6ص2585؛ ابــن خلــكان ،وفيــات ،ج،4ص252؛ الذهبــي ،تاريــخ

اإلســام ،ج ،13ص137؛ الصفــدي ،الــوايف ،ج ،4ص ،175الســيوطي ،طبقــات املفرسين ،ص.115

((( الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،18ص.462
((( الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،18ص.523

((( القفطي ،أخبار العلامء باخبار احلكامء ،ص220؛ ابن حجر ،لسان امليزان ،ج،4ص.426

((( القزوينــي ،التدويــن ،ج ،1ص ،477الذهبــي ،تاريــخ اإلســام ،ج ،43ص211؛ اليافعــي،
مــرآة الزمــان ،ج ،4ص.6

((( ابن كثري :البداية والنهاية،ج ،13ص66؛ ابت تغري بردي ،النجوم الزاهرة،ج ،6ص.197

((( ابــن أيب اصيبعــة ،عيــون االبنــاء ،ص462؛ العمــري ،مســالك االبصــار ،ج ،9ص ،110العيني،
عقد اجلــان ،ص.56

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص462؛ الصفدي ،الوايف ،ج،4ص.175

((( احلموي ،معجم األدباء ،ج ،6ص586؛ ابن خلكان ،وفيات ،ج ،4ص.250
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هــراة((( ومــا اشــتهر بــه مــن األلقــاب هــو (فخــر الديــن)((( وكان لقــب اإلمــام يطلــق

عــى الــرازي يف التفســر والــكالم(((.

رابعا :أسرته
كان ألرسة الفخــر الــرازي أثرهــا البــارز يف حياتــه الفكريــة فهــو نشــأ يف أحضــان

أبيــه ضيــاء الديــن عمــر الــذي عــرف بعملــه واشــتهاره باخلطابــة والوعــظ حتــى اكتســب

ولــده مــن ذلــك لقــب (ابــن خطيــب الــري) فــكان والــده مــن أشــهر علــاء الــري ،وكان

مشـ ً
ـرا فأصبــح قليــل املثــل يف بــاده
ـتغل بعلــم االصــول واخلــاف حتــى متيــز متيـ ًـزا كثـ ً
وكان والــده يــدرس بالــري وخيطــب هبــا وجيتمــع عنــده خلــق كثــر حتــى اشــتهر بــن
اخلــاص والعــام((( ،ولــه كتــاب يف علــم الــكالم (غايــه املــرام يف علــم الــكالم) أشــار إليــه

الســبكي يف طبقاتــه ((( ،قائــا :مــن أنفــس كتــب أهــل الســنة وأشــدها حتقي ًقــا كــا وصــف
والــده بأنــه متجـ ًـرا بالفقــه واألصــول متصو ًفــا وحمد ًثــا أدي ًبــا(((.

أمــا عــن أخيــه فلــه أخ واحــد أكــر منــه سـنًا كان يلقــب بـــ (ركــن الديــن) ،وكان لــه

معرفــة يف الفقــه واألصــول واخلــاف ،إال أنــه كان خمتل ًفــا عــن أخيــه ،فيصفــه ابــن أيب
((( هــراة :مــن أكــر مــدن خراســان وأج ّلهــا وأحســنها حــاال :للمزيــد :احلمــوي ،معجــم البلــدان،
ج ،5ص.396

((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء ،ج ،6ص2585؛ ابــن أيب اصيبعــة ،عيــون ،ص ،462ابــن خلــكان،
وفيــات ،ج ،4ص.249

((( حاجي خليفة ،سلم الوصول ،ج ،4ص.204

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص465؛ ابن خلكان ،وفيات ،ج ،4ص252
((( طبقات ،ج ،7ص242؛ كحاله ،معجم املؤلفني،ج ،7ص.282

((( ابن قايض شهبه ،طبقات الشافعية ،ج ،2ص312؛ ابن حجر ،لسان امليزان ،ج،4ص.486
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اصيبعــة((( (كان أهــوج كثــر االختــال).
وكان يســر خلــف اخيــه الفخــر ويشــنع عليــه ويســفه املشــتغلني بكتبــه واراءه وكان

يقــول« :الســت أكــر منــه س ـنًا وأكثــر معرفــة باخلــاف واالصــول فــا للنــاس يقولــون

فخــر الديــن فخــر الديــن وال اســمعهم يقولــون ركــن الديــن»((( ،ثــم يقــول :هــذا خــر
مــن كالم فخــر الديــن(((.

ويظهــر أن ركــن الديــن كان قــد صنــف شــي ًئا بعلــم الــكالم خيتلــف عــن فكــر اخيــه

الفخــر لكــن النــاس مل يســتقبلوا ذلــك وكانــوا هيــزؤون منــه ويتعجبــون(((.

ومــن شــدة إيذائــه طلــب الــرازي مــن الســلطان خوارزمشــاه((( .أن يضــع أخيــه يف

موضــع آمــن يمنعــه مــن اخلــروج ويوفــر لــه كفايتــه فوضعــه يف احــدى القــاع إىل ان

تــويف(((.

وللفخــر الــرازي عــدد مــن األبنــاء األكــر منهــم كان يلقــب بـــ (ضيــاء الديــن) وكان

لــه معرفــه يف العلــوم ،واآلخــر هــو األصغــر منــه ويلقــب بـــ (شــمس الديــن) وكان لــه
فطــرة فائقــة ،وكان أبــوه قــد تنبــه لذلــك ،إذ كان يقــول :إن عــاش ابنــي هــذا فإنــه يكــون

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.466
((( املصدر نفسه ،ص.464
((( املصدر نفسه ،ص.464
((( املصدر نفسه،ص.464

((( خــوازرم شــاه :الســلطان عــاء الديــن تكــش بــن امللــك أرســان شــاه بــن اتســز ،وهــو الــذي يف

عهــده زالــت دولــة الســاجقه وكان للــرازي جــاه ومكانــه عنــده وكان لــه معرفــه بمذهــب احلنفيــة
تــويف ســنة 596هـــ :للمزيــد :أبــو شــامة ،الذيــل عــى الروضتــن ،ص ،17ص484؛ الصفــدي،
الــوايف ،ج ،13ص.269

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.464
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أعلــم منــي ولقــب ولــده مــن بعــده بـــ (فخــر الديــن)(((.
وللــرازي ولــدا اســمه حممــد تــويف عــام (601هـــ1204/م) ،إذ يذكــر يف تفســره

لســورة يونــس« :اختتمــت تفســر هــذه الســورة يــوم الســبت مــن شــهر اهلل األصــم
رجــب ســنه إحــدى وســتامئة وكنــت ضيــق الصــدر ...بســبب وفــاة الولــد الصالــح
حممــد ،(((»...وذكــره يف مواضــع كثــرة مــن كتابــه(((.

ويشــر يف كتابــه األربعــن أن ولــده حممــد أكــر أوالده إذ يذكــر يف مقدمــة كتابــه

عــي حممــد.(((»...
«أردت أن أكتــب هــذا الكتــاب ألجــل أكــر أوالدي وأعزهــم َّ

ويشــر أبــو شــامة أن ولــده حممــد كان قــد جتنــد يف خدمــة الســلطان اخلوارزمــي

حممــد بــن تكــش((( يف حيــاة ابيــه(((.

وللفخــر الــرازي بنــت تزوجــت مــن الوزيــر عــاء امللــك العلــوي وزيــر الســلطان

خــوارزم شــاه وقــد كان ذا علــم ومعرفــة((( ،وكان أوالد الفخــر مقيمــن يف هــراة وعنــد
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.66

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،18ص.523

((( املصدر نفسه ،ج ،18ص121؛ ج،19ص.55
((( الرازي ،االربعني يف اصول الدين ،ص.18

((( عــاء الديــن حممــد بــن تكــش اخلوارزمــي ،مــن اشــهر حــكام االمــارة اخلوارزمية،تــوىل احلكــم
بعــد ابيــه عــام ( 596ﻫ )،كان لــه رصاعــات سياســية و عســكرية مــع الغوريــن يف بــاد املــرق انتهت

باســقاطه دولــة الغــور عــام (612ﻫ) وكان قــد توســع ســلطانه فملــك بــاد غزنــة وبعــض اهلنــد،
وملــك سجســتان وكرمــان وطربســتان وجرجــان وبــاد اجلبــال وخراســان وبعــض فارس،وانتهــى

ســلطانه عــى يــد املغــول عــام (617ﻫ) .للمزيــد :ابــن االثــر ،الكامــل،ج،10ص-291ص292؛
أبــو الفداء،املختــر،ج ،3ص -98ص.127

((( أبو شامة ،الذيل ،ص.68

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.466
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دخــول املغــول إىل بــاد املــرق وشــنوا محلتهــم الوحشــية عــى الســكان فــإن عــاء
الديــن أخــذ هلــم األمــان مــن جنكيــز خــان بعــد أن أصبــح مــن خواصــه فأقامــوا يف

دارهــم يف هــراة(((.

ً
خامسا :وفاته
امجعــت املصــادر التارخييــة عــى أن وفــاة الفخــر الــرازي كانــت يــوم االثنــن يف يــوم

عيــد الفطــر ســنة (606هـــ1209/م) بمدينــة هــراة ،ودفن آخــر النهار يف اجلبــل املجاور

لقريــة مزدخــان(((((( ولــه اثنتــان وســتون ســنة((( ،وقــد تــرك وصيــة كبــرة محلــت مبادئــه
وآراءه بــل وخالصــة مــا كان يبغيــه ،وكان قــد أوىص هبــا إىل أحــد تالمذتــه إبراهيــم بــن

أيب بكــر بــن عــي األصبهــاين((( ،وب ّيـــن فيهــا مقصــده مــن تصانيفــه وعقيدته(((وهنــاك
إشــارة إىل أنــه مــات مســمو ًما مــن قبــل مبغضيــه وخمالفيــه يف عقيدتــه(((.

((( ابن أيب اصيبعة،عيون ،ص466

((( مزداخان:قرية بالقرب من هراة .للمزيد :مصطفى،إجام األعالم،ص64

((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء ،ج ،6ص2587؛ القزوينــي ،التدويــن ،ج ،1ص4781؛ اليافعــي،
مــرآة ،ج ،4ص6؛ ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة ،ج ،13ص.66

((( القزويني ،التدوين ،ج ،1ص478؛ ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،6ص.199
((( مل يعثر له عىل ترمجة عامة غري اسمه.

((( لالطالع عىل وصيته كاملً :ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.477

((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء ،ج ،6ص2590؛ أبــو شــامة ،الذيــل ،ص .68وكان الكراميــة مــن
اخلــوارج أشــد أعدائــه ومبغضيــه ألنــه كثــر مــا كان يتعــرض ملذهبهــم ويــزي هبــم.

املبحث الثاني
احلياة العلمية للفخر الرازي

ً
أوال :تكوينه الفكري ومذهبه:

أرشنــا إىل البيئــة التــي نشــأ فيهــا الفخــر الــرازي وكيــف اهتــم بــه والــده الــذي عــرف

بعلمــه وفصاحتــه ووعظــه وكان والــده اســتاذه ومربيــه فــكان يقــول« :ســمعت شــيخي
ووالدي»(((.

وقــد عــارص الــرازي عــد ًدا مــن العلــاء الكبــار والفالســفة امثــال (ســيف الديــن

االمــدي)((( ،و (الســهروردي)((( ،و (ابــن الفــارض)((( ،و (العــز بــن ســام)((( ،و (ابــن
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص.118

((( ســيف الديــن اآلمــدي :عــي بــن أيب حممــد بــن ســامل التغلبــي ،مــن أبــرز علــاء الشــافعية وكان
عاملــا باألصــول وصنــف يف أصــول الفقــه والديــن ،أقــام يف مــر مــدة يــدرس إىل قواريــر الشــافعي
ثــم رحــل إىل محــاة وتــويف فيهــا عــام 630هـــ :للمزيــد :أبــو الفــداء ،املختــر ،ج ،3ص155؛ ابــن

الــوردي ،تاريــخ ،ج ،2ص.156

((( الســهروردي :حييــى بــن حنــش بــن أمــرك شــهاب الديــن الفيلســوف وصــف بــأن علمــه أكثــر
مــن عقلــه لــه يف احلكمــة والســيمياء والتنقيحــات قتــل ســنة 585هـــ يف حلــب بأمــر مــن الظاهــر
غــازي :للمزيــد :ابــن الــوردي ،تاريــخ ،ج ،2ص ،102اليافعــي ،مــرآة ،ج ،3ص.329

((( ابــن الفــارض :رشف الديــن أبــو القاســم احلمــوي األصــل املــري املولــد لــه يف الفلســفة
مذهــب هــو مذهــب االحتــاد ولــه مــن الشــعر مــا وصــف بفصاحتــه وجزالتــه تــويف عــام 602هـــ

للمزيــد :الذهبــي ،تاريــخ اإلســام ،ج ،46ص110؛ ابــن الــوردي ،تاريــخ ،ج ،2ص.158

((( العــز بــن ســام :عــز الديــن بــن عبــد الســام أبــو حممــد ســلمي الدمشــقي الشــافعي لــه مصنفــات
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رشــد)((( وغريهــم.
وقــد نشــأ الفخــر الــرازي حم ًبــا للعلــم فهـ ًـا بار ًعــا وكان كثــر البحــث وقــد عــر عــن

هــذا بقولــه« :واهلل إين أســف يف الفــوات عــن االشــتغال بالعلــم يف وقــت األكل فــإن
الوقــت والزمــان عزيــز»(((.

وكان قــوي الذاكــرة واحلفــظ فقــال« :مــا اذن يل يف تدريــس علــم الــكالم حتــى

حفظــت اثنــى عــر الــف ورقــة»((( ،وحتــى ان كان يف هــذا القــول يش ٌء مــن املبالغــة إال

أنــه يعطــي صــورة عــن مــدى ســعة أفقــه واتســاع ذهنــه.

كــا ورد((( أنــه كان حيفــظ الشــامل يف الدين إلمــام احلرمني اجلويني((( ،واملســتصفى

يف أصــول الفقــه للغــزايل((( ،واملعتمد يف أصــول الفقه أليب احلســن املعتزيل(((.

حســان منهــا التفســر اشــتهر يف دمشــق ثــم ســافر إىل مــر وأصبــح رئيــس الشــافعية هنــاك تــويف عــام

ت660هـــ .للمزيــد :ابــن كثري ،البدايــة والنهايــة ،ج ،13ص273؛ الصفدي ،الــوايف ،ج ،18ص.318

((( ابــن رشــد :حممــد بــن أمحــد أبــو الوليــد الفيلســوف الشــهري مــن أهــايل قرطبــة اشــتهر بفلســفته
عنــد الــرق والغــرب مــن اشــهر كتبــه (بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتصــد) و(تلخيــص السفســطة) تــويف
595هـــ .للمزيــد :الضبــي ،بغيــة امللتمــس ،ص ،54الــزركيل ،االعــام ،ج ،5ص..318

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.462
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.462

((( ابن خلكان ،وفيات ،ج ،4ص250؛ اليافعي ،مرآة ،ج ،4ص.8

((( اجلوينــي :عبــد امللــك بــن عبــد اهلل أبــو املعــايل إمــام احلرمــن ســافر وجتــول يف البلــدان وأقــام بمكة

أربــع ســنني ولقــب بإمــام احلرمــن ثــم عــاد إىل نيســابور ومــن تالميــذه الغــزايل (ت505هـــ) تــويف عام
476هـــ .للمزيــد :ابــن الوردي ،تاريــخ ،ج ،1ص371-370؛ اليافعي ،مــراة ،ج ،3ص.98

((( الغــزايل :أبــو حامــد حممــد بــن حممــد الطــويس الشــافعي مــن أبــرز علامئهــم لــه مــن املصنفــات
(إحيــاء علــوم الديــن) واملســتصفى وغريهــا ،تــويف 505هـــ وهــو غنــي عــن االطالــة للمزيــد :ابــن

خلــكان ،وفيــات ،ج ،4ص.217

((( أبــو احلســن املعتــزيل :شــيخ املعتزلــة وصاحــب التصانيــف الكالميــة حممــد بــن عــي البــري مــن
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أمــا عــن مذهــب الفخــر الــرازي ومعتقــده فقــد كان الــرازي شــافع ًّيا أشــعر ًّيا(((،

ومــن أبــرز فقهــاء الشــافعية((( ،وكان يمثــل األشــاعرة عــى رأس املائــة السادســة(((.

وقــد اشــتغل يف األصــول عــى والــده ضيــاء الديــن عمــر الــذي يرجع إىل أيب احلســن

األشــعري(((يف أصول املذهب(((.

كذلــك فإنــه اشــتغل يف الفــروع عــى والــده الــذي ينهــل مــن الشــافعي (204ﻫـ/

820م) عــن طريــق سلســلة مــن العلــاء(((.

وإن امل ّطلــع عــى مصنفــات الفخــر الــرازي جيــد مذهبــه جل ًّيــا فيهــا فهــو قــد صنــف

ـرا عــن آراء الشــافعي يف الفقــه وقــد رصح الــرازي
كتا ًبــا يف مناقــب الشــافعي ويدافــع كثـ ً
عــن انتامئــه إىل ابنــاء الســنة واجلامعــة «ويعتقــدون أين لســت عــى مذهــب أهــل الســنة
واجلامعــة وقــد علــم العاملــون أنــه ليــس مذهبــي وال مذهــب اســايف إال مذهــب أهــل

مصنفاتــه املعتمــد يف أصــول الفقــه وتصفــح األدلــة ( ت 436هـــ) .للمزيــد :الذهبــي ،ســر االعــام،
ج13؛ ص ،230الصفــدي ،الــوايف ،ج ،4ص.93

((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء ،ج ،6ص2585؛ الصفــدي ،الــوايف ،ج ،4ص175؛ الصفــدي،
اعــوان العــر ،ج ،4ص578؛ اليافعــي ،مــراة ،ج ،2ص.228

((( ابــن خلــكان ،وفيــات ،ج ،4ص252؛ الســبكي ،طبقــات ،ج ،8ص81؛ ابــن كثــر ،طبقــات
الشــافعية ،ص778؛ ابــن قــايض شــهبة ،ج ،2ص.65

((( الصفدي ،اعوان العرص ،ج ،4ص.578

((( أبــو احلســن األشــعري :عــي بــن اســاعيل بــن أيب بــر ،الــذي ينتســب إليــه األشــعرية ،ولــد
بالبــرة وعــاش فيهــا فــرة ثــم انتقــل إىل بغــداد ،كان أول أمــره معتــزال ،وكان يقــول بخلــق القــرآن

والعــد ،ثــم حتــول إىل مذهــب أهــل الســنة تــويف ســنة 324ﻫ ،للمزيــد :اخلطيــب ،تاريــخ بغــداد،
ج ،13ص260؛ ابــن خلــكان ،الوفيــات ،ج ،3ص.285-284

((( ابن خلكان ،وفيات ،ج ،4ص ،252اليافعي ،مرآة ،ج ،4ص.6
((( سنذكر هؤالء العلامء عند ذكر شيوخه
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الســنة واجلامعــة»((( ،وهنــاك مــن نســب الفخــر الــرازي إىل التشــيع أمثــال ابــن حجــر

العســقالين((( ،إذ ينقــل ابــن حجــر عــن غــره أن الفخــر كان شــيع ًيا يقــدم حمبــة أهــل

البيــت ملحبتــه للشــيعة حتــى قــال يف بعــض تصانيفــه وكان عــي شــجا ًعا بخالف غــره(((.
يــرى ابــن حجــر أن هــذه األمــور تــدل عــى تشــيع الــرازي الــذي يظهــر يف ضــوء

مــا نقلــه لنــا أن التشــيع يعــد منقصــة للــرازي وهتمــة كبــرة ملجــرد أنــه -كــا أورد -يقــدم
حمبــة أهــل البيــت ( )ويعــرف بشــجاعة اإلمــام عــي ( )إال أنــه مل ي ّطلــع عــى

العبــارة األخــرة ومل يعــرف أي كتــاب كذلــك مل يكــن يعلــم مــا مغزاهــا ،لكــن وبعــد أن

دققنــا يف العبــارة وجدنــا أن الــرازي ذكرهــا يف (معــامل أصــول الديــن) يف مســألة ناقــش
فيهــا إمامــة عــي ( )وأيب بكــر وقــد حــاول أن يثبــت بطــان النــص وأورد هــذه
العبــارة كتوضيــح لــرأي الشــيعة باإلمــام إذ ذكــر« :أن عل ًيــا كان يف غايــه الشــجاعة وأبــو

بكــر كان يف غايــة الضعــف هــذا مذهبهــم [يعنــي الشــيعة]»(((.

ولعــل ابــن حجــر كان يــرى جمــرد حمبــة أهــل البيــت تعنــي التشــيع وبغضهــم يعنــي

االلتــزام بمذهــب أهــل الســنة ومل يطلــع ابــن حجــر عــى كتــاب التفســر ومعــامل أصــول
الديــن للــرازي فهــو ال يــكاد يذكــر فضيلــة لإلمــام إال وذكــر مثلهــا أليب بكــر((( ،وإذا

بحــث أمــر اإلمامــة فإنــه حيــاول جاهــدً ا أن يــورد أدلــة وحجــج تثبــت وجــوب إمامــة أيب

بكــر كــا يراها هــو(((.

((( الرازي ،اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني ،ص.92
((( لسان امليزان ،ج ،4ص429

((( املصدر نفسه ،ج ،4ص.429

((( الرازي ،معامل أصول الدين ،ص.145

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،15ص-519ص ،520ج ،10ص-134ص .137وغريها
((( املصدر نفسه،ج ،10ص-112ص113؛ معامل اصول الدين ،ص.151
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وإىل جانــب تشــدد الــرازي يف قضيــة اإلمامــة إال أنــه كان يــرى اإلمــام عــي ()

أوثــق النــاس وأكثرهــم إيام ًنــا ووثاقــة فهــو يتخــذ مــن اإلمــام عــي ( )إما ًمــا لــه يف
اجلهــر بالبســملة إذ قــال« :ومــن اختــذ عليــا إمامــا لدينــه فقــد استمســك بالعــروة الوثقــى

يف دينــه ونفســه»(((.وال أعلــم كيــف خفــي هــذا القــول عــى ابــن حجــر فلــو ا ّطلــع عليــه،

لــكان اهتامــه أشــد ممــا ذكرنــا.
الفخر الرازي واالعتزال.

إن امل ّطلــع عــى مصنفــات الــرازي وســيام تفســره يــرى نفســه متحــرا يف مذهــب

الــرازي فأســلوب الــرازي وطريقتــه يف التفســر ور ّد الشــبهة ومناقشــتها أشــبه النــاس
باملعتزلــة ويمكــن لنــا أن نعلــل هــذا إىل اطــاع الــرازي عــى أكثــر كتــب املعتزلــة بــل
وأخــذه عنهــا وقــد ذكــر الذهبــي ذلــك عنــد حديثــه عــن أيب احلســن املعتــزيل وكتابــه

املعتمــد مــن أجــود الكتــب يغــرف منــه ابــن اخلطيــب(((.

ـرا مــن اآلراء واحلجــج التــي يتبناهــا املعتزلــة ســواء أكان ذلــك
كــا أورد يف كتابــه كثـ ً

عــن طريــق مناقشــته إياهــا أم عــن طريــق التزامه هبــا(((.

كــا يمكــن أن ُيعـ َـزى هــذا التأثــر الطالعــه عــى كتــب زعيــم األشــاعرة أيب احلســن

األشــعري الــذي يرجــع إليــه يف أصــول املذهــب ،وأبــو احلســن كان يف بدايــة أمــره

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،1ص.182
((( الذهبي ،سري األعالم ،ج ،13ص230

((( الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،2ص-270ص ،289ص ،332ج ،3ص ،519-516ج،4
ص ،174ج ،10ص-62ص 80وغريهــا وقــد أورد الكثــر مــن آراء القــايض عبــد اجلبــار املعتــزيل
وواصــل بــن عطــاء وابــن ســينا وأبــو اهلذيــل العــاف وأبــو احلســن البــري.
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معتزل ًيــا تتلمــذ عــى يــد أيب عــي اجلبائــي((( وأخــذ عنــه علــم الــكالم ،ثــم فارقــه(((.
وهــذه املــدة التــي قضاهــا االشــعري تلميــذا للجبائــي البــد أن تــرك بصامهتــا عــى

آراءه وأفــكاره الكالميــة التــي اســتند إليهــا طالبــه فيــا بعــد ووصلــت إىل الــرازي الــذي
بــدوره تأثــر هبــا كغــره مــن األشــاعرة.

وعــى الرغــم مــن هــذه االقــوال التــي ذكرناهــا إال أن الثابــت أن مذهــب الــرازي

ومعتقــده أشــعري باألصــول شــافعي بالفروع بل ورأس األشــاعرة يف املائة السادســة(((.

ً
ثانيا :العلوم اليت برع فيها الفخر الرازي.
عــاش الــرازي يف عــر مــيء بالعلــم والعلــاء والفالســفة واملتكلمــن فقــد ســبقه

وطــور آراءهــم وناقــش أغلبهــا فكانــوا هــم
ثلــة مــن العلــاء الذيــن اقتفــى أثرهــم
ّ

املمهــدون لــه يف جمــاالت خمتلفــة مــن العلــوم فكانــوا مثــارا لتســاؤالته وانبثــاق أفــكاره
ـرا.
وقــد بــرع الــرازي يف كثــر مــن العلــوم ســنذكرها خمتـ ً
أ -العلوم الفلسفية والدينية والكالم
-1الفلســفة :اهتــم هبــا الــرازي واصبحــت رافــدا مــن روافــده فهــو يعــد مــن
((( أبــو عــي حممــد بــن عبــد الوهــاب املعــروف باجلبائــي أحــد أئمــة املعتزلــة كان إمامــا بالــكالم لــه يف
مذهــب االعتــزال مقــاالت مشــهورة أخــذ عنــه أبــو احلســن األشــعري علــم الــكالم وعــرف باجلبائــي

نســبة إىل جبــى أحــدى مــدن خوزســتان تــويف اجلبائــي ســنة ( 303هـــ ) للمزيــد :ابن خلــكان ،وفيات،
ج ،4ص269؛ الصفــدي ،الــوايف ،ج ،4ص.55

((( ابــن خلــكان ،وفيــات،ج ،4ص269؛ الصفــدي ،الــوايف ،ج ،4ص55؛ الســيوطي ،طبقــات
املفرسيــن ،ص.102

((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء،ج ،6ص2585؛ ابــن خلــكان ،وفيــات ،ج ،4ص252؛ الصفــدي،
الــوايف ،ج ،4ص.175
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فالســفة القــرن (الســادس اهلجــري /احلــادي عــر امليــادي)((( ،إىل جــوار نــر الديــن
الطــويس((( وامل ّطلــع عــى مصنفــات الــرازي جيدهــا قــد ملئــت باملباحــث الفلســفية منهــا

ـم كثــرا مــن اجلــدل(((.
(لوامــع الب ّينــات) وكتــاب (املعــامل) ضـ ّ

 -2الفقــه :مــن أهــم علــوم الديــن التــي اهتــم هبــا الــرازي ،إذ كان يمثــل اســتمرارية

لشــيخه الشــافعي (ت204هـــ819/م) إال أن الــرازي كان م ّيــاال إىل االكتفــاء بظاهــر
اآليــات مــن دون اخلــوض باالســتنباط واخلــوض بالقيــاس وغــره مــن مصــادر الفقــه

نصــا داال عــى أن بعــض العقــود التــي وقــع مــن
فقــد أورد يف تفســره «ان وجدنــا ً

اجلانبــن غــر صحيــح قضينــا فيــه بالبطــان تقديــا للخــاص عــى العــام واال حكمنــا فيــه
بالصحــة رعايــة ملدلــول هــذه العموميــات وهبــذا الطريــق ثبــت أن القــرآن ٍ
واف ببيــان
مجيــع أحــكام الرشيعــة مــن أوهلــا إىل آخرهــا»(((.

وقــد ضمــت مناظــــــرات الــــــــرازي حــــــيزا كبــرا مــن الفــــــــقه ((( ،إال أن ابــن

تيميــة لــه رأي آخــر يف الــرازي إذ قــال« :وأمــا التصــوف فــكان ضعي ًفــا كــا كان ضعي ًفــا
يف الفقــه»((( وأورده علــاء الشــافعية يف عــداد علــاء الفقــه(((.

((( بروان ،تاريخ األدب ،ص.615

((( نصــر الديــن الطــويس ،حممــد بــن حممــد بــن احلســن ،مــن فالســفة املســلمني وعلــاء الفلــك
املشــهورين لــه آراء كالميــة عــى مذهــب اإلماميــة (ت612هـــ) ودفــن جــوار اإلمــام الكاظــم (عليــه

الســام) ،للمزيــد :ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة،ج ،13ص249؛ الربوجــردي ،طرائــف املقــال ،ج،2
ص.444

((( طاش كربي زادة ،مفتاح السعادة،ج ،1ص.556
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،14ص.284

((( فتح اهلل ،مناظرات الرازي،ص،9ص،14ص،43ص 44وغريها
((( ابن تيمية،بغية املرشاد ،ص.451

((( السبكي،طبقات ،ج،8ص ،82ابن قايض شهبة ،الطبقات،ج،2ص.65
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-3علــم الــكالم((( :اشــتهر الــرازي بعلــم الــكالم أكثــر مــن العلــوم فقــد ُوصــف

بأنــه إمــام املتكلمــن الــذي لــه اليــد الطــوىل يف أصــول الــكالم ولقــب بــــ (اإلمــام)

عنــد علــاء األصــول((( ،وبعضهــم مــن وصفــه بــــ (ســلطان املتكلمــن)((( ،ولــه يف
علــم الــكالم مصنفــات متعــددة ســنذكرها عنــد الــكالم عــن مصنفاتــه منهــا (املباحــث

املرشقيــة) و(املعــامل يف أصــول الديــن) ،و(املحصــل يف أفــكار املتقدمــن) وغريهــا .وقــد

ـرا فقــط بــل هــو كتــاب
ضـ ّ
ـرا جــدً ا مــن علــم الــكالم فهــو ليــس تفسـ ً
ـم كتابــه جان ًبــا كبـ ً

عقائــدي أصــويل ناقــش فيــه العقائــد مــن توحيــد ونبــوة وإمامــة وغريهــا.

وللــرازي ردود كالميــة عــى أبــرز مشــايخ األشــعرية أمثــال الغــزايل ((( ،وقــال ابــن

خلــدون عــن الــرازي كان مــن علــاء الــكالم الذيــن اتبعــوا الغــزايل(((.

إال أن الــرازي نــدم عــى اشــتغاله بعلــم الــكالم يف آخــر علمــه وقــد صنــف كتابــه

التفســر كنتيجــة لندمــه فقــال يف وصيتــه« :لقــد اختــرت الطــرق الكالميــة واملناهــج
الفلســفية فــا رأيــت فيهــا فائــدة تســاوي الفائــدة التــي وجدهتــا يف القــرآن العظيــم»(((،

كذلــك ورد انــه كان يقــول« :ليتنــي مل اشــتغل بعلــم الــكالم ويبكــي»(((.

((( علــم الــكالم :هــو علــم يقتــدر معــه عــى اثبــات العقائــد الدينيــة ،وقيــل هــو علــم التوحيــد
وأصــول الديــن ،للمزيــد :الســفاريني ،لوامــع األنــوار ،ج ،1ص ،5التهنــاوي ،اصطالحــات الفنــون،
ج ،1ص.29

((( القزوينــي ،التدويــن،ج ،1ص477؛ الذهبــي ،تاريــخ اإلســام ،ج،43ص212؛ اليافعــي،
مــرآة ،ج ،4ص.6

((( ابن كثري ،طبقات الشافعني ،ص.778
((( فتح اهلل ،مناظرات الرازي ،ص.43

((( ابن خلدون ،املقدمة ،ج ،3ص.976
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.466

((( ابن كثري ،طبقات الشافعيني ،ص.780
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-4علــم املنطــق((( تضمنــت كتــب الــرازي علــم املنطــق واجلــدل وهــو العلــم

القريــب مــن علــم الــكالم ،ويعــد مــن كبــار العلــاء يف هــذا املجــال ،إذ نظــر إليــه علـ ًـا
بذاتــه ليــس وســيلة للعلــوم وقــد أكــد هــذا ابــن خلــدون بقولــه« :انتــرت بعــد ذلــك

علــوم املنطــق يف امللــة وقــرأه النــاس وفرقــوا بينــه وبــن العلــوم الفلســفية بأنــه قانــون
ومعيــار لألدلــة»(((.

وأشــار ابــن خلــدون (((.إىل أن أول مــن جعــل املنطــق فنًــا برأســه ال وســيلة للعلــوم

هــو اإلمــام فخــر الديــن ابــن اخلطيــب ومــن بعــده أفضــل الديــن اخلونجــي وعــى كتبــه

معتمــد املشــارقة هلــذا العهــد (عهــد ابــن خلــدون).

ـاب مهــم يف جمــال املنطــق واجلــدل (املعــامل يف أصــول الديــن) وقــد أورد
وللــرازي كتـ ٌ

فيــه علم اخلــاف واجلــدل(((.

-5علــم التفســر :يعــد مــن كبــار املفرسيــن وأكثرهــم شــهرة فقــد اشــتهر بتفســره

(مفاتيــح الغيــب) وآراء الــرازي يف جمــال التفســر د ّلــت عــى مــدى ثقافتــه يف جمــال
التفســر وغــره مــن العلــوم فكانــت آراءه حمــل اهتــام الكتــاب والنقــاد قديـ ًـا وحدي ًثــا

ـرا عــى التفســر الظاهــري بــل كان يبحــث ويغــوص يف أعــاق
ومل يكــن الــرازي مقتـ ً

ـرا عــن أســاس موضوعــه ببحثــه مســائل متفرقــة ،وهــذا مــا جعــل
اآليــات ويســتطرد كثـ ً
((( علــم املنطــق :وســمى علــم امليــزان إذ بــه تــوزن احلجــج والرباهــن وســمي باملنطــق ألن النطــق
يطلــق عــى اللفــظ وعــى إدراك الكليــات وعــى النفــس الناطقــة :للمزيــد :التهنــاوي ،اصطالحــات

الفنــون ،ج ،1ص.44

((( ابن خلدون ،املقدمة ،ج ،3ص.976
((( ابن خلدون ،العرب ،ج ،1ص.146

((( طاش كربي زادة ،مفتاح السعادة ،ج ،1ص.283
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بعضهــم ينتقــد كتابــه كابــن تيميــة الــذي قــال عنــه« :فيــه كل يشء اال التفســر»(((.
وال يســتغرب هــذا القــول مــن ابــن تيميــة فمــن املعــروف عنــه تكفــره لــكل مــن

ـي فهــذا ســبب يف اصــداره هــذا القــول.
خالفــه وبــا أن الــرازي اشـ ٌّ
ـعري وهــو حنبـ ٌّ

إال أن كثــر مــن العلــاء قــد أشــادوا بتفســر الــرازي ومــن ابرزهــم الســبكي الــذي

قــال« :فيــه مــع التفســر كل يشء»((( ،وابــن خلــكان« :فيــه كل غريــب وغريبــة»(((،
وهــذا يــدل عــى ســعة علمــه بالتفســر وتضمينــه بكثــر مــن العلــوم.
ب  -علم الطب والرياضيات واهلندسة
مل تتوقــف شــهرة الــرازي عنــد العلــوم اإلنســانية وحســب بــل تتعــدى إىل العلــوم

ـهورا وبار ًعــا فيهــا.
العقليــة وأصبــح مشـ ً

-1علــم الطــب :أورده ابــن أيب اصيبعــة((( ،يف أطبــاء العجــم املشــهورين وقــال

عنــه« :قــوي النظــر يف صناعــة الطــب ومباحثهــا» ،وكان قــد تنــاول علــم الترشيــح
وصنــف فيــه كت ًبــا وذكــر ذلــك صاحــب مفتــاح الســعادة(((« :وكتــب الترشيــح أكثــر مــن

ان حتــى وال انفــع مــن تصنيــف ابــن ســينا واإلمــام الــرازي».

ً
تالميــذا أصبحــوا فيــا بعــد أطبــاء مشــهورين منهــم القطــب
درس
كــا أنــه قــد ّ

((( األندلــي ،البحــر املحيــط ،ج ،1ص511؛ الصفــدي ،الــوايف ،ج ،4ص179؛ الســيوطي،
االتقــان ،ج ،2ص501
((( الصفدي ،الوايف ،ج ،4ص ،179نقل هذا القول يف كتابه
((( ابن خلكان ،وفيات ،ج،4ص.249
((( عيون ،ص.462

((( طاش كربي زادة ،مفتاح السعادة ،ج ،1ص.323
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املــري الــذي تتلمــذ عــى يديــه وأصبــح طبي ًبــا حاذقــا(((.
ـافرا إىل بــاد مــا وراء
كذلــك فقــد رشح الــرازي القانــون البــن ســينا عندمــا كان مسـ ً

النهر عام (580هـــ1189/م)(((.

-2اهلندســة :مــن العلــوم التــي كانــت لــه اهتاممــات فيهــا وصــف فيهــا كتــاب اســاه

اهلندســة((( ،ولشــدة اهتاممــه باهلندســة جيعلهــا علـ ًا البــد منــه حتــى يف معرفــة القبلــة ملــن

مكروهــا أو
غــاب عنهــا ،وأنــه يقــف متعج ًبــا أمــام آراء الذيــن جيعلــون تعلــم اهلندســة
ً
حمر ًمــا(((.

-3الرياضيات :اهتم هبا الرازي وصنف فيها مصن ًفا (مصادرات اقليدس)(((.

ج -التنجيم والسحر
يظهــر مــن اهتاممــات الــرازي أنــه مل يــدع با ًبــا مــن أبــواب العلــم إال وطرقــه حتــى

وإن كان ذلــك العلــم ممــا يــرى غــره حرمتــه ونبــذه وقــد أورد الــرازي تربيـ ًـرا إلقدامــه
عــى هــذا العلــم بقولــه« :إن العلــم بالســحر غــر قبيــح وال حمظــور اتفــق عليــه أهــل
وأيضــا لعمومــه»(((.
العلــم عــى ذلــك ألن العلــم لذاتــه رشيــف ً

وقــال أيضــا معلـ ًـا« :ألن الســحر لــو مل يكــن ُيعلــم ملــا أمكــن الفــرق بينــه وبــن

املعجــز ....ومــا يتوقــف الواجــب عليــه فهــو واجــب فبهــذا يقتــي أن يكــون حتصيــل
((( ابن أيب أصيبعة ،عيون ،ص ،471السبكي ،طبقات ،ج ،8ص121

((( القفطي ،أخبار العلامء ،ص175؛ ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.470

((( احلموي ،معجم األدباء ،ج ،6ص2589؛ القفطي ،أخبار العلامء ،ص.221
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،4ص.101

((( احلموي ،معجم األدباء ،ج ،6ص2589؛ القفطي ،أخبار العلامء ،ص.221
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،1ص.626
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العلــم بالســحر واجــب»(((.
ـر املكتــوم يف خماطبــة النجــوم) الــذي
وللــرازي مصنــف مهــم يف هــذا املجــال (الـ ّ

ـرا مــن العلــاء يعيبــون عــى الــرازي خوضــه يف هــذا العلــم الــذي عــدوه مــن
جعــل كثـ ً

عمــل الشــيطان فقــال الذهبــي« :لــه مــن املصنفــات الــر املــــكتوم يف خماطبــة النجــــوم
يــدل عــى ضــــاله وقلــة إيمــــانه فإنه سحـــر رصيــح»(((.

وقــد اتبــع الذهبــي هبــذا القــــول رأي استــــاذه ابــن تيميــة إذ وصــــف الـــرازي

بصفــــات املرشكــــن وعبـــدة الـــنجوم(((.
د  -اللغة العربية وآدابها:

تعــد اللغــة العربيــة وعلومهــا مــن أهــم العلــوم التــي أعطــت للــرازي شــهرته

فقــد اشــتهر بالبالغــة والوعــظ واخلطابــة وكان لــه جملــس للخطابــة حيــره األمــراء
والســاطني والعلــاء((( .وذكــر ابــن خلــدون((( أن الــرازي يعتمــد عــى أربعــة أركان

وهــي (اللغــة والنحــو والبيــان واألدب) وأوضــح أنــه متمكــن منهــا مجيعــا.

ولــه مداخــات مهمــة عــى النحــاة أشــار إليهــا ابــن خلكان(((ولــه كتــاب (املحــرر

يف النحــو)((( ،ورشح املفصــل((( ،وقــد ضــم كتابــه مباح ًثــا لغويــة ونحويــة يف خمتلــف
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،1ص.626

((( الذهبي ،املغنى يف الضعفاء،ج،2ص.508
((( ابن تيمية ،دقائق التفسري ،ج ،2ص.113

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص462؛ ابن كثري ،طبقات الشافعني ،ص.779
((( تاريخ ،ج ،1ص.576

((( ابن خلكان ،وفيات ،ج ،4ص.249

((( احلموي ،معجم األدباء ،ج ،6ص2589؛ الداوودي ،طبقات املفرسين ،ج ،2ص.218
((( ابن خلكان ،وفيات ،ج ،4ص.249
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أجزائــه ،ولــه يف جمــال األدب والشــعر اهتاممــات بــارزة فلــه مصنــف (رشح ســقط
الزنــد) و (رشح هنــج البالغــة) مل يتمــه .ورشح أبيــات شــعرية للشــافعي ورشح ديــوان
املتنبــي(((.

أشــعارا
كذلــك فــإن احلمــوي((( ذكــره يف معجمــه مــن مجلــة األدبــاء وأورد لــه
ً

يف احلكمــة والوعــظ وأبيا ًتــا يف وصــف حالــه وطلبــه للعلــم ،كــا ورد أنــه كان يتكلــم
باللســانني العــريب والرتكــي أو الفــاريس(((.

وخالصــة هــذا أن اهتاممــات الــرازي تــدل عــى مــدى طموحاتــه وآمالــه يف احتوائــه

إىل أكثــر مــن علــم ورغبتــه يف خــوض كل املجــاالت مــع ندمــه خلوضــه يف بعضهــا مثــل
علــم الــكالم ولعلــه نــدم ألنــه مل يصــل فيــه إىل نتيجــة أو ألنــه ســار يف اجتــاه اكتشــف يف

آخــر عمــره أنــه االجتــاه غــر الصحيــح أو البعيــد عــن احلــق.

ثالثا :رحالته العلمية:
بــدأت الرحــات العلميــة للفخــر الــرازي يف وقــت مبكــر مــن حياتــه فبعــد وفــاة

والــده ضيــاء الديــن (كان حيــا قبل559هـــ1163/م) ((( مل يلبــث أن بــدأ برحتلــه
األوىل مــن الــري إىل ســمنان((( طالبــا الكــال الســمناين((( .ثــم ذهــب بعدهــا إىل

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص470؛ الصفدي ،الوايف ،ج ،4ص.180

((( معجم البلدان،ج ،6ص2590؛ ابن كثري ،طبقات الشافعني ،ص.780

((( معجــم البلــدان ،ج ،6ص2586؛ ابــن خلــكان ،وفيــات ،ج ،4ص249؛ ابــن كثــر ،طبقــات
الشــافعني ،ص779؛ ابــن الســاعي ،الــدر الثمــن ،ص.241

((( كحالة :معجم املؤلفني ،ج ،7ص.282

((( ســمنان :مدينــة مرشقيــة تقــع بــن الــري ونيســابور وهــي جمــاورة إىل الدافعــان ،للمزيــد:

االصطخــري ،املســالك واملاملــك ،ص ،206البكــري ،معجــم مــا اســتعجم ،ج ،2ص.756

((( الكــال الســمناين ،أمحــد بــن زيــد أبــو نــر ،عــامل باخلــاف واجلــدل تــويف يف نيســابور عــام
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مراغــة((( ،للقــاء جمــد الديــن اجليــي((( ،وكانــت هــذه الرحــات لطلــب العلــم وتلقيــه

عــى يــد هذيــن األســتاذين ،فكالمهــا ممــن اشــتهر بعلــم الــكالم واألصــول.

وبعــد هــذه الرحــات البحثيــة انطلــق الــرازي يف رحلتــه اجلديــدة وهــي نــر

علومــه وآراءه يف بلــدان املــرق فرحــل إىل بــاد مــا وراء النهــر وباخلصــوص مدينــة

بخــارى(((.

وقــد أورد القفطــي((( :إن أحــد التجــار نقــل لــه أنــه رأى الــرازي يف بخــارى مريضــا

يف إحــدى مدارســها املجهولــة وكان فقــرا فشــكا ذلــك للتاجــر فجمــع لــه بعــض
األمــوال مــن باقــي التجــار.

لكــن هــذا خيالــف مــا نقلــه ســائر املؤرخــن واجلغرافيــن فقــد نقــل القزوينــي

(((

أن الــرازي نــزل بخــارى وحــر حلقــة ريض الديــن النيســابوري((( ،وكان يف حلقتــه
(575هـ) للمزيد :ابن امللقن ،العقد املذهب ،ص.319

((( مراغــة :مــن أشــهر مــدن اذربيجــان وأعظمهــا نزهلــا حممــد بــن مــروان بــن احلكــم ،وقيــل ســميت

هبــذا إذ عندمــا نزهلــا مترغــت دوابــه هبــا ،للمزيــد :احلمــوي ،معجــم البلــدان ،ج ،5ص.93

((( املجــد الديــن اجليــي :احــد العلــاء الشــافعية الكبــار وصفــه بعضهــم باحلكيــم وباملؤيــد بامللكــوت

مشــهورا بفلســفته ،للمزيــد :احلمــوي ،معجــم األدبــاء ،ج ،6ص2586؛ الذهبــي ،ســر
وكان
ً
االعــام ،ج ،15ص.375

((( بخــارى :مــن أعظــم مــدن بــاد مــا وراء النهــر وأجلهــا بينهــا وبــن جيحــون يومــان ،وهــي قريبــة
مــن مدينــة آمــل الشــط .للمزيــد :احلمــوي ،معجــم البلــدان ،ج /1ص .353
((( أخبار العلامء ،ص.220
((( آثار البالد ،ص.377

((( ريض الديــن النيســابوري :حممــد بــن عــي مــن أشــهر علــاء نيســابور وكان عاملــا باخلــاف
والتصــوف أخــذ عنــه علــاء مشــهورون مثــل الركــن العــرايف وركــن الديــن :للمزيــد :احلنفــي اجلواهر
املضيــة،ج،2ص.370
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 400عــامل فاضــل وكان الــرازي قــد تكلــم يف تلــك احللقــة واســتدل هلــم بمجموعــة
اســتدالالت جعلتهــم يتعجبــون مــن علمــه وآراءه.

كــا نقــل القزوينــي((( ،مناظــرات جــرت للــرازي يف بخــارى وبعــض مــدن مــا وراء

ـهورا قبــل وصولــه إليهــم ومناظرهتــم فيــا يتكلمــون
النهــر وأورد مــا يؤكــد أنــه كان مشـ ً
عليــه مــن كتــب ابــن ســينا.

وقــد ذكــر الــرازي رحلتــه ودخولــه لبــاد مــا وراء النهــر ومــا جــرى بينــه وبــن

أهلهــا مــن مناظــرات مــع األفاضــل واألعيــان(((.

وهنــاك إشــارة ذكرهــا احلمــوي((( أن رحلــة الــرازي إىل بخــارى كانــت ذات أهداف

ماليــة أكثــر ممــا هــي علميــة .إذ ذكــر انــه قصــد بخــارى للوصــول إىل بنــي مــازة((( حــوايل
عــام 580هـــ1184/م ،وأشــار القفطــي((( إىل فقــره يف هــذه املرحلة.

وبعــد عودتــه مــن هــذه الرحلــة التــي مل تـ ِ
ـأت بنتيجــة عــاد إىل الــري وهنــا توجــد

روايــة مشــكوك يف صحتهــا إذ أورد عــدد ممــن ترجــم لــه((( أن الــرازي التقــى فيهــا
((( آثار البالد ،ص.378

((( فتــح اهلل :مناظــرات الــرازي ،ص9-2؛ وقــد ورد أنــه تنقــل يف ســمرقند وخجنــد وغزنــه،
للمزيــد :فتــح اهلل ،مناظــرات ،ص.7
((( معجم األدباء ،ج ،6ص2586؛ ابن خلكان ،وفيات ،ج ،4ص.250

((( بنــي مــازة :هــم حــكام بخــارى آنــذاك وهــم ســادة احلنفيــة وفقهاؤهــا يف بخــارى وهلــم أثــر
يف األوضــاع السياســية مــع الســاجقة ،للمزيــد :ابــن االثــر ،الكامــل ،ج ،9ص-119ص،316

ج ،10ص.250

((( أخبار العلامء ،ص.220

((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء ،ج ،6ص2591؛ ابــن خلــكان ،وفيــات ،ج ،4ص250؛ الصفــدي،
الــوايف ،ج ،4ص.176
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بطبيــب ثــري لــه بنتــان فزوجهــا البنــي الــرازي وبعــد وفــاة هــذا الطبيــب أصبحــت
ثروتــه للــرازي فأصبــح الــرازي ثر ًيــا.

صحــت فمــن املفــروض أن تكــون تلــك
ويف هــذه الروايــة كثــر مــن الشــكوك ،وإن ّ

الثــروة ألبنــاء الــرازي وال تكــون للــرازي إال إذا كان وص ًيــا عليهــا لصغرمهــا مثـ ًـا.

وعــى الرغــم مــن صحــة هــذه الروايــة أو عدمــه فــإن الــرازي أصبــح ثر ًيــا

وصاحــب مماليــك كثــرة وعقــار ودواب((( ،ثــم ذهــب إىل بــاد مــا وراء النهــر قاصــدا

حــكام خــوارزم وحظــي عندهــم بمكانــة عاليــة جــدً ا وأصبــح مرب ًيــا البــن الســلطان

خوارزمشــاه وأصبــح مــن املقربــن منــه(((.

(((
جملســا علم ًيــا
ثــم توجــه الــرازي إىل هــراة وعقــد لــه حاكمهــا حســن بــن خرمــن
ً

را يف صــدر الديــوان وجعــل لــه يو ًمــا مشــهو ًدا حــره مجــع مــن األمــراء
ونصــب لــه منـ ً
والعلامء(((.

وبعــد هــذا رحــل إىل غزنــه((( حاكمهــا غيــاث الديــن الغــوري((( ،وكان غيــاث
((( الصفدي ،الوايف ،ج ،4ص178؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،ج ،43ص.217
((( القفطي ،أخبار العلامء ،ص.219

((( حســن بــن خرمــن ،حاكــم هــراة مــن قبــل الســلطان غيــاث الديــن الغــوري .للمزيــد :ابــن أيب
أصيبعــة ،عيــون ،ص462؛ العمــري ،مســالك ،ج ،9ص.120
((( ابن أيب أصيبعة ،عيون ،ص462؛ العمري ،املسالك ،ج،9ص.120

(((  .غزنــه :واليــة واســعة يف طــرف خراســان بينهــا وبــن بــاد اهلنــد وهــي بــاد افغانســتان
حاليا،للمزيــد :القزوينــي ،آثــار البــاد ،ص.428

((( غيــاث الديــن الغــوري :ســلطان الغــور وحاكمهــا مــع اخيــه شــهاب الديــن وكان لقبــه أوال
شــمس الديــن جعلــه عمــه احلســن بــن احلســن حاكــا عــى ســنجة ثــم أصبــح حاكــا عــى غزنــه
(ت599هـــ) وســنايت عــى تفصيــل وضعــه يف العــر الســيايس ،للمزيــد :ابــن االثــر ،الكامــل ،ج،9
ص191؛ ابــن الــوردي ،تاريــخ ،ج ،2ص.119
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الديــن يف عســكره يف (فريوزكــوة)((( ،وأمــر ببنــاء مدرســة علميــة للــرازي يف هــراة،
وخــاض الــرازي مناظراتــه احلــادة مــع كبــار الفرقــة الكراميــة((( ،وكان الغــور أكثرهــم

مــن الكراميــة فثــاروا عليــه ممــا ادى إىل اخراجــه مــن البــاد((( ،وبعدهــا عــاد الــرازي إىل
خــوارزم وقــام الســلطان خوارزمشــاه بإســكان الــرازي يف هــراة بعــد اســتيالئه عليهــا
وجعــل صدارهتــا للــرازي وكانــت هــذه الــدار مــن أعظــم دور هــراة(((.

وكانــت املجالــس العلميــة التــي عقدهــا هنــاك قــد حرضهــا حــكام الغــور واىل

جــواره مماليكــه مــن الــرك وهــم حيملــون الســيوف فــكان جملســه ذا هيبــة وعظمــة وكان
الســلطان الغــوري يأتيــه إىل جملســه هنــاك ويعضــه(((.

ســفريا إىل
وذهــب الــرازي برحلــة سياســة علميــة إىل اهلنــد إذ بعثــه خوارزمشــاه
ً

اهلنــد((( وقــد جتــول فيهــا و وصــف عبــادة أهلهــا وأحواهلــم(((.

((( فريوزكــوة :معناهــا اجلبــل االزرق وهــي قلعــة عظيمــة حصينــة يف جبــال غورســتان بــن هــراة
وغزنــه وهــي قلعــة ملــوك الغــور للمزيد:احلمــوي ،معجــم البلــدان،ج ،4ص218؛ ابــن عبــد احلــق،
مراصــد االطــاع ،ج،3ص.1051

((( الكراميــة :إحــدى أهــم فــرق املرجئــة وهــم أصحــاب حممــد بــن كــرام وهــم فرقــة كالميــة هلــا
حماججــات وآراء خالفــت هبــا الفــرق اإلســامية وكان ســكان الغــور أكثرهــم مــن الكراميــة للمزيــد:
األشــعري ،مقــاالت اإلســامني ،ص.141

((( ابــن االثــر ،الكامــل ،ج ،10أبــو الفــداء ،املختــر ،ج ،3ص ،96العمــري ،مســالك ،ص،27
ص.187

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ن ص466؛ ابن الفوطي ،جممع اآلداب،ج ،3ص.165
((( السبكي ،طبقات،ج ،8ص89؛ العمري ،مسالك،ج 9ص.120

((( احلموي ،معجم البلدان ،ج ،6ص2586؛ الصفدي ،الوايف ،ج ،4ص.176
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،18ص.362
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كــا زار مدينــة مــرو((( ،والتقــى فيهــا بكثــر مــن العلــاء وكان مــن ضمنهــم صاحب

كتــاب (الفخــري يف أنســاب الطالبيــن)((( ،الــذي ألفــه بطلــب مــن الــرازي ألنــه كان
راغ ًبــا بمعرفــة نســب ذريــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وســاه بالفخــري نســبة

للفخــر الــرازي الــذي طلــب منــه التصنيــف فســاه باســمه((( ،وكان املــروزي قــد ُســ ّـر
لطلــب الــرازي منــه هــذا األمــر وأكثــر مــن املديــح والثنــاء لــه(((.
ً
ومغمــورا بــل كان لــه هيبــة ووقــار يف
جمهــول
ومل يكــن الــرازي كســائر العلــاء
ً

األماكــن التــي حــل هبــا ،وكان ملجلســه هيبــة اذ كان مماليكــه حيــرون مــع الســيوف

والســاطني تــأيت إىل جملســه وكان يعظهــم ويذكرهــم باأليــام وعــدم دوامهــا وقــد
وجدنــا أن هــذه األولويــة التــي حظــي هبــا الــرازي عنــد ح ـكّام غزنــه تعــود إىل التشــابه

املذهبــي بــن الطرفــن فــإن هــؤالء احلــكام كانــوا شــافعيني أشــاعرة((( أمــا عــن حــكام

خــوارزم فإهنــم كانــوا حنفيــة وكانــوا حمبــن للعلــم وبنــوا مــدارس كثــرة يف بالدهــم(((.
وكذلــك فــإن وزيــر الســلطان خــوارزم شــاه كان شــافع ًيا حم ًبــا ملذهبــه وهــو (نظــام

(((
كبــرا ومدرســة عظيمــة يف
الديــن) وكان مهتــا بنــر مذهبــه وبنــى لذلــك جام ًعــا ً

((( مــرو :مــن اشــهر مــدن خراســان وأكثرمهــا خــرا ومهــا مــرو الــروذ و الشــاهجان ،للمزيــد:
القزوينــي ،آثــار البــاد ،ص ،456احلمــوي ،معجــم البلــدان ،ج ،5ص.113

((( اسامعيل بن احلسني بن حممد املروزي االزورقاين (ت بعد614هـ).

((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء،ج ،2ص654؛ ابــن الســاعي ،الــدر الثمــن ،ص ،306الصفــدي،
الــوايف ،ج ،9ص.67

((( املروزي الفخري ،ص5

((( السبكي ،طبقات ،ج ،8ص.61

((( ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،13ص.28

((( نظــام الديــن مســعود بــن عــي وزيــر الســلطان خــوارزم شــاه عــاء الديــن نكــش ،وكان حســن
الســرة قتــل ســنة 595هـــ ،للمزيــد :ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة ،ج ،13ص.28
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خــوارزم(((.
وهــذه مجيعهــا جتعلنــا نعلــل اهتاممهــم بالــرازي مــن بــاب التشــابه املذهبــي

واعطــاء واجهــة علميــة لدولتهــم وعدّ هــا راعيــة للعلــم والعلــاء ،كذلــك فــإن الــرازي

يف تلــك املرحلــة كان يمثــل رأس األشــاعرة وكبريهــا يف املــرق فهــو يتمتــع بمكانــة
علميــة ومنصــب دينــي جعلــه مقبـ ً
ـول عنــد احلــكام كــا أنــه كان يتبــع أســلوب عــدم

خصوصــا وان أولئك
التعــرض لسياســة الدولــة واحلــكام وهــذا مــا جعلــه أكثــر مقبوليــة
ً
الســاطني كانــوا أشــاعرة فهــذا كان يمثــل دعـ ًـا لســلطاهنم وتأييــدً ا حلكمهــم ومل ختلــوا

رحــات الــرازي مــن مكاســب ماديــة فقــد حصــل لــه مــن جهــة أولئــك احلــكام أمـ ً
ـوال
وجاهــا كبرييــن((( ،وهــذا يعــد ســب ًبا آخــر بعــدم تعرضــه للســلطة وتأييــده هلــا.
ً

((( ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،13ص.28

((( ابن الفوطي ،جممع اآلداب ،ج ،3ص165؛ اليافعي ،مرآة ،ج،4ص.8
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املبحث الثالث
شيوخه وتالميذه ومصنفاته
عنــد دراســة أي عــامل مــن علــاء املســلمني البــد مــن التعــرف إىل شــيوخ ذلــك

العــامل وتالمذتــه أيضــا فشــيوخه يمثلــون أساســه الفكــري وأصحــاب مبانيــه العقائديــة
والفكريــة وتالمذتــه هــم امتــداده الفكــري وهــم الواســطة لنقــل آرائــه يف حياتــه وبعــد

مماتــه فضــا عــن مصنفاتــه.

ً
أول :شيوخه:
ذكــر احلمــوي يف معجمــه((( انــه ســأل ولــد الفخــر الــرازي (ضيــاء اهلل عــي) فقــال

لــه« :عــى مــن قــرأ والــدك العلــوم فقــال لــه :ليــس لــه شــيخ مشــهور إال أنــه رحــل إىل
اذربيجــان((( وكان هبــا رجــل يقــال لــه جمــد الديــن اجليــي فقــرأ عليــه ثــم فتــح اهلل عليــه

ـرا واخــذ مــن الكتــب».
ً
فتحــا كبـ ً

إال أن الثابــت ان الــرازي تتلمــذ ً
أول عــى يــد والــده الشــيخ ضيــاء الديــن عمــر،

درس عــى يديــه الــكالم واألصــول وبعــد وفاتــه رحــل إىل بــاد ســمنان للقــاء كــال
الديــن الســمناين الــذي أخــذ عنــه اخلــاف واجلــدل ثــم رحــل إىل مراغــة لطلــب جمــد

((( احلموي ،معجم األدباء ،ج ،6ص2592؛ الفوطي ،جممع اآلداب،ج ،3ص.164

((( اذربيجــان :ناحيــة واســعة بــن قهســتان واران فيهــا مــدن كثــرة وقــرى وجبــال ومــن اشــهر مدهنا
(مراغــة) قصــة اذربيجــان ومدينــة أردبيــل للمزيــد :القزوينــي ،آثــار البــاد ،ص284؛ احلمــوي،

معجــم البلــدان ،ج ،1ص.128
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أيضــا(((.
الديــن اجليــي املعــروف بفلســفته وعلمــه بالــكالم ً
كــا تتلمــذ عــى يــد حممــود بــن عــي الــرازي احلمــي املتكلــم((( ،وهــذا الرجــل

يعــد مــن كبــار علــاء الشــيعة اإلماميــة ومصنفيهــم وقــد ترجــم لــه علامؤهــم وأورد

مصنفاتــه منهــا (التعليــق الصغــر) و(املنقــذ مــن التقليــد) و(املصــادر يف االصــول)
وغريهــا((( ،وقــد ذكــره ابــن حجــر يف ميزانــه((( ،انــه مــن علــاء اإلماميــة ولــه مناظــرات

مــع األشــاعرة وأنــه كان يتعاطــى بيــع احلمــص املســلوق ثــم تركــه واشــتغل بالعلــم ولــه
مخســون ســنة وأخــذ عنــه الــرازي.

كذلــك أورد احلمــوي((( إشــارة غــر مؤكــدة حــول تعلم الــرازي عىل يــد (الطبيس)

(((

صاحــب احلائر يف علــم الروحاين.

ومل نجــد يف املصــادر التــي اطلعنــا عليهــا أي شــيخ آخــر للــرازي غــر انــه اعتمــد

عــى مصــادر متعــددة يف آراءه ومصنفاتــه.

ً
ثانيا :تالميذه
كان لشــهرة الــرازي أثرهــا يف كثــرة تالميــذه فــورد انــه حــوايل ثالثامئــة تلميــذ كانــوا

يســرون معــه اذا مشــى وعنــد حلقــة الــدرس جيلــس تالميــذه إىل جانبــه عــى شــكل

طبقــات ،فالطبقــة األوىل هــم أكثــر تالميــذه علـ ًـا ثــم إىل جانبهــم األقــل منهــم وســائر
((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء،ج ،6ص2586؛ الســبكي ،طبقــات ،ج ،8ص86؛ ابــن كثــر ،طبقات
الشــافعيني ،ص778؛ ابــن قــايض شــهبة ،طبقــات ،ج ،2ص65؛ اليافعي ،مــرآة ،ج ،4ص.8

((( ابن نارص الدين ،توضيح املشتبه،ج ،3ص314؛ ابن حجر ،تبصري املنتبه ،ج ،2ص.515
((( البحراين ،لؤلؤة البحرين ،ص332؛ اخلوانساري ،روضات اجلنات ،ج ،7ص.154
((( ابن حجر ،لسان امليزان ،ج ،5ص.317

((( معجم البلدان،ج ،6ص2586؛ الصفدي ،الوايف ،ج ،4ص.176
((( مل أعثر عىل ترمجة له.

الفصل األول :الفخر الرازي حياته وعصره

51

النــاس بعدهــم(((.
وكان تالميــذه يباحثــون مــن يتكلــم يف يشء مــن العلــوم فــإن اشــكل ذلــك عــى

كبــار تالميــذه فانــه يتدخــل يشــاركهم فيــا اشــكل عليهــم((( .وكان التالميــذ يقصدونــه

مــن خمتلــف البلــدان لطلــب العلــم والتتلمــذ عــى يديــه عــى اختــاف مذاهبهــم
وعلومهــم(((.

وكان حيــر جملســه أربــاب املقــاالت واملذاهــب ،ويســألونه حتــى أ ّثــر يف كثــر

مــن الكراميــة ورجعــوا عــن مذهبهــم((( .ومل يقتــر جملســه عــى طلبــة العلــم ،بــل كان
حيــره األمــراء وامللــوك والــوزراء والعلــاء والفقــراء وســائر النــاس(((.

وان ملجلســه هيبــة وعظمــة فــكان يعــظ الســاطني وينصحهــم((( ،وكان وقـ ًـرا مها ًبــا

فــكان ملجلســه جاللــة عظيمــة وكان يتعاظــم حتــى عــى امللــوك(((.

وهنا سنذكر أشهر تالميذ الرازي الذين ثبت أهنم تتلمذوا عىل يديه وهم:
-1شــمس الديــن قــايض القضــاة :أمحــد بــن خليــل بــن ســعادة قــايض القضــاة

بالشــام شــافعي املذهــب ولد ســنة 583هـ1186 /م ،ســافر إىل خراســان وقــرأ األصول
والــكالم عــى الفخــر الــرازي(((.

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص462؛ العمري ،مسالك ،ج ،9ص.113
((( املصدر نفسه ،ص.462

((( احلموي ،معجم األدباء ،ج،6ص2586؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،ج43؛ ص.212
((( احلموي ،معجم األدباء ،ج ،6ص2586؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،ج،43ص.212
((( ابن كثري ،البداية والنهاية نج،13ص.66

((( ابن االثري ،الكامل،ج،10ص218؛ أبو الفداء ،املخترص ،ج ،3ص.106
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص462؛ العمري ،مسالك،ج ،9ص.113
((( الصفدي ،الوايف ،ج،6ص.232
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-2رساج الديــن األرمــوي :حممــود بــن أيب بكــر (ت682هـــ1283/م) مــن اشــهر

تالميــذ الفخــر الــرازي ،اصلــه مــن ارميــة((( ،وســكن دمشــق وتــويف يف قونيــة((( لــه
مــن التصانيــف (مطالــع األنــوار) ،ولــه رشح عــى كتــاب املحصــول للــرازي أســاه

(التحصيــل مــن املحصــول)(((.

 -3شــمس الديــن اخلرسوشــاهي :عبــد احلميــد بــن عيســى بــن عمريــة ّ
علمــة فقيــه

متكلــم ولــد بخرسوشــاه((( عــام (580هـــ1183/م) تتلمــذ عــى يــد الفخــر الــرازي
وباألخــص علــم الــكالم وأصبــح مــن املــع العلــاء وأبرزهــم((( وأصبــح امللــك املعظــم

ابــن امللــك العــادل بــن أيــوب صاحــب الكــرك يــردد إىل جملســه وتتلمــذ عــى يديــه

(((

تويف652هـــ1254/م) ولــه مــن الكتــب (خمتــر كتــاب املهــذب) يف الفقــه عــى مذهب
الشــافعي وخمتــر (كتــاب الشــفا البــن ســينا) وتتمــة كتــاب اآليــات البينــات للفخــر

الــرازي(((.

الش ّفيــة ببغــداد
-4تــاج الديــن األرمــوي :حممــد بــن حســن الشــافعي مــدرس ّ

صحــب الــرازي وبــرع يف العقليــات وكان لــه حشــمة وجــاه وكان ثر ًيــا لــه مماليــك
((( أرميــة :مدينــة قديمــة يف اذربيجــان بينهــا وبــن بحــرة ارميــة نحــو ثالثــة اميــال أو اربعــة والنســبة
إليهــا ارمــوي للمزيد:احلمــوي ،معجــم البلــدان ،ج ،1ص.159

((( قونيــة :مــن اعظــم مــدن اإلســام بالــروم وكانــت مســكن ملــوك الــروم ســابقا وهــي التــي بنــي
عــى اخالهلــا مدينــة القريوان.للمزيــد :احلمــوي ،معجــم البلــدان ،ج ،4ص.415

((( السبكي ،طبقات ،ج ،8ص371؛ ابن خلدون ،تاريخ ،ج ،1ص.577

((( خرسوشــاه :قريــة بينهــا وبــن مــرو فرســخان .للمزيــد :ابــن عبــد احلــق ،مراصــد االطــاع ،ج،1
ص.467

((( ابن قايض شهبة ،طبقات،ج ،2ص.108
((( ابن العربي ،تاريخ ،ص.254

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.648
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وخــدم صنــف كتــاب (التحصيــل) ولــه مناظــرات معروفــة (ت653هـــ1255/م)(((.
 -5أفضــل الديــن اخلونجــي :حممــد بــن نامــا وار بــن عبــد امللــك فيلســوف متكلــم

بــارع ولــد ســنة 590هـــ1193/م ودرس الفلســفة واملنطــق عــى الفخــر الــرازي لــه مــن
الكتــب (كشــف األرسار) يف الطبيعــي (املوجــز) و(رشح مقالــة البــن ســينا) ويل القضــاء

بمــر بعــد عــزل العــز بــن ســام ،تــويف عــام (642هـــ1244/م)(((.

-6اثــر الديــن االهبــري :املفضــل بــن عمــر بــن املفضــل الســمرقندي مــن كتبــه

ـرزا يف العلــوم لــه اشــتغال باحلكمــة
(تنزيــل االفــكار) و (هدايــة احلكمــة) كان امامــا مـ ً
والطبيعيــات((( ،تــويف عــام (663هـــ1264/م)(((.

-7زيــن الديــن الكــي :عبــد الرمحــن بــن حممــد مــن كبــار تالميــذ الــرازي الــذي

ورد أنــه كان قريــب اجللــوس منــه عنــد الــدرس((( مــن تصانيفــه (املعيــار) رشح تنزيــل
األفــكار يف املنطــق(((.

-8قطــب الديــن املــري :أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي الســلمي أصلــه مــن

بــاد املغــرب ثــم انتقــل إىل مــر وســافر إىل بــاد املــرق وكان طبي ًبــا ولــه كتــب

هبــذا املجــال منهــا (رشح كليــات القانــون) قتلــه املغــول عنــد دخوهلــم إىل بــاد العجــم
((( الصفدي ،الوايف ،ج ،2ص261؛ ابن كثري ،طبقات الشافعني ،ص.877

((( ابــن أيب اصيبعــة ،عيــون ،ص586؛ ابــن امللقــن ،العقــد املذهــب ص462؛ ابــن حجــر ،رفــع
االرص ،ص.421

((( أبــو الفــداء ،املختــر ،ج ،3ص170؛ الــزركيل ،األعــام ،ج،7ص.279؛ كحالــة ،معجــم
املؤلفــن،ج،12ص.315

((( أبو الفداء ،املخترص ،ج،3ص170
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.462

((( البغدادي ،هدية العارفني ،ص.524
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عام618هـــ1221/م(((.
 -9شــهاب الديــن النيســابوري ورد أنــه مــن كبــار تالميــذ الــرازي وكان قريــب

اجللــوس مــن الــرازي يف درســه(((.

 -10حممــد بــن مســعود بــن أيب يعــى املالينــي اهلــروي أديــب لغــوي حســن املعرفــة

باللغــة واألدب وهــو مــن الكراميــة ولــه يف الزهــد شــعر حســن((( ،وقــد قــال يصــف
جملــس الــرازي عندمــا عاتبــه النقطاعــه
وجملسك البحر وإين أمرؤ

ال أحسن السبح فأخشى الغرق(((.

 -11ابراهيــم بــن أيب بكــر بــن عــي األصفهــاين ،تلميــذه الــذي أمــى عليــه وصيتــه

عنــد وفاتــه(((.

وهــؤالء هــم املشــهورين مــن تالميــذ الــرازي والذيــن حصلنــا هلــم عــى ترمجــة يف

كتــب التاريــخ والرتاجــم وكــا ذكرنــا أن بعضهــم كان خمال ًفــا لــه يف مذهبــه لكنــه درس
عنــده علـ ًـا معينًــا وعــاد إىل بــاده ،وهــذا يــدل عــى مــدى الشــهرة والصيــت الــذي جنــاه
الــرازي يف عــره حتــى جعــل طــاب العلــم يأتونــه مــن أقــايص البقــاع للتتلمــذ عنــده
والنهــل مــن علومــه.

((( ابــن أيب اصيبعــة ،عيــون ،ص471؛ الصفــدي ،الــوايف ،ج ،6ص46؛ الســيوطي ،حســن
املحــارضة ،ج ،1ص.540

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.462
((( الصفدي ،الوايف ،ج ،5ص.15

((( السيوطي ،بغية الوعاة،ج ،1ص.246

((( ابــن أيب اصيبعــة ،عيــون ،ص466؛ الذهبــي ،تاريــخ اإلســام ،ص ،43ص222؛ ابــن كثــر،
طبقــات الشــافعني ،ص.781
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ً
ثالثا :آراء العلماء فيه
ُمــدح الفخــر الــرازي مــن قبــل أكثــر العلــاء ومــن خمتلــف املذاهــب إال أنــه لقــي

بعــض القــدح مــن قبــل علــاء آخريــن وســنذكر آراء الطرفــن يف حقــه.

 -1القزوينــي (((صاحــب كتــاب (التدويــن يف أخبــار قزويــن) قــال عنــد ترمجتــه لــه:

«صاحــب اليــد الطــوىل يف أصــول الــكالم وعلــوم األوائــل وآخــر التــرف والتصنيــف
واالعــراض عــى احلكــاء واملتكلمــن ...اعــرف أهــل العــر لــه بالتربيــز والتقــدم يف

الفنون».

 -2ياقــوت احلمــوي يف املعجــم(((« :احلكيــم األديــب املتكلــم املفــر فريــد دهــره

ونســج وحــده فخــر الديــن».

-3ابن االثري يف الكامل (((« :إمام الدنيا يف عرصه».
-4ابــن املطهــر احلــي ((( قــال عنــه عندمــا وردتــه أســئلة مــن شــخص اجــازة بروايــة

كتبــه وكتــب أبيــه نصــر الديــن الطــويس وقــال مجيــع مصنفــات أفضــل املتاخريــن فخــر
الديــن الــرازي عــن والــدي عــن نجــم الديــن عــن أثــر الديــن األهبــري(((.

-5الصفــدي :اجتمــع لــه مخســة أشــياء مــا مجعهــا اهلل لغــره فيــا علمتــه مــن أمثالــه
((( القزويني ،التدوين،ج،1ص.477

((( احلموي ،معجم األدباء،ج ،6ص.2586
((( ابن االثري ،الكامل،ج،10ص.275

((( ابــن املطهــر :حممــد بــن احلســن بــن يوســف بــن املطهــر احلــي عالمــة زمانــه واشــهر علــاء عــره،

لــه مــن التصانيــف يف شــتى العلــوم ولــد ســنة 648هـــ وتــويف عــام 726هـــ .للمزيــد :القمــي ،الكنــى
واأللقــاب ،ج ،2ص.477

((( العالمة احليل ،أجوبة املسائل املهنائية ،ص.162
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وهــي ســعة العبــارة يف القــدرة عــى الــكالم وصحــة الذهــن واالطــاع الــذي ماعليــه
مزيــد واحلافظــة املســتوعبة والذاكــرة التــي تعينــه عــى مــا يريــده يف تقريــر األدلــة وكان
فيــه قــوة جدليــة ونظــره دقيــق وكان عار ًفــا بــاألدب(((.

-6ابــن كثــر ،قــال عنــه« :كان يقــرر الشــبهة مــن جهــة اخلصــوم بعبــارات كثــرة

وجيــب عــن ذلــك بأدنــى اشــارة»((( ،كــا قــال ايضــا« :كان يصحــب الســلطان وحيــب
الدنيــا ويتســع فيهــا اتســا ًعا زائــدً ا وليــس ذلــك مــن صفــة العلــاء»(((.

 -7الــداوودي املالكــي قــال« :امــام وقتــه يف العلــوم العقليــة وامــد األئمــة يف العلوم

الرشعيــة صاحــب املصنفــات املشــهورة والفضائــل الغزيــرة املذكــورة وأحــد املبعوثــن
عــى رأس املائــة السادســة لتجديــد الديــن»(((.

-8املحقــق الدامــاد :قــال عنــد ذكــره لتفســر ســورة االخــاص إذ أورد قــوال

للــرازي فقــال« :التفســر الكبــر لعالمــة العلــاء اجلمهوريــة وإمامهــم فخــر الديــن
الــرازي»(((.

-9ابــن حجــر يف ميزانــه :نقــل عــن املغاربــة »:اهنــم يقولــون عنــه« :يــورد الشــبهة

نقــدً ا وحيلهــا نســيئة»(((.

((( الصفدي ،الوايف،ج ،4ص.176

((( ابن كثري ،البداية والنهاية،ج،13ص.55
((( املصدر نفسه،ج ،13ص.66

((( الداوودي ،طبقات املفرسين،ج،2ص215
((( الداماد ،شارع النجاة ،ص.14

((( ابن حجر ،لسان امليزان،ج،4ص.427
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ً
رابعا :مصنفاته
اهتــم الفخــر الــرازي بالتصنيــف يف خمتلــف العلــوم والفنــون وكان هلــذه املصنفــات

أمهيــة كبــرة ممــا دفــع النقــاد والعلــاء رش ًقــا وغر ًبــا باالهتــام فيهــا فأخــذوا يطرحــون
آرائهــم وتعليقاهتــم ورشوحهــم عــى آراءه التــي طرحهــا يف كتبــه.

ـرا فقــال احلمــوي« :ورزق اإلمــام فخــر الديــن الــرازي
وقــد ُمدحــت مصنفاتــه كثـ ً

الســعادة العظمــى يف تصانيفــه وانتــرت يف اآلفــاق وأقبــل النــاس عــى االشــتغال هبــا
ورفضــوا كتــب األقدمــن» (((.وقــال ابــن خلــكان(((« :كل كتبــه مفيــدة وانتــرت

تصانيفــه يف البــاد ورزق ســعادة عظيمــة بــن العبــاد فــإن النــاس اشــتغلوا هبــا».

وهــذا مــا يؤكــد أمهيــة تلــك الكتــب ورسعــة انتشــارها يف البلــدان فاحلمــوي املتــوىف

626هـــ1228/م ذكــر أن هــذه املصنفــات قــد انتــرت يف اآلفــاق حتــى وصلــت إىل

بــاد األندلــس وقرأهــا طــاب العلــم((( ،وأمــا عــا أورده الــرازي مــن آراء ومناقشــات
فلســفية وكالميــة فإنــه قــال يف وصيتــه« :وأمــا الكتــب العلميــة التــي صنفتهــا أو

اســتكثرت مــن إيــراد الســؤاالت عــى املتقدمــن فيهــا فمــن نظــر يف يشء منهــا فــإن

طابــت لــه الســؤاالت فليذكــرين يف صالــح دعائــه عــى ســبيل التفضيــل واالنعــام واال
فليحــذف القــول الــيء فــاين مــا أردت اال تكثــر البحــث وتشــحيذ اخلاطــر واعتــادي

فيــه عــى اهلل»(((.

وقــول الــرازي هــذا واضــح يف بيــان آرائــه فهــو يرشــد املهتمــن يف كتبــه إىل أخــذ مــا
((( احلموي ،معجم البلدان،ج،6ص2586؛الصفدي ،الوايف ،ج،4ص.76
((( وفيات،ج،4ص249؛ اليافعي ،مرآة ،ج،4ص.7

((( ابن اخلطيب ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة،ج،4ص.334
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص468
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ـخصا
يرونــه مفيــدا وتــرك مــا ال ينفعهــم مــن تلــك اآلراء وهــذا يــدل عــى أنــه مل يلــزم شـ ً

يف رأيــه ومل يعــد رأيــه حجــة عــى مــن يتبعــه وهــذا األمــر يعــد ميــزة للــرازي يف جمــال
بحثــه وتصنيفــه.

وللــرازي طريقــة خاصــة يف طــرح املســألة ومناقشــتها وقــد مــدح يف هذا األمــر فقيل

يف ذلــك« :يذكــر املســألة ويفتــح بــاب تقســيمها ،وقســمة فــروع ذلــك التقســيم ويســتدل

بأدلــة الســر و التقســيم فــا يشــذ منــه عــن تلــك املســألة فــرع هلــا بــه عالقــة فانضبطــت
لــه القواعــد وانحــرت معــه املســائل»(((.

وأشــار آخــرون إىل أنــه أول مــن أوجــد هــذا الرتتيــب يف البحــث((( ،واحلقيقــة أن

أســلوبه هــذا متطــور و قريــب إىل أســاليب البحــث احلديثــة وقــد وجدنــا ذلــك واضحــا
يف تفســره (((.

أمــا عــن عــدد هــذه املصنفــات فقــد اختلــف يف عددهــا ونتيجــة لكثرهتــا فــإن

بعضهــم قــد بالــغ يف عددهــا فقــال ابــن الســاعي((( مــا يزيــد عــى مائتــي مصنــف.
وممــا يالحــظ عــى مصنفــات الــرازي أنــه صنــف بعضهــا للحــكام والعلــاء ومثــال

ذلــك كتــاب (أســاس التقديــس) وهــو رســالة يف علــم الــكالم الــذي صنفــه كهديــة

للســلطان ســيف الديــن أيب بكــر أيــوب امللــك األيــويب (ت615 :هـــ1218/م)(((،
((( احلموي ،معجم األدباء،ج ،6ص2586؛ ابن خلكان ،وفيات،ج،4ص.249

((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء ،ج ،6ص2586؛ الذهبــي ،تاريــخ اإلســام ،ج ،43ص215؛
الصفــدي ،الــوايف ،ج ،4ص.176

((( تفســر قولــه تعــاىل بســم اهلل الرمحــن الرحيــم ومناقشــته مســائله ،ج ،1ص ،100كذلــك نجــد
هــذه الطريقــة يف غريهــا مــن املباحــث يف تفســر اآليــة -35البقــرة ،ج ،3ص.451

((( اجلامع املخترص،ج،9ص.307

كثــرا مــن
((( تــوىل احلكــم بعــد أخيــه صــاح الديــن وخصصــت لــه مــر والشــام وحــرر ً
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فقــال يف مقدمــة ذلــك الكتــاب« :أردت أن احتفــه بتحفــة ســنية وهديــة فرضيــة فأحتفــه

هبــذا الكتــاب الــذي ســميته بــــ (أســاس التقديــس)»((( ،وقــام الســلطان األيويب بإرســال
ألــف دينــار للفخــر الــرازي هديــة عــن الكتــاب(((.

كذلــك صنــف كتــاب (الرباهــن البهائيــة) باللغــة الفارســية لألمــر هبــاء الديــن

ســام((( وذلــك ســنة 602هـــ1204/م((( .كــا صنــف (األحــكام العالئيــة يف األعــام
الســاوية) ولــه اســم آخــر (االختبــارات العالئيــة) للســلطان اخلوارزمــي عــاء الديــن

تكــش (خــوارزم شــاه)(((.

وهــذا األمــر إن دل عــى يشء إنــا يــدل عــى أنــه كان خاض ًعــا يف آرائــه إىل رغبــات

احلــكام وأهوائهــم فهــو يصنــف بــا ال يتعــارض مــع معتقــد الســلطان ورأيــه ،فليــس

معقـ ً
ـول أن يكتــب فيهــا مــا يتعــارض مــع أفــكار احلاكــم ومعتقده،ســيام وأنــه يعيــش

يف كنــف تلــك الدولــة ويف ظــل الســلطان ،بــل وكان منعــا ولــه مكانتــه واحرتامــه يف
دولتهــم بــل وأنــه كان ثر ًّيــا وصاحــب أحــوال وممتلــكات وكــا ذكرنــا أنــه قــد أتــاه مــن
بعضــا منهــا كهديــة للحــكام وهــي وســيلة
جانبهــم أمــوال طائلــة كذلــك فقــد صنــف ً

جلنــي األمــوال وكســب جانــب احلــكام ووســيلة لنــر األفــكار واآلراء التــي يتبناهــا يف
القــاع مــن أيــدي االفرنــج تــويف يف عالقــن عام615هـــ ،للمزيــد :ابــن األثــر ،الكامــل ،ج،10
ص-326ص.327

((( الرازي ،اساس التقديس،ص.13
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.470

((( هبــاء الديــن ســام بــن حممــد بــن مســعود بــن احــت غيــاث الديــن وشــهاب الديــن الغوريــان وكان
هــذا حيكــم باهيــان تابعــا للغوريــن ولــه حــروب كثــرة مــع القــرة خطائــن ســيطر فيهــا عــى كثــر مــن

مدهنــم مثــل بلــخ وغريهــا للمزيــد :ابــن االثــر ،الكامــل ،ج ،10ص.153

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص470؛ حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،2ص.1198
((( ابن أيب أصيبعة ،عيون ،ص ،470القنوجي ،ابجد العلوم ،ص.253
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بــاد بعيــدة عنــه مثــل مــر وزيــادة يف شــهرته يف أوســع رقعــة كــا كانــت متثــل مــردو ًدا
ماد ًيــا لــه ،إذ ُذكــر أنــه حصــل عــى (ألــف دينــار) مــن الســلطان األيــويب هديــة عــن كتابه،
ويظهــر مــن هــذا أنــه كان عــى عالقــة باحلــكام ومعرفــة هبــم يف البــاد اإلســامية فهــو
يســكن يف بــاد املــرق ويف مرحلــة تصنيفــه هلــذه الكتــب كان متنقــا مــا بــن خــوارزم

وهــراة وغزنــه وباميــان وملــك االيوبيــن يف مــر فلعلــه كان عــى عالقــة مــع ذلــك

احلاكــم فكيــف هيديــه كتا ًبــا عقائد ًيــا مهـ ًـا دون أن يكــون بينهــا أدنــى عالقــة.

وقــد قدمنــا عــى مجــع مــا ورد مــن تصانيفــه يف املصــادر التــي اطلعنــا عليهــا يف

جــدول منفــرد(((.

((( ينظر ملحق ،رقم -1-

املبحث الرابع
عصره السياسي وعالقته حبكام االمارات اإلسالمية
عــاش الفخــر الــرازي يف القــرن الســادس اهلجــري وبدايــة القــرن الســابع يف املــدة

مابــن عــام (544هـــ 606-ﻫ1149/م1209-م) وهــذه احلقبــة مــن أهــم حقــب
التاريــخ سياســ ًيا وأكثرهــا خطــورة نتيجــ ًة ملــا وصلــت إليــه الدولــة اإلســامية مــن

ضعــف وانقســام وتدهــور واضــح اذ متثــل هــذا باألنظمــة السياســية التــي ظهــرت عــى
يت وبعضهــا مل يكــن لــه صلــة
شــكل دويــات وامــارات مســتقلة التــي متتعــت بحكـ ٍم ذا ٍّ

بمؤسســة اخلالفــة وهــذا األمــر أدى إىل التناحــر والتنــازع مــا بــن تلــك االمــارات مــن
اجــل الســيطرة وتوســعة النفــوذ وفــرض هيمنتهــا عــى مــن جياورهــا مــن الدويــات

كــا أن الدولــة اإلســامية كانــت ختــوض حرو ًبــا داميــة مــع الصليبيــن يف الغــرب التــي
متثلــت بحركــة االســرداد الغــريب ملــا وقــع حتــت ســيطرة املســلمني يف القــرون املنرصمــة
وســنأيت عــى بيــان األوضــاع العامــة لعــره الســيايس.

ً
أول :مؤسسة اخلالفة
كانــت مؤسســة اخلالفــة متمثلــة بشــخص اخلليفــة الــذي كان يمثــل هيبــة الدولــة

وســطوهتا ،وهــذه املؤسســة أبــان عــر الــرازي كانــت متــر بحالــة مــن االضطــراب

والــراع املســتمر عــى الســلطة وهيمنــة القــوى الدخيلــة املتمثلــة بســيطرة االتــراك

الســاجقة عــى مؤسســات الدولــة وحتكمهــم باحلاكــم وفــرض أوامرهــم عليــه ومل يكــن
احلاكــم إال أداة بأيدهيــم وال تتعــدى ســلطته أســوار بغــداد ومثـ ً
ـال عــى هــذا الضعــف مــا
61
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رواه الســيوطي((( عــن اخلليفــة املقتفــي ألمــر اهلل (530هـ555-هـــ1160-1135/م)

ان الســاجقة بايعــوه عــى اال يكــون عنــده خيــل وال آلــة ســفر.

وهــم هبــذا جعلــوا اخلليفــة جمــر ًدا مــن كل مســؤولياته وهــم قــادرون عــى قتلــه إال

إهنــم عــى مــا يبــدو أبقــوه ليمثــل الســلطة الروحيــة اجتــاه النــاس حتــى يتمكنــوا مــن

كســب اســتقرار العامــة وعــدم ثورهتــم عــى الســاجقة ألن النــاس تــرى يف شــخص
اخلليفــة منصبــا إهل ًّيــا نبو ًّيــا فرتكــوه ليقــوم بتمثيــل هــذا الــدور.

لكــن اخلالفــة مــع مــا تعانيــه مــن وضعــف واهنيــار ،وتســلط الــرك إال أهنــا

أصبحــت حتــاول اســتعادة هيبتهــا مــن جديــد ،ومثــال ذلــك مــا قــام بــه املقتفــي عــام

(543هـــ1148/م) مــن مواجهــة احلملــة اهلجوميــة التــي قادهــا األمــر عــي بــن
دبيــس((( ،التــي قاومهــا املقتفــي بنجــاح ومتكــن مــن اظهــار اخلليفــة بمظهــر القــوة وكان

هــذا بمســاعدة عامــة النــاس الذيــن وقفــوا معــه يف مقاومــة الســاجقة واألمــر ابــن
دبيــس إذ حتالــف الطرفــان لكــن املقتفــي متكــن مــن التغلــب عليهــم يف وقعــة النهــروان

(543ﻫـ1148 /م)(((.

وهــذا األمــر يعنــي وقــوف اخلليفــة بوجــه األتــراك وعصياهنــم وروض ســلطتهم،

كــا كان للمســتنجد بــاهلل (555هـــ1160/م1170-م) أثـ ٌـر يف اســتعادة هيبــة احلكــم
فــكان أول هــذه التوجهــات هــي توجهــه نحــو االمــارة املزيديــة يف احللــة فشــن محلــة

((( السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص.310

((( عــي بــن دبيــس :أبــو احلســن االســدي أمــر العــرب صاحــب االمــارة املزيديــة يف احللــة كان

شــجاعا جــوادا تــويف عــام 545ه بموتــه انقرضــت االمــارة وقيــل ســقي الســم عــن طريــق طبيبــه
للمزيــد :الصفــدي ،الــوايف ،ج ،21ص71؛ الــزركيل ،االعــام ،ج ،4ص.287

((( ابن القالنيس ،تاريخ دمشق ،ص.469
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عليهــم عــام (558هـــ1162/م) وقتــل منهــم حــوايل أربعــة آالف قتيــل((( ،كــا قــام

باختــاذ وزراء أقويــاء وحماســبة املفســدين ومتابعــة أحــوال العامــة(((.

كذلــك شــهدت هــذه احلقبــة ضعــف دولــة جمــاورة للدولــة العباســية وهــي الدولــة

الفاطميــة يف مــر ومــن ثــم زواهلــا عــام (567هـــ1171/م)((( ،التــي كان زواهلــا يف
آخــر ســني املســتنجد.

ومــع هــذه املحــاوالت ظــل االتــراك مســيطرين عــى الدولــة حتــى جمــيء النــارص

لديــن اهلل (622-575هـــ1325-1127/م) فــكان عهــده عهد قــوة وانتعاش للدولة
خصوصــا وان عــره شــهد فرا ًغــا سياسـ ًيا وروح ًيــا
ـرا مــن هيبــة اخلالفــة
ً
فاســتعاد كثـ ً
يف العــامل اإلســامي إذ زالــت الدولتــن األمويــة يف األندلــس والفاطميــة يف مــر وهــذا

مــا جعــل االنظــار تتوجــه نحــوه وتعــده اخلليفــة الوحيــد يف الســاحة السياســية ويف

عهــده ضعــف الصليبيــون وأصبحــت مــر تابعــة لدولــة العباســيني وأصبــح خيطــب

لــه مــن قبــل األيوبيــن(((.

كذلــك شــهدت اخلالفــة أهــم انقــاب ســيايس عــى الســاجقة يف عهــده

وذلــك عام590هـــ1193/م ،إذ متكــن مــن التحالــف مــع الســلطان خــوارزم شــاه

596هـــ1199/م ،وحــاول أن يفــرض ســيطرته عــى اخلليفــة النــارص إال أن األخــر
رفــض ذلــك وأمــر هبــدم دار الســلطنة التــي كانــت للســاجقة((( .وامتــدت ســلطة

((( ابن االثري ،الكامل ،ج ،9ص.303

((( ابن القالنيس ،تاريخ دمشق ،ص.510
((( ابن االثري ،الكامل ،ج،9ص.364

((( ابن املظفر ،مضامر احلقائق ورس اخلالئق،ص،4شاكر ،الدولة العباسية،ج،2ص.313
((( ابن االثري ،الكامل،ج ،10ص ،128شاكر ،الدولة العباسية ،ص.314
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اخلالفــة إىل مــدن املــرق اإلســامي ودانــت املاملــك للخالفــة(((.
ويف ضــوء مــا ذكرنــاه يتضــح أن الدولــة العباســية إبــان عهــد النــارص اســتعادت

نشــاطها وعنفواهنــا وأصبحــت ذات قــوة وســيادة داخل ًيــا وخارج ًيــا.

ثانيا :األوضاع السياسية لبالد املشرق اإلسالمي
عــاش الفخــر الــرازي يف بــاد املــرق اإلســامية منــذ مولــده حتــى وفاتــه وقــد

تنقــل يف مدهنــا وعــاش يف إماراهتــا زما ًنــا وقــد شــهد الــرازي قيــام عــدد مــن إمــارات
املــرق وشــهد حروهبــا وخالفاهتــا ومــن أهم اإلمــارات التــي عارصها الــرازي الدولة
الســلجوقية (590-447هـــ1152/م1192-م) ،كــا عــارص اإلمــارة اخلوارزميــة

(612-490هـــ1230-1096/م) ،والدولــة الغوريــة (612-543هـــ-1148/
1215م) ،التــي ســقطت عــى يــد اخلوارزميــن(((.

اثــر يف قيــام هــذه االمــارات فقــد نشــأت يف مرحلــة
وقــد كان للدولــة العباســية ٌ

الضعــف وتســلط الــرك ممــا ســهل هلــذه اإلمــارات أن تعلــن حكمهــا مــن دون خــوف

مــن اخلالفــة كذلــك فــإن هتــاون اخللفــاء يف املرحلــة الســابقة هلــذا التاريــخ ســهل قيــام
امــارات مســتقلة عــن اخلالفــة ،فاخلليفــة كان يكتفــي بوالئهــم الشــكيل ودفعهــم األموال

إىل أن ظهــرت إمــارات قويــة أصبــح هلــا جيــش وكيــان ســيايس خــاص هبــا وخزائــن
جتبــي هلــا األمــوال والرضائــب لكنهــا كانــت تعيــش حالــة الــراع والتمــدد الســلطوي
وفــرض الســيطرة عــى مــن جياورهــا مــن اإلمــارات.

ردحــا مــن حياتــه حتــت احلكــم الســلجوقي فهــو مــن أبنــاء مدينــة
عــاش الــرازي ً

الــري ،وأبــوه عــاش فيهــا و ُلقــب بـ(خطيــب الــري) وكانــت الــري إبــان تلــك احلقبــة
((( ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج،13ص15
((( ابن االثري ،الكامل ،ج ،10ص.293
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حتــت حكــم الســاجقة الذيــن متكنــوا مــن بســط نفوذهــم عــى أغلــب بــاد املــرق
فخضعــت هلــم الــري وخراســان وأجــزاء مــن بــاد مــا وراء النهــر(((.

وقــد وقعــت الــري حتــت حكــم الســاجقة حتــى تــوىل أمرهــا (إينانــج)((( عــام

(548هـــ1145/م) ومتكــن مــن حكمهــا بقــوة وضــم مــا جاورهــا مــن البلدان واســتدر
رضــا الســاطني الســاجقة بــا أرســله هلــم مــن هدايــا معلنًــا اعرتافــه هبــم وأخــذ يســيطر

عــى املــدن إىل أن قــوي ســلطانه وأصبــح عســكره عــرة آالف مقاتــل(((.

وكانــت هنــاك وقعــات كثــرة بــن اينانــج والســاجقة وكانــت الــري ميدا ًنــا لتلــك

الوقعــات إىل عام564هـــ1168/م ،اذ اصبحــت الــري حتــت حكــم ايلدكــز((( بعــد قتــل
اينانــج ،فلــم يبـ َـق هبــا بــل والهــا إىل عاملــه وعــاد إىل مهــذان((( .وتفــرق غلــان اينانــج يف
البلــدان((( .وبقيــت الــري حتــت حكــم أرسة ايلدكــز إىل أن عــادت إىل ســيطرة الســاجقة

عــام (588هـ1192/م)(((.

((( شاكر ،الدولة العباسية،ص230

((( اينانــج :أحــد مماليــك الســلطان الســلجوقي ســنجر متكــن مــن الســيطرة عــى الــري عــام 548هـــ

وبقــي هبــا حتــى عــام 564هـــ إذ قتــل عــى يــد ايلدكــز للمزيــد :ابــن االثــر ،الكامــل ،ج ،9ص.205

((( ابن االثري ،الكامل ،ج ،9ص205

((( ايلدكــز :أحــد مماليــك الســلطان مســعود الســلجوقي الــذي كان قــد اشــراه قبــل توليــه احلكــم
وملــا تــوىل الســلطة جعلــه ول ًّيــا عــى اران وبعــض اذربيجــان وانقطــع عــن الســاجقة لكنــه كان خيطــب

للســلطان ارســان شــاه وأخــذ يتوســع عــى مــن جــاوره مــن البلــدان وســيطر عــى الــري عــام 564هـــ
للمزيــد :ابــن العــري ،تاريــخ ،ص.220

((( مهــذان :مدينــة مشــهورة مــن مــدن اجلبــال وقيــل اهنــا أكــر مدينــة يف إقليــم اجلبــال هلــا رفعــة
واســعة وهــواء لطيــف ومــاء عــذب للمزيــد :القزوينــي ،آثــار البــاد ،ص.483

((( ابن االثري ،الكامل ،ج ،9ص347
((( املصدر نفسه ،ج ،10ص.117
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ومل تســتمر ســيطرة الســاجقة عــى الــري أكثــر مــن عامــن إذ ملــع نجــم اإلمــارة

اخلوارزميــة (628-490هـــ1230-1996 /م) ،التــي اصبحــت ذات نفــوذ

وأطــاع توســعية فتمكــن ســلطاهنا عــاء الديــن تكــش املعــروف بـــ خــوارزم شــاه

(596-568هـــ1199-1172/م) مــن مــد نفــوذه عىل مــدن مهمة من مدن الســاجقة
فســيطر عــى رسخــس((( ،وأبيــورد((( ،ونســا(((.

أمــا عــن عالقــة اخلوارزميــن مــع اخلالفــة فإهنــا كانــت وديــة يف بــادئ األمــر ،إذ ورد

أن اخلليفــة العبــايس النــارص لديــن اهلل (622-575هـــ1225-1179/م) قــد اســتعان

هبــم مــن أجــل ختليصــه مــن الســاجقة وقــد حصــل هــذا األمــر فتــم القضــاء عليهــم
عــى يــد الســاجقة عــام 590هـــ1194/م مــن دون مشــاركة جيــش اخلالفــة(((.

إال أن اطــاع اخلوارزميــن مل تقــف عنــد هــذا احلــد فســيطروا عــى عــدد مــن املــدن

أمههــا خوزســتان((( ،بعــد طردهــم للســاجقة لكــن النــارص لديــن اهلل كان قو ًّيــا فرسعان
مــا أرســل قــوة عســكرية متكــن مــن إرجــاع تلــك االرايض لدولتــه(((.

كــا كانــت هنــاك امــارة قويــة أخــرى عارصهــا الــرازي وعــاش يف كنفهــا مــدة مــن
((( رسخــس :مدينــة قديمــة مــن مــدن خراســان ،بــن نيســابور ومــرد :احلمــوي ،معجــم
البلــدان،ج ،3ص .208

((( ابيــورد :مــن خراســان بــن رسخــس ونســا رديئــة امليــاه والنســبة إليهــا ابيــوردي للمزيــد:
القزوينــي ،آثــار البــاد،ص289؛ احلمــوي ،معجــم البلــدان،ج،1ص86

((( نســا :مــن مــدن خراســان قريبــة مــن رسخــس وأبيــورد بناهــا فــروز بــن يــزد جــرد وهــي مدينــة
طيبــة اهلــواء كثــرة امليــاه واألشــجار:للمزيد :القزوينــي ،آثــار البــاد ،ص.465

((( ابن االثري ،الكامل ،ج،10ص128؛ ابن الوردي ،تاريخ ،ج ،2ص.107

((( خوزســتان :احــدى مــدن االهــواز حيدهــا مــن الــرق فــارس واصبهــان وجنوهبــا البحــر وغرهبــا
العــراق وشــاهلا بــاد اجلبــال :للمزيــد :جمهــول ،حــدود العــامل ،ص.149

((( ابن االثري ،الكامل،ج،10ص131؛ ابن كثري ،البداية والنهاية،ج ،13ص.15
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الزمــن وهــي االمــارة الغوريــة 612-530هـــ1230-1096/م والتــي كانــت تســيطر

عــى كثــر مــن املــدن أمثــال هــراة وباميــان وغزنــة وتوغلــت يف مــدن كثــرة مــن اهلنــد

(((

ودخلــت بحــروب كثــرة مــع الســاجقة يف بدايــة قيامهــا وانتــرت عليهــم وامتــد

نفوذهــا عــى اراضيهــم ،وقــد أفــاد اخلليفــة النــارص مــن قــوة االمــارة الغورية فاســتعملها
كورقــة ضغــط عــى اخلوارزميــن الذيــن أصبحــوا أعــداء للدولــة العباســية ومثـ ً
ـال عــى

هــذا أن النــارص لديــن اهلل كاتــب غيــاث الديــن الغوري547هـ599-هـــ1152/م -
1202م ليهــدد بــاد اخلوارزميــن ويضغــط عليهــا مــن جهــة الــرق لوصــول أخبــار
بشــأن تقــدم اخلوارزميــن نحــو بغــداد فقــام غيــاث الديــن بتهديــد خوارزمشــاه وارجعــه

عــن قصــده(((.

وكان حــكام الغــور قــد لقبــوا انفســهم بألقــاب اخلالفــة فاطلــق غيــاث الديــن عــى

نفســه غيــاث الديــن والدنيــا معــن اإلســام قســيم أمــر املؤمنــن(((.

وكانــت العالقــة بــن اخلوارزميــن والغوريــن مــا بــن املــد و اجلــزر ،ســيام بعــد

وفــاة الســلطان خــوارزم شــاه عــاء الديــن تكش596هـــ1199/م ،كذلــك كان هنــاك

امــارة ثالثــة مشــركة يف الــراع الســيايس العســكري بــن االمــارات وهــي دولــة

القــرة خطائيــن((( (518هـــ1124/م) وقــد مثلــت هــذه الدولــة خطـ ًـرا عــى املــرق
اإلســامي ودخلــوا يف رصاع مــع الغوريــن وكانــت بينهــم معاهــدات صلــح وكثــرا

((( ابن االثري ،الكامل ،ج ،9ص.192-189
((( ابن االثري ،الكامل ،ج ،10ص153
((( ابن االثري ،الكامل ،ج ،9ص.194

((( القرخطائيــة :قبائــل تركيــة اســتطاعت أن تثبــت ســلطاهنا يف بــاد مــا وراء النهــر واختــذوا مــن
مدينــة بالســاغون عاصمــة لدولتهــم عــام 518هـــ واختــذوا مللوكهــم لقــب (كورخــان ) وكانــوا كثــرا

ماهيامجــون االمــارات اإلســامية املجــاورة هلم،للمزيــد :ابــن خلــدون ،تاريــخ ،ج ،4ص.522
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مــا اســتعان اخلوارزميــون باخلطــا يف تنفيــذ رغبتهــم التوســعية يف الســيطرة عــى ممتلــكات

الغــور(((.

وقــد عــارص الــرازي هــذه األحــداث السياســية وعــاش يف هــذه الــدول املتصارعــة

وســاير حكامهــا وحظــي باالهتــام مــن قبلهــم.

ً
ثالثا :عالقته مع حكام اإلمارات اإلسالمية.
كان للفخــر الــرازي أمهيــة كبــرة عنــد حــكام عــره فحظــي عندهــم بمكانــة

مرموقــة فقــد عــاش متنقــا يف بلــدان املــرق اإلســامي ثــم قصــد الســلطان شــهاب
الديــن الغــوري((( وكان قــد عاملــه بأمــوال وذهــب الســتيفائها فحظــي باالحــرام

واالهتــام مــن قبــل ذلــك الســلطان وبقــي عنــده مــدة ثــم عــاد إىل خراســان(((.

ويتضــح أن هــذه العالقــة مل تكــن جديــدة فهنــاك معاملــة ماليــة بينــه وبــن الســلطان

ولعلــه قــد عمــل موظ ًفــا عنــد الســلطان أو كانــت معاملــة جتاريــة فاملصــادر مل ختربنــا عــن
ماهيــة ذلــك العمــل.

ومل يســتقر املقــام بــه طويـ ًـا يف خراســان إذ رسعــان مــا ســافر إىل الدولــة اخلورازميــة

وأيضــا حظــي عندهــم باالهتــام وذلــك عــام 595هـــ1198/م ونــال عندهــم اســمى
املراتــب ومل يبلــغ أحــد منزلتــه عنــد الســلطان خــوارزم شــاه(((.

((( ابن األثري ،الكامل ،ج ،10ص258

((( شــهاب الديــن :ســلطان االمــارة الغوريــة الــذي تشــارك هــو واخــوه غيــاث الديــن بــإدارة الدولــة
فبذلــوا قصــارى جهدهــم مــن أجلهــا وتــوىل احلكــم بعــد أخيــه عــام 599هـــ لكنــه قتــل عــام 602هـــ
وكان شــجاعا مقدامــا أكثــر غزواتــه إىل بــاد اهلنــد وكان حســن الســرة يف رعيتــه .للمزيــد :ابــن

االثــر ،الكامــل،ج،10ص.217

((( القفطي ،أخبار العلامء ،ص.219

((( احلمــوي ،معجــم األدبــاء،ج ،6ص2586؛ ابــن خلــكان ،وفيــات،ج ،4ص ،250اليافعــي،
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وكان ملقــام الــرازي عنــد الســلطان أثــره الكبــر إذ رسعــان مــا تــزوج الوزيــر عــاء

(((
(((
ـم،
ـي مهـ ٌ
امللــك العلــوي مــن ابنــة الــرازي وهبــذا الــزواج أصبــح لــه مركــز سياســ ٌ

فهــو صهــر الوزيــر اخلوارزمــي وجليــس الســلطان يف آن واحــد.

كــا قــام الســلطان بإرســال الــرازي يف ســفارة مهمــة إىل بــاد اهلنــد((( ،وهــذا األمــر

ال يعطــى ألي شــخص عــادي وإنــا ملــن نــال إعجــاب الســلطان وكســب ثقتــه فهــو ممثـ ٌـل
للســلطان أمــام الطــرف اآلخــر.

ومل يكتـ ِ
ـف الــرازي هبــذه امليــزات فســار إىل هبــاء الديــن ســام صاحــب باميــان وأقــام

عنــده مــدة وحظــي عنــده باالهتــام وجنــى منــه األمــوال وأصبــح مــن أكثــر النــاس قربــا

عنــده((( .ثــم ســار إىل حاكــم هــراة حســن بــن خرمــن((( ،وقــد اســتقبله بنفســه ونصــب

را يف هــراة(((.
لــه منـ ً

ومل يســتقر بــه املقــام طويـ ًـا إذ رسعــان مــا فــارق هــراة وقصــد الســلطان الغــوري

غيــاث الديــن (599هـــ1202/م) وقــد كان يف معســكره بـــ (فريوزكــوه) فنــال احرتامــه
وامــر ببنــاء مدرســة خاصــة بــه يف هــراة إال أن الــرازي كان كثــر املناظــرة مــع كبــار العلــاء
مراة ،ج ،4ص.8

((( عــاء امللــك العلــوي وزيــر الســلطان خــوارزم شــاه الــذي كان لــه اتصــاالت مــع املغــول وأصبــح
مــن املقربــن عنــد هوالكــو فيــا بعــد وكان عاملــا فاضــا متقنــا لــادب والشــعر عربيــا وفارســيا.
للمزيــد :ابــن أيب اصيبعــة ،عيــون ،ص466؛ الذهبــي ،تاريــخ اإلســام ،ج43؛ ص217؛ العمــري،
مســالك ،ج ،9ص.120

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص466؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،ج،43ص.217

((( احلموي ،معجم األدباء ،ج ،6ص2586؛ الصفدي ،الوايف ،ج ،4ص.176

((( ابن األثري ،الكامل،ج ،10ص218؛ ابن الفوطي ،جممع اآلداب ،ج ،3ص.165
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص462؛ العمري ،مسالك ،ج ،9ص120
((( ابن أيب اصيبعه ،عيون ،ص.462
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ـرا كــا أن عــم الســلطان
الكراميــة التــي كان الغــور يعتقــدون هبــا فكانــوا يبغضونــه كثـ ً
غيــاث الديــن وهــو ضيــاء الديــن مــن الكراميــة وكان شــديد البغــض للــرازي فاســتغل

مناظــرات الــرازي مــع الكراميــة فأعــاده إىل هــراة ،فعــاد إليهــا(((.

وبعــد تــويل الســلطان شــهاب الديــن الغــوري احلكــم عــام 599هـــ 1202/م عــاد

الــرازي إىل مدينــة غزنــه وأصبــح جليــس شــهاب الديــن حتــى أن الســلطان ملــا قتــل

مدسوســا مــن قبــل
كان الــرازي بصحبتــه ممــا دعــى النــاس إىل اهتــام الــرازي بانــه كان
ً
خــوارزم شــاه فثــار النــاس عليــه وحاولــوا قتلــه إال أن الوزيــر الغــوري (مؤيــد امللــك)

متكــن مــن ختليصــه منهــم وإيصالــه إىل مأمنــه(((.

وبعــد مقتــل الســلطان شــهاب الديــن 602هـــ1205/م تــوىل احلكــم ولــده حممــود

واصبحــت الدولــة تعــاين مــن هرمهــا ممــا مكــن الســلطان اخلوارزمــي مــن الســيطرة

عليهــا فتمكــن مــن االســتيالء عــى باميــان وهــراة فقــام خــوارزم شــاه بتنصيــب الفخــر

الــرازي صدريــة هــراة واســكنه يف دار الســلطنة التــي كانــت أكــر الــدُ ور وأمجلهــا(((.
وبقــي الــرازي هــو وعيالــه يف هــذه الــدار حتــى وفاتــه وبقيــت الــدار مــن بعــده ألوالده

حتــى جمــيء املغــول(((.

وهنــاك خــر غــر مؤكــد أورده العمــري يف مســالكه((( أن الفخــر الــرازي كان

ســليط اللســان فخــي األمــر األســاعييل صاحــب قلعــة النــر (االملــوت)((( ،مــن أن
((( ابن االثري ،الكامل ،ج،10ص166؛ اليافعي ،مراة ،ج ،4ص-9ص.10

((( ابن األثري ،الكامل ،ج ،10ص216؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،13ص.52
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.466

((( املصدر نفسه ،ص-467ص.468
((( املسالك ،ج ،9ص.111

((( قلعــة االملــوت :قلعــة االســاعييليون ورئيســهم احلســن بــن الصبــاح العلــوي الــذي اســتوطنها
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يشــنع عليــه ويؤلــب النــاس عــى عقيدتــه فعمــد إىل مداراتــه باألمــوال لكســب جانبــه،

وقــد متكــن مــن هــذا ،وأشــار بــروان((( إىل أن صاحــب القلعــة االملــوت جعــل لــه مرت ًبــا
مقابــل احرتامــه للمذهــب االســاعييل وعــدم التعــرض لــه .ومل نجــد يف املصــادر التــي
اطلعنــا عليهــا مــا يعضــد هــذا اخلــر ولعــل بــروان قــد اطلــع عــى مصــادر أخــرى عربيــة

أو فارســية أو خمطوطــات تضمنــت هــذا اخلــر.

ومــن األدلــة عــى مكانــة الــرازي عنــد الســاطني وأنــه كان برعايتهــم ومحايتهــم

بــل إنــه كان يتمتــع بأهبــة ويتزيــن بمظهــر امللــوك والســاطني ،فقــد ورد أنــه كان حيــر

درســه غلامنــه وهــم حيملــون ســيوفهم عــن جانبيــه وهــذه الســمه ال تتوفــر عنــد غــره من

العلــاء إذ مــن املعــروف أن حلقــات الــدرس خاليــة مــن هــذا املظهــر وهــذا كــا ذكرنــا

يــدل عــى رعايــة الدولــة لــه والعمــل عــى إظهــار جملســه بمظهــر أكثــر هيبــة للناظريــن
والســامعني وإن ّ
دل عــى يشء فيــدل عــى أن الــرازي هــو عــامل الدولــة ومفتيهــا.

وخالصــة هــذا أن الــرازي كان عــى عالقــة وثيقــة بحــكام زمانــه ومتكــن مــن تــويل

منصــب ســيايس مهــم وهــو الســفارة وصــدارة هــراة فيــا بعــد ،كذلــك كان مــن جلســاء
امللــوك ووعاظهــم ،وممــا أثــار الشــبهات حــول الفخــر الــرازي ،تنقلــه مــا بــن إمارتــن
متعاديتــن ومهــا الغوريــة واخلوارزميــة فهــذا أدى إىل اهتامــه بإيصــال مــن قتــل الســلطان

شــهاب الديــن الغــوري (602هـــ1205/م) وأنــه كان مدسوسـ ًا مــن قبـ ِ
ـل خوارزم شــاه

لكــن عــى الرغــم مــن اهتــام النــاس لــه مل نجــد أحــد هــؤالء الســاطني يف كال الدولتــن
عــام 483هـــ وهــي قلعــة حصينــة جــدا وقــد بقيــت عــى ماهــي عليــه حتــى جمــيء املغــول وتدمريهــا
وتقــع هــذه القلعــة يف جبــل شــاهق عــى حــدود الديلم،للمزيد:ابــن االثــر ،الكامــل ،ج ،6ص،728
ج ،8ص452؛ ابــن الــوردي ،تاريــخ ،ج ،2ص.32

((( تاريخ األدب ،ص.578
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ُيشــكل عليــه عالقتــه بالدولــة املخالفــة لــه فيمكــن أن نعلــل هــذا بــأن الــرازي مل يكــن
منحــازا إىل حاكــم ســيايس وإنــا كان مهــه احلصــول عــى رضــا كال الدولتــن وعــدم زج

نفســه بــراع ســيايس ال مصلحــة لــه فيــه.

املبحث اخلامس
منهجه وموارده يف كتابه (مفاتيح الغيب)

ً
أول :نبذة عن الكتاب

اشــتهر الفخــر الــرازي بتفســره املعــروف بـــ (مفاتيــح الغيــب) أو (التفســر الكبــر)

ولعــل تســميته بـــ (التفســر الكبــر) ماهــي إال صفــة لــه ألن مــن ذكــره قــال عنــه« :ألــف

الــرازي تفســره الكبــر املســمى مفاتيــح الغيــب»(((.

ويتألــف هــذا الكتــاب مــن عــدة جملــدات اختلــف املؤرخــون يف عددهــا فقــال

احلمــوي(((« :وهــو يف ســتة وعرشيــن جملــدً ا ذكــر تفســر الفاحتــة منــه يف جملــد وعــى

جتزئــه الفاحتــة يف أكثــر مــن ثالثــن جملــدً ا» ،وقــال ابــن أيب أصيبعــة((( «اثنتــا عــرة جملــدة

بخطــه الدقيــق ســوى الفاحتــة فإنــه أفــرد هلــا كتا ًبــا بتفســر الفاحتــة جملــدة» ،ووافقــه يف

هــذا القــول ابــن قــايض شــهبة(((.

نرجــح رأ ًيــا مــن بــن هــذه اآلراء أال وهو قــول احلموي لعدة أســباب
ويمكــن لنــا أن ّ

منهــا القــرب الزمــاين واملكاين مــن الفخر الــرازي إذ إن احلمــوي (ت626 :هـ1228/م)

عــاش يف بــاد املــرق متنقــا يف نواحيــه حتــى عــام (616هـــ1218/م) عنــد دخــول
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.470

((( احلموي ،معجم األدباء ،ج ،6ص2589؛ الصفدي ،الوايف ،ج ،4ص.179
((( ابن أيب اصيبعة ،عيون،ص.470
((( طبقات الشافعية ،ج ،2ص.66
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اجليــش املغــويل إىل بــاده((( وهــذا يــدل عــى أن هــذه املعلومــة امــا مــن مصــادر قريبــة
مــن الــرازي نفســه اذ ورد أنــه التقــى بابــن الــرازي ودار بينهــا حديــث حــول الــرازي

وشــيوخه((( ،أو لعلــه اطلــع عــى الكتــاب بنفســه كذلــك إن التفســر املطبــوع حال ًيــا

يتألــف مــن اثنــن وثالثــن جــز ًءا وهــذا مــا يتقــارب مــع قــول احلمــوي الــذي جعلــه ســتة
وعرشيــن جــز ًءا ويــرى لــو أنــه ُجـ ِّـزئ لوصــل إىل مــا فــوق الثالثــن ،كذلــك مــا ذكــره ابــن
أيب اصيبعــة يعضــد مــا ذهــب إليــه احلمــوي اذ أشــار إىل دقــة خطــه يف النســخة التــي اطلــع

عليهــا (((.وهــذا يؤيــد أن هــذه املجلــدات التــي أوردوهــا قــد ختتلــف عنــد الطباعــة.

أمــا عــن نســبة هــذا الكتــاب إىل الــرازي فهــذا مــن الثوابــت التــي ال يناقــش فيهــا

ناقصــا فقــد أشــار عــدد ممــن ترجــم لــه
لكــن اخلــاف حــول نســبة هــذا الكتــاب كامـ ًـا أو ً
ـم كتابــه وإنــه تــم إكاملــه بعــد وفاتــه ،ومنهــا مــا أورده ابــن خلــكان(((،
إىل ان الــرازي مل ُيتـ ّ

وهــو كبــر جــدا مل يكملــه ووافقــه اليافعــي عــى هــذا(((.

كذلــك فقــد ورد يف ترمجــة أمحــد بــن خليــل اخلويــي (ت639هـــ1214/م)

(((

أنــه أتــم تفســر الــرازي((( .كــا ورد يف ترمجــة نجــم الديــن امحــد بــن حممــد القمــويل
((( ابن خلكان،وفيات،ج،16ص.128

((( احلموي ،معجم األدباء ،ج،6ص2592؛ الفوطي ،جممع اآلداب،ج،3ص.164
((( ()1بن أيب اصيبعة ،عيون ،ص.470
((( وفيات ،ج ،4ص249

((( اليافعي ،مراة ،ج ،4ص6

((( شــمس الديــن امحــد بــن خليــل بــن ســعاده اخلويــي قــايض القضــاة عــامل شــافعي متبحــر يف علــم
األصــول والفــروع كان حســن االخــاق مجيــل املعــارشة لــه مصنــف يف األدب اســمه العــروض كان

مدرســا يف املدرســة العادليــة للمزيــد :ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة،ج ،13ص.181

((( ابن أيب اصيبعة ،عيون ،ص ،647حاجي خليفة ،كشف ،ج،2ص.1756
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(ت727هـــ1326/م)((( ،أنــه أكمــل تفســر الــرازي اذ أشــار الســبكي بقولــه« :ولــه
تكملــة عــى تفســر اإلمــام فخــر الديــن»(((.

متحــرا فهنــاك ســؤاالن األول حــول إكــال
وأمــام هــذه اآلراء يقــف الباحــث
ً

الــرازي لتفســره ،والثــاين إىل أي نقطــة وصــل الــرازي يف هــذا التفســر ،لكــن يمكــن لنــا

ان نعــود إىل أقــرب املصــادر معــارص ًة للــرازي ،هــو احلمــوي إذ أشــار إىل أن الــرازي قــد

أتــم تفســره إمــا ًء عــى املنــر((( ،وقــد وافقــه الصفــدي عــى هــذا الــرأي(((.

وبعــد التدقيــق يف الكتــاب اتضــح أن الــرازي قــد اتبــع أســلو ًبا تارخي ًيــا إذ يذكــر عنــد

هنايــة كل ســورة الســنة التــي فــر فيهــا فهــو قــد رشع يف تفســره عام595هـــ1198/م
وذكــر هــذا يف خامتــة تفســر ســورة آل عمــران((( ،واســتمر يذكــر تاريــخ تفســر الســور
القرآنيــة إىل أن وصــل إىل ســورة الفتــح فقــال :تــم تفســر هــذه الســورة يــوم اخلميــس

الســابع عــر مــن ذي احلجــة ســنة ثــاث وســتامئة مــن اهلجــرة النبويــة(((.

وبعــد ســورة الفتــح ينقطــع التوثيــق التارخيــي ،لكــن هنــاك اشــارات يمكــن اعتامدها

وهــي اإلحالــة إىل كتبــه فقــد احــال إىل كتابــه (املحصــول مــن أصــول الفقــه) عند تفســره

لســورة احلــر يف اجلــزء التاســع والعرشين(((.

((( امحــد بــن حممــد القمــويل بــن أيب احلــزم القــريش القمــويل مــن أعيــان الشــافعية لــه رشوح يف علــم
الفقــه درس وتــوىل القضــاء يف مــر وكان مشــكور الســرة،للمزيد :ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة،
ج ،14ص.151

((( السبكي ،الطبقات ،ج،9ص.30

((( احلموي ،معجم األدباء،ج ،6ص2589
((( الصفدي ،الوايف،ج،4ص.179

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،9ص.474
((( املصدر نفسه ،ج،28ص90

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،29ص.503
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وأشــار إىل نفــس الكتــاب عنــد تفســره ســورة املدثــر((( ،كذلــك ممــا يؤكــد وصولــه

يف التفســر إىل اجلــزء الثالثــن فإنــه يف تفســر ســورة الفجــر قــال« :وجــواب املعارفــة

بالنفــس مذكــور يف كتابنــا املســمى (لبــاب االشــارات)»(((.

وهــذه األدلــة نراهــا تصــل إىل درجــة مــن التوثيــق حول امتــام الــرازي لتفســره إما فيام

خيــص مــن أوردنــا ذكرمهــا ســال ًفا بخصــوص اكــال التفســر فلعلهــم أكملــوا نقوصــات
كانــت يف تفســر الــرازي إذ وجدنــا ألفا ًظــا تــدل عــى أن صاحبهــا غــر الــرازي بــل أنــه

ـر آخــر ومنهــا مــا ورد يف تفســر ســورة الواقعــة اآليــة ( :23ويشء مــن هــذا رأيتــه
مفـ ٌ
يف كالم اإلمــام فخــر الديــن الــرازي رمحــه اهلل بعــد مــا فرغــت مــن كتابــه هــذا ممــا وافــق

خاطــري خاطــره عــى أين معــرف بــأين أصبــت منــه فوائــد ال أحصيهــا)((( .وهــذا ليــس
كالم الــرازي بــل لشــخص آخــر ولعلــه كان هنــاك نقــص يف تفســر ســورة الواقعــة قــد أمته
أحــد الشــخصني الســالفي الذكــر وأحــد تالمذتــه كــا يمكــن ان نحتمــل أن تالميــذه قــد

تركــوا تعليقاهتــم وحواشــيهم عــى التفســر وقــد أضيفــت فيــا بعــد إىل متــن الكتــاب عــن
طريــق النســاخ وقــد أشــار احلمــوي إىل إكــال الــرازي لتفســره امــا ًءا فلعــل تالميــذه

تركــوا نقصــا عنــد تدوينهــم إيــاه فأكمــل هــذا النقــص أحــد الشــخصني أو كالمهــا تعاقبــا.
أمــا عــن عــدد اجــزاء الكتــاب املطبــوع فهــو اثنــان وثالثــون جــز ًءا ،الفاحتــة فرسهــا

يف جــزء منفــرد وفــر الســور الباقيــة متداخلــة يف األجــزاء وقــد توســع يف تفســر الفاحتــة
وتكلــم عــن علومهــا ومســائلها ثــم جعــل ســتة أجــزاء لتفســر ســورة البقــرة وجعــل

لســورة آل عمــران عــدة ورقــات مــن اجلــزء الســابع حتــى اجلــزء التاســع وجعــل تفســر
((( املصدر نفسه ،ج ،30ص.716
((( املصدر نفسه ،ج ،31ص.16

((( املصدر نفسه ،ج ،29ص.398
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ســورة النســاء يف ذيــل اجلــزء التاســع حتــى اجلــزء احلــادي عــر وجعــل باقــي الســور
متفرقــة يف األجــزاء ففــي كل جــزء ســورتان أو أكثــر.

وممــا يالحــظ عــى كتــاب الــرازي أنــه مل يكــن فيــه مقدمــة مطولــه كغــره مــن كتــب

التفســر بــل إن مقدمتــه ال تتجــاوز تســعة أســطر وكذلــك مل نجــد خامتــة عنــد إكاملــه

لتفســره.

ً
ثانيا :مدرسة التفسري اليت ُيعزى إليها الرازي
ينتمــي الفخــر الــرازي إىل مدرســة التفســر بالــرأي ولكنــه (الــرأي املحمــود) كــا

أشــاروا إىل ذلــك((( ،والتفســر بالــرأي املحمــود هــو التفســر املســتمد مــن القــرآن ومــن

ســنة الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) وكان صاحبــه عا ًملــا باللغــة العربيــة وأســاليبها
وقواعــد الرشيعــة وأصوهلــا(((.

وقــال آخــرون((( .هــو ذلــك التفســر الــذي أعمــل فيــه املفــر عقلــه للوصــول

إىل مــراد اهلل تعــاىل بقــدر الطاقــة البرشيــة مســتعينًا يف ذلــك بــكل األدوات والــروط
والعلــوم الواجــب توفرهــا يف جمــال التفســر.

ً
ثالثا :موارده يف التفسري
اعتمــد الــرازي يف تفســره عــى رأيــه ً
تفســرا عقل ًيــا ال
أول إذ فــر القــرآن
ً

ً
جاعــا مــن رأيــه األداة األوىل يف التفســر مســتعينًا بالقــرآن يف تفســر بعــض
نقل ًيــا
اآليــات وبالســنة النبويــة مــع رجوعــه إىل كتــب احلديــث النبــوي وقــد رجــع إىل آراء

((( الذهبــي ،التفســر واملفــرون،ص205؛ النمــر ،علــم التفســر،ص100؛ الزرقــاين ،مناهــل
العرفــان،ج،2ص.66

((( الرومي ،دراسات يف علوم القرآن ،ص160

((( جمموعة من العلامء ،املوسوعة القرآنية ،ص.272
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املفرسيــن االوائــل فــكان اإلمــام عــي ( )مــن أوائــل الذيــن اعتمــد عليهــم وأورد
رأيــه يف عــدة مســائل((( ،كذلــك اعتمــد عــى عبــد اهلل بــن عبــاس((( ،وجماهــد(((،
وقتــادة((( ،والســدي((( ،والزهــري((( ،وســعيد بــن جبــر((( ،وابــن جريح ((( ،واحلســن

((( ج ،4ص ،171ج ،5ص-221ج ،7ص-52ج ،10ص 72وغريها.
((( ج ،10ص،73ص ،75ص،76ص ،78ص ،84وغريها.

((( جماهــد بــن جــر مــوىل قيــس بــن الســائب املخزومــي روى عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس وجابــر
ابــن عبــد اهلل وأيب هريــرة و عائشــة تــويف ،عــام 102هـــ .للمزيــد :البخــاري ،التاريــخ األوســط ،ج،1
ص243؛ الــرازي ،اجلــرح والتعديــل ،ج ،8ص.319

((( قتــادة بــن دعامــة الســدويس ،أبــو اخلطــان تابعــي بــري ،كان رضيــر البــر وكان يقــول شــيئ ًا
مــن القــدر واليدعــو إليــه تــويف عــام 117هـــ يف واســط ،وقــد قــال عنــه ابــن حبــان إنــه كان مدلســا

للمزيــد :العجيــي ،الثقــات،ص389؛ ابــن ابــن حبــان ،الثقــات،ج،5ص.322

((( الســدي :اســاعيل بــن عبــد الرمحــن األعــور مــوىل زينــب بنــت قيــس بــن خمزمــة أصلــه مــن
احلجــاز ويعــد مــن الكوفيــن لــه علــم بالتفســر روى عــن الصحابــة ســمي بالســدي ألنــه كان جيلــس

باملدينــة بمــكان اســمه الســد ،تــويف عــام 127هـــ للمزيد:الــرازي ،اجلــرح والتعديــل،ج،2ص،183
ابــن حبــان ،الثقــات،ج،4ص20

((( الزهــري :حممــد بــن مســلم بــن عبــد اهلل ،مــدين تابعــي ،أدرك أصحــاب رســول اهلل ( )وروى
عنهــم مــن كبــار مصنفــي الســمعاين واليــر مــن كبــار الفقهــاء واملحدثــن وأصبــح لــه مكانــه علميــة
عنــد العلــاء يف عــره وعــرف بمجالســته حلــكام بنــي اميــة تــويف 124هـــ للمزيــد :ابــن حبــان،
الثقــات ،ج ،5ص.349

((( ســعيد بــن جبــر مــن علــاء التابعيــن الــذي عــرف بعلمــه وورعــه واســتقامته وهــو مــن كبــار
علــاء اإلماميــة يف العــر األمــوي ثقــة يف احلديــث عــداده مــن أهــل الكوفــة قتلــه احلجــاج عام95هـــ
للمزيــد :ابــن حبــان ،الثقــات ،ج ،4ص275؛ الطــويس ،اختيــار معرفــة الرجــال ،ج ،1ص335؛
احلــي ،خالصــة األقــوال ،ص.157

((( ابــن جريح:عبدامللــك بــن عبــد العزيــز بــن جريــح مــوىل بنــي أميــة ولــد عــام 80هـــ مــن العلــاء
املشــهودين يف احلجــاز وقيــل أنــه أول مــن صنــف الكتــب فيهــا تــويف عــام 150هـــ ،للمزيــد :ابــن
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البــري((( ،كــا نقــل عــن اإلمــام حممــد بــن عــي الباقــر ( ،((()واالمــام جعفــر

الصــادق ( ،((()ونقــل مرويــات عــن الصحابــة وامهــات املؤمنــن ســنذكرها يف
حملهــا ،أمــا عــن مــوارده التــي رجــع إليهــا واســتعان هبــا يف تفســره فســنذكرها حســب

نوعهــا (ملحــق رقــم.)2

ً
رابعا :منهجه يف كتابه (مفاتيح الغيب)
البــد مــن التطــرق إىل منهجيــة الــرازي يف كتابــه بصــورة عامــة للتعــرف عىل أســلوبه

يف طــرح املعلومــة وعرضهــا ومعرفــة اســلوبه التفســري واملجــاالت التــي تطــرق إليهــا
يف كتابــه.

ـتمرا عــى هــذه
-1إيــراده ألســاء الســور وعــدد آياهتــا يف بدايــة كل ســورة وهــو مسـ ً

الطريقــة يف كل ســور القــرآن.

 -2بيــان املرحلــة أو الطــور الــذي تنتمــي إليــه الســورة :أي مكيــة أم مدنيــة مســتمر

أيضــا عــى كل الســور.

-3إيــراد أســباب نــزول اآليــات والســور مــع ذكــره ألكثــر مــن ســبب يف نــزول

اآليــة غال ًبــا مــا جيعــل ســبب النــزول قبــل الــروع يف التفســر ،مثــال ذلــك اآليــة 178

مــن ســورة البقــرة إذ قــال فيهــا« :قبــل الــروع يف التفســر البــد مــن ذكــر ســبب نــزول
قتيبة ،املعارف ،ص488؛ اليافعي ،املرآة ،ج ،1ص.243

((( احلســن البــري :أبــو ســعيد احلســن بــن أيب احلســن مــن ســادات التابعيــن اشــتهر بعلمــه فــكان
مــن أجـ ّـل علــاء البــرة وفقهائهــا تــويف 110هـــ بالبــرة للمزيــد :طبقــات الفقهــاء ص87؛ ابــن
خلــكان ،وفيــات،ج،2ص.71-69

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،8ص296

((( املصدر نفسه ،ج ،22ص12؛ ج ،23ص323؛ ج ،24ص.427
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اآليــة» ،وذكــر ثــاث أوجــه يف ســبب نزوهلــا((( ،وكذلــك اآليــة  128مــن ســورة آل

عمــران إذ قــال« :املســألة األوىل يف ســبب نــزول هــذه اآليــة ونذكــر فيــه قــوالن»(((.
وعــادة جيعــل ســبب النــزول آخــر تفســر اآليــة 122مــن ســورة األنعــام((( ،واآليــة 1

مــن ســورة املعــارج(((.

ـرا باجلانــب اللغــوي واللفظــي عنــد تفســره لآليــات :تعــد اللغــة
 -4االهتــام كثـ ً

علـ ًـا اساسـ ًيا يف تفســر اآليــات وبيــان معــاين املفــردات فالقــرآن احتــوى عــى مفــردات

صعبــة املفهــوم عــى الرغــم مــن نزولــه بلغــة العــرب إال أن معانيــه حتتــاج إىل تبيــان فهــو

كالم اخلالــق العظيــم اذ ليــس مــن الســهل تفســره مــن دون الرجــوع إىل علــوم اللغــة
للتوصــل إىل املعنــى املــراد مــن اآليــة أو املعنــى القريــب منهــا.

وعــى الرغــم مــن معرفــة الــرازي يف علــوم اللغــة واألدب إال أنــه كان يرجــع إىل عــدد

مــن املصــادر اللغويــة واألدبيــة ليســتعني هبــا يف تفســره مــع ذكــره ألكثــر مــن رأي يف بيــان
معنــى مفــردة معينــة أو مقطــع مــن آيــة ،ومثــال هــذا عنــد تفســره لســورة الفاحتــة توســع يف

بيــان معنــى احلمــد وبيــان املــدح والثنــاء((( ،وكذلــك يف بيــان معنــى الــراط((( ،كــا كان

يســتعني بــآراء اللغويــن وكتبهــم يف بيــان معــاين احلــروف املقطعــة أوائــل الســور((( كــا

كان يــورد أبيــات شــعرية يف إثبــات معنــى الكلمــة ومثــال ذلــك يف صحــة لفظــه (تصاحلــا)
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،5ص221
((( املصدر نفسه ،ج ،8ص.855

((( املصدر نفسه ،ج ،13ص134

((( املصدر نفسه ،ج ،30ص.637

((( املصدر نفسه ،ج ،1ص-190ص-191ص192
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،1ص218
((( املصدر نفسه،ج،2ص252

الفصل األول :الفخر الرازي حياته وعصره

81

مــن اآليــة  128مــن ســورة النســاء ،فقــد أورد بيتــا شــعر ًيا لبيــان صحــة اللفــظ(((.
وبعد عطائك املائة الرتاعا

وكذلــك يف بيــان لفظــة (اإلصبــاح) يف ســورة االنعــام اآليــة  96اذ اســتدل بقــول

الشــاعر ليبــن صحــة اللفــظ واملعنــى(((.
رياحا وبني رياح
أفنى ً

تناسخ اإلمساء واإلصباح

كــا أورد مســائل لغويــة نحويــة مهمــة يف تفســر اآليــة  6مــن ســورة البقــرة(((،

وللــرازي مباحــث لغويــة يف تفســره يف مواضــع كثــرة.

 -5اهتاممــه بالقــراءات((( :اهتــم بعلــم القــراءات وكيفيــة النطــق باآليــات القرآنيــة

ومثــال ذلــك إيــراده للقــراءات املختلفــة حــول اآليــة 99مــن ســورة األنعــام إذ أورد أكثر

مــن قــراءة أللفــاظ تلــك اآليــة((( .كذلــك اآليــة  105مــن ســورة األنعــام ((( ،واآليــة 3
مــن ســورة األعــراف(((.

 -6تفســر اآليــات :أرشنــا ســابقا إىل ذكــر الــرازي ألســباب النــزول يف أوائــل

اآليــات ثــم يبــدأ يف تفســر اآليــة وهــو ال ينتقــل إىل اآليــة الالحقــة إىل أن يتــم تفســر
((( املصدر نفسه،ج،11ص236
((( املصدر نفسه،ج،13ص77
((( املصدر نفسه،ج،6ص280

((( علــم القــراءات :العلــم بكيفيــة أداء كلــات القــرآن واختالفهــا .للمزيــد :أبــو شــامة ،إبــراز
املعــاين ،ص.772

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،13ص87
((( املصدر نفسه ،ج،13ص101

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،14ص.198
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ً
كامــا.
اآليــة
أمــا اآليــات التــي ال حتتــوي عــى ســبب نــزول أو ترتبــط بحــدث تارخيــي أو هلــا

ـرا لغو ًيــا مــع بيــان دالئــل اآليــة فقهيــة كانــت أم
عالقــة بحادثــة معينــة ،فيفرسهــا تفسـ ً
كالميــة وغريهــا ،ومثـ ً
ـال لذلــك تفســر ســورة الفاحتــة التــي أفــرد هلــا جملــدً ا كامـ ًـا فهــو

يفرسهــا لغو ًيــا ،ويغــوص يف أعــاق دالئلهــا مــع اتباعــه أســلوب الوعــظ واالرشــاد عنــد

تفســره آلياهتــا كــا يذكــر اآلراء الكالميــة يف بيــان صفــات اهلل التــي وردت فيهــا(((.

أمــا عــن اآليــات التــي اختلــف يف تفســرها أهــل التفســر ووردت فيهــا أرا ًءا

ـرا وحيللهــا حتليـ ًـا دقي ًقــا ،ذاكـ ًـرا اآلراء التــي
للمتكلمــن فهــو يطنــب يف تفســرها كثـ ً

ً
جاعــا منهــا أداة
وردت فيهــا مــع توظيفــه ملــا بــرع فيــه مــن علــم املنطــق والــكالم

للوصــول إىل مــا يريــد اثباتــه يف تفســره مــع ذكــره آلراء الفــرق واملذاهــب اإلســامية
وإيــراده لــرأي مذهبــه األشــعري بقولــه (أصحابنــا)((( ،وإيــراده لرأيــه يف هنايــة األمــر أي

نتيجــة التفســر غال ًبــا تكــون بذكــر رأيــه(((.

وهنــاك كثــر مــن األمثلــة عىل هــذا منهــا تفســره لآليــات  27-21من ســورة البقرة

اذ ناقــش فيهــا التوحيــد والنبــوة حمـ ً
ـاول أن يرد عــى آراء املخالفني لــه وامللحدين(((.

كذلــك تفســره لآليــة  38مــن ســورة آل عمــران فقــد تكلــم فيهــا عــن كرامــات

األوليــاء وآراء املذاهــب فيهــا(((.

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،1ص،21ص،190ص222
((( املصدر نفسه ،ج،2ص،319ص320

((( مثــل تفســر اآليــة  78مــن ســورة اإلرساء أورد آراء عــدة ثــم أبــدى رأيــه اخلــاص واآليــة 104
مــن ســورة األنبيــاء ايضــا أورد رأيــه يف معنــى الذكــر ،الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،22ص.190

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،2ص-319ص.365
((( املصدر نفسه ،ج ،8ص-208ص.210
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وتفســره لآليــة  79مــن ســورة النســاء فقــد بحــث مســألة اإليــان كونــه خملو ًقــا أم

مكتوبــا ،وأورد آراء املذاهــب يف هــذا(((.

أمــا عــن اآليــات التــي تناولــت جان ًبــا فقه ًيــا ،فــكان الــرازي يــورد اآلراء الفقهيــة

واألحــكام ،مــن دون أن يقــدح يف رأي منهــا ،وكان كثــرا مــا يــورد لــرأي أبــو حنيفــة(((،

ومالــك بن أنــس(((.

إال أنــه كان يرجــح رأي الشــافعي ألنــه يعــد مرجعــه يف الفــروع((( ،ومــن االمثلــة

عــى هــذا مــا ورده يف حكــم دخــول اجلنــب إىل املســجد فقــد أورد رأي أيب حنيفــة
ومالــك((( ،ويف حكــم امليتــة اآليــة 173مــن ســورة البقــرة فقــد ذكــر آراء متعــددة يف مــا
خيص جلد امليتة(((.

كــا كان يشــر إىل كتبــه الفقهيــة فيــا يتعلــق بالفقــه مثــل كتابــه (املحصــول يف أصــول

الفقه)(((.

((( الرازي،مفاتيح الغيب ،ج ،10ص -147ص.149

((( أبــو حنيفــة :النعــان بــن ثابــت مــوىل بنــي تيــم اهلل بــن ثعلبــة ولــد ســنة 80هـــ ،مــن أئمــة الفقــه،
لــه مذهــب الــرأي والقيــاس ،ضعيــف احلديــث ،تــويف يف بغــداد عــام 150هـــ للمزيــد :ابــن ســعد،

الطبقــات ،ج ،7ص233؛ الــرازي ،اجلــرح والتعديــل ،ج ،8ص450؛ الشــرازي ،طبقــات

الفقهــاء ،ص.86

((( مالــك بــن أنــس بــن عامــر مــوىل عثــان بــن عبيــد اهلل القــريش ولــد ســنة 95هـــ مــن الفقهــاء املدينــة
ومفتيهــا الــذي اقرتــه الدولــة العباســية آنــذاك ولــه كتــاب املوطــأ يف احلديــث ،وباســمه املذهــب

املالكــي تــويف عــام 179هـ.للمزيــد :الشــرازي ،طبقــات الفقهــاء ،ص.68

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،1ص ،179ج ،4ص.18
((( املصدر نفسه ،ج ،4ص.18

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،5ص.196

((( املصدر نفسه ،ج ،29ص-503ج ،3ص.716
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كذلــك اعتمــد الــرازي عــى القــرآن نفســه يف تفســر اآليــات فعندمــا يفــر آيــة

ـرا يف
مــا ،فإنــه يدعــم تفســره باآليــات التــي تقــرب مــن قولــه وهــذا األمــر نجــده كثـ ً
تفســره مثــل اآليــة  6مــن ســورة البقــرة فقــد أورد ثــاث آيــات تدعــم رأيــه وهــي اآليــة
 49مــن ســورة املدثــر واآليــة 165مــن ســورة النســاء واآليــة  134مــن ســورة طــه(((.

أيضــا اآليــة  60مــن ســورة ال عمــران فــأورد اآليــات  89-88مــن ســورة الشــعراء

واآليــة  46مــن ســورة الكهــف واآليــة  80مــن ســورة مريــم لدعــم رأيــه يف تفســرها(((.

اتبــع الــرازي أســلوب االســتنباط للمســائل عنــد تفســر اآليــات القرآنيــة فهــو

يســتنبط املســائل الكالميــة ويولدهــا ويقســم تلــك املســائل إىل أقســام عــدّ ة ونجــد هــذا

واضحــا يف تفســره لســورة الفاحتــة التــي أفــرد هلــا جملــدً ا تنــاول فيــه مســائل شــتى كان
ً
اجلــزء الكبــر منهــا يف علــم الــكالم والتحليــل العقــي وقــال عــن كثــرة مســائلها إن هــذه

الســورة الكريمــة يمكــن أن يســتنبط مــن فوائدهــا ونفائســها عــرة اآلف مســألة(((.

كــا أشــار احلمــوي((( إىل أســلوب الــرازي قائــاً« :يذكــر املســألة ويفتــح بــاب

تفســرها وقســمة فــروع ذلــك التقســيم».

وكان أســلوب الــرازي يف مناقشــته اإلمامــة أشــبه باملناظــرة فهــو يــورد آراء الفــرق

واملذاهــب اإلســامية جاعـ ًـا مــن اإلمــام عــي ( )وأيب بكــر حمــور تلــك املناظــرة اال

انــه كان يســوق األدلــة واحلجــج حمـ ً
ـاول إثبــات إمامــة أيب بكــر(((.
((( املصدر نفسه ،ج ،2ص ،286ص.287
((( املصدر نفسه ،ج ،7ص.152
((( املصدر نفسه ،ج ،1ص.21

((( معجم األدباء ،ج ،6ص.2586

((( الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،4ص-36ص-37ص،38ج ،12ص ،385ج ،15ص530
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وممــا يالحــظ عــى مناقشــات الــرازي الكالميــة كثــرة اهتاممــه باملعتزلــة((( ،وإيــراده

آلرائهــم يف كل مســألة فــا يــكاد يناقــش مســألة إال وأشــار إىل رأي أحــد متكلميهــم

املشــهورين(((.

كــا كان يذكــر آراء املذاهــب األخــرى مــن شــيعة وغريهم ويشــر إىل رأي األشــاعرة

بقولــه أصحابنا(((.

ويمكــن ان نعلــل هــذا االهتــام باملعتزلــة لكــون املعتزلــة متثــل أهــم الفــرق الكالميــة

ً
ردحــا مــن الزمــن عــى يــد اجلبائــي كــا ذكرنــا
أول وألن شــيخه األشــعري قــد تتلمــذ ً

ســاب ًقا((( .وهــذا األمــر جعــل املعتزلــة قريبــن عــى الــرازي فــكان يســتدل بآرائهــم كثــرا
ويناقشــها.

 -7إيــراده ألخبــار عــن الســرة النبويــة واملغــازي :ذكرنــا يف بدايــة املبحــث أن

الــرازي اهتــم بإيــراد أســباب النــزول وكذلــك يف ذكــر وقــت النــزول املرتبــط بســببها

وملــا كانــت اآليــات القرآنيــة قــد نزلــت يف مرحلتــن مكيــة ومدنيــة فهــي مقرتنــة بأســباب

نزوهلــا بعضهــا مرتبــط باألحــوال العامــة للرســول ( )كســرته االجتامعيــة وعالقتــه

بالصحابــة وأرستــه أو حادثــة اجتامعيــة ختــص املســلمني والبعــض اآلخــر مرتب ًطــا
وغريها.

((( املعتزلــة :فرقــة إســامية كالميــة ،ظهــرت يف العــر األمــوي عــى يــد واصــل بــن عطــاء
وتوســعت حتــى أصبحــت مــن أهــم الفــرق الكالميــة وكان هلــا أثــر بالــرد وهــم عــرون فرقــة،

للمزيــد :االســفراييني ،التبصــر ،ص ،63الشهرســتاين ،امللــك والنحــل ،ج ،1ص.44

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،3ص ،460ص ،462ص ،475ص ،490ص.519

((( الفخــر الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،3ص ،455ص ،578ص ،625ج ،4ص ،83ج،6
ص ،497ج ،8ص 248وغريهــا.

((( ابن خلكان ،وفيات ،ج ،4ص269؛ الصفدي ،الوايف ،ج ،4ص.55
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بمغــازي الرســول ورسايــاه وكال اجلانبــن اهتــم هبــا الــرازي.
وأورد أخبــار ختــص كالمهــا إال أنــه مل يكــن مفصـ ًـا يف أحــداث الغــزوة أو الســرة

وانــا يوردهــا كقرينــة لســبب النــزول أو ربــط اآليــة بغــزوة مــا ،مثــال ذلــك ،اآليــة 109
َ ِ
ِْ
ش ٍء َق ِديـ ٌـر ،و اآليــة  39مــن
مــن ســورة البقــرة َ
ح َّتــى َيــأ َت اهلل بِأ ْمـ ِـره إِ َّن اهلل َعـ َـى ك ُِّل َ ْ
ِ
ــى ن ِ ِ
ِ
ســورة احلــج ُ ِ ِ ِ
يــر فهــو
يــن ُي َقا َت ُل َ
أذ َن ل َّلذ َ
ــم ُظل ُمــوا َوإِ َّن اهلل َع َ ْ
ــم َل َقد ٌ
َصه ْ
ــون بِ َأ َّنُ ْ

يــورد روايــة ختــص ابتــداء أمــر القتــال مرويــة عــن اإلمــام الباقــر (« :)مل يؤمــر رســول
ُِ ِ ِ
ـم ُظلِ ُمــوا َوإِ َّن اهلل َعـ َـى
اهلل بقتــال حتــى نــزل جربائيــل
ـن ُي َقا َت ُلـ َ
(﴿،)أذ َن ل َّلذيـ َ
ـون بِ َأ َّنُـ ْ
ن ِ ِ
ـم َل َق ِديـ ٌـر﴾ وقلــده ســي ًفا فــكان أول قتــال ،قتــال أصحــاب عبــد اهلل بــن جحــش(((،
ْ
َصهـ ْ
ببطــن نخــل((( ،وبعــده غــزوة بــدر»(((.

ذكــرا لغــزوة أحــد عنــد تفســره لآليــات  ،122-121مــن ســورة آل
كــا أورد ً
ِ
ِ
ـك ُتبــوئُ ا ُْل ْؤ ِمنِــن م َق ِ
ِ
ِ
اعــدَ لِ ْل ِق َتـ ِ
ـم إِ ْذ
ـال َواهلل َســم ٌ
ـن َأ ْهلـ َ َ ِّ
وإِ ْذ َغــدَ ْو َت مـ ْ
عمــرانَ :
يع َعليـ ٌ
َ َ
ـت َطائِ َف َتـ ِ ِ
ـون فقــد أورد
هـ ْ
ـم َأ ْن َت ْف َشـ َـا َواهلل َولِ ُّي ُهـ َـا َو َعـ َـى اهلل َف ْل َي َتـ َـوك َِّل ا ُْل ْؤ ِمنُـ َ
ـان منْ ُكـ ْ
َ َّ
الــرازي عــدة آراء يف الغــزوة املقصــودة يف اآليتــن فبعــد اســتدالالت أثبتــت أن املقصــود
هــو يــوم أحــد وأخــذ يذكــر تفاصيــل ذلــك اليــوم ومــا هــي املخالفــة التــي اقرتفهــا
املســلمون يــوم أحــد(((.

((( عبــد اهلل بــن جحــش بــن رئــاب األســدي أســلم قبــل دخــول رســول اهلل دار األرقــم وكان مــن
املهاجريــن األولــن فقــد هاجــر إىل احلبشــة مــع أخــوه ثــم إىل املدينــة شــهد بــدرا واستشــهد يــوم أحــد
3هـــ وقــد مثــل بجثتــه فعــرف باملجــدع يف اهلل للمزيــد :ابــن عبــد الــر ،االســتيعاب،ج،3ص878
((( بطــن نخــل :هــو بســتان قريــب مــن مكــة بعــث رســول اهلل ( )أصحابــه إليــه عــام 2هـــ لريصــد
ِعــرا لقريــش والتقــوا ِ
بالعــر وقتلــوا عبــد اهلل بــن احلرضمــي فــكان أول قتــال يقتلــه املســلمون وهــي
املعروفــة برسيــة نخلــة .للمزيــد :ابــن ســعد ،الطبقــات،ج،2ص.7

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،23ص.339
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،8ص.344
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كذلــك تفســر ســورة الفتــح التــي أورد فيهــا أخبــارا عــن املغــازي ذاكـ ًـرا مجلــة مــن

اآلراء يف الفتــح املذكــور فيهــا(((.

ـارا ختــص ســرته وأخبــار ختــص أزواجــه مثــل حادثــة اإلفــك ،التــي
كــا أورد أخبـ ً

وردت يف اآليــة 11مــن ســورة النــور((( ،وخــر زواجــه مــن زينــب بنــت جحــش((( يف

تفســر اآليــة  23مــن ســورة النســاء(((.

كذلــك مــا ورد مــن خــر الوحــي ونزولــه عليــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وموقــف

قريــش مــن دعــوة النبــي ()وكيــف كذبــوه((( ،وذلــك يف تفســر ســورة املدثــر

اآليتــن األوىل والثانيــة :يــا َأيــا ا ُْلدَّ ِّثــر * ُقــم َف َأن ِ
ْــذ ْر.
ْ
ُ
َ ُّ َ

 -8اعتــاد املباحــث الكالميــة والعقليــة :كان لعلــم الــكالم أثــره يف مصنفــات

الفخــر الــرازي ولقــد طغــت عــى مصنفاتــه بصــورة كبــرة وامل ّطلــع عــى مصنفاتــه يــرى
ذلــك جل ًّيــا وعــى الرغــم مــن أن كتــاب مفاتيــح الغيــب كتــاب تفســر ليــس كتا ًبــا كالم ًيا
إال أن الــرازي جعــل البحــث الكالمــي العقائــدي جــز ًءا ال يتجــزء منــه فــكان معتمــدً ا

عــى حتليلــه العقــي وآراء املتكلمــن فــكان يســتخرج املســائل اســتخراجا ويســتنبط مــن
اآليــات القرآنيــة مســائل يســتطرد مــن خالهلــا إىل مباحــث كالميــة مــور ًدا فيهــا آراء

((( املصدر نفسه ،ج ،28ص-65ص.70
((( املصدر نفسه ،ج ،23ص.339

((( زينــب بنــت جحــش ،زوج رســول اهلل ( )مــن الســابقات إىل اإلســام وأوائــل املهاجــرات

كانــت حتــت زيــد بــن حارثــة ثــم طلقهــا فتزوجهــا رســول اهلل ( )وكانــت كثــرة الصدقــة توفيــت
( 20هـــ) ،للمزيــد :ابــن االثــر ،أســد الغابــة ،ج ،7ص.126
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،10ص.30
((( املصدر نفسه ،ج ،30ص.696
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متعــددة شــملت آراء القدمــاء مــن متكلمــي اهلنــد والصــن وبابــل والــروم(((.
كذلــك كان يبحــث يف األصــول بح ًثــا دقي ًقــا كالتوحيــد والنبــوة واإلمامــة التــي

بحــث عمـ ٌ
ٌ
ـاق يف علــم
كثــرا وجعلهــا مــن أهــم مباحــث األصــول ،فكتابــه
ناقشــها
ً
وكثــرا مــا يشــر إىل كتبــه
األصــول فهــو يعلــق ويناقــش آراء املذاهــب األصوليــة
ً
الكالميــة مثــل (لوامــع البينــات) وكتــاب (املحصــول يف األصــول)(((.

مهــا
علــا ً
 -9تضمــن كتابــه بعلمــي الفلــك واجلغرافيــة :ضمــن الــرازي كتابــه ً
أال وهــو علــم الفلــك ومل يكــن هــذا التضمــن دخيـ ًـا عــى التفســر ،فالقــرآن تنــاول

علــم الفلــك وتكلــم عــن أهــم الظواهــر الفلكيــة وهــذا األمــر قــد جعــل الــرازي

يتطــرق إىل علــم الفلــك بصــورة جتعلــه متميــزا مــن غــره يف هــذا املجــال لعلمــه هبــذا
الصنــف مــن العلــوم ومثــاال هلــذا مــا ورده يف تفســر اآليــة 164مــن ســورة البقــرة ﴿إِ َّن
ـار وا ْل ُف ْلـ ِ
اختِـ َـا ِ
ِف َخ ْلـ ِـق الســاو ِ
ف ال َّل ْيـ ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ـك ا َّلتِــي َ ْتـ ِـري ِف ا ْل َب ْحـ ِـر
ض َو ْ
ـل َوالن ََّهـ ِ َ
َّ َ َ
بِــا ينْ َفــع النَّــاس ومــا َأ ْن ـز ََل اهلل ِمــن الســا ِء ِمــن مـ ٍ
ـاء َف َأ ْح َيــا بِـ ِـه ْالَ ْر َض َب ْعــدَ َم ْو ِ َتــا َو َبـ َّ
ـث
َ َ ُ
ْ َ
َ ََ
َ َّ َ
ض َليـ ٍ
ِ
فِيهــا ِمــن ك ُِّل دابـ ٍـة وت ِ ِ
ـح ِ
ـات
اب ا ُْل َســخَّ ِر َبـ ْ َ
َ
السـ َ
ْ
َ َّ َ ْ
السـ َـاء َو ْالَ ْر ِ َ
ـن َّ
الر َيــاحِ َو َّ
َصيــف ِّ
ـون﴾ فتكلــم عــن ترتيــب االفــاك ومعرفتهــا ومقاديــر احلــركات وأحــوال
لِ َقـ ْـو ٍم َي ْع ِق ُلـ َ
األرض(((.

كــا تطــرق خلطــوط العــرض والطــول وكيــف ينشــأ الليــل والنهــار والصيــف

والشــتاء وأثــر الكــرة األرضيــة يف تكوهنــا((( ،وتكلــم عــن منــازل الكواكــب وأثرهــا
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،2ص-383ج ،4ص 155وغريها.

((( املصدر نفسه ،ج ،5ص ،194ج ،10ص ،219ص ،22ص.15
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،14ص -155ص.165
((( املصدر نفسه ،ج ،4ص.166
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عــى اإلنســان((( ،وعــن الــروج وأثرهــا((( ،وعــن الكســوف ايضــا لــه كالم مهــم فيــه(((.
وقــد اعــرف الــرازي بصــورة غــر مبــارشة عــن إكثــاره مــن ذكــر الفلــك والنجــوم

واهليــأة إذ قــال را ّدا عــى مــن أشــكل عليــه هــذا األمــر« :إنــك لــو تأملــت يف كتــاب اهلل

حــق التأمــل لعرفــت فســاد مــا ذكرتــه ...إن اهلل مــأ كتابــه مــن االســتدالل عــى العلــم
والقــدرة واحلكمــة بأحــوال الســموات واألرض وتعاقــب الليــل والنهــار وكيفيــة

أحــوال الضيــاء والظــام وأحــوال الشــمس والقمــر والنجــوم»(((.

أمــا عــن اجلغرافيــة فتطــرق الــرازي يف تفســره إىل مباحــث هــذا العلــم فتكلــم يف

البحــار وعددهــا واســائها ذاكــرا أطواهلــا وعرضهــا وذكــره خلــط االســتواء ومــا جيــاور

مــن البحــار(((.

كذلــك تكلــم الــرازي عــن مواقــع املــدن التــي حتــاذي البحــار ابتــدا ًء مــن بــاد

املــرق حتــى بــاد املغــرب مــع اســتعامله أللفــاظ جغرافيــة (أوقيانــوس)((( وحميــط مــع

ذكــره لــكل األقــوام التــي تســكن تلــك املــدن أو النواحــي(((.

 -10االختصــار يف ذكــر قصــص األنبيــاء :اتبــع الــرازي منهــج االختصــار واالجياز

يف ذكــر قصــص األنبيــاء وهــذا األســلوب واملنهــج إن دل فيــدل عــى عــدم اهتاممــه
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،13ص43
((( املصدر نفسه ،ج ،24ص529
((( املصدر نفسه ،ج ،4ص164

((( املصدر نفسه ،ج ،14ص274
((( املصدر نفسه ،ج ،4ص.167

((( األوقيانــوس :تســمية أطلقهــا اليونانيــون عــى البحــر املحيــط (املحيــط االطلــي )للمزيــد:

احلمــوي ،معجــم البلــدان ،ج ،1ص ،21ص344؛ ابــن عبــد احلــق ،مراصد االطــاع،ج ،1ص133

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،4ص.167
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باألخبــار النقليــة التــي ختــص ســرة األنبيــاء بل اهتــم باألمــور العقليــة والفلســفية ونجد

واضحــا يف قصــة نبــي اهلل إبراهيــم وموســى وصالــح وعيســى وحتــى قصــة نبــي
منهجــه
ً
اهلل حممــد ( )فإنــه أورد أخبارهــا باجيــاز.

 -11موقفــه مــن االســناد :اعتمــد الفخــر الــرازي طريقــة تــكاد تكــون موحــدة

يف كتابــه فيــا خيــص الســند عنــد إيــراده لألحاديــث النبويــة واملرويــات التارخييــة أمــا
فيــا خيــص الروايــات التــي أخذهــا مــن مصــادر تفســر أو ســرة فإنــه يتعامــل معهــا
وف ًقــا ألمهيتهــا عنــده فــإن كانــت ذات أمهيــة قليلــة أوردهــا مرســلة دون ســند وهــذا هــو

الغالــب أمــا إذا كانــت ذات أمهيــة أورد هلــا ســندا وغال ًبــا مــا يكــون ســندً ا موجـ ًـزا(((.

وقــد أورد الــرازي روايــات وأحاديــث مســندة إىل أهــل البيــت ()عــن اإلمــام

عــي ( ،((( )وعــن احلســن واحلســن ( ،((()واالمــام الباقــر ( ،((()كــا أورد

عنهــم احكا ًمــا فقهي ـ ًة يف مواضــع خمتلفــة(((.

 -12ابتعــاده عــن اإلرسائيليــات :امل ّطلــع عــى كتــاب (مفاتيــح الغيــب) جيــد الرازي

متحرزا
قليــل االهتــام باإلرسائيليــات وعــدم إعارتــه أي أمهيــة لتلــك املرويــات بــل كان
ً
((( مثــال ذلــك مــارواه عــن القفــال يف تفســره عــن ســفيان بــن عيينــه عــن عمــرو بــن دينــار عــن

ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس عــن أيب هريــرة عــن أيب بــن كعــب عــن رســول اهلل قــال :فتــاة يوشــع
بــن نــون فيــا خيــص قصــة موســى ينظــر :الــرازي ،مفاتيــح الغيــب،ج ،21ص ،478وكذلــك مــا

أورده مــن ســند خمتــر عــن عمــرو بــن دينــار عــن ابــن عبــاس يف خصــوص آيــة الشــورى :الــرازي،

مفاتيــح الغيــب،ج ،9ص.410

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،1ص159؛ ج ،5ص ،221ج ،1ص ،174ج ،7ص.52
((( املصدر نفسه ،ج ،21ص ،527ج ،32ص.339
((( املصدر نفسه،ج ،5ص ،323ج،11ص.305

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج ،6ص 411،323وغريها.

الفصل األول :الفخر الرازي حياته وعصره

91

منهــا فقــد أشــار إىل هــذا عنــد كالمــه عــن قصــه ســيدنا يوســف ( )واالشــخاص
الذيــن اشــروه فقــال« :مل يثبــت عندنــا خــر صحيــح ،وتفســر كتــاب اهلل تعــاىل ال

يتوقــف عــى يشء مــن هــذه الروايــات فاألليــق بالعاقــل أن حيــرز مــن ذكرهــا»(((.

وهــذا القــول يعطــي إشــارة واضحــة إىل عــدم اهتاممــه باالرسائليــات بــل إنــه كان

حمتا ًطــا منهــا ومــن األدلــة يف إثبــات هــذا ،تعقيبــه عــى روايــة نــزول ســورة النجــم وكيف

القاهــا رســول اهلل ()عــى قريــش فألقــى الشــيطان عــى لســانه قــول تلــك الغرانيــق

العــى منهــا الشــفاعة ترجتــى يريــد منهــا مــدح الــات والعــزى وإن رســول اهلل علــم هبــا
مــن الشــيطان ونــدم بعــد ذلــك وعاتبــه اهلل عــى فعلــه هــذا(((.

لكــن الفخــر الــرازي رفضهــا قطع ًّيــا وقــال عنهــا روايــة باطلــة موضوعــة(((،

فالواضــح مــن الروايــة احلــط مــن منزلــة رســول اهلل ( )وتشــكيك النــاس يف رســالته

ويف كالم الوحــي فهــم حياولــون أن جيعلــوا الرســول قاب ـ ً
ا للســهو ولتأثــر الشــياطني.
كذلــك فيــا ورد يف قصــة هــاروت ومــاروت مــن أخبــار إرسائيليــة ال يقبلهــا العقــل

واملنطــق فقــد قــال عــن تلــك الروايــات« :وهــي قصــة هــاروت ومــاروت فاجلــواب

عنهــا أن القصــة التــي ذكروهــا [املفــرون] باطلــة»(((.

كــا تكلــم عــن عصــا موســى ( )وعــن صفتهــا فقــال« :واعلــم أن الســكوت

عــن أمثــال هــذه املباحــث واجــب ألنــه ليــس فيهــا نــص متواتــر قاطــع ،وال يتعلــق هبــا

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،18ص.435
((( املصدر نفسه ،ج ،23ص.237
((( املصدر نفسه ،ج ،23ص.237
((( املصدر نفسه ،ج ،2ص.392
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ـاألوىل تركهــا»(((.
عمــل حتــى يكتفــي فيهــا بالظــن املســتفاد مــن أخبــار اآلحــاد فـ ْ
 -13إيــراده لألحاديــث النبويــة وأقــوال الصحابــة :اختــذ الــرازي مــن األحاديــث

النبويــة عــا ًدا مهـ ًـا يف تفســره للقــرآن فيذكرهــا معضــدً ا لرأيــه ومثب ًتــا لفكرتــه يف التفســر

أو كشــاهد عــى دالئــل اآليــة ومرادهــا وهنــاك كثري مــن األمثلــة يف هذا اخلصــوص منها:
ـون َأ ْن ت َِشــيع ا ْل َف ِ
ِ
اح َشـ ُة
ـن ُيِ ُّبـ َ
َ
مــا ذكــره يف تفســره لآليــة  19مــن ســورة النــور إِ َّن ا َّلذيـ َ
فذكــر حدي ًثــا نبو ًّيــا عــن رســول اهلل (« :)إين ألعــرف قو ًمــا يرضبــون صدورهــم

رض ًبــا يســمعه أهــل النــار وهــم اهلــازون اللــازون الذيــن يلتمســون عــورات املســلمني
وهيتكــون ســتورهم ويشــيعون فيهــم مــن الفواحــش مــا لبــس فيهــم»((( ،وكذلــك أورد

قولــه (صــى اهلل عليــه والــه)« :املســلم مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده واملهاجــر مــن
هجــر مــا هنــى اهلل عنــه»(((.

وكذلــك أورد لــه خطبــة يف القضــاء والقــدر((( ،ونقــل عــن الصحابــة والتابعــن

والفقهــاء املســلمني يف مواضــع خمتلفــة يمكــن للقــارىء االطــاع عليهــا يف ســائر أجــزاء

الكتــاب.

 -14اتباعــه أســلوب التأريــخ بذكــر الســنة التــي ينتهــي هبــا مــن تفســر الســور

القرآنيــة إذ يذكــر عنــد هنايــة كل ســورة الســنة التــي فــر فيهــا فهــو قــد رشع يف تفســره

عــام 595هـــ1198/م وذكــر هــذا يف خامتــة تفســر ســورة آل عمــران((( ،واســتمر يذكــر

تاريــخ تفســر الســور القرآنيــة إىل أن وصــل إىل ســورة الفتــح فقــال تــم تفســر هــذه
((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،3ص.528

((( الرازي،مفاتيح الغيب،ج ،23ص.346
((( املصدر نفسه،ج ،1ص.240

((( املصدر نفسه ،ج ،15ص.411

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،9ص.474
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الســورة يــوم اخلميــس الســابع عــر مــن ذي احلجــة ســنة ثــاث وســتامئة مــن اهلجــرة
النبويــة(((.

ً
فضائله
خامسا :أساليب الرازي يف إقصاء اإلمام علي ( )عن
ِ

البــد مــن التعــرف عــى معنــى اإلقصــاء ومــن ثــم عــرض أســاليبه ،اإلقصــاء لغ ـ ًة:
ِ
ـي ومشــتقاته) فقــد
هنــاك إمجــاع بــن معاجــم اللغــة عــى الداللــة اللغويــة لـــلفعل ( َقـ َ
ّنحــي ،أو
حــدّ دت معنــى االقصــاء بمعنــى اإلبعــاد أو مــا يــدل عــى هــذا املعنــى مــن الت ّ
الــرك فاملعنــى اللغــوي املشــرك يف اشــتقاقات الفعــل (قـ ِ
(((
ـي) هــو اإلبعــاد.
اصطالحــا ،فهــو يشــابه املعنــى اللغــوي املتمثــل باالبعــاد :فاإلقصــاء
أمــا اإلقصــاء
ً

هــو أحــد نتائــج ممارســات العقــل ،أو الــرأي ،أو الفكــر أو العقيــدة املغلقــة ،تلــك
التوجهــات التــي تعتقــد أن تفكريهــا أو رأهيــا أو معتقدهــا هــو وحــده الــذي يملــك
الصــدق املطلــق ،واحلــق املطلــق ،وأن مــا عداهــا عــى ضــال مطلــق ،وخطــأ مطلــق،

وهنــا يتحقــق مفهــوم اإلقصــاء.

(((

أمــا عــن أســاليب اإلقصــاء وأنواعــه فهــي خمتلفــة ومتنوعــة بحســب نــوع األمــر

املــراد اإلقصــاء عنــه ،أمــا عنــد الــرازي فــكان اإلقصــاء متمثــل بإبعــاد اإلمــام عــي ()

عــن الفضائــل التــي خصتــه وكان هــو املصــداق الوحيــد هلــا ،وكانــت للــرازي أدواتــه
يف هــذا األمــر ،فقــد اتبــع أســاليب خمتلفــة يف إقصــاء اإلمــام عــي ( )وكانــت تلــك
األســاليب ختتلــف مــن فضيلــة ألخــرى ،وبــا أن الــرازي اتبــع التفســر بالــرأي فهــذا

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،28ص90

((( ابــن دريــد ،مجهــرة اللغــة،ج ،3،1076اجلوهــري ،الصحــاح ،ج ،6،2462الصقيل،كتــاب

االفعــال،ج.3،58

((( سامل ،إقصاء اآلخر ،ص.1
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جعلــه يبتعــد قليـ ًـا عــن اإلقصــاء الروائــي أي املجــيء بروايــة تعضــد رأيــة يف فضيلــة

مــن فضائــل اإلمــام ( )عنــد نفيهــا وال جتــد هــذا األمــر إال يف أســلوب املقارنــة

مــن دون نفيــه بالروايــة الفضيلــة ومــن أســاليب اإلقصــاء عنــد الــرازي ،وكان إقصــاءه

معتمــدا عــى رأيــه وتقريراتــه الكالميــة.
1.1أسلوب املقارنة

يعــد هــذا االســلوب مــن أهــم األســاليب اإلقصائيــة عنــد الــرازي اجتــاه فضائــل

اإلمــام عــي ( )إذ يــورد الفضيلــة التــي ختــص اإلمــام عــي ( )ويــورد إىل جانبهــا
فضيلــة ختــص أبــا بكــر ويقــوم بإجــراء مقارنــة بينهــا ويــورد قرائــن وترجيحــات حيــاول

هبــا ان يؤكــد فضيلــة أيب بكــر عــى مــن ســواه وجيعــل فضيلــة اإلمــام ( )أقــل أمهيـ ًة
وأثـ ًـرا مــن فضيلــة أيب بكــر.

وهنــاك أمثلــة كثــرة عــن األســلوب ،مــا ورد يف تفســر اآليــة 100مــن ســورة
اج ِريــن واألَنْصـ ِ ِ
ون األَو ُلـ َ ِ
ـم بإحسـ ٍ
ـان﴾ ...
التوبــة
ـن ا َّت َب ُع ُ
ـار َوا َّلذيـ َ
َ
ـن ا ُْل َه ِ َ َ
ـون مـ َ
﴿الســابِ ُق َ َّ
وهـ ْ
َّ
إذ ســاق مقارنــة وترجيــح حيــاول هبــا أن يؤكــد أســبقية أيب بكــر ويقلــل مــن أثــر جهــود
اإلمــام عــي ( )مقارنــة مــع جهــود أيب بكــر(((.

ِ
ـن
كــا قــارن يف فضيلــة اإلمــام عــي ( )يف اآليــة  69مــن النســاء ﴿َ ...مـ َـع ا َّلذيـ َ
ِ
ِ
ِ
َأ ْنعــم اهلل ع َلي ِهـ ِ
ـن ُأو َلئِـ َ
ـن َو ُّ
ـك َرفِي ًقا﴾
الصالـ َ
الصدِّ يقـ َ
ـن النَّبِ ِّيـ َ
ـن َو َح ُسـ َ
الشـ َـهدَ اء َو َّ
ـن َو ِّ
ـم مـ َ
َ ْ ْ
َ َ

فإنــه قــارن بــن إســام اإلمــام عــي ( )وإســام أيب بكــر وقــارن بــن جهــاد اإلمــام
عــي وأيب بكــر جاعـ ًـا مــن ســن أبــب بكــر فيصـ ًـا يف تلــك املفاضلــة(((.
2.2جتاهل ذكر سبب النزول
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص128
((( املصدر نفسه ،ج ،10ص.134
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مت ّيــز املنهــج التفســري للفخــر الــرازي بذكــر أســباب النــزول يف بدايــة تفســره لــكل

آيــة إذا مــا اقرتنــت بســبب وحتليلــه هلــذه األســباب وتأييــده ألحدهــا إال أنــه ابتعــد عــن

ذكــر أســباب النــزول يف عــدد مــن اآليــات التــي ختــص اإلمــام ( )مــع وجــود أدلــة

عــى نزوهلــا بحــق االمــام عــي ( )مــن قبــل املفرسيــن ومــن هــذا يتضــح أنــه جتاهــل
أســباب النــزول يف هــذه املواضــع لكــي ال يتعــرض إىل فضيلــة اإلمــام عــي ( )ومــن
هــذه االمثلــة :اآليــة  96من ســورة مريــم إِ َّن ا َّل ِذيــن آمنُــوا وع ِم ُلــوا الص َِ
ال ِ
ات َسـ َي ْج َع ُل
َّ
َ َ
َ َ
ـن ُو ًّدا فأنــه مل يــورد ســبب نزوهلــا يف اإلمــام عــي (عليــه الســام)(((.وكذلك
حـ ُ
الر ْ َ
ـم َّ
َُلـ ُ
ـت َل ُكـ ِ
ـم ايضــا مل يتطرق إىل
آيــة اإلكــال اآليــة  3مــن ســورة املائــدة ا ْل َيـ ْـو َم َأك َْم ْلـ ُ
ـم دينَ ُكـ ْ
ْ

ســبب نزوهلــا(((.

3.3اسلوب املقابلة
أي ذكــر فضائــل اإلمــام عــي ( )مــع إيــراده لفضيلــة مقابلــة هلــا مــع عــدم وجود

مــا يربــط بــن فضيلــة اإلمــام ( )وفضيلــة ذلــك الشــخص.

ومــن األمثلــة عــى هــذا االســلوب عنــد تفســره لآليــة 28مــن ســورة غافــر َ و َقـ َ
ـال
ــل م ْؤ ِمــن ِمــن ِ ِ
ــون َر ُج ًــا َأ ْن َي ُق َ
ــول َر ِّ َب اهلل  ...فإنــه
ُــم إِ َيمنَــ ُه َأ َت ْق ُت ُل َ
آل ف ْر َع ْ
ٌ ْ
ــو َن َي ْكت ُ
َر ُج ٌ ُ
أورد حدي ًثــا عــن رســول اهلل ( )قــال« :الصديقــون ثــاث حبيــب النجــار مؤمــن آل
ياســن ومؤمــن آل فرعــون ...والثالــث عــي بــن أيب طالــب وهــو أفضلهــم»((( لكنــه

رسعــان مــا يــورد قـ ً
ـرا مــن مؤمــن
ـول عــن اإلمــام الصــادق (« :)كان أبــو بكــر خـ ً
آل فرعــون ،(((»...وهــذه أهــم ســمة أوصفــة ألســلوب املقابلــة

((( الرزاي ،مفاتيح الغيب ،ج ،21ص.568
((( املصدر نفسه ،ج ،11ص.289

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،27ص.509
((( املصدر نفسه ،ج ،27ص.509
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4.4التفسري اللغوي
وهــذا األســلوب مــن األســاليب التــي اعتمدهــا الــرازي يف اإلقصــاء ليجعــل

مركــزا يف املعنــى اللغــوي لآليــات مــن دون أن يلتفــت إىل ســبب النــزول أو
القــارئ
ً

يعــره أمهيــة مــع إعطائــه تفســرات لغويــة عــدة للمفــردة ليذهــب معناهــا احلقيقــي.

ِ
ُــم اهلل
ومــن األمثلــة عــى هــذا األســلوب عنــد تفســره لقولــه تعاىل:إِن ََّــا َول ُّيك ُ
ِ
ـن َآمنُــوا ،((( ....فانــه عــى الرغــم مــن إيــراده لروايــات أســباب النزول،
َو َر ُســو ُل ُه َوا َّلذيـ َ
إال أنــه اعتمــد عــى التحليــل اللغــوي ملفــردة (الــويل) ليذهبهــا عــن معناهــا احلقيقــي وهو

الواليــة(((.

5.5أسلوب املشاركة للفضيلة
اتبــع الــرازي هــذا األســلوب عنــد تفســره آليــات املغــازي فهــو يذكــر الغــزوة

ويــورد فيهــا أحدا ًثــا تشــر إىل فضائــل أصحاهبــا ،مثـ ً
ـال هلــذا ثبــات املســلمني مــع رســول
اهلل ( )يــوم ُأحــد ،فإنــه يذكــر عــدة أشــخاص إىل جانــب اإلمــام عــي ( )وقــد
ثبتــوا مــع رســول اهلل (.((()

وهــذا األســلوب مل يكــن الــرازي أول مــن أوجــده ،إذ ســبقه إليــه ك ّتــاب الســر

واملغــازي الذيــن ابتدعــوا هــذا األســلوب.
6.6أسلوب التجاهل للفضيلة

إن هــذا األســلوب يــكاد يكــون ســمة لكثــر من املفرسيــن الذيــن حاولــوا أن يقصوا

اإلمــام عــي ( )عــن فضائلــه وقــد اتبعــه الــرازي يف كثــر مــن اآليــات التــي ختــص
((( املائدة.55 ،

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص.383
((( املصدر نفسه ،ج ،9ص.398
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ـارز فيهــا مثــل
حادثــة مهمــة مــن حــوادث اإلســام التــي كان لإلمــام عــي ( )أثـ ٌـر بـ ٌ

غــزوة اخلنــدق((( ،رغــم تطــرق القــرآن إىل جــزء مــن أحــداث الغــزوة ووصفــه حلــال
املســلمني فيهــا وكيــف كفاهــم رش القتــال((( ،كذلــك فــإن بعــض املفرسيــن املنصفــن قــد
أوردوا دور اإلمــام عــي ( )يف تلــك الغــزوة(((.
7.7اإلقصاء الصريح
أي ترصيــح الــرازي باإلقصــاء مــن دون املراوغــة بطريقــة مــا أو اتباعــه وســيلة

الخفــاء تلــك الفضيلــة وأهــم دليــل عــى هــذا إقصــاؤه حلديــث الغديــر املشــهور عنــد
ـول ب ِّلــغْ مــا ُأ ْنـ ِـز َل إِ َليـ َ ِ
ـن َر ِّبـ َ
ـك،(((
ـك مـ ْ
ْ
الر ُسـ ُ َ َ
ســائر املســلمني عنــد تفســره لآليــةَ  :ي َاأ ُّ َيــا َّ
التــي أشــار عــدد مــن املفرسيــن يف نزوهلــا بحــق اإلمــام عــي ( ،((()إال أنــه ينكرهــا
ويفرسها بعيدً ا عن اإلمام عيل (.((()

فضــا عــن آيــة الواليــة ﴿إِ َّنــا ولِي ُكــم اهلل ورســو ُله وا َّل ِذيــن آمنُــوا ا َّل ِذيـ ِ
ـون
يمـ َ
َ
ََ ُ ُ َ
ـن ُيق ُ
َ َ
َ َ ُّ ُ

((( غــزوة اخلنــدق :هــي الغــزوة التــي حشــد هلــا مرشكــو قريــش بتحريــض مــن هيــود املدينــة املنــورة
ومتكــن هــؤالء مــن اقنــاع بعــض القبائــل العربيــة لقتــال املســلمني يف املدينــة وســميت باخلنــدق ألن
املســلمون حفــروا خند ًقــا حــول املدينــة وحــاول املرشكــون اقتحــام اخلنــدق لكــن اهلل رد كيدهــم

وقتــل فارســهم عمــرو بــن عبــد ود العامــري عــى يــد اإلمــام عــي ( )وذلــك عــام 5ﻫـ  .للمزيــد:

الواقــدي ،املغــازي،ج ،2ص-440ص480؛ ابــن حــزم ،جوامــع اليــرة ،ص-147ص.152
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،25ص164

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج ،8ص ،15ابــن عطيــة ،املحــرر ،ج ،4ص379؛ القرطبــي،
اجلامــع ،ج ،14ص -133ص.134
((( املائدة67 ،

((( الزخمــري ،الكشــاف ،ج ،2ص630؛ ابــن كثــر ،ج ،3ص25؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور ،ج،3
ص.117
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص.401
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ـون﴾((( إذ يــرى الــرازي((( وبعــد نقــاش مســتفيض،
ـم َراكِ ُعـ َ
الصـ َـا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
َّ
ـون الـ َّزكَا َة َو ُهـ ْ
ِ
اســتِدْ َل ُل ْم بِـ َـأ َّن َهـ ِـذ ِه ْال َيـ َة ن ََز َلـ ْ ِ
ـوع».
َ
ـي َف ُهـ َـو َمْنُـ ٌ
«و َأ َّمــا ْ
ُ
ـت ف َحـ ِّـق َعـ ٍّ
وهــذه أهــم األســاليب التــي اتبعهــا الــرازي يف اإلقصــاء ،فبعضهــا كان خمفيــا

ظاهــرا ملــن يقــرأه بتمعــن..
بأســلوبه الدقيــق وبعضهــا
ً

((( املائدة55،

((( الرزاي ،مفاتيح الغيب،ج،12ص.386

الفصل الثاني
موقف الفخر الرازي
من فضائل اإلمام علي ()
يف عصر الرسالة

بعــد أن بعــث اهلل ( )نبيــه حممــد ( )برســالته الســمحاء إىل النــاس كافــة،

وكانــت مكــة مهبــط تلــك الرســالة ومهدهــا اال ان أهــل مكــة مــا كانــوا يقبلــون أن يبــدل
دينهــم بالديــن اجلديــد الــذي جــاء بــه حممــد ( )وهــو ديــن جدهــم إبراهيــم إال أهنــم
اعرضــوا عنــه وصــدوا عنــه صــدو ًدا ،فــكان ملــن ســبق إليــه وصدقــه فضلــه ومنقبتــه

التــي ال تســاوى هبــا فضيلــة أخــرى ،وبعــد أن التحــق الرســول ( )بربــه واعتــى

ســلم اخلالفــة مــن اعتــى وشــايعه مــن شــايعه مــن النــاس ،وظهــرت املــدارس الفكريــة
واملذاهــب اإلســامية التــي اتبعــت مدرســة الصحابــة وفضلــت مــن اتبعتــه وجعلتــه

إما ًمــا عليهــا ،فأخــذوا يضعــون لــه الفضائــل ليكــون افضــل مــن نظــره عنــد الفئــة
االخــرى وكان الــرازي أحــد هــؤالء الك ّتــاب الذيــن ســاروا عــى هــذا النهــج بــل وكان

شــديدا يف أرائــه مداف ًعــا عنهــا بقــوة ليدحــض غــره وليجعــل مــن أمامــه صاحــب الرتبــة
األوىل والدرجــة العاليــة ،متب ًعــا اخلطــوات األوىل التــي ســار عليهــا غــره مــن الكتــاب
واملصنفــن ،وبــا ان كتابــه كتــاب تفســر وكــا ذكرنــا انــه تفســر بالــرأي فــكان يفــر
اآليــة ويــورد مــا يــورد فيهــا ثــم يــورد رأيــه ويعطــي مربراتــه ،وكان موضــوع الســبق

إىل اإلســام مــن االمــور التــي تناوهلــا القــرآن الكريــم يف مواضــع كثــرة مــن أياتــه ،اال

ـرا عــى مــا خيــص الســبق بــل تعــدى إىل ايــراد أراءه ومباحثــه
ان الــرازي مل يكــن مقتـ ً
الكالميــة يف أيــات ال ختــص الســبق إىل اإلســام وانــا كانــت آيــات وصفيــة حلــال فئــات

معينــة مــن النــاس اال انــه أدخلهــا ضمــن بحثــه ورأيــه وســنقدم عــى دراســتها وف ًقــا

لتقســيامت البحــث.
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املبحث األول
إقصاؤه لفضائل اإلمام علي ( )يف املرحلة املكية
تضمنــت املرحلــة املكيــة فضائــل عظيمــة لإلمــام عــي ( )يف مواقفــه املمدوحــة

مــع رســول اهلل ( )وقــد شــهد هبــا مــن صنــف يف الســرة واحلديــث النبــوي ،اذ

كان هلــا أثرهــا البالــغ يف ســر الرســالة املحمديــة وقيــام الدولــة اإلســامية إال أن الفخــر
مغايــر مــع تلــك الفضائــل التــي تطــرق هلــا يف تفســره وقــد
موقــف
الــرازي كان لــه
ٌ
ٌ

صنفناهــا عــى ثالثــة اصنــاف:

ً
فضله يف السبق إىل اإلسالم.
أول :إقصاؤه عن
ِ

بحــث الــرازي قضيــة الســبق إىل اإلســام يف مواضــع خمتلفــة مــن تفســره فــكان

أوهلــا عنــد تفســره لآليــة القرآنيــة

ــك مــع ا َّل ِذيــن َأ ْنعــم اهلل ع َلي ِه ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ــن
ــن النَّبِ ِّي َ
ــم م َ
ــول َف ُأولئ َ َ َ
﴿و َم ْ
1ـ َ
َ ْ ْ
َ َ َ
ــن ُيطــ ِع اهلل َو َّ
ِ
ِ
ِ
(((
ــن ُأولئِ َ
ــن َو ُّ
ــك َرفِي ًقــا﴾
الصال َ
الش َ
الصدِّ يق َ
ــن َو َح ُس َ
ــهداء َو َّ
َو ِّ
ـخصا معينًــا أو صفــة لشــخص واحــد ،كــا
عــى الرغــم مــن أن اآليــة مل ختــص شـ ً

أشــار إىل ذلــك عــدد مــن املفرسيــن ،إال أن الــرازي فصــل منهــا صفــة الصديقــن وأخــذ
يدقــق هبــا دون غريهــا مــن الصفــات فبعــد أن أورد آراء عــدّ ة خيــص ســبب نــزول اآليــة،

وكل تلــك األســباب التــي أوردهــا تشــر إىل أن املســلمني كانــوا مهتمــن بلقائهــم

برســول اهلل ( )يف الصفــة أو بعــد وفاتــه ،فكانــوا يســألونه عــن شــوقهم إليــه إذا مــا
أيضــا فهــل يقــدرون عــى رؤيتــه بعــد ذلــك فانــزل اهلل
التحــق بربــه وهــم التحقــوا بــه ً

((( النساء.69 ،
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اجلــواب هبــذه اآليــة الكريمــة(((.
ثــم أخــذ الــرازي يفــر اآليــة القرآنيــة ومعنــى مــا ورد فيهــا مــن صفــات ،وعنــد

تفســره ((الصديقــن)) أخــذ يفصــل فيهــا ويف مــا ورد مــن آراء يف معناهــا فقــال(((.
ً
أول :الصديق هو اسم ملن عادته الصدق ،كام يقال سكري و رشيب ومخري.
ثانيا :قال قود :الصديقون أفاضل أصحاب النبي (.((()

ثال ًثــا :إن الصديــق اســم ملــن ســبق إىل تصديــق الرســول ( )فصــار يف ذلــك قــدوة

لســائر الناس(((.

ثــم أعقــب هــذه اآلراء بقولــه «إذا كان األمــر كذلــك ،كان أبــو بكــر أوىل اخللــق هبــذا

الوصــف أمــا بيــان أنــه ســبق إىل تصديــق الرســول ( )فألنــه قــد أشــتهر بالروايــة عــن
الرســول اهلل ( )أنــه قــال« :ماعرضــت اإلســام عــى أحـ ٍـد اال و لــه كبــوة غــر أيب بكــر
فأنــه مل يتلعثــم»(((.

ثــم يوضــح مصداقيــة احلديــث بتعليقــه ،ان رســول اهلل ( )عندمــا عــرض

اإلســام عــى أيب بكــر قبلــه مل يتوقــف ،ولــو تأخــر إســامه عــن إســام غــره ،فيكــون

ذلــك بتقصــر مــن رســول اهلل ( )ألنــه اخــر عليــه عــرض اإلســام ،وملــا علمنــا أن
الرســول ( )مل يتأخــر يف عرضــه وأبــو بكــر مل يتوقــف عــن تصديــق األمــر .لــزم أن
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،10ص132
((( املصدر نفسه ،ج ،10ص.134

((( أصحــاب هــذا الــرأي هــم الواقــدي ،التفســر الوســيط ،ج ،2ص 78؛ البغــوي ،تفســر ،ج،1
ص .659وهــم ممــن أعتمدهــم الــرازي يف مــوارده.

((( من أصحاب هذا الرأي .املاتريدي ،التفسري ،ج ،3ص.248
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،10ص.134
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يكــون أبــو بكــر أســبق النــاس إســاما(((.
ثــم يســتمر يف إبــداء آراءه ،فيقــول :أمــا بيــان أنــه قــدوة لســائر النــاس يف ذلــك فــأن

ـابق عــى إســام أيب بكــر إال أنــه ال يشــك
بتقديــر ان يقــال :إن إســام عــي ( )سـ ٌ

عاقــل أن عل ًيــا مــا صــار قــدوة يف ذلــك الوقــت(((.

يتبــن لنــا يف ضــوء مــا أورده الــرازي مــن آراء يف تفســره هــذا أنــه يــرى وبصــورة

قطعيــة أن أبــا بكــر أســبق النــاس إىل رســول اهلل ( )وأوهلــم إســاما ،وهنــا البــد مــن
أن يكــون للعقــل واملنطــق مكانــة قبــل أن تــرد عليــه بالروايــات واألحاديــث املخالفــة

برأيــه ،واملنطــق يســوقنا إىل أن كل إنســان يؤمــر بدعــوة باصــاح معــن فإنــه يبــدأ بعائلتــه
التــي هــي أقــرب مــا يكــون إليــه ،ومــن الثابــت أن أرسة رســول اهلل ( )إبــان نــزول
الوحــي هــي (رســول اهلل  +خدجيــة  +عــي بــن أيب طالــب) فــاألوىل بــه أن هيــدي هــؤالء

ليصبحــوا مســلمني حتــى يتمكــن مــن هدايــة مــن هــم خــارج بيتــه وخصوصــا اذا مــا
علمنــا أن اإلســام ينظــر إىل غــر املســلم عــى أنــه نجاســة فكيــف لرســول اهلل أن جيتمــع

يف بيــت فيــه مــن ال يعبــد اهلل ويوحــده وهــذا مــا مل حيصــل يف عــي وخدجيــة ،ألننــا ســنورد
مــا يؤكــد هــذا ،فــاألوىل بالنبــي ( )أن يدعــو أهــل بيتــه ثــم األدنــى فاألدنــى فــا

يعقــل أن يدعــو مــن هــو أبعــد حتــى مــن أبنــاء عمومتــه وال يصــح أن يدعــو البعيــد إىل
أمــر أمــره اهلل بــه وأمــره بــأن يدعــو النــاس إليــه فيــرك أهلــه ويدعــوا األبعديــن إىل أمــر
فيــه خــر الدنيــا واالخــرة.

ويف ســياق حديثــه أورد حديثــا يف إســام أيب بكــر ويتضــح أن الــرازي قــد اتبــع

ضعــاف األحاديــث يف إثبــات الفضائــل وكان احلديــث الــذي أورده يف إثبــات أســبقية
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،10ص.134
((( املصدر نفسه ،ج ،10ص.134
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أبــو بكــر لإلســام أحدهــا((( ،ولــو أننــا ســلمنا ذلــك احلديــث ،فأنــه مل يكــن دالً عــى
األســبقية وأنــا عــى رسعــة التقبــل وعــدم التوقــف وهــذا ال يعطــي دليــا عــى الســبق
إىل اإلســام.

أضــف إىل هــذا أن مــا ورد يف مســألة ســبقه إىل اإلســام مســتفيض وقــد أورد األدلــة

كثــر مــن املحدثــن وأصحــاب الســر وكان قســم كبــر منهــا عــى لســان الرســول ()
وكبــار الصحابــة والتابعني:

ً
أول :ما ورد على لسان النيب (:)
كان رســول اهلل ( )أول مــن حتــدث عــن الســابقني إىل اإلســام وعــد ذلــك ً
فضل

ال يضاهــى وقــد قــال (( :)الســبق ثالثــة الســابق إىل موســى ،يوشــع ذنــون ،والســابق
إىل عيســى صاحبــه يــس ،والســابق إىل حممــد عــي بــن أيب طالــب)(((.

كــا ورد عــن عمــر بــن اخلطــاب قــال« :كنــت أنــا وأبــو عبيــدة وأبــو بكــر ومجاعــة

مــن الصحابــة إذ رضب رســول اهلل ( )عــى منكــب عــي ( )فقــال :يــا عــي أنــت

أول املؤمنــن إيامنــا وأول املســلمني إســا ًما وأنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى»(((.
كــا ورد عــن أيب ذر (ريض اهلل عنــه) قــال « :أشــهد أين ســمعت رســول اهلل ()

يقــول :عــي أول مــن آمــن يب وأول مــن يصافحنــي يــوم القيامــة ،وهــو الصديــق االكــر
((( أورده ابــن إســحاق يف ســرته دليــ ً
ا عــى عــدم تلكئــه يف تقبــل اإلســام .للمزيد:ابــن
اسحاق،الســرة،ص .139

((( ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج3330 ،10؛ الطــراين ،معجــم الكبــر ،ج ،11ص93؛ احلســكاين،

شــواهد التنزيــل ،ج ،2ص294؛ ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص258؛ اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص55؛
ابــن كثــر ،تفســر ،ج ،7ص574؛ الســيوطي ،الــدرر املنثــور ،ج ،7ص.52

((( ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،ج ،42ص167؛ املحب الطربي ،الرياض النظرة ،ج ،3ص.110
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وهــو الفــاروق ،يفــرق بــن احلــق والباطــل»(((.
ولــو أنــا أعدنــا النظــر يف ســرة أمــر املؤمنــن ( )لوجدنــاه مــا كفــر حتــى يؤمــن

أو يســلم ،بــل أنــه ولــد ونشــأ وتربــى يف بيــت دين وإيــان فقد ربــاه رســول اهلل ( )وقد

قــال واص ًفــا حالــه مــع رســول اهلل (« )ومل جيمــع بيــت يف اإلســام يومئــذ غــر رســول
اهلل ( )وخدجيــة وأنــا ثالثهــا ،أرى نــور الوحــي والرســالة وأشــم ريــح النبــوة»((( ،ثــم

قــال« :وضعنــي يف حجــره وأنــا ولــد يضمنــي إىل صــدره ويكنفنــي يف فراشــه ويمســني
جســده ويشــمني عرقــه وكان يمضــغ الــيء ثــم يلقيمنيــه»(((.

فمــن يصــع معــه رســول اهلل ( )مــا قــد ورده ذكــره وهــو ربيبــه اال ينبغــي ان

يكــون أول مــن خيتــص بــه يف أمــر عظيــم مثــل أمــر اإلســام بــل وقــد ورد عــن رســول

رسا دون ان يعلــم
اهلل ( )انــه مل يعــرض عليــه اإلســام وحســب وانــا اســلام طويـ ًـا ً
هبــا شــخص فقــال رســول اهلل ( )يف هــذا «صلــت املالئكــة عــي وعــى عــي بــن

أيب طالــب ســبع ســنني قالــوا ومل ذلــك يارســول اهلل :قــال مل يكــن معــي مــن الرجــال
غــره»(((.

عــي
وروي عــن ســلامن املحمــدي قــال :عــن رســول اهلل (« )أولكــم وار ًدا ّ
((( اجلاحــظ ،العثامنيــة ،ص290؛ أورد احلديــث االســكايف ،ص290؛ البــاذري ،انســاب
االرشاف ،ج ،2ص118؛ البــزاز ،املســند ،ج ،9ص342؛ الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج ،6ص269؛

ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص66؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج ،42ص41؛ احلنفــي ،نظــم الــدرر،

ص.81

((( ابن أيب احلديد ،رشح النهج ،ج197 ،13

((( ابن شهر اشوب ،املناقب ،ج،2ص28؛ابن أيب احلديد ،رشح النهج،ج ،13ص.197

((( اخلــزاز ،الثالــث [ خمطــوط ٍ] ،ص17؛ ابــن مردويــة ،املاقــب ،ص48؛ اخلوارزمــي ،املناقــب،

ص54؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج ،42ص36؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج ،1ص.193
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احلــوض أولكــم إســاما عــي بــن أيب طالــب»(((.
وهنــا نســتدل بــا ورد عــن رســول اهلل ( )فيــا أوردنــاه أيضــا أن عل ًيــا ()

هــو مصــداق الصديقــن عــى لســان رســول اهلل ( )وأنــه هــو الســابق إىل اإلســام،

فــا يتكلــم الرســول ( )بــكالم جــزاف أبــدا وال يطلــق الــكالم دون ختصيــص وتأكــد،

فعندمــا فضــل عل ًيــا ( )لســبقه كان ذلــك معلو ًمــا عنــد كافــة املســلمني ممــن شــهد قولــه.

ثانيا :أقوال اإلمام علي ( )واستشهاداته.
ٌ
أقــوال واستشــهادات فيــا خيــص ســبقه وفضلــه ،منهــا
وردت عــن عــي ()

قولــه« :أنــا عبــداهلل وأخــو رســوله ،وأنــا الصديــق األكــر ال يقوهلــا بعــدي إال كاذب
مفتخــرا عــى معاويــة(((:
مفــر ،صليــت قبــل النــاس بســبع ســنني»((( .كذلــك قولــه
ً
طرا
سبقتكم إىل اإلسالم ً

غالما ما بلغت أوان حلمي
ً

كام ورد عنه أنه قال« :آمنت قبل أن يؤمن أبا بكر وأسلمت قبل أن يسلم»(((.
وهــذه املفاخــرات واالحتجاجــات مــن أدل األدلــة عــى أن عل ًيــا ( )أول مــن

آمــن وصــدق وأســلم مــن دون منــازع ،فلــو انــه كان مســبوقا هبــذا األمــر مــن قبــل أحــد
((( ابــن أيب اســامة ،بغيــة الباحــث ،مجــع اهليثمــي ،ج ،2ص901؛ احلاكم،املســتدرك ،ج ،3ص147؛
ابــن عبد الــر ،التمهيــد،ج ،2ص.305

((( ابــن أيب شــيبة ،املصنــف،ج ،6ص368؛ ابــن ماجــه ،الســنن ،ج ،1ص87؛ ابــن أيب عاصــم،
الســنة ،ج ،2ص598؛ النســائي ،الســنن الكــرى ،ج ،7ص409؛ احلاكــم ،املســتدرك،ج،3

ص120؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،5ص.85

((( ابــن املغــازيل ،املناقــب ،ص469؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج ،23ص54؛ احلمــوي ،معجــم
األدباء ،ج ،4ص.1812

((( ابــن ماجــه ،الســنن،ج ،1ص88؛ ابــن أيب عاصــم ،اآلحــاد واملثــاين ،ج ،1ص151؛ الــدواليب،
الكنــى واألســاء ،ج ،2ص904؛ ابــن عروبــة ،األوائــل ،ص.74
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غــره ملــا افتخــر ولــكان هنــاك مــن رد عليــه فخــره مــن الصحابــة والتابعــن لكنــه ُسـ ّلم
لــه بالفضــل وأقــروا لــه بالســبق واإليــان.
ً
ثالثا :شهادات الصحابة والتابعني
هنــاك كثــر مــن الشــهادات التــي دلــت عــى ســبق أمــر املؤمنــن إىل اإلســام عــى

خــاف مازعمــه الــرازي الــذي يــرى ســبق أيب بكــر لعــي ( ،)بــل إن هنــاك شــهادات

عــى تأخــر إســام أيب بكــر حتــى ســبقه عــدد مــن الصحابــة إىل اإلســام.

منهــا مــا ورد عــن ابــن أيب رافــع أنــه قــال :إن عل ًيــا مكــث يصــي ســبع ســنني وأشــهر

متخف ًيــا عــن النــاس قبــل أن يصيل أحــد(((.

كذلــك مــاورد يف روايــة ابــن حييــى بــن عفيــف عــن أبيــه عــن جــده يف مقدمـ ِـه إىل

مكــة ومشــاهدته لرســول اهلل ( )يصــي مــع خدجيــة واإلمــام عــي ( ،((()دليـ ٌـل

عــى ســبقه إىل اإلســام.

وماورد عن ابن عباس بقوله :إنه أول عريب وعجمي ّ
صل مع النبي(((:
كــا ورد عــن زيــد بــن أرقــم((( .قــال :أول مــن أســلم مــع رســول اهلل ( )عــي
((( الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج ،1ص320؛ األبنــايس ،الشــذ الفيــاح ،ج ،2ص511؛ اهليثمــي،
جممــع الزوائــد ،ج ،9ص.103

((( ابــن اســحاق ،الســرة ،ص138؛ البخــاري ،التاريــخ الكبــر ،ج ،7ص74؛ ابــن أيب خيثمــة،
التاريــخ الكبــر ،ج ،1ص.166

((( ابــن عبدالــر ،االســتيعاب ،ج ،3ص109؛ املحــب الطــري ،الريــاض النــرة ،ج ،3ص173؛
الصفــدي ،الــوايف ،ج ،21ص.178

((( زيــد بــن أرقــم مــن بنــي احلــارث بــن اخلــزرج االنصــاري أبــو عمــر ،ســكن الكوفــة ومــات هبــاٍ ،
راو

للحديــث ثقــة شــهد مغــازي رســول اهلل ( )وكانــت أول مشــاهدة غــزوة بنــي املصطلــق ،تــويف عــام

68هـــ .للمزيــد :ابــن عبدالــر ،االســتيعاب ،ج ،2ص535؛ البخــاري ،التاريخ الكبــر ،ج ،3ص.385
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( ،((()بــل وأكثــر مــن هــذا مــا جــاء مــن احتجاجــات منهــا مــا وقــع فيهــا الصحــايب
عبــداهلل بــن خبــاب((( ،الــذي قتلتــه اخلــوارج فإهنــم قالــوا لــه :مــا تقــول يف عــي بــن أيب

طالــب؟ قــال :أقــول إنــه أمــر املؤمنــن وأول املســلمني إيام ًنــا بــاهلل وبرســوله(((.

وجــواب عبــداهلل بــن خبــاب مل يكــن اعتبا ًطــا وإنــا لعلمــه بمــن ســبق إىل اإلســام

واإليــان بــاهلل وبرســوله ،كذلــك مــاورد مــن مراســات حممــد بــن أيب بكــر مــع معاويــة

إذ قــال لــه يف كتــاب أرســله إليــه :فــكان أول مــن أنــاب وأجــاب وصــدق ووافــق وأســلم

وســلم أخــوه وابــن عمــه عــي بــن أيب طالــب ....وهــو كان أول النــاس إســا ًما وأصدق
النــاس فيــه(((.

ـع عــى الــرازي الــذي ادعــى وتزعــم
وإن شــهادة حممــد بــن بــن أيب بكــر هــي ر ٌد قاطـ ٌ

فكــرة الســبق ،ولــو كان حممــدٌ عــامل ٌ بــأن أبــاه قــد ســبق عل ًيــا ملــا استشــهد بفضــل عــي

وســابقته بــل إنــه كان عا ًملــا بتأخــر إســام أبيــه ،وإنــه قــد احتــج بــا هــو معــروف عنــد
معاويــة وســائر املســلمني.

أمــا بشــأن ادعــاء الــرازي يف ســبق أيب بكــر إىل اإلســام فــإن ادعــاء الــرازي هــذا

يتعــارض مــع املنطــق ً
أول ومــع األخبــار الصحيحــة ،فقــد ورد عــن حممــد بــن ســعد بــن
((( ابــن ســعد ،الطبقــات ،ح ،3ص15؛ ابــن حنبــل ،املســند ،ج ،32ص32؛ الرتمــذي ،ســنن ،ج،5
ص.642

ـارا
((( عبــداهلل بــن خبــاب بــن األرت الصحــايب اجلليــل ،قتلتــه اخلــوارج مــع زوجتــه عندمــا كان مـ ًّ

هبــم يف طريقــة ،قليــل احلديــث ثقــة يف روايته.للمزيــد :ابــن ســعد ،الطبقــات ،ج ،5ص189؛ العجيل،
الثقــات ،ج ،1ص.254

((( ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج ،1ص126؛ االجري ،الرشيعة ،ج ،1ص.387

((( ابــن مزاحــم ،صفــن ،ص118؛ البــاذري ،أنســاب األرشاف ،ج ،2ص394؛ املســعودي،
مــروج الذهــب ،ج ،3ص.11
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أيب وقــاص((( ،قــال :قلــت أليب :أكان أبــو بكــر أولكــم إســا ًما؟ فقــال :ال ولقــد أســلم
قبلــه أكثــر مــن مخســن رجـ ًـا(((.

وهــذا إن ّ
دل عــى يشء فيــدل عــى تأخــر إســام أيب بكــر إىل مــدة تكاثــر فيهــا

املســلمني وقــوي أمرهــم ،ومــا يعضــد هــذا القــول مــاورد عنــد ابــن اســحاق « ثــم أن
أبــا بكــر لقــي رســول اهلل ( )فقــال لــه أحــق ماتقــول قريــش ياحممــدِ ،مـ ْن تــركك آهلتنــا
وتســفيهك عقولنــا وتكفــرك آبائنــا فقــال يــا أبــا بكــر اين رســول اهلل ونبيــه ...فأســلم
وكفــر باألصنــام»(((.

رسا ثــاث ســنني ،أصبــح رســول اهلل ()عــى
جهــر بدعوتــه التــي اســتمرت ًّ

خــط املواجهــة مــع املرشكــن ،فعلــم أبــو بكــر وجــاء إىل الرســول يســتفهم منــه األمــر،

ويكــون هــذا عــى أقــل تقديــر بعــد ثــاث ســنني مــن البعثــة ألنــه مــا صــدع بأمــره إال بعد
ـن ا ُْل ْ ِ ِ
اصــدَ ْع بِــا ت ُْؤ َمـ ُـر َو َأ ْعـ ِـر ْض َعـ ِ
ـن﴾(((،
شكـ َ
ثــاث ســنني بعــد نــزول قولــه تعــاىلَ ﴿ :ف ْ
فهنــا وقــع األمــر باجلهــر واالعــراض عــن املرشكــن ويف هــذه الثــاث ســنوات التــي

كانــت الدعــوة رسيــة دخــل عــدد مــن الرجــال إىل اإلســام وكان مــن هــؤالء أبــو ذر

(((

ورجـ ٌ
ـال مــن اقاربــه الذيــن ســبقوا غريهــم إىل اإلســام(((.

((( حممــد بــن ســعد بــن أيب وقــاص ،ثقــة لــه أحاديــث ليســت بالكثــرة ،وكان يكنــى بــأيب القاســم،
خــرج عــى األمويــن مــع عبــد الرمحــن بــن األشــعث فقتلــه احلجــاج بعــد معركــة ديــر اجلامجــم عــام
82هـ،للمزيــد :ابــن ســعد،الطبقات ،ج ،5ص127؛ العجــي ،الثقــات ،ج ،1ص.404

((( الطربي ،تاريخ الرسل ،ج ،2ص316؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،3ص.39

((( ابــن اســحاق ،الســرة ،ص139؛ البيهقــي ،دالئــل النبــوة ،ج ،2ص164؛ ابــن كثــر ،الســرة
النبويــة ،ج ،1ص433؛ الصاحلــي ،ســبل اهلــدى ،ج ،2ص.302

((( احلجر.94 ،

((( ابن اسحاق ،السرية ،ص.138

((( بريــدة بــن احلصيــب األســلمي ( ( تــويف يف عهــد يزيــد بــن معاويــة )) وابــن عــم أليب ذر ومجاعــة
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وقــد علــق النيســابوري حــول إســام عــي (ً )
قائــا :وال أعلــم خال ًفــا بــن

أصحــاب التواريــخ أن عــي بــن أيب طالــب أوهلــم إســاما(((.

كــا ورد عــن أيب بكــر قولــه« :يــا هلفــي عــى ســاعة تقدمنــي فيهــا ابــن أيب طالــب فلــو

ســبقته لكان يل ســابقة اإلســام»(((.

وهــذا احلديــث الــذي ورد عــن أيب بكــر شــهادة مــن صاحــب القضيــة نفســها ،فهــو

يــرى أنــه مل حيتــج بأنــه أســبق مــن عــي عندمــا تــوىل اخلالفــة ،كــا أنــه مل يدعــي لنفســه

لقــب الصديــق وإنــا لقبــه بــه أنــاس آخــرون((( ،ألن مــا ورد عــى لســان رســول اهلل ()
ينــايف هــذا ،فــروى ابــن عبــاس عــن رســول اهلل ( )قــال« :الصديقــون ثالثــة :حزقيــل

مؤمــن آل فرعــون ،وحبيــب النجــار صاحــب آل يســن ،وعــي بــن أيب طالــب وهــو
أفضلهــم»(((.

وقــد روى الــرازي هــذا احلديــث يف تفســره عنــد كالمــه عــى مؤمــن آل فرعــون،

إال أنــه مل يرتكهــا مــن دون أن جيعــل فيهــا أفضليــة أليب بكــر ،فقــد أورد قـ ً
ـول عــن اإلمــام

ـرا مــن مؤمــن آل فرعــون ألنــه كان يكتم إيامنــه وقال
الصــادق (( :)كان أبــو بكــر خـ ً

ـارا(((.
رسا وهــذا جهـ ً
أبــو بكــر جهـ ً
ـارا :أتقتلــون رجـ ًـا أن يقــول ريب اهلل فــكان ذلــك ًّ
من املسلمني ممن تقدم إسالمهم مثل زيد بن حارثة.
((( احلاكم،علوم احلديث ،ص.23
((( البستي ،املراتب ،ص.128

((( روي عــن عبــداهلل بــن عمــرو بــن العــاص أنــه قــال :أبــو بكــر ســميتموه الصديــق واصبتــم اســمه.
ينظــر :ابــن ســعد ،الطبقــات ،ج ،3ص127؛ ابــن أيب عاصــم ،الســنة ج ،2ص.548

((( ابــن حنبــل ،فضائــل الصحابــة ،ج ،2ص627؛ ابــن املغــازيل ،املناقــب ،ص313؛ ابن الشــجري،
األمــايل ،ج ،1ص182؛ املحــب الطــري ،ذخائــر العقبــى ،ص56؛ املتقي اهلنــدي ،ج ،11ص.601

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،27ص.509
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وهنــا قــد تعــارض اإلمــام الصــادق مــع جــده ( )وهــذا مــن املحــال ،ألهنــم

اليســرون اال عــى خطــاه ،وأحاديثــه ،فكيــف يتلفــظ بأقــوال مناقضة لرســول اهلل (،)
وهنــا قــد أعتمــد الــرازي عــى حديــث مــروي يف مصــدر واحــد وهــو الرتمــذي(((،

وقــد حرفــه وزوره فاحلديــث مــروي عــن عــي ( )ومفــاده أن قريــش أرادوا قتــل
رســول اهلل ( )بعــد وفــاة أيب طالــب ،فجــاؤوا إليــه وأخــذوا جيرونــه ويتلتلــوه ،وكان
أبــو بكــر يتلتهــم وينــادي ،اتقتلــون رجـ ًـا أن يقــول ريب اهلل ،فقــال عــي عندئــذ ،ليــوم أيب

بكــر مــن مؤمــن آل فرعــون ،إن ذلــك رجــل كتــم إيامنــه فأثنــى اهلل تعــاىل عليــه يف كتابــه
وهــذا أبــو بكــر أظهــر إيامنــه.

ويظهــر أن الــرازي قــد اعتمــد ذيــل احلديــث ونســبه لالمــام الصــادق ل ُيظهــر أبــا

بكــر بمظهــر املدافــع عــن اإلســام وعــي ()ينظــر فقــط ملــا يــدور ،إذ مــا يثري الدهشــة
ـارض يف تلــك احلادثــة ومل ُيــدث أمـ ًـرا بــل و يثنــي عــى أيب
بــا ورد أن عل ًيــا ( )حـ ٌ

بكــر ألنــه دافــع عــن رســول اهلل ( )فلهــذا مل يقــم الــرازي بنقــل احلديــث وإنــا اكتفــى

بالتدليــس والتحريــف وليجعــل أبــا بكــر أفضــل مــن عــي ( )الــذي هــو أفضــل مــن
مؤمــن آل فرعــون.

ِ
الصــدْ ِق َو َصــدَّ َق بِـ ِـه ُأولئِـ َ
ـون﴾(((،
ـم ا ُْل َّت ُقـ َ
ـاء بِ ِّ
ـك ُهـ ُ
 -2قولــه تعــاىل ﴿ َوا َّلــذي جـ َ

كانــت هــذه اآليــة مــن اآليــات التــي بحثهــا الــرازي بأســلوب اإلقصــاء عمــن اختــص
هبــا ،فقبــل أن نــورد آراء املفرسيــن فيهــا البــد مــن معرفــة رأي الــرازي ً
أول.
للرازي يف هذه اآلية قوالن:
األول :إن املــراد شــخص واحــد ،فالــذي جــاء بالصــدق حممــد ( )والــذي صدق
((( الرتمذي ،نوادر االصول ،ج ،3ص10
((( الزمر.33 ،
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بــه هــو أبــو بكــر ،وهــذا القــول مــروي عن عــي بــن أيب طالــب (.((()
والثــاين :إن املــراد منــه كل مــن جــاء بالصــدق ،فالــذي جــاء بالصــدق األنبيــاء،

والــذي صــدق بــه األتبــاع ،واحتــج القائلــون هبــذا القــول بــأن الــذي جــاء بالصــدق

مجاعــة ،وإال مل جيــز أن يقــال أؤلئــك هــم املتقــون(((.

ثــم علــق عــى هذيــن القولــن :وأعلــم أنّــا ســواء قلنــا املــراد بالــذي صــدّ ق بــه

شــخص معــن ،أو قلنــا املــراد منــه كل مــن كان موصو ًفــا هبــذه الصفــة فــإن أبــا بكــر

داخــل فيــه (((.ولــه آراء مكملــة هلــذا القــول ســنوردها بعــد الــرد عــى مقدمــة آرائــه.
قبــل أن نــرد عــى الــرازي ،البــد مــن التطــرق إىل آراء املفرسيــن يف هــذه اآليــة ،ومــن

أبــرز أولئك.

1ــــ الصنعــاين :عــن قتــادة :والــذي جــاء بالصــدق يعنــي الرســول (« )وصــدق

بــه» قــال قتــادة« :وصــدق بــه املؤمنــون»(((.

 -2الطــري :أورد عــدة آراء كان أحدهــا عــن عــي (« :)والذي جــاء بالصدق»

قــال حممــد ( )وصــدق بــه قــال :أبــو بكــر((( ورأي آخــر قــال :وقــال آخــرون الــذي
جــاء بالصــدق :رســول اهلل ( )والصــدق القــرآن واملصدقــون بــه املؤمنــون

(((

 -3الثعلبــي :أورد عــن جماهــد قــال« :والــذي جــاء بالصــدق» يعنــي الرســول ()
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،26ص.452
((( املصدر نفسه ج ،26ص.452

((( املصدر نفسه ،ج ،26ص.452

((( الصنعاين ،تفسري ،ج ،3ص.130

((( الطربي ،جامع البيان ،ج ،21ص 290كذلك ،الزجاج ،معاين القرآن ،ج،4ص.354
((( الطربي ،جامع البيان ،ج ،21ص290
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«وصـ ّ
ـدق بــه» يعنــي عــي بــن أيب طالــب ( )وقيــل هــو أبــو بكــر وأصحابــه(((.
 -4الســمعاين :أورد أربعــة آراء ،أحدهــا الــذي صــدق بــه هــم املؤمنــون((( ،واآلخر

أنــه النبــي حممــد ( )واآلخــر أنــه أبــو بكــر واآلخــر عــي (.)

 -5البغــوي :أورد آراء عــدّ ة أمههــا أنــه أبــو بكــر ،وآخــر أهنــم املؤمنــون وآخــر أهنــم

أتبــاع األنبيــاء(((.

نكتفــي هبــذه اآلراء التــي متثــل أهــم مــدارس التفســر التــي اعتمــد عليهــا الــرازي

ً
أول ،وذات مقبوليــة عنــد أغلــب املــدارس اإلســامية ،ولــو تأملنــا يف آرائهــم لوجدنــا

أن مجيــع تلــك اآلراء مــا خــا قوهلــم «إنــه أبــو بكــر» هــي أقــرب إىل نســبة تلــك الصفة إىل
اإلمــام عــي ( ،)كذلــك فــإن مــاورد بأهنــم املؤمنــون فهــذا اليبعدنــا عــن اختصاصها

بأمــر املؤمنــن بــل وهــو الــرأس يف هــذا املعنــى ،فقــد ورد عــن ابــن عبــاس قولــه «مــا

(((
ورأســا
أنــزل اهلل آيــة يف القــرآن فيهــا يــا أهيــا الذيــن آمنــوا إال وعــي أمريهــا ورشيفهــا»
ً

ملــن يســميهم العبــد باملؤمنــن.

رأســا
أمــا لقــول إهنــم أتبــاع األنبيــاء ،فهــذا ً
أيضــا يدخــل فيــه أمــر املؤمنــن ويكــون ً

ورشي ًفــا فيــه ،ألنــه ســيد االتبــاع وســابقهم ورشيفهــم ملــا أوردنــاه مــن أقــوال يف ســبقه
وإيامنــه منهــا قــول رســول اهلل (« :)الســبق ثالثــة :فالســابق إىل موســى يوشــع بــن

((( الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،8ص.236
((( السمعاين ،تفسري ،ج ،4ص.469
((( املصدر نفسه ،ج،4ص.470

((( الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج ،11ص264؛ أيب نعيــم ،معرفــة الصحابــة ،ج ،1ص85؛ اهليثمــي،
جممــع الزوائــد ،ج ،9ص.112
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ذنــون ،والســابق إىل عيســى صاحــب يــس والســابق إىل حممــد عــي بــن أيب طالــب»(((.
وفيها قول عيل ( )عىل نفسه
طرا
سبقتكم إىل اإلسالم ً

غالما ،ما بلغت أوان حلمي
ً

(((

أمــا بشــأن الــرأي املنقــول عــن اإلمــام عــي ( )يف أن الــذي صــدق بــه هــو أبــو

بكــر ،فهــذا ينــايف املنطــق بــل وإنــه مدعــاة ملناقضــة اإلمــام لرســول اهلل (ً )
أول ،ثــم
مناقضــة نفســه ثان ًيــا ،ألنــه كيــف يصــف أبــا بكــر هبــذا الوصــف وهــو يعلــم بوصــف

رســول اهلل ( )إليــه بأنــه هــو الســبق وهــو أول املؤمنــن ،ثــم هــو نفســه يصــف حالــه
بأهنــا أســبق املؤمنــن وهــو الــذي صــدق رســول اهلل ( ،)حــن كذبــه النــاس،
إال أنــه يمكــن أن نعلــل إيــراد هكــذا حديــث عــن اإلمــام عــي ( )نفســه ،ومل يــرد

هــذا احلديــث يصبــح نفــي هــذه الفضيلــة عــن أمــر املؤمنــن أســهل وقبولــه مــن قبــل
املســلمني أكثــر منط ًقــا.

ـدرا يف
إال أنــه بعــد التدقيــق يف احلديــث وجدنــا أن الــرازي قــد اعتمــد الطــري مصـ ً

هــذا احلديــث ،وأن سلســلة احلديــث التــي أوردهــا الطــري تبــدأ بــ(أســيد بــن صفوان)،
وبعــد التحقيــق يف هــذه الشــخصية اتضــح أهنــا جمهولــة األصــل ،وأن اســمه تبــن جمهـ ً
ـول

ال أثــر لــه ،وال يعــرف لــه نســب أو عشــرة و الســنة وفــاة وال ســرة ذاتيــة((( ،وقــال

عنــه الســخاوي :أحــد املرتوكــن((( ،وهبــذا فهــو شــخص خمتلــق مــن قبــل الوضاعــن
واملحرفــن فوضعــوه ليجعلــوه طري ًقــا مــن طــرق الوضــع.

((( ابن أيب حاتم ،تفسري ،ج ،10ص3330؛ الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،11ص.93
((( ابن املغازيل ،املناقب ،ص469؛ ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،ج ،23ص.54
((( مغلطاي ،االكامل ،ج ،2ص.220

((( السخاوي ،التحفة اللطيفة ،ج،1ص.188
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ومل يكتـ ِ
ـف الــرازي بإيــراد هــذا احلديــث فقــط وتعليقــه بــأن أبــا بكــر أوىل هبــا مــن

عــي ( )بــل تعــدى إىل قولــه« :فدخــول أيب بكــر فيــه ظاهــر وذلــك ألن هــذا يتنــاول
أســبق النــاس إىل التصديــق وأمجعــوا عــى أن األســبق األفضــل إمــا أبــو بكــر وإمــام عــي
ـرا ،فــكان
ومحــل هــذا اللفــظ عــى أيب بكــر أوىل ،ألن عل ًيــا ( )كان وقــت البعثــة صغـ ً

كالولــد الصغــر الــذي يكــون يف البيــت ،ومعلــوم أن أقدامــه عــى التصديــق اليفيــد
مزيــد قــوة وشــوكة يف اإلســام فــكان محــل هــذا اللفــظ إىل أيب بكــر أوىل»(((.

يتضــح لنــا مــن رأي الــرازي أعــاه أنــه كان متيقنًــا بســبق اإلمــام عــي ( )إىل

اإلســام والتصديــق برســول اهلل ودعوتــه املباركــة ،ألنــه قــد وضــع خياريــن لنفســه إمــا

أيب بكــر أو عــي ،ثــم يــرى أن أبــا بكــر أوىل هبــذا حتــى وإن ســبقه عــي ( )ألنــه كان

صغــرا.
كبــرا وعــي ( )كان
ً
ً

أقــول :إن املنهــج الربــاين والرســالة املحمديــة مل يكــن مقياســها لفضائــل املؤمنــن

الســن ،وانــا كان مقياســها هــو ميــزان األعــال ومــدى أمهيــة تلــك األعــال ،فــإن كانــت

عظيمــة وصــدرت مــن صغــر الســن ،فهــي عظيمــة وصاحبهــا عظيــم ،وإن منهــج الرب

( )قــد وضــح هــذه القاعــدة يف آياتــه التي ختــص األنبياء أمثــال حييــى (َ ﴿ )وآ َت ْينا ُه
ـال إِن عبــدُ اهلل آتــا ِ ِ
ُْ
ـاب َو َج َع َلنِــي
َ
ن ا ْلكتـ َ
ـم َصبِ ًّيــا﴾((( وعيســى ( )إذ قــال ﴿قـ َ ِّ َ ْ
ال ْكـ َ

َنبِ ًّيــا﴾((( فلــم يكــن مقــام حييــى وعيســى أقــل مــن الشــيوخ مــن أنبيــاء اهلل ( )كذلــك
فلــم يكــن للعمــر فضـ ًـا يف مســألة الطاعــة هلل ( )فقــد أرســل حييــى وعيســى ()

ومهــا يف مرحلــة الصبــى كذلــك فقــد علــق املاتريــدي عــى اآليــة التــي ختــص عيســى
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،26ص.452
((( مريم.12 ،
((( مريم.30 ،
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فقــال« :شــهد يف حــال طفولتــه بوحدانيــة اهلل وربوبيتــه واخــاص عبوديتــه وذلــك مــن

أعظــم نعــم اهلل عليــه ومننــه»(((.

ـي ( )مشــا ًهبا يف موقفــه مــن دعوة الرســول وشــهادته بوحدانية
وهبــذا فيكــون عـ ٌ

اهلل وتصديقــه الخبــار الغيــب ،لعيســى وحييــى ( )ولــه مــن الفضــل مــا ال يقــاس بــه

ـر وقــد وعــى كبــار األمــور وعظامهــا التــي جهلهــا شــيوخ
أحــد مــن املســلمني ألنــه صغـ ٌ
ـرا كان أم كبــر.
قريــش وكبارهــا ،فهــو أفضــل ممــن صــدق هبــا بعــده صغـ ً

كذلــك فقــد ناقــش املأمــون يف إحــدى مناظراتــه مــع علــاء املذاهــب اإلســامية يف

شــأن الســبق إىل اإلســام وهــل كان لســن أمــر املؤمنــن ( )أفضليــة يف هــذا األمــر،
فقــد أفحمهــم عندمــا ســأهلم :أكانــت دعــوة رســول اهلل لعــي ( )مــن قبــل اهلل أم
مــن قبــل نفســه؟ فأجابــوا :بــل مــن قبــل اهلل :فقــال :فهــل مــن صفــة اجلبــار جــل ثنــاؤه

أن يكلــف رســله دعــاء مــن الجيــوز عليــه احلكــم؟((( ،إىل آخــر املناظــرة التــي انتهــت
بإفحــام العلــاء وإثبــات ســبق اإلمــام إىل اإلســام وإنــه مــا كان الصبــى أو الكهوليــة

مقياســا للفضــل .إ ًذا فعــي ( )كان عــى قــدر حتمــل املســؤلية وإن دعــوة رســول اهلل
ً

( )لــه كانــت بأمــر اهلل ( )ومناظــرة املأمــون قــد تكفــي للــرد عــى رأي الــرازي
بشــأن أفضليــة أيب بكــر يف الســبق ألنــه كبــر الســن باإلضافــة إىل مــا أوردنــاه مــن ســبق

عــي ( )إىل اإلســام وتأخــر أيب بكــر كذلــك مــاورد مــن اختصــاص اإلمــام عــي

( )هبــذه اآليــة عنــد مصنفــي املســلمني فقــد ورد عــن جماهــد قــال« :والــذي جــاء

بالصــدق وصــدق بــه» قــال :جــاء حممــد ( )وصــدق بــه عــي بــن أيب طالــب ()

(((

((( املاتريدي ،تفسري ،ج ،3ص.646

((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج ،5ص.353

((( ابــن املغــازيل ،املناقــب ،ص340؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج ،2ص177؛ ابــن مردويــه،
املناقــب ،ص314؛ ابــن عطيــة ،املحــرر ،ج ،4ص531؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج،42
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أمــا عــن اآليــة الالحقــة هلــا ،التــي تشــر إىل تكفــر اهلل ( )لســيئات ذلــك املصــدق

ِ
ِ
ِ
ــم (((﴾.....فظاهــر اآليــة
ــم َأ ْس َ
ــو َأ ا َّلــذي َعم ُلــوا َو َ ْ
ــم َأ ْج َر ُه ْ
ي ِز َ ُي ْ
﴿ل ُي َك ِّف َــر اهلل َعن ُْه ْ

يــدل عــى ارتــكاب املعــايص التــي منهــا الــرك وعــي ( )مل يرتكــب تلــك املعــايص
فــا يكــون هــو املعنــي(((.

نقــول :إن هــذا االحتجــاج يتعــارض مــع منهــج القــرآن ،ألن اهلل ( )قــد

علــا
خاطــب بعــض أنبيائــه بآيــات أشــار فيهــا إىل غفرانــه لذنوهبــم وجتــاوزه عنهــا ً
أن األنبيــاء مل يرتكبــوا الســيئات التــي حيتاجــون إىل غفراهنــا ،إذن فلــاذا خياطبهــم اهلل
ِ
ـن َذ ْنبِـ َ
باملغفــرة وتكفــر الذنــوب ومنهــا قولــه تعــاىل ﴿ لِ َيغ ِْفـ َـر َلـ َ
ـك َومــا
ـك اهلل َمــا َت َقــدَّ َم مـ ْ
ـي َوا ُْل ِ
ـن َو َالْنْصـ ِ
ـار﴾....
هاج ِريـ َ
ت ََأ َّخـ َـر .(((...وقولــه تعــاىل ﴿ َقــدْ تـ َ
ـى النَّبِـ ِّ
ـاب اهلل َعـ َ

ْــك ِوزْر َك ا َّل ِ
ــذي َأ ْن َق َ
ــر َك﴾(((.
ــض َظ ْه َ
وقولــهَ  :و َو َض ْعنــا َعن َ َ

(((

فظاهــر هــذه اآليــات يــدل عــى ارتــكاب النبــي ( )للمعصيــة لكــن العقــل

واملنطــق وســرة الرســول ( )تــدل عــى عــدم ارتــكاب النبــي للمعــايص ،فلــاذا

خياطبــه ربــه هبــذه اللهجــة ،أجــاب الشــيخ املفيــد فقــال« :إن املــراد بذكــر التكفــر هنــا

ليؤكــد التطهــر لــه ( )مــن الذنــوب وإن كان لفــظ اخلــر عــى االطــاق فإنــه مشــرط
بوقــوع الفعــل لــو وقــع ،وإن كان املعلــوم غــر واقــع أبــدً ا للعصمــة بدليــل العقــل الــذي
ص359؛ ابــن شــهر اشــوب ،املناقــب ،ج ،2ص288؛ أبــو الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي،
ص91؛ أبــو حيــان ،البحــر املحيــط ،ج ،9ص.203

((( الزمر.35 ،

((( ابن مفلح ،املقصد االرشد ،ج ،2ص126؛ الداوودي ،طبقات املفرسين ،ج ،1ص.313
((( الفتح.2 ،

((( التوبة.117 ،

((( الرشح.3-2 ،
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اليقــع فيــه اشــراط»((( وهبــذا يكــون ذكــر اآليــة الالحقــة هــو ألثبــات التطهــر للمصدق

فيكــون أكثــر طهـ ًـرا ،كجــزاء ملــا قــدم مــن عظيــم الفضــل و الطاعــة.
ون ُأولئِ َ
ون﴾(((.
ك ا ُْل َق َّر ُب َ
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
 -3قوله تعاىلَ :
ون َّ
﴿و َّ

إن منهــج الفخــر الــرازي يف تفســره لآليــات القرآنيــة التــي ختــص الســبق إىل

اإلســام ،وتصديــق الرســول األكــرم ( )واحــدة وهــي املنازعــة عــى نســب الســبق
والفضــل يف التصديــق إىل أيب بكــر دون أي منــازع ،إال أن الــرازي جتاهــل قضيــة الســبق
ومل يتعــرض أليب بكــر حتــى مصــداق أولئــك الســابقني وهــذا غريــب عــن منهجــه يف

التفســر ،ولعــل هــذا يعــود إىل مــا أوردنــاه يف الفصــل األول بخصــوص نســبة الكتــاب

وخصوصــا
إىل الــرازي ،فقــد أوردنــا أنــه ربــا أتــم أحــد تالمذتــه نقصــا كان يف تفســره
ً

ســورة الواقعــة.

ـر لغــوي يف معنــى
أمــا عــن تفســره هــذه اآليــة فالــرازي أول مــا بــدأ بــه هــو تفسـ ٌ

الســابقني وملــاذا كــررت مرتــن فهــو يــرى(((:

 -1أن يكون لشهرة املبتدأ بام هو عليه فال حاجة إىل اخلرب عنه.
 -2لالشــارة إىل أن املبتــدأ إمــا الحييــط العلــم بــه وال خيــر عنــه واليعــرف منــه إال

نفــس املبتــدأ ،وقولــه( :الســابقون الســابقون) أي ال يمكــن األخبــار عنهــم إال بنفســهم،
فــإن حاهلــم ومــا هــم عليــه فــوق أن حييــط بــه علــم البــر.

أمــا عــن قولــه :أولئــك املقربــون ،فينبغــي احلــر أن ال يكــون مقربــا غريهم،فــإن
((( املفيد ،تفسري ،ص.454
((( الواقعة11-10 ،

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،29ص – 389ص.390
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قيــل والذيــن ورد ذكرهــم مــن املؤمنــن قلنــا إن الســابقني أعــى شــأنًا ورتب ـ ًة وقرب ـ ًة(((.
وأمــا معنــى الســابقني فــرى الــرازي قـ ً
ـول وسـ ًطا حســب تعبــره ،إن املــراد منــه أن

الســابقني هــم الســابقون إىل اخلــرات يف الدنيــا وهــم الســابقون إىل اجلنــة يف اآلخــرة(((.

وهــذا أهــم مــا أورده الــرازي بخصــوص الســابقني أمــا عــن آراء املفرسيــن فيهــا

فهــي خمتلفــة وأمههــا:

1ــــ هــم الذيــن ســبق هلــم مــن اهلل االختيــار والواليــة قبــل كوهنم وهــم الذين ســبقوا
ـبق األنبيــاء إىل اإليــان بــاهللِ ،
يف الدنيــا ِ
(((
وسـ ْبق الصديقني والشــهداء مــن الصحابة
فسـ ْ
 -2هم الذين سبقوا إىل اإليامن باهلل ورسوله ،وهم املهاجرون واألولون(((.
 -3الذين سبقوا إىل توحيد اهلل واإليامن برسوله

(((

 -4السابقون إىل اإلسالم وهو رأي عكرمة(((.
 -5الســابقون املخلصــون الذيــن ســبقوا إىل مادعاهــم اهلل إليــه وشــقوا الغبــار يف

طلــب مرضــاة اهلل عــز وجــل(((.

 -6الذيــن ســبقوا إىل اإليــان والطاعــة بعــد ظهــور احلــق مــن غــر تلعثــم وتـ ٍ
ـوان أو

((( الرزاي ،مفاتيح الغيب ،ج ،29ص390
((( املصدر نفسه ،ج ،29ص390
((( التسرتي ،تفسري ،ص160

((( الطربي ،جامع البيان ،ج ،23ص.95

((( النيسابوري ،الوسيط ،ج ،4ص.232
((( البغوي ،تفسري ،ج ،5ص.6

((( الزخمرشي ،الكشاف ،ج ،4ص.457
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ســبقوا يف حيــازة الفضائــل والكــاالت

(((

وهــذه أهــم اآلراء التفســرية التــي ختــص املــدارس اإلســامية ،وبعــد الرجــوع

إىل الصفــات التــي أوردهــا املفــرون يتضــح لنــا أهنــا مجيعــا مصداقهــا هــو اإلمــام عــي

( )فهــي التتوفــر والتكتمــل إال يف شــخصه ،وهــو الســابق إىل الرســول ()
واملصــدق بــه قبــل النــاس ،وهــو الــذي آمــن بغيــب اهلل الــذي جــاء بــه رســوله ( )وقــد

ورد عــن رســول اهلل ( )قولــه لفاطمــة عليهــا الســام حــن زوجهــا لعــي (:)

«زوجتــك خــر أمتــي أعلمهــم علـ ًـا وأفضلهــم حلــا وأوهلــم ســلام»((( وهــذا فضــا عــا
أوردنــاه بخصــوص ســبق اإلمــام عــي إىل اإلســام.

أمــا بشــأن اختصــاص اإلمــام عــي ( )هبــذه اآليــة فهنــاك كثــر مــن األدلــة

واآلراء التــي أشــارت إىل هــذا ومنهــا:

1ــــ املأمــون العبــايس (ت218هـــ833-م) يف مناظرتــه قــال« :الســابقون الســابقون

أولئــك املقربــون» انــا عــى مــن ســبق إىل اإلســام ،فهــل علمــت أحــدً ا ســبق عل ًيــا إىل
اإلســام؟

(((

واملأمــون مــن البيــت العبــايس الذيــن طاملــا حاربــوا أهــل البيــت ( )وانكــروا

فضائلهــم بــل وعاقبــوا عــى حمبتهــم ،فتكــون شــهادة أكثــر وقعــا مــن غريهــا.

 -2ابــن أيب حاتــم((( أورد يف تفســره لآليــة عــن ابــن عبــاس قولــه :يوشــع بــن ذنون
((( البضاوي ،أنوار التزيل ،ج ،5ص.178
((( ابن مردويه ،املناقب ،ص.49

((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد،ج ،5ص.352

((( التفســر ،ج ،10ص ،3330وأورده املغــازيل يف مناقبــه ،ص385؛ كذلــك ابــن مردويــه يف

مناقبــه ،ص331؛ الســيوطي ،الــدرر املنثــور ،ج ،7ص.8
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ســبق إىل موســى ،ومؤمــن آل يــس ســبق إىل عيســى وعــي بــن أيب طالــب ( )ســبق
إىل رســول اهلل ( )وهــذا احلديــث مرتبــط بقــول رســول اهلل ( :)الســبق ثالثــة وذكــر

األشــخاص الثالثــة ســابقي الذكــر(((.

 -3احلاكــم احلســكاين((( أخــرج عــن الســدي قــال :نزلــت يف عــي بــن أيب طالــب

( )كــا أخــرج عــن ابــن عبــاس قــال :ســابق هــذه األ ّمــة عــي بــن أيب طالــب ()
 -4املوفــق اخلوارزمــي((( يف تفســره لآليــة قــال «قولــه تعــاىل الســابقون الســابقون،

قيــل هــم الذيــن صلــوا إىل القبلتــن ،وقيــل الســابقون إىل الطاعــة ،وقيــل إىل اهلجــرة،
وقيــل اإلســام ،وإجابــة الرســول ،وكل ذلــك موجــود يف أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب

طالــب (.»)

وهــذا الــرأي يــكاد يكــون شـ ً
ـامل جلميــع اآلراء فهــو يــرى أن كل صفــة أوردهــا

املفــرون هــي موجــودة يف عــي ( )مفقــودة يف غــره ،أو إنــه ســابق فيهــا لغــره.

كذلــك فقــد ورد عــن اإلمــام عــي ( )يف احتجاجــه عــى الصحابــة قولــه:

انشــدكم بــاهلل أمنكــم مــن نــزل فيــه «والســابقون الســابقون أولئــك املقربــون» وكنــت

ســابق هــذه األمــة تــدرون غــري؟ قالــوا :اللهــم ال(((.

كام ورد عن عيل ( )قال« :السابقون السابقون» نزلت ّيف(((.
((( الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج ،11ص93؛ ابــن كثــر ،تفســر ،ج ،6ص574؛ اهليثمــي ،جممــع
الزوائــد ،ج ،9ص.102

((( شواهد التنزيل،ج ،2ص.296
((( املناقب ،ص.276

((( ابن مردوية ،املناقب ،ص133؛ املشغري ،الدر النظيم ،ص.333
((( الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،ج ،2ص.71
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كذلــك ورد عــن ســليم بــن قيــس اهلــايل((( يف مناشــدة أمــر املؤمنــن ()

للصحابــة فقــال :أنشــدكم اهلل أتعلمــون حيــث نزلــت «الســابقون الســابقون أولئــك
املقربــون» ســئل عنهــا رســول اهلل ( )فقــال :أنزهلــا اهلل يف األنبيــاء وأوصيائهــم فأنــا

أفضــل أنبيــاء اهلل ورســله ،وعــي وصيــي أفضــل األوصيــاء؟ قالــوا :نعــم(((.

فهــذه األقــوال منقولــة عــن اإلمــام عــي ( )أمــا مــا ورد عــن غــره فقــد ورد عــن

ابــن عبــاس يف كالمــه مــع ابــن الزبــر واصفــا أمــر املؤمنــن ( )فقــال :حتــى اختــار
اهلل تعــاىل هلــا نــوارا وبعــث هلــا رساجــا فانتجبــه طي ًبــا مــن الطيبــن اليســبه بمســبه وال

يبغــي عليــه غائلــة فــكان احدنــا وولدنــا وعمنــا وابــن عمنــا ثــم إن أســبق الســابقني إليــه
منــا وابــن عمنــا ثــم تــاه يف الســبق أهلنــا وحلمتنــا واحــدا بعــد واحــد(((.

وكالم ابــن عبــاس وشــهادته رصحيــة وواضحــة فهــو مل يــدع الســبق لغــر عــي()

مــع وجــود غــره مــن أبنــاء عمومتــه وأعاممــه وأقاربــه ،بــل شــهد بفضــل عــي ()

أنــه أســبق الســابقني وأمــام مجــع مــن الصحابــة وأبنــاء الصحابــة يف املســجد((( فلــو
كان األمــر جمهــوال عندهــم ملــا تكلــم فيــه ابــن عبــاس بــل إنــه تكلــم بأمــر معــروف عنــد
صغارهــم وكبارهــم فإهنــم يعلمــون علــم اليقــن أن عل ًيــا أســبق الســابقني وأوهلــم إيامنــا،

((( ســليم بــن قيــس اهلــايل ،يكنــى أبــا صــادق مــن أصحــاب أمــر املؤمنــن ( )طلبــه احلجــاج
فهــرب إىل ابــان بــن أيب عيــاش وأوصــاه بروايــة كتابــه وكان ســليم يــروي عــن عــي ( )واحلســن
واحلســن وعــي بــن احلســن تــويف عــام 76هـــ ،ينظــر :ابــن الغضائــري ،الرجــال،ص63؛ العالمــة

احلــي ،خالصــة األقــوال ،ص.162

((( اهلاليل،كتــاب ســليم ،ص295؛ أبــو الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي ،ص122؛
املاحــوزي ،االربعــن ،ص441؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج ،1ص.346

((( ابن أيب احلديد ،رشح النهج ،ج ،20ص.129
((( املصدر نفسه ،ج ،20ص.129
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أيضــا،
ولــو تكلــم بأمــر مفــرى لــرد عليــه مــن كان
حــارضا ولــرد عليــه ابــن الزبــر ً
ً
وعندمــا رد ابــن الزبــر رد بــكالم بعيــد عــن الســبق وإنــا بأمــر بعيــد عــن كالم ابــن

عبــاس وإنــا بتهــم وافــراءات(((.

وهنــاك مــن الكتــاب املحدثــن مــن وصــف أمــر املؤمنــن ( )بصفــة الســبق عــى

أيضــا مــن علــاء حمدثــن تكــون
الســابقني بقوهلــم «أســبق الســابقني األولــن»((( ،وهــذه ً

ر ًّدا أيضــا بــا أوردنــاه مــن أدلــة وبراهــن هبــذا اخلصــوص.

بعــد إيــراد هــذه األدلــة يتضــح لنــا اختصــاص أمــر املؤمنــن هبــذه اآليــة مــن دون

غــره مــن املســلمني ،وال نعلــم ملــاذا مل يتطــرق الــرازي أو مــن أكمــل تفســره هلــذه اآليــة،
إىل قضبــة الســبق وأمهيتهــا ومــن ُخــص باآليــة ،لكــن الظاهــر أنــه أســلوب اقصائــي ،إذ

تغافــل الــرازي عــن مصاديــق اآليــة واكتفــى باملضامــن اللغويــة فقــط.
راب ًعا :التقليل من أهمية إسالم أمري املؤمنني ()

بعــد أن دافــع الــرازي عــن فضيلــة الســبق التــي نســبها إىل أيب بكــر وإنــه أســبق
الســابقني وأول املســلمني ،وهــو املصــدق واملؤمــن األول ،مل يكتـ ِ
ـف هبــذا ،بــل زاد إىل
التقليــل مــن أمهيــة إســام عــي ( )ليجعــل مــن فكــرة الســبق أكثــر مقبوليــة لــدى

قــارئ الكتــاب وليجعــل فكــرة املفاضلــة مقبولــة لــدى القــارئ فاتبــع املفاضلــة العمريــة
(الســن) أساســا يف هــذا ،فهــو يــورد رأيــه (اتفــق أهــل احلديــث عــى أن أول مــن أســلم
مــن الرجــال أبــو بكــر ،ومــن النســاء خدجيــة ،ومــن الصبيــان عــي ( )ومــن املــوايل

((( املصدر نفسه ،ج ،20ص.129

((( التميمــي ،فتــح املجــر ،ص145؛ الفــوزان ،امللخــص ،ص58؛ احلازمــي ،رشح كتــاب التوحيد،
ج ،24ص.7
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زيــد((( ،فعــى هــذه التقديــر يكــون أبــو بكــر مــن الســابقني األولــن)(((.
ثــم يــورد رأيــه يف موضــع آخــر (إن الســبق إىل اإليــان إنــا أوجــب الفضــل العظيــم

مــن حيــث إنــه يتقــوى بــه قلــب الرســول ( )ويصــر هــو قــدوة لغــره ،وهــذا املعنــى
ـهورا فيــا
يف حــق أيب بكــر أكمــل ،وذلــك ألنــه حــن أســلم كان رجـ ًـا كبــر الســن مشـ ً

بــن النــاس ،واقتــدى بــه مجاعــة مــن أكابــر الصحابــة)(((.

يتضــح لنــا مــن آراء الــرازي التــي ذكــرت آن ًفــا ،أن أثــر السياســتني األمويــة

والعباســية ،واضــح كل الوضــوح عــى تلــك اآلراء ألن هــذه املقولــة والــرأي مــا هــو
اال رأي مســيس مــن قبــل الســلطة التــي جعلــت إقصــاء اإلمــام عــي ( )عــن مناقبــه
وفضائلــه قاعــدة أساســية يرتكــز عليهــا احلكــم األمــوي والعبــايس إذ جعلــوا مــن

مفروضــا عــى املحدثــن وكتــاب الســرة والتاريــخ ألهنــم رأوا أن يف ذكــر
إقصائــه أمـ ًـرا
ً

تلــك الفضائــل اثــارة للعامــة عليهــم ،وأن إقصائــه هــو ديمومــة لدولتهــم ،حتــى منعــوا
ذكــر اســمه يف ســند األحاديــث ،فــكان الــراوي يقــول عــن (أيب زينــب) أو (عــن رجــل

مــن قريــش)(((.

وهبــذا فــإن مــن املؤكــد أن يكــون أمــر إســام أمــر املؤمنــن مــن أول تلــك األمــور

التــي يقصيهــا رجــال الســلطة ومــن كان يكـ ُّن العــداء ألمــر املؤمنــن ( ،)ويقللــون
((( زيــد بــن حارثــة بــن رشاحيــل الكلبــي ،مــوىل رســول اهلل وابنــه بالتبنــي من الســابقني إىل اإلســام،
استشــهد يف مؤتــة عــام 8هـ.للمزيــد :ابــن خيــاط ،الطبقــات ،ص32؛ البخــاري ،التاريــخ الكبــر،

ج ،3ص.379

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص.128
((( املصدر نفسه ،ج،16ص.128

((( املفيــد ،االرشــاد ،ج ،1ص310؛ ابــن أيب احلديــد ،رشح النهــج ،ج ،4ص73؛ احلســني ،تاريــخ
الفقــه اجلعفــري ،ص.135
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مــن أمهيــة إســامه حتــى اليكــون لــه الفضــل واملنقبــة التــي اليصــل إليهــا غــره ممــن

جعلوهــم أنــدا ًدا لــه ،وأن الــرازي مل يكــن مبتد ًعــا هلــذه املســألة وإنــا قــد ســبقه هبــا
حمدثــو الســلطة األمويــة والعباســية إال أن الــرازي مل يرشــدنا إىل املصــدر الــذي اعتمــده

يف هــذه املعلومــة ،غــر قولــه (اتفــق أهــل احلديــث) وبعــد الرجــوع إىل مصــادر الســرة
واحلديــث التــي رجــع إليهــا الــرازي والتــي مل يرجــع إليهــا ،وجدنــا أن هــذا التقســيم ورد

عنــد الرتمــذي (ت279هـــ) صاحــب الســنن ،ألنــه أورد ماذهــب إليــه الــرازي فقــال:

«وقــال بعــض أهــل العلــم أول مــن أســلم مــن الرجــال أبــو بكــر وأســلم عــي وهــو
غــام ابــن ثــان شــنني ،وأول مــن أســلم مــن النســاء خدجيــة»(((.

فيبــدو أن الرتمــذي قــد نقــل هــذا التقســيم ،إال أنــه مل يــورد لنــا مــن هــم أهــل العلــم

الذيــن وضعــوا هــذا التقســيم ،غــر أن الواضــح مــن هــذا التقســيم هــو جعــل إســام

أمــرا صبيان ًيــا ال درايــة فيــه ،والفضــل يكــون ألهــل الدرايــة واملعرفــة،
عــي (ً )
الذيــن يكربونــه سـنًا ،وهــذا التقســيم يبــدو أنــه جــاء عــى وفــق سياســة ممنهجــة إلقصــاء

اإلمــام عــي ( )ألهنــم مل يتمكنــوا مــن تأخــر إســامه فاملــوا إىل هــذا التقســيم ليكــون

أكثــر مقبوليــة عنــد عامــة النــاس.

وبعــد التدقيــق اتضــح أن واضــع هــذا التقســيم هــو أبــو حنيفــة((( ،عندمــا ســئل مــن

أول مــن أســلم فأجــاب :أول مــن أســلم مــن الرجــال األحــرار أبــو بكــر ومــن النســاء
((( الرتمذي ،سنن ،ج ،5ص.642

((( أبــو حنيفــة النعــان بــن ثابــت ،مــن الفقهــاء الكبــار واليــه ينســب القيــاس وبــه ســمي املذهــب

احلنفــي ،تتلمــذ ســنتان عــى يــد اإلمــام الصــادق ( ،)مل يوثقــه أصحــاب الرجــال ،تــويف 150هـــ.

للمزيــد :ابــن ســعد ،الطبقــات ،ج ،6ص348؛ مســلم ،الكنــى واألســاء ،ج ،1ص276؛ ابــن أيب

حاتــم ،اجلــرح والتعديــل ،ج ،8ص.449
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خدجيــة ،ومــن املــوايل زيــد بــن حارثــة ،ومــن الغلــان عــي بــن أيب طالــب(((.
وهبــذا يكــون أبــو حنيفــة أول مــن مجــع اآلراء وجعلهــا يف تقســيم مرتــب ،ســار عليه

مــن جــاء بعــد مــن الكتــاب واملحدثــن الذيــن مل يدققــوا ،بــل إهنــم رأوا أن رأي أيب حنيفة
مـ ٍ
ـرض للجميــع ألنــه جعــل عل ًيــا أول مــن أســلم مــن الصبيــان وأبــو بكــر أول من أســلم
مــن الرجــال ،وخدجيــة أول مــن أســلم مــن النســاء.

وللــرد عــى أيب حنيفــة والــرازي م ًعــا .نقــول :عندمــا جــاء اإلســام وبــدأ رســول

اهلل ( )بدعــوة املســلمني ،هــل كان هنــاك عــدد مــن الصبيــان الذيــن أســلموا ليكــون
ـيم لفئــات الســابقني فقــال:
عل ًيــا( )أوهلــم ،وهــل أن رســول اهلل ( )قــد وضــع تقسـ ً

أول مــن أســلم مــن الرجــال والنســاء واملوالــن والصبيــان وهــل كانــت عنــد رســول اهلل
مفاضلــة بــن صبــي وشــيخ أم مفاضلتــة كانــت يف الســبق ،كذلــك فمــن املغالطــة قوهلــم

عــن عــي :أول مــن أســلم مــن الصبيــان فهــو متــى أرشك حتــى أســلم ،ومتــى كفــر حتــى
آمــن ،وإنــا هــو مســلم عــى الفطــرة ،فضــا عــن أن رســول اهلل ( )كان يعــد إســام
عل ًيــا فضيلــة وســابقة ومنقبــة التســاوى هبــا مناقــب غــره ،فقــول رســول اهلل لــه :الســبق

ثالثــة وإيــراده لعــي بأنــه الســابق إىل حممــد (.((()

كذلــك فــإن رســول اهلل ( )مل يكــن يــرى عل ًيــا صب ًيــا ملــا يمتلكــه مــن إيــان ومعرفة

فقــال لــه (« :)مل يكــن معــي مــن الرجــال غــره» (((كذلــك قولــه لعــي أمــام الصحابــة:

«ياعــي أنــت أول املؤمنــن إيامنــا وأول املســلمني إســاما»(((وهبذا فــإن رســول اهلل ()
((( ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،3ص.39

((( ابن أيب حاتم ،تفسري ،ج ،10ص3330؛ الطرباين ،املعجم الكبري ،ج ،11ص.93
((( اخلزاز ،الثالث ،ص17؛ ابن مردويه ،املناقب ،ص.48

((( ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج ،42ص167؛ املحــب الطــري ،الريــاض النظــرة ،ج،3
ص .110
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مل يكــن يــرى عل ًيــا غال ًمــا صب ًيــا بــل يــراه رجـ ًـا عار ًفــا ،ومل يكــن ســن املســلم قياســا

عنــد رســول اهلل ( ،)ولــو كان هــذا األمــر معتمــدً ا عنــد رســول اهلل ( )ألبــاح بــه،

ولــكان الصحابــة قــد أباحــوا بــه بعــده.

كذلــك فــإن اإلمــام عــي ( )كان قــد افتخــر بإســامه بقولــه :آمنــت قبــل أن

يؤمــن أبــا بكــر وأســلمت قبــل أن يســلم(((.

فهــل مــن يــرى أن إســامه إســام صبيــان صغــار يفتخــر هبــذا وإنــا كان إســامه

أفضــل مــن غــره ألنــه مل خيالــط بــرك أو انــكار وحدانيــة الــرب ( )فهنــا تبطــل عندنــا

نظريــة الــرازي يف عــده عل ًيــا ( )أول الصبيــان إســا ًما وإنــا املقيــاس هــو الفضــل يف
الســبق وحســب.

أمــا عــن قــول الــرازي بــأن الســبق إىل اإلســام أوجــب الفضــل ألنــه يتقــوى بــه

قلــب رســول اهلل ( ،)وأبــو بكــر أحــق هبــذا األمــر ألنــه كان شـ ً
ـرا ويف موضــع
ـيخا كبـ ً
آخــر عنــد حديثــه عــن أول مــن صــدق فقــال :ومحــل هــذا اللفــظ عــى أيب بكــر أوىل ألن
ـرا فــكان كالولــد الصغــر الــذي يكــون يف البيــت أمــا
عليــا ( )كان وقــت البعثــة صغـ ً

أبــو بكــر فإنــه رجـ ٌـل كبــر يف الســن كبــر يف املنصــب فاقدامــه عــى التصديــق يفيــد قــوة

وشــوكة يف اإلســام فــكان محــل هــذا اللفــظ إىل أيب بكــر أوىل(((.

فهنــاك أدلــة عــدة وإثباتــات لنفــي فكــرة الــرازي ورأيــه يف عــدم أمهيــة إســام عــي

( )مقابــل إســام أيب بكــر.

أ  -لــو كان رســول اهلل ( )يــرى أن إســام عــي ( )غــر جمــدي نف ًعــا وال
((( ابن ماجة ،السنن ،ج ،1ص88؛ ابن أيب عاصم ،اآلحاد واملثاقب ،ج ،1ص.151
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،26ص.452
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أمهيــة ملــا دعــاه ،وعندمــا دعــاه رســول اهلل ( )إىل اإلســام فــإن هــذا مــاكان عنــد
لقوله﴿:ومــا َينْطِـ ُـق َعـ ِ
ـن َْالــوى إِ ْن ُهـ َـو
رســول اهلل ( )وإنــا مــن عنــد اهلل عــز وجــل
َ

ــي ُيوحــى﴾(((.
إِالَّ َو ْح ٌ

وقــد حــاج املأمــون العبــايس هبــذا :عندمــا أجابــه مناظــره بقولــه :إن عليــا ً أســلم

وهــو حديــث الســن ال جيــوز عليــه احلكــم وأبــو بكــر أســلم وهــو مكتمــل جيــوز عليــه

احلكــم .فــرد عليــه املأمــون :فهــل خيلــو رســول اهلل ( )حــن دعــاه إىل اإلســام

مــن أن يكــون دعــاه بأمــر اهلل أو تكلــف ذلــك مــن نفســه؟ فقــال :مناظــره :بــل دعــاه
بأمــر اهلل(((.

وهبــذا تكــون دعــوة رســول اهلل لعــي ( )بأمــر اهلل ومــن يدعــوه اهلل لإلســام،

البــد وان يكــون أهـ ًـا لتحمــل املســؤولية وحتمــل مشــاق مــا دعــي لــه وأتعابــه ،ومل يكــن
مقيــاس الــرب ( )هــو لصبــا أو الشــيخوخة.

ـرا ال أمهيــة إلســامه ملــا
ب -لــو كان رســول اهلل ( )يــرى أن عل ًيــا صب ًيــا صغـ ً

َ ِ ِ
ـرت َ
َك
دعــاه إىل االجتــاع الــذي عقــده مــع بنــي هاشــم عنــد نــزول اآليةَ ﴿:وأ ْنــذ ْر َعشـ َ
ـن﴾((( لــكان دعــا أبــا بكــر ليحــر ذلــك االجتــاع ،ألنــه أعــى منــه شــأنًا وأكــر
ْالَ ْق َربِـ َ
منــه سـنًا ،ملــا قــال لــه رســول اهلل ( )بعــد أن أجابــه لدعوتــه :إن هــذا أخــي ووصيــي
وخليفتــي فيكــم((( ،فلــو كان رســول اهلل ( )ينظــر إليــه كســائر الغلــان ملــا قــال لــه هــذا

((( النجم4-3 ،

((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج ،5ص.352
((( الشعراء214 ،

((( ابــن اســحاق ،الســرة النبويــة138 ،؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،7ص187؛ البغــوي،
التفســر ،ج ،3ص.481
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وأمــام مشــيخة بنــي هاشــم وعليــا ( )كان صب ًيــا حد ًثــا.
جــــ  -إعــان رســول اهلل ( )وأمــام املــأ مــن الصحابــة أن عليــا ( )أول

املســلمني واملؤمنــن وذكــره هلــذا األمــر عــى انــه فضيلــة ومغفــرة ،مــع افتخــار عل ًيا نفســه

هبــذا األمــر ،وقــد رد البســتي املعتــزيل عــى مــن يقــول بــأن عل ًيــا أول الصبيــان فقــال :هــذا
جهــل فــإن عل ًيــا افتخــر بإســامه ،فلــو دعــاه الرســول ( )وهــو غــر كامــل العقــل

لــكان ذلــك طعنًــا يف نبوتــه ....فلعلمنــا أنــه دعــاه ولــه مــن العقــل مــا يميــز بــه بيــت
املعجــز واحليلــة والنبــي واملتنبــي ،واملــرك واملوحــد وهــذا يوجــب نقــص احلــاده فيــه:

«كــال عقلــه عــى الصبــا وشــابه املســيح عيســى ( )يف كــال عقلــه عــى الصغــر فهــو
كرامــة لــه ومعجــزة لرســول اهلل ومعجــزة لعــي»(((.

وهــذا القــول صــادر عــن عــامل مــن علــاء املســلمني ،فهــذا مل يكــن ناب ًعــا عــن عاطفــة

وإنــا عــن فكــر ومتحيــص و حياديــة.

د -مل يكــن تكليــف رســول اهلل لعــي ( )أمــر اإلســام خـ ٍ
ـال مــن أمهيــة إســام

عــي ( )ومــا لــه مــن قيمــة ماديــة ومعنويــة عنــد رســول اهلل ( )ولعلــم رســول اهلل

بــأن إســام عــي ( )أكثــر فائــدة مــن إســام شــيوخ قريــش وكبارهــم.

هـــ -لــو كان للســن أمهيــة يف أمــور الطاعــة والتبليــغ ،لــكان هــذا مقيــاس جيــري عــى

األنبيــاء الذيــن حيملــون الرســاالت ،وملــا بعــث اهلل حييــى وهــو صبــي وعيســى وهــو
﴿وآ َت ْينــا ُه ُْ
ً
ْــم َصبِ ًّيــا﴾((( وقــال تعــاىل عــى لســان
طفــا رضي ًعــا ،فقــد قــال تعــاىل َ
الك َ
ـال إِن عبــدُ اهلل آتـ ِ ِ
ـاب َو َج َع َلنِــي َنبِ ًّيــا﴾((( .ولــو كان مقيــاس العمــر
ـان ا ْلكتـ َ
عيســى ﴿قـ َ ِّ َ ْ
َ
((( البستي ،املراتب ،ص.128
((( مريم.12 ،
((( مريم.30 ،
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ً
فاعــا يف املفاضلــة لــكان فضــل غريهــم مــن األنبيــاء ( )أكثــر مــن فضــل عيســى
وحييــى ( )لصغــر ســنهم.

ـرا مثــل أيب بكــر فإنــه يكــون
أمــا فيــا خيــص رأي الــرازي ،بشــأن مــن كان ســنه كبـ ً

قــدوة لغــره ،سندرســه يف املباحــث القادمــة ،لتعلــق األمــر مســائل عــدّ ة.

وهبــذا يكــون مــا رآه الــرازي مــن مفاضلــة (عمريــة) وجعلــه إســام أمــر املؤمنــن

( )عــى مســتوى أقــل ممــن أســلم وهــو كبــر ،مفاضلــة باطلــة ال أســاس هلــا إال
السياســة األمويــة التــي وضعــت هــذه األفــكار يف أذهــان املحدثــن بقــوة الســبق ورغبــة

املــال ،ألهنــا أرادت أن جتعــل مــن عــي ( )رجـ ًـا كســائر الرجــال ال أمهيــة لــه وال

فضــل وإنــا الفضــل ملــن تبنتــه الدولــة والتقــى مــع مصاحلهــا السياســية.

ثانيا :إقصاؤه ألثر اإلمام علي ( )يف اهلجرة.
تعــد اهلجــرة النبويــة إىل املدينــة املنــورة حد ًثــا فعل ًيــا يف تاريــخ اإلســام ألهنــا مثلــت

بدايــة لقيــام الدولــة الرســالية التــي أسســها رســول اهلل ( )وإن مــن كان لــه أثـ ًـرا فيهــا،

فهــذا يعــد يف ميــزان مناقبــه وفضائلــه ألنــه ســاهم يف اســتمرارية الدعــوة واحلفــاظ

عليهــا ،فحــاول كثــر مــن الوضاعــن واملحرفــن التقليــل مــن أثــر اإلمــام عــي ( )يف
تلــك احلادثــة العظيمــة ،وكان الفخــر الــرازي أبــرز أولئــك ألنــه قــد بحــث هــذا األمــر
عنــد كالمــه عــن اآليــة التــي ورد فيهــا صفــة املهاجريــن واألنصــار وهــي قولــه تعــاىل
ٍ ِ
هاج ِريــن و ْالَنْصـ ِ ِ
ون ْالَو ُلـ َ ِ
ض اهلل
ـن ا َّت َب ُع ُ
ـار َوا َّلذيـ َ
ـن ا ُْل ِ َ َ
ـون مـ َ
الســابِ ُق َ َّ
َ
وهـ ْ
﴿و َّ
ـم بِإِ ْحســان َر َ
ٍ
ِِ
ـن فِيهــا َأ َبــدً ا ذلِـ َ
ـك
ـار خالديـ َ
ـم َو َر ُضــوا َع ْن ـ ُه َو َأ َعــدَّ َُلـ ْ
َعن ُْهـ ْ
ـم َج َّنــات َ ْتـ ِـري َ ْتت ََهــا ْالَ ْنـ ُ
ِ
ـم﴾(((.
ا ْل َفـ ْـو ُز ا ْل َعظيـ ُ

((( التوبة100 ،
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فالــرازي أعطانــا مقدمــة عنــد تفســره لآليــة ختــص أولئــك املوصوفــن يف اآليــة

فقــال « :والصحيــح عنــدي أهنــم الســابقون يف اهلجــرة ويف النــرة والــذي يــدل عليــه
أنــه ذكــر كوهنــم الســابقني ومل يبــن أهنــم ســابقون فيــا إذا ،فبقــي اللفــظ جممـ ًـا اال أنــه

ـارا ...فوجــب أن يكــون املــراد منــه الســابقني األولني
وصفهــم بكوهنــم مهاجريــن وأنصـ ً

يف اهلجــرة و النــرة»(((.

وبعــد إيــراد هــذه املقدمــة اتضــح لنــا رأي الــرازي يف مــن وص ُفــوا باآليــة الكريمــة،

وهنــا البــد مــن إيــراد آراء املفرسيــن يف هــذه اآليــة.

فهنــاك مــن أشــار اىل :أهنــم الذيــن شــهدوا بيعــة الرضــوان((( ،وهنــاك مــن أشــار إىل

أهنــم الذيــن صلــوا القبلتــن(((.

وقــال الطــري :هــم الذيــن ســبقوا النــاس ً
أول إىل اإليــان بــاهلل ورســوله ( )مــن

املهاجريــن الذيــن هجــروا قومهــم وعشــرهتم وفارقــوا منازهلــم وأوطاهنــم ،وأمــا األنصار
الذيــن نــروا رســول اهلل ( )عــى أعدائــه مــن أهــل الكفــر بــاهلل ورســوله (.((()
وقد أوجز املاوردي آراء عدة يف هذه اآلية ،ذكر الرأيني السابقني وأضاف(((:
أ -إهنم أهل بدر.
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص.127

((( رأي الشــعبي (ت104هـــ) نقـ ً
ا عــن :الطــري جامــع البيــان ،ج ،14ص435؛الثعلبي،الكشــف
والبيــان ،ج ،5ص.83

((( رأي ابــن ســرين ( ت110هـــ) نقـاً :ابــن أيب حاتم ،تفســر ،ج ،6ص1868؛الثعلبي ،الكشــف
والبيان ،ج ،5ص.83

((( الطربي ،جامع البيان ،ج ،14ص.434
((( املاوردي ،تفسري ،ج ،2ص.395
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ب -إهنــم الســابقون باملــوت والشــهادة مــن املهاجريــن واألنصــار الذيــن ســبقوا إىل

ثــواب اهلل وحســن جزائــه.

وأضــاف الــرازي رأيــه اخلــاص فقــال :وحيتمــل أن يكــون الســابقون األولــون مــن

املهاجريــن هــم الذيــن آمنــوا بمكــة قبــل اهلجــرة والســابقون األولــون مــن األنصــار هــم
الذيــن آمنــوا برســول اهلل( )مــن قبــل هجرتــه إليهــم(((.

كذلــك فقــد أورد النيســابوري((( رأيــا عرفانيــا يف هــذه اآليــة فقــال :الذيــن ســبقت

هلــم العنايــة األزليــة أو الســابقون عــن اخلــروج مــن العــدم ،وهــم أهــل الصــف األول

مــن اجلنــود املجنــدة أو الســابقون يف جــواب (ألســت بربكــم).

وهــذه أهــم اآلراء التفســرية التــي وردت يف اآليــة الكريمــة باإلضافــة إىل رأي

ـادي ال ميــل فيــه ،ألنــه قــد شــابه
رأي حيـ ٌ
الــرازي الــذي أوردنــاه ،وهــو إىل هــذا احلــد ٌ

آراء املفرسيــن الذيــن ســبقوه يف تفســر اآليــة ســواء أصابــوا أم مل يصيبــوا.

أمــا عــن تكملــة رأيــه فإنــه أخــذ باالنحــدار إىل وادي التعصــب ،إذ قــال بعــد أن

أثنــى عــى الســابقني يف اهلجــرة والنــرة :فلهــذه الوجــوه جيــب أن يكــون املــراد بـــ

(والســابقون األولــون) يف اهلجــرة ،وان أســبق النــاس إىل اهلجــرة هــو أبــو بكــر ألنــه
كان يف خدمــة الرســول ( )وكان مصاح ًبــا لــه يف كل مســكن وموضــع فــكان حظــه

يف هــذا املنصــب أعــى مــن نصيــب غــره ،أمــا عــي بــن أيب طالــب ( )وإن كان مــن
املهاجريــن األولــن إال أنــه إنــا هاجــر بعــد هجــرة الرســول ( )والشــك أنــه إنــا بقــي

بمكــة لتنفيــذ مهــام الرســول ( )إال ان الســبق إىل اهلجــرة إنــا حصــل أليب بكــر فــكان
نصيــب أيب بكــر مــن هــذه الفضيلــة أوفــر ،فــإذا ثبــت هــذا صــار أبــو بكــر حمكو ًمــا عليــه

((( املصدر نفسه ،ج ،2ص.395

((( غرائب القرآن ،ج ،3ص.531
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بأنــه (وريض هــو عنــه) وذلــك يف أعــى درجــات الفضــل(((.
فضــا عــن هــذا الــرأي فالــرازي يــرى أن الســبق املذكــور يف اآليــة إنــا هــو الســبق

يف اهلجــرة ألن الســبق يف اإلســام ال يتضمــن الســبق يف اهلجــرة ،والســبق يف اهلجــرة
يتضمــن الســبق يف اإلســام ...فثبــت أن الــرأس والرئيــس يف قولــه (والســابقون
األولــون) ليــس اال أبــا بكــر ويــرى أن عل ًيــا وإن دخــل يف هــذه اآليــة إال أنــه ال يصــل إىل

فضــل أيب بكــر ملــا قدمــه إســام أيب بكــر مــن أمهيــة كبــرة(((.

وبعــد عــرض آراء الــرازي التفســرية ،اتضــح أنــه مل يقـ ِ
ـص عل ًيــا ()وإنــا أقــى

كل مــن شــملته اآليــة ،فهــو يراهــا حكـ ًـرا عــى أيب بكــر ويــرى أن نصيــب أيب بكــر مــن
اهلجــرة أوفــر مــن نصيــب عــي ( )ألنــه قــد حصــل الســبق فيهــا نقــول:

بعضــا
ـخصا معينًــا بذاتــه ،وإنــا حــددت ً
1ــــ إن اآليــة عامــة الوصــف ،ومل حتــدد شـ ً

مــن مجاعتــن ،ألنــه تعــاىل قــال «مــن املهاجريــن واالنصــار» وهنــا «مــن» تفيــد التبعيــض
فــأرادت كــا يــراه املفــرون الذيــن ســبقوا مــن هاتــن املجموعتــن.

وإن املفرسيــن الذيــن ســبقوا الــرازي مل حيــروا كلمــة الســابقني بــــ (الســبق) يف

ـص أبــا بكــر الســبق يف اهلجــرة دون الســبق يف اإلســام ،فيتضــح لنــا
اهلجــرة ،فلــاذا خـ َّ

أن الــرازي رأى أن عل ًياســابق غــره يف كل أمــر ،مــن الســبق يف اإلســام إىل اجلهــاد وكل

أمــر ،لكنــه رأى أن يكــون أبــو بكــر قــد هاجــر قبــل هجــرة عــي ألنــه خلــف رســول اهلل
يف مكــة ملهــام جســيمة((( ،وأبــو بكــر قــد هاجــر قبلــه ،فحمــل (الســابقون) عــى الســبق

يف اهلجــرة ليجعــل أليب بكــر فضيلــة مصطنعــة دون أن يؤيــده فيهــا أي مفــر.
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص.127
((( املصدر نفسه ،ج ،16ص.128

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص .128
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إال أن الــرازي نــي أو تغافــل عــن أمـ ٍـر مهــم وهــو أن هنــاك عــد ًدا مــن املســلمني

كانــوا قــد ســبقوا أبــا بكــر إىل اهلجــرة فكانــوا أوىل بالفضــل منــه ،إذا كان هــذا هــو
املقيــاس ،فهنــاك مهاجــرو احلبشــة ،وهــم أســبق املهاجريــن وإن قــال قائــل أن املقصــود

هجــرة املدينــة قلنــا :ســبقه مجــع مــن املســلمني إىل املدينــة أمثــال :مصعــب بــن عمــر(((،

الــذي أرســله الرســول إىل املدينــة مــع مبايعــي األنصــار يــوم العقبــة الثانيــة ليعلمهــم
القــرآن وهــو أول مهاجــر(((.

كذلــك فقــد تتابــع املســلمون يف اهلجــرة إىل املدينــة واحــدً ا تلــو اآلخــر حتــى هاجــر

الرســول ( )إليهــم(((.

وهنــا تســقط الفضيلــة التــي اصطنعهــا الــرازي أليب بكــر وهــي الســبق يف اهلجــرة،
ألنــه قــد هاجــر قبلــه عــدد كبــر مــن املســلمني كذلــك مل يـ ِ
ـرو أحــد املفرسيــن اختصــاص

أيب بكــر هبــذه اآليــة بــل إهنــا شــملت املهاجريــن وعــى رأســهم عــي ( )ألنــه قــد
أقصاهــم عــن فضلهــم وإباحتــه بإقصــاء عــي ( )منهــا والتقليــل مــن أثــره يف اهلجــرة
وهــذا مــا يتنــاىف مــع مــا نقــل عــن املهاجريــن أنفســهم فقــد ورد عــن عمــر بــن اخلطــاب

أنــه قــد افتخــر هبــذه اآليــة ألهنــا قــد رفعــت مــن شــأن املهاجريــن وهــو أحدهــم ومــن

((( مصعــب بــن عمــر صحــايب جليــل ومــن شــجعان املســلمني هاجــر قبــل النبــي ( )إىل املدينــة

ليعلمهــم القــرآن ،ثــم شــارك يف مغــازي الرســول واستشــهد يف أحــد (21هـــ) .للمزيــد :ابن اســحاق،
الســرة ،ص329؛ ابــن حيــان ،الثقــات ،ج ،1ص228

((( ابــن هشــام ،الســرة النبويــة ،ج ،1ص434؛ ابــن حيــان ،الســرة النبويــة ،ج ،1ص108؛ ابــن
حــزم ،جوامــع الســرة ،ص69؛ ابــن شــهر اشــوب ،املناقــب ،ج ،1ص.333

((( ابــن هشــام ،الســرة النبويــة ،ج ،1ص-468ص480؛ ابــن حيــان ،الســرة النبويــة ،ج،1
ص138؛ ابــن حــزم ،جوامــع الســرة ،ص.69
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شــأن األنصــار اخواهنــم((( ،وعلــق الطــري عــى روايــة عمــر بــن اخلطــاب بقولــه :إن
الســابق كان مــن الفريقــن مجي ًعــا مــن املهاجريــن واألنصــار((( ،وأشــار الطباطبائــي :إىل
أن املخصوصــن يف اآليــة هــم الذيــن ســبقوا النــاس إىل رفــع قواعــد الديــن وشــيدوا
بنيانــه وهاجــروا إىل احلبشــة واملدينــة بعــد اإليــذاء ،وآخريــن نــروا وآووا مــن هاجــر

إليهــم((( .فهنــا يكــون اتفــاق مــا بــن املفرسيــن حــول خصــوص الثلتــن هبــذه اآليــة ،أمــا
قــول الــرازي بــأن الــرأس والرئيــس يف هــذه اآليــة هــو أبــو بكــر فهــذا عــن اإلقصــاء،
ألنــه قــد ورد مــا يؤكــد أن عل ًيــا ( )هــو الــرأس والرئيــس يف هــذه اآليــة.

فقــد ورد عــن عبــد الرمحــن بــن عــوف((( ،يف قوله تعــاىل «والســابقون األولــون.»...

قــال :هــم ســتة مــن قريــش أوهلــم إســاما عــي بــن أيب طالــب (.((()

كــا ورد عــن ابــن عبــاس قــال« :هــم عــي بــن أيب طالــب ومحــزة وعــار ،وأبــو ذر

ايضــا عــن احلســن بــن عــي ( :)إنــه محــد اهلل واثنــى عليــه
وســلامن واملقــداد»((( ،وورد ً
وقــال «الســابقون األولــون» فكــا كان للســابقني فضلهــم عــى مــن بعدهــم ،كذلــك أليب

عــي بــن أيب طالــب ( )فضيلــة عــى الســابقني بســبقه الســابقني»((( كذلــك ورد عــن
((( الطربي ،جامع البيان ،ج ،14ص.438

((( املصدر نفسه ،ج ،14ص438؛ السيوطي ،الدرر املنثور ،ج ،3ص.269
((( الطباطبائي ،امليزان ،ج ،9ص.373

((( عبــد الرمحــن بــن عــوف الزهــري ،مــن أصحــاب رســول اهلل ( )وأحــد املعينــن للشــورى مــن
قبــل عمــر بــن اخلطــاب تــويف عــام 32هـ.للمزيــد :ابــن خيــاط ،الطبقــات ،ص45؛ العجيــي ،الثقــات،
ص.297

((( احلسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص336؛ ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،ج ،42ص.44
((( احلسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص.336

((( الكويف ،تفسري ،ص169؛ احلسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص.336
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ابــن عبــاس :قــال :نزلــت يف عــي ســبق النــاس كلهــم باإليــان بــاهلل وبرســوله فصــى
القبلتــن وبايــع البيعتــن وهاجــر اهلجرتــن ففيــه نزلــت اآليــة((( ،كــا أوردهــا ابــن

مردويــه عــن ابــن عبــاس عــى أن عــي هــو الســبق الــذي ســبق إىل رســول اهلل (.((()
وهبــذا يكــون التفضيــل عــى مراتــب فيــا أن اهلل قــد فضــل أولئــك الســابقني ،فــا

بــد مــن أن تكــون درجتهــم عــى أســاس ســبقهم وملــا كان أســبق الســابقني هــو عــي

( ،)إذا فهــو الــرأس يف هــذه اآليــة ،ألنــه مل يســبقه أحــدٌ يف فضــل ال يف هجــرة وال يف
إســام وال يف جهــاد وال يف إيــان ،فــكان هــو املصــداق لصفــة الســابقني.

ومل يكتـ ِ
ـف الــرازي بإقصــاء اإلمــام عــي ( )عــن فضــل الســبق يف اهلجــرة مــع ثلــة

مــن الســابقني حتــى توصــل بــه األمــر إىل إجــراء مقارنــة غــر عادلــة بــن أثــر اإلمــام عــي
( )يف اهلجــرة وبــن صحبــة أيب بكــر لرســول اهلل ( )فبعــد تفســره لآليــة﴿ :إِالَّ
ِ
ـان ا ْثنَـ ْ ِ
ـن إِ ْذ ُهــا ِف ا ْلغـ ِ
ـار إِ ْذ َي ُقـ ُ
ـول
ـر ُه اهلل إِ ْذ َأ ْخ َر َج ـ ُه ا َّلذيـ َ
ـن َك َفـ ُـروا ثـ ِ َ
ـرو ُه َف َقــدْ َنـ َ َ
َتنْـ ُ ُ
لِ ِ
صاحبِـ ِـه َل َ ْت ـز َْن إِ َّن اهلل معنــا َف َأ ْن ـز ََل اهلل ســكِينَ َته ع َليـ ِـه و َأيــدَ ه بِجنُـ ٍ
ـود َل ْ ت ََر ْوهــا َو َج َعـ َـل
ُ َ ْ َ َّ ُ ُ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم﴾(((.
كَل َم ـ َة ا َّلذيـ َ
ـي ا ْل ُع ْليــا َواهلل َع ِزي ـ ٌز َحكيـ ٌ
الس ـ ْفىل َوكَل َم ـ ُة اهلل هـ َ
ـن َك َفـ ُـروا ُّ
وبعــد ايــراده خلــر هجــرة أيب بكــر مــع رســول اهلل ( )إىل املدينــة وكالمــه عــن

ذلــك الفضــل ،أخــذ يــرد أقــوال الشــيعة يف الطعــن يف تلــك احلادثــة ،وهــذا ليــس مــن
صلــب بحثنــا ،فــا حاجــة للتوســع فيــه ،ثــم أخــذ يقــارن بــن صحبــة أيب بكــر ومبيــت

عــي ( )تلــك الليلــة ،فقــال « أنــا ال ننكــر أن اضطجــاع عــي بــن أيب طالــب يف تلــك
الليلــة املظلمــة عــى فــراش رســول اهلل ( )طاعــة عظيمــة ومنصــب رفيــع ،إال أنــا

((( احلسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص.336
((( ابن مردويه،املناقب ،ص.257
((( التوبة40 ،
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ندعــي أن أبــا بكــر بمصاحبتــه كان حافـ ًـزا يف خدمــة الرســول ( )وعــي كان غائ ًبــا،
واحلــارض أعــى حـ ً
ـال مــن الغائــب»((( ،وهــذا هــو الــرأي األول أمــا الثــاين فسنناقشــه

بعــد هــذا.

نقــول :إن النــص القــرآين إذا كان حمكـ ًـا ،فهــو غــر قابــل للــرد ،وإنــه تعــاىل قــال:
﴿ومــا َينْطِـ ُـق َعـ ِ
ـي ُيوحــى﴾((( فــا تفــرده رســول اهلل ()يف
َ
ـن َْالــوى إِ ْن ُهـ َـو إِالَّ َو ْحـ ٌ

شــأن الدعــوة واهلجــرة وأمــور اإلســام ،مــا هــو إال وحــي مــن عنــد اهلل ( )فأمــر

رســول اهلل ( )لعــي باملبيــت يف فراشــه ،وأن خيلفــه ألداء األمانــات والودائــع ،مــا كان
مــن عنــده وإنــا كان بأمــر مــن اهلل ( )وهــذا نظــر ملــا يــراه الــرازي يف صحبــة أيب بكــر

لرســول اهلل ( )فهــو يــرى أن اهلل أمــر رســوله بــأن يصطحــب أبــا بكــر معــه ،وأن هــذا
األمــر يــدل عــى منصــب عـ ٍ
ـال يف الديــن(((.
أيضــا بأمــر اهلل ،ومــا كان غيابــه عــن صحبــة رســول
وهبــذا يكــون بقــاء عــي (ً )

ـورا كبــرة وجســيمة ال يقــوى عــى حتملهــا غــره ،وأمــا قولــه
اهلل ( )إال لتحملــه أمـ ً
بــأن احلــارض مــع رســول اهلل ( )أعــى شــأنًا مــن الغائــب فهــذا األمــر خمالــف للمنطــق،
ٍ
بكثــر مــن خليفتــه يف أهلــه الــذي يتــوىل
ألن رفيــق الرجــل وصاحبــه يف دربــه ،أقــل
املســؤوليات واملهــام ،حتــى وإن كان ذلــك الســفر مهـ ًـا كاهلجــرة مثـ ًـا ،ودليــل ذلــك مــا
قدمــه عــي ( )يف تلــك احلادثــة واملتمثــل بـــ:

أ -فــداء رســول اهلل ( )بنفســه ،ومبيتــه يف فراشــه ومــا يف ذلــك مــن خطــر كبــر

عــى شــخصه ،إذ إن القــوم قــد جهــزوا أنفســهم لقتــل الرســول ( )ولعظمــة موقــف
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص.50
((( النجم.4-3 ،

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص.50
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ـري َن ْفسـه ابتِغــاء مرضـ ِ
أمــر املؤمنــن أنــزل اهلل قولــه ِ
ـن َيـ ْ ِ
ـن ال َّنـ ِ
ـات اهلل َواهلل
ـاس َمـ ْ
﴿ومـ َ
َ
َ ُ ْ َ َْ
ف بِا ْل ِعبـ ِ
ـاد﴾(((.
َرؤُ ٌ
وقــد ورد عنــد الفريقــن اختصــاص أمــر املؤمنــن هبــذه اآليــة((( التــي تــدل عــى

عظــم فعلــه وأمهيتــه ،كذلــك روي أنــه ملــا بــات أمــر املؤمنــن ( )يف فــراش رســول
اهلل ( )أوحــى اهلل إىل جربئيــل وميكائيــل ،إين قــد آخيــت بينكــا وجعلــت عمر أحدكام

أطــول مــن عمــر اآلخــر ،فأيكــا يؤثرهــا حبــه بالبقــاء واحليــاة؟ فاختــار كالمهــا احليــاة،
فاوحــى اهلل تعــاىل أفــا كنتــا مثــل عــي بــن أيب طالــب ،آخيــت بينــه وبــن حممــد ()

فبــات عــى فراشــه ،يفديــه بنفســه ويؤثــره باحليــاة ،اهبطــا إىل األرض فاحفظــاه مــن

عــدوه ،فنــزال فــكان جربئيــل عنــد رأس عــي ،وميكائيــل عنــد رجليــه ،ينــادي :بــخ بــخ
مــن مثلــك يابــن أيب طالــب» ،فانــزل اهلل تعــاىل عــى نبيــه وهــو متوجــه إىل املدينــة يف شــأن

عــي آيــة املبيــت(((.

وأمــا قولــه مل يتعرضــوا لعــي بعــد أن علمــوا هبجــرة حممــد ( )فهــذا مــا ال أصــل

لــه ،وإنــا افــراء واضــح وحتريــف وإخفــاء للحقائــق الثابتــة واملشــهورة ،إن عل ًيــا ()

((( البقرة.207 ،

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،2ص126؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص123؛ ابــن
مردويــه ،املناقــب ،ص223؛ اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص125؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج،42

ص68؛ ســبط ابــن اجلــوزي ،تذكــرة اخلــواص ،ص63؛ ابــن االثــر ،أســد الغابــة ،ج ،4ص87؛
املحــب الطــري ،الريــاض النظــرة ،ج ،4ص280؛القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج ،1ص.273

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،2ص121؛ أبــو عــي ،املســتجاد ،ص1؛ احلســكاين ،شــواهد
التنزيــل ،ج ،1ص123؛ الغــزايل ،إحيــاء علــوم الديــن ،ابــن البطريــق ،خصائــص الوحــي املبــن،

ص120؛ ابــن األثــر ،أســد الغابــة ،ج ،4ص87؛ الديــار بكــري ،تاريــخ اخلميــس ،ج ،1ص.325
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حــال مبيتــه يف فــراش النبــي ( )تعــرض لــأذى الكبــر فرمــي باحلجــارة((( ،وصــر

ليؤخــر املرشكــن عــن اللحــاق برســول اهلل ( )فلــو قاتلهــم حلســم األمــر وللحــق
املرشكــون برســول اهلل ( )لكنــه أخرهــم عــن ذلــك وحتمــل األمل والــرب ،لتحقيــق
مــا هــو أســمى مــن ذلــك وهــو ســامة رســول اهلل ( )ورســالته.

كذلــك فقــد وقــع التعــرض اآلخــر وهــو مواجهــة اإلمــام ( )ملرشكــي قريــش

بعــد أخــذه للفواطــم ،وقاتلهــم وقتــل منهــم رجـ ًـا ،فكيــف يدعــي الــرازي أن اإلمــام

أذى.
عــي ( )مل يتعــرض إىل ً

أمــا قولــه إن أبــا بكــر كان موقفــه أكثــر أمهيــة وإنــه حتمــل األذى واملحنــة لبقائــه يف

الغــار ثالثــة أيــام ،نقــول :إن بقــاء أيب بكــر يف الغــار كان إىل جــوار رســول اهلل ()
وكان عــى علــم بنجاتــه مــن كيــد املرشكــن ،كذلــك اليقــاس ماقدمــه عــي ( )مــن

جهــاد وتعرضــه لــأذى العينــي ،ومواجهتــه املبــارشة للمرشكــن ،ألن بقــاءه يف الغــار ال
يســاوي مبيــت عــي يف فــراش النبــي ( )يف تلــك الليلــة الرهيبــة اخلطــرة ،كذلــك فإنــه

ليــس مــن الثابــت اصطحــاب الرســول أليب بكــر يف هجرتــه،وإن الروايــات متضاربــة يف
هــذا األمر(((.

وإذا ثبتــت صحبــة أيب بكــر ،فــإن بقــاء رســول اهلل ( )معــه ٍ
كاف لــزوال اخلــوف

أيضــا بســامة
واملحنــة ،ألنــه إذا كان عار ًفــا بنبــوة حممــد ( )ورســالته ،فهــو عــارف ً

رســول اهلل ( )وعــدم وصــول املرشكــن إليــه ،كذلــك فــإن عل ًيــا مــا كان معــه مــن
((( ابــن حنبــل ،مســند ،ج ،5ص180؛ فضائــل الصحابــة ،ج ،2ص682؛ اآلجــري ،الرشيعــة،
ج ،4ص2021؛ املقــديس ،األحاديــث املختــارة ،ج ،13ص27؛ اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص126؛

الباعــوين ،جواهــر املطالــب ،ج ،1ص212؛ الطــري ،ذخائــر العقبــى ،ص.87
((( لالطالع .ينظر :الطائي ،نجاح ،صاحب الغار أبو بكر أم رجل آخر.
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يصــره ويقلــل مــن رهبــة تلــك املواقــف التــي خصهــا اهلل بذكــره لعــي ( )بأنــه

اشــرى نفســه مــن اهلل ( )وقــد قــال عــي ( )عــن مبيتــه ذلــك اليــوم:
وبت اراعيــــهم ومل يتهــــمونني

وقد وطنت نفيس عىل القتل واألرس

(((

وهــذا الــكالم يــدل عــى علمــه بــا يقــوم بــه ،ومــا هلــذا األمــر مــن آثــار وأخطــار

نتائجهــا أمــا القتــل أو األرس بيــد قريــش وقــد روي يف فضــل مبيتــه عــن عــي بــن احلســن

زيــن العابديــن قــال« :إن أول مــن رشى نفســه ابتغــاء مرضــاة اهلل عــي بــن أيب طالــب»(((.
ويعطــي الــرازي مســو ًغا ألمهيــة جهــاد أيب بكــر يف ذلــك األمــر ،فهــو يــرى أن

خطــورة األمــر عــى أيب بكــر أكثــر مــن عــي ( )ألن أبــا بكــر كان عــداؤه ظاهـ ًـرا مــع

قريــش قــد ذب عــن رســول اهلل ()بيــده ومالــه يف مكــة ،وعــي ( )مل يظهــر لــه يف
حــال اهلجــرة مــن هــذا األمــر يشء ،فأبــو بكــر مطلــوب عنــد قريــش وعــي ( )غــر
مطلــوب فكانــت تلــك الدرجــة أفضــل وأكمــل(((.

يتضــح لنــا أن الــرازي اختــذ أســلوب اإلطــاق والالمبــاالت يف االدعــاءات طريقــة

القنــاع القــارئ مــن دون التحقــق والتدقيــق يف املصــادر املختصــة ،فهــو ينســب أليب بكــر
اجلهــاد بالنفــس واملــال وينفــي ذلــك عــن عــي ( )بحجــة صغــر الســن.

نقــول :إن اجلهــاد الــذي يــراه الــرازي قــد يكــون جهــا ًدا غــر طبيعــي ألنــه يــرى

أن جهــاد عــي ( )يف مبيتــه ليــس جهــا ًدا ورد الودائــع وقتــال املرشكــن ،هــذا
((( احلاكــم ،املســتدرك ،ج ،3ص4؛ احلســكاين ،شــواهد ا لتنزيــل ،ج ،1ص131؛ اخلوارزمــي،
املناقــب ،ص128؛ الصاحلــي ،ســبل اهلــدى ،ج ،3ص..233

((( احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص130؛ الكــويف ،املناقــب ،ج ،1ص124؛ القنــدوزي،
ينابيــع املــودة ،ج ،1ص273؛ احلاكــم ،املســتدرك ،ج ،3ص.4

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص.54
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كلــه ليــس بجهــاد ويــرى أن عليــا ( )مل يتعــرض لــأذى البتــه ،كيــف وقــد رجــم

باحلجــارة وقاتــل الطلــب الــذي حلقــه وحتمــل مســؤولية رد الودائــع التــي ماحتمــل منهــا

أبــو بكــر شــي ًئا ،أمــا عــن جهــاد أيب بكــر يف مكــة فلــم نجــد روايــة تؤكــد لنــا جهــاد أيب
بكــر بيــده ومالــه بــل عــى العكــس فعنــد حصــار الشــعب مل يشــمل ذلــك أيب بكــر ومل
يصلــه ماوصــل إليــه املســلمون يف الشــعب((( .فلــو كان ممــن طلبــه املرشكــون حلــورص

يف الشــعب كبنــي هاشــم ومل نجــد مــا يــدل عــى بذلــه للــال ،ومل تــرد األخبــار يف هــذا
األمــر ،فــا نعلــم الدعــاء الــرازي أصــا حتــى نرجــع إليــه ونناقشــه.

كذلــك فــإن الــرازي يــرى أن خــوف أيب بكــر يف الغــار كان خو ًفــا عــى نفســه ألنــه

كان يف خدمــة رســول اهلل ( )وهــذا أشــد مــن خــوف عــي ( )وأعــى درجــة
ً
وفضــا(((.

ونــرد عــى قــول الــرازي هــذا إن عل ًيــا مل يكــن خائ ًفــا أصـ ًـا ألنــه قــد وقــع يف قلبــه

التســليم املطلــق لعاقبــة أمــره وكان عــى علــم بمــدى التضحيــة وخطــورة املوقــف إال أنــه

مل يكــن خائ ًفــا البتــة ودليــل ذلــك أن رســول اهلل ( )عنــد مــا طلــب املبيــت يف فراشــه

وأعلمــه أن يف مبيتــه نجــاة اإلســام فتبســم أمــر املؤمنــن وأهــوى إىل االرض ســاجدً ا
(((
ـكرا ،وقــال لرســول اهلل ( )إمـ ِ
ـض فــداك أيب وأمــي.
شـ ً
بينــا كان أبــو بكــر يــراوده اخلــوف الــذي نــزل فيــه القــرآن ينهــاه عنــه ،وهــذا إذ ثبــت

((( أبــو نعيــم ،دالئــل النبــوة ،ص217؛ البيهقــي ،دالئــل النبــوة،ج ،1ص53؛ ابــن ســيد النــاس،
عيــون ،االثــر ،ج ،1ص.168

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص.54

((( الطــويس ،األمــايل ،ص446؛ ابــن شهراشــوب ،املناقــب ،ج ،1ص158؛ األربــي ،كشــف

الغمــة ،ج،2ص.30
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أنــه كان صاحبــه يف الغــار.
والفــرق شاســع بــن مــن خيــاف عــى نفســه ومــن ال خيــاف عــى نفســه ويضحــي هبــا

أمــام الســيوف القواطع(((.

ِ
ِ
ـن َيـ ْ ِ
ـن النَّـ ِ
ـاء
ـاس َمـ ْ
ـي مصــداق لآليــة القرآنيــة َ ومـ َ
ـري َن ْف َسـ ُه ا ْبت َغـ َ
فهنــا يكــون عـ ٌ
مر َضـ ِ
(((
ـاة اهلل  ..التــي أورد الــرازي فيهــا روايــة تشــر إىل نزوهلــا يف حــق عــي ()
َْ
ولــو كان أليب بكــر فضــل يف اهلجــرة ألنــزل اهلل فيــه قرآنــا كــا أنــزل بعــي آيــة.

كذلــك فقــد ناقــش البســتي((( أمــر اهلجــرة فقــال :وكان بــذل النفــس أعظــم مــن

اإلبقــاء عــى النفــس يف اهلــرب إىل الغــار وكان الرســول ( )معــه يقــوي قلبــه ،ومل

يكــن مــع عــي ( )مــن يقــوي قلبــه ،وأبــو بكــر ال يصيبــه وجــع وعــي ( )كان
يرمــى باحلجــارة وأبــو بكــر يف الغــار ال يــراه الكفــار.

ب -حتملــه مســؤولية كبــرة جــدا متثلــت بــرد الودائــع واألمانــات التــي كانــت عنــد

رســول اهلل ( )وهــذه األمانــات كانــت ألهــل مكــة ،فــإن ردهــا يعنــي خــوض غــار
املخاطــر والتصــدي املبــارش لقريــش التــي كانــت تعــذب املســلمني وتؤذهيــم وكانــت يف
ذلــك احلــدث تنــوي قتــل رســول اهلل ( )فــإن موقــف عــي ( )يعنــي الوقــوف

بوجــه قريــش وهــذا أســمى غايــات التضحيــة.

ج-حتمــل اإلمــام عــي ( )مســؤولية أخــرى تــكاد تكــون موازيــة لــرد الودائــع

أو أكثــر خطـ ًـرا منهــا وهــي جلــب اإلمــام عــي ( )للفواطــم((( مــن مكــة إىل املدينــة
((( العاميل ،الصحيح من سرية اإلمام عيل (،)ج،2ص.151
((( الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،5ص.350
((( البستي ،املراتب ،ص.134

((( فاطمــة بنــت رســول اهلل وفاطمــة بنــت أســد ،وفاطمــة بنــت محــزة بــن عبــد املطلــب .للمزيــد:
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وهــذا بــدوره معضلــة أخــرى ،إذ يتمثــل هــذا بوقــوع لقتــال الــذي البــد منــه وهــذا غايــة
اخلطــورة عــى حيــاة اإلمــام ( )وهــي مــن بــوادر جهــاد اإلمــام عــي ( )بســيفه

الرشيــف فقــد ورد أن اإلمــام ( )خــرج بالفواطــم واملرشكــن يطلبونــه بعــد أن أ ّدى
األمانــات وأرجــع الودائــع فخــرج هبــن وحلقــه طلــب املرشكــن وحاولــوا أن يرجعــوه

مــع النســاء لكنــه مــال بينهــم وبــن مرادهــم وقتــل منهــم رجـ ًـا وحذرهــم إن تقدمــوا

إليــه ،وســار ظاهـ ًـرا مطل ًقــا مطايــاه ،فلحــق بــه املســتضعفني مــن املســلمني ،وســار حتــى

ـارا ،حتــى قــدم املدينــة ،فــزاره رســول اهلل
تورمــت قدمــاه مــن الســر ليـ ًـا والكمــن هنـ ً
( )إىل حملــه ودعــا لــه بالشــفاء بعــد أن مســح قدميــه(((.

ويتضــح مــن الروايــة أعــاه مــدى التضحيــة التــي قدمهــا أمــر املؤمنــن ()

يف عملــه هــذا ،فعـ ّـرض نفســه للمهالــك ،وواجــه األعــداء بصــورة مبــارشة ومل خيــف
ومل حيــزن ،وإنــا جاهــد فــكان لــه فضــان فضــل اهلجــرة ورد الودائــع وفضــل اجلهــاد
ونتيجــة لعملــه هــذا وتعبــه الشــاق ،فــإن رســول اهلل( )يــزوره هــو بنفســه ويمســح
قدميــه ويدعــو لــه.

فهــذه التضحيــات والفدائيــات كبــرة جــدً ا وعظيمــة جــدً ا ولــو مل تكــن عــى درجــة

كبــرة مــن ذلــك ملــا باهــى اهلل تعــاىل ومالئكتــه بفضــل عــي ( )وتضحيتــه وفدائــه

للرســول ()بنفســه.

أمــا عــن موقــف الــرازي مــن هــذه التضحيــات فهــو يــرى بقولــه إن عل ًيــا مــا حتمــل

املحنــة إال يف تلــك الليلــة أمــا بعدهــا ملــا عرفــوا أن حممــدً ا غــاب تركــوه ،ومل يتعرضــوا
ابن سيد الناس ،عيون االثر ،ج،2ص.361

((( الطــويس ،األمــايل ،ص470؛ ابــن األثــر ،الكامــل،ج ،1ص698؛ املقريــزي ،إمتــاع األســاع،
ج ،1ص68؛ احللبــي ،الســرة احللبيــة،ج ،2ص ،730املجلــي ،بحــار األنــوار ،ج،19ص.65
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لــه ،امــا أبــو بكــر فإنــه بســبب كونــه مــع حممــد ( )ثالثــة أيــام يف الغــار كان يف أشــد

أســباب املحنــة ،فــكان بــاؤه أشــد((( .

إن املدقــق يف أحــداث اهلجــرة يــرى أن مــا قدمــه عــي ( )ال يقــاس بــه جهــاد إبان

ذلــك احلــدث فهــو كــا أوردنــاه جاهــدً ا بفــداء نفســه فأنــزل نظريــة الــرازي كذلــك فقــد

أورد الــرازي خــر مباهــات اهلل للمالئكــة بفــداء عــي للرســول (.((()

وهبــذا فــإن ماقدمــه أمــر املؤمنــن ( )يف حادثــة اهلجــرة اليقــاس بــه أي جهــاد

يف تلــك احلادثــة ،ومــن أراد القيــاس فإنــه ال يصــل إىل مبتغــاه ألن عــي ( )قــدم مــا
مل يقدمــه أحــد وهــو فــداء نفســه بنفــس رســول اهلل ( )وهــذا مــا ينطبــق عليــه (اجلــود

بالنفــس أقــى غايــة اجلــود).

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص.54
((( املصدر نفسه،ج ،16ص.54

املبحث الثاني
إقصاؤه عن أثره يف جهاده مع رسول اهلل ( )ومغازيه
إن اهلل ســبحانه وتعــاىل فــرض عــى املســلمني فرائــض أوجــب عليهــم القيــام هبــا،

منهــا مــا كان سـ ً
ـهل عليهــم كالصــاة والصيــام والعبــادات املتيــرة األخــرى ،ومنهــا مــا

كان فيــه حــرج عليهــم يســتصعبون اإلقــدام عليــه ،ملــا فيــه مــن خماطــر قــد تصــل إىل فــداء
النفــس والتضحيــة هبــا ،وأوهلــا اجلهــاد الــذي يتطلــب مواجهــة األعــداء ومقارعتهــم
ِ
ـم ا ْل ِقتـ ُ
ـال َو ُهـ َـو
لردهــم عــن غيهــم إىل الرشــد ،وقــد قــال تعــاىل يف كتابــه ﴿كُتـ َ
ـب َع َل ْي ُكـ ُ
َ ِ
َ
ش
ـر َل ُكـ ْ
ُكـ ْـر ٌه َل ُكـ ْ
ـم َو َعســى أ ْن ُت ُّبــوا َش ـ ْيئًا َو ُهـ َـو َ ٌّ
ـم َو َعســى أ ْن َتك َْر ُهــوا َش ـ ْيئًا َو ُهـ َـو َخـ ْ ٌ
ـون﴾((( فــاهلل تعــاىل يــرح بحــال املســلمني أهنــم يــرون
ـم َل َت ْع َل ُمـ َ
ـم َو َأ ْن ُتـ ْ
ـم َواهلل َي ْع َلـ ُ
َل ُكـ ْ

ـت
القتــال أمـ ًـرا
مكروهــا عندهــم مســتصعب ،كذلــك أشــار يف آيــة أخــرى ﴿َ ...فـإِذا ُأن ِْز َلـ ْ
ً
ـال ر َأيـ َ ِ
ِ
ِ ِ
ـن ِف ُق ُل ِ
ون إِ َل ْيـ َ
ـك َن َظـ َـر
ـور ٌة ُ ْ
ـم َمـ َـر ٌض َينْ ُظـ ُـر َ
ـت ا َّلذيـ َ
وبِـ ْ
مك ََم ـ ٌة َو ُذكـ َـر ف َيهــا ا ْلقتـ ُ َ ْ
ُسـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ـم﴾((( .وهــذه اآليــات تكفــي لبيــان حــال املســلمني
ـي َع َل ْيــه مـ َ
ـن ا َْلـ ْـوت َفـ َـأ ْوىل َُلـ ْ
ا َْل ْغـ ِّ
اجتــاه اجلهــاد ،وهــذا اليعنــي مجيــع املســلمني الن هنــاك مــن كان جماهــدً ا باملــه ويــده،
ٍ
مبــال لريفــع رايــة اإلســام وحيــط رايــة
وكان يرمــي بنفســه يف هلــوات احلــرب غــر
الــرك والنفــاق.

فــكان يف املســلمني مــن الصحابــة مــن هــو مصــداق للمجاهــد املخلــص وعــى
((( البقرة.216 ،
((( حممد.20 ،
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رأســهم اإلمــام عــي ( )الــذي الداعــي لذكــر التفاصيــل عــن جهــاده يف اإلســام
فمــن كان ي ُغشــى عليــه إذا ذكــر اجلهــاد ال يتســاوى مــع مــن كان ُيــر ويســعد إذا مــا

كرهــا وبــن مــن كان يــرى اجلهــاد
جاهــد وقــارع املرشكــن ،وبــن مــن كان يــرى اجلهــاد ً

رسورا وتقر ًبــا إىل اهلل ورســوله.
ً

أمــا بشــأن إقصــاء الــرازي جلهــاد أمــر املؤمنــن ( )يف عــر الرســالة فهــو أمـ ٌـر
حيتــاج إىل التمحيــص إلظهــار أســاليب اإلقصــاء التــي اتبعهــا الــرازي يف ذلــك ألنــه مل
حيــا يف كثــر مــن مواضــع اإلقصــاء إال يف قليــل منهــا ،وســنذكر هــذه األمــور
يكــن رص ً

يف موضوعــات البحــث.

ً
أول :التقليل من أهمية جهاده ()
ـرا
إن امل ّطلــع عــى أحــداث الســرة النبويــة واملغــازي جيــد فيهــا مــا يقــف إزاءه متحـ ً

يف وصفــه ،مــن تضحيــات قدمهــا أمــر املؤمنــن ( )ومــن أســمى آيــات اجلهــاد
وحســن البــاء ،الــذي شــهد بــه املخالــف قبــل املــوايل ،لكــن الــرازي يــرى غــر مــا يــراه

ســائر املســلمني ،فهــو يــرى أن جهــاد عــي ( )ال يصــل إىل أمهيــة جهــاد أيب بكــر،
ِِ
قاعــدُ َ ِ
﴿ل يســت َِوي ا ْل ِ
ــر ُأ ِ
الــر ِر
ــن ا ُْل ْؤمن َ
ون م َ
فعنــد تفســره لآليــة القرآنيــة َ َ ْ
ول َّ َ
ــن َغ ْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وا ُْل ِ
ون ِف َسـبِ ِ
ـم َو َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم
جاهــدُ َ
ـم َو َأ ْن ُفسـ ِـه ْم َف َّضـ َـل اهلل ا ُْلجاهديـ َ
َ
ـن بِ َأ ْموالـ ْ
يل اهلل بِ َأ ْموالـ ْ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ال َو َعــدَ اهلل ُْ
ال ْســنى َو َف َّض َ
يــن َع َ
َع َ
يــن َد َر َجــ ًة َو ُك ًّ
يــن
ــى ا ْلقاعد َ
ــل اهلل ا ُْلجاهد َ
ــى ا ْلقاعد َ
َأ ْجـ ًـرا َعظِيـ ًـا﴾((( يــورد عــدة آراء يف بيــان معنــى مفــردات اآليــة ومقصــد اهلل منهــا ،إال
أنــه يعــرج إىل إجــراء مقارنــة أو مفاضلــة بــن جهــاد اإلمــام ( )وجهــاد أيب بكــر
فقــال« :قالــت الشــيعة دلــت هــذه اآليــة عــى أن عــي بــن أيب طالــب ( )أفضــل مــن
أيب بكــر وذلــك ألن عل ًيــا كان أكثــر جهــا ًدا فالقــدر الــذي حصــل فيــه التفــاوت كان أبــو

((( النساء.95 ،
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بكــر مــن القاعديــن فيــه وعــي مــن القائمــن وإذا كان كذلــك وجــب أن يكــون عــي
ِِ
ِ ِ
ـن َأ ْجـ ًـرا َعظِيـ ًـا﴾»(((.
ـن َعـ َـى ا ْلقاعديـ َ
أفضــل منــه ،لقولــه تعــاىلَ ﴿ :ف َّضـ َـل اهلل ا ُْلجاهديـ َ
ويــرد الــرازي عــى مــا أورده مــن رأي الشــيعة فقــال« :إن مبــارشة عــي ( )لقتــل

الكفــار كانــت أكثــر مــن مبــارشة الرســول ( )لذلــك فيلزمكــم بحكــم هــذه اآليــة

أن يكــون عل ًيــا أفضــل مــن حممــد ( )وهــذا ال يقولــه عاقــل ،فــإن قلتــم ان جماهــدة

الرســول ( )مــع الكفــار كانــت أعظــم مــن جماهــدة عــي ( )معهــم ،ألن الرســول

( )كان جياهــد الكفــار بتقريــر الدالئــل والب ّينــات وإزالــة الشــبهات والضــاالت
وهــذا اجلهــاد أكمــل مــن ذلــك اجلهــاد ،فنقــول :فاقبلــوا منــا مثلــه يف حــق أيب بكــر وذلك

أن أبــا بكــر ملــا أســلم يف أول األمــر ســعى يف اإلســام ســائر النــاس حتــى أســلم عــى يــده
عثــان بــن عفــان وطلحــة والزبــر وســعد بــن أيب وقــاص وعثــان بــن مظعــون((( ،وكان

يبالــغ يف ترغيــب النــاس إىل اإليــان ويف الــذب عــن حممــد ( )بنفســه وبحالــه ،وعــي

ـادرا عــى الــذب عــن
يف ذلــك الوقــت كان صب ًيــا مــا كان أحــد يســلم بقولــه ،ومــا كان قـ ً
حممــد ( )فــكان جهــاد أيب بكــر أفضــل مــن جهــاد عــي مــن وجهــن:

أحدمهــا :أن جهــاد أيب بكــر كان يف أول األمــر حــن كان اإلســام يف غايــة الضعــف

وأمــا جهــاد عــي فإنــا ظهــر يف املدينــة يف الغــزوات وكان اإلســام يف ذلــك الوقــت قو ًيــا

والثــاين :أن جهــاد أيب بكــر كان بالدعــوة إىل الديــن ،وأكثــر أفاضــل العــرة إنــا

اســلموا عــى يــده وهــذا النــوع مــن اجلهــاد هــو حرفــة النبــي ( )وأمــا جهــاد عــي فإنــا
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،11ص.194

بــدرا ومــات
((( عثــان بــن مظعــون اجلمحــي مــن املســلمني االوائــل ،هاجــر اهلجرتــن وشــهد ً
بعدهــا ،كان مــن املقربــن عنــد رســول اهلل ( .)للمزيــد :ابــن عبــد الــر ،االســتيعاب ،ج،3

ص1054؛ ابــن االثــر ،اســد الغابــة ،ج ،3ص.589
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كان بالقتــل وال شــك أن اإلســام أفضــل»(((.
 -1إن اآليــة الكريمــة دالــة عــى التشــجيع والرتغيــب يف اجلهــاد وبيــان فضــل

املجاهديــن عــى القاعديــن لرتغيبهــم يف اجلهــاد.

 -2إن اهلل تعــاىل ذكــره ،مل يبــن حــال القاعديــن بأهنــم عاصــن وإنــا بــن أهنــم أقــل

درجــة ممــن جاهــد وقاتــل.

 -3يظهــر مــن قولــه تعــاىل أن مــن انطبــق عليــه الوصــف احلقيقــي للجهــاد ،فقــد نال

مرتبــة يغبــط عليهــا فقــد ورد عــن رســول اهلل ( )أنــه قــال( :إن يف اجلنــة مائــة درجــة
أعدهــا اهلل للمجاهديــن يف ســبيله كل درجتــن مــا بينهــا كــا بــن الســاء واألرض)(((.

 -4يتضــح مــن اآليــة الســابقة الذكــر ،أن اجلهــاد بشــقني أحدمهــا بالنفــس واآلخــر

باملــال فمــن كان عنــده عائــق اليمكنــه مــن اجلهــاد بالنفــس وعنــده أمــوال ،فعليــه اجلهــاد

باملــه ،إمــا يعطيــه لغــره ليغــزو مكانــه أو يمــد بــه الغــزاة(((.

حمصــورا يف
شــخصا معينًــا ومل جيعلــوا الفضــل يف اجلهــاد
وهبــذا فاآليــة مل ختــص
ً
ً

عــي ابــن أيب طالــب ( )وإنــا يــرون ان عليــا ( )هــو ســيد املجاهديــن وصاحــب
احلــظ األوفــر مــن اجلهــاد ،وأن جهــاده اليقــاس بــه جهــاد رجــل مــن ســائر املســلمني أمــا

الــرازي فإنــه يــرح وبصــورة غــر مبــارشة مــن خــال رأيــه ،أن عليــا ( )صاحــب
الدرجــة األوىل واملقــام األول يف اجلهــاد ،إال أنــه يــرى أن أبــا بكــر جاهــد يف دعوتــه،

وأن جهــاده بمقارعــة العــدو أقــل مــن جهــاد أمــر املؤمنــن نقــول:
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،11ص.195
((( ابن أيب حاتم ،تفسري ،ج ،3ص.1043

((( اخلصائص ،أحكام القرآن ،ج ،3ص.151
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ً
أول :أن اآليــة القرآنيــة مل تتطــرق إىل اجلهــاد بالدعــوة ومل يقصــد البــاري «عز وجل»

عنــد ذكــره للمجاهديــن يف هــذه اآليــة جهــاد الدعــوة ،ألنــه تعــاىل قــد أعــذر أويل الــرر
وهــم معــذورون مــن جهــاد القتــال وليــس الدعــوة ،وكذلــك ألنــه أورد ذكــر املجاهديــن

يف ســبيل اهلل باملــال والنفــس وناظرهــم بالقاعديــن عــن اجلهــاد وأشــار إىل هــذا عــدد مــن
املفرسين

(((

ثان ًيــا :أن األدلــة الــواردة يف إثبــات ســبق أمــر املؤمنــن ( )للمجاهديــن وأنــه

ســيد املجاهديــن أكثــر مــن أن حتــى ،فقــد كان حامــل اللــواء واملحامــي عــن حــرم
املســلمني وامللقــي نفســه يف غــار احلــرب ،فقــد ورد يف نــزول اآليــة َ
ـم ِســقا َي َة
﴿أ َج َع ْل ُتـ ْ
ِ
ِ
ـار َة ا َْل ْسـ ِ
جاهــدَ ِف َس ـبِ ِ
ـج ِد َْ
ْ
يل اهلل َل
ـن بــاهلل َوا ْل َيـ ْـو ِم ْالخـ ِـر َو َ
ـن َآمـ َ
الــرا ِم ك ََمـ ْ
الـ ِّ
ـاج َوعـ َ
ِ
ِ
يسـتَو َ ِ
ـن﴾((( فثبــت أن املــراد ذكــره بصفــة املؤمــن
ون عنْــدَ اهلل َواهلل َل َ ْيــدي ا ْل َقـ ْـو َم ال َّظالـ َ
َ ْ ُ
واملجاهديــن يف هــذه اآليــة هــو عــي ( )بأنــه أول املؤمنــن وأهنــم لــوال ســبقه مــا
دخلــوا إىل اإلســام

(((

نــارا
والدليــل اآلخــر هــو مــاورد يف خطبــة ســيدة النســاء (« )كلــا أوقــدوا ً

للحــرب أطفأهــا اهلل ونجــم قــرن الضاللــة ونفــر فاغــر مــن املرشكــن قــذف اخــاه يف
هلواهتــا ،فــا ينكفــئ ،حتــى يطــأ صامخهــا بأخصمــه وخيمــد هلبهــا بســيفه ...،وانتــم يف

((( املاتريــدي ،تفســر ،ج ،9ص572؛ الثعلبــي ،الكشــاف والبيــان ،ج ،2ص137؛ الواقــدي،
التفســر البســيط ،ج ،7ص51؛ الشــوكاين ،فتــح القديــر ،ج.581 ،1

((( التوبة19 ،

((( مقاتــل ،تفســر ،ج ،2ص163؛ الصنعــاين ،تفســر ،ج ،2ص138؛ الطــري ،جامــع البيــان،
ج ،14ص171؛ ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج ،6ص1768؛ الطــري ،املسرتشــد ،ص352؛ الطــويس،
األمــايل ،ص55؛ الســمعاين ،تفســر ،ج ،2ص294؛ الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،16ص12؛

القرطبــي ،اجلامــع ،ج ،8ص.91
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رفاهيــة وادعــون آمنــون»

(((

أمــا عــن جهــاد أيب بكــر ،فإنــه مل يــرد يف مصــادر املســلمني مــا يؤكــد لنــا وقــوع اجلهاد

مــن قبــل أيب بكــر ولــو ملــرة واحــدة ،وقــد رد عــدد مــن علــاء املســلمني ومتكلميهــم عــى

مــن يدعــي ذلــك فقــد قــال أبــو جعفــر االســكايف((( إن املذكوريــن يف اجلهــاد والنجــدة

عــي بــن أيب طالــب ومحــزة بــن عبــد املطلــب ...وليــس أحــد يعــد أبــا بكــر وال عمــر مــع
املذكوريــن باحلــرب والشــجاعة .ويــرى أن عل ًيــا أفضــل مــن ســائر املجاهديــن.

وكذلــك ورد عــن االســكايف أنــه قــال يف شــأن أيب بكــر :أنــه مل يكــن أهـ ًـا للحــرب

ومالقــاة الرجــال(((.

وقــال البســتي املعتــزيل يف مفاضلــة جهــاد عــي ( )وأيب بكــر :فأنــى يقــاس هبــذا
يف الشــجاعة مــن مل ينــل يف جاهليــة وال إســام ُألــف مقاتــل((( ،وال لــه مقــام والبــروز

أيضــا :ال خــاف أنــه مل يقاتــل بنفســه ومل
وليــس إال احلضــور مــن اجلهــاد((( ،وقــال ً

خيــدش كافـ ًـرا

(((

وقــال البســتي« :وكيــف يقــاس مــن مل يصــب حمجمــة دم عــن كافــر يف جهــاد ال يف

جاهليــة أو إســام ،عــى مــن بــارز األقــران والشــجعان وأبــاد كل مذكــور يف احلــرب
((( ابــن طيفــور ،بالغــات النســاء ،ج ،6ص256؛ اجلوهــري ،الســقيفة وفــدك ،ص143؛ ابــن أيب
احلديــد ،رشح النهــج ،ج ،16ص.250

((( املعيار واملوازنة ،ص.90

((( اجلاحظ ،العثامنية ،ص330؛ ابن أيب احلديد ،رشح النهج ،ج ،13ص281

((( ألــف مقاتــل :أراد هبــا الرجــل الضعيــف الواهــن البطش:للمزيــد :ابــن دريــد ،مجهــرة اللغــة،
ج ،1ص.162

((( البستي ،املراتب ،ص.180
((( املصدر نفسه ،ص.179
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وصــار ظهـ ًـرا»

(((

وهبــذه األقــوال ترصيــح ٍ
كاف لعــدم حصــول القتــال واجلهــاد مــن قبــل أيب بكــر ال
ٌ

يف مكــة وال يف املدينــة ،ويتضــح أن الــرازي كان عــى علــم هبــذه األقــوال واآلراء ومتيقنــا

مــن عــدم حصــول اجلهــاد مــن قبــل أيب بكــر ،فاختــذ أســلو ًبا جديــدً ا إلثبــات فضيلــة
اجلهــاد أليب بكــر ،وهــو بعــد اعرتافــه أن عل ًيــا كان أكثــر مبــارشة يف قتــال املرشكــن فإنــه

أخــذ بالقيــاس بــن جهــاد عــي ( )وجهــاد رســول اهلل ( ،)وجعــل جهــاد أيب بكــر

كجهــاد رســول اهلل ( )فهــو يــرى أن جهــاد أيب بكــر كان بالدعــوة إىل اإلســام

(((

وهنا وقع الرازي يف إشكالية كبرية وهي:
1ــــ اتباعــه القيــاس بــن جهــاد رســول اهلل ()وجهــاد عليــا ( )مــع اختــاف

وظائــف كل منهــم.

 -2مســاواته جلهــاد رســول اهلل مــع أيب بكــر بــل وتشــبيهه أليب بكــر بعمــل رســول

اهلل ()

أمــا بشــأن جهــاد اإلمــام عــي ( )ورســول اهلل ( )فعــي ( )هــو جنــدي

عنــد رســول اهلل ( )ورســول اهلل هــو القائــد و املوجــه وال يقــارن عمــل أحدامهــا
باآلخــر هــذا أوالً ،وثان ًيــا :إن مهمــة رســول اهلل ( )ووظيفتــه هــي تكليــف الرســالة

والدعــوة إىل اإلســام وهــي النبــوة والرســالة فــا يقــاس بــه بــر وال يقــارن بجهــاده
ـت ُم َذ ِّكـ ٌـر﴾(((،
أحــد ،وقــد قــال تعــاىل يف ذكــره إىل عمــل الرســول ()ومهمتــه ﴿إِ َّنــا َأ ْنـ َ
((( البستي ،املراتب ،ص.140

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،11ص.195
((( الغاشية21 ،
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ـت منْـ ِـذر ولِـك ُِّل َقــو ٍم هـ ٍ
ـاد﴾(((﴿ ،إِ ْن ُهـ َـو إِالَّ ن َِذيـ ٌـر ُمبِـ ٌـن﴾((( ،فالوظيفــة الرئيســية
ْ
﴿إِ َّنــا َأ ْنـ َ ُ ٌ َ

لعمــل النبــي ( )هــي الدعــوة واالنــذار والتبشــر وبعــد هــذا تــأيت وظيفــة اجلهــاد
ِِ
ِ ِ
ــن
ــار َوا ُْلنافق َ
ــي جاهــد ا ْل ُك َّف َ
بمقارعــة األعــداء املرشكــن فقــال تعــاىلَ ﴿ :يــا َأ ُّ َيــا النَّبِ ُّ
(((
َوا ْغ ُل ْ
ــم﴾...
ــظ َع َل ْي ِه ْ

وهبــذا فقــد وضــح اهلل تعــاىل دور الرســول ( )الــذي ينقســم إىل شــقني رئيســن

حســب تعبــر اآليــات:

األول :االنذار والتبليغ [وهذا شق ٌمن اجلهاد] والتبشري
الثاين :اجلهاد ومنازلة الكفر ومقارعة النفاق.
فالرســول ( )يتحمــل مــا ال يتحملــه غــره مــن أعبــاء الرســالة ومهــوم األ ّمــة

والدعــوة إىل اهلل بــا يالقيــه مــن متاعــب ومشــاق ،فهــو ســيد املجاهديــن ً
أول وآخـ ًـرا.
والــرازي جتــاوز عــى خصوصيــة رســول اهلل ( )وفضيلتــه الكــرى ،فهــو يــرى

جهــاده عــى درجــة ضعيفــة مســاوية إىل درجــة أيب بكــر وهــذا ماخيالــف األخبــار املؤكــدة
الــواردة هبــذا اخلصــوص ،فقــد ورد عــن عــي ( )أنــه قــال( :كنــا إذا محــي البــأس

ولقــي القــوم أتقينــا برســول اهلل ( )فــا يكــون أحــد أقــرب إىل العــدو منــه)((( ،وعــن

الــراء بــن عــازب((( أنــه قــال :كنــا واهلل إذا محــى البــأس نتقــي بــه وإن الشــجاع منــا الــذي
((( الرعد.7 ،

((( األعراف.184 ،
((( التوبة.73 ،

((( احلاكــم ،املســتدرك ،ج،2ص143؛ البيهقــي ،دالئــل النبــوة ،ج ،3ص258؛ البغــوي ،تفســر،

ج ،1ص306؛ القــايض عيــاض ،الشــفا ،ج ،1ص237؛ ابــن كثــر ،الســرة النبويــة ،ج ،2ص.425

((( الــراء بــن عــازب االنصــاري :صحــايب جليــل ومــن الثابتــن عــى الــوالء ألمــر املؤمنــن ()
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أيضــا عــن عمــران بــن حصــن((( أنــه قــال :مــا لقــى رســول اهلل ()
حيــاذي بــه((( وورد ً
كتيبــة إال كان أول مــن يــرب(((.

وهــذه األخبــار ختالــف رأي الــرازي بخصــوص جهــاد رســول اهلل ( )الــذي أراد

أن ينزلــه إىل منزلــة أيب بكــر فثبــت العكــس إال أنــه ( )كان يف غايــة الشــجاعة وكان
يتقــدم املســلمني يف القتــال يف ســبيل اهلل وإن جهــاده مل يكــن بأقــل مــن جهــاد عــي ()

يف احلــرب ،لكــن اختــاف الوظائــف لكالمهــا وأنــه ( )هــو القائــد األعــى لألمــة فــا
يقــارن وال يقــاس بأحــد رغــم أنــه ( )وعــي ( )نفــس واحــدة عــى حــد تعبــر
القــرآن الكريــم يف قولــهَ  :و َأ ْن ُف َسـنَا َو َأ ْن ُف َسـك ُْم فأشــاروا إىل أن املــراد بــه حممــد ()

وعــي ( ((()ويقــارن بغــره! فاملفاضلــة تقــع بــن مــن هــم دون رســول اهلل ()
فضـ ًـا ودرجــة ،للوصــول إىل معرفــة مــن هــو أفضــل النــاس بعــد الرســول ( ،)وقــد

اختــذ الــرازي هــذه املقارنــه للوصــول إىل أن أبــا بكــر أفضــل النــاس بعــد الرســول ()
إذن فهــو أحــق باألمانــة واخلالفــة مــن عــي (.)

أمــا فيــا خيــص ادعــاء الــرازي يف أن جهــاد أيب بكــر كجهــاد رســول اهلل ( )ألنــه
شــارك يف مغــازي الرســول ( ،)ونقــل احلديــث عنــه وشــارك يف حــروب أمــر املؤمنــن ()مجيعها
تــوىف عــام 72هـــ .ينظــر :ابن ســعد ،الطبقــات ،ج ،4ص169؛ الزركيل ،االعــام ،ج ،2ص.46
((( ابن أيب شيبة ،املصنف ،ج ،6ص426؛ مسلم ،صحيح ،ج ،3ص.1403

((( عمــران بــن حصــن بــن عبيــد مــن بنــي حارثــة مــن أصحــاب رســول اهلل ( )اســلم عــام7ه

عــرف بعلمــه وفقهــه ،كانــت معــه رايــة خزاعــة يــوم الفتــح تــوىل قضــاء البــرة لزيــاد ابــن ابيــه وتــوىف
فيهــا عــام 52ه .للمزيــد :ابــن خيــاط ،الطبقــات ،ص179؛ الــزركيل ،االعــام ،ج ،5ص70

((( االصبهــاين ،اخــاق النبــي ،ص327؛ القــايض عيــاض ،الشــفا ،ج ،1ص238؛ الصاحلــي،

ســبل اهلــدى ،ج ،7ص.47

((( ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج،2ص668؛ الواحــدي ،التفســر الوســيط ،ج،1ص445؛ الســمعاين،
تفســر ،ج ،1ص3271؛ البغــوي ،تفســر ،ج ،1ص.450
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جاهــد يف اثبــات الدالئــل والبينــات ،فهــو اعــان رصيــح مــن قبــل الــرازي يف عــدم

جهــاد أبــو بكــر يف حــروب النبــي ( )فــرأى أن يثبــت لــه الفضيلــة املزعومــة يف الدعــوة
و أثبــات الدالئــل والرباهــن حتــى اســلم عــى يــده كــا يقــول أفاضــل العــرة االوائــل
ور ًدا عــى رايــه نقــول:

ً
أول :إذا ثبــت دعــوة أيب بكــر لغــره مــن املســلمني فــإن هــذا األمــر يمــدح عليــه

وحيســب لــه لكــن ال يعــد هــذا األمــر فضيلــة ال مثيــل هلــا وتقــاس بدعــوة النبــي (،)

ألنــه قــد حصــل عنــد غــره مــن املســلمني ماهــو أعظــم مــن ذلــك ،مثــل دعــوة الصحــايب
اجلليــل مصعــب بــن عمــره يف املدينــة اذ اســلم عــى يديــه منهــم كثــر(((.

ثان ًيــا :مــا ورد مــن أخبــار وأدلــة تنفــي قيــام أيب بكــر بدعــوة أي صحــايب منهــا :إن

أبــا بكــر كان ضعي ًفــا حتــى عنــد أهلــه ولــو كان مؤثـ ًـرا إىل حــد إقنــاع األجانــب ألثــر يف
عائلتــه واقنعهــم يف الدخــول إىل اإلســام ،فهــو مل يســتطع أن يقنــع أهلــه كأبيــه وزوجتــه
كفــارا إىل عــام الفتــح 9هـــ630/م((( فكيــف لــه ان يقنــع
وأبنــه عبــد الرمحــن فظلــوا
ً
رجـ ً
ـال غربــاء قــد تغلغــل الــرك يف قلوهبــم وأصبحــت عندهــم قناعــات وآراء متشــددة

اليمكــن أن يغريهــا إال مــن لــه قــدرة وأمهيــة كبــرة ،وقــد قــال االســكايف عــن هــذا األمر

مــا نصــه «فمــن عجــز عــن أبنــه وأبيــه وامرأتــه فهــو عــن غريهــم مــن الغربــاء أعجــز ومن
مل يقبــل منــه أبــوه وابنــه وأمراتــه ال برفــق وال احتجــاج والخو ًفــا مــن قطــع النفقــة عنهــم

((( ابــن أيب حاتــم ،الســرة النبويــة ،ج ،1ص436؛ ابــن حبــان ،الســرة النبويــة ،ج ،1ص109؛ ابــن
حــزم ،جوامــع الســرة ،ص ،57وقــد أســلم عــى يديــه خلــق كثــر منهــم :ســعد بــن معــاذ وأســيد بــن
خضــر وأســلم بإســامهم مجيــع بنــي عبــد األشــهل.

((( الواقــدي ،املغــازي ،ج ،1ص257؛ ابــن هشــام ،الســرة النبويــة ،ج ،2ص406؛ ابــن قتيبــة،

املعــارف ،ج ،1ص74؛ دالئــل النبــوة ،ج ،5ص95؛ ابــن أيب احلديــد ،رشح النهــج ،ج ،13ص.270
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وأدخــال املكــروه عليهــم فغريهــم أقــل قبـ ً
ـول منــه وأكثــر خال ًفــا عليــه»(((.
وهــذا ح ًقــا مــا ال يعقــل إذ إن أهلــه مل يســلموا بعــد فكيــف يدعــو مــن هــم أبعــد،

فلربــا قائــل يقــول لــه :أدعــو أهلــك حتــى تدعــوا غريهــم.

ثال ًثــا :امــا عــن جهــاده يف مكــة فــإن مــا ورد مــن أخبــار ،تؤكــد أن أبــا بكــر كان مــن

املســتضعفني يف مكــة ومل يكــن مها ًبــا ،وانــا كان رجـ ًـا ضعي ًفــا ال جــاه لديــه وال عشــرة

حتميــه فكيــف يــذب عــن رســول اهلل ( )بيــده ،وهــو مل يســتطع أن حيمــي نفســه ،فقــد
ـارا مــن قريــش ولقيــه رجــل يقــال لــه ابــن الدغنــة((( فارجعــه
ورد أنــه خــرج إىل احلبشــة فـ ً

وآمنــه ،وكان قــد تــرك رســول اهلل ( )فيهــا مــع أصحابــه((( ،وهــذا يــدل عــى ضعــف

عشــرته وأهلــه يف مكــة ألنــه مل يبـ َـق حتــى مــع الصحابــة املســتضعفني يف مكــة فأيــن قــول
الــرازي مــن أنــه كان يــذب عــن رســول اهلل ( )بيــده فهــو مل يصــر حتــى ليقــف إىل
جانــب النبــي يف تلــك الظــروف العصيبــة.

ومقابــل هــذا املوقــف مــن أيب بكــر هنــاك موقــف ألمــر املؤمنــن ( )يف مكــة

فإنــه كان يســايره يف كل أمــر ويقــايس معــه األمل واهلجــر منــذ بدايــة دعوتــه حتــى هجرتــه،

فعانــى معــه أيــام احلصــار بالشــعب ،وكان ينــام هــو وأخوتــه يف فراشــه ( )خو ًفــا عليــه

((( ابن أيب احلديد ،رشح النهج ،ج ،13ص270

((( ابــن الدغنــة :ربيعــة بــن رفيــع بــن أهبــان الســلمي ،غلبــت عليــه تســميته بـــ ابــن الدغنــة وهــي أمة،
شــهد حنينًــا ،وقتــل دريــد بــن الصمــة ،مل تعــرف ســنة وفاتــه ،ينظــر :ابــن عبــد الــر ،االســتيعاب ،ج،2
ص491؛ ابــن االثري ،اســد الغابــة ،ج ،2ص.260

((( ابــن اســحاق ،الســرة ،ص235؛ ابــن هشــام ،الســرة النبويــة ،ج ،1ص372؛ ابــن حــزم،
جوامــع الســرة ،ص.65
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مــن القتــل((( حتــى ســمي بــــ (القضــم)((( ،وأكثــر مــن هــذا فــأن البســتي يــورد أن قولــه
ِ
ِ
ـن َق ْسـ َـو َر ٍة﴾((( نزلــت بســبب هــذا األمــر(((.
حـ ٌـر ُم ْسـ َتنْف َر ٌة َفـ َّـر ْت مـ ْ
ـم ُ ُ
تعــاىل﴿ :ك ََأ َّنُـ ْ
وإن الرازي يرى أن يف عدم أمهية جهاد اإلمام عيل ( )أسباب:

األول :إن جهــاد عــي ( )عندمــا كان اإلســام قو ًيــا بينــا أبــو بكــر فإنــه كان يف

ضعــف اإلســام.

والثــاين :إن جهــاد عــي ( )كان بالقتــل وجهــاد أيب بكــر كان بالدعــوة إىل الديــن

وال شــك أن الثــاين أفضــل(((.

يتضــح مــن رد الــرازي أنــه ينســب الفضائــل كــا يشــتهي و يرغــب ،دون ان يدقــق

فيــا يــورد وذلــك لعــدة أســباب:

1ــــ مل يثبــت عنــد ك ّتــاب املســلمني ومؤرخيهــم أي جهــاد أليب بكــر يف مكــة أم يف

غريهــا ،وإنــا ورد عنــه صفــة الضعــف وقلــة النجــدة ،فــورد فيــه :مل يقاتــل ومل جياهــد ومل

كافرا قــط(((.
يمــس ً

وإذا كانــت الدعــوة إىل اإلســام هــي حرفــة األنبيــاء كــا يراهــا الــرازي ،فــإن اهلل

((( أبــو نعيــم ،دالئــل النبــوة ،ص272؛ البيهقــي ،دالئــل النبــوة ،ج ،2ص312؛ الفتــال ،روضــة
الواعظــن ،ص54؛ ابــن كثــر ،الســرة النبويــة ،ج ،2ص.44

((( القمي ،تفسري ،ج ،1ص114؛ السبتي ،املراتب ،ص.178
((( املدثر51-50 ،

((( البستي ،املراتب ،ص.177

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،11ص195

((( االســكايف ،املعيــار واملوازنــة ،ص90؛ البســتي ،املراتــب ،ص179؛ابــن أيب احلديــد ،رشح
النهــج ،ج،13ص.282
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مل جيعــل حرفــة األنبيــاء الدعــوة فقــط وإنــا جعــل اجلهــاد ومناجــزة الكفــار ش ـ ًقا ثان ًيــا
ِِ
ِ ِ
ــن َوا ْغ ُل ْ
ــظ
ــار َوا ُْلنافق َ
ــي جاهــد ا ْل ُك َّف َ
حلرفتهــم كــا ورد يف قولــه تعــاىل ﴿ َيــا َأ ُّ َيــا النَّبِ ُّ
ِ
ــر﴾(((.
َّــم َوبِئ َ
ــم َو َم ْأ ُ
ــم َج َهن ُ
واه ْ
َع َل ْي ِه ْ
ْــس ا َْلص ُ
ومــا ورد يف ســرته ( )كــا ذكرنــا ســاب ًقا يف قتالــه املرشكــن بــل وهــو أشــجع

املســلمني يف ذلــك وأكثرهــم أقدا ًمــا ،فأيــن أبــو بكــر مــن هــذا األمــر ،فعــي ()

صاحــب احلــظ األوفــر مــن اجلهــاد يف ضعــف اإلســام ويف قوتــه ،وهنــاك مــن حصــل

لــه الفضــل يف هــذا األمــر مــن ســائر املســلمني ومل حيصــل أليب بكــر ،فهنــاك مــن صــر
و ُعــذب وجاهــد بســيفه وقــارع الظلــم وهــذا مل حيصــل أليب بكــر.

ومــن األدلــة األخــرى عــى أمهيــة جهاد أمــر املؤمنــن ( )وأنه املؤيد لرســول اهلل
يدَ ُعـ َ
﴿وإِ ْن ُي ِريــدُ وا َأ ْن َ ْ
ـوك
( )مــن قبــل اهلل (عــز وجــل) مــاورد يف تفســر قولــه تعــاىل َ
ِِ
ك اهلل هــو ا َّلـ ِـذي َأيــدَ َك بِنَـ ِ ِ
َفـإِ َّن َح ْسـ َب َ
ـن﴾((( .فقــد ورد يف تفســرها اهنــا مــن
ـره َوبِا ُْل ْؤمنـ َ
ُ َ
ْ
َّ
اآليــات التــي اختــص هبــا أمــر املؤمنــن( )بلفــظ (املؤمنــن) ،فقــد ورد عــن رســول

اهلل ( )انــه قــال « :ملــا أرسي يب إىل الســاء دخلــت اجلنــة فرأيــت يف ســاق العــرش

مكتو ًبــا ال إلــه إال اهلل حممــد رســول اهلل ايدتــه بعــي ونرصتــه»((( ،فــكان هــو النــارص
واملؤيــد لرســول اهلل ( )وهــو ســيد املجاهديــن يف ســبيل اهلل ورســوله ،ومل يتطــرق

((( التوبة73 ،

((( االنفال.62 ،

((( الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج ،22ص200؛ ابــن قانــع ،معجــم الصحابــة ،ج ،3ص ،202أبــو
نعيــم ،حليــة األوليــاء ،ج ،3ص293؛ القــايض عيــاض ،الشــفا ،ج ،1ص340؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ
دمشــق ،ج ،16ص456؛ املحــب الطــري ،الريــاض والنــرة ،ج ،3ص131؛ الزرنــدي ،نظــم

الــدرر ،ص ،120ابــن الصبــاغ ،الفصــول املهمــة ،ج ،1ص457؛ الباعــوين ،جواهــر املطالــب ،ج،1
ص92؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور ،ج ،3ص.199
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أيضــا مقــي لــه عــن هــذه
الــرازي إىل اختصــاص أمــر املؤمنــن يف اآليــة أعــاه فــكان ً
الفضيلــة التــي أقرهــا غــره واثبتهــا لــه (.)

فــإن كان يعنــي يف اجلهــاد يف مكــة هــو اإلســام ،وحتمــل التعــب واملشــقة ،فــإن

غــره قــد حصــل لــه أكثــر مــن أيب بكــر أمثــال املعذبــن يف مكــة((( ،ألهنــم حتملــوا أذى
و تعذيــب أكثــر مــن غريهــم وهــو ملــا رأى أن العــذاب قــد أشــتد خــرج يزيــد احلبشــة
فأرجعــه ابــن الدغنــة ومل حيصــل حتــى عــى تعــب اهلجــرة.

أمــا عــن جهــاد عــي ( )فالــرازي ينفــي انــه ( )جاهــد يف مكــة ،وأي جهــاد

أعظــم مــن مبيتــه يف الشــعب كــا أوردنــا ،وأبعــاده للصبيــان إذ يــؤذون النبــي كذلــك
مبيتــه يف فــراش النبــي ( )ليلــة اهلجــرة ومواجهتــه لفرســان قريــش عنــد طلبهــم إيــاه،
ـادرا عــى الــذب عــن رســول
فإنــه يقــول [الــرازي] إن عل ًيــا ( )كان صب ًيــا مــا كان قـ ً

اهلل ()

(((

نقــول :إن عل ًيــا ( )كان عمــره يف اهلجــرة  23عا ًمــا ،فأيــن الصغــر يف هــذا ،فــإن

مــن كان عمــره فــوق اخلامســة عــرة يســتطيع أن يدافــع عــن نفســه وأهلــه ،فكيــف بمــن

عمــره 23ســنة وهــو عــي ( )الــذي لــه مــن الشــجاعة ماعجــز عــن وصفهــا الك ّتــاب
والشــعراء ،ومــا قــام بــه يعجــز أن يقــوم بــه غــره فهــل هــذه التضحيــات مجيعهــا ال تعــد

جها ًد ا.

أمــا قولــه أن عل ًيــا ظهــر منــه اجلهــاد يــوم كان اإلســام قو ًيــا فهــل ظهــر أليب بكــر

ايضــا فهــل جاهــد يف غــزوات النبــي ( )بســيفه
جهــا ًدا عندمــا كان اإلســام قو ًيــا ً
((( املعذبــن يف مكــة :أمثــال يــارس وزوجتــه ســمية ،وخبــاب بــن االرت وبــال وغريهــم مــن
املعذبني.للمزيــد ابــن اسحاق،الســرة،ص-189ص.192

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،11ص.195
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وذب عنــه وحامــى عنــه بــل ســنورد يف املباحــث القادمــة ماهــو عكــس مــارواه الــرازي

مــن مواقــف أيب بكــر وغــره ممــن عــرف عنهــم الضعــف واهلزيمــة

 -2إن الــرازي يــرى أن اجلهــاد بالســيف ومواجهــة األعــداء أقــل درجة مــن الدعوة

إىل اإلســام قلنــا :إن موضــوع الدعــوة قــد ناقشــناه ســاب ًقا ومل يؤيــده املســلمون لعــدم
وجــود املؤهــات الكافيــة عنــد أيب بكــر مــن أســلوب إقنــاع وجـ ٍ
ـاه وتأييـ ٍـد بــن النــاس
بــل وحتــى عنــد أهلــه ،كذلــك فــإن اهلل قــد تنــاول فضــل اجلهــاد والقتــال مــع املرشكــن
يف كثــر مــن اآليــات كــا أوردنــا وذم املخلفــن ،وفضـ ًـا عــن هــذا فــإن عليــا ( )كان
مراف ًقــا للنبــي ( )يف دعوتــه للنــاس ،فقــد خــرج معــه عنــد عــرض نفســه عــى القبائــل

ومعهــم زيــد بــن حارثــه(((.

كــا ورد عــن اإلمــام الصــادق ( )أن الرســول ( )ملــا أراد مبايعــة األنصــار يف

العقبــة كان اإلمــام عــي ( )معــه ،فقــال لــه :قــم يــا عــي ،فقــال عــي :عــى مــا أبايعهــم
يــا رســول اهلل ()؟ قــال :عــى أن يطــاع اهلل وال يعــى وعــى أن متنعــوا رســول اهلل

( )وأهــل بيتــه وذريتــه مــا متنعــون أنفســكم وذراريكــم(((.

وهــذه الروايــة تثبــت فضــا كبــرا أكــر مــن القيــام بالدعــوة ،فهــي تشــر إىل

وصــول أمــر املؤمنــن ( )يف تلــك املرحلــة إىل درجــة النائــب عــن النبــي ()

املؤهــل لوزارتــه وخالفتــه ألنــه يبايــع النــاس نيابــة عنــه ،وهــذا مايــأيت بفضيلــة أعظــم

مــن الدعــوة إىل اإلســام وحســب.

((( ابــن حبــان ،الســرة النبويــة ،ج ،1ص93؛ االصبهــاين ،دالئــل النبــوة ،ص282؛ ابــن كثــر،
الســرة النبويــة ،ج ،2ص163

((( الطــراين ،املعجــم األوســط ،ج ،2ص207؛ ابــن ســليامن ،املناقــب ،ج ،2ص165؛ ابــن شــهر
اشــوب ،املناقــب ،ج ،1ص305؛ اهليثمــي ،جممــع الزوائــد ،ج ،6ص49

املفسرون وأثرهم يف إقصاء اإلمام علي ( )عن فضائله

162

ً
ثانيا :إقصاؤه لإلمام علي ()عن فضيلته يف أحد (3هـ624/م)(((.
مل يكــن األســلوب الــذي أتبعــه الــرازي يف اقصــاء اإلمــام ( )عــن فضلــه

ظاهــر مــن دون فحــص
ـارشا إذ جيــد القــارئ أن اإلقصــاء
ٌ
يف معركــة احــد أســلو ًبا مبـ ً
وتدقيــق ،بــل أنــه أتبــع أســلو ًبا خف ًيــا جيعــل القــارئ يضــن أنــه [الــرازي] قــد أثبــت

الفضــل واملنقبــة لالمــام ( )إال أنــه قــد أرشك فيهــا مــن أراده هــو وجعلــه رشي ـكًا

لإلمــام يف منقبــة قــد تفــرد فيهــا وحــده (.)

فعندمــا يتعــرض لآليــات التــي خصــت معركــة أحــد يقــوم بتفســرها ،ويوضــح مــا

م َّمــدٌ إِالَّ َر ُسـ ٌ
ـول
﴿ومــا ُ َ
جــرى ذلــك اليــوم وكيــف دارت احلــرب فعنــد تفســره لآليــة َ
ِ
ِ
ِ ِ
َقــدْ َخ َلـ ْ ِ
ـب
الر ُسـ ُـل َأ َف ـإِ ْن مـ َ
ـن َينْ َقلـ ْ
ـم َو َمـ ْ
ـت مـ ْ
ـم َعــى َأ ْعقابِ ُكـ ْ
ـات َأ ْو ُقتـ َـل ا ْن َق َل ْب ُتـ ْ
ـن َق ْبلــه ُّ
ــر اهلل َشــيئًا وســيج ِزي اهلل َّ ِ
ِ ِ
ين﴾((( .أورد حــال املســلمني
الشــاك ِر َ
ْ َ َ َ ْ
َعــى َعق َب ْيــه َف َل ْ
ــن َي ُ َّ
وهزيمتهــم وموقفهــم مــن رســول ( )إذ تركــوه وفــروا بأنفســهم ،فقــال بعــد ذلــك:

«أحتملــه طلحــة بــن عبيــد اهلل ،ودافــع عنــه أبــو بكــر وعــي ( )ونفــر آخــرون معهــم
ثــم إن الرســول ( )جعــل ينــادي إيل عبــاد اهلل حتــى أنحــازت إليــه طائفــة مــن أصحابه
فالمهــم عــى هزيمتهــم ،فقالــوا يارســول اهلل فدينــاك بآبائنــا وأمهاتنــا ،أتانــا خــر قتلــك

((( معركــة احــد :احــد أهــم مغــازي الرســول ( )وأشــدها صعوبــة وقعــت يف الســنة الثالثــة مــن
اهلجــرة ،حيــث جتمعــت قريــش للثــأر مــن رســول اهلل ( )وكان النــر فيهــا ً
أول للمســلمني لــوال
مكيــدة املرشكــن بالتفافهــم حــول اجلبــل واهنــزام املســلمني فخــر املســلمني احلــرب وقتــل فيهــا محزة

عــم النبــي ( )ومصعــب بــن عمــر وأنــس بــن النــر .للمزيــد :ابــن اســحاق ،الســرة ،ص-322
330؛ الواقــدي ،املغــازي ،ج ،1ص313-199؛ ابــن حــزم ،جوامــع الســرة ،ص.133-123

((( آل عمران.144 ،
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فاســتوىل الرعــب عــى قلوبنــا فولينــا مدبريــن»(((.
إن النــص الــذي أورده الــرازي يف تفســره واضــح جــدً ا فهــو يوضــح إهنــزام

املســلمني عــن رســول ( )كلهــم ،ومل يثبــت معــه اال أبــو بكــر وعــي وطلحــة الــذي

ـادرا عــى الســر حســب النــص ،كذلــك فقــد أورد
كان حيمــي رســول اهلل ألنــه مل يكــن قـ ً
ِ
ِ
ال ْمعـ ِ
ـم َيـ ْـو َم ا ْل َت َقــى َْ
ـان إِ َّنـ َـا ْاسـ َتز ََُّل ُم َّ
طان
الشـ ْي ُ
عنــد تفســره لآليــة ﴿إِ َّن ا َّلذيـ َ
ـن ت ََو َّلـ ْـوا منْ ُكـ ْ
ِ
بِ َب ْعـ ِ
ـم﴾((( .املنهزمــون والثابتــون
ـور َحليـ ٌ
ـم إِ َّن اهلل َغ ُفـ ٌ
ـض َمــا ك ََس ـ ُبوا َو َل َقــدْ َع َفــا اهلل َعن ُْهـ ْ
مــع رســول اهلل ( )وفيهــا تناقــض ألنــه قــد أورد يف النــص الســابق ان الثابتــن (عــي
– طلحــة أبــو بكــر) أمــا يف هــذا النــص فقــال :إن الذيــن ثبتــوا مــع رســول اهلل ()

كانــوا أربعــة عــر رجـ ًـا ،ســبعة مــن املهاجريــن ،وســبعة مــن األنصــار ،فمــن املهاجرين

أبــو بكــر وعــي ،وعبــد الرمحــن بــن عــوف وســعد بــن أيب وقــاص وطلحــة بــن عبيــد
اهلل ،وأبــو عبيــدة بــن اجلــراح والزبــر بــن العــوام((( ،وســبعة مــن االنصــار((( .وقــال يف

موضــع آخــر :ومل يبـ َـق معــه إال أبــو بكــر وعــي والعبــاس وســعد(((.

وبعــد إيــراد النصــوص التــي ذكرهــا الــرازي ،يظهــر التضــارب فيهــا ،لكــن الثابت

عنــده ثبــات عــي ( )وأيب بكــر يف كل النصــوص التــي ذكرهــا ،وهبــذا البــد مــن
الرجــوع إىل املصــادر األصيلــة املختصــة يف ســرة الرســول ( )ومغازيــه ،للوصــول

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،9ص.376
((( آل عمران.155 ،

((( قــال الــرازي هــم :احلبــاب بــن املنــذر وأبــو دجانــة وعاصــم بــن ثابــت واحلــارث بــن الصحــة
وســهل بــن حنيــف واســيد بــن خضــر وســعد بــن معــاذ ،الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج.398 ،9

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،9ص.398
((( املصدر نفسه ،ج ،8ص.346
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ـس
إىل أحــد يف األخبــار وأوثقهــا ومنهــا مــا ورد عنــد ابــن اســحاق(((« .ملــا انتهــى أنـ ٌ

(((
(((
أنســا ،إىل عمــر بــن اخلطــاب
ابــن النــر وهــو عــم أنــس بــن مالــك  ،وبــه ســمي ً

وطلحــة بــن عبيــد اهلل يف رجــال مــن املهاجريــن واألنصــار وقــد ألقــوا بأيدهــم فقــال:

مــا جيلســكم قالــوا :قتــل حممــد».

كذلــك مــا جــاء عــن اهنــزام ســعد بــن أيب وقــاص ،الــذي يعــده الــرازي مــن الثابتــن،

فقــد ورد أنــه إهنــزم إال أنــه رجــع وأفــاء إىل رســول اهلل ( )فيــا بعــد (ملــا مــال النــاس

عــن رســول اهلل ( )تلــك اجلولــة تنحيــت فقلــت :أذود عــن نفــي فامــا أن استشــهد
وإمــا أن أنجــو :...فقــال :أيــن كنــت اليــوم ياســعد؟ فقلــت :حيــث رأيــت يارســول اهلل

(.((()

وهــذا النــص يــدل عــى فــرار ســعد بــل وتأخــره يف الرجــوع ألن الرســول ()

قــال لــه :أيــن كنــت اليــوم يــا ســعد ،وهــذا اللفــظ إنــا يــدل عــى طــول الغيــاب ،فلــو

قــال له:ايــن أهنزمــت مــن دون ذكــر اليــوم أو أيــن كنــت لــدل عــى قــر الغيــاب لكنــه
خاطبــه بلهجــة تــدل عــى طــول غيابــه.

((( ابــن اســحاق الســرة ،ص33؛ الطــري ،جامــع البيــان ،ج ،7ص251؛ ابــن حبــان ،الســرة
النبويــة ،ج ،1ص225؛ ابــن هشــام ،الســرة النبويــة ،ج ،2ص.83

((( انــس بــن النــر األنصــاري ،صحــايب جليــل ،مل يشــهد بــدر ،فشــق عليــه ذلــك فشــهد أحــد ًا
وأبــى بــا ًء حس ـنًا حتــى استشــهد فيهــا .للمزيــد :ابــن قانــع ،معجــم الصحابــة؛ أبــو نعيــم ،معرفــة
الصحابــة ،ج ،1ص .230

((( انــس بــن مالــك بــن النــر ،خــادم رســول اهلل ( )ســمي بأســم عمــه أنــس بــن النــر ،قيــل
إنــه تــويف مــا بــن 93-91ه ،للمزيــد :أبــو نعيــم ،معرفــة الصحابــة ،ج،1ص110؛ ابــن عبــد الــر،

االســتيعاب ،ج،1ص109

((( احلاكم ،املستدرك ،ج ،3ص28؛ املقريزي ،إمتاع األسامع ،ج ،5ص.71
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وورد عــن فــرار أيب بكــر :ملــا دون عمــر الدواويــن ،جــاء طلحــة يف مجاعــة مــن بنــي

تيــم ليفــرض هلــم ،وجــاء غــام أنصــاري ســقيم فســأله عمــر فقــال :إنــه الــراء بــن أنــس
بــن النــر ففــرض لــه أربعــة آالف وفــرض ألصحــاب طلحــة ســت مائــة ،فأعــرض
طلحــة فقــال عمــر :اين رأيــت أبــا هــذا جــاء يــوم أحــد وأنــا وأبــو بكــر قــد حتدثنــا أن

رســول اهلل ()قتــل ،فقــال يــا أبــا بكــر وياعمــر مــايل اراكــا جالســن؟ إن كان رســول
ـي اليمــوت(((.
اهلل ( )قتــل فــإن اهلل حـ ٌ

وهــذا النــص مرتبــط بالنــص األول الــذي أوردنــا فيــه لقــاء أنــس مــع طلحــة

وجمموعــة ممــن أهنــزم ،فيظهــر أن أبــا بكــر وعمــر كانــا إىل جــوار طلحــة وإهنــا كانــا

جالســن عــن نــرة الرســول (.)

وورد عــن عائشــة قالــت عــن أيب بكــر قــال :كنــت أول مــن قــام يــوم أحــد (((وورد

عــن االســكايف أنــه قــال عــن ثبــات أيب بكــر :أمــا ثباتــه [ابــو بكــر] يــوم أحــد فأكثــر
املؤرخــن وأربــاب الســر ينكرونــه(((.

كذلــك فقــد نقــل ابــن حبــان مــا يؤكــد فــرار أغلــب مــن أثبتهــم الــرازي يــوم أحــد

فقــد أورد :ملــا نــادى كعــب بــن مالــك((( يبــر النــاس بحيــاة الرســول ( )هنضــوا إليــه
((( ابن عبد الرب ،االستذكار ،ج ،3ص249؛ ابن منقذ ،لباب األدب ،ص.179

((( الطيالــي ،املســند ،ج ،1ص8؛ ابــن حنبــل ،املســند ،ج ،1ص222؛ احلاكــم ،املســتدرك ،ج ،3ص298؛

أبــو نعيــم ،حليــة األوليــاء ،ج،1ص87؛ ابن كثــر ،تفســر ،ج،2ص142؛ البيهقــي ،دالئل النبــوة ،ج،3ص263

((( اجلاحظ ،العثامنية ،ص333؛ ابن أيب احلديد ،رشح النهج ،ج.13

((( كعــب بــن مالــك الســلمي االنصــاري شــهد العقبــة الثانيــة ،كان مــن أهــل الضفــة شــهد أحــد وقاتــل فيهــا

تــوىف يف أيــام معاويــة بــن أيب ســفيان بعــد أن ذهــب بــره ،لــه روايــة عــن رســول اهلل ( ،)للمزيــد :معجــم
الصحابــة ،البغــوي،ج ،5ص109؛ ابــن أيب حاتــم ،اجلــرح والتعديــل ،ج،7ص160؛ ابــن حبــان ،الســرة
النبويــة ،ج،1ص.225
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منهــم :أبــو بكــر وعمــر وعــي وطلحــة والزبــر وســعد و احلــارث بــن الصمــة((((((.
ورغــم أن الــراوي قــد أدخــل اســم اإلمــام عــي ( )ضمــن الذيــن اهنزمــوا ثــم
رجعــوا إال أن هــذا ال خيفــي مــن احلــق يشء .فــإن أدخلــه خطـ ًـأ أو تعمــدً ا ليســاوي أمــر
النــاس يف اهلزيمــة حتــى اليكــون فاضــل يف األمــر.

فضــا عــن هــذا ،فــإن هيــكل يعــرف بفــرار الشــيخني :فأمــا الذيــن ظنــوا حممــدً ا قــد

مــات ومــن بينهــم أبــو بكــر وعمــر فانتهــوا إىل اجلبــل والقــوا بأيدهيــم

(((

كــا أورد الــرازي مــن مجلــة الثابتــن «العبــاس» ومل يــورد مــن املقصــود ،رغــم

أن املشــهور أن (لفظــة العبــاس إذا وردت مفــردة ،فــإن املعنــي هــو العبــاس بــن عبــد
املطلــب) لكــن هــذا األمــر غــر منطقــي ،ألن العبــاس بــن املطلــب مل يشــارك يف أحــد

ً
أول ومل يســلم إال يف وقــت متأخــر مــن الدعــوة اإلســامية((( ،لكــن يظهــر أن املــراد يف

العبــاس هنــا هــو العبــاس بــن عبــادة((( .مــن الصحابــة الذيــن فــاؤا إىل رســول اهلل()
وقاتلــوا معــه حتــى استشــهد(((.

((( احلــارث بــن الصمــة القيــي ،صحــايب جليــل شــهد احــدً ا وثبــت للقتــال وقتــل عــى يديــه عثــان بــن
عبــداهلل املخزومــي ،واستشــهد يف احــد .للمزيــد :ابــن ســعد ،الطبقــات ،ج،3ص509؛ ابــن قانــع ،معجــم

الصحابــة ،ج،1ص.179

((( ابن حبان ،السرية النبوية ،ج،1ص225
((( هيكل ،حياة حممد ،ص.192

((( الواقــدي ،املغــازي ،ج ،1ص204؛ ابــن حيــان ،الســرة النبويــة ،ج،1ص184؛ الديــار بكــري،

تاريــخ اخلميــس ،ج،1ص.420

((( العبــاس بــن عبــادة بــن نضلــة ،صحــايب جليــل مــن أصحــاب العقبــة ،هاجــر إىل مكــة ،أستشــهد

يف معركــة أحــد .ينظــر ،ابــن هشــام ،الســرة النبويــة ،ج،1ص432؛ ابــن حــزم ،جوامــع الســرة،
ص.65

((( العاميل ،الصحيح من سرية النبي االعظم ( ،)ج ،7ص241
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أمــا فيــا يتعلــق بــا أورده مــن نصــوص ،فيظهــر أنــه اكتفــى بإيــراد األخبــار عــى

عالهتــا مــن دون تدقيــق ومتحيص،وفضــا عــن هــذا فهــو يــورد مــا ينقــض بنيانــه ،فعنــد
تفســره أليــة املشــاورة ﴿ َفبِــا ر ٍ ِ
ـظ ا ْل َق ْلـ ِ
ـت َف ًّظــا َغلِيـ َ
ـب
ـم َو َلـ ْـو ُكنْـ َ
ـن اهلل لِنْـ َ
حــة مـ َ
َ َْ
ـت َُلـ ْ
ِ
ِ
ـم َوشـ ِ
ـن َح ْولِـ َ
ـك َفا ْعـ ُ
ـت
ـاو ْر ُه ْم ِف ْالَ ْمـ ِـر َف ـإِذا َعز َْمـ َ
ال ْن َف ُّضــوا مـ ْ
ـم َو ْاس ـ َتغْف ْر َُلـ ْ
ـف َعن ُْهـ ْ
ِ
ِ
َــوك َّْل َع َ
ــن﴾((( .فالــرازي يعــرف أن اآليــة خطــاب ملــن
ــب ا ُْلت ََوكِّل َ
ــى اهلل إِ َّن اهلل ُي ُّ
َفت َ
اهنــزم يــوم أحــد ،ثــم يــورد« :إن الذيــن أمــر النبــي ( )بمشــاورته يف هذه اآليــة أبو بكر

وعمــر ،وعنــدي فيــه أشــكال ،ألن الذيــن امــر اهلل عــز وجــل رســوله ( )بمشــاورهتم

يف هــذه اآليــة هــم الذيــن أمــره بــأن يعفــو عنهــم ويســتغفر هلــم وهــم املنهزمــون ،فهــب
أن عمــر كان مــن املهزمــن فدخــل حتــت اآليــة ،إال أن أبــا بكــر مــا كان منهــم فكيــف
يدخــل حتــت اآليــة»(((.

ويتضــح مــن النــص أعــاه ،أن الــرازي كان قــد أطلــع عــى نصــوص تشــر إىل فــرار

أيب بكــر وعمــر ،لكنــه مل يؤمــن إال بــا يــراه هــو ،فهــو حتــى مل يثبــت فــرار عمــر فيقــول:
هــب أن عمــر كان مــن املنهزمــن ،وقــد ورد عــن رســول اهلل ( )يف خطابــه مــع عمــر:

أنســيتم يــوم احــد اذ تصعــدون وال تلــوون عــى أحــد وأنــا أدعوكــم يف أخراكــم(((،
فاآليــة إذن خطــاب للمنهزمــن وعــى رأســهم أبــو بكــر وعمــر(((.

((( آل عمران159 ،

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،9ص410

((( الواقــدي ،املغــازي ،ج،2ص609؛ البيهقــي ،دالئــل النبــوة ،ج،4ص160؛ ابــن ســيد النــاس،
عيــون األثــر،ج،2ص165؛ املقريــزي ،إمتــاع األســاع ،ج ،1ص294؛ البقاعــي ،نضــم الــدرر،
ج،18ص.286

((( الواحــدي ،التفســر البســيط ،ج ،6ص123؛ ابــن كثــر ،تفســر ،ج ،2ص516؛ النعــاين،
اللبــاب ،ج،6ص.20
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ولــو علــم الــرازي وغــره مــن املصنفــن أن أبــا بكــر كان ممــن ثبــت وقاتــل ،ولــو

بموقــف بســيط ألحتجــوا بــه وملــأت كتبهــم بذلــك .لكنهــم مل جيــدوا ولــو موق ًفــا واحدً ا
يثبــت قتالــه وعــدم هزيمتــه ،بــل ألكثــر مــن هــذا فــإن مــاورد عــن املنهزمــن أكــر مــن أن
ِ
ِ
ال ْمعـ ِ
ـم َيـ ْـو َم ا ْل َت َقــى َْ
ـان
يوصــف ،فقــد وصفهــم اهلل تعــاىل بقولــه ﴿إِ َّن ا َّلذيـ َ
ـن ت ََو َّلـ ْـوا منْ ُكـ ْ

ِ
طان بِ َب ْعـ ِ
إِ َّنـ َـا ْاسـ َتز ََُّل ُم َّ
ـم﴾(((.
الشـ ْي ُ
ـور َحليـ ٌ
ـم إِ َّن اهلل َغ ُفـ ٌ
ـض َمــا ك ََسـ ُبوا َو َل َقــدْ َع َفــا اهلل َعن ُْهـ ْ
وهــذه اآليــة تــدل عــى عظم مــا اقرتفــوا ،وإن الشــيطان قــد اســتزهلم واتبعوا ســبيله،

وفعـ ًـا فقــد ورد أن املنهزمــن جلســوا يتالومــون فيمــن ياخــذ هلــم األمــان مــن املرشكــن

حتــى يعــودوا إىل ملتهــم األوىل((( ،وهــذا هــو النفــاق احلقيقــي الــذي ورد يف القــرآن
الكريــم ،وقــد علــق الــرازي عــى املنهزمــن والثابتــن بأهنــم صنفــان صنــف مؤمــن انــه

نبــي ( )وصنــف كان شــاك بنبوتــه ومــا حــروا إال لطلــب الغنيمــة فهــؤالء اشــتد

خوفهــم وجزعهــم(((.

أمــا بشــأن الثابتــن مــع رســول اهلل ( )فقــد وردت الشــهادة األوىل مــن الــرازي

نفســه ،فهــو يؤكــد ثبــات اإلمــام عــي ( )بــل ويذكــر انــه ممــن بايــع عــى املــوت يف

ذلــك اليــوم((( ،لكنــه كــا أوردنــا أرشك معــه أنــاس ال فضــل هلــم تلــك الســاعة و قــد
وردت األخبــار مســتفيضة يف ثبــات اإلمــام عــي ( )منهــا :عــن ابــن عبــاس قــال يف

ذكــره خلصــال عــي ( :)وهــو الــذي صــر يــوم املهــراس [أحــد] اهنــزم النــاس كلهــم
((( ال عمران155 ،

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج،3ص176؛ الســمعاين ،تفســر ،ج ،1ص363؛ األندليس ،البحر
املحيــط ،ج،3ص363؛ ابــن األثــر ،الكامــل ،ج ،2ص46؛ الصاحلــي ،ســبل اهلــدى ،ج،4ص296؛
الديــار بكــري ،تاريــخ اخلميــس ،ج ،1ص434؛ احللبي ،الســرة ،ج،2ص.310

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،9ص.44
((( املصدر نفسه ،ج ،9ص.398
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غــره(((.
ايضــا :كان الفتــح يــوم أحــد بصــر عــي ( .((()وقــال البــاذري :وثبــت
وورد ً

مــع رســول اهلل ( )يــوم أحــد حــن انكشــف النــاس((( ،كذلــك ورد عــن عمــر بــن
اخلطــاب قــال :واهلل لقــد رأيتــه يدخــل بنفســه يف مجــع املرشكــن كــا يدخــل األســد يف

رزيــة الغنــم فيقتــل منهــا وخيــي مــا يشــاء حتــى فــا زال ذلــك دابــه حتــى افــى الينــا
ونحــن منهزمــون عــن رســول ( )وهــو ثابــت(((.

وهــذه األخبــار تــدل عــى ثباتــه وحــده أول األمــر ،ثــم فــاء إليهــم [الرســول وعــي]

خلــص الصحابــة واحــدً ا تلـ َـو اآلخــر فقــد ورد أن الثابتــن مــن الصحابــة كانــوا ســبعة

مــن االنصــار ورجــل مــن قريــش ،فقتــل أؤلئــك الســبعة ومل يبقــى إال ذلــك الرجــل(((،
وبــا أن الثابــت عنــد مجيــع املســلمني عــي ( )ثبــت ومل ينهــزم إذن فهــو عــي ()

الــذي ثبــت وقاتــل ،أمــا بشــأن الصحابــة الذيــن قاتلــوا إىل جانــب عــي ( )فمنهــم
مــن أستشــهد ومنهــم مــن افــاء ورجــع فيــا بعــد إىل الرســول ( )فهــم عــى مــا يبــدوا
فــروا أول األمــر ،ثــم رجعــوا بعــد ذلــك واحــدا تلــو اآلخــر(((.

((( احلاكم ،املســتدرك ،ج ،3ص120؛ املفيد ،اإلرشــاد ،ج ،1ص79؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيل،
ج ،1ص118؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج ،42ص72؛ اخلوارزمــي ،املناقب ،ص.58

((( ابن الصباغ ،الفصول املهمة ،ص330؛ املرعيش ،رشح إحقاق احلق ،ج ،8ص.364
((( البالذري ،أنساب األرشاف ،ج ،2ص92
((( ابن شاذان ،الفضائل ،ص.174

((( ابــن حيــان ،الصحيــح ،ج ،11ص18؛ ابــن كثــر ،الســرة النبويــة ،ج ،3ص51؛ الصاحلــي،

ســبل اهلــدى ،ج،4ص.203

((( املفيــد ،اإلرشــاد ،ج،1ص79؛ املجلــي ،بحــار ،ج ،20ص84؛ العامــي ،الصحيــح مــن ســرة
النبــي االعظــم ،ج ،7ص188
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وقــد علــق ابــن أيب احلديــد((( .عــى فضيلتــه يــوم أحــد فقــال :ممــا أختــص بــه ()

غــر مدافــع :ثبــت معــه يــوم احــد .ومل يكتفــي الــرازي بنســبة أبــو بكــر ومــن معــه إىل
الثبــات ،بــل خصهــم بــا ورد يف ذلــك اآلية مــن قوله تعــاىل ﴿وسـيج ِزي اهلل َّ ِ
ين﴾
الشــاك ِر َ
َ َ َ ْ
فــأورد نقـ ًـا عــن حممــد بــن جريــر أن املــراد بالشــاكرين هــم أبــو بكــر وأصحابــه ،وروى

عــن النبــي ( )انــه قــال :أبــو بكــر وأصحابــه مــن الشــاكرين وهــو مــن أحبــاء اهلل(((.

إن اعتــاد الــرازي عــى اخلــر أعــاه يــدل عــى أنــه يــرى أن أبــا بكــر ثبــت هــو

وأصحابــه ،وان الشــاكرين يف اآليــة هــي صفــة الذيــن ثبتــوا ،وبــا أن الثابــت كــا أوردنــاه

هزيمــة أيب بكــر وفــراره مــع أصحابــه ،إذن ينســحب عنــه صفــة الشــاكرين ولــو كان مــن
الشــاكرين ملــا ورد ذمــة يف اآليــة الســابقة الذكــر مــن أهنــم اتبعــوا الشــيطان فاهنزمــوا
وفــروا عــن الرســول ( )فضــا عــن ذمهــم يف آيــة املشــاورة وخطــاب اهلل لنبيــه بــأن

يستشــرهم بعــد أن تركهــم وجافاهــم لفعلتهــم.

كذلــك فقــد أوردنــا قــول الــرازي بشــأن املنهزمــن وأهنــم كانــوا شــاكني حتــى يف

نبــوة حممــد فاهنزمــوا وجزعــوا((( ،ولــو كانــوا حقــا شــاكرين مؤمنــن لســلموا ألمــر اهلل
وثبتــوا إىل جــواز نبيــه ( ،)بــل عــى العكــس ممــا عليــه الشــاكرون ،وقــد ورد يف معنــى

الشــاكرين أنــه اإلمــام عــي ( )ومــن ثبــت معــه(((.

كــا علــق عــى اآليــة بعــض املفرسيــن يف معنــى الشــاكرين فقالــوا اهنــم الذيــن
((( رشح النهج ،ج،10ص.182

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،9ص.377
((( املصدر نفسه ،ج ،9ص.44

((( احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص176؛ ابــن شــهر اشــوب ،املناقــب ،ج ،1ص385؛ أبــو
الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي ،ص148
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صــروا وشــكروا نعمــة اإلســام فيــا فعلــوا و مل يكفــروا(((.
ويف خامتــة الــكالم هنــاك كالم لألســتاذ حممــد حســنني هيــكل قــال فيــه :وكان أكــر

هــم كل مســلم ان ينجــو بنفســه اال مــن عصــم اهلل مــن أمثــال اإلمــام عــي (.((()

اذن خالصــة القــول إن صفــة الشــاكرين التــي نســبها الــرازي أليب بكــر ،هــي ملــن

ثبــت مــع الرســول ( )وهــم الذيــن عصمهــم اهلل وشــكروه فأصبحــوا شــاكرين
صابريــن مســلمني هلل يف قضائــه.

كذلــك هنــاك آيــة اخــرى اختصــت بيــوم أحــد وهــي تذكــر حــال املؤمنــن اخللــص
ِِ
ِ
ـن ِرجـ ٌ
ـال َصدَ ُقــوا
ـن ا ُْل ْؤمنـ َ
يف ذلــك اليــوم وكيــف جاهــدوا وثبتــوا وهــي قولــه تعــاىل ﴿مـ َ
ِ
ِ ِ
ـن َينْتَظِـ ُـر َومــا َبدَّ ُلــوا َت ْب ِديـ ًـا﴾(((.
ـم َمـ ْ
ـم َمـ ْ
َمــا َ
ـن َقــى ن َْح َبـ ُه َومن ُْهـ ْ
عاهــدُ وا اهلل َع َل ْيــه َفمن ُْهـ ْ
عاهــدُ وا
فقــد ورد يف تفســرها اهنــا خمتصــة يف حــال املؤمنــن يــوم أحــد فقولــه ( َمــا َ

اهلل) عــى ّأل يفــروا عنــد لقائهــم العــدو وذلــك يــوم احــد فمنهــم مــن قــى نحبــه :عهــده

فقتــل ومنهــم مــن ينتظــر :ينتظــر يو ًمــا فيــه جهــاد فيقــي نحبــه بقتــل أو صــدق يف لقــاء

العــدو(((.

وهــذه اآليــة ختــص حــال املؤمنــن الصادقــن الثابتــن يف مــا عاهــدوا عليــه ،إذن

البــد مــن وجــود مصاديــق ملــا ورد فيهــا مــن اصنــاف ،فتــدور عــى أن الــذي قــى نحبــه

((( النسفي ،مدارك التنزيل ،ج ،1ص182؛ ابن حيان ،البحر املحيط ،ج ،3ص.75
((( هيكل ،حياة حممد ،ص.193
((( االحزاب23 ،

((( جماهــد ،تفســر ،ص549؛ مقاتــل ،تفســر ،ج،3ص484؛ الصنعــاين ،تفســر ،ج ،3ص34؛
الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،8ص23؛ الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،25ص.203
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هــم الذيــن استشــهدوا يف أحــد ،محــزة وأصحابــه(((.
واملنتظــر هــو اإلمــام عــي ( )فقــد ورد انــه قــال :فينــا نزلــت فأنــا واهلل املنتظــر

ومــا بدلــت تبديـ ًـا(((.

احــد ،مــاورد عــن رســول اهلل ( )انــه
ومــا يؤكــد نــزول هــذه اآليــة يف جماهــدي ُ

بعــد استشــهاد مصعــب بــن عمــر وقــف عليــه ودعــا وقــرأ عليــه اآليــة ،وأمــر النــاس ان
يســلموا عــى قبورهــم ويزوروهــم إذا مــروا عليهــم(((.

والثابــت أهنــا نزلــت يف أحــد إذن هــي ختــص الصابريــن مــن املؤمنــن الثابتــن يف

القتــال الصادقــن يف معاهدهتــم التــي عاهدوهــا هلل ،و َمـ ْن الثابــت؟ أن رأس املؤمنــن هو

عــي ( )إذن هــو ســيد املخصوصــن يف هــذه اآليــة ،كذلــك فمــن الثبــات انــه صــر و
احــد فــكان هــو املخصــوص بقولــه ِ
رجـ ٌ
عاهــدُ وا اهلل وقولــه
ـال َصدَ ُقــوا َمــا َ
وثبــت يف ُ
ِ
ـن َينْتَظِـ ُـر ألنــه ثبــت انــه عاهــد عــى املــوت((( .وانــه مل يفــر بــل ثبــت إىل
ـم َمـ ْ
َ
ومن ُْهـ ْ
((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،8ص23؛ املالكــي ،اهلدايــة ،ج ،9ص5803؛ احلســكاين،
شــواهد التنزيــل ،ج ،2ص6؛ الواحــدي ،الوجيــز ،ص862؛ البغــوي ،تفســر ،ج ،3ص62؛
النســفي ،تفســر ،ج ،3ص.25

((( ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص300؛ اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص279؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل،
ج ،2ص6؛ الطــريس ،جممــع البيــان ،ج ،8ص146؛ ابــن شــهر اشــوب ،املناقــب ،ج ،2ص289؛

أبــو الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي ،ص188؛ ســبط ابــن اجلــوزي ،تذكــرة اخلــواص،
ص42؛ ابــن حجــر ،الصواعــق املحرقــة ،ص134؛ ابــن الصبــاغ ،الفصــول املهمــة ،ج ،1ص611؛
القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج ،2ص.421

((( الواقــدي ،املغــازي ،ج ،1ص313؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،3ص284؛ البيهقــي،
دالئــل النبــوة ،ج،3ص284؛ البغــوي ،تفســر ،ج ،1ص538؛ القرطبــي ،اجلامــع ،ج ،14ص160؛
اخلــازن ،لبــاب التأويــل ،ج ،1ص319؛ ابــن كثــر ،الســرة النبويــة ،ج ،3ص.89

((( الواقــدي ،املغــازي ،ج ،1ص240؛ الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،9ص397؛ املقريــزي ،إمتــاع
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جــوار الرســول ( )يــذب عنــه حتــى كشــف اهلل عنهــم البــاء.
وبــا اهنــا خصــت املؤمنــن الثابتــن كــا أشــار إىل ذلــك عــدد مــن املفرسيــن ،فــإن
ِ ِ
ِِ
اآليــة االخــرى ختــص هــؤالء املؤمنــن ﴿لِ َي ْج ِ
ــم َو ُي َع ِّ
ــذ َب
الصادق َ
ي اهلل َّ
ــز َ
ــن بِصدْ ق ِه ْ
ِ
ِِ
ــن إِ ْن
يــا﴾(((.
ــم إِ َّن اهلل َ
ا ُْلنافق َ
شــاء َأ ْو َيت َ
كان َغ ُف ً
ُــوب َع َل ْي ِه ْ
َ
ــورا َرح ً
فقــد أورد املفــرون ان املقصــود (بالصادقــن) الذيــن صدقــوا بــا عاهــدوا ،و

(املنافقــن) الذيــن بدلــوا مــا عاهــدوا عليــه مــن الصــر والنكــوث بالفــرار(((.

وعليــه يكــون مــن استشــهد مــن أصحــاب الرســول ( )هــم الذيــن قضــوا نحبهــم،

واملنتظــرون هــم الصادقــون بالعهــد والثابتــون ،واملنافقــون هــم املنهزمــون الذيــن أســتزهلم

الشــيطان وهــم الذيــن عــر عنهــم الــرازي باهنــم الشــاكون يف نبــوة حممــد (.((()

ورغــم هــذه املباحــث التفســرية لاليــة اال أن الــرازي أغفلهــا وجتاوزهــا ،ومل هيتــم

إىل بيــان االصنــاف املذكــورة يف اآليــة ،ولعلــه كان قاصــدً ا هلــذا األمــر ،ألنــه وجــد فيــه

مــا يصــف املنهزمــن باملنافقــن فتجــاوز عــن فضيلــة الصابريــن الثابتــن خو ًفــا مــن
مســاس املنافقــن بــيء مــن الــذم والقــدح ،فقــام بإقصــاء املخصوصــن باملــدح إقصــا ًءا

عــن طريــق االغفــال وعــدم االهتــام.

االسامع ،ج،1ص.148
((( االحزاب33 ،

((( املاوردي ،النكت والعيون ،ج ،4ص390؛ النيسابوري ،التفسري الوسيط ،ج ،3ص.465
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج.25
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ً
ثالثا :إقصاؤه ألثر اإلمام علي ( )يف غزوة اخلندق (5هـ 626/م)(((.
تعــد غــزوة اخلنــدق مــن أخطــر املغــازي التــي هــددت كيــان املســلمني ،إذ حــاول

هبــا املرشكــن واليهــود اإلطاحــة باملســلمني وهــدم الرســالة املحمديــة ،ألهنــم كانــوا
مرصيــن عــى املواجهــة املبــارشة معهــم ،لكــن ختطيــط الرســول ( )لصــد هجومهــم

عــى املدينــة املنــورة واختــاذه اخلنــدق لتحصــن املدينــة كان لــه أثــر يف التقليــل مــن ذلــك
اخلطــر ،إال أن طغــاة املرشكــن وشــجعاهنم مل يكــن اخلنــدق ليمنعهــم مــن الوصــول إىل

غاياهتــم ،فقــد جزعــوا مــن احلصــار وأقتحمــوا اخلنــدق بخيوهلــم ،لكــن اهلل عــز وجل رد
كيدهــم بــأن جعــل أمــر املؤمنــن ( )در ًعــا لإلســام لصــد ذلــك اهلجــوم الطــارئ،
وإرجــاع املرشكــن خائبــن مل ينالــوا مرادهــم(((.

ونتيجــة لعظــم خطــر تلــك الغــزوة عــى اإلســام فقــد أنــزل اهلل يف شــأهنا آيــات

قرآنيــة تفصــل أحــوال املســلمني ومــا دار يف خلجــات نفســهم بعــد أقتحــام املرشكــن
ِ
ِ
ِ
ِ
للخنــدق ،ومنهــا ﴿إِ ْذ جاؤُ ك ِ
صــار
ُــم َوم ْ
ُــم م ْ
ُــم َوإِ ْذ زا َغــت ْالَ ْب ُ
ــن َأ ْســ َف َل منْك ْ
ــن َف ْوقك ْ
ْ
ِ
ال ِ
ـوب َْ
ـون بــاهلل ال ُّظنُو َنــا﴾((( ،وقولــه يف وصــف حــال املنافقــن
ناجـ َـر َو َت ُظنُّـ َ
َو َب َل َغــت ا ْل ُق ُلـ ُ
ـول ا ُْلنافِ ُقـ َ ِ
ـن ِف ُق ُل ِ
﴿وإِ ْذ َي ُقـ ُ
ـم َمـ َـر ٌض َمــا َو َعدَ َنــا اهلل َو َر ُســو ُل ُه
ـون َوا َّلذيـ َ
يف ذلــك اليــوم َ
وبِـ ْ
((( غــزوة اخلنــدق :هــي الغــزوة املشــهورة باســم االحــزاب التــي حتشــدت هبــا املرشكــون بدعــم مــن
اليهــود ملواجهــة املســلمني والقضــاء عــى الرســالة املحمديــة ،فحفــر املســلمون خند ًقــا حلاميــة املدينــة،
لكــن املرشكــن جتــاوزوا اخلنــدق فقتــل اإلمــام عــي ( )عمــرو بــن عبــد ود ومعــه فرســان مــن
املرشكــن فــرد اهلل كيدهــم خائبــن .ينظــر :الواقــدي ،املغــازي ،ج ،2ص470-460؛ ابــن حيــان،
الســرة النبويــة ،ج ،1ص.258

((( الواقــدي ،املغــازي ،ج ،2ص471؛ ابــن هشــام ،الســرة النبويــة ،ج،2ص225؛ ابــن حيــان،
الســرة النبويــة ،ج ،1ص258؛ الصاحلــي ،ســبل اهلــدى ،ج ،4ص378؛ ابــن الصبــاغ ،الفصــول

املهمــة ،ص.339

((( االحزاب10 ،
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وباملقابــل فــإن هنــاك أنــاس ثابتــي اإليــان وهلــم مــن رباطــة اجلــأش وقــوة اإليــان

ماجعلهــم يســلمون المــر اهلل ويواجهــون املوقــف بشــجاعة وببســالة حتــى كفــا اهلل
ِ
ِ
ــرا
﴿و َر َّد اهلل ا َّلذ َ
املؤمنــن القتــال هبــم فقــال تعــاىل َ
ــروا بِ َغ ْيظ ِه ْ
يــن َك َف ُ
ــم َل ْ َينا ُلــوا َخ ْ ً
ِِ
ـن ا ْل ِقتـ َ
ـون
﴿و ََّلــا َر َأ ا ُْل ْؤ ِمنُـ َ
ـال َو َ
َو َك َفــى اهلل ا ُْل ْؤمنـ َ
كان اهلل َق ِو ًّيــا َع ِزي ـزًا﴾((( .وقولــه تعــاىل َ
ـم إِالَّ إِيام ًنــا
ْالَ ْحـ َ
ـزاب قا ُلــوا َهـ َـذا َمــا َو َعدَ َنــا اهلل َو َر ُســو ُل ُه َو َصــدَ َق اهلل َو َر ُســو ُل ُه َومــا زا َد ُهـ ْ
َوت َْســلِ ًيم﴾(((.
وهــذه اآليــات واضحــة يف وصــف املســلمني تلــك الســاعة فــا بــد مــن أن يكــون

هنــاك مصــداق لــكال الطرفــن ،فالطــرف األول ،كانــوا عــى مــا وصفهــم القــرآن فئــات

منهــم املنافقــون ومنهــم الذيــن خافــوا وارتعبــوا فزاغــت قلوهبــم وأبصارهــم وزلزلــوا
وحاولــوا الفــرار والعــودة ملنازهلــم والطــرف الثــاين كان وصفهــم بــــ (املؤمنــن) املذعنني

ألمــر اهلل الثابتــن للقــاء العــدو وعــى رأســهم أمــر املؤمنــن (.)

ً
أول :ألنــه ســيد املؤمنــن كــا قــال ابــن عبــاس« :مــا أنــزل اهلل يــا أهيــا الذيــن آمنــوا

إال كان عــي رشيفهــا وأمريهــا ،ولقــد عاتــب اهلل أصحــاب النبــي ( )يف غــر آيــة مــن
القــرآن ومــا ذكــر عل ًيــا إال بخــر»(((.

ثانيــا :ألن مــا بــدر منــه ذلــك اليــوم ينــايف صفــة الــذم وإنــا يصــل إىل أســمى درجات

املــدح من قبــل اهلل ورســوله (.)
((( األحزاب.12،

((( األحزاب.25 ،
((( األحزاب.22 ،

((( ابن أيب حاتم ،تفسري ،ج ،1ص196؛ ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،ج ،42ص.363
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أمــا عــن موقــف الــرازي مــن هــذه اآليــات التــي اختصــت بتلــك احلادثــة ،فأنــه

تطــرق إىل أحــداث الغــزوة بــيء مــن االختصــار ،مــع تفســره حلــال املســلمني آنــذاك
فهــو يــرى أن اهلل امتحنهــم فبــن املؤمــن الصــادق مــن املنافــق((( ،لكنــه مل يتطــرق إىل مــا

أبــداه الطــرف األول مــن املؤمنــن ،لكــي يكونــوا مصــداق اللفــظ ومــن هــم أولئــك
املؤمنــون الذيــن ثبتــوا وســلموا هلل يف مــا أنزلــه هبــم مــن البــاء ،وهــذا يعــد إقصــا ًء عــن
طريــق التجاهــل وعــدم االهتــام لعظيــم األمــر الــذي اهتــم بإيــراده كبــار املفرسيــن بــل
وحتــى القــراء مــن املســلمني.

ِِ
ـن ا ْل ِقتـ َ
ـال﴾ ،عــن ابــن مســعود أنــه كان
﴿و َك َفــى اهلل ا ُْل ْؤمنـ َ
فقــد ورد يف قولــه تعــاىلَ :

يقرأهــا« :وكفــى اهلل املؤمنــن القتــال بعــي بــن أيب طالــب»(((.

كذلــك عــن ابــن عبــاس قــال« :أي بعــي بــن أيب طالــب ( )وقــد كان قتــل عمرو

ـرا منهم»(((وقــال ابــن عطيــة
بــن عبــد ود ذلــك اليــوم وكان ً
رأســا مــن رؤوس الكفــار كبـ ً
ـي رجـ ًـا مــن املرشكــن اســمه عمــرو بــن عبــد ود فكفاهــم
يف تفســره لآليــة :وقتــل عـ ٌ

اهلل تعــاىل مداومــة ذلــك وعودتــه(((.

وهــؤالء املفــرون هــم مــن أعــام املفرسيــن و كبارهــم ،وقــد اعتمــد الــرازي عــى

كثــر منهــم يف تفســره أمثــال الســمعاين وابــن عطيــة ،لكنــه مل يــورد مــا نقلوه عند تفســره

لآليــة ،فيظهــر أنــه قــد كان متعمــدً ا يف التغــايض عــن ذكــر أثــر اإلمــام عــي ( )ذلــك
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،25ص.161

((( ابــن أيب حاتــم ،التفســر ،ج ،9ص3126؛ املــاوردي ،النكــت والعيــون ،ج ،4ص391؛ العــز
بــن ســام ،تفســر ،ج ،2ص568؛ القرطبــي ،اجلامــع ،ج ،1ص84؛ األندلــي ،البحــر املحيــط،
ج ،8ص469؛ الســيوطي ،الــدرر املنثــور ،ج ،6ص.590

((( السمعاين ،تفسري ،ج ،4ص272؛ ابن عطية ،املحرر ،ج ،4ص.379
((( ابن عطية ،املحرر ،ج ،4ص379
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اليــوم عنــد تفســره هلا.
ومل يقتــر األمــر عــى املفرسيــن فقــط بــل أورد اختصــاص اإلمــام عــي ( )يف

اآليــة الســابقة الذكــر وإن اهلل كفــى املؤمنــن القتــال بــه ،عــد ٌد مــن أربــاب الفضائــل
وكتــب احلديــث(((.

ـرا حتــى يتجاهلــه الــرازي ،رغــم أنــه
ومل يكــن مــا فعلــه أمــر املؤمنــن ( )امـ ًـرا يسـ ً

قــد أورد حديــث رســول اهلل ( )يف حــق عــي ( )ذلــك اليــوم ويف مبارزتــه لعمــرو
فقــال :أفضــل مــن عمــل أمتــي إىل يــوم القيامــة ،وعلــق قائـ ًـا« :فلــم يقــل مثــل عملــه بــل

قــال :أفضــل كانــه يقــول :حســبك هــذا مــن الــوزن والباقــي جــزاف»((( ،لكنــه مل يــورد هــذا
احلديــث يف موقعــه ،وإنــا أورده عــى ســبيل املثــل عنــد تفســره بفضــل ليلــة القــدر((( ،وهذا

مغايــر لعمــل املفرسيــن الذيــن يذكــرون مــا خيــص اآليــة أو احلادثــة عنــد تفســرهم هلــا.

ً
رابعا :اقصاؤه ألثر اإلمام علي ( )وجهاده يف غزوة حنني (8هـ630/م)(((.
يعــد فتــح مكــة بدايــة الهنيــار القــوى العربيــة املعاديــة لرســول اهلل ( )فقــد فشــل
((( ابــن شــاذان ،الفضائــل ،ص13؛ ابــن املقــرئ ،املعجــم212 ،؛ ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص301؛
املفيد ،اإلرشــاد ،ج ،1ص70؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيل ،ج ،2ص7؛ ابن عســاكر ،تاريخ دمشــق،

ج ،42ص360؛ ابــن شــهر اشــوب ،املناقــب ،ج ،2ص324؛ ابــن أيب احلديــد ،رشح النهــج ،ج،13
ص2284؛ الذهبــي ،ميــزان االعتــدال ،ج ،2ص380؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج ،1ص.281

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،32ص.231
((( املصدر نفسه.

((( غــزوة حنــن :أحــد أهــم املغــازي النبويــة وأخطرهــا ،والتــي وقعــت بعــد فتــح مكــة إذ حتشــدت
هــوازن وثقيــف لقتــال رســول اهلل ( )يف وادي حنــن بــن مكــة والطائــف ،وقــد اهنــزم الطلقــاء
مــن قريــش فتبعهــم النــاس وثبــت الرســول ( )مــع مــن ثبــت ونرصهــم اهلل بجنــده وقوته.للمزيــد

الواقــدي املغازي،ج،3ص-885ص918؛ابــن حبان،الســرة النبويــة،ج،1ص-347ص.353
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املرشكــون يف هــدم كيــان اإلســام يف غزواهتــم وحروهبــم الســابقة مــع دولــة اإلســام يف
الســنني الســابقة للفتــح ،فــكان فتــح مكــة ( (8هـــ629/م)) بدايــة لســيادة اإلســام عــى

ربــوع اجلزيــرة العربيــة ،فــكان هــذا األمــر مثــار رعــب للقبائــل املعاديــة التــي مل تدخــل
اإلســام بعــد وهــم (هــوازن((( ،وثقيــف((().

فتحالفــت هــذه القبائــل عــى حــرب النبــي ( )ودارت احلــرب بينهــا وقــد اهنــزم

فيهــا املســلمون أول األمــر ومــا ثبــت إال مــن امتحــن قلبــه بااليــان وكان أمــر املؤمنــن

مــع بعــض الصحابــة اخللــص قــد ثبتــوا وقاتلــوا دون رســول اهلل ( )بينــا اهنــزم

غريهــم مدبريــن وقــد أنــزل اهلل الرعــب يف قلــوب املرشكــن وأنــزل الســكينة يف قلــوب
املؤمنــن فــكان النــر حليــف اإلســام واهلزيمــة مصــر الكفــر والــرك.

أمــا فيــا خيــص األســلوب اإلقصائــي الــذي اتبعــه الــرازي يف هــذا املوضــوع ،فهــو

خمتلــف بعــض الــيء عــن أســاليب الــرازي التــي اتبعهــا يف إقصــاء اإلمــام ( )عــن

أثــره يف املغــازي فهــو مل يــرك معــه ( )يف فضيلتــه كــا يفعــل ســاب ًقا ،ومل يقلــل مــن

حيــا يف اإلقصــاء ،فالــرازي جعــل اإلمــام ( )يف صفــوف
أمهيــة جهــاده ،وإنــا كان رص ً
املنهزمــن عــن الرســول ( )وجعــل الثابتــن معــه العبــاس بــن عبــد املطلــب وأبــا

ســفيان بــن احلــارث(((.

((( هــوازن :وهــم بنــو منصــور بــن عكرمــة بــن حصفــة بــن عيــان ،وفيهــا عــدة بطــون :نرص وجشــم
وعامــر ومــرة ابــن صعصعــة ،وكانــت هــذه البطــون قــد شــاركت يف غــزوة حنــن لقتــال رســول اهلل

( .)ينظــر :الــري ،اجلوهــرة ،ج ،1ص ،380القلقشــندي ،قالئــد اجلــان ،ص.112

((( ثقيــف :هــم بنــو ثقيــف بــن منيــه بــن بكــر بــن هــوازن ،مســكنهم الطائــف ثــم انتــروا بعــد ذلــك
يف بــاد املســلمني ،مــن أشــهر رجاهلــم املغــرة بــن شــعبة واملختــار الثقفــي ،واحلجــاج (لعنــه اهلل).
ينظــر :الســمعاين ،األنســاب ،ج ،3ص139؛ ابــن االثــر ،اللبــاب ،ص.240

((( أبــو ســفيان بــن احلــارث بــن عبــد املطلب:اســمه املغــره لكنــه كنــي بـــأيب ســفيان كان يف أول أمــره
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ِ
ـن كَثِــر ٍة َو َيـ ْـو َم ُحنَـ ْ ٍ
ـن إِ ْذ
ـم اهلل ِف َمواطـ َ
َص ُكـ ُ
َ
فعنــد تفســره لآليــة القرآنيــة ﴿ َل َقــدْ ن َ َ
ــم ُتغ ِ
ــم
ُــم ْالَ ْر ُض بِــا َر ُح َب ْ
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ــت ُث َّ
ــت َع َل ْيك ُ
ْــن َعنْك ْ
ُــم َف َل ْ
ُــم َك ْث َر ُتك ْ
َأ ْع َج َب ْتك ْ

يــن﴾
ُــم ُمدْ بِ ِر َ
َو َّل ْيت ْ

(((

يــورد مــا دار يف حنــن ثــم يذكــر روايــة عــن الــراء بــن عــازب األنصــاري (كانــت

هــوازن رمــاة فلــا محلنــا عليهــم انكشــفوا وكببنــا عــى الغنائــم فأســتقبلونا باســهام
وانكشــف املســلمون عــن رســول اهلل ( )و مل يبــق معــه إال العبــاس بــن عبــد املطلــب

وأبــو ســفيان بــن احلــارث)(((.

وهنــا اعتمــد الــرازي عــى روايــة مرســلة خمالفــة ملــا تواتــر ذكــره يف كتــب الســرة

واملغــازي ،ألن الثابــت املشــهور عنــد عامــة املســلمني إن الذيــن ثبتــوا مــع رســول اهلل

( )تســعة أشــخاص مــن بنــي هاشــم وعارشهــم أيمــن بــن عبيــد((( ،ولكــن الــرازي
اعتمــد عــى هــذه الروايــة التــي فيهــا يشء مــن الوهــم ،ألن الثابــت أن الــذي أخــذ بناقــة

الرســول ( )هــو أبــو ســفيان بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب ،ومل يكــن يقاتــل بــل قائــدٌ

لناقتــه ( )والعبــاس بــن عبــد املطلــب كان مــن الثابتــن مــع الرســول ( )لكــن
ـرا مــن دون غريهــم ،رغــم وجــود الثابتــن
الــراوي قــد أورد هذيــن الشــخصني حـ ً

معاديــا لإلســام ولرســول اهلل ( )لكــن اهلل قــد هــداه إىل الديــن اإلســامي وذلــك يف فتــح مكــة

8هـــ كان مــن الثابتــن يف حنــن 9هـــ ،تــوىف ســنة20هـ .للمزيــد :ابــن ســعد ،الطبقــات ،ج ،4ص-36
40؛ ابــن حبــان ،مشــاهري علــاء األمصــار ،ص.44

((( التوبة.25 ،

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص.19
((( أيمــن بــن عبيــد :هــو ايمــن بــن أم أيمــن اشــتهر هبــذه الكنيــة ،أمــه مــوالة لرســول اهلل ( )وهــو
أخــو أســامة بــن زيــد بالرضاعــة ،وكان مــن فرســان النبــي ( )قتــل يف حنني.للمزيــد ينظــر :ابــن
دريــد ،االشــتقاق ،ص460؛ ابــن حيــان ،الثقــات ،ج ،4ص.47
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األخــر ،وقــد وردت روايــات متعــددة ســلمت أن أبــا ســفيان بــن احلــارث كان يقــود

ناقتــه ( ،)فلــم يذكــر أن أبــا ســفيان والعبــاس وحدهــم ثبتــوا ،فــا نعلــم ملــاذا اعتمــد
الــرازي هــذه الروايــة رغــم وجــود روايــات أقــرب إىل احلقيقــة ليــس كروايتــه الســابقة،
وال نعلــم ملــاذا أعتمــد الــرازي هــذه الروايــة دون غريهــا مــن الروايــات ،مــع علمــه

بغريهــا ،التــي مــأت بطــون املصــادر التــي اعتمدهــا الــرازي يف تفســره ،أمثــال املغــازي

للواقــدي ( (207هـــ747/م)) وغريهــا مــن املصــادر.

لكــن يتضــح لنــا أن الــرازي أراد بروايتــه هــذه أن جيعــل مــن مســألة اهلزيمــة مســألة

عامــة ،أي ان املســلمني مجيعهــم اهنزمــوا ومل يثبــت إال هذيــن الرجلــن ،أي حتــى
عــي اهنــزم ،فلــم يكــن أبــو بكــر وعمــر وطلحــة وعثــان وغريهــم مــن املهاجريــن
واالنصــار وحدهــم املنهزمــن وإنــا مجيــع املســلمني ليكــون الــذم مرفو ًعــا ،فيقــع املــدح

ـي واهنــزم غــره وإنــا مجيــع املســلمني ليكــون الــذم
عــى مــن ذكرهــم ،فــا يقــال ثبــت عـ ٌّ
مرفــوع وانحســار املــدح للثابتــن أيضــا مرفــوع فيقــع املــدح عــى مــن ذكرهــم ،إذ ورد يف
الروايــة الصحيحــة أن الذيــن ثبتــوا مــع رســول اهلل (:)واهنــزم املســلمون عــن رســول

اهلل ( )حتــى بقــي يف عــرة مــن بنــي هاشــم وقيــل تســعة ،وهــم :عــي بــن أيب طالــب

( )والعبــاس بــن عبــد املطلــب ،وأبــو ســفيان بــن احلــارث ،ونوفــل بــن احلــارث(((،
وربيعــة بــن احلــارث((( ،وعتبــة ومعتــب((( ،ابنــا أيب هلــب والفضــل بــن العبــاس وعبــداهلل

((( نوفــل بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب ،أســلم بعــد بــدر عندما أرس ،تــويف عىل رأس الســنة اخلامســة
عــرة للهجــرة .ينظــر :ابن ســعد ،الطبقــات ،ج ،4ص35؛ ابــن حيان ،الثقــات ،ج ،3ص.416

((( ربيعــة بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب ،شــهد فتــح مكــة والطائــف وحنــن وثبــت مــع رســول اهلل
( )يف حنــن تــويف يف املدينــة بعــد أخيــه نوفــل .ينظــر :ابــن ســعد ،الطبقــات ،ج ،4ص36؛ البغــوي،
معجــم الصحابــة ،ج ،2ص.392

((( عتبــة ومعتــب :ومهــا ابنــا أيب هلــب عــم الرســول ( )اســلام عــام الفتــح 8هـــ ،وشــهدا حنــن
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بــن الزبــر بــن عبــد املطلــب((( ،وأيمــن ابــن أم اليمــن(((.
وهبــذا يكــون الــرازي قــد أقــى اإلمــام ( )مــع ثامنيــة مــن بنــي هاشــم وايمــن

بــن عبيــد تاسـ ًعا هلــم ،وقــد وردت أبيــات شــعرية تؤيــد هــذا الروايــة فقــد قــال العبــاس
بــن عبــد املطلــب(((.

نرصنا رسول اهلل يف احلرب تسعة وقــد فـر من قــد فـر عنه فأقشعوا
وعارشنا القى احلامم بسيفه

ملا ناله يف اهلل ال يتوجع

وأراد بالعارش الذي قتل هو أيمن ابن أم أيمن(((.
ونتيجــة هــذا فــإن مــا أورده الــرازي يف روايتــه ســواء أكان قاصــد االقصــاء للثابتــن

أم غــر قاصــد فــإن اإلقصــاء قــد وقــع ألنــه مل يــورد الثابتــن أوال ليذكــر فضلهــم
وفضيلتهــم العظيمــة ،وألنــه جعــل الثابتــن يف صفــاف املنهزمــن فوقــع اإلقصــاء
احلقيقــي الــذي ســلب فضيلــة الثابتــن مــع رســول اهلل ( )حــن اهنــزام املتخاذلــن عنــه

وثبتــا فيهــا واصيبــت عــن معتــب ذلــك اليــوم وقــد بقيــا يف مكــة بعــد فتحهــا .ينظــر :ابــن ســعد،

الطبقــات ،ج ،4ص.45

((( عبــداهلل بــن الزبــر بــن عبــد املطلــب :ابــن عــم النبــي حممــد ( )أســلم وشــارك يف حنــن وثبــت
إىل جــوار النبــي ( )فيمــن ثبــت استشــهد يف اجناديــن ســنة 13هـــ .ينظــر :الطــري ،ذخائــر العقبــى،

248؛ الصاحلــي ،ســبل اهلــدى ،ج ،11ص.140

((( ابن قتيبة ،املعارف ،ص164؛ اليعقويب ،تاريخ ،ج ،2ص.41

((( ابــن قتيبــة ،املعــارف ،ص164؛ القرطبــي ،اجلامــع ،ج ،8ص98؛ ابــن ســيد النــاس ،عيــون
األثــر ،ج ،2ص362؛ األندلــي ،البحــر املحيــط ،ج ،5ص ،394الصاحلــي ،ســبل اهلــدى ،ج،5

ص.349

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،5ص23؛ الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج ،1ص288؛ ابــن كثــر،
الســرة النبويــة ،ج ،3ص644؛ ابــن األثــر ،الكامــل ،ج ،2ص137
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ً
خامسا :إقصاؤه عن فضله يف جهاد املرتدين.
ان املتتبــع لســرة اإلمــام عــي ( )جيــد أهنــا مكملــة وأســتمرارية لســرة

املصطفــى ( )وأن اإلمــام عــي ( )كان متبعــا خلطــى الرســول ( )يف علمــه

وجهــاده وســرته ورســالته ،فــكان هــو املمثــل لــه ( )يف غيابــه عــن أمتــه وكان هــو
األمــان مــن الضــال.

أمــا عــن أثــره ( )يف جهــاد املرتديــن فقــد ذكــر اهلل ( )لنبيــه املصطفــى ()

أن امتــه ســوف ترتــد مــن بعــده وأن اهلل ســوف يــأيت بقــوم حيبهــم وحيبونــه فيجاهــدون
ِ
ِ
ف
ـن ِدينِـ ِـه َف َسـ ْـو َ
ـم َعـ ْ
ـن َآمنُــوا َمـ ْ
أعدائــه املرتديــن فقــال تعــاىلَ ﴿ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـن َي ْر َتــدَّ منْ ُكـ ْ
يـ ْـأ ِت اهلل بِ َقــو ٍم ُيِبهــم و ُيِبو َنـه َأ ِذ َّلـ ٍـة عـ َـى ا ُْل ْؤ ِمنِــن َأ ِعـز ٍَّة عـ َـى ا ْلكافِ ِريــن ُي ِ
ون ِف َسـبِ ِ
يل
اهــدُ َ
َ
َ
َ
َ
ْ ُّ ُ ْ َ ُّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ـون َل ْو َمـ َة الئِـ ٍم ذلِـ َ
ـم﴾((( ،وقــد
اهلل َوال َيا ُفـ َ
ـك َف ْضـ ُـل اهلل ُي ْؤتيــه َمـ ْ
ـاء َواهلل واسـ ٌـع َعليـ ٌ
ـن َيشـ ُ

ذكــر الــرازي يف تفســره هــذه اآليــة فقــال« :إنــا ندعــي أن هــذه اآليــة جيــب أن يقــال إهنــا
نزلــت يف حــق أيب بكــر والدليــل عليــه وجهــان :األول :إن هــذه اآليــة خمتصــة بمحاربــة
املرتديــن ،وأبــو بكــر هــو الــذي تــوىل حماربــة املرتديــن ،عــى مارشحنــا ،وال يمكــن أن
ف َيـ ْـأ ِت اهلل﴾ وهــذا لألســتقبال
يكــون املــراد هــو الرســول ( )ألنــه تعــاىل قــال ﴿ َف َسـ ْـو َ

ال للحــال ،فوجــب أن يكــون هــؤالء القــوم غــر موجوديــن يف وقــت نــزول اخلطــاب،
فــإن قبــل هــذا الزم عليكــم ألن أبــا بكــر كان موجــو ًدا يف ذلــك الوقــت قلنــا :اجلــواب

مــن وجهــن

األول :إن القــوم الذيــن قاتــل هبــم أبــو بكــر أهــل الــردة مــا كانــوا موجوديــن يف

احلــال ،والثــاين :إن معنــى اآليــة أن اهلل تعــاىل قال:ســوف يــأيت اهلل بقــوم قادريــن متمكنني

مــن هــذه احلــرب ،وأبــو بكــر وإن كان موجــودا يف ذلــك الوقــت إال أنــه مــا كان مســتقال
((( املائدة.54 ،
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وال يمكــن أن يكــون املــراد هــو الرســول ( )وال يمكــن أن يكــون املــراد عــى (عليــه

الســام) ألن عليـ ًا مل يتفــق لــه قتــال مــع أهــل الــردة(((.

وهنا سنناقش هذا الرأي ثم نكمل اآلراء األخرى املختصة هبذا البحث:
أوال :إن الــرازي يــرى أن النــاس الذيــن وعــد اهلل باإلتيــان هبــم لقتــال املرتديــن مل

يكونــوا موجوديــن حــال نــزول هــذه اآليــة أومل يكــن أبــو بكــر وهــو الزعيــم يف هــذه

احلــرب عــى رأي الــرازي موجــو ًدا يف حــال نزوهلــا ،كذلــك قــادة احلــرب أمثــال خالــد
ابــن الوليــد((( ،وغــره ممــن خــاض تلــك احلــرب ،فــإن كان يــرى مــن حيــث القــدرة

والتمكــن ،فــإن رســول اهلل ( )مل يكــن ناقــص القــوة والتمكــن قتــال مــن خيالفــه

وأرتــد عــن ديــن اهلل.

ثان ًيــا :جتاهــل الــرازي مــا ذكــره اهلل مــن صفــات أولئــك القــوم فحــر أشــخاصهم

بتلــك الصفــات ،فــا بــد أن يكــون القــوم الذيــن ســيأيت اهلل هبــم ممــن حبهــم وحيبونــه،

ال كــا يــراه الــرازي أهنــم متمكنــون قــادرون عــى قتــال املرتديــن ،والظاهــر أن تلــك

الصفــات قــد كانــت معلومــة لــدى املســلمني فيمــن يمتلكهــا ومــن هــو مصـ ٌ
ـداق هلــا
فقــد ورد عــن رســول اهلل ( )أنــه قــال لعــي ( )يــوم خيــر(((( :ألعطــن الرايــة

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص.379

ـدرا واحــد واخلنــدق مــع املرشكــن وأســلم عــام
((( خالــد بــن الوليــد بــن املغــرة املخزومــي ،شــهد بـ ً
8هـــ ،كان لــه أثــر كبــر يف عــر أيب بكــر وعمــر فشــارك يف فتــح العــراق والشــام ويف حــرب أيب بكــر
مــع مانعــي الــزكاة تــويف عــام 21هـــ :للمزيــد :ابــن ســعد ،الطبقــات ،ج ،7ص-277ص279؛ ابــن
خيــاط ،الطبقــات ،ص.51

((( غــزوة خيــر :وقعــت هــذه الغــزوة عــام 7هـــ ،قادهــا رســول اهلل ( )ضــد اليهــود ،وكانــوا
مقيمــن يف قلعتهــم وهــي مــن ســبعة حصــون وقــد حــاول املســلمون فتحهــا إال أهنــا اســتعصت

عليهــم وأرســل رســول اهلل ( )أكثــر مــن صحــايب إال أن حماوالهتــم كانــت مــن دون جــدوى،
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غــدً ا رجـ ًـا حيــب اهلل ورســوله وحيبــه اهلل ورســوله ،كــرار غــر فــرار ال يرجــع حتــى يفتــح

اهلل عــي يديــه) ((( والــرازي يــرى أن هــذا احلديــث مــن بــاب اآلحــاد فــا جيــوز التمســك

بــه ،وإن إثبــات هــذه الصفــة اليعنــي انتفائهــا عــن أيب بكــر ويعلــق بعدهــا :لــو كانــت
هــذه الصفــات غــر موجــودة يف أيب بكــر وموجــودة يف عــي ( )حــال نــزول اآليــة

فهــذا ال يعنــي عــدم حصوهلــا البتــه فربــا حصلــت تلــك الصفــات أليب بكــر حــال قتالــه
ألهــل الــردة(((.

فنقــول :إن ادعــاء الــرازي األول بــأن اخلــر مــن بــاب اآلحــاد ،فهــذا أمــر مفــرى

ومغالطــة مــن قبلــه ملــن ســبقه .فاخلــر متواتــر ،وقــد نقلــه عــدد كبــر جــدً ا مــن أصحــاب
احلديــث والســرة وعــن طــرق خمتلفــة(((.

أمــا املقطــع الثــاين مــن تعليــق الــرازي ،فهــو أعــراف رصيــح مــن قبــل الــرازي بــأن

هــذه الصفــات لعــي بــن أيب طالــب ( )وانتفائهاعــن أيب بكــر حــال نــزول اآليــة ،إال

أنــه يــرى إمكانيــة حصوهلــا فيــا بعــد دون وجــود أي مــرر أو دليــل.

كذلــك فقــد ورد عــى لســان رســول اهلل ( )أن عل ًيــا كان خشـنًا يف ذات اهلل عزيــز
فأرســل رســول اهلل ( )عليــا ( )ففتحهــا وقتــل قــادة اليهــود .للمزيــد :ابــن حيــان ،الســرة
النبويــة ،ج ،1ص301؛ ابــن حــزم ،جوامــع الســرة ،ص.169

((( ابــن منصــور ،ســنن ،ج ،2ص214؛ ابــن حنبــل ،فضائــل ،ج ،2ص ،604البخــاري ،صحيــح،
ج ،4ص60؛ ابــن أيب عاصــم ،الســنة ،ج ،2ص608؛ البــزاز ،املســند ،ج ،3ص281؛ الثعلبــي،

تفســر ،ج 9و ص50؛ البغــوي ،تفســر ،ج ،4ص ،231وغريهــا الكثــر مــن املصــادر

((( الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص380

((( الواقــدي ،املغــازي ،ج ،2ص653؛ ابــن هشــام ،الســرة النبويــة ،ج ،2ص334؛ ابــن منصــور،
ج ،2ص214؛ ابــن حنبــل ،الفضائــل ،ج ،2ص604؛ البخــاري ،صحيــح ،ج ،4ص60؛ الثعلبــي،

الكشــف والبيــان ،ج ،9ص50؛ الرويــاين ،مســند ،ج ،2ص261؛ أبــو نعيــم ،حليــة األوليــاء ،ج،1
ص62؛ ابــن عبــد الــر ،الــدرر ،ص.198
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عــى الكافريــن ،فقــد روي أنــه ( )قــال( :ادفعــوا ألســنتكم عــن عــي بــن أيب طالــب
فإنــه خشــن يف ذات اهلل غــر مداهــن يف دينــه)((( ،وهــذه الصفــة الثانيــة مــن الصفــات

التــي وردت يف وصــف أؤلئــك القــوم ،وهــي مــن صفــات أمــر املؤمنــن ( )عــى

وصــف باآليــة ال بــد أن يكــون ثابــت اجلنــان،
لســان الرســول األكــرم ( )وألن مــن ُ

قــوي اإليــان وهــذا ال يكــون إال يف عــي (.((()

وقــد وردت أحاديــث عــدّ ة تؤكــد اختصــاص أمــر املؤمنــن ( )هبــذه اآليــة،

ال كــا يــروي الــرازي ،وعــدد ممــن ســبقه مــن املفرسيــن عــى أهنــا نزلــت يف أيب بكــر
وأصحابــه يف قتاهلــم ألهــل الــردة ،وقــد أوردوهــا عــن احلســن البــري وابــن جريــج
وحتــى عــن اإلمــام عــي ( ((()فهــم حياولــون أن يزيــدوا مــن االثبــات ليكــون

القــارئ أكثــر تقبـ ًـا ملــا أوردوا فهــم ذكروهــا عــن عــي ( )نفســه لتكــون حجتهــم

أكثــر قــوة مــن املقابــل.

إال أنــه قــد وردت يف إثبــات هــذه اآليــة واختصاصهــا يف عــي ( )عــدة أدلــة

حديثيــة وتفســرية منهــا مــاورد عــن أيب ســعيد اخلــدري((( ،قــال( :قــال رســول اهلل
((( املفيــد ،اإلرشــاد ،ج ،1ص ،173االربــي ،كشــف الغمــة ،ج ،1ص36؛ احلنفي ،درر الســمطني،
ص119؛ املجلــي ،بحار األنــوار ،ج ،31ص.385

((( الرشيــف املرتــى ،الشــايف ،ج ،2ص246؛ الســمعاين ،تفســر ،ج ،2ص46؛ البغــوي تفســر،
ج ،3ص69؛ ابــن عطيــة ،املحــرر ،ج ،2ص207؛ الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،12ص.377

((( الطــري ،جامــع البيــان ،ج ،10ص414-413 – 411؛ املاتريــدي ،تفســر ،ج ،3ص542؛
الســمعاين ،تفســر ،ج ،2ص46؛ البغــوي ،تفســر ،ج ،3ص69؛ ابن عطية ،املحــرر ،ج ،2ص207؛

الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،12ص.377

((( أبــو ســعيد اخلــدري :ســعد بــن مالــك بــن عبيــد النجــاري ،صحــايب جليــل مــن أصحــاب بيعــة
الرضــوان كثــر الروايــة عــن النبــي( ،)يــروي عــن عــي ( )وابــن عبــاس وغــره مــن الصحابــة

تــويف عــام 64هـــ .للمزيــد :ابن حيان ،الثقــات ،ج ،3ص150؛ الــدار قطني ،املؤتلــف ،ج ،3ص1214
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( :)إن منكــم مــن يقاتــل عــى تأويلــه كــا قاتلــت عــى تنزيلــه ،قــال :فقــام أبــو بكــر
وعمــر ،فقــال ال ولكنــه خاصــف النعــل وكان عــي خيصــف نعلــه) ((( .والقتــال عــى
التأويــل يعنــي وجــود انحــراف وارتــداد عــن املســار الــذي خطــه رســول اهلل ( )عنــد

نــزول القــرآن فلــم خيــر الرســول ( )بــأن املخالفــن هنــا هــم املرتــدون بعــده مــن
قبائــل العــرب.

ومــن اجلديــر باإلشــارة هنــا أن رســول اهلل ( )قــد أنــذر ً
قريشــا بأنــه ســوف

يقاتلهــم عــي ( )فعــن عــي ( )قــال :ســمعت رســول اهلل ( )يقــول« :يامعــر
قريــش ليبعثــن اهلل عليكــم رجـ ًـا امتحــن اهلل بــه اإليــان ،يــرب عــى الديــن ،فقــال أبــو

بكــر :أنــا هــو يارســول اهلل؟ قــال :ال ،فقــال عمــر :أنــا هــو يارســول اهلل؟ قــال :ال ،ولكنــه
خاصــف النعــل يف املســجد ،وكان ألقــى إىل عــي ( )نعلــه خيصفهــا»(((.

إال أن الــرازي يــرى أن مــن الرباهــن عــى عــدم اختصــاص هــذه اآليــة باألمــام عــي

( ،)أنــه مل يــأت اهلل بقــوة لــردع أيب بكــر وأتباعــه وإرجاعهــم إىل الديــن الصحيــح،
وبــا انــه مل حيصــل ذلــك فــإن منازعــة عــي ( )واغتصــاب حقــه ليســت ردة(((.

نقــول« :إن عليــا ( )مل تكــن لديــه القــوة الكافيــة ملواجهــة املوقــف ،ألنــه قــد

خــذل مــن قبــل أغلــب األ ّمــة ،لذلــك فإنــه فضــل الصــر رغــم شــدته وعظــم أمــره فقــد
((( ابــن أيب شــيبة ،املصنــف ،ج ،6ص367؛ ابــن حنبــل ،مســند ،ج ،17ص ،391الطحــاوي ،رشح
مشــكل اآلثــار ،ج ،10ص238؛ ابــن حيــان ،صحيــح ،ج ،15ص385؛ ابــن املغــازيل ،املناقــب،

ص106؛ القيــراين ،ذخــرة احلفــاظ ،ج ،1ص.510

((( ابــن أيب شــيبة ،املصنــف ،ج ،6ص367؛ ابــن حنبــل ،فضائــل ،ج ،2ص649؛ الرتمــذي ،ســنن،
ج ،4ص643؛ البــزاز ،املســند ،ج ،3ص118؛ احلاكــم ،املســتدرك ،ج ،2ص149؛ املفيــد ،تفســر،
ص180

((( الرازي،مفاتيح الغيب،ج،12ص.378
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ـت َأ ْرتَئِــي
ت ُدون ََهــا َث ْوب ـ ًاَ ،و َط َو ْيـ ُ
قــال يف خطبــة لــهَ « :ف َســدَ ْل ُ
ـت َعن َْهــا ك َْشــح ًا(((َ ،و َط ِف ْقـ ُ
َ َ
ـن َأ ْن َأ ُصـ َ
ـر َعـ َـى َها َتــا
ـاءَ ....ف َر َأ ْيـ ُ
َبـ ْ َ
ـت َأ َّن َّ
ـر َعـ َـى َطخْ َيــة َع ْم َيـ َ
الصـ ْ َ
ـول بِ َيــد َجـ َّـذ َاء ،أ ْو أ ْصـ ِ َ
َأ ْح َجــى»((( .وهبــذا فــإن أمــر املؤمنــن كان قــد اعلــن صــره حتــى ويل األمــر ،فظهــر

أمــر املرتديــن عــى ظاهــره ،فقاتلــوه وقــد عمــي عــى النــاس أمرهــم ،ومــا تصــدا احــدا
لقتاهلــم غــره فقــالَ « :ف َأ َنــا َف َقـ ْـأ ُت عيـ ِ ِ
ـن لِ َي ْجــرأ َع َل ْي َهــا َأ َحــدٌ َغ ْيـ ِـري»(((.
ـم َي ُكـ ْ
َْ َ
ـن ا ْلف ْتنَــةَ ،و َلـ ْ
وقــد علــق ابــن بطــة((( يف قتــال اإلمــام عــي ( )للمنحرفــن عنــه فقــال :فقــد علــم

العقــاء مــن املؤمنــن والعلــاء مــن أهــل التمييــز أن عل ًيــا ( )قاتــل يف خالفتــه أهــل

التأويــل الذيــن تأولــوا يف حروهبــم عليــه ومــن عنــده أخــذت األحــكام يف قتــال املتاولــن.
وقــد أخــره النبــي ( )أنــه ســيقاتل ثالثــة أصنــاف مــن املرتديــن أو املتأولــن

فقــال( :تقاتــل بعــدي الناكثــن والقاســطني واملارقــن)(((.

وهــذه األحاديــث تنبيــه وإخبــار مســبق لعــي ( )مــن قبــل الرســول ( )فلــم

خيــر النبــي ( )أحــدً ا مــن الصحابــة أنــه ســيقاتل مرتــدا أو متـ ً
ـأول إال عــي ( )فلــم
ر أبــا بكــر بأنــه ســيقاتل املرتديــن مــن العــرب أو
يــرد أو يثبــت أن الرســول ( )أخ ـ َ

مانعــي الــزكاة.

كشحا :مابني اخلارصة إىل الضلع اخللفي،للمزيد :الرساج ،اللباب ،ص.276
(((
ً
((( اإلمام عيل ،هنج البالغة ،ج ،1ص.31

((( اإلمــام عيل،هنــج البالغــة ،ج ،1ص182؛ النســائي ،الســنن الكــرى ،ج ،5ص165؛ ابــن

عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج ،42ص.472
((( ابن بطة ،اإلبانة الكربى،ج،8ص.219

((( ابــن أيب عاصــم ،الســنة ،ج ،2ص ،439البــزاز ،املســند ،ج ،2ص ،215الــدواليب ،الكنــى
واالســاء ،ج ،1ص360؛ الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج ،10ص91؛ الــدار قطنــي ،الســنن ،ج،5
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املفسرون وأثرهم يف إقصاء اإلمام علي ( )عن فضائله

ومــن األدلــة األخــرى يف إثبــات اختصــاص هــذه اآليــة بعــي ( )وأنــه ســيقاتل
ِ
ـن بِـ َ
ـون فقــد
ـم ُمنْت َِق ُمـ َ
املرتديــن مــا ورد يف تفســر قولــه تعــاىلَ  :فإِ َّمــا ن َْذ َه َبـ َّ
ـك َفإِ َّنــا من ُْهـ ْ

ورد عــن جابــر بــن عبــد اهلل((( أن الرســول ( )قــال :منهــم بعــي بــن أيب طالــب(((.

أيضــا عــن عــي ( )قــال بعــد تالوتــه لآليــة :قــد ذهــب نبيــه ( )وبقيــت
وورد ً

نقمتــه يف عــدوه((( .وكان ( )هــو األمــان واألداة والوســيلة التــي ردع اهلل هبــا أهــل
الضــال ووضحتــت الفتنــة بقتالــه واتضــح الضــال مــن اهلــدى فــكان هــو املوضــح

للنــاس الشــبهة بقتالــه ملــن ارتــد يف خالفتــه وكان مســرا ألمــور املســلمني بــا يتناســب
مــع كتــاب اهلل ،فقــد علــق املــاوردي عــى اآليــة فقــال :فإمــا نقبــض روحــك إلينــا فإنــا
منتقمــون مــن أمتــك فيــا أحدثــوا بعــدك(((.

وورد أيضــا عــن رســول اهلل ( )قــال فيمــن نزلــت هــذه اآليــة (فإ ّمــا نذهــب بــك)

قــال :نزلــت يف عــي بــن أيب طالــب ( )أنــه ينتقــم مــن الناكثني والقاســطني بعــدي(((.
((( جابــر بــن عبــداهلل بــن عمــرو االنصــاري مــن صغــار الصحابــة روى انــه شــهد 19غــزوة مــع

رســول اهلل ( )كان كثــر الروايــة عــن النبــي ( )وأهــل بيتــه ( )تــويف عــام 78هـــ يف املدينــة
للمزيــد :ابــن خيــاط ،الطبقــات،ص172؛ البخــاري ،التاريــخ الكبــر،ج،2ص207

((( الكــويف ،املناقــب،ج،2ص323؛ ابــن مردويــه ،املناقــب،ص319؛ املفيد،تفســر ،ص،180
احلســكاين ،شــواهد التبزيــل،ج ،2ص ،217ابــن املغــازيل ،املناقــب،ص344؛ ابــن عطيــة ،املحــرر

الوجيــز ،ج،5ص56؛ أبــو الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي ،ص117؛ النيســابوري ،غرائــب
القــرآن،ج،6ص93؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور،ج،7ص.380

((( ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص318؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل،ج ،2ص222؛ الســيوطي ،الــدر

املنثــور،ج ،7ص379؛ املتقــي اهلنــدي ،كنــز العــال،ج ،2ص501؛ الشــوكاين ،فتــح القديــر،ج،4

ص639؛ القنوجــي ،فتــح البيــان،ج12؛ ص357

((( املارودي ،الكشف والعيون ،ج ،5ص227

((( ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص319؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور ،ج7؛ ص377؛ القنــدوزي ،ينابيــع
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أيضــا أقــى اإلمــام عــي ( )منهــا ومل يذكــر
ورغــم هــذه األدلــة إال أن الــرازي ً

نزوهلــا واختصاصهــا يف عــي (.((()

ومــن األدلــة الثابتــه يف أن عليــا ( )هــو املخصــوص يف قتــال املرتديــن مــاورد

عــن عــي ( )يف قتالــه ألهــل البــرة قــال بعــد أن تــا اآليــة (ومــن يرتــد منكــم)....
واهلل مــا قوتــل أهــل هــذه اآليــة حتــى اليــوم(((.

وهــذا دليــل ٍ
كاف إلثبــات اختصــاص هــذه اآليــة بعــي ( )وإنــه املقاتــل

للمرتديــن وإنــه املنتقــم مــن أهــل الضــال بعــد الرســول ( )ولــو كان هنــاك أدنــى

دليــل ليثبــت اختصــاص أيب بكــر هبــذه اآليــة لعجــت بــه املصــادر و لقرعــت لــه طبــول
اإلعــام ليعطــى علــا ومركــزا ال يناقــش فيــه.

ثــم يســتمر الــرازي يف طــرح آراءه حــول اآليــة ليثبــت أهنــا يف أيب بكــر فقــال :فــإن

قالــوا :بــل كان قتالــه (يعنــي عل ًيــا) مــع أهــل الــردة ألن كل مــن نازعــه يف اإلمــارة كان
مرتــدا قلنــا :هــذا باطــل مــن وجهــن :األول :اســم املرتــد إنــا يتنــاول مــن كان تــاركا
للرشائــع اإلســامية والقــوم الذيــن نازعــوا عل ًيــا مــا كانــوا كذلــك يف الظاهــر ...والثاين:

إنــه لــوكان كل مــن نازعــه يف اإلمامــة كان مرتــدً ا لــزم يف أيب بكــر ويف قومــه أن يكونــوا

مرتديــن ،ولــو كان كذلــك لوجــب بحكــم ظاهــر اآليــة أن يــأيت اهلل بقــوم يقهروهنــم
ويردوهنــم إىل الديــن الصحيــح ،وملــا مل يوجــد ذلــك علمنــا ان منازعــة عــي ( )يف

اإلمامــة التكــون ردة وإذا مل تكــن ردة ،مل يمكــن حمــل اآليــة عــى عــي ،الهنــا نازلــة فيمــن
املودة ،ج ،2ص.239

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،27ص.634

((( املفيــد ،اإلفصــاح،ص125؛ الرشيــف املرتــى ،الشــايف،ج،4ص43؛ الطــويس ،التبيــان،
ج،3ص.556
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حيــارب املرتديــن(((.
حيــاول الــرازي أن يفنــد فكــرة أو عقيــدة يف االصــل هــو متبنيهــا ،فهــو يتناقــض مــع

نفســه ألنــه يــرى منازعــة عــي ( )يف إمامتــه ليســت ردة ،بينــا مــن رفض بيعــة أيب بكر
ومل يـ ِ
ـؤد إليــه الــزكاة ألنــه كان يــرى هنــاك مــن هــو أوىل منــه باألمــر ليدفعهــا إليــه مرتــدً ا
وتــاركًا لرشائــع اإلســام ،ولــو انــا رجعنــا إىل اآليــات القرآنيــة التــي انــذرت األ ّمــة مــن

ـلم موحــدً ا ،فقولــه
الــردة لوجدناهــا رصحيــة يف ذلــك وهــي ختاطــب قو ًمــا ممــن كان مسـ ً
ِ
ِ ِ
ـول َقــدْ َخ َلـ ْ ِ
م َّمــدٌ إِالَّ َر ُسـ ٌ
ـم
الر ُسـ ُـل َأ َف ـإِ ْن مـ َ
﴿ومــا ُ َ
ـت مـ ْ
تعــاىل َ
ـات َأ ْو ُقتـ َـل ا ْن َق َل ْب ُتـ ْ
ـن َق ْبلــه ُّ
ـم (((﴾...كذلــك اآليــة املعنيــة يف البحــث فــإن اهلل خيــر هبــا نبيــه ( )أنــه
َعــى َأ ْعقابِ ُكـ ْ
ِ
ـن ِدين ِ ِه﴾(((.فاخلطــاب موجــه إىل
ـم َعـ ْ
﴿مـ ْ
ـن َي ْر َتــدَّ منْ ُكـ ْ
ســرتد مــن أمتــه قــوم لقولــه تعــاىل َ
الصحابــة كــا أوردنــاه ســال ًفا عنــد بحــث غــزوة أحــد فــإن مــن ارتــد وانقلــب يف غــزوة
احــد هــم كبــار الصحابــة وكان اخلطــاب موجــه إليهــم وهــو مقســوم عــى وضعتــن

فهــو خيربهــم باالنقــاب إن مــات أو قتــل وهــو نذيــر هلــم باالنقــاب بعــد حصــول
أحــد األمريــن ألنــه قــد وقــع منهــم االرتــداد واالهنــزام والرجــوع إىل دينهــم األول ،ألن
هنــاك مــن طلــب األمــان للعــودة إىل ديــن قريــش ،فــكان هــذا حمــض االرتــداد.

فضــا عــن هــذا فــإن هنــاك أحاديــث رويــت عــن رســول اهلل ( )ختــر األ ّمــة بــل

ختــر أصحابــه أهنــم قــد يرتــدون بعــده فقــال« :لريفعــن يل نــاس مــن أصحــايب حتــى إذا
رأيتهــم ورأوين احتجبــوا دينــي فألقولــن :أي رب أصحــايب أصحــايب فيقــال :إنــك ال

تــدري مــا أحدثــوا بعــدك إن هــؤالء مل يزالــوا مرتديــن عــى أعقاهبــم منــذ فارقتهــم»(((.
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص379
((( ال عمران.144 ،
((( املائدة.54 ،

((( معمــر ،اجلامــع ،ج ،11ص407؛ ابــن املبــارك ،الزهــد ،ج ،2ص121؛ الطيالــي ،مســند،
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وهنــا يتضــح اإلنــذار واإلخبــار بوقــوع األحــداث والتغيــر مــن قبــل األصحــاب ولــو

كان هنــاك خطــر كبــر مــن قبــل املرتديــن ألنــذر بــه الرســول ( )وألخــر بــه ولعمــل

عــى إعــداد األ ّمــة للتصــدي لــه ،لكنــه كان يعلــم بــا هــو أكــر مــن ذلــك وهــو التغيــر
واألحــداث بعــد وفاتــه ،وإضاف ـ ًة حلديــث الرســول ( )فقــد ورد عــن اإلمــام عــي

( )مــا يؤكــد ردة الصحابــة بعــد رســول اهلل ( )فقــد قــال يف خطبــة لــه( :حتــى
إذا قبــض اهلل رســوله ( )رجــع قــوم عــى االعقــاب ،غالتهــم الســبل ،واتكلــوا

الوالئــج ووصلــوا غــر الرحــم وهجــروا الســبب الــذي امــروا بمودتــه ونقلــوا البنــاء

عــى رس أساســه فبنــوه يف غــر موضعــه)(((.

وقــد علــق ابــن أيب احلديــد((( .عــى هــذه اخلطبــة فقــال :تركــوا ماكانــوا عليــه

واحلكهــم اختــاف اآلراء واألهــواء ،ووصلــوا غــر الرحــم أي غــر رحــم الرســول

( )وهجــروا البيــت يعنــي أهــل البيــت (.)

وفضــا عــن هــذا ،فقــد أوردنــا أن رســول اهلل ( )قــد أخــر ً
قريشــا أن عل ًيــا

ســيقاتلهم بعــد تغيريهــم لرشائــع دينــه وثوابتــه فــكان األليــق أن تكــون يف عــي وليــس يف
أيب بكــر كــا يراهــا الــرازي كذلــك فــإن عليــا ( )يــرى أن القــوم قــد رجعــوا وارتــدوا

بغصبهــم حقــه وحــق أهــل بيــت النبــوة ،فــكان االرتــداد املخــر بــه مــن قبــل النبــي ()

متمثـ ًـا بأرتدادهــم عــن أهــل بيتــه ( )وعــن اخلــط الــذي رســمه إليهــم قبيــل وفاتــه(((.

ج ،4ص362؛ ابــن محــاد ،الفتــن ،ج ،1ص87؛ ابــن أيب شــينية ،املصنــف ،ج ،1ص163؛ ابــن

راهويــه ،املســند ،ج ،1ص379؛ الطــري ،جامــع البيــان ،ج ،7ص94؛ ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج،4
ص1254؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،3ص.126

((( اإلمام عيل ،هنج البالغة

((( ابن أيب احلديد ،رشح النهج ،ج ،9ص.132

((( وهذا متمثل بتبلغه يف يوم الغدير وأخذه البيعة من املسلمني وسنوضحه يف حمله.
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ويــرى الــرازي فيــه رأ ًيــا آخــر أنــه حتــى وإن افرتضنــا أن عل ًيــا قاتــل املرتديــن ،إال

ـي
أن أبــا بكــر كان قتالــه للمرتديــن أكثــر نــرة لإلســام ألنــه كان يف وقــت ضعــف وعـ ٌ
يف وقــت قــوة(((.
إن القــرآن الكريــم مل خياطــب رســول اهلل ( )ليبــن لــه قــوة األجــر يف احلــاالت

التــي يكــون فيهــا القتــال ،وإنــا وضــح لــه حالــة واحــدة وهــي االرتــداد ،وبصفــات
واحــدة ملــن يقاتلهــم وتلــك الصفــات ال يمكــن أن تكــون يف شــخص عــى وجــه االرض

اال يف عــي ( )كذلــك اإلخبــار الواقــع مــن قبــل الرســول لــه ،يثبــت أن عل ًيــا هــو
املخصــوص ،كذلــك لــو كان رســول اهلل ( )يعلــم بخطــورة املرتديــن ليجهــز هلــم
جيشــا لقتاهلــم ،خصوصــا إذا علمنــا أنــه قــد ظهــرت بوادرهــم يف عهــده((( ،لكنــه ()

ـرا عــى إنفاذهــا فلــو
مــاكان مهتـ ًـا ألمرهــم بــل إنــه جهــز محلــة لقتــال الــروم وكان مـ ًّ
كان أمــر املرتديــن لــه أمهيــة وخطــورة كبــرة ألنفــذ تلــك احلملــة هلــم أو جلهزهــم للقتــال
بدفــع ذلــك اخلطــر ،كذلــك فــإن الرســول ( )كان قــد أخــر اإلمــام ( )بأمهيــة

قتالــه للطوائــف الثالثــة التــي يقاتلهــا فــكان هــو املصــداق ،كذلــك فــإن قتــال اإلمــام
( )للمرتديــن خــال عهــده ،كان أكثــر خطــورة ألنــه قــد اشــتبه األمــر عــى املســلمني
ولــو أنــه مــا قاتلهــم لــكان هــذا األمــر ســببا يف التعتيــم عــى احلــق وعــدم وضوحــه إىل
اآلن ،وكــا أرشنــا إنــه مل جيــرأ عليهــا أحــدٌ إال هــو فقــد فقــأ عــن الفتنــة وأوضــح احلق من

الضــال ،كذلــك بــا أن عليــا ( )هــو املصــداق فيهــا ،فــا أمهيــة للقــوة والضعــف
ألنــه كان مصداقــا فيكفــي هــذا األمــر فضيلــة ومنقبــة كبــرة.

وبعــد هــذا يــورد الــرازي أحاديــث يبــن فيهــا أن أبــا بكــر هــو املوصــوف بــأن اهلل
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص.382

((( ابــن هشــام ،الســرة النبويــة ،ج ،2ص600؛ البيهقــي ،دالئــل النبــوة ،ج ،5ص331؛ الكالعــي،
االكتفــاء ،ج ،2ص.29
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حيبــه وراضيــا عنــه حســب اآليــة فذكــر عــن رســول اهلل ( )أنــه قــال« :إن اهلل يتجــى

ـب اهلل شــيئا يف صــدري إال وصبــه يف
للنــاس عامــة ويتجــى أليب بكــر خاصــة» و«مــا صـ ّ
صــدر أيب بكــر»(((.

ويقــول الــرازي :كل هــذا يــدل عــى أنــه كان حيب اهلل ورســوله وحيبه اهلل ورســوله

(((

وبعــد التدقيــق يف احلديثــن أعــاه تبــن أهنــا مــن خــر اآلحــاد ً
أول ألنــه روي فقــط عــن

ـرو عــن غــره((( ،كذلــك فــإن احلديــث األول ضعيف
جابــر بــن عبــداهلل األنصــاري ومل يـ َ
وعــد مــن املوضوعــات الباطلــة((( .أمــا احلديــث الثــاين فهــو أيضــا موضــوع وقــد رصح
بذلــك أكابر علــاء املســلمني(((.

وخالصــة القــول إن حماولــة الــرازي يف إثبــات أولويــة أيب بكــر بآيــة الــردة وإنــه

املخصــوص هبــا ال تصمــد أمــام النقــد والبحــث املوضوعــي وإهنــا مــن الفضائــل التــي

خصــت أمــر املؤمنــن ( )وقــد أوردناهــا يف املبحــث الــذي خيــص أثــره يف اجلهــاد يف
املرحلــة املدنيــة ،ألننــا نــرى أن ســرة اإلمــام عــي ( )وحروبــه هــي امتــداد لدعــوة

النبــي ( )وســرته ورســالته وإن مــا قــام بــه عــي ( )هــو بأمــر وإخبــار مــن قبــل

الرســول ( )فهــو مكمــل لســرة النبــوة الطاهــرة.
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص.381
((( املصدر نفسه ،ج ،12ص181

((( الدارقطنــي ،رؤيــة اهلل ،ص160؛ املخلــص ،املخلصيــات ،ج ،4ص20؛ احلاكــم ،املســتدرك،
ج ،3ص83؛ أبــو نعيــم ،حليــة األوليــاء ،ج ،5ص.11

((( ابــن عــدي ،الكامــل ،ج ،6ص370؛ القيــراين ،التذكــرة ،ص76؛ ابــن اجلــوزي ،املوضوعــات،
ج ،1ص305؛ الســيوطي ،الآللــئ ،ج ،1ص.263

((( ابــن اجلــوزي ،املوضوعــات ،ج ،1ص319؛ أبــو حفــص ،املغنــى ،ص147؛ الطيبــي ،اخلالصــة،
ص97؛ الفــروز آبــادي ،الرســالة ،ص2؛ الشــوكاين ،الفوائــد املجموعــة ،ص335؛ العجلــوين،

كشــف اخلفــاء ،ج ،2ص516؛ القــاري ،املوضوعــات الكــرى ،ص.476

الفصل الثالث
الرازي وأثره يف إقصاء
اإلمام علي ()
عن اخلالفة وإمامة األمة

تعــد مســألة اخلالفــة واإلمامــة((( واالختــاف فيهــا مــن أكثــر املســائل التــي تنــازع

املســلمون حوهلــا وأصبــح هــذا األمــر ســببا ليصبحــوا فرقــا ومذاهــب متعــددة وكل كان

لــه آراؤه اخلاصــة فيهــا مــن حيــث فكــرة اخلالفــة وشــخص اخلليفــة وقــد خلــص لنــا
الشهرســتاين((( هــذا االختــاف بقولــه( :وأعظــم خــاف بــن األ ّمــة خــاف اإلمامــة إذ

مــا ُسـ ّـل ســيف يف اإلســام عــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا ُســل عــى اإلمامــة يف كل زمــان).
حمصــورا يف جانــب أو جمــال معــن مــن العلــوم اإلســامية
ومل يكــن هــذا النــزاع
ً

كاملصنفــات العقديــة واألصوليــة و إنــا تعــدى ليدخــل إىل ســائر العلــوم األخــرى وقــد

كان التفســر أحــد أهــم تلــك العلــوم ملــا تضمنــه القــرآن الكريــم مــن آيــات تــدل عــى
اإلمامــة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة وأخــذ املفــرون جيــرون النــار إىل قرصهــم

فــكل مفــر جيعــل مــن تلــك اآليــات حجــة لصحــة معتقــده يف الشــخص الــذي يــراه

إما ًمــا فينســبها لــه ويقــي غــره عنهــا ولعــل ســائل يســأل فيقــول هــل هنــاك آيــات
رصحيــة يف إمامــة عــي ( )ليقــى عنهــا فلــم يذكــر اســمه جل ًيــا ومل تــرد تفاصيــل

كافيــة عــن اثبــات هــذا يف القــرآن فنقــول :إن أركان الديــن مل تفصــل كاملــة بآيــات القرآن

وإنــا جــاء هبــا عا ًمــا مثــل الصــاة والصيام واحلــج والــزكاة وغريهــا وإنــا ُوكِّل أمرها إىل
((( اخلالفــة واإلمامــة :تشــر أغلــب املصــادر اللغويــة والعقديــة إىل أن اخلليفــة واإلمــام واحــد ،إال ان
بينهــا فرقــا هــو :أن اخلليفــة مــن اســتخلف باألمــر مــكان مــن كان ،أمــا اإلمــام :فمأخــوذ مــن التقــدم،

فهــو املتقــدم فيــا يقتــي ،وجــوب االقتــداء بغــره ،وفــرض طاعتــه فيــا تقــدم فيه.وقــد عرفــت اإلمامــة
بعــدة تعريفــات متقاربــة فقــد عرفهــا املــاوردي :مو ُضو َع ـ ٌة ِل َل َفـ ِـة النُّبــو ِة ِف ِحراسـ ِـة الدِّ يـ ِ ِ
اسـ ِـة
ُ َّ
َْ
ـن َوس َي َ
َ َ
الدُّ ْن َيــا :وعرفهــا االجيــي :هــي خالفــة الرســول ( )يف إقامــة الديــن بحيــث جيــب اتباعــه عــى كافــة
األمة.وتــرى الشــيعة بــأن اإلمــام ال يكــون إال معصومــا عــن اخلطــأ وأنــه موجــود يف كل زمــان حيتــج
بــه اهلل عــى خلقــه .للمزيــد :العســكري ،الفــروق اللغويــة ،ص222؛ املــاوردي ،األحــكام الســلطانية،

ج ،1ص15؛ املفيــد ،أوائــل املقــاالت ،ص40؛ االجيــي ،املواقــف،ج ،3ص.574

((( امللل والنحل ،ج،1ص.22
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وخاصــا
الرســول ( )ليوضحهــا ألمتــه وقــد كانــت اإلمامــة ممــا نــزل بــه القــرآن عا ًمــا
ً
أي فكــرة اإلمامــة وشــخص اإلمــام فمنهــا مــا كان اإلمــام عــي ( )ســب ًبا يف نزولــه
إلثبــات إمامتــه وخالفتــه للرســول ( ،)وقــد أخــر النبــي ( )أمتــه هبــذا وبعضهــا

ايضــا.
محــل صفتــه ( )فذكــر النبــي ( )األحاديــث الرصحيــة لينبــه أمتــه إىل ذلــك ً
كذلــك كانــت هنــاك آيــات عامــة ليــس هلــا ارتبــاط باخلالفــة لكــن مــا دار مــن

ً
دليــا عــى إمامتــه ( )فــكان ( )خياطــب املســلمني
أحــداث عنــد تبليغهــا كان

بصــورة رصحيــة وعلنيــه لينبههــم عــى امامــة عــي ( )وإنــه اخلليفــة مــن بعــده لتكــون

و َمــا
حجتــه عليهــم واضحــة ألن كالمــه ترمجــان لكتــاب اهلل (عــز وجــل) لقولــه تعــاىلَ :
(((
َينْطِـ ُـق َعـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َفخُ ـ ُـذو ُه َو َما
ـي ُي َ
وحــى وقولــهَ :و َمــا آتَاك ُُم َّ
ـن َْالـ َـوى إِ ْن ُهـ َـو إِ َّل َو ْحـ ٌ
ـم َعنْـ ُه َفا ْنت َُهــوا َوا َّت ُقــوا اهلل إِ َّن اهلل َشـ ِـديدُ ا ْل ِع َقـ ِ
ـاب  (((فــكان تبليغــه الرســايل املتعلــق
َنَا ُكـ ْ
باإلمامــة شــأنه شــأن التبليــغ باألمــور األخــرى مــن الرســالة وقــد أورد املؤرخــون
وك ّتــاب الســرة كيفيــة تعامــل الرســول ( )مــع كثــر مــن األخبــار واألحاديــث التــي

أطلقهــا لتثبــت إمامتــه (.)

أمــا عــن موقــف الــرازي ،مــن اإلمامــة فقــد حظيــت باهتــام كبــر مــن قبلــه فتنــاول

ـرا مــن مباحثهــا وكان تركيــزه عــى مــا يتعلــق بإمامــة أمــر املؤمنــن ( )فــكان
كثـ ً
مرتبصــا ملــا يــدل عــى إمامتــه ( )فتــارة يقصيــه عــن اآليــة الرصحيــة والعامــة وتــارة
ً
يقصيــه عــن احلديــث أو املوقــف النبــوي الــدال عــى إمامتــه ويكــون أســلوبه باإلقصــاء

ـارشا وأخــرى ملتو ًيــا وهــذا مــا ســنوضحه خــال الفصــل.
تــارة مبـ ً

((( النجم.4-3:
((( احلرش.7-

املبحث األول
مواقف الرسول ( )املرتبطة بالتبليغ الدالة على إمامته ()
بــا أن النبــي األكــرم ( )ال ينطــق عــن اهلــوى وإنــا ذلــك وحــي مــن اهلل فــإن

أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه تعــد أمــرا واجــب الطاعــة ولــه مــن احلجيــة مــا يقابــل حجــة
القــرآن داللــة وأحاديثــه ( )فيــا خيــص اإلمامــة هــي اثبــات إلمامــة عــي بــن أيب

طالــب ( )اذ كان ( )مبل ًغــا ألمتــه عــن طريــق تلــك املواقــف بإمامــة عــي ()
وأحقيتــه باخلالفــة دون غــره مــن الصحابــة ويف بعضهــا كان معلنًــا أنــه ( )اإلمــام
واخلليفــة مــن بعــده ( )فكانــت تلــك املواقــف متثــل جان ًبــا مهـ ًـا إلثبــات األحقيــة

وإبطــال النظريــات املخالفــة خلــط القــرآن والنبــوة وقــد اقــرن ارتبــاط تلــك املواقــف

ـورا مهـ ًـا إىل
باآليــات القرآنيــة مــن حيــث التبليــغ أو االنــذار فكانــت امامتــه ( )حمـ ً

جانــب اآليــة التــي تنــزل عــى النبــي األكــرم (^) ومــن أهــم تلــك األحــداث واملواقــف

التــي دلــت عــى إمامتــه وأقصــاه الــرازي عنهــا هــي:

ً
ري َت َك ال ْق َرب َ
وأ ْن ِذ ْر َع ِش َ
أول :انذار الرسول ( )لعشريته ونزول قولهَ :
ني
َْ ِ
َ

(((

لعــل ســائل يســأل أو يســتنكر إدراج هــذه احلادثــة واآليــة ضمــن اآليــات الرصحيــة

يف اإلمامــة مــع أهنــا آي ـ ٌة أمــر اهلل هبــا نبيــه ( )أن يبلــغ عشــرته وينذرهــم فاجلــواب:
إن احلادثــة املرتبطــة بنــزول هــذه اآليــة مــن األدلــة الرصحيــة يف إمامــة عــي ( )إذ

((( الشعراء .214-
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أفصــح رســول اهلل ( )فيهــا عــن التبليــغ والدعــوة إىل اإلقــرار بإمامــة عــي ()

شــأنه شــأن اإلقــرار بالتوحيــد والنبــوة.

وقبــل اخلــوض يف هــذه احلادثــة البــد مــن إيــراد موقــف الــرازي مــن هــذه احلادثــة

واآليــة فعنــد تفســره لآليــة يذكــر ســبب نزوهلــا كــا ورد يف كتــب الســرة والتاريــخ
والتفســر لكنــه اكتفــى بذكــر ســبب النــزول مــن دون أن يذكــر احلادثــة كاملــة وإنــا

قطــع مــا يتعلــق منهــا باإلمــام عــي (.)

فذكــر تبليــغ النبــي ( )لعشــرته مقطو ًعــا ومل يكملــه إذ قولــه ( :)إين نذيــر

لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد ((( .دون أن يكمــل التبليــغ الرشيــف ويتضــح لنــا مــن
أســلوب الــرازي هنــا هــو التعمــد يف قطــع اخلــر ،ألنــه عــى مايبــدو مل يكــن راغبــا يف

الوقــوع باإلحــراج ،بإيــراد اخلــر كامــا والــرد عليــه بالنفــي ،أو يفعــل كــا فعلهــا غــره
بقوهلــم عنــد الوصــول إىل قــول رســول اهلل يف عــي ( )وقــال :كــذا كــذا.(((..

ولعلــه مل يقــدم عــى إيــراد قــول رســول اهلل ( )ألنــه حديــث نبــوي رصيــح،

فاآليــة القرآنيــة يســتطيع أن يؤوهلــا برأيــه فيبعدهــا عــن معناهــا ثــم يقــي أمــر املؤمنــن

( )عنهــا أمــا احلديــث فــا يكــون مــن الســهل التالعــب بــه ألنــه رصيــح وخمصــص.
وهنــا خالــف الــرازي مــن ســبقه ومــن حلقــه مــن املفرسيــن وكتــاب الســرة ألن

أغلبهــم أورد احلادثــة كاملــة وأوردوا دعــوة النبــي ( )لعشــرته املقربــن لطاعــة عــي
ابــن أيب طالــب ( )بعــد أن أحجمــوا عــن إجابــة دعوتــه ،فقــد ورد عــن ابــن عبــاس
مســندً ا إىل عــي ابــن أيب طالب:انــه مجــع بنــي عبــد املطلــب وصنــع هلــم طعامــا ثــم قــال

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،24ص.536
((( فعــل هــذا الكثــر مــن الذيــن تعمــدوا اقصــاء أمــر املؤمنــن ( )وأخفــوا فضائلــه أمثــال
الطــري ،جامــع البيــان ،ج ،19ص410؛ ابــن كثــر ،تفســر ،ج ،6ص.169
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( )هلــم« :إين قــد جئتكــم بخــري الدنيــا واآلخــرة وقــد أمــرين اهلل ان أدعــوا إليــه،
فإيكــم يــؤازرين عــى أمــري هــذا؟ ويكــون أخــي وويص وخليفتــي فيكــم فاســمعوا لــه

وأطيعــوا فســكت القــوم وأعــاد ذلــك ثال ًثــا كل ذلــك يســكت القــوم ويقــول عــي :أنــا
فقــال ( :)هــذا أخــي وويص وخليفتــي فيكــم فقــام القــوم وهــم يضحكــون ويقولــون

أليب طالــب أطــع ابنــك فقــد أمــر عليــك»(((.

وهــذا اخلــر متفــق عليــه عنــد املفرسيــن واملحدثــن كــا أوردنــا لكــن الفخــر الــرازي

مل يأبــه لذلــك االتفــاق فاقــى أمــر املؤمنــن ( )عــن فضيلــة وحجــة ودليــل قاطــع

عــى اإلمامــة واخلالفــة التــي نصبــه هبــا اهلل ورســوله وقــد اشــهد عــى ذلــك التنصيــب
بنــي عبــد املطلــب ليكــون حجــة عليهــم ً
أول كــي ال حيتــج حمتــج بالقرابــة والنســب ألنــه

قــد أمــره ونصبــه حتــى عــى والــده أيب طالــب وســائر أعاممــه رغــم صغــر ســنه وعــى
الرغــم مــن كــون الدعــوة يف بدايــة أمرهــا ومل تكتمــل دعــوة الرســول ( )فهــذا يقودنــا
إىل أن الدعــوة إىل اإلمامــة وتنصيــب اخلليفــة جــاء مقرتنــا مــع الدعــوة إىل توحيــد اهلل
واإلقــرار بنبــوة حممــد ( )ملاهلــا مــن أمهيــة ورضورة يف ســر الرســالة وإرســاء قواعــد

((( ابــن حنبــل ،فضائــل الصحابــة ،ج،1ىــص650؛ النســائي ،خصائــص ،ص84؛ الطــري،
تاريــخ ،ج ،2ص63؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،7ص172؛ ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج،9
ص2827؛ اخلصيبــي ،اهلدايــة الكــرى ،ص48؛ الفــرات ،تفســر ،ص302؛ الرشيــف املرتــى،

الشــايف،ج،2ص77؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص486؛ ابــن مردويــه ،املناقــب،ص290؛
البغــوي ،تفســر،ج ،3ص ،479اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص ،8ابــن أيب احلديــد ،رشح النهــج،ج،13

ص211؛ أبــو الفــداء ،املختــر ،ج ،1ص116؛ اخلــازن ،تفســر ،ج،3ص ،333النعــاين،
اللبــاب،ج ،15ص93؛ اهليثمــي ،غايــة املقصــد،ج،3ص362؛ الباعــوين ،جواهــر املطالــب ،ج،1

ص80؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور،ج ،6ص628؛ اهلنــدي ،كنــز العــال ،ج ،13ص133؛ احللبــي،
الســرة النبويــة،ج ،1ص406؛ العصامــي ،ســمط النجــوم،ج،3ص .34وقــد ورد اخلــر بصيــغ
خمتلفــة لكــن مجيعهــا تشــر إىل املعنــى نفســه يف الوصايــة والــوزارة واخلالفــة.
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اإلســام .كذلــك تكــرار النبــي ( )لقولــه ثــاث مــرات يــدل عــى تأكيــده هلــذا األمــر

لريســخ يف األذهــان ويبقــى دائــا يف تفكريهــم ال ينســونه.

ثاني��ا :موقف الن�بي عند تبليغ قول��ه تعاىل َ
ب َ
ً
��را َء ٌة ِم َن اهلل َو َر ُس��و ِل ِه ِإ َل
ُْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َّال ِذين َع َ
كني.(((
اه ْدت ِمن الشِ��ر ِ
إن هــذه اآليــة املباركــة ال خيتــص نزوهلــا والمعناهــا باإلمامــة أو اخلالفــة ،ألهنــا

إعــان مــن اهلل بالــراءة مــن املرشكــن فــا ربــط بــن هــذا اإلعــان وموضوعــة اإلمامــة
إال أن احلادثــة التــي اقرتنــت مــع تبليــغ هــذه اآليــة إىل املســلمني كانــت إشــارة وتنبيــه

عــى إمامــة عــي ( )وخالفتــه ،وإنــه أحــق النــاس هبــا بــا منــازع بــل إن رســول اهلل

( )قــد فعــل مــع عــي ( )يف أمــر تبليــغ هــذه اآليــة مــا يقطــع بــه الطريــق امــام
الذيــن يف قلوهبــم مــرض فــكان فعلــه حجــة دامغــة عليهــم ،ألن االعتقــاد يكــون إمــا

بنــص قــراين أو ســنة نبويــة ،ومــا فعلــه رســول اهلل ( )عنــد تبليــغ هــذه اآليــة هــو بيــان
رصيــح لألمــة يدعوهــم فيــه إىل االلتــزام بإمامــة عــي ( )الــذي أصبــح بعــد نــزول

اآليــة هــو حمــور الربــط بــن النبــي واأل ّمــة.

امــا عــن الــرازي وموقفــه مــن هــذه اآليــة ومــا حــدث بعــد نزوهلــا فهــو يــورد أن

رســول اهلل ( )جعــل أبــا بكــر أمــرا عــى احلــج يف ســنة 9هـــ631/م وهــي الســنة
التــي نزلــت فيهــا اآليــة «فلــا نزلــت هــذه الســورة أمــر عل ًيــا أن يذهــب إىل أهــل املوســم

ليقرأهــا عليهــم فقيــل لــه بعثــت هبــا أبــا بكــر فقــال :اليــؤدي عنــي إال رجــل منــي ،فلــا
دنــا عــي ( )ســمع أبــو بكــر صــوت الرغــاء فوقــف وقــال :هــذا رغــاء ناقــة رســول

اهلل ( )فلــا حلقــه قــال :أمــر أم مأمــور قــال :مأمــور ثــم ســاروا فلــا كان قبــل الرتويــة

((( التوبة .1-
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خطــب أبــو بكــر وحدثهــم عــن مناســكهم وقــام عــي يــوم النحــر»(((.
وهنا عدة مالحظات حول طريقة أو أسلوب الرازي يف إيراد اخلرب.
إن اآليــة أرســلها رســول اهلل ( )مــع أيب بكــر ليبلغهــا للمســلمني عنــد وصولــه إىل

مكــة ثــم نــزل عليــه الوحــي يأمــره أن يمنــع أبــا بكــر عــن تبليغهــا ويرســل عليــا ( )ليبلغهــا
مكانــه((( ،وهــذا مــاورد عنــد املســلمني لكــن الــرازي يذكــر أن رســول اهلل ( )أرســلها

مبــارشة مــع عــي ( )مــن دون أن يرســلها مــع أيب بكــر ويــرى الباحــث أن الــرازي يبتغــي
مــن وراء هــذا أال يذكــر منــع الرســول أليب بكــر مــن تبليغهــا ،ألنــه يــرى يف هــذا منقصــة ملقــام

أيب بكــر كــا أنــه يــرى يف هــذا رفعــا ملقــام عــي ( )عــى مقــام أيب بكــر وفيــه حجــة عــى
عــدم صحــة خالفــة أيب بكــر وحجــة عــى أنــه ( )أوىل بالنبــي( )لقرابتــه منــه.

رجــوع أيب بكــر إىل رســول اهلل ( )لالســتعالم عــن ســبب إرســال عــي ()

ليبلغهــا دونــه وقــد وصــل إىل (ذي احلليفــة)(((((( ،وهــذا مــامل يذكــره الــرازي ليجعلهــا
مســألة عاديــة ليــس هلــا أمهيــة إال أن أبــا بكــر قــد رجــع ألنــه كــا يــرى الباحــث قــد وجــد

يف ذلــك األمــر خســارة لــرف كبــر ومنقبــة عظيمــة وإشــارة ملنصــب الواليــة واإلمامــة
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،15ص.523

((( مقاتــل ،تفســر،ج ،2ص154؛ الطــري ،جامع البيان ،ج ،14ص108؛ املاتريدي ،تفســر،ج،5

ص287؛ ابــن أيب زمنــن ،تفســر ،ج ،2ص193؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيان،ج،5ص8؛الواحــدي،
التفســر الوســيط،ج،2ص478؛ ابــن اجلــوزي ،زاد امليــر ،ج،2ص232؛ الســيوطي ،الــدار
املنثــور،ج،4ص.124

((( مقاتــل ،تفســر،ج ،5ص249؛ الطــري ،جامــع البيــان ،ج،14ص109؛ الثعلبــي ،الكشــف
والبيــان،ج،5ص8؛ ابــن حبــان ،الســرة النبويــة ،ج ،1ص347؛ابــن حــزم ،جوامــع الســرة،

ص198؛البيهقــي ،دالئــل النبــوة،ج،3ص.397

((( ذي احلليفــة ،ميقــات أهــل املدينــة عــى بعــد ســتة اميــال منهــا للمزيــد :املقــديس ،احســن

التقاســيم،ج،1ص78؛ البكــري ،معجــم مــا اســتعجم،ج،3ص.954
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فرجــع مســتعلام مــن رســول اهلل ( )عــن ســبب ارجاعــه.

ومل يكتـ ِ
ـف الــرازي بالتالعــب يف إيــراد اخلــر وإنــا أخــذ يعلــل الســبب الــذي مــن

أجلــه بعــث الرســول ( )عل ًيــا ( )للتبليــغ مــن دون أيب بكــر فهــو يــرى :أن عــادة

العــرب أن اليتــوىل تقريــر العهــود ونقضهــا إال رجــل مــن االقــارب فلــو تــواله أبــو بكــر
جلــاز أن يقولوا:هــذا خــاف مــا نعــرف فينــا مــن نقــض العهــود فربــا مل يقبلــوا فأزحيــت

علتهــم بتوليــه ذلــك عل ًيــا ( )وملــا خــص أبــا بكــر ( )بتوليــه أمــر املوســم خــص
عل ًيــا هبــذا التبليــغ تطيبــا للقلــوب ورعايــة للجوانــب(((.

وأيضــا يــرى أن قــول رســول اهلل (( )اليبلــغ عنــي إال أنــا أو رجــل منــي) مــا
ً

هــو إال مصــداق ملــا اعتــادت عليــه العــرب فــا حيــل عقــد العهــد أو نقضــه اال مــن ســيد

القــوم أو مــن رجــل مــن أقاربــه املقربــن كاألخ أو العــم فلهــذا قــال النبــي( )ذلــك(((.
وهنا البد من النظر يف:
إن اآليــة القرآنيــة جــاءت لالعــان عــن الــراءة ممــن نقضــوا العهــود واملواثيــق مــن

املشــركني وإن إرســال اإلمــام عــي ( )لتبليغهــا ال يعنــي أن رســول اهلل قــد عامــل

العــرب بعاداهتــم يف نقــض العهــد أو عقــده ألنــه ( )كان قــد أرســل أبــا بكــر ليبلغهــا
ً
أول ثــم نــزل عليــه الوحــي يأمــره بإرســال عــي ( )فقــال الرســول ( )مــا قالــه يف

ســبب اإلرجــاع فهــل هــذا يــدل عــى أن رســول اهلل ( )كان اليعلــم تقاليــد اجلزيــرة
العربيــة وقواعدهــا يف عقــد العهــد ونقضــه حتــى نــزل عليــه الوحــي يعلمــه ذلــك فــإن
وافقنــا عــى قــول الــرازي يكــن ذلــك جهــل مــن رســول اهلل ( )وقصــور يف التعامــل

وخطــأ يف سياســته وحاشــا أن يصــدر ذلــك عــن رســول اهلل (.)
((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج ،15ص.523
((( املصدر نفسه،ج،15ص.524

الفصل الثالث :الرازي وأثره يف إقصاء اإلمام علي  عن اخلالفة وإمامة األمة

205

إال أن األصــح هــو أن رســول اهلل ( )اليتــرف بــأي أمــر يف أمــور الدعــوة

والتعامــل مــع املرشكــن إال بوحــي لقولــه تعــاىلَ  :و َمــا َينْطِـ ُـق َعـ ِ
ـن ا ْل َهـ َـوى ( )3إِ ْن ُهـ َـو
وحــى[ النجــم ]4-3فكــا ارســل عل ًيــا ( )بوحــي لقولــه ( )عندمــا
ـي ُي َ
إِ َّل َو ْحـ ٌ

ـؤدي
ســأله أبــو بكــر عــن ســبب منعــه عــن التبليــغ :ال ولكــن جربيــل جــاءين فقــال :لــن يـ َ
ايضــا
عنــك إال أنــت أو رجــل منــك (((.وهــذا يقودنــا إىل األقــرار بــأن إرســال أيب بكــر ً

بوحـ ٍ
ـي مــن اهلل وإن هنــاك غايــة مــن وراء ذلــك ،فليــس مــن املعقــول أن يكــون حصــول
هكــذا أمــر نابــع عــن قصــور يف علــم الرســول ( )بــا تســر عليــه القبائــل فهــو صاحــب
العهــود واالتفاقيــات واحلــروب وفتــح احلصــون والتعامــل مــع خمتلــف القبائــل ،فكيــف

ال يعلــم بســنة العــرب يف عهودهــا وإنــا كان إرســال عـ ٍ
ـي وإرجــاع أيب بكــر عــن التبليــغ

وقولــه (( :)اليبلــغ عنــي إال أنــا أو رجــل منــي) ليوضــح للنــاس وعــى رأســهم أيب
بكــر أن اهلل عــز وجــل مل يقبــل أمــر النيابــة يف تبليــغ آيــات مــن القــرآن إال عــي ()
ُفأرجــع أبــو بكــر عــن ذلــك فكيــف بالنيابــة الكــرى وهــي خالفــة رســول اهلل ( )فــأراد

( )أن يرســخ يف أذهــان النــاس أحقيــة اإلمــام عــي وأهليتــه وأولويتــه لتــويل أمــر األ ّمــة
بعــد النبــي ( )وأنــه ( )هــو األوىل بالنبــي وال أحــد ينازعــه يف ذلــك بأمــر مــن اهلل

بعــد أن أعلــن هلــم نــزول وحــي اهلل يأمــره بإرســال عــي ( )وإرجــاع غــره.

ورســول اهلل ( )أراد أن يقطــع الطريــق أمــام املدعــن أهنــم أحــق باخلالفــة

لقرابتهــم منــه ( )وأهنــم أوىل بالرســول ( )فلــو كانــوا أقــرب مــن عــي ()
محــا ألمــره اهلل أن يرســل أحــدا أقــرب مــن عــي ( )وأوىل بــه منــه ،لكــن إرســال
ر ً

عــي ( )بأمــر مــن اهلل كان بمثابــة بيــان مــن اهلل ورســوله إىل النــاس بواليــة عــي

( )وحجــة عــى النــاس بأنــه األوىل واألحــق فتبطــل بموجــب قــول رســول اهلل
((( مقاتل ،تفسري،ج،5ص249؛ الطربي،ذخائر العقبى،ص69؛السيوطي،الدر املنثور،ج.4،122
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( )وترصفــه مــع أيب بكــر ( )أي حجــة احتــج هبــا أصحــاب الســقيفة ختــص القرابة
والرحــم أو األحقيــة يف األمــر بــأي مــرر كان.

يــرى الباحــث أن يف إرســال النبــي ( )لعــي ( )وإرجــاع أيب بكــر وقولــه

( )ال يبلــغ عنــي إال أنــا أو رجــل منــي مــا هــو إال تدريــب لنفــوس املســلمني عــى
تقبــل أمــر اإلمامــة وأن عل ًيــا هــو اإلمــام والقائــد بعــده ( )وليــزرع يف نفوســهم

االســتعداد لتقبــل هــذا التنصيــب يف يــوم الثامــن عــر مــن ذي احلجــة(((.

وقــد ورد عــن اإلمــام احلســن العســكري ( )يف التفســر املنســوب لــه ،عــن

رســول اهلل ( )إن جربائيــل ( )قــال لــه ( )يف موضــوع تبليــغ بــراءة« :مــا
ســهوا ،وال شــكًا ،وال
أمــرك ربــك بدفعهــا إىل عــي ( )ونزعهــا مــن أيب بكــر
ً

اســتدراكًا عــى نفســه غل ًطــا ولكــن أراد أن يبــن لضعفــاء املســلمني أن املقــام الــذي
يقومــه أخــوك عــي ( )لــن يقومــه غــره ســواك يــا حممــد وإن جلــت يف عيــون هــؤالء
الضعفــاء مــن أمتــك مرتبتــه ورشفــت عندهــم منزلتــه»(((.

كذلــك فــإن أوامــر رســول اهلل ( )يف األمــر والنهــي واإلرســال واإلرجــاع مل

تكــن لتطييــب اخلواطــر ورعايــة اجلوانــب فلــو كانــت كذلــك كــا يراهــا الــرازي ملــا كان
ـرا لقلــب أيب بكــر ألنــه
قــد منــع أبــا بكــر عنهــا وأمــر عل ًيــا يف ذلــك فــإن يف هــذا كـ ً
قــد اســتنكر هــذا التــرف ورجــع مســتفرسا مــن رســول اهلل ( )عــن ســبب ذلــك
وقــد أخــره الرســول ( )أن هــذا مــا كان منــه وإنــا مــن اهلل أمــره بإرســال رجــل منــه

( )فيكــون هــذا التــرف يف إرجــاع أيب بكــر وإرســال اإلمــام عــي ( )بعــد
((( املقصود به يوم الغدير وسنتناوله فيام يأيت.

((( احلســن العســكري ،التفســر ،ص ،559املجلــي ،بحــار االنــوار ،ج ،35ص297؛ البحــراين،
الربهــان ،ج،1ص.312
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أن أرســلها مــع أيب بكــر ليبلغهــا ماهــو إال تنبيــه وإرشــاد إىل مقــام اإلمــام عــي ()
ومنزلتــه وأولويتــه((( .ومل يكتفــي الــرازي بــا أورده مــن رأي يف الســبب الــذي مــن
ورائــه أرســل رســول اهلل ( )عل ًيــا للتبليــغ فهــو يــورد «حتــى يصــي عــي خلــف أيب

بكــر ويكــون ذلــك جار ًيــا جمــرى التنبيــه عــى إمامــة أيب بكــر واهلل أعلــم»(((.
للرد عىل رأي الرازي نقول:

أ -إذا كانــت إمــارة احلــج دليــا عــى إمامــة ذلــك الشــخص فــإن عتــاب بــن أســيد

(((

ـرا عــى احلــج يف الســنة التــي ســبقت إمــارة أيب بكــر فهــل
كان قــد أرســله النبــي ( )أمـ ً
هــذا يــدل عــى أن عتــاب بــن أســيد هــو اإلمــام بعــد رســول اهلل ( )وأن كل مــن ســار

معــه تلــك الســنة فهــو مؤتــم بــه ومطيــع لــه حتــى بعــد عودتــه مــن احلــج حســب قــول
الــرازي.

ب -إن أمــر احلــج مسـ ٌ
ـؤول عــن تنظيــم احلــج وســلك الطريــق الســليم باحلجيــج

وتنظيــم احلراســة وتنظيــم الركــب وغريهــا مــن متعلقــات احلــج((( ،فهــو ليــس مســؤوال

عــن إمامــة الصــاة وليــس لــه داللــة عــى أي علقــة باإلمامــة واخلالفــة ألنــه كــا أوردنــا

ـاب هــو
قــد تــوىل هــذا األمــر عتــاب بــن أســيد يف الســنة الســابقة فيلــزم أن يكــون عتـ ُ
اإلمــام ألنــه األســبق يف هــذا األمــر.

((( امليالين ،اإلمامة يف أهم الكتب الكالمية،ص-68ص.72
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،15ص.524

((( عتــاب بــن أســيد األمــوي ،أســلم يــوم الفتــح ،أقــام احلــج ســنة 8هـــ وكان عامل رســول اهلل ()
عــى مكــة وتــويف هبــا ســنة 13هـــ ينظــر :ابــن ســعد ،الطبقــات ،ج ،5ص ،446ابــن خيــاط ،الطبقــات،
ص.485

((( الطرطويس ،حتفة الرتك ص ،94كرمي ،اإلدارة يف عرص الرسول ،ص.115
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فضـ ًـا عــن هــذا مل نجــد يف املصــادر التــي اطلعنــا عليهــا روايــة واحــدة تشــر إىل

صــاة عــي ( )خلــف أيب بكــر ومل نجــد أن مــن واجبــات أمــر احلــج أن يكــون إما ًمــا
للصــاة وإنــا إمامــة الصــاة قــد تكــون ألي فــرد مســلم يــراه املســلمني صاحلًــا هلــذا
مســتوف ًيا لــروط اإلمامــة يف الصــاة((( وهــل إن كل مــن حــر املوســم صــى خلــف

أيب بكــر ليكــون أبــو بكــر إمامــا عليــه وقــد حــر املوســم أعــداد كبــرة مــن احلجــاج.

كذلــك مــاورد يف ســؤال أيب بكــر لعــي ( )يــدل عــى عــدم وجــود أي ارتبــاط

وصلــة بــن عمــل كل واحــد منهــم فقــد قــال لــه :أمــر أم مأمــور فقــال ( :)بــل

أرســلني رســول اهلل ( )بــراءة اقراهــا عــى النــاس ((( .فلــم يكــن ( )داخــل ضمن
مســؤولية أيب بكــر كأمــر للحــج وقولــه ( )دليــل عــى أنــه أرســل للتبليــغ وليــس

للحــج أو لغــره مــن األمــور التــي يكــون هبــا حتــت مســؤولية أيب بكــر.

ج -ان مــا حصــل يف تلــك احلادثــة مــا كان ً
دال عــى أي فضيلــة أليب بكــر فكيــف

يكــون تنبيهــا عــى إمامــة أيب بكــر بــل هــي دالــة عــى امامــة عــي ( )ومــن األدلــة يف
ذلــك هــو احتجــاج ابــن عبــاس عــى عمــر بــن اخلطــاب عندمــا قــال البــن عبــاس إن
املانــع مــن خالفــة عــي ( )هــو صغــر ســنه فقــال لــه ابــن عبــاس فقــد علمــت أن اهلل
حيــث أنــزل (بــراءة مــن اهلل ورســوله ،وجــه النبــي ( )صاحبــه ليبلــغ عنــه ،فأمــره اهلل

أن ال يبلــغ عنــه إال رجــل مــن أهلــه ،فوجهــه بــه ،فهــل اســتصغر ســنه؟ فقــال عمــر البــن
عبــاس :امســك عــي واكتــم فــإن ســمعتها مــن غــرك مل أنــم بــن البتيهــا(((.

((( املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص162؛ كرمي ،االدارة يف عرص الرسول،ص.112

((( ابــن حبــان ،الســرة النبويــة ،ج ،1ص384؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،5ص8؛ الديــار
بكــري ،تاريــخ اخلميــس ،ج ،2ص.141

((( اللكــي ،نســخة نبيــط ،ص125؛ احلنفــي ،نظــم الــدرر ،ص133؛ احلموينــي ،فرائــد الســمطني؛
ص335؛ البحــراين ،غايــة املــرام ،ص44؛ املحقــق البحــراين ،الشــهاب الثاقــب ،ص22؛ لكهنــوي،
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كذلــك ورد احتجــاج اإلمــام احلســن ( )هبــا يف فضــل أبيــه ( ،((()وورد

أيضــا(((.
ذكــر فضــل عــي ( )يف ذلــك اليــوم عــى لســان ســعد بــن أيب وقــاص ً

ـرا إىل اختصــاص عــي ()
فضـ ًـا عــا تقــدم فــإن رســول اهلل ( )كان يشــر كثـ ً

بأنــه األوىل بــه مــن دون األ ّمــة ،ففــي غــزوة أحــد (3هـــ624/م) عندمــا ثبــت مــع

الرســول ( )وقاتــل دونــه وحيــدً ا نــزل جربائيــل عــى النبــي ( )وقــال لــه :إن هــذه
هلــي املواســاة فقــال ( )عــي منــي وأنــا منــه ،فقــال جربائيــل :وأنــا منكــا(((.

وكذلــك يف حجــة الــوداع قــال ( :)عــي منــي وأنــا منــه((( واختصاصــه مــن قبــل

النبــي ( )بأنــه اليــؤدي عنــه إال عــي فقــال :عــي منــي وأنــا منــه واليــؤدي عنــي إال أنــا
أو عــي((( وحتــى يف مســألة الديــن فقــد ورد أنــه ( )قــال :اليقــي عنــي دينــي إال أنــا أو

عــي((( وهــذا االختصــاص لعــي ( )يــدل عــى أن قــول رســول اهلل عندمــا ســأله أبــو

بكــر عــن ســبب إرجاعــه عــن تبليــغ بــراءه وإرســال عــي ( )حملــه اليبلــغ عنــي إال أنــا
تشييد املطاعن ،ص.200

((( اهلاليل ،كتاب سليم ،ص.322

((( املصدر نفسه ،ص322؛ الصدوق ،اخلصال ،ص311؛ ابن شاذان ،الفضائل ،ص.139

((( ابــن حنبــل ،مســند ،ج ،2ص656؛ الطــراين ،تاريــخ ،ج ،2ص514؛ الطــراين ،املعجــم
الكبــر ،ج ،1ص318؛ املغــازيل ،املناقــب ،ص170؛ ســبط ابــن اجلــوزي ،تذكــرة اخلــواص ،ص66؛

الطــري ،ذخائــر العقبــى ،ص.68

((( أبــو يعــى ،املســند ،ج ،1ص293؛الكــويف ،املناقــب ،ج ،1ص458؛ الصــدوق ،األمــايل،
ص149؛ املغــازيل ،املناقــب ،ص185؛ الطيــوري ،الطبوريــات،ج ،2ص.715

((( ابــن أيب شــيبة ،املصنــف ،ج ،2ص342؛ ابــن حنبــل ،فضائــل الصحابــة،ج،2ص594؛
ابــن ماجــة ،ســنن،ج ،1ص44؛ ابــن أيب عاصــم ،اآلحــاد واملناقــب ،ج ،3ص183؛ النســائي،

ســنن،ج،7ص.310

((( ابن حنبل ،مسند ،ج،29ص49؛ ابن كثري ،السرية النبوية ،ج،4ص.424
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أو رجــل منــي مــا كان إال لقاعــدة ثابتــة عنــد رســول اهلل ( )بأمــر مــن اهلل (عــز وجــل)،
وإن رســول اهلل ( )قــد زرع يف نفــوس املســلمني أنــه الينــوب عنــي يف كل أمــر إال عــي

( )وكــرر هــذا يف أكثــر مــن موضــع كــا أوردنــا فــكان ( )ينبــه أمتــه عــى واليــة
عــي وإمامتــه عــى األ ّمــة.

املبحث الثاني
اآليات اليت كان اإلمام علي ( )سب ًبا يف نزوهلا إلثبات إمامته ()

هنــاك كثــر مــن اآليــات القرآنيــة التــي أكــدت اإلمامــة والواليــة لإلمــام عــي

( )وأوالده مــن بعــده ،وقــد شــهد بذلــك املخالــف واملوالــف الرتبــاط ســبب نزوهلــا
باإلمــام ( )فيكــون نزوهلــا مرتب ًطــا بفعــل قــام بــه أمــر املؤمنــن ( )أو إن شــخصه

مرتبصــا هلــذا يف تفســره
الرشيــف كان حمــور نزوهلــا وســببه ،إال أن الفخــر الــرازي كان
ً
فــكان شــديد احلــرص بـ ً
ـاذل اجلهــد إلقصائهــا عــن غايتهــا وإبعادهــا عــن مرمــى اإلمــام

( ،)بجعلهــا تــارة يف شــخص غــره ( )وأخــرى جيعلهــا عامــة املضمــون ال
ختــص إمامتــه وليــس هلــا أي ارتبــاط بإمامتــه وهــي كاآليت:

��م اهلل َو َر ُس ُ
ً
أول -:قول��ه تع��اىل إ َّ َ
ن��ا َول ُّي ُ
آم ُن��وا َّالذ َ
��ول ُه َو َّالذ َ
ك ُ
ي��ن َ
ي��ن
ِ
ِ
ِ
ِ
��ون َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ
يم َ
��م َراك ُع َ
ُي ِق ُ
��ون.(((
الص�لاة َو ُيؤت��ون ال��زكاة َو ُه ْ ِ

تعــد هــذه اآليــة الكريمــة مــن اآليــات الرصحيــة بواليــة أمــر املؤمنــن ()

القــران ســبب نزوهلــا بفعــل اإلمــام عــي ( ،)وألهنــا نزلــت بأمــر صــادر مــن اهلل إىل
املؤمنــن يأمرهــم بــأن يوالــوا اهلل والرســول والشــخص املعنــي بكلمــة املؤمنــن وهــو

الــذي كان ســب ًبا لنــزول هــذه اآليــة كــا ســنوضحه يف أثنــاء البحــث.

أمــا عــن موقــف الــرازي جتــاه هــذه اآليــة وفيمــن اختصــت فهــو يــرى إشــكالية يف

ً
أقــوال
نســبتها إىل اإلمــام عــي ( )ويــرى عــدم اختصاصــه ( )هبا،فهــو أورد
((( املائدة.55 ،
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عــدّ ة يف تفســرها وســبب نزوهلــا فيذكــر أهنــا نزلــت بعــد أن تــرأ عبــادة بــن الصامــت

(((

مــن اليهــود كــا يــورد رأ ًيــا آخــر يف أن نزوهلــا كان بعــد أن شــكى عبــد اهلل بــن ســام

(((

الوحــدة ،ألن اليهــود قاطعــوه ومنــازل املســلمني بعيــدة عنه فشــكى ذلك للرســول()

فأنــزل اهلل هــذه اآليــة(((.

كذلــك يــورد اخلــر املــروي عــن أيب ذر الغفــاري ( )حــول ســبب نــزول اآليــة

ٌ
ســائل
وهــو أن أمــر املؤمنــن ( )كان يصــي خلــف رســول اهلل فدخــل املســجد
يســأل ،فلــم يعطــه أحــدٌ وكان أمــر املؤمنــن ( )راك ًعــا فاوحــى إىل الســائل بخنــره

األيمــن وكان فيــه خاتــم فأخــذه الســائل بمــرآى النبــي فقــال ( )اللهــم إن أخــي
شكْــ ُه ِف َأ ْم ِ
اش ْح ِل َصــدْ ِريَ ...و َأ ْ ِ
ــري .(((فأنزلــت
موســى ســألك فقــالَ :
ر ِّب ْ َ
سن َُشــدُّ َع ُضــدَ َك بِ َأ ِخيـ َ
ـك َون َْج َعـ ُـل َل ُكـ َـا ُس ـ ْل َطانًا (((اللهــم وأنــا نبيــك
قرآنــا ناط ًقــاَ :
وصفيــك فــارشح يل صــدري ويــر يل أمــري واجعــل يل وزيـ ًـرا مــن أهــي عل ًيــا أشــدد بــه
أزري قــال أبــو ذر :فــو اهلل مــا أتــم رســول اهلل ( )الكلمــة حتــى نــزل جربائيــل فقــال:
يــا حممــد أقــرا ﴿إِ َّنــا ولِي ُكــم اهلل ورســو ُله وا َّل ِذيــن آمنُــوا ا َّل ِذيـ ِ
ـون
الصـ َـا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
يمـ َ
ـون َّ
َ
ََ ُ ُ َ
ـن ُيق ُ
َ َ
َ َ ُّ ُ
((( عبــادة بــن الصامــت :بــن قيــس اخلزرجــي شــهد العقبــة مــع الســبعني مــن األنصــار وهــو أحــد
ـدرا واحــدً ا واخلنــدق واملشــاهد كلهــا تــويف ســنة 34هـــ وقيــل تــويف يف
النقبــاء اإلثنــا عــر شــهد بـ ً
خالفــة معاويــة يف الشــام ،مزيــد مــن التفاصيــل :ابــن ســعد ،الطبقــات ،ج ،3ص413؛ ابــن خيــاط،

الطبقــات ،ص.554

((( عبــد اهلل بــن ســام بــن احلــارث مــن هيــود بــن قينقاع اســمه احلصــن ،ســاه الرســول( )عبداهلل

لــه روايــات وأخبــار يف كتــب الســرة واحلديــث تــويف يف املدينــة ســنة 43هـــ للمزيــد مــن التفاصيــل:

البغــوي ،معجــم الصحابــة ،ج ،4ص-104ص106؛ ابــن حيــان ،مشــاهري علامء األمصــار ،ص.36

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،12ص.382
((( طه.32-25

((( القصص35-
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ــون﴾ فهــو يــورد آراء غــره
ــم َراكِ ُع َ
أمــا عــن اختصــاص اآليــة يف قولــهَ :
و ُه ْ

فالقــول األول يــرى أهنــم كافــة املؤمنــن الذيــن كانــوا يصلــون ويزكــون إ ّبــان نــزول

اآليــة ،والقــول الثــاين يــرى أهنــا ختــص شــخص معــن ويــورد فيــه رأيــن األول عــن

عكرمــة((( يــرى أهنــا نزلــت يف أيب بكــر .والثــاين عــن ابــن عبــاس يــرى أهنــا نزلــت يف عــي

( )عنــد مــا تصــدق بخامتــه((( ومل يعلــق الــرازي عــى هــذه اآلراء إال أنــه بعــد إيــراده
هلــا أورد قــول الشــيعة يف اآليــة بأهنــا نازلــة يف عــي ( )ودالــة عــى إمامتــه وواليتــه(((.
غــر أنــه يرفــض هــذا التفســر ويــرد عليــه بمحــاور عــدّ ة إلقصــاء اإلمــام عــي

(عليــه الســام) عــن اآليــة:

 -1التالعــب يف داللــة الواليــة الــواردة يف اآليــة ،إذ يــرى الــرازي أن محــل لفــظ

الــويل عــى النــارص واملتــرف م ًعــا غــر جائــز ملــا ثبــت يف أصــول الفقــه أنــه الجيــوز

محــل اللفــظ املشــرك عــى مفهوميــه م ًعــا ويــرى أن الــويل الــواردة باآليــة املعنيــة ال تعنــي
إال النــارص واملحــب فقــال :إن الالئــق بــا قبــل هــذه اآليــة ومــا بعدهــا ليــس إال هــذا
ِ
ِ
ـارى
املعنــى ألنــه قــال يف آيــة ســابقةَ ﴿ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـن َآمنُــوا َل َتتَّخـ ُـذوا ا ْل َي ُهــو َد َوالن ََّصـ َ
ِ
ِ
ــض ومــن يتَو َُّل ِ
ِ
ِ
ــو َم
ــم إِ َّن اهلل َل َ ْيــدي ا ْل َق ْ
ُــم َفإِنَّــ ُه من ُْه ْ
ــم منْك ْ
ــاء َب ْع ٍ َ َ ْ َ َ ْ
ــاء َب ْع ُض ُه ْ
ــم َأ ْول َي ُ
َأ ْول َي َ
ِ
ــن﴾((( .والواليــة املنهــي عنهــا هنــا هــي النــرة فكانــت الواليــة املأمــور هبــا
ال َّظال َ

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص383

((( عكرمــة ،مــوىل عبــد اهلل بــن عبــاس ،عــرف عنــه الكــذب ،وكان يــرى رأي اخلــوارج الصفريــة ،لــه
روايــة يف احلديــث ،تــويف ســنة 109هـــ للمزيــد :ابن عــدي ،الكامــل ،ج ،6ص471

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص382

((( املصدر نفسه ،مفاتيح الغيب،ج،12ص.383
((( املائدة .51-
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ايضــا وإن الــويل يف قولــه( :إنــا وليكــم) ليــس اال النــارص واملحــب واليمكــن
النــرة ً

أن يكــون بمعنــى اإلمــام((( ويــرى أن املوصــوف باآليــة الكريمــة ،مــا هــو إال لفــظ يــدل

عــى اجلمــع وإن جــاز عــى الواحــد عــى ســبيل التعظيــم لكنــه جمــاز الحقيقــة واألصــل
محــل الــكالم عــى احلقيقــة(((.

وهــذه أهــم آراء الــرازي املتعلقــة بلفظــة الواليــة الــواردة يف اآليــة التــي تبــن منهــا أن

آراءه مبنيــة عــى التشــدد والتعصــب يف اثبــات املعنــى الــذي يرومــه و ال يــرى أي جمــال

يف املعــاين االخــرى للواليــة الــواردة يف اآليــة :مــن الطاعــة أو التــرف واإلمامــة ،وهــذا
مايتعــارض مــع القــرآن فقــد ورد يف قولــه تعــاىل :ال َّنبِــي َأو َل بِا ُْل ْؤ ِمنِـ ِ
(((
ـن َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم
َ
ـن مـ ْ
ُّ ْ

أي انــه أوىل بالتــرف هبــم مــن ترصفهــم بانفســهم فقــد كان يقــول( :انــا أوىل باملؤمنــن
مــن أنفســهم فأيــا رجــل مــات وتــرك دينًــا فــإيل ومــن تــرك مـ ً
ـال فهــو لورثتــه)(((.

وأورد التفتــازاين((( يف معــاين الــويل :كــا جــاء بمعنــى النــارص فقــد جــاء بمعنــى

األوىل واالحــق بذلــك يقــال :أخــو املــرأة وليهــا والســلطان ويل مــن ال ويل لــه ،وفــان

ويل الــدم.

كذلــك أورد التســري((( يف بيــان معنــى الشــكر هلل فقــال :الشــكر هلل هــو الطاعــة هلل،
ِ
ِ
ـن َآ َمنُوا.
والطاعــة هلل هــي الواليــة مــن اهلل تعــاىل كــا قــال إِ َّنـ َـا َول ُّي ُكـ ُـم اهلل َو َر ُســو ُل ُه َوا َّلذيـ َ
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص384
((( املصدر نفسه ،ج ،12ص384
((( االحزاب 6-

((( الصنعــاين ،تفســر ،ج ،3ص31؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج،8ص9؛ املالكــي ،اهلدايــة،
ج ،9ص.5786

((( رشح املقاصد،ج،2ص.288
((( التسرتي ،تفسري ،ص.23
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إن الــرازي حــر لفظــة (الــويل) يف معنــى واحــد فهــو يــرى أن كلمــة الــويل مشــركة

وال يمكــن محلهــا إال عــى معنــى أو مفهــوم واحــد وحــره يف معنــى النــارص أو املحــب

فقــط ،وســحب عنــه املعــاين األخــرى بينــا يــرى علــاء اللغــة أن للــويل معــاين عــدّ ة منهــا

(الــويل) ،قيــل ويل اليتيــم الــذي يــي أمــره ويقــوم بكفايتــه ،وويل املــرأة الــذي يــي عقــد
النــكاح ،ويقــال فــان أوىل هبــذا األمــر مــن فــان أي أحــق بــه((( ومــن الفــاظ الــويل تــايت

بمعنــى املتــويل بالتــرف فيجــوز أن يقــال اهلل ويل املؤمنــن بمعنــى أنــه يــي حفظهــم
وكالئتهــم كــويل الطفــل املتــويل شــأنه((( .كــا ان مــن معانيهــا أنــه األوىل بالــيء((( كــا
يــأيت الــويل بمعنــى األوىل ودليلــه قولــه تعــاىل :م ْأوا ُكــم النَّـ ِ
ـم (((أي
ـي َم ْو َل ُكـ ْ
ـار هـ َ
ُ
َ َ ُ

هــي أوىل بكــم (احــق بكــم)(((.

كذلــك فقــد أورد النحــاس قــول أبــو عبيــد((( يف معنــى اآليــة املعنيــة بالبحــث قــال

أبــو عبيــد :وهــذا يبــن لــك قــول النبــي ( )مــن كنــت مــواله فعــي مــواله فاملــوىل
ي ِرجهـ ِ
ِ
ـن
ـم مـ َ
والــويل واحــد والدليــل عــى هــذا قولــه عــز وجــل :اهلل َو ِ ُّل ا َّلذيـ َ
ـن َآ َم ُنــوا ُ ْ ُ ُ ْ
ال ُّظ ُلــا ِ
ت إِ َل النُّـ ِ
ـور.((( 
َ
((( األزهري ،هتذيب اللغة،ج،15ص.323
((( العسكري ،الفروق اللغوية،ص284
((( املصدر نفسه ،ص284
((( احلديد 15-

((( ابن فتوح ،تفسري غريب ما يف الصحيحني،ص.322

((( أبــو عبيــد :القاســم بــن ســام اهلــروي االزدي بالــوالء مــن كبــار علــاء احلديــث واالدب والفقــه
تنقــل بــن العــراق وهــراة ومــر حتــى تــويف ســنة 224هـــ :مزيــد مــن التفاصيــل :ابــن عســاكر ،تاريخ
دمشــق ،ج ،49ص61؛ الذهبي ،ســر االعــام،ج،10ص.491

((( البقرة 257 -
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كذلــك فقــد رد احللبــي((( عــى معنــى الــويل بانــه الواليــة فهــو يــرى أن مــن

األدلــة عــى اختصــاص كلمــة ويل هنــا بمعنــى الواليــة أنــه (عــز وجــل) بدأهــا بـ(انــا
وليكــم) خطــاب لــكل مكلــف بــر وفاجــر وكونــه خطا ًبــا عا ًمــا يمنــع محلــه عــى املحبــة

والنــرة ،والن حــرف (انــا) يثبــت احلكــم ملــا اتصــل بــه وبنفيــة عــا انفصــل عنــه بغــر
تنــازع كقولــه تعــاىل :انَّمــا إِ َله ُكــم إِ َل ـه و ِ
احــدٌ  (((وإِن ََّمــا ُأ ِمـ ْـر ُت َأ ْن َأ ْع ُبــدَ َر َّب َهـ ِـذ ِه
َ ُ ْ ٌ َ
ـت ُمنْـ ِـذ ُر.(((
ا ْل َب ْلــدَ ِة (((إِ َّن ـ َا َأ ْنـ َ
ِ
يكتــف الــرازي بالتالعــب بمعنــى الواليــة بــل تعــدى إىل قولــه :النســلم أن
ومل

الواليــة املذكــورة يف اآليــة غــر عامــة والنســلم أن كلمــة (إنــا) للحــر ،والدليــل
ِ
ٍ
ــل َْ ِ
قولــه :إِن ََّــا َم َث ُ
الس َــاء (((والشــك أن احليــاة هلــا
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا ك ََــاء َأ ْن َز ْلنَــا ُه م َ
ــن َّ
أمثــال أخــرى ســوى هــذا املثــل(((.

أمــا عــن قولــه إهنــا عامــة يف مجيــع املؤمنــن فقــد ناقــش الرشيــف املرتــى((( هــذا

الــرأي قبلــه فقــال :قــد ثبــت أن املــراد بـــ (الذيــن آمنــوا) ليــس مجيعهــم عــى العمــوم

بــل بعضهــم وهــو مــن كانــت لــه الصفــة املخصوصــة التــي هــي إيتــاء الــزكاة يف حــال

الركــوع ألنــه تعــاىل وصــف باإليــان مــن أخــر بأنــه ولينــا بعــد ذكــر نفســه وذكــر رســوله

( )كذلــك وصفــه بإيتــاء الــزكاة يف حــال الركــوع فيجــب أن يراعــي ثبــوت الصفتــن
((( تقريب املعارف،ص184
((( األنبياء .108
((( النمل .91-
((( الرعد .7-

((( يونس .24-

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص386
((( الشايف،ج،2ص.219
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م ًعــا ،كــا اجــاب الزخمــري عــن ســؤال يف هــذا املجــال :كيــف صــح أن يكــون لعــي

( )واللفــظ لفــظ مجاعــة؟ قلــت جــيء بــه عــى لفــظ اجلمــع وإن كان الســبب فيــه
رجـ ًـا واحــدً ا لريغــب النــاس يف مثــل فعلــه فينالــوا مثــل ثوابــه ولينبــه عــى أن ســجية
املؤمنــن جيــب ان تكــون عــى هــذه الغايــة(((.

وقــد مــال إىل قــول الزخمــري عــدد مــن مفــري املســلمني((( كــا أن القــرآن

خاطــب أفــرا ًدا بلفــظ اجلمــع وتكلــم (عــز وجل)عــن نفســه بصفــة اجلمــع فقالإ َّنــا
ِ (((
ـن َن َّز ْلنَــا ِّ
ون.(((وقولــه تعــاىل :إِ َّنــا َأ ْن َز ْلنَــا ُه ِف َل ْي َلـ ِـة ا ْل َقــدْ ر
الذ ْكـ َـر َوإِ َّنــا َلـ ُه َلافِ ُظ َ
ن َْحـ ُ
ِ
ـن َقـ َ
ـم
ـاس إِ َّن ال َّنـ َ
ـم ال َّنـ ُ
وعــن الفــرد بصيغــة اجلمــع قولــه ا َّلذيـ َ
ـاس َقــدْ َ َ
ج ُعــوا َل ُكـ ْ
ـال َُلـ ُ
اخ َشـ ْـو ُه ْم .(((واملــراد بالنــاس هنــا نعيــم بــن مســعود األشــجعي((((((.
َف ْ
فضــا عــا تقــدم فقــد أشــار أغلــب املفرسيــن إىل أن اآليــة نزلــت يف عــي (،((()

((( الزخمرشي ،الكشاف،ج،1ص.649

((( البيضــاوي ،أنــوار التنزيــل،ج،2ص32؛ النســفي ،مــدارك التنزيــل،ج،1ص456؛ أبــو الســعود،
تفسري،ج،3ص.52

((( احلجر.9 ،
((( القدر1-

((( آل عمران 173-

((( نعيــم بــن مســعود األشــجعي صحــايب جليــل هاجــر إىل الرســول ( )يف اخلنــدق وكان لــه اثر يف
خــذل املرشكــن وهيــود قريضــة ســكن املدينــة ومــات يف خالفــة عثــان وقيــل يف معركــة اجلمل36هـــ.

للمزيــد :ابــن عبــد الــر ،االســتيعاب،ج،4ص1509؛ ابــن االثــر ،اســد الغابــة ،ج ،5ص.328

((( مقاتــل ،تفســر ،ج ،1ص316؛ الطــري ،جامــع البيــان ،ج،4ص191؛ الثعلبــي ،الكشــف
والبيــان،ج،2ص.113

((( مقاتــل ،تفســر،ج ،1ص486؛ الطــري ،جامــع البيــان ،ج،10ص426؛ ابــن أيب حاتــم،
تفســر،ج ،4ص1163؛ املاتريدي ،تفسري ،ج،9ص181؛ اخلضاض ،أحكام القرآن،ج،4ص102؛
الســمرقندي ،بحــر العلــوم،ج،1ص400؛ ابــن أيب زمنــي ،تفســر،ج،2ص34؛ الثعلبــي ،الكشــف
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ومنهــم مــن قــال بأنــه متفــق عليــه بأهنــا يف عــي((( واذا كان الســبب يف نزوهلــا هــو اإلمــام

عــي ( )وإنــه صاحــب الصفــات املذكــورة فيهــا وليــس هــم طائفــة أو مجاعــة معينــة،

ـرا هلل والرســول ولصاحــب تلــك الصفات(((.فتكــون
كانــت الواليــة املعينــة هنــا حـ ً
كلمــة (إنــا) حــر لتلــك الواليــة وقــد أشــار عــدد مــن املفرسيــن إىل (انــا) الــواردة يف
اآليــة هــي اداة حــر وختصيــص أي حــر الواليــة فيمــن ورد ذكرهــم يف اآليــة فــا ويل

غــر هــؤالء(((.

فضــا عــن هــذا فــإن عــدد مــن املفرسيــن يــرون ان قولــه تعــاىل« :وهــم راكعــون»

تــدل عــى أداء الــزكاة حــال الركــوع أي إن الصفــات الــواردة يف اآليــة هــي مجيعهــا

والبيــان،ج،4ص80؛ املالكــي ،اهلدايــة،ج،3ص1787؛ الســمعاين ،تفســر ،ج،2ص48؛

االصفهــاين ،تفســر،ج،4ص383؛ الزخمــري ،الكشــاف،ج،1ص،649ابن عطيــة ،املحــرر،ج،2

ص208؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور ،ج،3ص105؛ أبــو الســعود ،تفســر ،ج،3ص.52احلســكاين،

شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص309؛ ابــن عطيــة ،املحــرر،ج ،2ص208؛ احلنفــي ،حجــج القــرآن،
ص55؛ الثعالبــي ،جواهــر ،ج ،2ص396؛ االجيــي ،املواقــف ،ج ،3ص614؛ اآللــويس ،روح

املعــاين ،ج ،3ص.334

((( احلســكاين ،شــواهد ،التنزيــل ،ج،1ص309؛ ابــن عطيــة ،املحــرر،ج ،2ص ،208احلنفــي،

حجــج القــرآن ،ص55؛ الثعالبــي ،جواهــر ،ج ،2ص396؛ االجيــي ،املواقــف ،ج،3ص614؛

اآللــويس ،روح املعــاين ،ج،3ص.334

((( أشار إىل املعنى نفسه :الرشيف الريض ،الشايف ،ج ،2احللبي ،تقريب ،املعارف ،ص.184

((( الطــري ،جامــع البيــان،ج،10ص424؛ الزخمــري ،الكشــاف ،ج،1ص648؛ ابــن عطيــة،
املحــرر،ج ،2ص208؛ العكــري ،التبيــان ،ج،1ص446؛ البيضــاوي ،أنــوار التنزيل،ج،1ص456؛

الزركــي ،البحــر املحيــط،ج،3ص246؛ الثعالبــي ،جواهــر،ج ،2ص396؛ املظهــري ،تفســر،
ج،3ص132؛الســعدي ،تفســر ،ص236؛ اخلــراط ،املجتبــى ،ج ،1ص ،234أبــو زهــرة ،تفســر،

ج،5ص3256؛ االبيــاري ،املوســوعة القرآنيــة ،ج ،4ص120؛ حــوى االســاس،ج ،3ص.1430
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لشــخص قــام هبــا يف آن واحــد فيكــون الوصــف هــو وص ًفــا حال ًيــا(((.
-2انــكاره لداللــة اآليــة عــى اإلمامــة لعــدم احتجــاج عــي ( )هبــا .فبعــد أن

اجتهــد الــرازي بالتالعــب يف معنــى الواليــة وحماولتــه جعلهــا عامــة يف مجيــع املؤمنــن
اخــذ جيتهــد يف حجــج اخــرى فهــو يــرى « ان عــي بــن أيب طالــب كان اعــرف بتفســر

القــرآن مــن هــؤالء الروافــض فلــو كانــت اآليــة دالــة عــى امامتــه الحتــج هبــا يف حمفــل
مــن املحافــل وليــس للقــوم ان يقولــوا انــه تركــه للتقيــة فاهنــم ينقلــون عنــه انــه متســك

بيــوم الشــورى بخــر الغديــر وخــر املباهلــة ومجيــع فضائلــه ومناقبــه ومل يتمســك البتــة

هبــذه اآليــة وذلــك يوجــب قــول هــؤالء الروافــض لعنهــم اهلل»(((.

ان الــرازي يــرى ان عل ًيــا ( )مل حيتــج هبــذه اآليــة لعــدم داللتها عــى إمامته نقول:

ان عل ًيــا مل حيتــج بــكل ســرته وكل فضائلــه وانــا احتــج يــوم الشــورى باألحــداث التــي

شــهدها مجيــع األ ّمــة عيا ًنــا وكان موقــف رســول اهلل ( )فيهــا امــام مجيــع املســلمني
امثــال يــوم املباهلــة واجتــاع املســلمني لرؤيــة املباهلــة ويــوم الغديــر الــذي شــهده االف

احلجــاج فعندمــا حيتــج بــه يكــون حجــة دامغــة الن املســلمني مجيعهــم قــد شــهدوها ،امــا

عــن ادعائــه ان عل ًيــا مل حيتــج هبــا المامتــه فقــد ورد يف مصــادر الشــيعة احتجــاج عــي

ايضــا إلثبــات إمامتهــم عــى األ ّمــة ،فقــد
( )هبــا واحتجــاج األئمــة مــن بعــده هبــا ً
حمتجــا عليهــم فيــا قــال( :نشــدتكم بــاهلل هــل فيكــم
ورد أن عل ًيــا ( )قــال للصحابــة ًّ
احــد نزلــت فيــه هــذه اآليــة إِ َّنــا ولِي ُكــم اللَُّ ورســو ُله وا َّل ِذيــن َآمنُــوا ا َّل ِذيـ ِ
ـون
يمـ َ
َ
ََ ُ ُ َ
ـن ُيق ُ
َ َ
َ َ ُّ ُ

((( الســمرقندي ،بحــر العلــوم ،ج ،1ص401؛ القــرواين ،مشــكل إعــراب القــرآن ،ج ،1ص230؛
الزخمــري ،الكشــاف ،ج ،1ص649؛ البيضــاوي ،أنــوار التنزيــل ،ج ،2ص132؛ النســفي ،مــدارك
التنزيــل ،ج ،1ص456؛ الطيبــي ،فتــوح الغيــب ،ج ،5ص400؛ األنجــري البحــر املديــد ،ج،2
ص52؛ االبيــاري ،املوســوعة القرآنيــة ،ج ،4ص.120

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،12ص.385
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ـون غــري؟ قالــوا :ال ((( كذلــك ورد احتجــاج
ـم َراكِ ُعـ َ
الصـ َـا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
َّ
ـون ال ـ َّزكَا َة َو ُهـ ْ
أئمــة أهــل البيــت ( )هبــذه اآليــة إلثبــات اإلمامــة هلــم عــى األ ّمــة(((.

وهــذه املحاججــات واالثباتــات الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت ()ماهــي اال دليل

عــى اختصــاص اآليــة بإمامــة أمــر املؤمنــن ( )وإنــه أمــام األ ّمة بعــد الرســول (.)

ويــرى الــرازي رأيــا آخــر يف هــذا املجــال فيقــول« :هــب أهنــا دالــة عــى إمامــة عــي،

لكنــا توافقنــا عــى اهنــا عنــد نزوهلــا مادلــت عــى حصــول اإلمامــة يف احلــال ألن عل ًيــا

مــاكان نافــذ التــرف يف األ ّمــة حــال حيــاة الرســول ( )فلــم يبقــى اال ان حتمــل اآليــة

عــى أن عليــا ســيصري إما ًمــا بعــد ذلــك ومتــى قالــوا ذلــك نقــول بموجبــه ،ونحملــه عــى
إمامــة أيب بكــر وعمــر وعثــان اذ ليــس يف اآليــة مايــدل عــى تعيــن الوقــت(((.

يظهــر مــن قــول الــرازي أعــاه أنــه يفــرض فرضيــة يف داللتهــا عــى إمامــة عــي

( ،)إال أهنــا غــر مفوضــة إليــه بالتــرف حــال وجــود الرســول ()ومل يتـ َ
ـول اإلمامــة
بعــد الرســول ( )فيكــون مترص ًفــا حــال توليــه اخلالفــة نقــول :ان اإلمامــة هــي خالفــة
ـي َأ ْو َل
النبــوة فمتــى مــا كان النبــي ()موجــو ًدا يكــن هــو املتــرف لقولــه تعــاىل :النَّبِـ ُّ
بِا ُْل ْؤ ِمنِـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َفخُ ـ ُـذو ُه َو َمــا َنَا ُكـ ْـم َعنْـ ُه
ـن َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم (((...ولقولــه:
َ
ـن مـ ْ
َ
...و َمــا َآتَا ُكـ ُـم َّ

((( اهلــايل ،كتــاب ســليم ،ص198؛ اخلصيبــي ،اهلدايــة الكــرى ،ص144؛ الصدوق ،كــال الدين،
ص276؛ ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص133؛ الطــريس ،االحتجــاج ،ج ،1ص213؛ القنــدوزي،
ينابيــع املــودة ،ج ،1ص.346

((( الكــويف ،املناقــب ،ج ،2ص ،439الكلينــي ،الــكايف ،ج ،1ص289؛ القــايض النعــان ،رشح
االخبــار ،ج ،1ص ،219ص ،219الصــدوق ،األمــايل ،ص186؛ عيــون أخبــار الرضــا ،ج،1

ص58؛ القتــال ،روضــة الواعظــن ،ص،102ابــن شهراشــوب ،املناقــب ،ج،2ص.209

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،12ص.385
((( االحزاب .6-
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َفا ْنت َُهــوا (((...إذن فهــو ســيد األمــر والتــرف ،إال ان هنــاك أدلــة عــى حصــول اخلالفــة

لإلمــام عــي ( )حــال وجــود النبــي وبتفويــض منــه ( )فعندمــا غــزا رســول اهلل يف
تبــوك خلــف عليــا يف املدينــة وقــال لــه« :انــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى اال انــه النبــي
بعــدي»((( ،ونحــن نعلــم كــا هــو وارد يف القــرآن أن هــارون هــو خليفــة موســى يف قومــه

...و َق َ
ــال
وهــو املتــرف هبــم بتخويــل مــن موســى لقولــه تعــاىل عــى لســان موســى:
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين (((وهــذا
ــار َ
ــع َســبِ َيل ا ُْل ْفســد َ
ــح َو َل َت َّتبِ ْ
ون اخْ ُل ْفنــي ِف َق ْومــي َو َأ ْصل ْ
وســى لَخيــه َه ُ
ُم َ
تفويــض مــن قبــل النبــي موســى ألخيــه هــارون بالتــرف.

وهــذا يقودنــا إىل أن قــول النبــي ( )لإلمــام عــي ( )عندمــا خلفــه يف املدينــة

وذهــب هــو إىل تبــوك عــى انــه خولــه يف التــرف يف قومــه وأهلــه وإنــه النائــب عنــه
وهــو القائــد بعــده وأثبــت لــه مــا أثبــت موســى هلــارون فــكان بذلــك دليـ ًـا عــى حصــول

التفويــض بالتــرف يف األ ّمــة وإعطــاء الواليــة دورهــا حــال وجــود رســول اهلل ()

بــل أن الدليــل عــى أن آيــة الواليــة املعنيــة يف البحــث دالــة عــى إمامتــه مــا ورد عــن

رســول اهلل ( )عندمــا علــم بــأن عل ًيــا قــد تصــدق بخامتــه فســأل ربــه بــا ســأل موســى
ربــه مــن قبــل بــأن جيعــل لــه وزيـ ًـرا مــن أهلــه عل ًيــا أخــاه فنــزل إليــه جربائيــل باجلــواب

من ربــه(((.

((( احلرش .7-

((( معمــر ،اجلامــع ،ج ،11ص226؛ الطيالــي ،املســند ،ج ،1ص167؛ احلميــدي ،املســند ،ج،1
ص189؛ أبــو اجلعــد ،املســند ،ص ،301ابــن راهويــة ،املســند ،ج،5ص36؛ ابــن حنبــل ،فضائــل

الصحابــة ،ج،2ص.566

((( االعراف.142-

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج ،4ص81؛ الواحــدي ،التفســر البســيط ،ج،7ص435؛ ابــن
املغــازيل ،املناقــب،ص394؛ املحــب الطــري ،الريــاض النــرة ،ج،3ص118؛ النيســابوري،
غرائــب التفســر،ج،2ص.606
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امــا عــن ترصفــه املطلــق يف حيــاة النبــي ( )فهــذا مــا ال يمكــن وقوعــه يف حيــاة

النبــي ( )ألنــه هــو القائــم باالمــر وال يكــون ذلــك اال بعــد ان ينتقــل النبــي إىل ربــه
امــا عــن امامتــه اهنــا كانــت بعــد أيب بكــر وعمــر وعثــان كــا يــرى الــرازي فهــذا الــرأي

كــا يتضــح مبنــي عــى قاعــدة سياســية فهــو يــرى ان اإلمامــة مرتبطــة بتــويل احلكــم وان

كل مــن تــوىل احلكــم كان إما ًمــا وان عل ًيــا ملــا مل يتـ َ
ـول احلكــم مل يكــن إما ًمــا حتــى تــوىل.
إال أن هــذا خيالــف مــاورد يف اآليــة وداللتهــا فهــي دالــة عــى اإلمامــة ومتــى مــا

دلــت هــذه اآليــة عــى إمامتــه فإهنــا تلغــي وقــوع اإلمامــة ومتنعهــا ألحــد غــره حتــى
وان تــوىل احلكــم غــره الن نصهــا مل يشــمل أحــدً ا ســواه ( )وقــد قــال احللبــي :ان

حــرف (إنــا) يف اآليــة يثبــت احلكــم ملــا اتصــل بــه وينفيــه عــا انفصــل عنه بغــر تنــازع(((.
ادعــاؤه ان اآليــة مل تنــزل بعــي ( .)فبعــد ان ناقــش الــرازي اآليــة مــن حيــث

داللــة املعــاين والغايــة التــي وراء نــص اآليــة اجتــه إىل اإلفصــاح عــن رأيــه الرصيــح
املتمثــل بنفــي نــزول اآليــة يف عــي ( )فقــال :امــا اســتدالهلم بــأن هــذه اآليــة نزلــت

يف حــق عــي فهــو ممنــوع فقــد بينــا ان أكثــر املفرسيــن زعمــوا أنــه يف حــق األ ّمــة واملــراد ان
اهلل تعــاىل أمــر املســلم ان ال يتخــذ احلبيــب والنــارص إال مــن املســلمني ومنهــم مــن يقــول

إهنــا نزلــت يف حــق أيب بكــر(((.

وهنــا يتضــح مــدى تزمــت الــرازي برأيــه رغــم خمالفتــه للمفرسيــن واملحدثــن

وزعمــه أن املفرسيــن قالــوا إهنــا نزلــت بحــق األ ّمــة فقــد ذكرنــا املفرسيــن الذيــن ذكــروا

نزوهلــا يف عــي بــن أيب طالــب ( )يف الصفحــات الســابقة إضافــة إىل ترصيــح القســم

((( احللبي ،تقريب املعارف،ص.184

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،12ص.386
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اآلخــر منهــم عــى أهنــا متفــق عــى نزوهلــا يف عــي()

(((

فهنــا يكــون رأي الــرازي مبن ًيــا عــى وجهــة نظــر فرديــة قائمــة عــى قاعــدة اإلطــاق

يف الــكالم مــن دون التحديــد فهــو مل يرشــد حتــى إىل مفــر واحــد يــرى أهنــا عامــة يف
مجيــع املؤمنــن ويتضــح أهنــا نزلــت يف حــق أيب بكــر وإنــه يريــد ان حيــول اآليــة إىل فضائــل

أيب بكــر ويمنــع ان تكــون يف حــق عــي ( )رغــم تظافــر الروايــات يف نزوهلــا بحــق
اإلمــام عــي ( )فلــم يــرد ذكــر نزوهلــا يف حقــه ( )يف التفاســر فقــط ،بــل هنــاك

شــبه إمجــاع بــن مصــادر احلديــث والتاريــخ((( .وقــد كانــت أبيــات حســان بــن ثابــت

(((

ـعرا بعــد نزوهلــا يف عــي ( )منــه:
شــاهدا واعالمــا لذلــك احلــدث اذ ورد انــه انشــد شـ ً
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا

فدتك نفوس القوم ياخري راكع

(((

((( احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج،1ص309؛ ابــن عطيــة ،املحــرر ،ج،2ص396؛ االجيــي ،املواقــف،
ج،3ص ،614اآللــويس ،روح املعــاين ،ج،3ص.334

((( البــاذري ،انســاب االرشاف،ج،2ص150؛ االســكايف املعيــار واملوازنــة ،ص228؛ الطــراين،

املعجــم األوســط ،ج ،6ص218؛ احلاكــم ،معرفــة علــوم احلديــث ،ص103؛ ابــن مردويــه ،املناقــب،

ص133؛ املغــازيل ،املناقــب ،ص377؛ اخللعــي ،اخللعيــات،ج،2ص10؛ الشــجري ،األمــايل،

ج،1ص،180اخلوارزمــي ،املناقــب،ص265؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج،42ص150؛ ابــن االثــر،

جامــع األصــول ،ج،8ص664؛ أبــو الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف حــق عــي،ص49؛ ســبط ابــن
اجلــوزي ،تذكــرة اخلــواص،ص ،39ابــن طلحة،مطالــب الســؤول ،ص172؛ احلنفــي ،نضــم الــدرر ،ص24؛

ابــن الصبــاغ ،الفصــول املهمــة،ج ،1ص581؛ الباعــوين ،جواهــر املطالــب ،ج ،1ص76؛ القنــدوزي ،ينابيــع

املــودة ،ج،2ص.177

((( حســان بــن ثابــت األنصــاري ،شــاعر رســول اهلل (^) ومــن املخرضمــن فقــد عــاش ســتني ســنة قبــل
اإلســام وســتني اخــرى يف اإلســام مل يشــهد مشــهدً ا واحــدً ا مــع الرســول (^) فقــد عــرف عنــه اجلبــن تــويف

ســنة 50هـــ مزيــد مــن التفاصيــل :البغــوي ،معجــم الصحابــة،ج،2ص150؛ ابــن عبــد الــر ،االســتيعاب،
ج،1ص.351

((( الشــجري ،االمــايل ،ج ،1ص182؛ ســبط ابــن اجلــوزي ،تذكــرة اخلــواص ،ج ،6ص436؛
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وقــول حســان هــذا شــاهدُ عــى نــزول اآليــة يف عــي ( )فــكان اجلانــب االديب

دليـ ًـا ســاندً ا إىل جانــب التفســر واحلديــث .ويــرى الــرازي أســبا ًبا ّعــدة متنــع نــزول

اآليــة بعــي بــن أيب طالــب (. ((()

أ -إن لفظــة الــزكاة الــواردة يف اآليــة هــي اســم للواجــب فلــو أنــه أخــر أداء الــزكاة

الواجبــة يف حــال كونــه يف الركــوع لــكان أخــر أداء الــزكاة وذلــك عنــد العلــاء معصيــة
وال جيــوز اســناده إىل عــي ( )ومحــل الــزكاة عــى النافلــة خــاف األصــل ،ألن كل

مــا كان زكاة فهــو واجــب.

ب-الالئــق بعــي ان يكــون مســتغرق القلــب بذكــر اهلل (عــز وجــل) حــال مــا يكــون

يف الصــاة ،والظاهــر ان مــن كان كذلــك اليســتمع لــكالم الغــر

ج-أن دفــع اخلاتــم يف الصــاة للفقــر عمــل كثــر والالئــق بــه ( )أن اليفعــل

ذلــك.

فقريا وليس له مال جتب فيه الزكاة.
د-املشهور أن عل ًيا ( )كان ً

وهنــا ختالــف الــرازي مــع غــره مــن املفرسيــن الذيــن مل يــروا أي اشــكال يف فعــل

مــررا واحــدً ا ممــا أعطــاه الــرازي كامنــع لنــزول اآليــة فيــه
اإلمــام ( )ومل يعطــوا
ً

فمشــهور املفرسيــن يــرون ان اســم الــزكاة الــوارد باآليــة هــو اســم عــام يشــمل الــزكاة

الواجبــة والتطــوع وان صدقــة التطــوع تســمى زكاة(((.

الطــري ،بشــارة املصطفــى ،ص410؛ احلنفــي ،نظــم الــدرر ،ص88؛ املــري ،حاشــية الشــهاب،
ج ،3ص256؛ اآللــويس ،روح املعــاين ،ج ،3ص.334

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،12ص.386

((( اجلصــاص ،أحــكام القــرآن ،ج ،4ص102؛ الواجــدي ،التفســر البســيط،ج،7ص436؛
األصفهــاين ،تفســر ،ج ،4ص383؛ الكيــا اهلــرايس ،أحــكام القــرآن،ج ،3ص84؛ ابــن عطيــة،
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وهــم يــرون أن هــذا التصــدق كان نافلــة كــا اســتدلوا عــى أن الفعــل القليــل

يف الصــاة ال يبطلهــا وال خيــل فيهــا((( وهــذا يتخالــف مــع رأي الــرازي ويفنــده بــل
إن القرطبــي يــورد قولــه تعــاىل :ومــا آ َتي ُتــم ِمــن َزك ٍ
ون َو ْج ـ َه اهلل َف ُأو َلئِـ َ
ـم
َاة ت ُِريــدُ َ
ََ ْ ْ ْ
ـك ُهـ ُ
ــون  ،(((كدليــل عــى أن اســم الــزكاة اســم عــام وال مانــع يف إيتائهــا أثنــاء
ا ُْل ْض ِع ُف َ
الصــاة(((.

فقــرا وال جتــب عليــه الــزكاة الواجبــة فهــذا ينتفــي
أمــا عــن قولــه أن عل ًيــا كان
ً

بإثبــات معنــى الــزكاة وهــو أن الــزكاة الــواردة يف اآليــة هــو اســم يشــمل صدقــة التطــوع

وكل عمــل خــر فتكــون هــذه الــزكاة هــي صدقــة تطــوع ومل تكــن زكاة واجبــة.

ـي قــد تصــدق أثنــاء الصــاة؛ ألنــه مــن
كذلــك فــإن الــرازي يســتنكر أن يكــون عـ ٌ

الالئــق بــه االســتغراق بالصــاة وعــدم االنتبــاه ،وهنــا قــد أجــاب ابــن اجلــوزي عــى
هــذا الســؤال وقــد نظــم أبيا ًتــا مــن الشــعر فقــال(((.

املحــرر ،ج ،2ص208؛ القرطبــي ،اجلامــع ،ج ،6ص221؛ البيضــاوي ،أنــوار التنزيــل ،ج،2
ص132؛ الســمرقندي ،مــدارك التنزيــل ،ج ،1ص456؛ الثعالبــي ،اجلواهــر ،ج ،2ص396؛

الســيوطي ،االكليــل،ص.113

((( الواحــدي ،التفســر البســيط،ج ،7ص436؛ اجلصــاص ،أحــكام القــرآن ،ج ،4ص102؛
االصفهــاين ،تفســر،ج ،4ص383؛ الكيــا اهلــرايس ،ج ،3ص52؛ الزخمــري ،الكشــاف ،ج،1

ص649؛ القرطبــي ،اجلامــع ،ج ،6ص221؛ ص222؛ البيضــاوي ،أنــوار التنزيل ،ج،2ص132؛
النســفي ،مــدارك التنزيــل ،ج ،1ص456؛ الثعالبــي ،اجلواهــر،ج ،2ص ،396الســيوطي،

االكاليــل ،ص.113

((( الروم .39-

((( القرطبي ،اجلامع،ج ،6ص-221ص.222

((( وردت هــذه األبيــات عنــد املصنفــن عــى أهنــا البــن اجلــوزي (ت597 :هـــ) للمزيــد مــن التفاصيــل:
النباطــي ،الــراط املســتقيم ،ج،1ص264؛ املاحــوزي ،األربعــن ،ص186؛ اآللــويس ،روح املعــاين ،ج،3
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يسقي ويرشب ال تلهيه سكرته عن النديم وال يلهو عن الناس
أطاعه سكره حتى متكن من

فعل الصحاة فهذا أوحد الناس

فضــا عــن هــذا فــإن عل ًيــا التفــت إىل ٍ
أمــر مهــ ٍم يصــب يف طاعــة اهلل كالصــاة

والغايــة هــي مرضــاة اهلل يف كال العملــن وقــد علــق اجلزائــري قائــا :إنــه ( )قــد
دائــا(((.
انتقــل عــن طاعــة العبــادة إىل طاعــة الصدقــة فهــو يف اخلدمــة ً

وهبذا فهو قد نال درجة عالية من الطاعة أنزل الباري بسببها هذه اآلية.

-4جتاهله للوزارة الواردة يف رواية سبب النزول
ورد يف ذيــل الروايــة التــي ذكرهــا الــرازي وغــره مــن املفرسيــن عــن أيب ذر (ريض

اهلل عنــه) وهــي ســؤال رســول اهلل ( )لربــه (عــز وجــل) بقولــه (اللهــم إن أخــي
شكْــ ُه ِف َأ ْم ِ
اش ْح ِل َصــدْ ِريَ .....و َأ ْ ِ
ــري (((فأنزلــت
موســى ســألك) فقــالَ :
ر ِّب ْ َ
سن َُشــدُّ َع ُضــدَ َك بِ َأ ِخيـ َ
ـك َون َْج َعـ ُـل َل ُكـ َـا ُس ـ ْل َطانًا (((اللهــم وانــا حممــد
قرا ًنــا ناط ًقــاَ :
نبيــك وصفيــك فــارشح يل صــدري ويــر يل أمــري واجعــل يل وزيـ ًـرا مــن أهــي عل ًيــا
أتــم رســول اهلل ( )كالمــه حتــى نــزل
اشــدد بــه ظهــري قــال أبــو ذر :فــو اهلل مــا ّ
جربئيــل فقــال :يــا حممــد اقــرأ إنــا وليكــم اهلل ...إىل آخرهــا(((.

ص336؛ امليانجي ،مواقف الشيعة ،ج ،3ص.253

((( اجلزائري ،زهر الربيع ،ص.25
((( طه.32-25 ،

((( القصص.35 -

((( ابــن حنبــل ،فضائــل ،ج،2ص678ح؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج،4ص81؛ االســكايف،
املعيــار واملوازنــة،ص71؛ فــرات ،تفســر ،ص249؛ ابــن شــاهني،جزء مــن حديــث ابــن شــاهني،

ص338؛ ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص ،277املفيــد ،تفســر ،ص345؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل،

ج،1ص56؛ الواحــدي ،التفســر البســيط ،ج ،7ص435؛ النيســابوري ،غرائــب التفســر ،ج،2
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وعــى الرغــم مــن إيــراد الــرازي هلــذه الروايــة وتعليقــه عــى الروايــة واآليــة ودفعهــا

عــن عــي ( )إال أنــه مل يتطــرق إىل موضــوع الــوزارة عنــد تفســره لآليــة اال أنــه
يف موضــع آخــر عنــد تفســر لآليــات  32-25مــن ســورة طــه أعــرب عــن آرائــه يف

موضوعــة وزارة النبــي ( )فــاورد حدي ًثــا يستشــهد بــه فــأورد عــن رســول اهلل()
انــه قــال« :ان يل يف الســاء وزيريــن ،ويف االرض وزيريــن فاللــذان يف الســاء جربائيــل

وميكائيــل ،واللــذان يف االرض أبــو بكــر وعمــر»((( وأورده بأســلوب االستشــهاد عــى
وزاراهتــا رغــم أنــه مل تــرد أحاديــث موثقــة حــول هــذا األمــر بــل عــى العكــس منــه هنــاك

أدلــة نقليــة كثــرة عــى أن عل ًيــا ( )هــو وزيــر رســول اهلل ( )فقــد أوردنــا الروايــة

الســابقة أن رســول اهلل ( )قــد ســال ربــه ان جيعــل لــه وزيـ ًـرا مــن أهلــه فــكان ذلــك
عل ًيــا ( )إال أن الــرازي اســتبدل تلــك الفضيلــة واملنصــب الكبــر وأحــل حملــه أبــا

بكــر وعمــر ،ليعطــي مقدمــة عــى احقيتهــا باخلالفــة ألنــه يــورد أن الوزيــر مــع النبــي
يعاونــه عــى األمــر والتظاهــر عليــه مــع خمالصــة الــود وزوال التهمــة((( .إذن مــن ثبــت

ـر لــه ومســاعدٌ لــه يف أمــره.
أنــه وزيــر لرســول اهلل ( )فهــو ظهـ ٌ

وهــذا األســلوب الــذي اتبعــه الــرازي ذو شــقني شــق جتاهــل للروايــة ،وشــق

إقصــاء ونســبة فضائــل أمــر املؤمنــن ( )لغــره ،وهــذا مــا خيالــف النقــل والعقــل
فقــد ورد قــول رســول اهلل ( )يــوم انــذاره لبنــي هاشــم قائـ ًـا :فأيكــم يــؤازرين عــى

ـي
أمــري هــذا؟ عــى ان يكــون اخــي و وصيــي وخليفتــي فيكــم؟ فســكتوا واجــاب عـ ٌ
ص606؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج،42ص52؛ الطيــوري ،الطيوريــات،ج ،4ص1391؛

الطــري ،الريــاض النــرة ،ج ،3ص118؛ احلنفــي ،نظــم الــدرر ،ص87؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور،
ج ،5ص.566

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،22ص.45
((( املصدر نفسه ،ج ،22ص.45

املفسرون وأثرهم يف إقصاء اإلمام علي ( )عن فضائله

228

( )فقــال ( )ان هــذا اخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم(((.
فكانــت الــوزارة واخلالفــة للنبــي ( )مــن األمــور التــي انيطــت بعــي ( )منــذ

األيــام األوىل للدعــوة كذلــك قولــه ( )لعــي ( )يــوم غــزوة تبــوك «انــت منــي

بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي»((( وهــذا تذكــر آخــر مــن رســول اهلل

( )ألمتــه وقــد قــال االســكايف يف هــذا الصــدد :فاشــهد أنــه أجابــه وشــفع مســألته ثــم
ـارا ألمــر اهلل لتقــوم بذلــك
أمــره بــأن يشــهر ذلــك ألمتــه يف حجــة الــوداع تاكيــدً ا وإظهـ ً
احلجــة عــى اخلليقــة(((.

وزيــرا
وزيــر كــا كان هــارون ()
وكذلــك فــإن ســؤاله ( )بــأن يكــون لــه
ً
ٌ

ملوســى فــكان ذلــك عل ًيــا ()فهــو قــد أثبــت لــه مجيــع مراتــب هــارون مــن موســى
فــإذن هــو وزيــر رســول اهلل ( )وشــا ّد ازره ولــوال أنــه خاتــم النبيــن لــكان رشيـكًا لــه

يف أمــره(((.

وهبــذا يثبــت لدينــا ان وزيــر رســول اهلل هــو عــي بــن أيب طالــب ( )امــا

احلديــث الــذي أورده الــرازي فهــو حديــث غــر متواتــر((( .وهــو حديــث ضعيــف متنــا

ورجــاال(((.

((( ابــن حنبــل ،فضائــل ،ج،1ص60؛ النســائي ،خصائــص ،ص84؛ الطــري ،تاريــخ ،ج،2
ص63؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج،7ص172؛ ابــن مردويه،املناقــب ،ص.290

((( معمــر ،اجلامــع ،ج ،11ص226؛ الطبالــي ،املســند ،ج ،1ص167؛ احلميــدي ،املســند ،ج،1
ص.189

((( االسكايف ،املعيار واملوازنة ،ص.71

((( ابن أيب احلديد ،رشح املنهج ،ج،13ص211

((( أبو اجلعد ،مسند،ص298؛ البزاز ،املسند،ج ،11ص.178

((( البــزاز ،املســند،ج ،11ص178؛ البخــاري ،التاريــخ الكبــر،ج،2ص159؛ ابــن عــدي،
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فضــا عــن هــذا فاحلديــث عقـ ًـا مرفوض،اذ كيــف يتخــذ رســول اهلل ( )وزيرين

يفــران مــن احلــرب وال يشــاركاه يف أي يشء مــن أمــره وحتــى يف املشــورة الــواردة يف

القــرآن فإهنــا قــد حرمــا منهــا لفرارهــم مــن احلــرب فغضــب عليهــم رســول اهلل ()
ِ
ــم َو َش ِ
حتــى أمــره اهلل بالعفــو عنهــم بقولــهَ ... :فا ْع ُ
ــاو ْر ُه ْم
ــم َو ْاســ َتغْف ْر َُل ْ
ــف َعن ُْه ْ
ِف ْالَ ْمـ ِـر (((...وهــي فيمــن فــر يــوم احــد (((.إذن فليــس مــن املعقــول أن تكــون هلــا

الــوزارة مــن دون مــن نصبــه اهلل ورســوله وزيـ ًـرا وأنــزل هبــذا آيــات بينــات وكان ذلــك

واضحــا وبينًــا لــكل مســلم.
عــى رؤوس األشــهاد
ً

ثانيا :إقصاؤه عن تنصيبه ( )يوم الغدير ً
إماما على ّ
ً
األمة:
يعــد يــوم الغديــر مــن أعظــم األحــداث والوقائــع التــي أكــدت لألمــة اإلســامية

إمامــة عــي ( )وقطعــت الســبل أمــام املشــككني يف إمامتــه ( )فكانــت تلــك
احلادثــة هــي يــوم إعــان اإلمامــة والتنصيب لعــي ( )إماما لألمــة وقائدً ا للمســلمني

وقــد متســك أتبــاع أهــل البيــت ( )هبــذا اليــوم واآليــات التــي نزلــت فيــه كدليــل عىل
أحقيــة اإلمــام ( )ووجــوب اتباعــه ألن األدلــة الــواردة فيــه ليســت فقــط روائيــة

وتارخييــة بــل إن أغلــب مفــري املســلمني أكــدوا ارتبــاط اآليــات النازلــة يف ذلــك اليــوم

بالبــاغ الــذي ورد عــى لســان النبــي ( )يف عــي ( )ووجــوب مواالتــه واتباعــه
وســنتناول هــذه اآليــات يف االيت-:

الكامــل،ج،2ص-284ج،6ص62؛ أبــو نعيــم ،حليــة األوليــاء ،ج،8ص160؛ القيــراين ،ذخــرة
األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة ،ج،2ص961؛ األلبــاين ،ضعيــف اجلامــع الصغــر،ص،286

األمــر ،التنويــر ،ج ،2ص426؛ الكويتــي ،أنيــس الســاري ،ج ،10ص.835

((( ال عمران .159-

((( مقاتــل ،تفســر ،ج ،1ص310؛ التســري ،تفســر ،ص51؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج،3
ص188؛ الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،9ص.410
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ـول ب ِّلــغْ مــا ُأ ْنـ ِـز َل إِ َليـ َ ِ
ـن َر ِّبـ َ
ـك َوإِ ْن َل ْ َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا
ـك مـ ْ
ْ
الر ُسـ ُ َ َ
-1قولــه تعــاىلَ  :يــا َأ ُّ َيــا َّ
ِ
ِ
ـت ِرســا َل َته واهلل يع ِصمـ َ ِ
ـن النَّـ ِ
ـن .(((
ـاس إِ َّن اهلل َل َ ْيــدي ا ْل َقـ ْـو َم ا ْلكَاف ِريـ َ
ـك مـ َ
َب َّل ْغـ َ َ ُ َ َ ْ ُ
يتضــح ملــن يقــرأ اآليــة الكريمــة أن اخلطــاب الربــاين الــوارد يف اآليــة يأمــر النبــي

أمــرا يعــادل الرســالة بأكملهــا وإن مل يقــم بذلــك كان كمــن مل
األكــرم ( )أن يبلــغ ً
يبلــغ الرســالة ومل يتحمــل مشــاق ذلــك وأتعابــه فــا هــو ذلــك األمــر العظيــم يف نظــر

الــرازي.

أورد الــرازي آراء عــدّ ة يف اآليــة منهــا :اهنــا نزلــت يف قصــة الرجــم والقصــاص

وقيــل يف ســبب ســكوت النبــي ( )عــى عيــب اليهــود واســتهزائهم بالديــن ،واآلخــر
امتنــاع النبــي ( )عــن تبليــغ نســائه آيــة التخيــر (-28األحــزاب) ،واآلخــر يف أمــر

زيــد بــن حارثــة وزوجتــه زينــب بنــت جحــش ،واآلخــر نزلــت يف اجلهــاد فــكان يمســك

أحيا ًنــا عــن حثهــم عــى اجلهــاد لكرههــم إليــه ،واالخــر ســكوته عــن عيــب اهلتهــم بعــد
نــزول قولــه :و َل تَســبوا ا َّل ِذيــن يدْ ع َ ِ
ــن ُد ِ
ون اهلل  (((واآلخــر :إنــه كان هيــاب
ــون م ْ
َ َ ُ
َ ُ ُّ

قريــش فــأزال اهلل تلــك اهليبــة هبــذه اآليــة ،واآلخــر إهنــا ملــا نزلــت اخــذ بيــد عــي وقــال:
مــن كنــت مــواله فعــي مــواله اللهــم ِ
وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه فلقيــه عمــر فقــال

لــه :هني ًئــا لــك يــا بــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة .وهــو
قــول ابــن عبــاس والــراء بــن عــازب وحممــد بــن عــي [يعنــي الباقــر (.(((])

وإىل هنــا كان الــرازي موضوع ًيــا يف طرحــه فهــو يــورد اآلراء التــي قيلــت باآليــة

إال أنــه يفصــح عــن الــرأي الــذي يتبنــاه فقــال« ،واعلــم أن هــذه الروايــات وإن كثــرت
((( املائدة.67-

((( االنعام .108-

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،2ص.401
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إال أن األوىل محلــه عــى أنــه تعــاىل آمنــه مــن مكــر اليهــود والنصــارى وأمــره بإظهــار
التبليــغ مــن غــر مبــاالة منــه هبــم ،وذلــك ألن مــا قبــل هــذه اآليــة ومــا بعدهــا بكثــر ملــا

كان كال ًمــا مــع اليهــود والنصــارى امتنــع إلقــاء هــذه اآليــة الواحــدة يف البــن عــى وجــه
تكــون أجنبيــة عــا قبلهــا ومــا بعدهــا»(((.

وبتبنــي الــرازي هلــذا الــرأي فهــو ينفــي أن تكــون قــد نزلــت لتأمــر الرســول ()

أن يبلــغ املســلمني تنصيــب أمــر املؤمنــن ( )إما ًمــا وخليفــة لــه عليهــم ،وهــذا مــا

خالــف بــه أكابــر املفرسيــن ،فقــد ورد عــن طــرق خمتلفــة عــن اإلمــام الباقــر ()
وابــن عبــاس وأبــو ســعيد اخلــدري والــراء بــن عــازب أن هــذه اآليــة نزلــت عنــد

عــودة الرســول ( )مــن احلــج عــام 10هـــ632/م ،أي حجــة الــوداع وكان قــد نــزل
ـرا
عليــه الوحــي يامــره ان يبلــغ املســلمني امــر تنصيــب عــي بــن أيب طالــب ( )أمـ ً

للمؤمنــن وخليفــة لرســول رب العاملــن فتوقــف النبــي ( )بغديــر خــم ،وحبــس مــن
معــه لينتظــروا مــن تأخــر عنهــم حتــى اجتمــع املســلمون ونصــب لــه منــر واخــذ بيــد

عــي ( )ونــادى :الســت أوىل باملؤمنــن مــن انفســهم؟ قالــوا بــى يارســول اهلل ()

قــال :الســت أوىل بــكل مؤمــن مــن نفســه؟ قالــوا بــى يارســول اهلل ( )قــال مــن كنــت
مــواله فعــي مــواله اللهــم مــن واله وعــاد مــن عــاداه فلقيــه عمــر فقــال :هني ًئــا لــك يــا

ابــن أيب طالــب اصبحــت وامســيت مــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة(((.
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،12ص.401

((( العيــايش ،تفســر ،ج،1ص332؛ ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج،4ص ،1172الثعلبــي ،الكشــف
والبيان ،ج،4ص92؛ فرات ،تفســر ،ص124؛ املفيد ،تفســر ،ص185؛ احلسكاين ،شواهد التنزيل،

ج،1ص251؛ الواحــدي ،أســباب النزول،ص202؛القتــال ،الزخمرشي،الكشــاف،ج،2ص630؛

أبــو الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي ،ص54؛ النيســابوري ،غرائــب التفســر،ج،2ص616؛
الســيوطي ،الــدر املنثــور،ج،3ص117؛ رضــا ،تفســر املنــار،ج ،6ص384؛ اآللــويس ،روح املعــاين،
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كذلــك وردت الروايــات يف اختصــاص هــذه اآليــة بالتبليــغ بواليــة عــي ( )يف

خمتلــف املصنفــات اإلســامية ((( كــا ورد عــن ابــن مســعود ( )أنــه قــال :كنــا نقــرأ

عــى عهــد رســول اهلل ( )يــا أهيــا الرســول بلــغ مــا انــزل اليــك مــن ربــك أن عل ًيــا مــوىل
املؤمنــن وان مل تفعــل فــا بلغــت رســالته(((.

إال أن الــرازي مل يعتــد هبــذا األمــر وإنــا اعتمــد رأيــه ،ويــرى أهنــا نزلــت إلظهــار

التبليــغ مــن دون مبــاالت لليهــود والنصــارى وان اهلل عاصمــه منهــم وهــذا مــا اليصلــح

لعــدة أمــور:

إن اآليــة مدنيــة وقــد نزلــت يف الســنة العــارشة مــن اهلجــرة يف حجــة الــوداع

(((

والرســول ( )كان قــد بلــغ وجاهــد وحــارب اليهــود واملرشكــن يف خمتلــف غزواتــه،

وقــد بلغهــم أمــر ديــن اهلل وحاججهــم وســفه آراءهــم وعقائدهــم وكان قــد أظهــر تبليغــه
منــذ أيــام الضعــف وقلــة النــارص فكيــف بعــد أن عظــم أمــره وكثــر أنصــاره وأصبــح

ج ،3ص359؛ الشوكاين ،فتح القدير،ج،2ص.69

((( الكــويف ،املناقــب ،ج،1ص172؛ ابــن عقــدة ،الواليــة ،ص،5ابــن مردويــه ،املناقــب،ص240؛
املفيــد ،االرشــاد ،ج،1ص175؛ الشــافعي ،ج،2ص259؛ اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص7؛ ابــن

عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج،42ص337؛ الفتــال ،روضــة الواعظــن ،ص90؛ ابــن طلحــة،
مطالــب الســؤول ،ص95؛ الطــري ،بشــارة املصطفــى ،ص207؛ ابــن الصبــاغ ،الفصــول املهمــة،

ج ،1ص262؛ االســر ابــادي ،تأويــل اآليــات الطاهــرة ،ص158؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة،
ج ،1ص.359

((( ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص240؛ االربــي ،كشــف الغمــة ،ج ،1ص326؛ الســيوطي ،الــدر
املنثــور،ج،4ص19؛ الشــوكاين ،فتــح القديــر ،ج ،2ص69؛ القنوجــي ،فتــح البيــان ،ج ،4ص19؛

اآللــويس ،روح املعــاين ،ج ،3ص.359

((( الصنعــاين ،تفســر ،ج،2ص4؛ الطــري ،جامــع البيــان ،ج ،9ص528؛املــارودي ،النكــت

والعيــون ،ج ،2ص14؛ ابــن عطيــة ،املحــرر،ج،2ص155
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الهيــاب املرشكــن بــل واصبحــوا يدخلــون يف دينــه خشــية قوتــه كذلــك فقــد حاجــج
النصــارى وفنــد عقائدهــم اخلاطئــة وفــرض عليهــم اجلزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون

(((

فــأي خشــية بقيــت منهــم وأي تبليــغ خيشــى رســول اهلل ( )أن يعلنــه ســيام أن ذلــك
التبليــغ يعــادل الرســالة بأكملهــا.

إن اآليــات الســابقة لآليــة املعنيــة واآليــات الالحقــة هلــا رصحيــة يف خطاهبــا لليهــود
ـت ا ْليهــود يــدُ اهلل م ْغ ُلو َلـ ٌة ُغ َّلـ ْ ِ
والنصــارى  :و َقا َلـ ِ
ـم َو ُل ِعنُــوا بِـ َـا َقا ُلــوا.(((...
َ
ـت َأ ْيدهيِـ ْ
َ
َُ ُ َ
ـم َسـ ِّيئ ِ
و َلـ ْـو َأ َّن َأ ْهـ َـل ا ْلكِ َتـ ِ
َاه ْم
َاتِ ْم َو َلَ ْد َخ ْلن ُ
والالحقــة َ
ـاب َآمنُوا َوا َّت َقـ ْـوا َل َك َّف ْرنَا َعن ُْهـ ْ
جن ِ
َّــات الن َِّعيــ ِم  (((وهــذه اآليــات رصحيــة يف خطاهبــا ألهــل الكتــاب وإنــذاره هلــم
َ
باإليــان والتقــوى والتصديــق بالدعــوة.

ج -إن اآليــة نزلــت يف الســنة العــارشة ومل يبــق بعدهــا رســول اهلل ( )إال مــدة

قليلــة والــرازي يــرى ان اآليــة نزلــت لتطمئــن الرســول بــأن اهلل قــد امنــه مكــر اليهــود

فلــاذا مل ينــزل هــذا األمــر منــذ بدايــة الدعــوة ليكــون الرســول أكثــر طمأنينــة وعــى أي

يشء يطمئنــه مــن مكرهــم فهــم قــد فعلــوا الكثــر وقــد امنــه اهلل مــن ذلــك.

د-يتضــح مــن ألفــاظ اآليــة أمــران :األول هــو أن اهلل أمــر نبيــه أن يبلــغ أمتــه أمـ ًـرا

حتملــه الرســول ( )مــن اتعــاب ومشــاق،
معينًــا وهــذا األمــر يعــادل الرســالة وكل مــا ّ

والثــاين :موقــف الرســول ( )وخوفــه مــن أن يبلــغ هــذا األمــر لعلمــه بقومــه ومكرهم

وإخبــار اهلل لــه بأنــه عاصمــه مــن أعدائــه فليــس مــن املعقــول أن يكــون ذلــك األمــر هــو
((( البيهقــي ،دالئــل النبــوة ،ج ،5ص-384ص389؛ الســهييل ،الــروض اآلنــف ،ج،5ص5؛

الكالعــي ،االكتفــاء ،ج ،1ص311؛ ابــن ســيد النــاس ،عيــون األثــر ،ج،1ص-252ص.253
((( املائدة.66-

((( املائدة .68-
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األمــان مــن مكــر أهــل الكتــاب بــل إنــه ورد يف اخلــر :أن الوحــي نــزل عــى رســول اهلل

( )يأمــره بالتبليــغ ورســول اهلل خيشــى ذلــك حتــى نــزل اإلنــذار للنبــي باإلبــاغ وإال
فــا كان لــه مــن األجــر شــي ًئا وكأنــه مل يبلــغ وكان ( )يقــول :يــارب كيــف أصنــع وأنــا
ـت ِر َســا َل َت ُه (((ويف خــر
وإِ ْن َل ْ َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا َب َّل ْغـ َ
وحــدي جيتمعــون عــي ،فنزلــت اآليــةَ ،

آخــر قــال ( )إن قومــه حديثــي عهــد بجاهليــة وخيشــى أن خيربهــم أمــر تنصيــب ابــن

عمــه(((.

فنــزل الوحــي يطمئنــه بالعصمــة مــن رش قريــش ومكرهــم بــه وقــد أكــد أغلــب

املفرسيــن نزوهلــا يف حجــة الــوداع الســنة العــارشة للهجــرة وهــذا ينفــي رأي الــرازي
ويبطــل حجتــه ألن النبــي ( )مل يبلــغ أهــل الكتــاب بعــد نــزول هــذه اآليــة بأمــر عظيــم

وإنــا كانــت حياتــه بعدهــا قصــرة مل تتجــاوز عــدة أشــهر ومل نجــد يف املصــادر ما يرشــدنا
إىل تبيلــغ الرســول ( )ألهــل الكتــاب بعــد هــذه اآليــة أمـ ًـرا يســاوي الرســالة باكملهــا

كــا ذكــر اهلل باآليــة ،فــكان ذلــك األمــر إمامــة عــي ( )وتنصيبــه عــى األ ّمــة وقــد
علــق االســكايف عــى التبليــغ بقولــه :فقولــه ألســت أوىل بــكل مؤمــن مــن نفســه؟ فمــن

ـي مــواله :أي مــن كنــت ســيده فعــي ســيده ورئيســه وإمامــه
كنــت مــواله فهــذا عـ ٌ

(((

فكانــت إمامــة عــي ( )عــدل تلــك الرســالة واالعتقــاد هبــا هــو االعتقــاد بالرســالة.
فضــا عــا تقــدم فــإن حديــث الغديــر متواتــر عنــد فــرق املســلمني وقــد ملئــت بطون

(((
أمــر املؤمنــن ( )خليفــة لرســول اهلل ()
الكتــب بروايــة خــره  ،وقــد ن ُِّصــب ُ

((( ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج،4ص1173؛ الواحــدي ،التفسريالبســيط ،ج،7ص469؛ ابــن
اجلــوزي ،زاد امليــر ،ج،1ص568؛ابــن كثري،تفســر ،ج،3ص.151

((( الكليني ،الكايف ،ج،1ص290؛ ابن مردويه ،املناقب ،ص240
((( االسكايف ،املعيار واملوازنة،ص.215

((( املــدين ،حديــث،ص256؛ ابــن حنبــل ،فضائــل ،ج،2ص585؛ البزاز ،املســند ،ج،10ص،212
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وقائــدً ا لألمــة يف ذلــك اليــوم حتــى قــال حســان بــن ثابــت يف ذلــك أبيا ًتــا مــن الشــعر(((.
ينادهيم يـوم الــغدير نبيــهم

بخــم و أكـــرم بالــنبـي منـــاديا

يقول فمن موالكم ووليكم

فقـالوا ومل يبدوا هـناك الـتعـاديا

اهلـك مـوالنا وأنـت وليــنـا

لن جتدن مـنا لك الـيوم عاصــيا

فقـال له قــم يـا عيل فـإنــني

إماما وهاد ًيا
رضيتك من بعدي ً

وهــذه األبيــات شــهادة مــن قبــل حســان بــن ثابــت لتلــك احلادثــة وليكــون شــعره

وتذكــرا لألمــة اإلســامية مــا بقــي الدهــر،
بمثابــة إعــام وإشــاعة للخــر وختليــدً ا
ً
وكذلــك مــا ورد عــى لســان اســتاذ الفخــر الــرازي وهــو الغــزايل (ت505هـــ1111/م)

إذ قــال معل ًقــا عــى قــول رســول اهلل ( )يــوم الغديــر( :اســفرت احلجــة وجههــا
وأمجــع اجلامهــر عــى متــن احلديــث مــن خطبتــه يف يــوم غديــر خــم باتفــاق اجلميــع وهــو

يقــول« :مــن كنــت مــواله فعــي مــواله» فقــال عمــر بــخ بــخ يــا أبــا احلســن أصبحــت

مــوالي ومــوىل كل مؤمــن .فهــذا تســليم ورضــا وحتكيــم ثــم بعــد هــذا أغلــب اهلــوى
حلــب الرياســة ومحــل عمــود اخلالفــة وعقــود النبــوة وخفقــان اهلــوى يف قعقعــة الرآيــات
واشــتباك ازدحــام اخليــول وفتــح األمصــار»(((.

وهــذه الشــهادة مــن الغــزايل اكــر رد عــى الــرازي ألنــه مــن كبــار علــاء االشــاعرة
النســائي ،الســنن الكــرى،ج،7ص442؛ الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج،4ص16؛ ابــن شــاهني،رشح
املذاهب،ص.103

((( الكــويف ،املناقــب ،ج،1ص122؛ املفيــد ،الفصــول املختــارة ،ص259؛ابــن مردويــه ،املناقــب،
ص121؛ الفتــال ،روضــة الواعظــن ،ص103؛ اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص136؛ احلنفــي ،نظــم

الــدرر ،ص.113

((( الغزايل،رس العاملني،ص.4
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ورأيــه يمثــل حجــة عــى الــرازي ومــن حلقــه مــن علــاء األشــاعرة.

ــت َلك ِ
ــت
ُــم َو َأ ْت َ ْم ُ
ــو َم َأك َْم ْل ُ
-2إمتــام التبليــغ ونــزول قولــه تعاىل...ا ْل َي ْ
ُــم دينَك ْ
ْ
(((
ُــم ْ ِ
ال ْس َ
ــا َم ِدينًــا...
ُــم نِ ْع َمتِــي َو َر ِض ُ
يــت َلك ُ
َع َل ْيك ْ
تعــد هــذه اآليــة مــن الثوابــت التــي متســك هبــا أتبــاع أهــل البيــت ( )يف

اعتقادهــم بإمامــة عــي ( )وان اهلل قــد اكمــل دينــه ومتــت نعمتــه بواليــة عــي ()
وورد أن هــذه اآليــة نزلــت بعــد تنصيــب الرســول ( )لعــي ( )يــوم الغديــر فنــزل

عليــه الوحــي مبــارشة بعــد التبليــغ هبــا ،إال أن الــرازي يــرى خــاف هــذا الــرأي وحيــاول

جاهــدً ا إبعــاد أي يشء يتصــل بإمامــة عــي ( .)فالــرازي يــورد عــدة آراء للمفرسيــن

يف قولــه :اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي ،منهــا:

إظهــار القــوة عــى األعــداء والقــدرة عليهــم ،ومنهــا أكملــت لكــم مــا حتتاجــون إليه

ً
كامــا لكــن اهلل كان عا ًملــا يف أول وقــت املبعــث بــأن
يف تكاليفكــم ،ومنهــا أن الديــن
ماهــو كامــل يف هــذا اليــوم ليــس بكامــل يف الغــد وال صــاح فيــه فاملــراد أن األول كــال
إىل زمــان خمصــوص والثــاين كــال إىل يــوم القيامــة وقــد أيــد الــرازي هــذا الــرأي بقولــه

(وهــو املختــار)(((.

وأســلوب الــرازي بطرحــه اآلراء يعــد أســلو ًبا موضوع ًيــا ال إشــكال فيــه ألن

املفرسيــن كل لــه رأيــه عنــد تفســره لآليــة وهــو يتبنــى الــرأي األخــر كــرأي يف معنــى
اآليــة إال أنــه يعــرج إىل آراء الشــيعة يف اآليــة وهنــا يطــرح رأيــه اإلقصائــي لفكــرة اإلمامــة

والبيعــة لعــي ( )فقــال :قــال أصحابنــا(((« :وهــذه اآليــة دالــة عــى بطــان قــول
((( املائدة.3-

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،11ص.287
((( يعني االشاعرة.
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الرافضــة وذلــك ألنــه تعــاىل بــن ان الذيــن كفــروا يئســوا مــن تبديــل الديــن واكــد ذلــك
بقولــهَ  :ف َ
ــو ِن فلــو كانــت إمامــة عــي بــن أيب طالــب ()
ــو ُه ْم َو ْ
اخ َش ْ
ــا َ ْت َش ْ
نصــا واجــب الطاعــة
منصوصــا عليهــا مــن قبــل اهلل تعــاىل ومــن قبــل رســوله (ً )
ً

آيســا مــن ذلــك بمقتــى هــذه اآليــة فــكان يلــزم أن
لــكان مــن أراد اخفــاءه وتغيــره ً
اليقــدر أحــد مــن الصحابــة عــى انــكار ذلــك النــص وعــى تغيــره واخفائــه وملــا مل يكــن
األمــر كذلــك بــل مل جيــر هلــذا النــص ذكــر وال ظهــر منــه خــر وال أثــر علمنــا أن إدعــاء

منصوصــا عليــه باإلمامــة»(((.
هــذا النــص كــذب وأن عــي بــن أيب طالــب ( )مــا كان
ً
وهنــا يتضــح موقــف الــرازي إزاء اآليــة واختصاصهــا وإزاء إمامــة أمــر املؤمنــن

( )وهــو اإلقصــاء املبــارش القائــم عــى املراوغــة يف الطــرح وللــرد عــى رأي الــرازي
هــذا نقــول:

يــرى الــرازي أنــه لــو كان هنــاك نــص بإمامــة عــي ملــا قــدر أحــد عــى اخفائــه وتغيــره
ألنــه تعــاىل قــال ا ْليــوم يئِــس ا َّل ِذيــن َك َفــروا ِمـ ِ ِ
ـم فهــو يــرى أنــه ادعــاء كاذب،
ْ
َ َْ َ َ
ـن دين ُكـ ْ
َ ُ
نقــول :إن هــذا اليــأس ورد فيــه عــدة آراء منهــا عــن ابــن عبــاس :يعنــي أن ترجعــوا إىل
دينهــم أبــدً ا ،وعــن جماهــد :يعنــي يعــوودا كــا كانــوا ،وقــال الطــري :مــن دينكــم ان
ترتكــوه فــردوا عنــه راجعــن إىل الــرك ((( ،إذن فاليــأس الــوارد هنــا هــو اليــاس مــن
العــودة إىل الــرك واجلاهليــة األوىل فــا هــو ذلــك األمــر الــذي وقــع ليمنــع االرتــداد

والرجــوع إىل الوثنيــة وهنــا جييــب الــرازي برايــه قائـ ًـا« :ألنكــم االن رصتــم بحيــث ال

يطمــع أحــد مــن أعدائكــم يف توهــن أمركــم نظــره قولــه :كنــت باألمــس شــا ًبا واليــوم قــد
رصت شـ ً
ـيخا» إذ ن فاخلطــاب باليــأس موجــه عــى نحــو العلــم بــا وقــع يف قلــوب أعــداء

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،11ص.288
((( الطربي ،جامع البيان،ج،9ص.516
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اإلســام وهــو الشــعور باليــأس ســاعة نــزول تلــك اآليــة ومــا تبعهــا مــن فعــل رســول اهلل

( )مــع عــي ( )بتنصيبــه إما ًمــا وخليفــة مــن بعــده فهــو قــد رســم خــط القيــادة
والرئاســة ووضــع أمتــه أمــام األمــر الواقــع فــا يدعــي مدعــي خالفــة األ ّمــة وقيادهتــا وإن
ـرا ملــا
وقــع هــذا فهــو ال يلغــي منصــب اإلمامــة املوكــول لعــي ( )واليعــد هــذا تغيـ ً
وقــع مــن امــر الغديــر وتنصيــب أمــر املؤمنــن وقولــه :ملــا قــدروا عــى تغيــره واخفائــه

فهــم مل يغــروا شــي ًئا مــن إمامــة عــي ( )ومل خيفوهــا بــل أن األ ّمــة كانــت عــى علــم
بــأن عــي هــو اإلمــام وهــو اخلليفــة وكــا ســنذكر ذلــك يف املطلــب التــايل ،أضــف إىل هــذا،

إن مــا فعلــه القــوم هــو اغتصــاب للحــق .وليــس تغيــر للفكــر فعــي ( )إمــام قــد تــم

تنصيبــه بأمــر اهلل ورســوله ()ســواء ويل احلكــم الصــوري أم مل يتــواله.

فضـ ًـا عــن هــذا ،إن الديــن مل حيصــل بــه تغيــر مــن حيــث األصــل يف الترشيــع وإنــا

كان التغيــر فقــط بالشــخص املعــن وا ُملنصــب للخالفــة وهــذا يعــد خمالفــة ألمــر اهلل
ورســوله وليــس إلغــاء لإلمامــة التــي رشعهــا اهلل وبلــغ هبــا رســول اهلل ( )فالــرازي
منصوصــا عليهــا بنــص واجــب للــزم
يــرى لــو أن إمامــة عــي بــن أيب طالــب ( )كان
ً

أال يقــدر الصحابــة عــى تغيريهــا ونقــول:

إن إمامــة إبراهيــم ( )وردت بنــص رصيــح بالقــرآن الكريــم َ ..ق َ
ــال إِ ِّن
ِ
ِ
ـاس إِمامــا َقـ َ ِ
اع ُلـ َ ِ
ج ِ
ـال َل َينَـ ُ
ـن ُذ ِّر َّيتِــي َقـ َ
ـن (((فالســؤال هــل
ـال َع ْهــدي ال َّظالـ َ
ـال َومـ ْ
َ
ـك للنَّـ ِ َ ً

إن إبراهيــم تــويل احلكــم املتمثــل باخلالفــة والرئاســة وهــل أن عــدم توليــه هلــا يــدل عــى

عــدم إمامتــه وأن تــويل النمــرود للســلطة يــدل عــى إمامــة النمــرود وهــذا قياســه مــع
عــي ابــن أيب طالــب أوىل ،فهــو وإن مل يتـ َ
ـول خالفــة رســول اهلل ( )ظاهـ ًـرا إال أنــه إمــام

بنــص رســول اهلل ( )كــا اســلفنا وان تــويل اخلالفــة غــره مــن الصحابــة ،اليعنــي هــذا
((( البقرة .124-
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إلغائهــم إلمامتــه ( )بــل يــدل عــى اغتصاهبــم حلقــه يف األمــر وقــد أثبــت الغــزايل

(((

هــذا الــرأي باعرتافــه الســابق الذكــر وإن تنصيــب اإلمــام عــي يــوم الغديــر اتفــق عليــه
اجلميــع وأوهلــم الصحابــة فقــال فيــا نصــه « ...ثــم بعــد هــذا أغلــب اهلــوى حلــب

الرياســة ومحــل عمــود اخلالفــة وعقــود النبــوة وخفقــان اهلــوى.»...

ولعــل ســائل يعــرض فيقــول إن اآليــة نزلــت بالتحريــم ومل تنــزل بتنصيــب اإلمــام

عــي ( )ألهنــا ذكــرت التحريــم نقــول :إذا كان نــزول هــذه املحرمــات يف الســنة

العــارشة للهجــرة فهــل قبــل هــذا التاريــخ كان الرســول ( )واملســلمون حيلــون هــذه

املحرمــات فــا هــذه املفاجئــة بالتحريــم املبــارش إال أن األصــح إن التحريــم قــد وقــع قبــل
ـم
هــذا التاريــخ وقــد نــص البــاري عــى هــذا يف ســورة البقــرة بقولــه  :إِ َّنـ َـا َحـ َّـر َم َع َل ْي ُكـ ُ
ا َْلي َت ـ َة والــدَّ م و َْلــم ِْ
ٍ (((
الن ِْزيـ ِـر َو َمــا ُأ ِهـ َّـل بِـ ِـه لِ َغـ ْ ِ
ـر اهلل َف َمـ ِ
ـن ْ
ـر َبــا ٍغ َو َل َعــاد
ْ َ َ َ َ
اض ُطـ َّـر َغـ ْ َ
مرمــا عـ َـى َط ِ
ِ
ـون َم ْي َت ـ ًة َأ ْو
اع ـ ٍم َي ْط َع ُم ـ ُه إِ َّل َأ ْن َي ُكـ َ
ـي إِ َ َّل ُ َ َّ ً َ
وقولــهُ  :قـ ْـل َل َأ ِجــدُ ِف َمــا ُأوحـ َ
دمــا مسـ ُفوحا َأو َْلـ ِ
ـس َأ ْو فِ ْسـ ًقا ُأ ِهـ َّـل لِ َغـ ْ ِ
ـر اهلل بِـ ِـه َف َمـ ِ
ـن ْ
ـر
ـم خن ِْزيـ ٍـر َفإِ َّنـ ُه ِر ْجـ ٌ
ً ْ َ
ًَ َ ْ
اض ُطـ َّـر َغـ ْ َ
ِ
بــا ٍغ و َل عـ ٍ
(((
ـاد َفـإِ َّن َر َّبـ َ
ـم
َ َ َ
ـور َرحيـ ٌ
ـك َغ ُفـ ٌ
ـم ا َْل ْي َتـ َة َوالــدَّ َم َو َْلـ َ
ـم وقولــه :إِ َّنـ َا َحـ َّـر َم َع َل ْي ُكـ ُ
ِ
ٍ
ِْ
الن ِْزيـ ِـر َو َمــا ُأ ِهـ َّـل بِـ ِـه لِ َغـ ْ ِ
ـر اهلل َف َمـ ِ
ـن ْ
ـور
ـم َع َل ْيــه إِ َّن اهلل َغ ُفـ ٌ
ـر َبــا ٍغ َو َل َعــاد َفـ َـا إِ ْثـ َ
اض ُطـ َّـر َغـ ْ َ
ِ
ـم﴾ ((( إذن فتحريــم تلــك األصنــاف كان قــد نــزل بــه الوحــي قبــل نــزول ســورة
َرحيـ َ
املائــدة وإن إيــراده فيهــا كان مــن بــاب التأكيــد والتذكــر عــى الترشيــع وإن مــن الترشيــع
اإلهلــي هــي اإلمامــة التــي تبلــورت للمســلمني بصورهتــا النهائيــة بتنصيــب اإلمــام عــي

( )يــوم الغديــر فــكان هبــا كــال الديــن ومتــام النعمــة.
((( الغزايل ،رس العاملني ،ص.4
((( البقرة .173-

((( االنعام.145 ،
((( النحل.115-
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إنــكار الــرازي ومدرســته الفكريــة كــا يدعــي بــأن تكــون هــذه اآليــة قــد نزلــت بعــد

تنصيــب اإلمــام عــي ( )يــوم الغديــر وإنكارهــم لوجــود أي نــص يثبــت إمامــة عــي

( )وهــذا يعــد رأي مطلــق وغــر مبنــي عــى أي دليــل وذلــك ألســباب عــدّ ة:

ورد عنــد كثــر مــن املصنفــن (مفرسيــن وحمدثــن ومؤرخــن) ان اآليــة نزلــت

بعــد تنصيــب الرســول ( )لعــي ( )يف غديــر خــم وبعــد أن بايعــه املســلمون فهــي
خاصــة بواليتــه وبيعتــه(((.

كذلــك ورد عــن أيب ســعيد اخلــدري أن رســول اهلل ( )اســتبرش بنــزول اآليــة

فقــال :اهلل أكــر عــى إكــال الديــن ومتــام النعمــة ورضــا الــرب برســالتي والواليــة لعــي

مــن بعــدي((( وهــذه شــهادة مــن اهلل ورســوله عــى أن عل ًيــا إمــام وخليفــة بعــد رســول

اهلل ( )وهــذا نــص واضــح جــدً ا يف هــذا األمــر.

يــرى الــرازي أن واليــة عــي وإمامتــه غــر منصــوص عليهــا مــن قبــل اهلل تعابــى

ورســوله ( )وهــذا افــراء وادعــاء باطــل فقــد أوردنــا يف مــا ســبق مــن البحــث
أدلــة كثــرة حــول نــص القــرآن والرســول ( )عــى امامتــه منهــا يــوم انــذار عشــرته:
((( اليعقــويب ،تاريــخ،ج،2ص29؛ الكلينــي ،الــكايف ،ج،1ص199؛ ابــن عقــدة ،الوالية ،ص199؛
الفــرات ،تفســر ،ص117؛ الصــدوق ،عيــون أخبــار الرضا،ج،1ص195؛ابــن مردويــه ،املناقــب،

ص231؛ الكرمــاين ،املصابيــح،ص37؛ اخلطيــب البغــدادي ،تاريخ،ج،8ص284؛احلســكاين،

شــواهد التنزيــل ،ج،1ص203؛ املغــازيل ،املناقــب ،ص37؛مقاتــل ،املناظــرات،ص155؛ الفتــال،
روضــة الواعظــن ،ص350؛ اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص136؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق،ج،42

ص233؛ ســبط ابــن اجلــوزي ،تذكــرة اخلــواص،ص57؛ الطــري ،بشــارة املصطفــى،ص328؛

الســيوطي ،الــدر املنثــور،ج،3ص19؛ االســر ابادي ،تأويــل اآليــات الظاهــرة،ص145؛ القندوزي،
ينابيــع املــودة،ج،1ص.347

((( ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص232؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل،ج ،1ص201؛ الطربيس،جممــع
البيــان،ج،3ص274؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة،ج،1ص.347
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َ ِ ِ
ـرت َ
ـن (((وآيــة الواليــة والتبليــغ بواليتــه يــوم الغديــر وأحاديــث
َك ْالَ ْق َربِـ َ
َ
وأ ْنــذ ْر َعشـ َ
الرســول التعــد وال حتــى يف هــذا املجــال وأشــهرها قولــه( :مــن كنــت مــواله فهــذا

عــي مــواله)((( وقولــه لربيــدة((( عندمــا وقــع يف عــي ( :)ال تقــع يــا بريــدة يف عــي
فــإن عل ًيــا منــي وانــا منــه وهــو وليكــم بعــدي(((.

معرفــة الصحابــة وإدراكهــم حلديــث الغديــر والتبليــغ الــذي نــزل عــى رســول اهلل

( )بواليــة عــي ( )وتســليمهم عليــه بالواليــة وإمــرة املؤمنــن وهتنئتهــم لــه

(((

يبطــل حجــة الــرازي بعــدم علــم الصحابــة بإمامــة عــي وباخلصــوص يــوم الغديــر

وماجــرى فيــه مــن التنصيــب وقــد قــال الغــزايل يف ســام الصحابــة عــى عــي ()

بالواليــة :فهــذا تســليم ورضــا وحتكيــم ثــم بعــد هــذا أغلــب اهلــوى((( وعــى القــول
((( الشعراء.214 ،

((( ابن حنبل ،فضائل،ج،2ص569؛ ابن ماجة،ســنن،ج،1ص45؛ الرتمذي ،ســنن،ج،5ص633؛
ابــن أيب عاصم،الســنة،ج،2ص604؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج،4ص92؛ املاتريــدي ،تفســر،

ج،3ص546؛ الســمعاين ،تفســر،ج،5ص130؛ القرطبــي ،اجلامع،ج،1ص.267

((( بريــدة بــن حصيــب االســلمي ،اســلم قبــل بــدر واحــد ومل يشــهدمها ثــم قــدم عــى النبــي حممــد

( )فيــا بعــد ســكن البــرة بعــد فتحهــا ثــم انتقــل إىل مــرو وتــويف هبــا يف خالفــة يزيــد .للمزيــد مــن
التفاصيــل :معرفــة الصحابــة ،ابــن منــده،ص.296

((( ابــن حنبــل ،مســند ،ج،38ص118؛ النســائي ،الســنن الكــرى،ج،7ص ،441ابــن حجــر،
الصواعــق املحرقــة ،ج،1ص109؛القســطالين ،إرشــاد الســاري ،ج،6ص.421

((( ابــن أيب شــيبة ،املصنــف،ج،6ص372؛ ابــن حنبــل ،فضائــل ،ج،2ص596؛ االجــري،
الرشيعة،ج ،4ص2050؛ ابن مردويه ،املناقب،ص148؛ احلسكاين،شــواهد التنزيل،ج،1ص200؛
املغــازيل ،املناقــب،ص46؛ الشــجري ،االمــايل ،ج ،1ص56؛ اخلوارزمــي ،املناقــب،ص89؛ ابــن

عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج،42ص233؛ ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة،ج،7ص386؛ القنــدوزي،
ينابيــع املــودة،ج،2ص.249

((( الغزايل ،رس العاملني ،ص4
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الــذي تبنــاه الــرازي بأنــه إذا كان النــص باإلمامــة واقــع فإنــه اليقــدر أحــد مــن الصحابــة

عــى تغيــره واخفائــه وبــا أنــه وقــع هــذا بشــهادة الغــزايل فــإن مــن غـ ّـر وبــدّ ل أو حــاول
ذلــك يكــون ممــن وصفهــم اهلل بقولــه ا ْليــوم يئِــس ا َّل ِذيــن َك َفــروا ِمـ ِ ِ
ـم وبــا
ْ
َ
َ َْ َ َ
ـن دين ُكـ ْ
ُ
اهنــم حاولــوا التغيــر ملــا بلــغ بــه الرســول إذن فهــم ممــن وصفــوا باليــأس يف اآليــة.
كذلــك فقــد شــهد االســكايف((( وهــو مــن كبــار علــاء املعتزلــة عــى أن رســول اهلل

بعضــا
( )قــد بلــغ بإمامــة عــي ( )يــوم الغديــر فقــال :فهــذا احلديــث يؤكــد بعضــه ً
ويشــهد بشــهادة واحــدة وينفــي حتريــف الشــاكني واملقرصيــن ،ويوجــب أهــل العلــم

واليقــن ويــرى االســكايف انــه مــا أراد اهلل ورســوله هبــذه الواليــة إال الرئاســة واإلمــارة.

(((

احتجــاج أمــر املؤمنــن ( )بتنصيبــه يــوم الغديــر الثبــات أولويتــه واحقيتــه

(((

كذلــك شــهادة حســان بــن ثابــت التــي أوردناهــا يف اآليــة الســابقة التــي كانــت شــهادة

ادبيــة خالــدة عــى تنصيــب اإلمــام عــي ( )خليفــة لرســول اهلل ( )وإما ًمــا عــى

العاملــن وقــد قــال املظهــري((( وهــو مــن علــاء احلنفيــة ،عنــد تفســره لآليــة الكريمــة
وإيــراده حلديــث الرســول ( )يــوم الغديــر :وقــد بلــغ هــذا احلديــث مبلــغ التواتــر،
رواه مجــع مــن املحدثــن يف الصحــاح واملســانيد بروايــة نحــو ثلثــن مــن أصحــاب

رســول اهلل (.)

((( االسكايف ،املعيار واملوازنة،ص.315
((( املصدر نفسه،ص315

((( البــاذري ،أنســاب األرشاف،ج،2ص156؛ ابــن أيب عاصــم ،الســنة،ج،2ص602؛ النســائي،
الســنن الكــرى ،ج،7ص438؛ الــدواليب ،الكنــى واألســاء ،ج،3ص928؛الصــدوق ،األمــايل،
ص184؛ابــن املغــازيل ،املناقــب ،ص170؛ ابــن أيب احلديــد ،رشح النهــج ،ج ،2ص288؛ الطــري،
ذخائــر العقبــى ،ص.67

((( املظهري ،تفسري ،ج،3ص134
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-3الربهــان عــى صــدق التبليــغ باإلمامــة ،وانــه مــن عنــد اهلل ونــزول قولــه تعــاىل:
سـ َـأ َل َســائِ ٌل بِ َعـ َـذ ٍ
اب َو ِاق ـعٍ.(((
َ
بعــد أن أتــم رســول اهلل ( )التبليــغ الــذي أمــره اهلل أن يبلغــه ألمتــه الــذي

كان يعــدل الرســالة بــا محلتــه مــن مشــاق واتعــاب ،تناقــل املســلمون هــذا اخلــر بــن

بلداهنــم وقبائلهــم فشــاع امــر تنصيــب اإلمــام عــي ( )خليفــة لرســول اهلل ()
اال انــه كان هنــاك مــن اعــرض عــى هــذا األمــر وكان ذلــك املعــرض هــو (احلــرث بــن

أيضــا (النــر بــن احلــارث)((( ،فقــد جــاء إىل رســول اهلل ( )وهــو
النعــان)((( وقيــل ً

يف أصحابــه فقــال لــه :ياحممــد امرتنــا عــن اهلل أن نشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأنــك رســول
مخســا فقبلنــاه منــك ،وأمرتنــا بالــزكاة فقبلنــاه منــك
اهلل فقبلنــاه منــك وأمرتنــا أن نصــي ً

ـرض هبــذا حتــى رفعــت بضبعــي ابــن عمــك ففضلتــه
وأمرتنــا باحلــج فقبلنــا ..ثــم مل تـ َ

علينــا وقلــت« :مــن كنــت مــواله فعــي مــواله» فهــذا يشء منــك ام مــن اهلل تعــاىل؟

فقــال ( :)والــذي ال إلــه إال هــو هــذا مــن اهلل فــوىل احلــرث وهــو يقــول :اللهــم إن

كان مــا يقولــه ح ًقــا فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســاء أو اتنــا بعــذاب إليــم فــا وصــل
إليهــا حتــى رمــاه اهلل بحجــر فســقط عــى هامتــه وخــرج مــن دبــرة فقتلــه ،وانــزل اهلل

ســبحانه هــذه اآليــة ،وقــد وردت هــذه الروايــة عــن ســفيان بــن عيينــة((( وعــن اإلمــام
((( املعارج .1-

((( احلرث بن النعامن الفهري ،مل نجد له ترمجة كاملة.

((( النــر بــن احلــارث بــن كلــدة الــذي كان مــع املرشكــن يــوم بدر2هـــ وقــد أرس وقيــل قتلــه اإلمــام
عــي ( )للمزيــد مــن التفاصيــل :الواقــدي ،املغــازي ،ج ،1ص ،149ابــن حبــان ،الثقــات ،ج،1
ص.171

((( ســفيان بــن عيينــة الكــويف ثقــة ثبــت احلديــث ،ســكن مكــة وكان مــوىل بنــي هــال ،وعــرف بعلمه
بالتفســر ،تــويف يف ســنة 198هـــ ،للمزيــد :العجيل ،الثقــات ،ص195؛ ابــن أيب حاتم.
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الصــادق (.((()
إن الروايــة أعــاه دليــل كبــر عــى بطــان الــرأي الــذي أورده الــرازي يف عــدم

وجــود نــص عــى إمامــة عــي ( ،)وإهنــا لــو كانــت مــن اهلل ورســوله ملــا قــدر

الصحابــة عــى تغيريهــا واخضاعهــا فقــد كان جــواب رســول اهلل ( )للشــخص
املســتنكر عــى تنصيــب أمــر املؤمنــن ( )يــوم الغديــر ،ان ذلــك التنصيــب كان مــن

اهلل وليــس منــه وكــا أوردنــا أن ســبب نزوهلــا قــد أورده كبــار علــاء املســلمني.

أمــا عــن رأي الــرازي يف ســبب نــزول اآليــة املعنيــة فعندمــا ذكــر ســبب نزوهلــا أورد

روايــة النــر بــن احلــارث لكنــه مل يذكــر أن ســبب اعــراض النــر هــو تنصيــب اإلمــام

عــي ( )وإنــا ذكرهــا بقولــه :إن النــر بــن احلــارث ملــا قــال «اللهــم ان كان هــذا
هــو احلــق مــن عنــدك فامطــر علينــا حجــارة مــن الســاء أو ائتنــا بعــذاب أليــم((( انــزل اهلل

تعــاىل هــذه اآليــة [اآليــة األوىل مــن املعــارج] «وهــذا الــرأي كان هــو املعتــر عنــد الــرازي
يف تفســره لاليــة((( إذ علــق عليــه ليوضــح مــا هــو العــذاب الــذي أصــاب النــر فقــال:
ان النــر طلــب العــذاب ..وقــد وقــع عليــه يف الدنيــا ألنــه قتــل يــوم بــدر(((.

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،10ص35؛ ابــن مردويه ،املناقب ،ص247؛ احلســكاين ،شــواهد
التنزيــل ،ج ،2ص381؛ القرطبــي ،اجلامــع ،ج ،18ص278؛ أبــو الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن

يف عــي ،ص268؛ ســبط ابــن اجلــوزي ،تذكــرة اخلــواص ،ص58؛ مــرآة الزمــان ،ج ،6ص442؛
احلنفــي ،نظــم الــدرر،ص93؛ احلموينــي ،فرائــد الســمطني ،ص93؛ الرشبينــي ،الــراج املنــر ،ج،4

ص380؛ النعــاين؛ اللبــاب ،ج ،19ص30؛ ابــن الصبــاغ ،الفصــول املهمــة ،ج،1ص242؛ أبــو

الســعود ،تفســر ،ج،9ص29؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج ،2ص370؛ العصامــي ،ســمط النجوم،
ج،4ص162؛ احللبــي ،الســرة احللبيــة،ج ،3ص337؛ اآللــويس ،روح املعــاين،ج،15ص.62

((( األنفال.32-

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،3ص638
((( املصدر نفسه،ج،30ص638
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وعــى الرغــم مــن حماولــة الــرازي تغيــر احلقائــق إال أن الــرأي الــذي ذكــره كان

متف ًقــا عليــه والســبب الــذي مــن أجلــه ســأل أن ينــزل عليــه العــذاب ومل يكــن الــرازي
أول مــن أورد هــذا الــرأي وانــا ســبقه عــدد مــن املفرسيــن الكبــار(((.

وبعــد التدقيــق يف اخلــر املــروي وجدنــا أن النــر بــن احلــارث قتلــه اإلمــام عــي

( )يــوم بــدر (2هـــ624/م)((( ،وكذلــك وجدنــا روايــة ذكــرت أن املعــرض هــو
جابــر بــن النــر بــن احلــارث بــن كلــدة العبــدري((( ،وقــد أيــد هــذا اخلــر عــدد مــن
الباحثــن املحدثــن((( وقــد عللــوا ســبب تأييدهــم ،ألن اإلمــام عــي ( )قتـ َـل والــد

جابــر يف بــدر فــكان قلبــه مــيء باحلقــد واحلســد لعــي ( )وملــا ســمع بتنصيبــه إما ًمــا
معرتضــا عــى أمــر اهلل ورســوله(((.
عليهــم استشــاط غض ًبــا هلــذا ،وجــاء
ً

وهبــذا تكــون الروايــة التــي نقلهــا الــرازي مقطوعــة وغــر كاملــة ومــن دون أن

يذكــر الســبب الرئيــي لالعــراض فهــي مرفوضــة مــن حيــث احلقيقــة التارخييــة لســبب

نــزول اآليــة.

كذلــك مــن املؤآخــذات عــى رأي الــرازي باآليــة أنــه يــرى أن ســؤال النــر كان

يف ســورة األنفــال املدنيــة (آيــة  )32-واجلــواب كان يف ســورة املعــارج املكيــة النــزول
فكيــف يصــح هــذا األمــر.

((( مقاتــل ،تفســر ،ج،4ص435؛ الطــري ،جامــع البيــان ،ج،13ص506؛ ابــن أيب احلاتــم،
تفســر ،ج ،5ص1690؛ وقــد أورد هــذا الــرأي عــن قتــادة وابــن عبــاس وجماهــد.

((( الواقدي ،املغازيل ،ج ،1ص149؛ ابن حبان ،الثقات ،ج،1ص.171

((( ابن شهراشوب ،املناقب ،ج،2ص377؛ابن الصباغ ،الفصول املهمة،ج،1ص.242

((( األمينــي ،الغديــر ،ج،1ص241؛ العامــي ،الصحيــح مــن ســرة اإلمــام عــي ( )ج،7
ص261؛ الكــوراين ،ألــف ســؤال وإشــكال ،ج،2ص.377

((( الكوراين ،آيات الغدير ،ص402؛ العاميل ،خمترص مفيد ،ج ،1ص.159
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ولعــل سـ ً
ـائل يــرد بنفــس الســؤال فيقــول :كيــف تقولــون إهنــا مكيــة وتســتدلون

هبــا عــى أمــر الغديــر وعــذاب مــن اعــراض وهــي حادثــة مدنيــة الوقــوع؟ نقــول إن
ـورا مكيــة يف جمموعهــا ال يف مجيــع آياهتــا((( فمث ـ ً
ا ســورة العنكبــوت مكيــة إال
هنــاك سـ ً

عــر آيــات مــن أوهلــا((( وســورة الكهــف مكيــة اال ســبع آيــات مــن أوهلــا((( وســورة
املطففــن مكيــة إال ثــان آيــات منهــا((( وهنــاك ســور مدنيــة وفيهــا آيــات مكيــة مث ـاً:

ســورة املجادلــة ورد أن فيهــا آيــات مكيــة(((.

وعــى هــذا فيمكــن أن يكــون نــزول اآليــات األول مــن ســورة املعــارج متعلقــة

بحادثــة الغديــر واالعــراض الــذي وقــع بعــد تنصيــب اإلمــام عــي ( )أو اهنــا مكيــة
وإن رســول ذكرهــا بعــد اعــراض ذلــك الشــخص وبعــد أن ســأل العــذاب إن كان ح ًقــا

مايقولــه ( )فذكرهــا الرســول ( )للتذكــر والتوضيــح أو االستشــهاد بآياهتــا لتشــابه
األمــر الــذي وقــع بعــد اعــان التنصيــب مــع أمــر االعــراض الــذي واجهــه النبــي ()

الــوارد ذكــره يف ســورة األنفــال ( )32فــكان حــال الشــخص الــذي اعــرض بعــد يــوم
الغديــر كحــال الشــخص املعــرض عــى توحيــد اهلل ونبــوة حممــد (.)

كذلــك فــإن صاحــب (تفســر امليــزان) يــرى أن اآليــة حمتمــل أن تكــون مدنيــة ألن

الشــخص املعــرض جــاء بــكالم يــدل عــى اعتناقــه للتوحيــد ومعرفتــه بــأن األمــور

مجيعهــا راجعــة إىل اهلل (عزوجــل) ثــم يتوقــف بالشــك واالرتيــاب أمــام أمــر معــن ممــا
جــاء بــه ذلــك النبــي ( )كــا يــرى أن يف الســورة آيــات ذات مضامــن مدنيــة مثــل

((( العاميل ،خمترص مفيد ،ج،1ص.165
((( القرطبي ،اجلامع ،ج ،13ص.323
((( املصدر نفسه ،ج،10ص.346
((( املصدر نفسه ،ج،19ص.250

((( املاوردي ،النكت والعيون،ج ،5ص487؛ ابن عطية ،املحرر ،ج،5ص.272
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ِ
ِ
ـم َحـ ٌّـق َم ْع ُلــو ٌم (((وهــذه اآليــة ختــص الــزكاة وهــي
وا َّلذيـ َ
قولــه تعــاىلَ :
ـن ِف َأ ْم َوالـ ْ
مل تــرع اال يف املدنيــة فيحتمــل ان تكــون اآليــات احلافــة هبــا مدنيــة أيضــا وهــي أربــع

عــرة آيــة وان وصــف القــرآن ملــن حييــط بالنبــي ( )بالذيــن كفــروا فيحتمــل أن
يكــون قاصــدً ا للمنافقــن احلافــن بالرســول ( )كــا ورد وصفهــم هبــذا يف ســورة

التوبــة اآليــة (.((()90

((( املعارج.24 :

((( الطباطبائي ،تفسري امليزان،ج،20ص.6

املبحث الثالث
إقصاؤه لإلمام علي ( )عن اآليات العامة يف إمامته
درســنا يف املباحــث اآلنفــة اإلقصــاء الــذي اتبعــه الــرازي يف اآليــات الرصحيــة التــي

كان اإلمــام عــي ( )ســببا يف نزوهلــا لتكــون بمثابــة إعــان أو بيــان رســمي إلمامتــه
أمــا يف هــذا املبحــث فســتكون اآليــات غــر الرصحيــة يف اإلمامــة هــي حمــل الدراســة
ونقصــد بغــر الرصحيــة أي التــي مل يكــن اإلمــام عــي ( )ســب ًبا يف نزوهلــا ،وهــي

التــي دلــت عــى إمامتــه عــن طريــق القرائــن العقليــة والنصــوص احلديثيــة التــي أوردهــا
املفــرون واملحدثــون نقــا عــن النبــي ( )واألئمــة يف اختصــاص تلــك اآليــات

باإلمــام عــي ( )واألئمــة مــن ولــده (.)
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ِ
ِ
َ
ْ
بعــد أن ذكرنــا يف املبحــث الســابق اختصــاص أمــر املؤمنــن ( )باإلمامــة

مــن بعــد رســول اهلل ( )ووجــوب اتباعــه واالنقيــاد والطاعــة لــه ،وكان ذلــك بأمــر

اهلل ورســوله ( )فــكان هــذا مان ًعــا مــن أي طاعــة لغــر اهلل ورســوله ومــن أمــر اهلل

بطاعتــه ممــن يكــن أمــره وهنيــه معصو ًمــا مــن الزلــل واخلطــأ القــران ذلــك بطاعــة
اهلل ورســوله،وقد وردت هــذه اإلشــارات واالمــارات يف آيــة الواليــة بقولــه تعــاىل:

((( النساء.59-
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إِ َّنــا ولِي ُكــم اهلل ورســو ُله وا َّل ِذيــن آمنُــوا ا َّل ِذيـ ِ
ـم
الصـ َـا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
يمـ َ
ـون َّ
َ
ََ ُ ُ َ
ـون ال ـ َّزكَا َة َو ُهـ ْ
ـن ُيق ُ
َ َ
َ َ ُّ ُ
ـون ،(((فكانــت هــذه اآليــة دليـ ً
ا عــى وجــوب اخلضــوع والطاعــة واالذعــان ملــن
َراكِ ُعـ َ
ورد وصفــه وذكــر حالــه فيهــا ،كذلــك فقــد أوردنــا أحاديــث نبويــة دلــت عــى وجــوب

طاعــة اإلمــام ( )وكان هــذا األمــر بالطاعــة منــذ األيــام األوىل للدعــوة فــكان أوهلــا
َ ِ ِ
ـرت َ
ـن.(((
َك ْالَ ْق َربِـ َ
يــوم االنــذار ونــزول قولــه تعــاىلَ :وأ ْنــذ ْر َعشـ َ
امــا عــن موقــف الــرازي مــن داللــة اآليــة املعنيــة يف البحــث فهــو يــورد آراء

عــدّ ة للمفرسيــن يف داللــة قولــه« :وأويل األمــر منكــم» منهــا أمــراء الرسايــا((( ،ومنهــا
العلــاء((( ،وينقــل قــول الشــيعة فيهــا :امــا الروافــض فاهنــم يــرون ان أويل األمــر هــم
األئمــة املعصومــون((( .أمــا عــن رأي الــرازي اخلــاص فهــو يــرى ان املــراد بــأويل األمــر

هــم أهــل احلــل والعقــد وذلــك يوجــب القطــع بــأن إمجــاع األمــة حجــة.

(((

ومل يقــف الــرازي مس ـ ّل ًم لــرأي الشــيعة دون ان يــرد عليــه فقــال معق ًبــا عليــه( :امــا

محــل اآليــة عــى مــا تقولــه الروافــض ففــي غايــة البعــد لوجــوه :أحدهــا إن طاعتهــم
مرشوطــة بمعرفتهــم وقــدرة الوصــول إليهــم فلــو اوجــب علينــا طاعتهــم قبــل معرفتهــم

كان هــذا تكليــف مــا ال يطــاق ولــو أوجــب علينــا طاعتهــم اذا رصنــا عارفــن هبــم
وبمذاهبهــم صــار هــذا االجيــاب مرشو ًطــا وظاهــر قولــه أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول
وأويل األمــر منكــم يقتــي اإلطــاق وأيضــا ففــي اآليــة مــا يدفــع هــذا االحتــال وذلــك

((( املائدة .55-

((( الشعراء .214-

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،10ص113؛ هذا رأي سعيد بن جبري وابن عباس.
((( املصدر نفسه،ج،10ص113؛ هذا رأي جماهد بن جبري.
((( املصدر نفسه،ج،10ص.113
((( املصدر نفسه،ج،10ص.113
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ألنــه تعــاىل أمــر بطاعــة الرســول وطاعــة أويل األمــر يف لفظــة واحدة وهــو قولــه :واطيعوا

الرســول واويل األمــر منكــم واللفظــة الواحــدة ال جيــوز ان تكــون مطلقــة ومرشوطــة
م ًعــا ،فلــا كانــت هــذه اللفظــة مطلقــة يف حــق الرســول وجــب ان تكــون مطلقــة يف

حــق أويل األمــر الثــاين« :انــه تعــاىل أمــر بطاعــة أويل األمــر وأولــو األمــر مجــع وعندهــم
[الشــيعة] ال يكــون يف الزمــان إال إمــام واحــد ومحــل اجلمــع عــى الفــرد خــاف الظاهــر،
وثالثهــا :أنــه قــال :فــإن تنازعتــم يف يشء فــردوه إىل اهلل والرســول ،ولــو كان املــراد بــأويل
األمــر اإلمــام املعصــوم لوجــب ان يقــال :فــإن تنازعتــم يف يشء فــردوه إىل اإلمــام فثبــت
ان احلــق تفســر اآليــة بــا ذكرنــا»

(((

يتضــح مــن رأي الــرازي اآلنــف الذكــر أنــه ينفــي أن يكــون املقصــود بــأويل األمــر

أئمــة أهــل البيــت ( )وعــى رأســهم أمــر املؤمنــن ( )فهــو يــرى ان اآليــة

يف اإلمجــاع وليــس يف األئمــة املعصومــن ،وهــذا مــا ال يكــون ألن إمجــاع األ ّمــة أمــر
مســتعرس الوقــوع لتعــدد علامئهــا واختــاف مذاهبهــا يف أكثــر امورهــا ،وإذا كان أمــر اهلل

يف طاعــة العلــاء فــإن طاعــة الــكل مــع االختــاف ال يمكــن واطاعــة البعــض ال مرجــح

هلــا عــى البعــض اآلخــر ولــو قرصنــا الطاعــة عــى األفضــل تكــون األ ّمــة قــد وقعــت
يف حــرة أخــرى أمــا جلهلهــا بمــن هــو أفضــل أو لتســاوي املختلفــن فــا يكــون هنــاك

دليــل للطاعــة ولــو قلنــا بالتخيــر يف طاعــة اإلمجــاع جلهــة معينــة مــن أولئــك العلــاء فــإن

هــذا يكــون مفســدة ،وتعيــن املختــار يف الطاعــة يف زمــان معــن ولــزوم طاعتــه ال دليــل
هلــا ال مــن عقــل وال نقــل(((.

فضـ ًـا عــن هــذا ،فــإن اهلل أمــر بطاعــة أويل األمــر عــى وجــه االطــاق أي يف مجيــع
((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،10ص.114
((( عباس ،رسالة يف اإلمامة ،ص78
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األزمنــة واألمكنــة ويف مجيــع االمــور ومل ُيفــد وجــوب تلــك الطاعــة بــيء((( ،فلــو كان

إمجــاع األ ّمــة كــا يــراه الــرازي فالوجــوب حصــول اإلمجــاع أوال ثــم االســتمرارية يف
وقــوع اإلمجــاع ألنــه تعــاىل أورد الطاعــة هلل وللرســول واويل األمــر دون حتديــد زمــان أو

مــكان أو حــال .وانــا جعلهــا مطلقــة وغــر حمــددة.

ويــرى الــرازي ان اهلل تعــاىل امــر بطاعــة أويل األمــر عــى ســبيل اجلــزم ومــن امــر

بطاعتــه عــى ســبيل اجلــزم والقطــع ال بــد ان يكــون معصو ًمــا عــن اخلطــأ اذ لــو مل يكــن

معصومــا عــن اخلطــأ كان بتقديــر اقدامــه عــى اخلطــأ يكــون قــد امــر اهلل بمتابعتــه فيكــون

ذلــك امــرا بفعــل ذلــك اخلطــأ فثبــت ان أويل األمــر املذكوريــن ال بــد وان يكونــوا
معصومــن((( ،إال أنــه يــرى بعــد هــذا ان هــؤالء املعصومــن هــم إمجــاع األ ّمــة وهنــا
يظهــر ابتعــاده عــن خــط أهــل البيــت ( )وهــي النظريــة التــي أوجدهــا اهلل ورســوله

( )التبــاع أهــل البيــت املعصومــن ،وأهنــم أويل األمــر وللــرد عليــه نقــول:

-1هنــاك أدلــة نقليــة تؤكــد اختصــاص األئمــة ( )وعــى رأســم عــي ()

بقولــه « وأويل األمــر منكــم» وقــد ورد هــذا عــن اإلمامــن الصادقــن ( )وجابــر بــن
عبــد اهلل وابــن عبــاس وجماهــد(((.

كــا ورد ذلــك عــن اإلمــام الرضــا ( )وقــد ســأله رجــل يف مــن جتــب اإلمامــة
((( السبحاين ،أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية،ص.392

((( الصــدوق ،االعتقــادات،ج،1ص58؛ اخلــزاز ،كفايــة األثــر ،ص54؛ ابــن مردويــه ،املناقــب،
ص ،230املفيــد ،االختصــاص ،ص277؛ الطــويس ،التبيــان،ج ،3ص236؛ احلســكاين ،شــواهد
التنزيــل ،ج ،1ص191؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة،ج،1ص.135

((( اخلــزاز ،كفايــة االثــر ،ص54؛ ابــن عقــدة ،الفضائــل ،ص164؛ الصــدوق ،عيــون أخبــار الرضا،
ج ،2ص139؛ ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص230املفيــد ،االختصــاص ،ص377؛ الطــويس ،التبيــان،

ج،3ص ،236احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص191؛ القنــدوزي ،ينابيع املــودة ،ج،1ص135
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فقــال ( :)للــذي كان منــه بمنزلــة هــارون مــن موســى ،املفــروض الطاعــة بقولــه
ول ْالَم ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ُــم»
تعــاىلَ  :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذ َ
ــر منْك ْ
ــول َو ُأ ِ ْ
يــن َآ َمنُــوا َأطي ُعــوا اللََّ َو َأطي ُعــوا َّ
املوصــوف بقولــه (عــز وجــل) إِ َّنــا ولِي ُكــم اللَُّ ورســو ُله وا َّل ِذيــن َآمنُــوا ا َّل ِذيـ ِ
ـون
يمـ َ
َ
ََ ُ ُ َ
ـن ُيق ُ
َ َ
َ َ ُّ ُ
ـون واملدعــو إليــه بالواليــة املثبــت لــه اإلمامــة يــوم
ـم َراكِ ُعـ َ
الصـ َـا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
َّ
ـون الـ َّزكَا َة َو ُهـ ْ
غديــر خــم»...

(((

 -2يــرى الــرازي اذا كانــت اآليــة دالــة عــى عصمــة أويل األمــر وجــب التعــرف

عليهــم ويــرى ان هــذا األمــر مســتحيل احلصــول (اي التعــرف عليهــم) وهنــا يقــع
التســاؤل :هــل ان االســتحالة يف التعــرف عليهــم ختــص زمــان الــرازي ،ام زمــان نــزول
اآليــة؟ فهــل ان الرســول ( )مل يوضــح هلــم مــن هــم أويل األمــر؟ ويكــون اجلــواب إن

رســول اهلل ( )قــد وضــح ألمتــه مــن هــم والة أمرهــم ومــن جتــب طاعتهــم بــل ومــن

هــو أوىل هبــم مــن انفســهم فــكان تعريــف رســول اهلل ( )بــويل األمــر مــن بعــده ،منــذ
يــوم الــدار وقــد علــم هبــذا التأمــر ِ
وعقلـ ُه حتــى أبــو هلــب فقالــوا أليب طالــب :قــد أمــرك
ان تســمع إلبنــك وتطيــع(((.

ويف هــذه احلادثــة حتــى املرشكــن علمــوا مــن هــو اإلمــام بعــد رســول اهلل ()
ِ
ِ
ِ
ِ
ــون
يم َ
يــن َآمنُــوا ا َّلذ َ
ُــم اهلل َو َر ُســو ُل ُه َوا َّلذ َ
يــن ُيق ُ
كذلــك نــزول قولــه تعــاىل  إِن ََّــا َول ُّيك ُ
خمتصــا بعــي وقــد أ ّقــر هــذا مجــع مــن
ـم َراكِ ُعـ َ
الصـ َـا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
َّ
ـون  (((كان ً
ـون ال ـ َّزكَا َة َو ُهـ ْ
املفرسيــن((( ،فــكان ( )هــو الــويل واملتــرف باملؤمنــن وكذلــك قــول رســول اهلل

((( الصدوق ،عيون أخبار الرضا،ج،2ص139

((( الطــري ،تاريــخ ،ج ،2ص63؛ اخلصيبــي ،اهلدايــة الكــرى ،ص ،48احلســكاين ،شــواهد
التنزيــل ،ج ،1ص.486

((( املائدة .56

((( مقاتــل ،تفســر ،ج ،1ص486؛ الطــري ،جامــع البيــان،ج ،10ص426؛ ابــن أيب حاتــم،
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( )يــوم غديــر خــم :الســت أويل بكــم مــن انفســكم؟ قالــوا بــى :قــال فمــن كنــت
مــواله فعــي مــواله((( .وهــذه االخبــار وغريهــا ممــا أوردنــاه يف اآليــات الرصحيــة واخبــار
اســتئزاره مــن قبــل رســول اهلل ( )أال يعــد تعري ًفــا لألمــة بإمامهــا وقائدهــا بعــده ()
وقــد أورد الــرازي هــذه االخبــار لكنــه مل يؤمــن هبــا وحــاول ان يبعدهــا عــن عــي بــن

أيب طالــب ( )فــكان القصــور مــن قبــل الــرازي يف التعــرف عــى أئمتــه ووالة أمــره.
كذلــك ليــس مــن املنطــق ان يأمــر اهلل بطاعة شــخص أو فئــة دون ان حيددهــا ويعرف

النــاس عليهــا وإذا مل يكــن هنــاك تعريــف ألويل األمــر مــن قبــل اهلل و رســوله كان ذلــك

ـورا وحاشــى أن ينســب ذلــك هلل وللرســول((( ،كذلــك فقــد قــال رســول اهلل (:)
قصـ ً

(مــن مــات وليــس عليــه طاعــة مــات ميتــه جاهليــة)((( ،والطاعــة هنــا هلل ورســوله والويل
األمــر الذيــن أوجــب اهلل طاعتهــم وعــرف األ ّمــة هبــم منــذ بدايــة اإلســام وقيــام النبــي

( )بدعــوة األقربــن.

فضــا عــن ذلــك فــإن هنــاك مــن فقهــاء املســلمني مــن أكــد الوجــوب عــى وجــوب
معرفــة األمــة إلمامهــا بجهـ ٍـد منهــا ،كقــول ســليامن بــن جريــر(((ِ :
ـب َعــى النــاس
واجـ ٌ
ّ
ُلهــم َمعر َف ـ ُة ْالمــا ِم بِعينــه َواســمهَ ،كــا َعليهــم َم ِ
ك ِ
عر َفــة اللَّ ومعرفــة َرســولِ ِه((( .وعليــه
تفسري ،ج ،4ص1163؛ املاتريدي ،تفسري ،ج،9ص181

((( ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص239؛ الشــجري ،االمــايل ،ج،1ص193؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ
دمشــق،ج،42ص.237

((( السبحاين ،عقائد الشيعة اإلمامية ،ص.393

((( ابن تيمية ،منهاج السنة ،ج،6ص461
((( ســليامن بــن جريــر أحــد رجــاالت الزيديــة وهــو صاحــب الفــرق الســليامنية ويــرى أن اخلالفــة
شــورى بــن املســلمني ويعــرف ببيعــة أيب بكــر لكنــه يكفــر عثــان وطلحــة وعائشــة.للمزيد:
الصفــدي ،الــوايف ،ج ،15ص223؛ االجيــي ،املواقــف ،ج ،3ص.678
((( املاوردي ،األحكام السلطانية،ج،1ص.39
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فاأل ّمــة جيــب عليهــا البحــث عــن إمامهــا كوجــوب البحــث عــن رهبــا ونبيهــا.

 -3يــرى الــرازي أن (أويل األمــر) هــم أهــل احلــل والعقــد واملتمثلــون بإمجــاع األمــة

وينســب العصمــة هلــم وإذا كان يــرى أن العصمــة ثابــة لألمــة فهنــاك مــن يــرى العصمــة

ثابتــة جلامعــة مــن األ ّمــة فابــن تيميــة عنــد مــا ورد قول الشــيعة بــأن اإلمــام حافــظ للرشيعة
خــرا مــن نقــل
بعــد الرســول ( ،)قــال :الــرع إذا نقلــه أهــل التواتــر كان ذلــك
ً
الواحــد فالقــراء معصومــون يف حفــظ القــرآن وتبليغــه واملحدثــون معصومــون يف حفــظ

األحاديــث وتبليغهــا والفقهــاء معصومــون يف الــكالم واالســتدالل((( .وكتــب القــراء
واملحدثــون ملئــت باالختالفــات الكثــرة والكبــرة فايــن اإلمجــاع فيهــا فكيــف يكــون

إمجــاع لألمــة وقــد اختلــف علامؤهــا يف أهــم عقائدهــا فــا وجــود لالمجــاع بالصــورة
ـب وفــرق فــإن طاعــة الــكل مــع
التــي يراهــا الــرازي((( ،فعلــاء األ ّمــة خمتلفــون مذاهـ َ

االختــاف غــر ممكــن وإطاعــة البعــض ال مرجــح لــه((( ،ألنــه تعــاىل قــد قــرن طاعــة أويل
َان ُل ِ ْؤ ِمـ ٍ
ـن َو َل
و َمــا ك َ
األمــر بطاعتــه وطاعــة الرســول وقــال يف وجــوب تلــك الطاعــة َ
ِ
الـ ِ
ـون َُلـ ِ
ُم ْؤ ِمنَـ ٍـة إِ َذا َقـ َ
ـم ،(((...وبــا أنــه
ـر ُة مـ ْ
ـن َأ ْم ِرهـ ْ
ـى اهلل َو َر ُســو ُل ُه َأ ْمـ ًـرا َأ ْن َي ُكـ َ ُ
ـم ْ َ َ
تعــاىل أمــر بطاعــة أويل األمــر بعــد اهلل ورســوله اذن ال تكــون اخلــرة ملؤمــن يف أمــر قــد
قطعــوه أمــا إذا كان أويل األمــر هــم أهــل احلــل والعقــد كــا يــراه الــرازي فكيــف يمكــن

للمؤمــن أن يتبــع أمرهــم وهــم فــرق خمتلفــة والعلــاء خمتلفــون يف آرائهــم فهنــا ســيقع

العبــد يف حــرة االتبــاع ألحدهــم وهبــذا يرتفــع القــول عــن إمجــاع األ ّمــة لتعــر وقوعــه.

((( أبــو اجلعــد ،املســند ،ص ،330ابــن حنبــل ،مســند ،ج،24ص461؛ ابــن أيب عاصــم ،الســنة،
ج ،2ص.504

((( السبحاين ،عقائد الشيعة اإلمامية ،ص.394
((( عباس ،رسالة يف اإلمامة ،ص.78
((( االحزاب .36-
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 -4إن اإلمــام عنــد الشــيعة واحــد يف كل زمــان وإن املــراد بــأويل األمــر مجــع نقــول:

شــخصا واحــدً ا ال أكثــر إال أن األئمــة املتعدديــن يف
إن اإلمــام وإن كان يف كل عــر
ً

العصــور املختلفــة يشــكلون مجاعــة واآليــة ال حتــدد وظيفــة النــاس يف عــر واحــد((( ومل

يقتــر ذكــر أويل األمــر يف هــذه اآليــة فقــط وانــا ورد ذكرهــم وبيــان طاعتهــم يف أمــور
الــو ِ
ِ
ـن ْالَ ْمـ ِ
ف
ـن َأ ِو َْ ْ
ـم َأ ْمـ ٌـر مـ َ
اء ُهـ ْ
الديــن والدنيــا يف آيــة أخــرى فقــال تعــاىلَ :وإِ َذا َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ َذا ُعــوا بِـ ِـه َو َلـ ْـو ر ُّدو ُه إِ َل الرسـ ِ
ـول َوإِ َل ُأ ِ
ـم
ـم َل َعل َمـ ُه ا َّلذيـ َ
ـن َي ْسـ َتنْبِ ُطو َن ُه من ُْهـ ْ
ول ْالَ ْمـ ِـر من ُْهـ ْ
َّ ُ
َ
ان إِ َّل َقلِ ً
ــو َل َف ْض ُ
ُــم َّ
يــا  ،(((وهنــا قــد بــن اهلل
الشــ ْي َط َ
َو َل ْ
ُــم َو َر ْ َ
حتُــ ُه َل َّت َب ْعت ُ
ــل اهلل َع َل ْيك ْ

لعبــاده مــن يرجعــون إليــه يف أمــور الديــن والدنيــا ألنــه أورد األمــن واخلــوف وال يكــون
الرجــوع إىل الرســول وأويل األمــر يف هــذا إال ألمــر قيــادي وحكمــة ،واالســتنباط ال

يكــون إال لعــامل عــارف ورجــوع النــاس إليهــم دليــل عــى أهنــم قــادة األ ّمــة ووالة أمرهــا
كــا كان رســول اهلل ( )قائــدً ا هلــا(((.

 -5إن آراء املفرسيــن يف قولــه « وأويل األمــر منكــم» كانــت تــدور مــا بــن :أمــراء

الرسايــا ،أو أويل العلــم والفقــه ،واألمــراء والســاطني((( ،وقــد رد الشــيخ املفيــد((( عــى

هــذه اآلراء بقولــه أمل يكــن عــي مــن العلــاء؟ أمل يكــن عــي ( )مــن أمــراء الرسايــا؟

أليــس عــي ( )قــد كان مــن القــوام عــى النــاس باألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكر

ـي ( )معن ًيــا هبــذه اآليــة باتفــاق األ ّمــة وإمجاعهــا فوجــب أن يكون
قالــوا :بــى صــار عـ ٌ
((( الشريازي ،األمثل،ج،3ص295
((( النساء 83-

((( ابن شهراشوب ،املناقب ،ج،2ص218

((( جماهــد ،تفســر،ص285؛ تفســر ،ج ،1ص-382ص383؛ ابن وهــب ،اجلامع،ج،1ص100؛
الصنعاين ،تفســر،ج،1ص.464

((( املفيد ،الفصول املختارة،ص.118
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إما ًمــا هلــذه اآليــة ومل جيــب العــدول إىل غــره واالعــراف بإمامتــه لوجــود االختــاف يف

ـي ( )هــو مصــداق ملــا قدمــه املفــرون مــن
ذلــك وعــدم االتفــاق ،وهبــذا فيكــون عـ ٌ
آراء حــول (أويل األمــر) فتكــون هــذه اآليــة دليـ ًـا عــى إمامتــه وإمامــة األئمــة مــن ولــده

( )وقــد وقــف املاتريــدي((( متحـ ًـرا عنــد تفســره لآليــة فــرح بقولــه :فليــس خيلــو

أولــو األمــر مــن أحــد ثالثــة أوجــه :إمــا أن يكــون األمــراء أو الفقهــاء أو اإلمــام الــذي
تدعيــه الرافضــة.

وهــذا ترصيــح واضــح مــن قبــل املاتريــدي ألنــه رأى أن فحــوى اآليــة ينســجم مــع

فكــر ونظريــة الشــيعة يف أئمــة أهــل البيــت ( )كذلــك ورد أن رســول اهلل ( )قــال

يف حجــة الــوداع « اتقــوا اهلل وصلــوا مخســكم وصومــوا شــهركم ،وأدوا زكاة أموالكــم،

وأطيعــوا ذا أمركــم ،تدخلــوا جنــة ربكــم»(((.

وهــذا احلديــث يعطــي داللــة عــى أن رســول اهلل ( )قــد وضــح هلــم مــن هــو

ويل أمرهــم وهــذا قــد حصــل فعـ ًـا فهــو قــد قــال هلــم يف غديــر خــم :ألســت أوىل بــكل

مؤمــن مــن نفســه؟ قالــوا بــى قــال :فمــن كنــت مــواله فعــي مــواله((( فهــو قــد أرشــدهم

وعرفهــم عــى ويل أمرهــم وإمامهــم ومــن جتــب طاعتــه مــن بعــده يف تلــك احلجة نفســها.
فضــا عــن هــذا ،إن هنــاك ردو ًدا عقليــة متنــع مــن أن يكــون املخصــوص باآليــة

فئــة واحــدة ممــن ذكرهــا املفــرون ألن اهلل وصــف أويل األمــر بصفــة مل جيعلهــا
ألمــراء الرسايــا والســاطني ألن طاعــة أمــراء الرسايــا خمتصــة باملأموريــن هلــم بزمــان

((( املاتريدي ،تفسري،ج،3ص228

((( ابــن حنبــل ،املســند ،ج،36ص487؛ الرتمــذي ســنن،ج،2ص516؛ ابــن خزيمــة ،صحيــح،
ج،2ص1078؛ الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج،8ص.154

((( ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج ،4ص1172؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج ،4ص92؛ املفيــد،
تفســر ،ص185؛ الواحــدي ،أســباب النــزول ،ص.202
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واليتهــم وبــا كانــوا والة فيــه فطاعتهــم خاصــة بواليتهــم ومــا تضمنــه اآليــة طاعــة
عامــة مطلقــة فضــا عــن أن اهلل أخــر عــن قــدرة أويل األمــر عــى االســتنباط والعلــم

يف مــا يقــع مــن تنــازع وخــاف وحــال أغلــب أمــراء الرسايــا عكــس هــذا مــا خــا

أمــر املؤمنــن (.((()

كذلــك ،إن اهلل تعــاىل قــد قــرن طاعــة أويل األمــر بطاعتــه وطاعــة نبيــه ()

فهــذا دليــل عــى عصمــة أويل األمــر وقــد أشــار الــرازي إىل ذلــك .ومل تــرد العصمــة

إال لرســول اهلل ( )واإلمــام عــي ( )واألئمــة مــن ولــده ( )وقــد ورد
ِ ِ
ــس َأ ْه َ
ــل
الر ْج َ
النــص القــرآين بتطهريهــم بقولــه تعاىل:إِن ََّــا ُي ِريــدُ اهلل ل ُي ْذه َ
ُــم ِّ
ــب َع ْنك ُ
ِ
ــرا (((وقــد ذكــر املفــرون الروايــات يف اختصــاص رســول
ا ْل َب ْيــت َو ُي َط ِّه َرك ْ
ُــم َت ْط ِه ً
اهلل وفاطمــة وعــي واحلســن واحلســن ( )هبــذه اآليــة ويف أكثــر مــن موضــع ((( وقــد
أشــار الــرازي إىل هــذا بقولــه :واعلــم أن هــذه الروايــة كاملتفــق عــى صحتهــا بــن أهــل
التفســر واحلديــث((( وأشــار علــاء اللغــة والقــرآن إىل أن املعنــي بالرجــس :كل مســتنكر
ومســتقذر مــن مأكــول أو عمــل أو فاحشــة((( وقــال الطحــاوي((( يف بيــان هــذا املعنــى:

((( احللبي ،تقريب املعارف ،ص.190
((( االحزاب 33-

((( الطــري ،جامــع البيــان ،ج،20ص263؛ ابــن أيب حاتــم ،تفســر،ج،9ص3131؛ املاتريــدي،
تفســر،ج ،8ص382؛ ابــن أيب زمنــن ،،تفســر،ج،3ص399؛ ابــن فــورك ،تفســر ،ج ،2ص105؛
الثعلبــي ،تفســر ،ج42؛ الواحــدي ،التفســر الوســيط ،ج ،3ص 470وغريهــا.

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،8ص247

((( الزجــاج ،معــاين القــرآن ،ج،4ص226؛ الســمرقندي ،تفســر ،ج ،3ص60؛ ابــن أيب زمنــن،
تفســر ،ج ،3ص398؛ األصفهــاين ،تفســر ،ج ،1ص.127

((( أحكام القرآن،ج،1ص130
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التطهــر مــن الذنــوب ومــن ســائر األشــياء التــي تدنــس بنــي آدم وقــال العســكري(((:
(إن اهلل وفقكــم ملجانبــة الذنــوب فتجنبتموهــا وكنتــم طاهريــن).

وهــذا دليــل ٍ
كاف إلثبــات عصمتهــم ( )وبثبــوت هــذا فــإن «أويل األمــر» هــم

أئمــة أهــل البيــت ( )وهــم مصــداق ذلــك.

َّ َ ُ َّ ُ
الصادق َ
ُ ُ
َ
ً
ني.(((
ثانيا :قوله
تعاىل:يا َأ ُّي َها ال ِذين َآمنوا اتقوا اهلل َوكونوا َم َع َّ ِ ِ
قبــل البحــث يف ارتبــاط هــذه اآليــة باألئمــة ( )وعــى رأســهم اإلمــام عــي

( )البــد مــن التطــرق إىل أســباب نزوهلــا كذلــك ال بــد مــن معرفــة اآليــة التي ســبقتها
اج ِريــن و ْالَنْصـ ِ ِ
ـن ا َّت َب ُعــو ُه ِف
ـار ا َّلذيـ َ
َ
ـي َوا ُْل َه ِ َ َ
وهــي قولــه تعــاىلَ :ل َقــدْ َتـ َ
ـاب اهلل َعـ َـى النَّبِـ ِّ
ــد مــا كَاد ي ِزيــغُ ُق ُلــوب َف ِر ٍ ِ
ِ
ســاع ِة ا ْلع ِ ِ
ــم
ــم ت َ
ُ
ــرة م ْ
ــم إِنَّــ ُه ِبِ ْ
َــاب َع َل ْي ِه ْ
ــم ُث َّ
يــق من ُْه ْ
ََ
ــن َب ْع َ
َ َ ُ َْ
ِ ِ
رؤُ ٌ ِ
ـت
ـم ْالَ ْر ُض بِـ َـا َر ُح َبـ ْ
ـن ُخ ِّل ُفــوا َح َّتــى إِ َذا َضا َقـ ْ
ـم َو َعـ َـى ال َّث َل َثــة ا َّلذيـ َ
ـت َع َل ْي ِهـ ُ
وف َرحيـ ٌ
َ
ِ
ِ
ـم لِ َيتُو ُبــوا إِ َّن
َو َضا َقـ ْ
ـم َتـ َ
ـم َأ ْن ُف ُسـ ُـه ْم َو َظنُّــوا َأ ْن َل َم ْل َجـ َـأ مـ َ
ـاب َع َل ْي ِهـ ْ
ـن اهلل إِ َّل إِ َل ْيــه ُثـ َّ
ـت َع َل ْي ِهـ ْ
اهلل هــو ال َّتــواب ِ
ـم .(((
الرحيـ ُ
ُ َ َّ ُ َّ
قــد أشــار مجلــة من املفرسيــن إىل أن اآليتني أعــاه نزلتا يف غزوة تبــوك (8هـ630/م)

وقــد خاطــب اهلل نبيــه واملســلمني مــن مهاجريــن وأنصــار بخطــاب التوبــة عليهــم ويف

اآليــة الثانيــة خــص ثالثــة مــن املســلمني وهــم املتخلفــون عــن رســول اهلل ( )يف غزوتــه

وهم كعــب بــن مالــك (((............................................................،

((( الوجــوه والنظائــر ،ص305؛ واشــار الكيــا هــرايس إىل هــذا املعنــى نفســه :أحــكام القــرآن ،ج،3
ص.59

((( التوبة 119-

((( التوبة 118-117

((( كعــب بــن مالــك الســلمي األنصــاري ،شــهد العقبــة مــع الســبعني الذيــن بايعــوا رســول اهلل ()
وهــو أحــد الثالثــة الذيــن ختلفــوا عــن رســول اهلل ( )يــوم تبــوك (8هـــ) تــويف أيــام معاويــة .للمزيد:
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ومرارة بن ربيعة((( ،وهالل بن أمية(((߾(((.
ثــم أعقــب هــذه اآليــات بآيــة أخــرى أوجــب فيهــا عــى املســلمني اتبــاع الصادقــن

والكــون معهــم دون اإلخبــار عــن شــخصهم.

أمــا عــن الــرازي وموقفــه مــن هــذه اآليــة فرأيــه أكثــر حداثــة ومالئمــة للخطــاب

القــرآين مــن غــره مــن املفرسيــن ألنــه حلــل اآليــة وأعطاهــا أبعــاد مســتقبلية ومل يقرصهــا
ِِ
ـن ،ومتــى وجــب
الصادقيـ َ
وكُو ُنــوا َمـ َـع َّ
عــى وقــت النــزول ،لوجــود قولــه تعــاىلَ :
الكــون مــع الصادقــن فــا بــد مــن وجــود الصادقــن يف كل وقــت وذلــك يمنــع مــن
إطبــاق الــكل عــى الباطــل ،ومتــى امتنــع الــكل عــى الباطــل وجــب اذا اطبقــوا عــى يشء

أن يكونــوا حمقــن فهــذا يــدل عــى ان إمجــاع األ ّمــة حجــة((( ،ثــم يعقــب بقولــه :كونــوا

مــع الصادقــن امــر بموافقــة الصادقــن وهنــى عــن مفارقتهــم وذلــك مــروط بوجــود

الصادقــن ومــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب((( ثــم يــرى الــرازي أن اآليــة تــدل

عــى أن مــن كان جائــز اخلطــأ عليــه أن يكــون مــع املعصــوم عــن اخلطــأ حتــى يكــون مان ًعا

لــه ،وهــذا قائــم يف كل األزمــان ،وإن ذلــك املعصــوم هــو جممــوع األ ّمــة وأنتــم (الشــيعة)

تقولــون ذلــك املعصــوم واحــد منهــم وهــذا باطــل جلهــل املأمــور بمعرفــة ذلــك املعصــوم
البغوي ،معجم الصحابة،ج،5ص.109

((( مــرارة بــن ربيعــة مــن بنــي عمــرو بــن عــوف وهــو أحــد الثالثــة الذيــن ختلفــوا وتــاب اهلل عليهــم.
للمزيــد :ابــن عبــد الــر ،االســتيعاب،ج،3ص.1083

((( هــال بــن أميــة الواقفــي كان قديــم اإلســام وهــو الــذي كــر أصنــام بنــي واقــف وكانــت معــه
رايتهــم يــوم الفتــح عــاش بعــد النبــي ( )مــدةً :أبــو نعيــم ،معرفــة الصحابــة،ج،5ص.2749

((( الطــري ،جامــع البيــان ،ج،14ص556؛ ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج ،6ص1907؛ املــاوردي،
النكــت والعيــون،ج،2ص .414أورده كــرأي مــن اآلراء التــي قبلــت يف اآليــة.

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص.166

((( الرازي ،مفاتيح الغيب  ،ج ،16ص.167
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وتكليفــه مــاال يطــاق فاألصــوب أن يكــون جممــوع األ ّمــة هــم املأمــور باتباعهــم(((.
وهنا نرد عىل الرازي بمحاور عدّ ة:

-1إن رأي الــرازي حــول رضورة وجــود املعصــوم يف كل زمــان إىل يــوم القيامــة

رأي ينســجم مــع الســنة القرآنيــة والنبوية
حلفــظ األ ّمــة مــن الزلــل وملنــع الوقــوع يف اخلطأ ٌ
ِ
ِ
ألن اهلل أمــر يف آيــة ســابقةِ َ :
الر ُسـ َ
ـول َو ُأ ِ
ـم (((فــكان
ول ْالَ ْمـ ِـر منْ ُكـ ْ
أطي ُعــوا اهلل َو َأطي ُعــوا َّ
هنــاك فئــة جتــب طاعتهــا والرجــوع إليهــا والكــون معهــا ،إال أن الــرازي يــرى ذلــك

هــو إمجــاع األ ّمــة وهــذا مــا ال يمكــن وقوعــه ألن األ ّمــة تضــم فر ًقــا ومذاهــب متعــددة
وعلامءهــم مل يكــن بينهــم اتفــاق عــى قضيــة معينــة بــل إن علــاء املذهــب الواحــد جتدهــم
خمتلفــن يف آرائهــم وال يوجــد إمجــاع مطلــق بــل إن ابــن تيميــة مــع تعصبــه فهــو يــرى أن

إمجــاع األ ّمــة ال ينعقــد إال بإمجــاع العــرة التــي هــي جــزء ال يتجــزء مــن األ ّمــة فقــال:
«امجــاع األ ّمــة حجــة بالكتــاب والســنة ،واإلمجــاع ،والعــرة بعــض األ ّمــة فيلــزم مــن
ثبــوت إمجــاع األ ّمــة إمجــاع العــرة»(((.

وهنــا وضــع ابــن تيميــة رش ًطــا لوقــوع إإلمجــاع وهــو إمجــاع العــرة ،وهــذا مــا مل

وحوربــوا ،وقــد جعلــه
يكــن يتحقــق ألن أهــل البيــت ( )وعلــاء مذهبهــم قــد أ ُقصــوا ُ
بعــض علــاء األ ّمــة مسـ ً
ـتحيل فقــال أبــو بكــر الباقــاين(((« :ال ينعقــد اإلمجــاع مــع خمالفــة

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،16ص.167
((( النساء.59-

((( ابن تيمية ،منهاج السنة ،ج ،7ص.397

((( الباقــاين :حممــد بــن الطيــب بــن حممــد بــن جعفــر بــن القاســم ،القــايض أبــو بكــر الباقــاين
املالكــي .فقيــه بــارع ،وحمــدث حجــة ،ومتكلــم عــى مذهــب أهــل الســنة واجلامعــة وطريقــة

األشــعري .انتهــت إليــه رئاســة املالكيــة بالعــراق يف عــره مــن مؤلفاتــه الكثــرة :رشح اإلبانــة؛ رشح
اللمــع؛ اإلمامــة الكــرى واإلمامــة الصغــرى تــويف ســنة 403ﻫ.للمزيــد :اخلطيــب البغدادي،تاريــخ
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العــوام»((( وقــال ابــن قدامــة(((« :وهــذا القــول يرجــع إىل إبطــال اإلمجــاع إذ ال يتصــور

قــول األ ّمــة كلهــم يف حادثــة واحــدة وأن تصــور فمــن الــذي ينقــل قــول مجيعهــم مــع
كثرهتــم وتفرقهــم يف البــوادي واألمصــار والقــرى».

فضـ ًـا عــن هــذا فــإن هنــاك مــن يــرى إمجــاع األ ّمة يعنــي إمجــاع أهــل الســنة واجلامعة

ومنهــم ابــن حــزم((( فقــال« :إن صفــة اإلمجــاع مــا تيقــن أنــه ال خــاف فيــه بــن أحــد مــن

علــاء اإلســام وإنــا نعنــي بقولنــا العلــاء مــن حفــظ الفتيــا مــن الصحابــة والتابعــن
ولســنا نعنــي [مجلــة مــن مذاهــب املســلمني] ...وال أهــل الرفــض فــإن هــؤالء مل يعتنــوا

مــن تثقيــف االثــار ومعرفــة صحيحهــا مــن ســقيمها» وهنــا ابــن حــزم خيــرج الشــيعة
مــن اإلســام وال يعــد هلــم رأ ًيــا يف اإلمجــاع فأيــن يكــون حمــل اإلمجــاع وقــد اخرجــت

منــه طوائــف متعــددة وهبــذا فاخلــاف وقــع حتــى يف كيفيــة اإلمجــاع ومتــى ينعقــد وهــذا

وكُو ُنــوا
ـم فإنــه ال يمثــل املقصــود بقولــهَ :
دليــل عــى اســتحالة وقــوع اإلمجــاع ومــن ثـ ّ
ِِ
ـن لعــدم حصــول اإلمجــاع ولعــدم عصمتــه الختــاف اآلراء ومنهــا مــا
الصادقـ َ
َمـ َـع َّ
يصيــب وخيطــأ.
-2إن قــول رســول اهلل ( )يف حجــة الــوداع« :إين تــارك فيكــم مــا إن متســكتم

بــه لــن تضلــوا بعــدي أبــدا أحدمهــا أعظــم مــن اآلخــر ،وهــو كتــاب اهلل حبــل ممــدود

ـي احلــوض فانظــروا
مــن الســاء إىل األرض وعــريت أهــل بيتــي لــن يفرتقــا حتــى يــردا عـ ّ
بغداد،ج،3ص364؛ابن خلكان،وفيات،ج،4ص.269

((( اآلمدي ،األحكام ،ج ،1ص226؛ نقل قول الباقالين.
((( روضة الناظر،ج،1ص.437

((( ابــن حــزم ،مراتــب االمجــاع ،ج ،1ص :437يــرى أن املعتزلــة والشــيعة غــر معتربيــن يف إمجــاع
األ ّمــة.
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كيــف ختلفــوين فيهــا»(((.
واحلديــث واضــح بــأن وجــود العــرة متزامــن مــع وجــود القــرآن وإهنــا باقيــان

حتــى قيــام الســاعة ومهــا الثقــان الواجــب التمســك هبــا كتــاب اهلل والكــون مــع العرتة،
وعندمــا يأمــر النبــي ( )بالتمســك بجامعــة معينــة فهــذا يــدل عــى أهنــم ال هيــدون

إىل ضــال وإنــا هــم اآلمــرون باملعــروف الناهــون عــن املنكــر املعصومــون عــن اخلطــأ

الذيــن اذا متســك هبــم املؤمنــون نجــوا مــن الضــال وقــد ورد عــن أيب ذر عــن رســول

اهلل ( )قــال« :مثــل أهــل بيتــي فيكــم كمثــل ســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا نجــا ومــن
ختلــف عنهــا هلــك»((( ،وهنــا دليــل كبــر عــى األمــر النبــوي بالتمســك والكــون مــع
أهــل البيــت ( )للنجــاة مــن اهلــاك والضاللــة الســتمرار هــذه الســفينة بحمــل
املؤمــن إىل بــر األمــان وهــذا مــا ينســجم مــع نظريــة الــرازي بوجــود الصادقــن عــى مــر
االزمــان لكنــه ال يــرى أهنــم األئمــة املعصومــون.

 -3األدلــة النقليــة عــى أن أئمــة أهــل البيــت ( )وعــى رأســهم عــي بــن أيب
ِِ
ـن فقــد ورد عــن
الصادقـ َ
وكُو ُنــوا َمـ َـع َّ
طالــب ( )هــم املخصومــون بقولــه تعــاىلَ :
ابــن عبــاس أنــه قــال :مــع عــي بــن أيب طالــب وأصحابــه((( وعــن الباقــر ( )قــال:

((( ابــن أيب اجلعــد ،املســند ،ص397؛ ابــن حنبــل ،املســند ،ج ،18ص114؛ الكــي ،املنتخــب،
ص107؛ الرتمــذي ،ســنن ،ج ،5ص662؛ ابــن أيب عاصــم ،الســنة ،ج ،2ص351؛ النســائي،

الســنن الكــرى ،ج ،7ص310؛ املاتريــدي ،تفســر ،ج ،8ص382؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،
ج ،3ص163؛ الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج ،8ص311؛ اخلــازن ،تفســر ،ج ،1ص ،4ابــن كثــر،

تفســر ،ج ،7ص.203

((( ابــن حنبــل ،فضائــل الصحابــة ،ج ،2ص785؛ الفاكهــي ،أخبــار مكــة ،ج ،3ص112؛ الطرباين،
املعجــم األوســط ،ج ،4ص ،9احلاكــم ،املســتدرك ،ج ،3ص163؛ ابــن املغــازيل ،املناقــب ،ص187؛
الشــجري ،األمــايل ،ج ،1ص199؛ الكعبــي ،أحاديث الشــيوخ الثقــات ،ج ،2ص.393

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج ،5ص108؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص342؛ ابــن
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«آل حممــد (.(((»)
وورد عــن اإلمــام الصــادق ( )قــال :يعنــي حممــدً ا وعل ًيــا((( ،كــا ورد عــن ابــن

عبــاس أنــه قــال :عــي ســيد الصادقــن((( .كذلــك أورد القندوزي(((مناشــدة اإلمــام عــي

( )للصحابــة يف اختصاصــه باآليــة اذ قــال (« )انشــدكم اهلل أتعلمــون ان اهلل
ِِ
ِ
ـن فقــال ســلامن :يــا رســول
الصادقـ َ
ـن َآ َمنُــوا ا َّت ُقــوا اللََّ َوكُو ُنــوا َمـ َـع َّ
أنــزل َ يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
اهلل هــذه عامــة ام خاصــة؟ فقــال ( :)أمــا املأمــورون فعامــة املؤمنــن وامــا الصادقــون
فخاصــة يف عــي وأوصيائــي مــن بعــده إىل يــوم القيامــة».

ون ب ْ َ
ً
ال ِّق َوبه َي ْعد ُل َ
َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ
ون.(((
ِ
ِِ
ثالثا :قوله تعاىل:و ِمن خلقنا أمة يهد ِ

تعــد هــذه اآليــة مــن اآليــات القرآنيــة التــي خصــت أئمــة أهــل البيــت ( )وعــى

رأســهم أمــر املؤمنــن ( )إال أن األيــدي املغرضــة امتــدت إلقصائهــم عــن منصبهــم
ومراتبهــم وجعلهــا عامــة يف األ ّمــة ،وتناوهلــا الــرازي لكنــه مل يتطــرق إىل األخبــار

الــواردة يف اختصــاص األئمــة هبــا ،وقــد أورد روايــات تــدل عــى أن املخصــوص هبــا
هــم األ ّمــة بصــورة عامــة منهــا عــن ابــن عبــاس قــال :يريــد أمــة حممــد ( )املهاجريــن
واألنصــار»((( ،إال أنــه يــرى أن املعنــي هبــا هــم « إمجــاع األ ّمــة» الــذي يصــدر عــن كبــار

عســاكر ،تاريــخ دمشــق ،ج ،42ص361؛ أبــو الفضالئــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي ،ص77؛ احلنفــي،

نظــم الــدرر،ص91؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور ،ج ،3ص289؛ اآللويس ،روح املعــاين ،ج ،11ص.45

((( الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،5ص108؛ احلسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص.342
((( احلسكاين ،شواهد التنزيل ،ج،1ص341

((( اخلوارزمي ،املناقب ،ص280؛ سبط ابن اجلوزي ،تذكرة اخلواص ،ص41
((( ينابيع املودة ،ج،1ص.348
((( األعراف181-

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،15ص.417
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األ ّمــة ،معتمــدً ا هبــذا عــى رأي اجلبائــي الــذي أورده يف تفســره عــى أن اآليــة تــدل عــى

عمــن يقــوم باحلــق ويعمــل بــه وهيــدي إليــه ،وإهنــم ال جيتمعــون عــى
عــدم خلــو الزمــان ّ
باطــل ســواء زمــان النبــي ( )أو أي زمــان مــن األزمنــة(((.

وقبــل مناقشــة رأي الــرازي البــد مــن الرجــوع إىل ســرة األنبيــاء والرجــوع إىل

الســنن التارخييــة يف القــرآن الكريــم فــإن اهلل مل جيعــل أمــة حممــد ( )بعيــدة عــن ســنن

أولئــك األنبيــاء ( )فقــد ورد يف كتــاب اهلل اختصــاص لبعــض أمــة موســى ()
ــق وبِ ِ
فقــالِ :
ون بِ َْ
ــون (((وهــذا يــدل عــى
ــه َي ْع ِد ُل َ
وســى ُأ َّمــ ٌة َ ْيــدُ َ
ال ِّ َ
ــن َق ْ
وم ْ
َ
ــو ِم ُم َ
الســنة التارخييــة القرآنيــة التــي وجــدت يف قــوم موســى ( )وجــدت يف امــة حممــد

( )فــكان هنــاك مــن هيــدي ويقتــدى بــه ويأمــر بالعــدل وكان يف امــة حممــد ( )مثلــه
أيضــا وقــد أشــار الرســول ( )إىل ذلــك فقــال« :هــذه لكــم (يعنــي اآليــة) وقــد اعطــي
ً
القــوم بــن أيديكــم مثلهــا ِ
ون بِ َْ
ـون.(((
الـ ِّـق َوبِـ ِـه َي ْع ِد ُلـ َ
وســى ُأ َّم ـ ٌة َ ْيــدُ َ
ومـ ْ
َ
ـن َقـ ْـو ِم ُم َ

وهــذا دليــل عــى اســتمرارية هــذه الســنة وللــرد عــى رأي الــرازي الــذي اعتمــده نقــول:
ان اآليــة تــدل عــى اســتمرارية وجــود اهلــادي والقائــد الــذي باتباعــه تكــون النجــاة

مــن الضــال وقــد ورد عــن رســول اهلل ( )قــال :إن مــن امتــي قو ًمــا عــى احلــق
حتــى ينــزل عيســى ابــن مريــم((( أي اهنــم مســتمرون يف مالزمــة اإلســام حتــى نــزول

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،15ص-417ص.418
((( االعراف 159-

((( الطــري ،جامــع البيــان،ج،13ص286؛ ابــن أيب زمنــن ،تفســر ،ج،2ص،155الســمعاين،
تفســر،ج،2ص ،236البغــوي ،تفســر ،ج،2ص.254

((( ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج،3ص617؛ الثعلبــي ،تفســر ،ج،4ص311؛ الزخمــري ،الكشــاف،
ج ،2ص ،181الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج،15ص.417
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املســيح ( )وقــال املاتريــدي((( ،أي هيــدون اخللــق باحلــق الــذي عندهــم وهــو القــرآن
والكتــب التــي عندهــم ،وهــذا القــول يرتبــط ارتبا ًطــا وثي ًقــا بقــول رســول اهلل ()

يف حجــة الــوداع «إين تــارك فيكــم مــا ان متســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي أحدمهــا أعظــم

مــن االخــر وهــو كتــاب اهلل حبــل ممــدود مــن الســاء إىل االرض وعــريت أهــل بيتــي لــن
يفرتقــا حتــى يــردا عــى احلــوض»((( فأهــل البيــت هــم ترمجــان القــرآن الــذي هتــدى بــه
األمــم ويصلــح بــه الفاســد واشــارة الرســول ( )إىل وجــود قــوم مــن امتــه عــى احلــق

وهيــدون بــه إىل نــزول عيســى ( )قريبــة جــدً ا مــن قولــه ( )يف اســتمرارية الكتــاب

والعــرة حتــى الــورود عــى احلــوض ،وقــد عقــب القرطبــي((( ،عــى حديــث الرســول

الــذي أشــار بــه إىل وجــود هــؤالء القــوم حتــى نــزول عيســى ( )دلــت هــذه اآليــة

عــى ان اهلل (عــز وجــل) ال خيــي الدنيــا يف وقــت مــن األوقــات مــن داع يدعــوا إىل احلــق.
وقــال االســتانبويل((( وهــو مــن كبــار علــاء احلنفيــة بعــد مــروره هبــذه اآليــة :اعلــم

أن اهلل تعــاىل كــا جعــل مــن قــوم موســى أئمــة هاديــن مهديــن ..ســيجعل مــن هــذه
األ ّمــة املرحومــة ،وورد أيضــا يف املضمــون نفســه عنــد أيب الســعود((( .كذلــك أشــار
النيســابوري يف تفســره ((( إىل أن املخصــوص باآليــة هــم :أئمــة اهلــدى وأعــام الديــن
ايضــا يــدل عــى وجــود
وســادة اخللــق هبــم يقتــدي يف الذهــاب إىل اهلل ،وهــذا القــول ً

((( تفسري،ج،5ص100

((( ابــن اجلعــد ،املســند،ص397؛ ابــن حنبــل ،املســند،ج،18ص114؛ الرتمــذي ،ســنن،
ج ،5ص .66

((( اجلامع،ج ،7ص329

((( روح البيان ،ج،3ص286

((( أبو مسعود ،تفسري ،ج ،3ص297
((( غرائب القرآن،ج،2ص.51
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أئمــة حتــى الــورود عــى رســول اهلل (.)
مل يقتــر معنــى األ ّمــة عــى (اجلامعــة أو الفئــة) وانــا ورد لفــظ األ ّمــة يف القــرآن وقــد
ِ
َان ُأ َّمـ ًة َقانِ ًتــا لَِّ
ـم ك َ
أراد اهلل بــه معنــى اإلمــام ،فقــد ورد يف تفســر قولــه تعــاىل :إِ َّن إِ ْب َراهيـ َ
ـك ِمــن ا ُْل ْ ِ ِ
ِ
ـن (((اإلمــام الذي يقتــدي به(((.
شكـ َ
َحني ًفــا َو َل ْ َيـ ُ َ
واإلمــام هــو أحــد معــاين كلمــة (األ ّمــة) كــا أشــار إىل ذلــك املفــرون وهــذا اقــرب

إىل اآلراء التــي ذكــرت أن اآليــة يف أئمــة أهــل البيــت ( )الهنــم هــم اهلــداة املهديــون

وهــم أئمــة األ ّمــة اإلســامية وقــد وردت يف القــرآن الكريــم آيــة تشــر إىل ان اهلل قد جعل
ـم فِ ْعـ َـل
ـم َأئِ َّمـ ًة َ ْيــدُ َ
و َج َع ْلن ُ
أئمــة هيــدون بامــره فقــال تعــاىلَ :
ون بِ َأ ْم ِر َنــا َو َأ ْو َح ْينَــا إِ َل ْي ِهـ ْ
َاهـ ْ
الــر ِ
ات (((...أي ان اهلل جعلهــم أئمــة هاديــن وقــد كان مصــداق هــذا األمــر عندمــا
َْ ْ َ

الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلــغْ َمــا
أمــر اهلل نبيــه أن ينصــب عليــا إما ًمــا لألمــة يف غديــر خــم بقولــه َ يــا َأ ُّ َيــا َّ
ُأ ْنـ ِـز َل إِ َليـ َ ِ
ـن َر ِّبـ َ
ـك ...فــكان تنصيبــه وجعلــه إما ًمــا بأمــر اهلل ومل يقتــر األمــر عليــه
ـك مـ ْ
ْ
وحــده ( )وإنــا كان ذلــك ســار ًيا يف األ ّمــة مــن ولــده كــا ســنذكر.

3ـ فيــا خيــص رأي الــرازي بــأن املعنــي باأل ّمــة التــي هتــدي بأمــر اهلل هــو إمجــاع

األ ّمــة فــإن هــذا مــا بحثنــاه يف اآليــة الســابقة وهــو أمــر قــد خالفــه أكابــر العلــاء ،فضــا

عــن ذلــك فــإن املتتبــع لســرة األئمــة ( )جيــد اإلمجــاع واضــح يف مجيــع املســائل
وإن آراءهــم متطابقــة كابــر ،عــن كابــر وروي عــن اإلمــام الصــادق ( )كان يقــول

«حديثــي حديــث أيب وحديــث أيب حديــث جــدي وحديــث جــدي حديــث أمــر
((( النحل120-

((( الســمعاين ،تفســر،ج،1ص213؛ ابــن اجلــوزي ،زاد امليــر،ج،2ص591؛ األندلــي ،البحــر
املحيــط،ج،6ص609؛ ابــن كثــر ،ج،4ص611؛ القاســمي ،تفســر ،ج،7ص.221

((( األنبياء.73-
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املؤمنــن وحديــث أمــر املؤمنــن حديــث رســول اهلل ( )و حديــث رســول اهلل قــول

اهلل ( ((()وورد أيضــا انــه ( )ســأله رجــل عــن مســألة فأجابــه فيهــا فقــال الرجــل:

رأيــت ان كان كــذا وكــذا مــا يكــون القــول فيهــا؟ فقــال لــه :مــه مــا اجبتــك فيــه مــن يشء
فهــو عــن رســول اهلل ( )لســنا مــن رأيــت يف يشء(((.

وهــذه األحاديــث شــواهد بــارزة حــول إمجــاع أئمــة أهــل البيــت ( )الــذي حتقــق

بمباركــة رســول اهلل فهــم يعتمــدون عــى الرســول ( )يف كل مســارات حياهتــم
ويرجعــون إىل ســنته يف كل قضيــة وهــذا مــا مل يكــن متحقــق عنــد علــاء األ ّمــة فاالمجــاع

عندهــم امــر مســتعرس الوقــوع وان خالفهــم يقــع حتــى يف ابســط القضايــا كجزئيــات
الصــاة ومرتكــب الكبــرة الــذي خرجــت بســببه فــرق إســامية حمتدمــة الــراع

الفكــري واخلــاف العقائــدي.

4ــــ األدلــة النقليــة التــي وردت يف اختصــاص اآليــة املعينــة بالبحــث بأئمــة أهــل

البيــت ( )وعــى رأســهم أمــر املؤمنــن ( )فقــد روي عــن اإلمــام الباقــر ()
ــق وبِ ِ
انــه قــال يف قولــه تعــاىلِ :
ون بِ َْ
ــون﴾ قــال هــم
ــه َي ْع ِد ُل َ
ــن َخ َل ْقنَــا ُأ َّمــ ٌة َ ْيــدُ َ
ال ِّ َ
﴿وم َّ ْ
َ
(((
األئمــة ()
وورد عــن ابــن عبــاس أن املعنــي فيهــا هــو عــي بــن أيب طالــب ( ((()كــا ورد
((( الكلينــي ،الــكايف ،ج،1ص53؛الفتــال ،روضــة الواعظــن ،ص211؛ الراونــدي ،اخلرائــج
واجلرائــح ،ج،2ص.895

((( الكلينــي ،الــكايف،ج،1ص ،58الكاشــاين ،الــوايف ،ج ،1ص ،258الربوجــردي ،جامــع أحاديث
الشيعة ،ج،1ص.14

((( الصفــار ،بصائــر الدرجــات،ص56؛ العيــايش ،تفســر ،ج،2ص43؛ احلســكاين ،شــواهد
التنازيــل ،ج ،1ص269؛ ابــن شهراشــوب ،املناقــب،ج،2ص.270

((( احلسكاين ،شواهد التنزيل،ج،1ص.269
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عــن عــي بــن أيب طالــب ( )أنــه هــو املعنــي باآليــة املباركــة((( .وهــذه األدلــة مل تــرد
ٍ
أحــد مــن األ ّمــة إال يف أئمــة أهــل البيــت ( )الذيــن أبعــد اهلل عنهــم الرجــس
يف
وطهرهــم تطهــرا.

الص َر َ
رابعا :قوله تعاىل ْ
اط الُْ ْس َت ِق َ
اه ِد َنا ِّ
ً
يم

(((

إن الديــن اإلســامي ديــن حــق وعــدل وتســامح فمــن ُهــدي إليــه فقــد هــدي إىل

رصاط مســتقيم يــؤدي بصاحبــه إىل النجــاة واخلــر وهنــاك جمموعــة يف األ ّمــة اإلســامية
هــي مصــداق هــذا الــراط الــذي ندعــو اهلل يف كل صــاة ويف كل قــراءة هلــذه اآليــة أن

ً
وعمل
يوفقنــا لرصاطهــم املنــزه مــن اخلطــأ والزلــل والضــال أي رصاط املعصومــن علـ ًـا

وقــد وصفهــم القــرآن منعـ ًـا عليهــم وغــر مغضــوب عليهــم وليســوا ضالــن ومل يــرد يف

شــخص مــن األ ّمــة بعــد الرســول ( )أنــه عــى هــذه الصفــات إال يف عــي واألئمــة مــن
ولــده ( )كــا أوردنــا يف املباحــث الســابقة ومل يــرد أمــر العصمــة يف احــد مــن األ ّمــة اال يف
عــي وولــده وفاطمــة فإهنــم مصـ ٌ
ـداق للــراط املســتقيم الــذي ورد يف اآليــة.

أمــا عــن الفخــر الــرازي فهــو يــرى يف تفســره رأيــا آخــر فبعــد أن يطــرح اآلراء التــي

وردت فيهــا ،والتــي مجيعهــا يــدل عــى ان املــراد هــو احلــق الــذي ســار عليــه الســابقون.

وبعــد تفســره ملعنــى الــراط ،وكيــف هيــدى إليــه النــاس يعــرج عــى تفســر قولــه تعــاىل
ص َ ِ
ِ
ــم فقــال :يــدل عــى إمامــة أيب بكــر ألنــا ذكرنــا ان
يــن َأ ْن َع ْم َ
اط ا َّلذ َ
ــت َع َل ْي ِه ْ
َ
تقديــر اآليــة :اهدنــا رصاط الذيــن انعمــت عليهــم ،واهلل تعــاىل قــد بــن يف آيــة أخــرى
ـك مــع ا َّل ِذيــن َأ ْنعــم اهلل ع َلي ِهـ ِ
ِ
ـن
ـم مـ َ
ان الذيــن أنعــم اهلل عليهــم مــن هــم فقــال ﴿ َف ُأو َلئـ َ َ َ
َ ْ ْ
َ َ َ
((( ابــن مردويــه املناقــب ،ص244؛ اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص331؛ ابــن شهراشــوب ،املناقــب،
ج،2ص270؛ النباطــي ،الــراط املســتقيم،ج،1ص.296

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج ،1ص،-217ص219
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ِ
ِ
ِ
ـن ُأو َلئِـ َ
ـن َو ُّ
ـك َرفِي ًقــا﴾((( والشــك ان راس
الصالـ َ
الصدِّ يقـ َ
النَّبِ ِّيـ َ
ـن َو َح ُسـ َ
الشـ َـهدَ اء َو َّ
ـن َو ِّ
الصديقــن ورئيســهم أبــو بكــر فــكان معنــى اآليــة ان اهلل امرنــا بطلــب اهلدايــة التــي كان

عليهــا أبــو بكــر و ســائر الصديقــن ولــو كان أبــو بكــر ظاملــا ملــا جــاز االقتــداء بــه فثبــت

بــا ذكرنــاه داللــة هــذه اآليــة عــى إمامــة أيب بكــر(((.

يتضــح مــن تفســر الــرازي هــذا أنــه يســوق اآليــة يف إمامــة أيب بكــر وهــذا مــا خيالف

آراء املفرسيــن التــي مل حترصهــا يف إمامــة أيب بكــر ومل يــوردوا أي رأي بشــأن ارتباطهــا
بإمامتــه بــل اهنــم رأوا العمــوم يف املعنــى دون التخصيــص(((.

وبعــد التدقيــق يف رأي الــرازي اتضــح لنــا انــه قــد أخــذ جــز ًءا مــن رأي الطــري

(((

الــذي يــرى يف معناهــا اهلدايــة إىل مــا هــدى إليــه الذيــن أنعــم اهلل عليهــم مــن النبيــن
والصديقــن والشــهداء فقــد وفــق إىل اإلســام واتبــاع منهــج النبــي ( )ومنهــاج أيب

بكــر وعمــر وعثــان وعــي وكل عبــد صالــح وكل ذلــك رصاط مســتقيم .اال ان الــرازي
حــر رأي الطــري يف امامــة أيب بكــر وجعــل اهلدايــة إليهــا فقــط وللــرد عــى الــرأي
االقصائــي الوضعــي للــرازي فهــو يضــع الفضيلــة بطريقتــه ويقــي عنهــا أهلهــا نقــول:
إن الــرازي يــرى أن أبــا بكــر هــو الــرأس و الرئيــس يف الصديقــن الذيــن أنعــم اهلل

عليهــم وهلــذا كانــت اهلدايــة إىل الــراط تعنــي اهلدايــة إىل واليتــه وقــد تناولنــا يف الفصل

الثــاين الســبق إىل اإلســام ومــن هــو الصديــق والفــاروق وذكرنــا األحاديــث املتواتــرة يف

ذلــك ومنهــا قــول رســول اهلل ( :)الصديقــون ثــاث حبيــب النجــار مؤمــن آل ياســن
((( النساء 69-

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،1ص221

((( مقاتــل ،تفســر ،ج ،1ص-36ص37؛ الطــري ،جامــع البيــان،ج ،1ص171؛ الزجــاج ،معــاين
القــرآن ،ج،5ص12؛ابــن أيب حاتــم ،تفســر،ج،1ص.30

((( جامع البيان،ج،1ص171
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ومؤمــن آل فرعــون ،وعــي بــن أيب طالــب وهــو افضلهــم»((( وهــذه شــهادة نبويــة بــرأس

الصديقــن ورئيســهم ،وإنــه أول املســلمني ايام ًنــا وإســا ًما وال داعــي هنــا لتكــرار مــا
أوردنــاه فيــا ســبق فقــول رســول اهلل ( )قاطــع يف اثبــات راس الصديقــن وهــذا ر ٌد

عــى الــرازي فيــا يــراه مــن أن الــذي أمــر اهلل باهلدايــة إىل واليتــه هــو الــرأس يف الذيــن

أنعــم اهلل عليهــم مــن الصديقــن.

إن الــرازي يــرى أن اهلل أمــر باالقتــداء بــأيب بكــر ،وأنــه لــو كان ظا ًملــا ملــا أمرنــا

باالقتــداء بــه ،وهــو هبــذا جيــزم عــى ان املعنــي أبــو بكــر وان الطريــق املســتقيم املعنــي
باآليــة هــو امامتــه ،فنقــول :ان اهلل تعــاىل عندمــا اختــار ابراهيــم إما ًمــا خاطبــه بقولــه:
ِ
ِ
ـاس إِمامــا َقـ َ ِ
اع ُلـ َ ِ
إِن ج ِ
ـال َل َينَـ ُ
ـن ُذ ِّر َّيتِــي َقـ َ
ـن (((فأخــرج
ـال َع ْهــدي ال َّظالـ َ
ـال َومـ ْ
ِّ َ
ـك للنَّـ ِ َ ً

مــن اإلمامــة كل ظــامل والظلــم يف اآليــة يشــمل صغــره وكبــره ،فمــن اقــرف ذنبــا بحياته

كان ذلــك ظلــا ،فمــن ظلــم نفســه بذنــب الــرك وعبــادة االصنــام؟ فيكــون اجلــواب
ِ
ل ت ْ ِ
بقولــه تعــاىلَ :
يــم ،(((وهــذا يــدل عــى ان مــن
ــم َعظ ٌ
الــر َك َل ُظ ْل ٌ
ُــر ْك بــاهلل إِ َّن ِّ ْ

ارتكــب ذنــب الــرك كان ظا ًملــا بــل وعظيــم الظلــم ومــن ارتكــب الظلــم ال يمكــن لــه

أن يكــون إما ًمــا حســب اآليــة ،أمــا مــن مل يســجد لصنــم قــط فيدخــل يف ذريــة إبراهيــم
الذيــن خوهلــم أو ســمح هلــم البــاري بــأن جيعلهــم أئمــة فقــد قــال جماهــد يف تفســره هــذه

اآليــة :ال اجعــل مــن كان مــن ذريتــك ظا ًملــا إما ًمــا لعبــادي يقتــدى بــه((( وورد عــن ابــن

عبــاس قــال« :خيــره أي انــه كان يف ذريتــه ظــامل الينــال عهــده وال ينبغــي ان يوليــه شــيئا
((( ابــن حنبــل ،فضائــل الصحابــة،ج ،2ص627؛ الشــجري ،االمــايل ،ج،1ص182؛ الــرازي،
مفاتيــح الغيــب ،ج،27ص509؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور،ج،7ص.53

((( البقرة 124-
((( لقامن13-

((( الطربي ،جامع البيان،ج،2ص.20
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يف امــره وان كانــوا مــن ذريــة خليله،وحمســن ســتنفذ فيــه دعوتــه ويبلــغ فيــه مــا ارب

مــن مســالته»((( كــا أورد املــاوردي((( رأيــا أقــرب إىل ماذكرنــاه فقــال« :انــه قــال ذلــك
اســتخبارا عــن حاهلــم هــل يكونــون أهــل طاعــة فيصــروا أئمــة؟ فأخــره اهلل تعــاىل ان
فيهــم عاص ًيــا وظا ًملــا ال يســتحق اإلمامــة».

وهبــذا فمــن ثبتــت معصيتــه هلل وظلمــه لنفســه بارتــكاب الــرك جهـ ًـا أو علـ ًـا يف

ذلــك فهــو غــر مؤهــل لالمامــة فيخــرج مــن هــذا كل مــن فعــل معصيــة قبــل إســامه

وبعــده فــا يكــون هــو املعنــي بالــراط املســتقيم وليــس املــراد امامتــه.

ان األوىل باالتبــاع هــو رصاط رســول اهلل ( )وعرتتــه الطاهــرة ملــا ورد مــن أدلــة

نقليــة يف إثبــات هــذا فقــد ورد عــن بريــدة قــال :اهدنــا الــراط املســتقيم قــال :رصاط

حممــد وآلــه (.((()

كذلــك ورد عــن ابــن عبــاس قــال :فســتعلمون مــن أصحــاب الــراط الســوي

هــو واهلل حممــد وأهــل بيتــه ( ،((()وورد عــن جابــر بــن عبــد اهلل قــال :قــال رســول اهلل

(« :)ان اهلل جعــل عل ًيــا وزوجتــه وابنــاءه حجــج اهلل عــى خلقــه وهــم أبــواب العلــم
يف أمتــي مــن اقتــدى هبــم هــدي إىل رصاط مســتقيم»(((.

وكــا ورد عــن اإلمامــن الصادقــن ( )رصاط الذيــن انعمــت عليهــم وهديتهــم
((( ابن أيب حاتم ،تفسري،ج،1ص222
((( النكت والعيون،ج،1ص.185

((( الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،1ص120؛ابن البطريق ،العمدة ،ص43

((( احلســكاين ،شــواهد التنزيل،ج،1ص75؛ابــن شهراشــوب ،املناقــب،ج،2ص271؛ القنــدوزي،
ينابيــع املــودة ،ج ،1ص.199

((( احلسكاين،شواهد التنزيل،ج،1ص.76
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باإلســام وبواليــة عــي بــن أيب طالــب (.)
كذلــك ورد عــن اإلمامــن الصادقــن ( )قــال :الــراط املســتقيم اإلمــام ،وال

تتبعــوا الســبل يعنــي غــر اإلمــام.

(((

وورد عــن اإلمــام الرضــا ( )وعــن ابــن عبــاس ايضــا أن رســول اهلل ( )قــال

لعــي ( )انــت الــراط املســتقيم وانــت امــام املســلمني وامــر املؤمنــن(((.

واضحــا يف اثبــات مــن املعنــي بـــ الرصاط املســتقيم
وهــذه األدلــة تــكاد تكــون دليـ ًـا
ً

فضــا عــن ذلــك فقــد أرشــد النبــي كــا اســلفنا امتــه إىل التمســك بالثقلــن الكتــاب

والعــرة للهدايــة وعــدم االنــزالق يف مهــاوي الضــال واجلهــل فالعــرة هــم الذيــن
يمثلــون الــراط املســتقيم إىل جانــب كتــاب اهلل فقــد أورد البغــوي يف قولــه تعــاىل:
ــدي إِ َل ِص ٍ
ِ
ِ
اط ُم ْســت َِقيمٍ ،عــن زيــد بــن ارقــم حديــث
ــم بِــاللَِّ َف َقــدْ ُه َ
و َم ْ
َ
ــن َي ْعتَص ْ
َ
الثقلــن كمصــداق هلــذا الــراط((( كــا ورد يف معنــى الــراط الــوارد يف اآليــة أعــاه

أنــه واليــة عــي بــن أيب طالــب (.((()

فكانــت واليــة اإلمــام عــي ( )واألئمــة مــن ولــده هــي الــراط املســتقيم الــذي

أراد اهلل لعبــاده أن هيتــدوا إليهــا ألن اتباعهــم يعنــي النجــاة والســر عــى اجلــادة الســليمة
املرتبطــة بالبــاري ﴿ ﴾ورســوله ( )ارتبا ًطــا حقيق ًيــا بنــص الرســول ( )كــا

أوردنــا.

((( القندوزي ،ينابيع املودة ،ج ،1ص332؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج،24ص13

((( الصــدوق ،عيــون أخبــار الرضا،ج،2ص9؛احلســكاين ،شــواهد التنزيل،ج،1ص76؛الطــري،

بشــارة املصطفــى ،ص96؛ ابــن جــر ،هنج احلــق ،ص542؛ القنــدوزي ،ينابيع املــودة ،ج،3ص.402

((( البغوي ،تفسري،ج،1ص479

((( احلسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص348؛ أبو الفضائل ،ما نزل من القرآن يف عيل،ص.65

الفصل الرابع
إقصاؤه لإلمام علي ()
فضائله
مجلة من
ِ
عن ٍ

مل يقتــر الــرازي يف إقصائــه لإلمــام عــي ( )عــى الفضائــل التــي تعلقــت

بالســبق إىل اإلســام واجلهــاد والفضائــل التــي ارتبطــت يف أولويتــه وأحقيتــه باخلالفــة
وإنــا تعــدى كل فضيلــة ارتبطــت بعــي ( )فاخــذ الــرازي يدقــق ويمحــص يف كل
آيــة أو منقبــة ترفــع مــن شــان عــي ( )ومل ِ
تــأت تلــك الفضائــل عــن فــراغ وانــا

افعالــه ( )كانــت عــى مســتوى مــن االيثــار والرقــي ممــا جعــل البــاري ( )ينــزل

يف ذلــك آيــات بينــات ذاكـ ًـرا فيهــا عظيــم ذلــك الفضــل ،إذ ورد يف مقــام أمــر املؤمنــن
بانــه الشــاهد والشــهيد عــى الرســالة وانــه املخصــوص بعلــم الكتــاب وانــه وارث النبــي

( )وكــا أورد عظيــم انفاقــه وتصدقــه وإيثــار غــره عــى نفســه فكانــت فضائلــه عامــة

يف كل جمــال لــه فضــل ومنقبــه وســنتناول يف هــذا الفضــل تلــك الفضائــل العامــة التــي
اقصــاه الــرازي عنهــا بأســاليبه املختلفــة.
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املبحث األول
إقصاؤه لإلمام علي ( )عن فضله يف الشهادة على الرسالة وعلمه بالكتاب
رفضــا وتكذي ًبــا مــن قبــل
بعــد أن صــدع رســول اهلل ( )بدعوتــه الرشيفــة واجــه ً

املرشكــن وقريــش خاصــة فنعتــوه بالشــاعر و الــكاذب واملجنــون وغريهــا مــن االلقــاب
الضالــة فــكان رســول اهلل ( )حيــاول جاهــدً ا هدايتهــم وجعلهــم يصدقــون دعوتــه
ونبوتــه فــا كان منهــم إال الرفــض والتكــر فــكان رســول اهلل ( )خيربهــم بــأن هنــاك

شــاهدا عــى رســالته ونبوتــه وهــذا الشــاهد هــو مــن عنــده علــم الكتــاب وهــو عــي بــن

أيب طالــب ( )وقــد أخــر القــرآن عــن ذلــك واكــد ذلــك كثــر مــن املفرسيــن كــا
ســنورد ذلــك لكــن الــرازي لــه رأي اخــر يف هــذا املجــال ،واآليــات هــي كااليت:

اول :قوله تعاىل َ و َي ُق ُ
ً
س��ت ُم ْر ًَس�لا ُق ْل َ
ين َ
ول َّالذ َ
ك َف ُروا َل َْ
ك َفى باهلل
ِ
يدا َب ْين َو َب ْي َن ُ
ك ْم َو َم ْن ع ْن َد ُه ع ْل ُم ْال َ
َشه ً
اب.(((
ِ
ِ
ِ
ِ
كت ِ
ِ

يشــر البــاري ()إىل إنــكار الكافريــن لنبــوة حممــد ( )ويــورد شــهادتني عــى

رســالة النبــي ( )األوىل :هــي شــهادته ( )والثانيــة :هــي شــهادة « الــذي عنــده علــم
الكتــاب» .وقــد ورد يف الشــخص املخصــوص بعلــم الكتــاب آراء عــدّ ة

منهــا انــه (عبــد اهلل بــن ســام)،ومنها إهنــم « (أهــل الكتــاب مــن اليهــود النصــارى)
والثالــث هــو اهلل ( ((()والرابــع هــو (عــي بــن أيب طالــب) وقــد ورد هــذا عــن أئمـ ِـة
((( الرعد.43:

((( جماهــد ،تفســر ،ج ،9ص40؛ الطــري ،جامــع البيــان ،ج،16ص50؛ الســمرقندي ،بحــر
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أهــل البيــت ( )وحممــد بــن احلنفيــة(((.
امــا عــن الــرازي فقــد ذكــر اآلراء الثالثــة ومل يذكــر الــرأي القائــل إن الــذي عنــده

علــم الكتــاب هــو عــي بــن أيب طالــب ()وهــذا يعــد إقصــا ًء لإلمــام عــي ( )عــن
وأيضــا إثبــات النبــوة بقــول الواحــد
مقامــه يف هــذه اآليــة وإن كانــت هــذه اآليــة مدنيــةً ،
واإلثنــن مــع كوهنــا غــر معصومــن عــن الكــذب ال جيــوز وهــذا الســؤال واقــع.

(((

كذلــك أبطــل الــرأي الثــاين بأنــه اهلل (عــز وجــل) إذ قــال :هــذا القــول مشــكل ألن عطف
الصفــة عــى املوصــوف وإن كان جائــزا إال أنــه خــاف األصــل ،ال يقال:شــهد هبــذا زيــد
والفقيــه ،بــل يقــال :شــهد بــه زيــد الفقيــه (((.ومل يــورد أي رأي يف مــا خيــص اإلمــام عــي

ـن
و َمـ ْ
( )غــر ذكــره هــذه اآلراء التــي فندهــا ومل يذكــر رأيــه فيمــن خيتــص قولــهَ :
ِ
ِ
ـم ا ْلكِ َتـ ِ
ـرا مــن مفــري
عنْــدَ ُه ع ْلـ ُ
ـاب .وهــذا يعــد إقصــا ًءا ملــن َعنَ ْتــه اآليــة ألن هنــاك كثـ ً
املســلمني ممــن اعتمدهــم الــرازي يف تفســره قــد ذكــروا اإلمام عــي ( )أنــه خمصوص

بمــن عنــده علــم الكتاب.وللــرد عليــه نقــول:

إن ســورة الرعــد مكيــة النــزول حســب مــاورد عنــد أغلــب املفرسيــن ،وأشــاروا
ِ
ِ
ـم بِــا َصنَ ُعــوا َق ِ
ار َع ـ ٌة﴾ الرعــد 3-و اآليــة
﴿و َل َي ـز َُال ا َّلذيـ َ
إىل اآليتــان َ
ـن َك َفـ ُـروا تُصي ُب ُهـ ْ َ

املعنيــة بالبحــث((( كدليــل عــى أهنــا مكيــة.

العلوم ،ج،2ص232؛ املاتريدي ،تفسري،ج،6ص.357

((( الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج،5ص303؛ احلسكاين ،،شواهد التنزيل ،ج،1ص.400
((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،19ص54
((( املصدر نفسه،ج،19ص55

((( الســمرقندي ،تفســر،ج ،2ص215؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،5ص267؛ املــاوردي،
النكــت والعيــون،ج ،3ص91؛ الســمعاين ،تفســر،ج ،3ص ،75البغــوي ،تفســر،ج ،3ص،5
البيضــاوي ،تفســر،ج ،3ص.180
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وهنــاك مــن أشــار إىل اهنــا مكيــة بــكل آياهتــا ((( ،والدليــل عــى هــذا إن اآليــة املعنيــة

وردت بحــال املناظــرة واملحاججــة مــع قــوم منكريــن كافريــن وقولــه (بينــي وبينكــم)

دليــل عــى وجــود فئــة كافــرة خمالفــة لــه ( )وهــذا ينفــي الــرأي القائــل إن اآليــة مدنيــة

النــه ( )مل يقــع بينــه وبــن املرشكــن حجــة بعــد أن هاجــر إىل املدينــة ،وقــد ورد عــن
ِ
ســعيد بــن جبــر قــد ســئل عــن قولــه تعــاىل :ومـ ِ
ـم ا ْلكِ َتـ ِ
ـاب أهــو عبــد اهلل
ََ ْ
ـن عنْــدَ ُه ع ْلـ ُ
بــن ســام؟ فقــال :كيــف وهــذه الســورة مكيــة((( ،وورد عــن الشــعبي انــه قــال :مــا نــزل
يف عبــد اهلل بــن ســام يش ٌء مــن القــرآن ((( ،وهــذا يــدل عــى عــدم اختصاصهــا بابــن

ســام واهنــا مكيــة ال مدنيــة.

ان شــهادة الشــخص املعنــي باآليــة البــد وان تكــون هلــا رشوط تــؤدي إىل تقبلهــا كأن

ـارضا يف ســاعة نــزول الوحــي حتــى يســتطيع الشــهادة ،واال كيــف يكــون شــاهدً ا
يكــون حـ ً
ومل يـ َـر شــيئا ليشــهد بــه ،ومل نجــد مصدا ًقــا هلــذا األمــر إال عــي بــن أيب طالــب ( )فقــد

ورد عــن رســول اهلل ( )قــال لــه« :انــك تســمع مــا اســمع وتــرى مــا ارى» وقولــه تعــاىل
و َأ ْن ُف َســنَا َو َأ ْن ُف َســك ُْم
يف وصــف أمــر املؤمنــن بانــه نفــس رســول اهلل ( )فيقولــه َ
وهــذا يــدل عــى ان أمــر املؤمنــن لــه مــن الطاقــات واخلصائــص مــا يشــابه بــه رســول اهلل

( )حتــى يتمكــن مــن ســاع الوحــي ورؤيتــه ،وانــه شــاهد عــى نبوتــه ورســالته.

ِ
كذلــك ورد عنــد كثــر مــن اللغويــن أن املــراد بـــ ومـ ِ
ـم ا ْلكِ َتـ ِ
ـاب
ََ ْ
ـن عنْــدَ ُه ع ْلـ ُ

هــو شــخص واحــد ،وأن (مــن) الــواردة باآليــة بمعنــى (الــذي) أي الــذي عنــده علــم
((( املاتريــدي ،تفســر ،ج ،6ص301؛ ابــن أيب زمنــن ،تفســر ،ج،2ص ،344املالكــي ،اهلدايــة،
ج55؛ ص36-59؛ تفســر ،ج،2ص.141

((( الشوكاين ،فتح القدير ،ج،3ص92

((( الراونــدي ،منهــاج الرباعــة،ج،2ص218؛ ابــن جــر ،هنــج االيــان،ص532؛ ابــن أيب احلديــد،

رشح النهــج،ج ،13ص197؛ ابــن طــاووس ،الطرائــف ،ص415؛ ابــن البطريــق ،العمــدة،ص.13
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الكتــاب((( ،يــدل عــى أن املــراد هبــا شــخص واحــد مــن األ ّمــة ،و ال يوجــد أحــد أليــق

هبــذا املعنــى مــن عــي بــن أيب طالــب وقــد ورد وصــف علمــه عــى لســان رســول اهلل
( )بقولــه :أنــا مدينــة العلــم وعــي باهبــا فمــن أراد املدينــة فليأهتــا مــن باهبــا(((.

فهــو بــاب علــم مدينــة رســول اهلل ( )وقــال ( )حيــدث عــن علمــه الــذي اخذ

مــن رســول اهلل ( :)علمنــي رســول اهلل ( )الــف بــاب مــن العلــم ،فاســتنبطت
مــن كل بــاب الــف بــاب((( .وهــذا يــدل العلــم العظيــم الــذي كان عنــد عــي بــن أيب

طالــب ( )وانــه اعلــم النــاس بعــد رســول اهلل ( )وأنــه ممــن يصــدق عليــه قولــه:
ِ
ومـ ِ
ـم ا ْلكِ َتـ ِ
ـاب.
ََ ْ
ـن ع ْنــدَ ُه ع ْلـ ُ
ورد عنــد كثــر مــن مفــري وحمدثـ ِ
ـن
و َمـ ْ
ـي املســلمني أن املعنــي يف قولــه تعــاىلَ :
ِ
ِ
ـم ا ْلكِ َتـ ِ
ـاب هــو عــي بــن أيب طالــب ( ،)وقــد نقلــوا ذلــك عــن طــرق
عنْــدَ ُه ع ْلـ ُ

متعــددة منهــا عــن حممــد الباقــر ( )ومنهــا عــن ابــن عبــاس وابــن احلنيفــة:ان املعنــي

ايضــا عــن أيب ســعيد اخلــدري انــه
باآليــة هــو عــي بــن أيب طالــب ( ((()وقــد ورد ً
ِ
ســأل رســول اهلل ( )عــن قولــه ومـ ِ
ـم ا ْلكِ َتـ ِ
ـاب قــال :ذاك أخــي عــي
ََ ْ
ـن عنْــدَ ُه ع ْلـ ُ
((( األنبــاري ،اإلنصــاف ،ج،1ص44؛ ابــن هشــام أوضــح املســالك،ج ،1ص152؛ الشــافعي،

رشح شــذور الذهــب ،ج ،1ص309؛ النجــار ،ضيــاء املســالك ،ج ،1ص152

((( الطــراين ،املعجــم الكبــر،ج ،11ص65؛ ابــن املقــرئ ،املعجــم،ص84؛ احلاكــم،
املســتدرك،ج،3ص137؛ املغــازيل ،املناقــب ،ص135؛ اهليثمــي ،جممــع الروائــد،ج ،9ص114؛

املتقــي اهلنــدي ،كنــز العــال،ج،11ص.614

((( الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،ج،8ص200؛ النيســابوري ،تفســر،ج،ص144؛ ابــن طلحــة،

مطالــب الســؤول ،ص160؛احلنفــي ،نظــم الــدرر،ص113؛ املتقــي اهلنــدي ،كنــز العــال،
ج،13ص114؛القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج،1ص.37

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج،5ص302؛ ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص368؛احلسكاين،شــواهد
التنزيــل ،ج،1ص402؛ املغازيل،املناقب،ص380؛ابــن البطريــق ،العمــدة،ص.124
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بــن أيب طالــب(((.

ِ
كذلــك أورد الطــري((( روايــة عــن أيب صالــح((( يف قولــه وم ِ
ــم
ََ ْ
ــن عنْــدَ ُه ع ْل ُ
ا ْلكِ َتـ ِ
ـاب قــال :رجــل مــن االنــس ومل يســمه .وهــذه الروايــة تؤكــد لنــا ان اقصــاء اإلمام

عــي ( )عــن اختصاصــه باآليــة كان متعمــدً ا وكان املحدثــون خيشــون اإلباحــة

باســمه ملــا ورد مــن أخبــار عــن سياســة الدولــة األمويــة (41هـ132-هـــ) يف اتباعهــا
أشــكال خمتلفــة ملنــع ذكــر أيــة فضيلــة لعــي ( )أو أحــد مــن أهــل البيــت (.)

وممــا يســتدل بــه مــن األقــوال أيضــا مــا قالــه األندلــي يف تفســره((( :والكتــاب

هنــا القــرآن واملعنــى ان مــن عــرف مــا ألــف فيــه مــن املعــاين الصحيحــة والنظــم املعجــز
الفائــت لقــدر البــر سيشــهد بذلــك وقــد ورد يف اخلــر املــروي عــن عــي بــن أيب طالــب
انــه كان اعلــم بعمــوم القــرآن وخصوصــه وانــه كان يقــول :ســلوين عــن كتــاب اهلل فو اهلل

مــا مــن آيــة إال وأنــا أعلــم بليــل نزلــت أم بنهــار أم يف ســهل أم يف جبــل وفيــا نزلــت(((.
وقولــه (:)لــو ثنيــت يل الوســادة حلكمــت بــن أهــل التــوراة بتوراهتــم وبــن

أهــل االنجيــل بإنجيلهــم وبــن أهــل الزبــور بزبورهــم وبــن أهــل القــرآن بقراهنــم(((،
((( احلسكاين ،شواهد التنزيل ،ج ،1ص400؛ القندوزي ،ينابيع املودة ،ج،1ص307
((( جامع البيان ،ج،16ص.502

((( أبــو صالــح ،الســان مــوىل جويريــة امــرأة مــن قيــس ،مــدين وكان يقــدم الكوفــة روى عــن عــي بن
أيب طالــب ( )وكان ثقــة كثــر احلديــث .للمزيــد :ابــن ســعد ،الطبقــات،ج،6ص248؛ البخــاري،
التاريــخ الكبــر ،ج،3ص261؛ العجــي ،الثقات،ص150

((( البحر املحيط ،ج،6ص.402

((( الصنعاين ،تفســر ،ج،3ص234؛ الســمعاين ،تفســر ،ج ،5ص ،250املاتريدي ،تفسري ،ج،1ص219؛
الســمرقندي ،ج،3ص341؛ املالكي ،اهلداية،ج،11ص7071؛ابن عطية ،املحرر ،ج،1ص.13

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج،5ص162؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج،1ص367؛ابــن أيب
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فهــو العــامل بــأرسار القــرآن وتأويالتــه ومل يتجــرأ أحــد مــن كل الطوائــف واألديــان
للتصــدر إىل مــا تصــدر إليــه عــي بــن أيب طالــب يف علمــه بــكل الكتــب الســاوية ،وإنــه

قــادر عــى االفتــاء هبــا و التفســر إلرسارهــا وهــذا يــدل عــى أنــه مصــداق لتلــك املنقبــة
واملرتبــة التــي أقصــاه عنهــا أصحــاب األهــواء.

ان َع َلى َب ِّي َنة م ْن َر ِّبه َو َي ْت ُل ُ َ
ثانيا :قوله تعاىل أ َف َم ْن َ
ك َ
ً
اه ٌد ِم ْن ُه.(((...
ِ
ٍ ِ
وه ش ِ
َ
تعــد هــذه اآليــة مــن اآليــات الكريمــة التــي خصــت أمــر املؤمنــن «عليــه الســام»

كــا ســنورد ذلــك يف البحــث وتعــد مــن اآليــات التــي شــملت أكثــر مــن فضيلــة يف وقــت
واحــد ،فهــو مــن الرســول ( )وإنــه تــال الرســول ( )وانــه شــاهد الرســول ()

وهــذا مل حيصــل الحــد مــن األ ّمــة بارسهــا غــره (.((( )

وإن هــذه اآليــة أتــت يف مقــام املوازنــة بــن كفتــن ،فبعــد أن أورد االحتجــاج مــع

الكفــار يف اآليــة الســابقة يف ان القــرآن مــن عنــد اهلل تعــاىل وان الشــهيد عــى ذلــك الــذي

عنــده علــم الكتــاب وهــو عــي بــن أيب طالــب ( )ثــم أنــزل هــذه اآليــة املعنيــة عــى
النبــي االكــرم خماط ًبــا املرشكــن بــأن نبيهــم عــى بينــة مــن ربــه ،وأن هنــاك شــاهد منــه وإن

ذلــك الشــاهد هــو التــايل للنبــي االكــرم ( )فــكان ذلــك هــو عــي بــن أيب طالــب ()
الشــاهد عــى صــدق الرســول ( )بــا يوحــي إليــه وبأنــه مرسـ ُـل مــن اهلل عــز وجل،وعــى

بصــرة مــن أمــره ،فــكان أصــدق مــن آمــن وأول مــن شــهد بأنــه حــق مــن اهلل تعــاىل.

ـرا
أمــا فيــا يتعلــق باإلقصــاء الــذي تعمــده الــرازي هنــا ،فقــد خالــف الــرازي كثـ ً

مــن كبــار املفرسيــن و املحدثــن الذيــن ســبقوه فقــد قــال عنــد بيــان الشــاهد بعــد أن فصل
اجلديد ،رشح النهج ،ج،12ص197؛ابن طلحة ،مطالب السؤول،ص.149

((( هود17-

((( البستي ،املراتب،ص.183
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يف مــن املعنــي بالــذي عــى بينــة ومــا هــي البينــة ومــن املخصــوص بقولــه يتلــوه فقــال:
«والضمــر يف يتلــوه يرجــع إىل معنــى البينــة وهــو البيــان والربهــان واملــراد بالشــاهد هــو
القــرآن ،ومنــه أي مــن اهلل ومــن قبلــه كتــاب موســى أي ويتلــو ذلــك الربهــان مــن قبــل
جمــيء القــرآن كتــاب موســى»(((.

ثــم يعقــب بعــد هــذا قائـ ًـا :فاحلاصــل يقــول اجتمــع يف تقريــر صحــة هــذا الديــن

أمــور ثالثــة أوهلــا :داللــة البينــات العقليــة عــى صحتــه ،وثانيهــا :شــهادة القــرآن
وثالثهــا :شــهادة التــوراة بصحتــه وهــذا القــول أحســن األقاويــل يف هــذه اآليــة وأمــر

هبــا إىل مطابــق اللفــظ(((.

وهبــذا فالــرازي يعطــي مقدمــة نافيــة لــكل مــا ســيذكره بعدهــا فعندمــا أورد اآلراء

التــي قيلــت بااليــة أوردهــا عــى ســبيل العــرض ثــم النفــي هلــا ال التدقيــق أو االنتقــاء منها
وأورد آراء عــدة يف بيــان ذلــك الشــاهد منهــا انــه جربائيــل يقــرا القــرآن عــى حممــد ()

واالخــر :لســان حممــد ( ،)واآلخــر :أنــه عــي بــن أيب طالــب ،والرابــع :انــه صــورة
ـاحرا وال كذا ًبــا(((.
النبــي حممــد ( )ألن مــن يــراه بعقلــه علــم انــه ليــس جمنو ًنــا وال سـ ً

ومل يســتطع الــرازي تــرك الــرأي الــذي يقــول ان الشــاهد هــو عــي ( )حتــى

أورد روايــة عــن حممــد بــن احلنفيــة قــال :قلــت أليب أنــت التــايل؟ قــال :ومــا معنــى التايل،

قلــت :قولــه ويتلــوه شــاهد منــه قــال وددت أين هــو ولكنــه لســان رســول اهلل (.((()
وللرد عىل رأي الرازي وأسلوبه اإلقصائي نقول:
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،17ص329
((( املصدر نفسه ،ج،17ص329
((( املصدر نفسه،ج،17ص330

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،17ص.329
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اكــد عــدد كبــر مــن مفــري املســلمني ان املعنــي بالشــاهد يف اآليــة هــو عــي بــن

أيب طالــب ( )وقــد أوردوا روايــة عــن عــي بــن أيب طالــب ( )وابــن عبــد اهلل بــن

نجــى((( واالمــام حممــد الباقــر وزيــد بــن عــي ( )أن رجــا ســأل عــي بــن أيب طالــب
( )أي يشء مــن القــرآن نــزل فيــك؟ فقــال :امــا تقــرا اآليــة وي ْت ُلــوه َشـ ِ
ـاهدٌ ِمنْـ ُه.(((
ََ ُ
وقــد علــق املفــرون يف ســبب قولــه تعــاىل (شــاهد منــه) انــه اراد الترشيــف لذلــك

الشــاهد وهــو عــي ( )التصالــه بالنبــي (.((()

كــا أجــاب املظهــري((( وهــو مــن كبــار املفرسيــن عــن الســبب الــذي دعــاه الن

يعقــد الــرأي القائــل بــأن ذلــك الشــاهد هــو عــي ( )قلــت لعــل وجــه ذلــك انــه أول
مــن اســلم مــن النــاس فهــو أول مــن شــهد بصــدق النبــي ( )واالوجــه عنــدي أن
يقــال إن عل ًيــا ( )كان قطــب كــاالت الواليــة وســائر األوليــاء حتــى الصحابــة اتبــاع

لــه يف الواليــة.

وأرجــع املــاوردي قولــه تعــاىلُ :
أو َلئِـ َ
ـون بِـ ِـه إىل «مــن كان عــى بينــة مــن
ـك ُي ْؤ ِمنُـ َ

((( عبــد اهلل بــن نجــي :تابعــي ثقــة ومــن خيــار التابعــن روى عــن عــي بــن أيب طالــب ()
وعــار بــن يــارس وحذيفــة بــن اليــان .كان مــع عــي يف صفــن وقتــل اخوتــه الثامنيــة يف صفــن.

للمزيــد :العجــي ،الثقــات ،ص282؛ ابــن أيب حاتــم ،اجلــرح والتعديــل ،ج،5ص184؛ الدارقطنــي،
املؤتلــف،ج،1ص.312

((( الطــري ،جامــع البيــان ،ج،15ص272؛ ابــن أيب حاتــم ،تفســر ،ج،6ص2015؛ الثعلبــي،
الكشــف والبيــان،ج،5ص162ح املــاوردي ،النكــت والعيــون،ج،2ص461؛ احلســكاين ،شــواهد
التنزيــل ،ج ،1ص359؛ الســمعاين ،تفســر ،ج،2ص419؛ البغــوي ،تفســر ،ج،2ص.443

((( احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص -359ص370؛ األندلــي ،البحــر املحيــط ،ج،6
ص135؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور ،ج ،4ص410

((( املظهري ،تفسري ،ج ،5ص.76
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ربــه ويتلــوه شــاهد»((( ،وعــى هــذا فــإن آراء املفرسيــن تتناقــض مــع مــا تبنــاه الــرازي مــن
رأي إقصائــي لفضيلــه عظيمــة مــن فضائــل عــي بــن أيب طالــب (.)

املصــادر احلديثيــة التــي نقلــت اختصــاص اإلمــام عــي ( )بقولــه (ويتلــوه

شــاهد منــه) و أوردوا ذلــك عــى طريــق اإلثبــات واجلــزم بأهنــا يف عــي (.((()

مل يكــن هنــاك شــخص مــن األ ّمــة أمجعهــا خصــه اهلل ورســوله بأنــه مــن رســول اهلل

وقــد نــزل الوحــي عــى رســول اهلل ( )يــوم احلــج االكــر يأمــره أن يرجــع أبــا بكــر عــن
تبليــغ ســورة بــراءة ويرســل رجــل منــه وهــو عــي ( )فأرســله وأرجــع أبــا بكــر عــن
التبليــغ وعندمــا ســئل عــن ســبب ذلــك قــال :ال يبلــغ عنــي غــري أو رجــل منــي(((.

وهــذا دليــل عــى أن الشــاهد الــوارد ذكــره باآليــة هــو مــن الرســول َ
َان
ـن ك َ
أ َف َمـ ْ
عـ َـى بينَـ ٍـة ِمــن ربـ ِـه وي ْت ُلــوه َشـ ِ
ـاهدٌ ِمنْ ـ ُه وهــو التــايل للرســول (.)
ْ َ ِّ َ َ ُ
َ َ ِّ
أمــا عــن الروايــة التــي أوردهــا الــرازي لنفــي اختصــاص اآليــة بـــ (عــي) ()

واثبــات أن ذلــك الشــاهد هــو لســان رســول اهلل ( )فهــي روايــة مــن خــر اآلحــاد

ـرو إال عــن طريــق حممــد بــن احلنفيــة ومل تــرد عــن غــره مــن املحدثــن.
ومل تـ َ

وورد عــن عــي ( )وبطــرق خمتلفــة مــا يناقضهــا وقــد دققنــا يف الروايــة فوجدنــا

ان ابــن أيب حاتــم أول مــن أورد تلــك الروايــة وقــد أوردهــا بســند أغلــب رجالــه ضعفــاء
((( املاوردي ،النكت والعيون ،ج،2ص462

((( البســتي ،املراتب،ص،83ابــن مردويه،املناقب،ص262؛ابــن املغــازيل ،املناقــب ،ص341؛ أبــو
نعيــم ،معرفــة الصحابــة ،ج،1ص88؛ احلنفــي ،نظــم الدرر،ص90؛ابــن الصبــاغ ،الفصــول املهمــة،

ج ،2ص1144؛القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج،1ص226؛املفتــي اهلندي ،كنز العــال،ج،2ص.435

((( الطــري ،جامــع البيان،ج،14ص109؛املاتريدي،تفسري،ج،5ص،288الثعلبي،الكشــف
والبيــان ،ج،5ص.8
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فهــو عــن عمــرو بــن عــي الباهــي((( عــن حممــد بــن ســوار أو (ســواء)((( عــن ســعيد بــن
أيب عروبــة((( عــن قتــادة((( عــن عــروة بــن الزبــر((( فاخلــر مــن حيــث ســنده ضعيــف وال

ُيعتــد بــه ،كذلــك إنــه مــن خــر اآلحــاد وبســند ضعيــف فــا يمكــن أن يقبــل كــا انــه

يناقــض الروايــة الــواردة عــن طــرق خمتلفــة أكــدت اختصــاص اإلمــام عــي ( )باآلية.

ً
ثالث��ا :قوله تعاىلَ و َما أ ْر َس ْ��ل َنا م ْ
وحي ِإ َل ْي ِه ْم َف ْ
اس��أ ُلوا
��ن َق ْب ِل َك ِإ َّل ِر َج ًال ُن
ِ
ِ
َ
كر إ ْن ُ
ْ َ ِّ ْ
ك ْن ُت ْم ََل َت ْع َل ُم َ
ون .(((
َأه��ل الذ ِ ِ

خياطــب البــاري ( )املرشكــن الذيــن أنكــروا أن يكــون النبــي مــن البــر وإنــا

مــن املالئكــة فــكان جوابــه ( )هلــم هبــذه اآليــة وإن عادتــه يف إرســال أنبيــاء مــن
((( عمــرو بــن عــي بــن بحــر الصــريف الباهــي بــري صــدوق ،وثقــة أكثــر علــاء الرجــال تويف249هـــ
للمزيــد :ابــن أيب حاتــم ،الثقــات،ج،6ص249؛ ابــن حبــان ،الثقــات،ج،8ص.487

((( حممــد بــن ســوار أو ســواء الســدويس العنــري أبــو خطــاب البــري املكفــويف يــروي عنــه كثــر ،أهتــم بالقدر،

ثقــه لكنــه روى عــن ســعيد بــن أيب عوانــه بعــد أن خولــط أي ُجــن وحــن تــويف 187هـــ .للمزيــد :ابــن خيــاط،
الطبقــات،ص388؛ ابــن حجــر ،هتذيــب التهذيــب،ج،9ص208؛ اجلوينــي ،نثــل النبــال ،ج ،3ص.209

((( ســعيد بــن أيب عروبــه مهــران مــوىل بنــي عــدي تــوىف ســنة 256هـــ ذكــروا أنــه كان ممــن يــروي احلديــث
لكنــه مــن ســنة 245هـــ توقــف أصحــاب احلديــث عــن االحتجــاج بحديثــه اال مــا كان قبــل جنونــه ومــا روى
عنــد القدمــاء امثــال ابــن املبــارك .للمزيــد :البخــاري ،التاريــخ الكبــر ،ج،3ص505؛ البخــاري ،الضعفــاء،
ص67؛ ابــن حبــان ،الثقــات ،ج،6ص360؛ ابــن عــدي ،الكامــل يف الضعفــاء.ج4،446

((( قتــادة بــن دعامــة الســدويس البــري ســمع أنــس وأبــا الطفيــل روى عنــه شــعبة وســعيد بــن أيب عوانــه

مدلســا .للمزيــد :يف ذلــك
كان يقــول بالقــدر ،قــال عنــه طــاووس :ابليــس أفقــه منــه وتــويف ســنة 118هـــ وكان
ً
العجــي ،الثقــات ،ص389؛ ابــن حبــان ،مشــاهري علــاء األمصــار،ص154؛ الذهبــي ،ميــزان االعتــدال،
ج،3ص.385

((( عــروة بــن الزبــر بــن العــوام ،مــن فقهــاء املدينــة ثقــة كــا ورد عنــد مــن ترجــم لــه تــويف ســنة 93هـــ
للمزيــد :ابــن أيب حاتــم ،اجلــرح والتعديــل،ج،6ص.396

((( النحل.43-

الفصل الرابع :إقصاءه لإلمام علي  عن مجلة من فضائله

289

الرجــال أي إهنــم ليســوا مالئكــة كــا أنــه مل يرســل إمــراة نبيــا.
وكان جوابــه إحالــة هلــم يف االستفســار والســؤال إىل مــن يعلــم أرسار الســاء وعاملــا
اسـ َـأ ُلوا َأ ْهـ َـل ِّ
ـون
ـم َل َت ْع َل ُمـ َ
الذ ْكـ ِـر إِ ْن ُك ْن ُتـ ْ
بعلــوم الذكــر وســر األنبيــاء فقــال هلــم َ ف ْ

وقــد ورد كــا ســنبينه يف البحــث إن املعنــي بـــ (أهــل الذكــر) هــم «آل حممــد» ()
وعــى رأســهم عــي (.)

أمــا عــن موقــف الــرازي مــن اآليــة الكريمــة وكيــف أقــى أهــل البيــت ( )عنهــا

فهــو يــورد أقــوال عــدّ ة يف معنــى «اهــل الذكــر» وهــي(((:

أـــــ عــن ابــن عبــاس «أهــل التــوراة والذكــر هــو التــوراة والدليــل عليــه قولــه تعــاىل:
﴿و َل َقــدْ َك َتبنَــا ِف ال َّزبـ ِ ِ
ـن َب ْعـ ِـد ِّ
الذ ْكـ ِـر﴾(((.
ـور مـ ْ
ُ
ْ
َ
ب ـــــ قالــه الزجــاج((( :فاســألوا أهــل الكتــب الذيــن يعرفــون كمعــاين كتــب اهلل

تعــاىل فإهنــم يعرفــون كلهــم بــر.

ذاكرا له.
ج -أهل العلم بأخبار املاضني إذ العامل باليشء يكون ً

أمــا عــن الــرأي اخلــاص بالــرازي نفســه فهــو يقــول :أمرهــم اهلل بــأن يرجعــوا يف

هــذه املســألة إىل اليهــود والنصــارى ليبينــوا هلــم ضعــف الشــبهة وســقوطها((( وقــال يف

موضــع آخــر امرهــم أن يســألوا أهــل الكتــاب حتــى يعلموهــم أن رســل اهلل املوحــى
((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،20ص211
((( األنبياء105-

((( الزجــاج ،ابراهيــم بــن الــري بــن ســهل ،عــامل نحــوي لغــوي ولــد ومــات ببغــداد كان يعمــل

بالزجــاج فســمي بذلــك تتلمــذ عــى يــد املــرد مــن كتبــه «معــاين القــرآن» االشــتقاق تــويف «311هـــ»

للمزيــد :اخلطيــب البغــدادي ،تاريــخ بغــداد؛ ج،6ص613؛ احلمــوي ،معجــم األدبــاء،ج ،1ص.52

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،20ص211
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ـرا ومل يكونــوا مالئكــة(((.
إليهــم كانــوا بـ ً

ثــم يــورد تسـ ً
ـاؤل وجييــب عنــه يف كيفيــة الوثــوق بخــر اليهــودي فيجيــب عنــه إذا

تواتــروا خربهــم وبلــغ حــد الــرورة جــاز ذلــك مثــل مــا يعمــل بخــر الكفــار إذا تواتــر
مثــل مــا يعمــل بخــر املؤمــن((( ،ويستشــكل أن يكــون املعنــي بـــ (أهــل الذكــر) أهــل

القــرآن ألن (املرشكــن) كانــوا طاعنــن يف القــرآن ويف الرســول ( ((()ومل يــورد أي
رأي يذكــر اختصــاص أهــل البيــت ( )يف اآليــة وأهنــم أهــل الذكــر والقــرآن كــا
أورد ذلــك غــره وللــرد عليــه فيــا ذكــر نقــول:

1ــــ إن اهلل تعــاىل ذكــر يف كتابــه أن أشــد الناس عدا ًء لإلســام واملســلمني هــم اليهود
ِ ِ
(((
لقولــه تعاىل﴿ َلت ِ
ـن َآمنُــوا ا ْل َي ُهــو َد َوا َّل ِذيـ َ َ
َجــدَ َّن َأ َشــدَّ النَّـ ِ
ش ُكــوا.﴾...
ـاس َعــدَ َاو ًة ل َّلذيـ َ
ـن أ ْ َ
فكيــف يأمــر بالرجــوع إليهــم مــع عدائهــم ونكراهنــم للديــن ومعاداهتــم للنبــي فكيــف
يأمــر مــن أنكــر نبوتــه أن يســأل مــن هــو أشــد نكرانــا وعــداوة.

-2ان القــرآن الكريــم والســنة النبويــة متالزمــان يف احلــال واحلــرام واألمــر

والنهــي وهــذا يتعــارض مــع مــاورد عــن النبــي االكــرم ( )يف النهــي عــن ســؤال

اليهــود والنصــارى فقــال»ال تســالوا أهــل الكتــاب عــن يشء فاهنــم لــن هيدوكــم وقــد
ضلــوا ،امــا ان تكذبــوا احلــق أو تصدقــوا بباطــل فانــه ليــس احــد مــن أهــل الكتــاب

اال ويف قلبــه تاليــة تدعــوه إىل دينــه كتاليــة املــال»((( كذلــك قــال« :مــا حدثكــم بــه أهــل
((( املصدر نفسه،ج،22ص122
((( املصدر نفسه،ج،22ص122

((( املصدر نفسه ،ج،22ص122
((( املائدة .88

((( ابــن حنبــل ،املســند ،ج،22ص468؛ البخــاري ،صحيــح،ج،9ص111؛ الطــراين ،املعجــم
الكبــر ،ج ،9ص354؛ أيب يعــى ،املســند،ج،4ص.102
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ِ ِ
الر ُسـ ُ
ـن َر ِّبـ ِـه
ـول بِ َمــا ُأ ْنـ ِـز َل إِ َل ْيــه مـ ْ
الكتــاب فــا تصدقوهــم وال تكذبوهــم وقولــوا َ آ َمـ َ
ـن َّ
ـن بِال َّلـ ِـه َو َم َلئِكَتِـ ِـه َو ُك ُتبِـ ِـه َو ُر ُســلِ ِه ،(((...فــإن كان باطـ ً
ا مل تصدقــوه
َوا ْل ُم ْؤ ِمنُـ َ
ـون ك ٌُّل َآ َمـ َ
وان كان ح ًقــا مل تكذبــوه «((( .وهــذه األحاديــث هــي اعــان للمســلمني وبيــان هلــم مــن

رســول اهلل ( )يف عــدم ســؤال أهــل الكتــاب عــن صغائــر األمــور وكبائرهــم وعــدم
االمتــام هبــم يف أي قضيــة كانــت.

 -3يــرى الــرازي جــواز العمــل بخــر اليهــودي اذا تواتــر! وهــذا يتنــاىف مــع منطــق

القــرآن والســنة فلــم يــرد أي حتديــد لذلــك النهــي وانــا كان النهــي مطلــق عــن أي ســؤال
كان،وهــذا يدعــو إىل عــدم االلتــزام بــاي خــر ورد عنهــم ،وذلــك ً
أول :الن القــرآن
أورد احــوال االمــم املاضيــة والقــرون اخلاليــة بصــورة واضحــة الحيتــاج معهــا املســلم

إىل ســؤال اليهــود وغريهــم .وثان ًيــا :أورد القــرآن احــوال بنــي ارسائيــل والنصــارى

بالتفصيــل وبــن للمســلمني ان اشــد اعدائهــم اليهــود ،كذلــك ورد يف القــرآن كثــر مــن
االمثــال والقصــص التــي تغنــي عــن الرجــوع إليهــم ألهنــم ال يدلــون إال عــى مــا فيــه

العــداوة والبغضــاء والفرقــة والتحريــف.

كذلــك إن القــرآن جــاء شــاهدً ا عــى مــا يف كتبهــم (التــوراة واالنجيــل) فقــد ورد

عــن ابــن عبــاس انــه قــال« :كيــف تســألون أهــل الكتــاب عــن يشء وكتابكــم الــذي نــزل
حمضــا مل يشــب وقــد حدثكــم أن أهــل الكتــاب
عــى رســوله ( )أحــدث تقرؤونــه ً
بدلــوا كتــاب اهلل و غــروه وكتبــوا بايدهيــم الكتــاب وقالــوا هــو مــن عنــد اهلل ليشــروا
بــه ثمنًــا قليـ ًـا؟ اال ينهاكــم مــا جاءكــم مــن العلــم عــن مســألتهم ال واهلل مــا رأينــا منهــم

((( .البقرة .285-

((( معمــر ،اجلامــع ،ج،11ص109؛ أيب داود ،ســنن ،ج،3ص318؛ البغــوي ،رشح الســنة ،ج،1
ص268
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رجـ ًـا يســألكم عــن الــذي أنــزل عليكــم»((( .وهــذا اخلــر الــوارد عــن ابــن عبــاس يفنــد

رأي الــرازي اخلــاص بالوثــوق بخــر اليهــودي والكافــر اذا تواتــر ســنده ،فكيــف يصــح
ويوثــق بــه والقــرآن يؤكــد أهنــم أشــد األعــداء؟ والرســول ينهــى عــن ســؤاهلم،كذلك
كيــف يصــح الوثــوق بخــر مــن مل يعتقــد بــاهلل ورســوله ()واهــم رشوط التوثيــق

صحــة االعتقــاد وســامة الديــن.

-4يستشــكل الــرازي ان يكــون (اهــل الذكر)هــم أهــل القــرآن ! وان القــرآن نفســه
جييــب عــن هــذا التســاؤل يف اآليــة االحقــة لاليــة املعنيــة فقــال تعــاىل :بِا ْلبينَـ ِ
ـات َوال ُّز ُبـ ِـر
َ ِّ
الذك ِ
ــن لِلن ِ
َو َأ ْن َز ْلنَــا إِ َل ْي َ
ون .(((فالذكــر
َّــر َ
ْــر ل ُت َب ِّ َ
ــم َي َت َفك ُ
ــم َو َل َع َّل ُه ْ
َّــاس َمــا نُــز َِّل إِ َل ْي ِه ْ
ــك ِّ َ
ايضا﴿وإِ َّن ـ ُه
هنــا حســب منطــوق اآليــة هــو القــرآن كــا ورد ذلــك يف ســورة الزخــرف
َ
ـن َن َّز ْلنَــا ِّ
ـك َولِ َق ْو ِمـ َ
َل ِذ ْكـ ٌـر َلـ َ
الذ ْكـ َـر َوإِ َّنــا َلـ ُه
ـك َو َسـ ْـو َ
ف ت ُْسـ َـأ ُل َ
ون﴾(((.وقوله تعاىل﴿إِ َّنــا ن َْحـ ُ
ـون﴾((( وهنــا كالم اهلل واضــح جــدا يف بيــان الذكــر فهــو القــرآن الــذي نــزل بــه
َلافِ ُظـ َ
الوحــي عــى حممــد (،)وقــد وردت االخبــار عــن أئمــة أهــل البيــت ()تؤكــد ان
املعنــي بـــ (اهــل الذكــر) هــم عــي وولــده (.)

فعــن اإلمامــن عــي بــن أيب طالــب والباقــر ( :)نحــن أهــل الذكــر((( وورد
((( البخــاري ،صحيــح،ج،9ص111؛ ابــن بطــال ،رشح صحيــح ،البخــاري،ج،10ص391؛
القرطبــي ،اجلامــع،ج ،15ص ،11ابــن كثــر ،تفســر ،ج ،6ص284

((( النحل.44-

((( الزخرف .44-
((( احلجر.9-

((( الطــري ،جامــع البيــان،ج ،8ص414؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج ،6ص270؛ احلســكاين،
شــواهد التنزيــل ،ج،1ص-434ص436؛ املالكــي ،اهلدايــة ،ج،7ص4731؛ تــاج القــراء،

غرائــب التفســر،ج،2ص735؛ أبــو الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي،ص193؛ القرطبــي،
الفصــول املهمــة ،ج،2ص272؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج ،1ص357؛ اآللــويس ،روح املعــاين،
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ايضــا عــن اإلمــام الســجاد ( )يف بيــان ان املســؤولني هــم أهــل البيــت ( )فقــال:
ً

امركــم اهلل تبــارك وتعــاىل ان تســألوا ولنــا إن شــئنا اجبناكــم وان شــئنا مل نجبكــم((( وورد
مثلــه عــن اإلمــام الرضــا (.((()

كذلــك ورد يف كتــاب اهلل نعــت الرســول ( )بانــه ذكــر فقــد ورد يف ســورة
ــاب ا َّل ِذيــن آمنُــوا َقــدْ َأنْــز ََل اهلل إِ َليك ِ
الطــاق ﴿َ ....فا َّت ُقــوا اهلل َي ُ
ول ْالَ ْل َب ِ
ــاأ ِ
ْــرا *
ُــم ذك ً
ْ ْ
َ َ
ِ
ٍ ِ
ِ
َر ُسـ ً
ـن َآمنُــوا ،(((﴾...وورد عــن اإلمــام
ـم آ َيــات اهلل ُم َب ِّينَــات ل ُيخْ ـ ِـر َج ا َّلذيـ َ
ـول َي ْت ُلــو َع َل ْي ُكـ ْ
الرضــا ( )يف بيــان تفســر هــذه اآليــة يف جملــس املأمــون وعنــده مجــع مــن العلــاء

قــال« :نحــن أهــل الذكــر فســألوا ان كنتــم ال تعلمــون فقالــت العلــاء :انــا عنــى اهلل
بذلــك اليهــود والنصــارى فقــال اإلمــام الرضــا ( )ســبحان اهلل :وهــل جيــوز ذلــك
اذا يدعوننــا إىل دينهــم ويقولــون اهنــم افضــل مــن ديــن اإلســام؟ فقــال املأمــون فهــل

عنــدك يف ذلــك رشح بخــاف مــا قالــوه يــا أبــا احلســن؟ فقــال :نعــم ،الذكــر رســول اهلل
ـم
ونحــن أهلــه وذلــك بـ ّـن يف كتــاب اهلل عــز وجــل حيــث يقــولَ  :قــدْ َأ ْن ـز ََل اهلل إِ َل ْي ُكـ ْ
ـول ي ْت ُلــو ع َلي ُكــم َآيـ ِ
ِ
ـات اهلل (((....فالذكــر رســول اهلل ونحــن أهله»(((.
َ ْ ْ َ
ذ ْكـ ًـرا (َ )10ر ُسـ ً َ
كذلــك أجــاب الطباطبائــي ((( يف تفســره عــن املخصــوص باآليــة فقــال :وان كان

ج،7ص.376

((( الصفار ،بصائر الدرجات ،ص.58
((( الكليني ،الكايف ،ج،1ص210
((( الطالق 11-10-
((( الطالق11-10-

((( الصــدوق ،عيــون أخبــار الرضــا،ج،1ص216ح الطــري ،بشــارة املصطفــى ،ص358؛ القندوزي،
ينابيــع املــودة ،ج ،1ص ،146احلويــزي ،نور الثقلــن ،ج،5ص363

((( امليزان ،ج ،12ص.385
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املفهــوم عا ًمــا فهــو بحســب املصــداق خــاص وهــم أهــل بيــت النبــوة.

وقــد أوردنــا عنــد البحــث يف اإلقصــاء الــذي مارســه الــرازي يف اآليــة َ ك َفــى بِــاللَِّ
ِ
َشـ ِـهيدً ا بينِــي وبينَ ُكــم ومـ ِ
ـم ا ْلكِ َتـ ِ
ـاب .(((أدلــة تــكاد تكــون كافيــة يف بيــان
َْ ََْ ْ َ َ ْ
ـن عنْــدَ ُه ع ْلـ ُ

شــهادة أمــر املؤمنــن ()عــى نبــوة رســول اهلل ( )وأنــه كان أول املســلمني و مــن
خــواص رســول اهلل ( )واطالعــه عــى ارسار الوحــي وعلمــه بالكتــاب وارساره،

أه َلــه للشــهادة عــى صحــة النبــوة وصــدق الرســالة كــا ورد انــه ( )كان عا ًملــا بــا يف
ّ
التــوراة واالنجيــل فقــد ورد عنــه قــال« :لــو ثنيــت يل الوســادة حلكمــت بــن أهــل التوراة
بتوراهتــم وبــن أهــل اإلنجيــل بإنجيلهــم وبــن أهــل القــرآن بقرآهــم»((( .وهــذا القــول

دليــل عــى أن اإلمــام ( )عــامل بــا يف الكتــب املــا ضيــة وعــامل بــا يف القــرآن الكريــم
وهــذا مل يثبــت لرجــل مــن األ ّمــة غــره ،وهــذا يتناســب مــع األقــوال التــي قيلــت باآليــة،
فــرأي ابــن عبــاس و الزجــاج وغريهــا مــن اآلراء أشــارت مجيعهــا إىل ان املعنــي هبــا مــن

كان لــه علــم بالكتــب املاضيــة (التــوراة واالنجيــل والزبــور) واليوجــد مصــداق هلــذا

غــر عــي (.)فضــا عــن هــذا فــإن ابــن كثــر مــع تشــدده وتعصبــه صحــح اخلــر
الــوارد عــن اإلمــام الباقــر ( )باهنــم أهــل الذكــر(((.

وهبــذا فــإن مــن املنطــق ان يكــون املعنــي باآليــة هــم عــي واألئمــة مــن ولــده ()

إال أن الــرازي مل يعتــد بــا ورد مــن أخبــار يف اختصاصهــم باآليــة ومل يذكــر رأ ًيــا واحــدً ا

مــن تلــك االخبــار أو اآلراء التــي كان قــد اعتمــد عــى مصنفاهتــم التفســرية يف كتابــه
ومــن املحتمــل كثــرا انــه اطلــع عــى تلــك اآلراء وجتاهلهــا.

((( الرعد.43 -

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج ،5ص162؛ احلســكاين ،ج ،1ص367؛ ابــن أيب احلديــد ،رشح
النهــج ،ج ،12ص197؛ ابــن طلحــة ،مطالــب الســؤول،ص.149

((( ابن كثري ،تفسري ،ج،4ص.574

املبحث الثاني
إقصاؤه لإلمام علي ( )وأهل بيته ( )عن اختصاصهم باملودة اليت أمر
اهلل ( )بها

هنــاك آيــات قرآنيــة ورد فيهــا وجــوب حمبــة أهــل البيــت ( )واختصاصهــم هبــا

مــن دون غريهــم مــن العاملــن وورد يف آيــة أخــرى اختصــاص أمــر املؤمنــن ()

باملــودة التــي اودعهــا اهلل لــه يف قلــوب املؤمنــن فــكان ســام اهلل عليــه ميزا ًنــا لاليــان
والكفــر الن حمبتــه هــي عالمــة اإليــان وبغضــه عالمــة الــرك والنفــاق إال أن الفخــر

الــرازي عندمــا درس هــذه اآليــات يف تفســره مل يعتــد بغــره عــن املفرسيــن ومــا أورده

مــن أخبــار مؤكــدة يف اختصــاص اإلمــام عــي ( )وأهــل بيتــه ( )هبــذه اآليــات.

فاتبــع اســلوب التجاهــل لبعضهــا وجعــل مضمــون اآليــة عا ًمــا يف ســائر املســلمني
فاخــرج اآليــة مــن إطــار اخلصوصيــة إىل العموميــة وهــذا اقصــاء متعمــد ملــن خصتــه
اآليــة اذ ورد مــا يؤكــد اختصاصــه هبــا مــن دون غــره واآليــات هــي:

اول :قوله تعاىل ُ
ً
..ق ْل َل أ ْسأ ُل ُ
ك ْم َع َل ْي ِه أ ْج ًرا ِإ َّل الَْ َو َّد َة ِف ْال ُق ْر َبى.(((...
َ َ
َ
لقــد خــص اهلل تعــاىل نبيــه االكــرم ()بفضائــل وكرامــات مل تكــن الحــد مــن العباد

ألنــه ( )ارشف العبــاد وأهــل بيتــه أرشف أهــل بيــت  ،فحباهــم اهلل بفضائــل خصتهــم
دون العاملــن فجعــل الصــاة عــى نبيــه مقرونــه بأهــل بيتــه( )وابعــد عنــه وعنهــم
الرجــس وطهرهــم تطهــرا ،ومل يقــف تفضيلهــم عنــد هــذا احلــد حتــى جعــل مودهتــم

فرضــا عــى العبــاد والزمهــم حمبتهــم ومودهتــم يف كتابــه فانــزل بذلــك آيــات بينــات.
ً

أمــا فيــا يتعلــق باقصــاء الــرازي لالمــام وأهــل بيتــه ( )عــن هــذه اآليــة فهــو قــد
((( الشورى .23-
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أورد يف أســباب نزوهلــا آراء عــدّ ة منهــا عــن ابــن عبــاس :ان رســول اهلل ( )كان واســط
النســب يف قريــش فقــال هلــم اين ال اســالكم اجـ ًـرا اال ان تــودوين لقرابتــي منكــم(((.

ايضــا عــن ابــن عبــاس :انــه ملــا قــدم النبــي املدينــة كان حالــه ضعيــف،
والثــاين ً

فجمــع لــه االنصــار مـ ً
ـال كثمــن هلدايتــه هلــم فاتــوه بــه فــرده عليهــم فنــزل قولــه ُ قـ ْـل
(((
ال َأ ْس َ
ــأ ُلكُم ،...أي عــى االيــان اال ان تــودوا اقــاريب فحثهــم عــى مــودة اقاربــه

والثالــث :ذكــره احلســن البــري ((( قــال اال ان تتــوددوا إىل اهلل فيــا يقربكــم إليــه مــن

العمــل الصالــح(((.

وإىل هنــا الــرازي موضوعــي يف طرحــه ألســباب النــزول رغــم أنــه مل يذكــر أن

املعنــى مــودة أهــل البيــت ()بصــورة خاصــة ،اال ان االقصــاء الــذي مارســه يف هــذه

اآليــة كان اتباعــه اســلوب املشــاركة للفضيلــة فهــو ينقــل رأي الزخمــري باآليــة اذ
يرى[الزخمــري] أهنــا نازلــة يف عــي وفاطمــة واحلســن واحلســن ( )ويــورد أحاديــث
يف فضــل حبهــم ومودهتــم وأبيــات شــعرية يف وجــوب حبهــم ،اال انــه بعــد ان نقــل كالم

الزخمــري أعقــب ذلــك قائـ ًـا :إال املــودة يف القربــى فيــه منصــب عظيــم للصحابــة ألنــه

تعــاىل قــال (والســابقون الســابقون أولئــك املقربــون) واحلاصــل ان هــذه اآليــة تــدل عــى

وجــوب حــب آل رســول ( )وحــب أصحابــه وهــذا املنصــب ال يســلم اال عــى قــول
أصحابنــا أهــل الســنة واجلامعــة الذيــن مجعــوا بــن حــب العــرة والصحابــة(((.

ثــم أورد حديثــن لرســول اهلل (:)امثــل أهــل بيتــي كمثــل ســفينة نــوح مــن ركــب
((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،27ص.593
((( املصدر نفسه ،ج،27ص.549
((( املصدر نفسه ،ج،27ص595

((( املصدر نفسه،ج،27ص.596

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،27ص595
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فيهــا نجــا وقــال« :أصحــايب كالنجــوم بأهيــم أقتدهيــم أهتديتــم»((( ،وللــرد عليــه فيــا

تز ّعمــه بإدخالــه للصحابــة يف فضيلــة ختتــص بــآل حممــد ( )واوهلــم عــي ( )نقــول:
نقــل املفــرون يف كتبهــم عــن عــي بــن أيب طالــب ( )وســعيد بــن جبــر

والســدي وابــن عبــاس اختصــاص هــذه اآليــة بـــعيل وفاطمــة واحلســن واحلســن

( ((()وان هــذا االختصــاص ينفــي شــمول غريهــم باآليــة وانــا عنــي هبــا اخلمســة
الذيــن ذكرهــم الرســول ( )عندمــا ســئل عــن أولئــك القربــى ومل يكــن للصحابــة
انتقاصــا مــن الصحابــة االفاضــل ،لكــن وجــوب املــودة
عالقــة باآليــة وهــذا ال يعــد
ً

التــي فرضهــا البــاري عــى لســان نبيــه ()كانــت خاصــة باالمــام عــي ( )وأهــل

بيتــه ( )وان اخلطــاب القــرآين ابــان نــزول اآليــة كان موجــه للصحابــة بصــورة
خاصــة وللمســلمني بصــورة عامــة فهــم خارجــون عــن اآليــة وان ادخلهــم الــرازي

فهــو كــا يــراه الباحــث مــن بــاب التقليــل مــن القــدر العظيــم الــذي وضعهــم اهلل بــه

فــأرشك يف فضلهــم مــن مل تشــمله اآليــة.

أورد املحدثــون يف مصنفاهتــم وعــن طــرق عــدّ ة اختصــاص (عــي وفاطمة واحلســن

واحلســن ( ))باآليــة الكريمة(((.
((( املصدر نفسه ،ج،27ص596

((( الطــري ،جامــع البيــان،ج،21ص585؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج ،8ص310؛ الواحــد،
التفســر الوســيط،ج،4ص52؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص554؛ الســمعاين ،تفســر،

ج ،5ص ،74تــاج القــراء ،غرائــب التفســر ،ج ،2ص1501؛ البغــوي ،تفســر،ج ،7ص190؛ أبــو

الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي ،ص255؛ الســيوطي ،الــدر املنثــور،ج،7ص.346

((( ابــن حنبــل ،املســند،ج،2ص668؛ الرتمــذي ،ســنن،ج ،5ص377؛ البــزاز ،مســند،ج ،11ص،479
النســائي ،الســنن،ج ،10ص ،249الطــراين ،املعجــم االوســط ،ج،2ص159؛ ابــن مردويــه ،املناقــب،
ص316؛ املغــازيل ،املناقــب ،ص374؛ اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص ،200ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق،

ج،41ص35؛ احلنفــي ،معــارج الوصــول ،ص ،25املقريــزي ،فضــل أهــل البيــت،ص119؛ القنــدوزي،
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احتجاجــات أهــل البيــت( )التــي وردت عنهــم تؤكــد اختصاصهــم هبــذه اآليــة

ومل يكــن ألي شــخص غريهــم ارتبــاط هبــا وكان ذلــك االحتجــاج موجــه إىل الصحابــه

فــورد عــن اإلمــام عــي ( )انــه قــال مذكـ ًـرا بحقــه وخماط ًبــا الصحابــة بذلــك فقــال:
«ووصلــوا غــر الرحــم وهجــروا الســبب الــذي امــروا بمودتــه ونقلــوا البنــاء عــن

رصــه»((( ،وقــال ابــن أيب احلديــد يف رشحــه لــكالم االمــر هنــا فقــال :الســبب يعنــي

أهــل البيــت (.((()

كذلــك ورد احتجــاج اإلمــام زين العابديــن ( )هبذه اآلية ،وأهنــم املخصوصون

هبــا دون العاملــن وذلك يف ارسه إىل الشــام فاحتج هبا(((.

ان ادخالــه للصحابــة يف اآليــة وتفــرده يف هــذا مــن دون املفرسيــن دليــل ٍ
كاف
عــى عــدم قبولــه الختصــاص أهــل البيــت ( )هبــذه اآليــة دون النــاس فلــم يكتـ ِ
ـف
هبــذا حتــى أورد حدي ًثــا يقابــل بــه مقــام أهــل البيــت ( )ومنزلتهــم ومســاو ًيا بينهــم

وبــن الصحابــة وهــذا يتنــاىف مــع املنهــج القــرآين والنبــوي فالقــرآن فــرض مــودة أهــل
البيــت( )خاصــة و ُأنــزل نــص قــراين ثابــت ومل حيصــل ذلــك التخصيــص للصحابــة.
كــا أورد الــرازي حدي ًثــا يســاوي بــه بــن مقــام العــرة والصحابــة ،اال انــه قــد ضعفه

مجهور كبــر من علامء املســلمني(((....................................................
ينابيع املودة ،ج،2ص120

((( ابن أيب احلديد ،رشح النهج ،ج،9ص133؛ الطربي ،املسرتشد ،ص.403
((( ابن أيب احلديد ،رشح النهج،ج ،9ص133

((( الطــري ،جامــع البيــان ،ج ،21ص ،585الثعلبــي ،الكشــف ،والبيــان ،ج ،8ص،311
احلســكاين ،شــواهد التنزيــل،ج،2ص ،210ابــن كثــر ،تفســر،ج،7ص.184

((( ابــن منــده ،الفوائــد ،ص29؛ ابــن عبــد الــر ،جامــع بيــان العلــم ،ج،2ص925؛ األشــبييل،
القبــس ،ج،1ص505؛ الزيلعــي ،ختريــج األحاديــث،ج ،2ص230؛ ابــن امللقــن ،الــراج املنــر،
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حتــى قــال عنــه الشــوكاين((( هــذا احلديــث مل يصــح عــن رســول اهلل ( )كــا هــو معلوم

عنــد أهــل هــذا الشــان فقــد اتفقــوا عــى انــه غــر ثابــت .و قــال عنــه العالمــة الكويتــي(((:
ضعيف جــدً ا.

وهبــذا يكــون مــا أورده الــرازي مــن حديــث رام بــه مقارنة الصحابــة بالعــرة ومقابلة

كالمهــا حديــث باطــل الصحــة لــه عنــد علــاء املســلمني مــن خمتلــف املذاهــب بينــا
احلديــث الــوارد يف فضــل العــرة واهنــم كســفينة نــوح رواه كبــار املحدثــن ومل يشــككوا

فيــه ومل يضعفــوه((( ،وهــذا يعطــي فضـ ً
ا آخــر إىل جانــب اختصاصهــم باآليــة الكريمــة.
فحتــى مقابلتــه باألحاديــث هــي مقابلــة باطلــة الن اهلل تعــاىل أوجــب مــودة أهــل

البيــت( )وطاعتهــم كذلــك ،وهــذا مل حيصــل لغريهــم فكيــف يأمــر النبــي ()
ومعرضــا لالصابــة واخلطــأ فالثابــت اختصــاص أهــل
باالقتــداء بمــن مل يكــن معصو ًمــا،
ً
البيــت بوجــوب املــودة والطاعــة وهــذا منفــي عــن غريهــم ومثبــوت هلــم (.)

ُ
��ي ْج َع ُل َ ُ
الص َ
ي��ن َ ُ
ثاني��ا :قوله تع��اىل  :إ َّن َّالذ َ
ً
ات َس َ
ل ُم
ال ِ
آمنوا َو َع ِمل��وا َّ ِ
ِ ِ
ُ
(((
الر ْ َ
َّ
حن ُو ًّدا
تعــد هــذه اآليــة ممــا اتفــق عليــه أكابــر علــاء التفســر و احلديــث عــى اهنــا نازلــة يف

عــي بــن أيب طالــب ( )واهنــا مــن مناقبــه وفضائلــه املشــهورة ،إال ان الــرازي اتبــع
ج ،9ج ،2ص597؛ االحوذي ،التحفة،ج،10ص.178

((( والية اهلل ،ص.318

((( انيس الساري،ج،1ص608

((( البــزاز ،املســند ،ج،9ص443؛ الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج،3ص،45الشــجري ،األمــايل،
ج،1ص203؛ الكرخــي ،أربعــون حدي ًثــا،ص55؛ ابــن كثــر ،جامــع املســانيد ،ج،9ص394؛
الســخاوي ،البلدانيــات ،ص186؛ املتفــي اهلنــدي ،كنــز العــال،ج،2ص.435

((( مريم .96-
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اســلوب التجاهــل والتفاغــل واالخفــاء هلــذه املنقبــة فهــو قــد عودنــا يف تفســره عــى

ذكــر أســباب النــزول و االقــوال املتعلقــة بذلــك فهــو يــورد أكثــر مــن قــول يف نــزول
اآليــة ،اال انــه عنــد تفســر هــذه اآليــة جتاهــل ســبب النــزول رغــم شــهرته وثبوتــه وســوا ًء
أكان متعمــدً ا يف ذلــك ام غــر متعمــد فــإن االقصــاء واالخفــاء للفضيلــة قــد حصــل

ووقــع فهــو دخــل مبــارشة يف معــاين اآليــة وأورد اآلراء التــي قيلــت يف معانيهــا وهــي:
أ -ان اهلل ســيجعل هلــم مــودة يف القلــوب مــن غــر تــودد وال تعــرض األســباب

كالقرابــة واصطنــاع املعــروف فيهــا امــا الن الســورة مكيــة وكان املؤمنــون حينئــذ ممقوتني
بــن الكفــرة فوعدهــم اهلل تعــاىل ذلــك اذا جــاء اإلســام .أو ان يكــون ذلــك يــوم القيامــة

حيببهــم إىل خلقــه بــا يعــرض مــن حســناهتم

(((

ب -أي هيــب هلــم مــا حيبــون والــود واملحبــة ســواء ،ســيعطيهم الرمحــن ودهــم أي

حمبوهبــم يف اجلنــة(((.

والــرازي يؤيــد الــرأي األول بقولــه :ألن محــل املحبــة عــى املحبــوب جمــاز((( ومل

يتطــرق إىل أي عالقــة لآليــة بأمــر املؤمنــن وانــه ( )كان ســب ًبا يف نزوهلا وهبــذا نقول:
ان اآليــة ذات معنــى مطلــق وعــام فوعــد اهلل املؤمنــن الذيــن يعملــون الصاحلــات

بــأن جيعــل هلــم مــودة وحمبــة يف قلــوب عبــاده اال ان التخصيــص يقــع يف ســبب نــزول
اآليــة فســبب نزهلــا ارتبــط باالمــام عــي ( )كــا ورد عــن الــراء بــن عــازب وابــن

عبــاس وابــن احلنفيــة أن رســول اهلل ( )قــال لعــي :يــا عــي قــل :اللهــم اجعــل يل
ِ
ـن َآم ُنــوا
عنــدك عهــدً ا واجعــل يل يف صــدور املؤمنــن مــودة ،فانــزل اهلل تعــاىل﴿ إِ َّن ا َّلذيـ َ
((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،21ص.568
((( املصدر نفسه ،ج،21ص568
((( املصدر نفسه ،ج،21ص568
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وع ِم ُلــوا الص َِ ِ
ـن ُو ًّدا ﴾ ((( وإن مــن أورد ســبب نــزول اآليــة
َّ
َ َ
حـ ُ
الر ْ َ
ـم َّ
الــات َس ـ َي ْج َع ُل َُلـ ُ

هــم كبــار املفرسيــن وأغلبهــم رجــع إليهــم الــرازي يف تفســره إال أنــه مل يــورد عنهــم

ســبب نــزول هــذه اآليــة عنــد تفســرها.

كــا ورد عــن ابــن احلنفيــة يف معنــى تلــك املــودة ،قــال :اليبقــى مؤمنــا اال ويف قلبــه

ود لعــي وأهــل بيتــه (.((()

ورد يف املصــادر احلديثيــة اختصــاص اإلمــام عــي ( )بااليــة وعــن طــرق عــدة

(((

وهــذا يعــد حجــة عــى الــرازي يف عــدم ذكــره لســبب النــزول إىل جانــب كتــب التفســر.

((( الثعلبــي ،الكشــف والبيــان،ج،6ص ،233احلســكاين ،شــواهد التنزيــل،ج،1ص57؛ الواحدي،
الوجيــز،ص690؛ الســمعاين ،تفســر،ج،3ص316؛ ابــن عطيــة ،املحــرر،ج،4ص34؛ العــز بــن

ســام ،تفســر،ج،2ص ،290أبــو الفضائــل مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي،ص158؛ ابــن جــزي،
تفســر،ص ،486الطيبــي ،فتــوح الغيــب ،ج،10ص115؛النيســابوري ،غرائــب القــرآن،ج،4

ص ،511الســيوطي ،الــدر املنثور،ج،5ص544؛الشــوكاين ،فتــح القديــر،ج،3ص.418

((( ابــن مردويــه،ص277؛ احلســكاين ،شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص475؛ الطــري ،ذخائــر العقبــى،
ص89؛ الباعــوين ،جواهــر املطالــب ،ج،1ص.121

((( الــرزاز ،املجمــوع،ص ،155الصــواف ،حديــث،ص34؛ اآلجــري ،الرشيعــة ،ج،4ص2066؛
الطــراين ،املعجــم األوســط،ج،5ص348؛ ابــن مردويــه ،املناقــب ،ص277؛ املغــازيل ،املناقــب،
ص394؛ اخلوارزمــي ،املناقــب ،ص278؛ ســبط ابن اجلــوزي ،مرآة الزمــان ،ج،6ص437؛ احلنفي،

معــارج االصــول ،ص33؛ اهليثمــي ،جممــع الزوائــد ،ج ،9ص125؛ الباعوين ،جواهــر املطالب،ج،1
ص221؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج ،2ص456؛ العصامــي ،ســمط النجــوم،ج،3ص.24

املبحث الثالث
التقليل من أهمية إنفاق اإلمام علي ( )وتصدقه يف سبيل اهلل ()
ان اهلل تعــاىل مــدح املتصدقــون يف أمواهلــم وجعــل إنفــاق األمــوال يف ســبيل اهلل
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـن
ـم َو َأ ْن ُفسـ ِـه ْم َعـ َـى ا ْل َقاعديـ َ
مواز ًيــا للجهــاد فقــالَ ...﴿ ،ف َّضـ َـل اهلل ا ُْل َجاهديـ َ
ـن بِ َأ ْم َوالـ ْ
ِ
اهــدُ وا ِف َســبِ ِ
َد َر َجــ ًة َوك ًُّل َو َعــدَ اهلل ُْ
ــم
ال ْســنَى (((﴾...وقــال ﴿َ ...و َج َ
يل اهلل بِ َأ ْم َوال ْ
ِ
ـم َد َر َجـ ًة ِعنْــدَ اهلل َو ُأو َلئِـ َ
ُون﴾ ((( فجعــل اإلنفــاق بمســتوى
ـم ا ْل َفائِـز َ
ـك ُهـ ُ
َو َأ ْن ُفسـ ِـه ْم َأ ْع َظـ ُ
اجلهــاد يف ســاعات احلــرب.

امــا التصــدق يف ســبيل اهلل دون ان يكــون هنــاك طــارئ فهــو ممــدوح وعــى درجــة
ـون بِا ْل َغيـ ِ ِ
ِ
الصـ َـا َة َو ِمَّــا
يمـ َ
ـن ُي ْؤ ِمنُـ َ
ـون َّ
كبــرة مــن الفضــل فقــد قــال تعــاىل ﴿ا َّلذيـ َ
ـب َو ُيق ُ
ْ
ــون َأمو َُالــم ابتِغَــاء مر َض ِ
ِ
ــون﴾((( ،وقــال ﴿وم َث ُ ِ
ــات اهلل
ــم ُين ِْف ُق َ
َر َز ْقن ُ
يــن ُينْف ُق َ ْ َ ُ ْ
ــل ا َّلذ َ
َاه ْ
َ َْ
ََ
ِ
ـن َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم ك ََم َثـ ِ
ـل َجنَّـ ٍـة بِ َر ْبـ َـو ٍة (((﴾...فجعــل البــاري (عــز وجــل) للمتصدقــن
َو َت ْثبِي ًتــا مـ ْ

يف ســبيله اجـ ًـرا ومقا ًمــا عظيـ ًـا فانــزل يف مــدح املتصدقــن آيــات بينــات.

امــا عــن عالقــة الــرازي باقصــاء اإلمــام عــي ( )يف هــذا املجــال فــكان اســلو ًبا

غــر واضــح اذ جيعــل اآليــات التــي نزلــت يف عــي ( )آيــات عامــة وليســت خمصصــة
((( النساء.95-
((( التوبة.20-
((( البقرة.3-

((( البقرة.265-

303

املفسرون وأثرهم يف إقصاء اإلمام علي ( )عن فضائله

304

كــا ســنوردها عــى النحــو االيت:

ً
َّ َ ُ ْ ُ َ
َ ُ ْ َّ َ َّ َ
ار ِس ًّ
��را َو َع َل ِن َي ًة
اول :قول��ه
تع��اىل ال ِذينَ ينَ ِفق ٌ��ون َأ ْم َوال َم ِبالل ْي ِل وَ ُالنه ِ
(((
��م َ ْ
��م َول خ ْوف َعل ْي ِه ْم َول ُه ْ
��م أ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد َر ِّب ِه ْ
َف َل ُه ْ
يزنون.
َ
ان اآليــة املباركــة تذكــر حــاالت معينــة مــن اإلنفــاق أو التصــدق وهــي اكمــل

حــاالت اإلنفــاق فبينــت ان اكمــل درجــات الصدقــة هــي عــى هــذه الكيفيــة والزمانيــة
امــا عــن موقــف الــرازي مــن هــذه اآليــة فهــو يــورد مخســة أســباب لنزوهلــا(((.

1ـــــ اهنــا نزلــت يف عــي وعبــد الرمحــن بــن عــوف تصدقــا بصدقــة فكانــت صدقــة

عــي ( )احــب إىل اهلل فنزلــت اآليــة.

ورسا وعالنيــة
2ــــ نزلــت يف عــي كانــت لــه اربــع دراهــم تصــدق هبــا ليـ ًـا وهنـ ً
ـارا ً

فنزلــت اآليــة وهــذا عــن ابــن عبــاس.

3ـــــ نزلــت يف أيب بكــر كان لــه اربعــن الــف درهــم تصــدق بــــ عــرة ليـ ًـا وعــرة

رسا وأخــرى عالنيــة فنزلــت اآليــة وهــذا عــن الزخمــري يف تفســره.
هنـ ً
ـارا وأخــرى ً

-4نزلــت يف علــف اخليــل وارتباطهــا يف ســبيل اهلل وكان أبــو هريــرة كلــا مــر بفــرس

قــرا اآلية.

-5ان اآليــة نزلــت عامــة يف الذيــن يعمــون االوقــات واألحــوال بالصدقــة حترضهم

عــى اخلــر فكلــا نزلــت هبــم حاجــة حمتــاج عجلــوا قضاءهــا ومل يؤخروهــا .وقــد تبنــى
الــرازي هــذ القــول يف نزوهلــا فقــال بعــد ايــراده لــه :وهــذا هــو احســن الوجــوه الن هــذه
اخــر اآليــات املذكــورة يف بيــان حكــم االنفاقــات فــا جــرم ذكــر فيهــا اكمــل وجــوه

((( البقرة274-

((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،7ص.71
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االنفاقــات(((.
امــا عــن اإلقصــاء الــذي اســتعمله الــرازي ،فهــو مل يعتــد باألســباب التــي أوردهــا

ومل يؤيــد اربعــة منهــا خمتلفــة يف احواهلــا ثــم تبنــى الــرأي الــذي اكــد عموميــة اآليــة وعــدم
اختصاصهــا بشــخص معــن رغــم ان املصــادر كــا ســنورد تؤكــد نزوهلــا باإلمــام عــي

( )وللــرد عــى الــرازي نقــول:

-1املفــرون الذيــن أكــدوا نزوهلــا يف اإلمــام عــي ( )وورد ذلــك عــن ابــن

عبــاس انــه كان لعــي اربعــة دراهــم فأنفــق أحدهــا ً
رسا
ليــا واالخــر ً
هنــارا واآلخــر ً
ِ
ـم ...اآليــة وروى
ـن ُين ِْف ُقـ َ
وا َّلذيـ َ
واآلخــر عالنيــة فنــزل فيــه قولــه تعــاىلَ :
ـون َأ ْم َو َُالـ ْ

ذلــك كبــار املفرسيــن

(((

2ــــ مانقلــه أصحــاب احلديــث يف مصنفاهتــم مــن أخبــار تؤكــد نــزول اآليــة بعــي

( ((( )وقــد ورد ان رســول اهلل ( )ســال عل ًيــا ( )عــن ســبب انفاقــه هبــذه
((( الرازي ،مفاتيح الغيب،ج،7ص.71

((( مقاتــل ،تفســر ،ج ،1ص225؛ الصنعــاين ،تفســر ،ج ،1ص ،371ابــن املنــذر ،تفســر ،ج،1
ص49؛ الســمرقندي ،تفســر ،ج ،1ص181؛ الثعلبــي ،الكشــف والبيــان ،ج ،2ص279؛ املالكــي،
اهلدايــة ،ج ،1ص 905؛ الواحــدي ،أســباب النــزول ،ص92؛ الســمعاين ،تفســر ،ج ،1ص278؛

االصفهــاين ،تفســر ،ج ،1ص 576؛ أبــو الفضائــل ،مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي ،ص138؛

القرطبــي ،اجلامــع ،ج ،3ص 347؛ األندلــي ،البحــر املحيــط ،ج ،2ص701؛ الثعالبــي ،اجلواهــر،
ج ،1ص .534وغريهــا

((( الطــراين ،املعجــم الكبــر ،ج،11ص97؛ ابــن املغــازيل ،املناقــب،ص347؛ اخلوارزمــي،
املناقــب،ص178؛ ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق،ج،42ص358؛ ابــن األثــر ،أســد الغابــة،

ج،4ص25؛ املحــب الطــري ،الريــاض النــرة ،ج ،3ص178؛ ســبط ابــن اجلــوزي ،مــرآة الزمــان،
ج،6ص436؛ احلنفــي ،نظــم الــدرر ،ص ،90ابــن طلحــة ،معــارج الوصول،ص،188الباعــوين،

جواهــر املطالــب،ج،1ص219؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج،1ص.275
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الكيفيــة فاجابــه ( )قائـ ًـا :اردت ان اســتوجب مــن اهلل (عــز وجــل) مــا وعــد بــه
الذيــن يفعلــون ذلــك((( فظاهــر قولــه ( )انــه كان قاصــدً ا هلــذه الكيفيــة فــكان نــزل

اآليــة عــى احلالــة التــي تــم التصــدق هبــا فــكان املخصــوص هبــا عــي ( )مــن حيــث

ســبب النــزول وارتبــاط احلــال.

 -3ان مــا يــراه الــرازي مــن عموميــة اآليــة وعــدم اختصــاص نزوهلا باالمــام ()

بعــد ان أورده يف اآلراء التــي نقلهــا كســبب نــزول يعــد اجحا ًفــا حلــق اإلمــام ( )فهــو
يســحب بســاط الفضيلــة مــن حتتــه وجيعلــه عامــة يف املســلمني لكــن االجــدر بالــرازي
ان يقــول كــا قــال الثعالبــي((( عنــد تفســره هلــا وايــراده لالمــام عــي ( )كســبب يف

نزوهلــا فقــال :وان كانــت اآليــة نزلــت يف عــي ( )فمعناهــا يتنــاول كل مــن فعــل
فعلــه وكل مشــاء بصدقتــه يف الظلــم إىل مظنــة احلاجــة.

فالثعالبــي يؤكــد اهنــا نزلــت بعــي ()و رشف التصــدق الــذي نالــه عــي ()

نتيجــة تصدقــه هبــذه الكيفيــة كان كدعــوة لغــره للســر عــى خطــاه واقتفــاء اثــره يف

هــذا الفعــل اال ان الــرازي يــرى اهنــا [اآليــة] جــاءت لتبــن حكــم التصــدق واحلــاالت
الرفيعــة منــه.

ثانيا :التقليل من أهميه إنفاق اإلمام ( )يف سبيل اهلل ()وجهاده.

ِ
ـم َأ َّل ُتن ِْف ُقــوا ِف َسـبِ ِ
ـر ُ
اث
تنــاول الــرازي عنــد تفســره اآليــة َ
و َمــا َل ُكـ ْ
يل اهلل َواهلل مـ َ
ِ
ِ
الســاو ِ
ـن َق ْبـ ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ـل ا ْل َف ْتــحِ َو َقا َتـ َـل ُأو َلئِـ َ
ـم
ـن َأ ْن َفـ َـق مـ ْ
ـم َمـ ْ
َّ َ َ
ـك َأ ْع َظـ ُ
ض َل َي ْس ـت َِوي منْ ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
ــن َب ْعــدُ َو َقا َت ُلــوا َوك ًُّل َو َعــدَ اهلل ُْ
ــون
ال ْســنَى َواهلل بِ َــا َت ْع َم ُل َ
يــن َأ ْن َف ُقــوا م ْ
ــن ا َّلذ َ
َد َر َجــ ًة م َ
((( احلسكاين ،شواهد التنزيل،ج،1ص140؛ االصفهاين،تفسري،ص.576
((( اجلواهر،ج،1ص.534
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ـر  (((مقارنــه بــن إنفــاق أيب بكــر وجهــاده وانفــاق عــي ( )وجهــاده .فهــو يــورد
َخبِـ ٌ

ان اآليــة نزلــت بــأيب بكــر ألنــه كان أول مــن أنفــق املــال عــى رســول اهلل ( )يف ســبيل
اهلل تعــاىل(((.

ويــرى « ان اآليــة دلــت عــى ان مــن صــدر عنــه اإلنفــاق يف ســبيل اهلل والقتــال مــع

أعــداء اهلل قبــل الفتــح يكــون اعظــم حــاال ممــن صــدر عنــه هــذان األمــران بعــد الفتــح
ومعلــوم ان صاحــب اإلنفــاق هــو أبــو بكــر وصاحــب القتــال هــو عــي ،ثــم ان تعــاىل

قــدم صاحــب اإلنفــاق يف الذكــر عــى صاحــب القتــال وفيــه ايــاء إىل تقديــم أيب بكــر
والن اإلنفــاق مــن بــاب الرمحــه والقتــال مــن بــاب الغضــب وقــال تعــاىل (ســبقت

رمحتــي غضبــي) فــكان الســبق لصاحــب اإلنفــاق فــإن قيــل بــل صاحــب اإلنفــاق هــو

عــي لقولــه تعــاىل (ويطعمــون الطعــام) (اإلنســان )8-قلنــا :اطــاق القــول بانــه أنفــق ال
يتحقــق إال إذا أنفــق يف الوقائــع العظيمــة امــواال عظيمــه وذكــر الواحــدي ((( يف البســيط

[تفســر البســيط ] ان أبــا بكــر كان أول مــن قاتــل عىل اإلســام،والن عليــا يف أول ظهور

اإلســام كان صبيــا صغــرا ومل يكــن صاحــب القتــال ،وامــا أبــو بكــر فانــه كان شــيخا
مقدمــا وكان يــذب عــن اإلســام حتــى رضب بســببه رضبــا ارشف بــه عــى املــوت» (((.
ومل يكــن الــرازي أول مــن أوجــد هــذه املناظــرة أو املقارنــة غــر العادلــة ،وإنــا ســبقه

((( احلديد10-

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،29ص452

((( الواحــدي :عــي بــن امحــد بــن حممــد النيســابوري الشــافعي مفــر ونحــوي ولغــوي وفقيــه
وشــاعر ،شــافعي تــويف بنيســابور (468هـــ) مــن مصنفاتــه (أســباب النــزول والتفســر الوســيط )

للمزيــد :احلمــوي ،معجــم األدبــاء ،ج ،4ص،1659الذهبــي ســر اعــام النبــاء ،ج،13ص453

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،29ص452
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إليهــا اجلاحــظ ((( فهــذا حــذوه يف اقصــاء اإلمــام ( )عــن فضائلــه واخــذ يقــارن مــن
اجــل رفــع غــره والتقليــل مــن عظيــم فضلــه وكان يســعى وراء كل فضيلــة ليحــط مــن

أمهيتهــا أو يقــارن مــن أجــل ذلــك .وللــرد عليــه نقــول:

1ــــــ رد االســكايف ((( عــى هــذه املفاضلــة فقــال :إن اهلل مل يذكــر إنفــاق املــال مفــردا

ـي عــى أيب بكــر وهــو ســبق عــي ( )إىل القتــال
وانــا قــرن معهــا فضيلــة بــأن هبــا عـ ٌ

فلــا قــرن اهلل اإلنفــاق مــع القتــال وكان اليب بكــر اإلنفــاق دون القتــال حصلــت الفضيلة

لعــي بــن أيب طالــب بالقتــال ...فــإن قــال قائـ ٌـل مل جعلــت فضيلــة القتــال لعــي ( )إذ
تفــرد هبــا وال جتعــل فضيلــه اإلنفــاق اليب بكــر إذ تفــرد هبــا؟ قلنــا :ألن اهلل ندهبــا مجيعا إىل
القتــال ،ومل يندهبــا إىل اإلنفــاق فــا يلــزم عل ًيــا التقصــر يف اإلنفــاق ألن اهلل مل يندبــه إليــه
ووجــب عــى أيب بكــر التقصــر يف فضيلــة القتــال ألنــه مامــور بــه وعــي غــر منــدوب إىل

اإلنفــاق فلــو كانــا مجيعهــا مــن أصحــاب املــال وندبــا إليــه كان الفضــل ملــن أنفــق أمــا يف

القتــال فاهنــا ندبــا إليــه فقاتــل احدمهــا ومل يقاتــل االخــر كان صاحــب القتــال افضــل.

-2اذا كان صاحــب اإلنفــاق هــو املقــدم عنــد اهلل ألنــه أنفــق يف ســبيل قيــام الديــن

وديمومتــه فيكــون األوىل الفضــل خلدجيــة ( )ألن الثابــت اهنــا أول مــن أنفــق يف

ســبيل اهلل مــن أجــل اإلســام بــل هــي أكثــر مــن أنفــق قبــل اهلجــرة فالواجــب ان تقــدم
هــي عــى أيب بكــر ملــا ورد عــن رســول اهلل ( )انــه قــال يف حقهــا (وواســتني بامهلــا اذ

حرمنــي الناس)(((.وهنــاك مــن نفــى ان يكــون النفــاق أيب بكــر اثــر يف قيــام اإلســام،
((( نجد هذه املقارنة كاملة يف كتابه العثامنية ص.39
((( املعيار واملوازنه ،ص. 73

((( ابــن حنبــل ،املســند ،ج،41ص356؛ الطــراين املعجــم الكبــر ،ج ،23ص ،13اهليثمــي ،جممــع
الزوائــد ،ج،9ص.224
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وايــد ان يكــون مــال خدجيــه هــو الــذي نفــع رســول اهلل ( )يف بدايــة األمــر(((.
3ـــــ مل يشــتهر عــن أيب بكــر انــه كان كثــر اإلنفــاق عــى غــزوات الرســول ( )أو

مهامــه وانــا اشــتهر ذلــك عــن غــره مــن الصحابــة ومنهــم عثــان بــن عفــان فقــد ورد
انــه أنفــق يف جيــش العــرة يــوم تبــوك (8هـــ630/م) وجهــزه باملــه ((( .ولــو كان أليب

بكــر إنفــاق يتناســب مــع مايــراه الــرازي ،ألورده املؤرخــون ومللئــت بــه كتبهــم ،فــكان
األجــدر أن يقــارن بغــر أيب بكــر ممــن ثبــت إنفاقــه كذلــك فــإن االنصــار كان هلــم الــدور

األكــر يف تقويــم اإلســام بعــد اهلجــرة فقــد قاســموا املســلمني طعامهــم وماهلــم حتــى
ِ
ـروا .(((...
ورد املــدح هلــم يف كتــاب اهلل َ ...وا َّلذيـ َ
ـن َآ َو ْوا َو َنـ َ ُ
فلــم يــرد نــص قــرآين ملــدح أيب بكــر كــا ورد هلم فاألجــدر بالــرازي أن يقــارن بفضل

هــؤالء وليــس بفضــل أيب بكــر الن هــؤالء أكثــر إنفا ًقــا مــن كثــر مــن املســلمني وانفاقهــم

قبــل الفتــح مشــهور ومعــروف ،حتــى إن املهاجريــن كانــوا يرثــون االنصــار إىل أن نــزل
ـض ِف كِتـ ِ
ـم َأ ْوىل بِ َب ْعـ ٍ
ـاب اهلل﴾(((𐀀(((.
قولــه
َ
تعاىل﴿و ُأو ُلــوا ْالَ ْرحــا ِم َب ْع ُض ُهـ ْ
-4يــرى الــرازي ً
نقــا عــن الواحــدي أن أبــا بكــر أول مــن قاتــل عــى اإلســام

وبعــد الرجــوع إىل الكتــاب (البســيط) وجدنــا أن الواحــدي يــروي ذلــك عــن ابــن
مســعود قــال :أول مــن اظهــر إســامه بســيفه النبــي وأبــو بكــر(((.

((( البستي ،املراتب،ص130

((( ابن هشام ،السرية،ج،2ص518؛ البيهقي ،دالئل النبوة ،ج ،5ص214
((( األنفال 74-

((( األنفال 75-

((( ابــن عبــد الــر ،الــدرر ،ص 88؛ ابــن ســيد النــاس ،عيــون األثــر ،ج  ،1ص231؛ املقريــزي،
االمتــاع ،ج ،1ص.69

((( الواحدي البسيط ،ج،21ص.281
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وهــذا قبــل كل يشء خــايل مــن الصحــة ألن القتــال بالســيف مل يقــع إال بعــد اهلجــرة

والنبــي ( )مل يقاتــل يف مكــة ومل يقاتــل أي شــخص يف مكــة دفا ًعــا عــن اإلســام

إال عــي بــن أيب طالــب ( )وهــذا مــا أوردنــاه يف الفصــل الثــاين مــن الدراســة فقــد

ثبــت انــه قاتــل عندمــا محــل الفواطــم إىل املدينــة واعرتضــه املرشكــون فقاتلهــم بســيفه
وقتــل رجـ ًـا منهــم((( كذلــك فــإن هنــاك مــن نفــى ان يكــون أي جهــاد أليب بكــر يف مكــة
وغريها(((.فضــا عــن هــذا فــإن الســبق يف اجلهــاد مل يثبــت الحــد كــا ثبــت ذلــك لعــي

فصلنــا فيــه يف (الفصــل الثــاين)
( )وقــد ّ

أمــا قولــه إن اإلإنفــاق مــن بــاب الرمحــة واجلهــاد مــن الغضب فهــذا مناقــض لكتاب

اهلل فلــو كان اجلهــاد مــن بــاب الغضــب ملــا أكــد عليــه البــاري ولدعــى إىل طريــق اخــر
ِِ
ِ ِ
(((
ـن َأ ْجـ ًـرا َعظِيـ ًـا
ـن َعـ َـى ا ْل َقاعديـ َ
و َف َّضـ َـل اللَُّ ا ُْل َجاهديـ َ
فقــد قــال يف مــدح املجاهديــن َ
ِ
اهــدُ وا ِف َسـبِ ِ
يل اهلل ُأو َلئِـ َ
ـم﴾(((،
وقولــه
حـ َ
ـك َي ْر ُجـ َ
﴿...و َج َ
َ
ـون َر ْ َ
ـور َرحيـ ٌ
ـت اهلل َواهلل َغ ُفـ ٌ
ـي ( )يغضــب مــن أجــل
وحتــى يف املواطــن التــي يغضــب هبــا اإلنســان مــا كان عـ ٌ

نفســه وإنــا مــن أجــل اهلل ودليــل ذلــك يــوم اخلنــدق وقتلــه عمــرو بــن عبــد ود ومــا قالــه

رســول اهلل (( )رضبــة عــي يــوم اخلنــدق أفضــل أعــال أمتــي إىل يــوم القيامــة)((( فــا
يســاوي هبــا بانفــاق وال جهــاد فهــي عدلــت عبــادات الثقلــن فهــل مــا كان عــن غضــب

((( الطويس ،االمايل ،ص471

((( البستي ،املراتب ،ص140وص180؛ ابن املظفر ،مباحث التفسري ،ص.299
((( النساء 95-

((( البقرة 218-

((( احلاكــم ،املســتدرك،ج،3ص34؛ ابــن جريــر ،املسرتشــد ،ص649؛ ابــن الصبــاغ،
الفصــول املهمــة ،ج،1ص289؛ القنــدوزي ،ينابيــع املــودة ،ج،1ص412؛ املتقــي اهلنــدي ،كنــز
العــال،ج،11ص.623
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كــا يــرى الــرازي يعــدل عبــادة الثقلــن.
-5إن مايــراه الــرازي يف أمهيــة إنفــاق أيب بكــر والتقليــل مــن أمهيــة إنفــاق عــي

أمــر يتنــاىف مــع رصيــح القــرآن فقــد ورد يف القــرآن آيــات متــدح إنفــاق عــي
(ٌ )
ِ
يــن
( )يف ســبيل اهلل وقــد تناولنــا أكثرهــا خــال البحــث ومنهــا آيــة الوالية:ا َّلذ َ
ِ
ِ
ـم بِال َّل ْيـ ِ
ـل
ـم َراكِ ُعـ َ
الصـ َـا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
يمـ َ
ـن ُين ِْف ُقـ َ
ـون َّ
ـون (((و  ا َّلذيـ َ
ـون الـ َّزكَا َة َو ُهـ ْ
ُيق ُ
ـون َأ ْم َو َُالـ ْ
َوالن ََّهـ ِ
ـى ُح ِّبـ ِـه (((...فهــل مــن ورد يف حقــه هكــذا
ـار (((...و و ُي ْط ِع ُمـ َ
ـون ال َّط َعــا َم َعـ َ
آيــات يكــون انفاقــه قليــل االمهيــة مقارنــة مــع مــن مل يــرد يف حقــه نــص قــراين أو حديــث
نبــوي ثابــت.

-6ورد يف بعــض كتــب اإلماميــة احتجــاج األئمــة هبــذه اآليــة ،فقــد احتــج هبــا أمــر

ايضــا عــى اهنــا يف
املؤمنــن ( )عــى الصحابــة (((.واحتجــاج اإلمــام احلســن (ً )

عيل(((.

وعــى الرغــم مــن عــدم ثبــوت نــزول اآليــة يف اإلمــام عــي ( )اال انــه كان

مصداقهــا فــكان الســابق يف كل الفضائــل واملناقــب فهــو ســيد املجاهديــن املتصدقــن

يف ســبيل اهلل ومل يســبقه يف ذلــك احــد مــن األمــة ومايــراه الــرازي مــن عــدم أمهيــة انفاقــه

ماهــو إال تعصــب وكالم غــر دقيــق.

((( املائدة 55-

((( اإلنسان 8-

((( البقرة 274-

((( الطربي ،املسرتشد ،ص352

((( ابن عقدة ،الوالية ،ص184؛ الطويس ،اآلمايل،ص563

اخلالصة
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج مهمة وهي:
1 .1اتضــح أن الفخــر الــرازي مــن كبــار علــاء الــكالم واملنطــق عنــد بعــض املســلمني
وذلــك بــا وجدنــاه مــن مصنفــات كثــرة يف هــذا املجــال وكذلــك ملــا تضمنــه كتابــه

(مفاتيــح الغيــب) مــن مباحــث كالميــة دارت أغلبهــا حــول التوحيــد واإلمامــة.

2 .2اتضــح لنــا أن الفخــر الــرازي كان حيظــى باهتــام كبــر مــن قبــل حــكام اإلمــارات
اإلســامية وكان يبــث فكــره وعلمــه بحريــة تامــة ،بــل وإن جملســه كان حيــاط

باحلــرس اخلــاص فكانــت لــه هيبــة واحــرام عنــد احلــكام ،وهــو مــا يقودنــا إىل

أنــه كتــب وعــر عــن آرائــه بحريــة مــن دون أن يكــون هنــاك أي ضغــط مــن قبــل
الســلطة كغــره مــن العلــاء.

3 .3اتبــع الفخــر الــرازي منهجيــة جيــدة يف كتابــه مثــل تأرخيــه للوقــت الــذي فــر فيــه
الســورة واالبتعــاد عــن اخلرافــات واالرسائيليــات.

4 .4ممارســة الــرازي لإلقصــاء بــا خيــص فضائــل اإلمــام عــي ( )وبأســاليب
متنوعــة منهــا الرصيــح ومنهــا أســلوب املشــاركة للفضيلــة ومنهــا املقارنــة واملقابلــة
والتجاهــل.

خصــت اإلمــام
5 .5مل يكــن اإلقصــاء الــذي اتبعــه الــرازي
موجهــا عــى الفضائــل التــي ّ
ً
عــي ( )فقــط ،وإنــا كان ُيقحــم اإلمــام عــي ( )يف مقاييــس ومقارنــات مل

تكــن قريبــة عــى أمــر املؤمنــن ،فعندمــا يتكلــم عــى فضيلــة ختــص اإلمــام عــي
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( )يســارع للمقارنــة بــأيب بكــر ( )ليثبــت أفضليــة أيب بكــر.

6 .6مل تكــن اآليــات القرآنيــة النازلــة بعــي ( )هــي املثــال الوحيــد الــذي طالــه
اإلقصــاء وإنــا تعــدى إىل األخبــار واألحاديــث الــواردة يف عــي ( ،)وأوردهــا
الــرازي ليقــوم بإقصــاء اإلمــام عــي ( )عنهــا مثــل حديــث الــوزارة والتبليــغ

يــوم احلــج األكــر.

7 .7مل يكــن الــرازي أول مــن مــارس هــذا اإلقصــاء وإنــا اعتمــد بذلــك عــى مــن ســبقه
مــن العلــاء وأمههــم وأبرزهــم (اجلاحــظ) ســيام كتابــه العثامنيــة.

8 .8اتضــح لنــا أن أكثــر اآلراء اإلقصائيــة للــرازي كانــت ختالــف آراء علــاء املذاهــب
اإلســامية وعــى رأســهم علــاء األشــاعرة واملعتزلــة.

9 .9اعتــاد الــرازي يف كثــر مــن مقارنــة بــن فضائــل عــي ( )وأيب بكر عــى الروايات
الضعيفــة واملوضوعــة وذلــك باعرتاف كبــار علامء التوثيــق والرجال.

1010هنــاك كثــر مــن الفضائــل التــي ختــص اإلمــام عــي ( )وأقرهــا علــاء
املســلمني لكــن الــرازي جتاهلهــا ومل يعلــق عليهــا برأيــه فجعــل القــارئ يظــن أهنــا

ليــس فضيلــة.

1111تشــدد الــرازي يف رفــض مــا يتعلــق باإلمــام عــي ( )وأهــل بيتــه مــن فضائــل
فحتــى الفضائــل التــي يقــر هبــا هــو حيــاول أن يقلــل مــن أمهيتهــا.

1212اختــاذ علــم الــكالم وســيلة لإلقصــاء ممــا جيعــل القــارئ يف حــرة الــرد عليــه ألنــه
كان بار ًعــا يف اســتعامل أســاليب كالميــة ملتويــة وصعبــة املجــارة.

1313كانــت اإلمامــة هــي املحــور الــذي تــدور حولــه مناقشــات الــرازي ،ليصــل
إىل هدفــه يف إقصــاء اإلمــام عــي ( )عــن أحقيتــه يف اخلالفــة ليثبــت أن األحــق

واألوىل ليــس عل ًيــا ( )بــل أبــو بكــر.

املالحق
ملحق رقم ()1
ت
1
2
3
4

مصنفاته يف الكالم واملنطق عدد االفراد
والفلسفة
االربعني يف اصول الدين 2
1
اساس التقديس
2
رشح االشارات
والتنبيهات
املباحث املرشفية يف علم

نوع الكتاب
مطبوع
مطبوع
مطبوع

1

مطبوع

واملرشكني
معامل اصول الدين
حمصل افكار املتقدمني

6
1

مطبوع
مطبوع

1
1

مطبوع
مطبوع

واحلكامء واملتكلمني
حتصيل احلق

1

 10اخلمسني يف اصول الدين

1

5
6
7
8

9

االهليات والطبيعيات
املطالب العالية
اعتقادات فرق املسلمني

واملتأخرين من العلامء

خمطوط :معهد املخطوطات العربية
– مرص97078
خمطوط :معهد املخطوطات العربية
– مرص97110
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 11لوامع البيانات يف

رشح اسامء اهلل احلسنى

والصفات
 12هناية العقول يف دراية

االصول
 13امللخص يف احلكمة واملنطق
 14رسالة يف النفس والروح

1

1
____
____

مطبوع

خمطوط :معهد املخطوطات العربية
– مرص35072
منقود

____
خمطوط :معهد املخطوطات العربية

 15املنطق الكبري

____

ت اسم الكتاب
 16رشح عيون احلكمة البن

عدد االجزاء
1

– مرص35084
نوع الكتاب
مطبوع

2

مطبوع

ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

مفقود
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

1
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
1

مطبوع
مفقود
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
مطبوع

سيناء
 17لباب االشارات
18
19
20
21
22
23
24
25
26

والتنبيهات
تعجيز الفالسفة
االخالق
اآليات البينات
املباحث العامدية يف املطالب
املعادية
عصمة األنبياء
الزبدة يف علم الكالم
القضاء والقدر
رسالة يف اجلوهر الفرد
الرياض املؤنقة
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 27ارشاد النظار إىل الطائف
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ــــــــــــــــــــــ

االرسار
ــــــــــــــــــــــ
 28اجوبة املسائل التجارية
 29الرسالة الكاملية يف احلقائق 1
االهلية

 30رشح شفا ابن سينا

1

مفقود
ــــــــــــــــــــــ
خمطوط :مكتبة معهد البريوين

للدراسات الرشقية – اوزبكاستان
39441

خمطوط :املكتبة االزهرية مرص –

لكنه مل يذكر اسم الرازي وماورد يف

 31البيان والربهان يف الرد عىل ــــــــــــــــــــــ
أهل الزيغ والطغيان
 32هداية االعتقاد

املصادر يؤكد انه مصنفه 106593
خمطوط :مكتبة اجلامعة لبنان

1

خمطوط:معهد املخطوطات العربية

 33الكاشف يف اصول الدالئل 1

خمطوط:معهد املخطوطات العربية

وفصول العلل
ت اسم الكتاب
 34كتاب اجلدل

عدد االجزاء
1

 35رسالة يف التوحيد

1

 36دقائق احلقائق

1

– مرص82341

 مرصنوع الكتاب
خمطوط:معهد املخطوطات العربية
– مرص97266
خمطوط :دار الكتب الوطنية -

تونس

خمطوط :املكتبة االصفية –

اهلند88339
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 37ذم لذة الدنيا

1

خمطوط :مكتبة الدولة –

 38املبني

1

خمطوط :أيا صوفيا – تركيا35089

املانيا35088

 39رسالة دارا هي خدا شنايس 1

خمطوط :مكتبة الفاتح – تركيا
خمطوط :مركز امللك فيصل-

 40االنوار القوامية يف االرسار 1
الكالمية
 41رشح النجاة البن سينا

1

 42رسالة يف فائدة الزيارة

1

السعودية53586

خمطوط :بوهار – اهلند 34240
خمطوط :مكتبة املخطوطات –

الكويت74494

 43عقائد أهل السنة

خمطوط :مكتبة اجلامعة –

لبنان82191

 44رسالة يف تفسري ال اله اال

ــــــــــــــــــــــ

خمطوط :مكتبة الدولة – املانيا

 45حدائق االنوار

1

خمطوط :املكتبة االصفية – اهلند

 46منهاج الرضا

1

خمطوط :املكتبة االصفية –

اهلل

35070
35079

اهلند35080
ت
47
48

مصنفاته يف التفسري وعلوم
القرآن
مفاتيح الغيب
ارسار التنزيل وانوار التأويل

عدد االجزاء

نوع الكتاب ومكان وجوده

32
1

مطبوع
مطبوع
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49

االجوبة

1

50

تفسري سورة البقرة عىل الوجه

1

51

العقيل النقيل
تفسري سورة االخالص

1

52

تفسري روح العجائب

1

53
54

تفسري سورة الفاحتة
التنبيه عىل بعض االرسار

1
1

55

تفسري متشابه القرآن

ت

مصنفاته يف اللغة وعلومها

املودعة يف بعض سور القرآن

1

 58رشح املفصل للزخمرشي
 59رشح سقط الزند اليب عالء
املعري مل يتمه
 60رشح هنج البالغة مل يتمه
 61رشح االبيات االربعة
للشافعي

العربية -مرص
خمطوط:املكتبة املركزية جامعة

امللك سعود
خمطوط:املكتبة املركزية جامعة
امللك سعود

خمطوط :خزانة القرويني –

املغرب 35506
مطبوع

خمطوط :مكتبة الدولة – املانيا

83563
خمطوط :معهد املخطوطات
العربية –مرص86638

عدد االجزاء نوع الكتاب ومكان وجوده

 56هناية االجياز يف دراية االعجاز 1
 57االعراب

خمطوط :معهد املخطوطات

1

مطبوع

خمطوط :مكتبة شسرشبتي  -ايرلندا

خمطوط :ورد اسمه يف معهد
1
املخطوطات العربية دون ذكر اسم
صاحبه
خمطوط :معهد املخطوطات العربية
1
–مرص 87613
ــــــــــــــــــــ مفقود

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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 62رشح ديوان املتنبي

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 64عرائس املحصل

1

خمطوط :مركز البحث العلمي –
السعودية64331

عدد االجزاء
1
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

نوع الكتاب ومكان وجوده
مطبوع
ــــــــــــــــــــ
مفقود
ــــــــــــــــــــ

 63املحرر يف النحو

ت
65
66
67
68
69

مصنفاته يف الفقه واصوله
املعامل يف اصول الفقه
املحصول يف اصول الفقه
رشح الوجيز للغزايل مل يتمه
النهاية البهائية يف املباحث
القياسية
املعامليني يف االصولني

 70ابطال القياس
 71املنتخب يف اصول الفقه
 72مشتمل االحكام
ت مصنفاته يف الطب والعلوم
الطبيعية
 73رشح كليات القانون البن
سينا
 74الطب الكبري
 75جامع العلوم

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

خمطوط :مركز البحث العلمي-
1
السعودية 63033
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1
خمطوط :املكتبة العمومية – سوريا
79982
1
خمطوط :مكتبة سليم اغا – تركيا
35492
عدد االجزاء نوع الكتاب ومكان وجوده
1
ـــــــــــــــ
1

خمطوط :مكتبة بولدليانا – انكلرتا
13035
مفقود
خمطوط :املكتبة االصفية – اهلند
35098
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 76الترشيح
 77النبض
 78الروض العريض يف عالج
املريض

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
1

 79كتاب االرشبة
 80رس االرسار

ـــــــــــــــ
1

ت مصنفاته يف علم الفلك
والسحر
 81الرس املكتوم يف خماطبة
النجوم
 82االختبارات النجومية

عدد االجزاء نوع الكتاب ومكان وجوده

 83مصابيح العلوم يف كشف
ارسار النجوم
 84االحكام العالئية يف العلوم
الساموية

مفقود
ـــــــــــــــــــ
خمطوط :املكتبة التيمورية –
مرص35099
مفقود
خمطوط :املكتبة االصفية – اهلند
35101

1

مطبوع

1

خمطوط :املكتبة املركزية – السعودية
61049

1

خمطوط :مكتبة االوقاف – حلب

1

خمطوط :مكتبة املخطوطات –
الكويت 75307

 85االختبارات النجومية

1

 86ارجوزة يف الرمل

1

 87نفي احليز واجلهة

1

 88االختبارات االهلية يف
االختبارات الساموية

1

خمطوط :املكتبة املركزية – السعودية
خمطوط :مكتبة الفاتيكان :الفاتيكان
11647
خمطوط :املكتبة الرضوية – ايران
35095
خمطوط :جامعة كمربدج – انكلرتا
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ت مصنفاته يف الفضائل
واالنساب
 89فضائل الصحابة
 90مناقب الشافعي
 91قالئد عقود العقيان يف
مناقب أيب حنيفة النعامن
92
93
ت
94
95

بحر االنساب
الشجرة املباركة يف انساب
الطالبيني
مصنفاته يف اهلندسة
والرياضيات
مصادرات اقليدس
اهلندسة

ت
96

مصنفات متنوعة املوضوع
خمتار التحبري

97

االسئلة املفحمة واالجوبة
املفهمة

98

انس احلارض وزاد املسافر

99
100
101
102

الفراسة
سداسيات يف احلديث
نفثة الصدور
كتاب الرعاية

عدد االجزاء نوع الكتاب ومكان وجوده
ـــــــــــــــــــــ مفقود
مطبوع
1
1
خمطوط :املكتبة االصفية – اهلند
35486
ـــــــــــــــــــــ مفقود
مطبوع
1
عدد االجزاء نوع الكتاب ومكان وجوده
ـــــــــــــــــــــ مفقود
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
عدد االجزاء نوع الكتاب ومكان وجوده
1
خمطوط :املكتبة العدلية – جامعة
الزيتونة – تونس 35074
1
خمطوط :مكتبة سليم اغا – تركيا
35507
1
خمطوط :جامعة ليبزج – املانيا
35085
مطبوع
1
ـــــــــــــــــــــ مفقود
ـــــــــــــــــــــ مفقود
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

املالحق
103
104
105
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الصديق
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
الرسالة الصاحبية
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
الرسالة املحمدية
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ملحق رقم ( )2
موارد الفخر الرازي يف كتاب مفاتيح الغيب
 - 1موارده يف التفسري وعلوم القرآن
ت

اسم صاحب الكتاب

سنة الوفاة

اسم الكتاب

1

جماهد بن جرب

102ﻫ

تفسري جماهد

2

قتادة بن دعامة السدويس البرصي

117ﻫ

الناسخ واملنسوخ

3

عيل بن محزة بن عبد اهلل الكسائي

189ﻫ

معاين القرآن

4

حممد بن عبداهلل املرصي القريش

197ﻫ

تفسري القرآن من اجلامع

5

حييى بن زياد الفراء

207ﻫ

معني القرآن

6

ابو عبيدة معمر بن املثنى التميمي

209ﻫ

جماز القرآن

7

سعيد بن مسعدة االخفش االوسط

215ﻫ

معاين القرآن

8

ابو القاسم الكعبي البلخي

219ﻫ

تفسري الكعبي

9
10

ابو بكر عبد الرمحن بن كيسان االصم
املعتزيل
ابوعيل حممد بن عبد الوهاب اجلبائي
املعتزيل
ابو جعفر حممد بن جرير الطربي

225ﻫ

تفسري أبو بكر البلخي

303ﻫ

تفسري

310ﻫ

12

ابراهيم بن الرسي بن سهيل الزجاج

311ﻫ

جامع البيان عن تأويل
آي القرآن
معاين القرآن واعرابه

11

املالحق
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13

ابو مسلم حممد بن بحر االصفهاين

322ﻫ

14

ابو بكرحممد بن القاسم بن االنباري

328ﻫ

15

ابو منصور حممد بن حممد املاتريدي

333ﻫ

ملتقط جامع التأويل
ملحكم التنزيل
عجائب علوم القرآن-
االضداد
تفسري

16

ابو بكر حممد بن عيل القفال

356ﻫ

تفسري القفال

17

ابو الليث نرص بن حممد السمرقندي

373ﻫ

تقسري

18

ابو بكر حممد بن الطيب الباقالين

403ﻫ

إعجاز القرآن

19

ابو احلسني عيل بن حممد املاوردي

405ﻫ

النكت والعيون

20

حممد بن احلسن بن فورك

406ﻫ

تفسري

21

القايض امحد بن عبد اجلبار اهلمذاين
املعتزيل
امحد بن حممد بن ابراهيم الثعلبي

415ﻫ

23

ابو احلسن عيل بن امحد الواحدي
النيسابوري
ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن
اجلرجاين
ابو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي

26

ابو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية
األندليس

التفسري الكبري-فرائد
القرآن وادلته
الكشف والبيانعن تفسري
القرآن
التفسري الوسيط يف تفسري
القرآن املجيد
دالئل االعجاز يف علم
املعاين
الشاف عن حقائق
وغوامض التنزيل
املحر الوجيز يف تفسري
كتاب اهلل العزيز

22

24
25

427ﻫ
468ﻫ
471ﻫ
538ﻫ
542ﻫ
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 - 2موارده يف احلديث النبوي
ت

اسم صاحب الكتاب

سنة الوفاة اسم الكتاب

1

مالك بن انس

179ﻫ

املوطأ

2

عبد اهلل بن وهب بن مسلم

197ﻫ

اجلامع

3

238ﻫ

ابو يعقوب اسحاق بن راهويه
املروزي
ابو عبد اهلل امحد بن حنبل الشيباين 241ﻫ

مسند

5

حممد بن اسامعيل البخاري

256ﻫ

اجلامع الصحيح

6

مسلم بن احلجاج القشريي

261ﻫ

الصحيح

7

ابو داوود سليامن بن االشعث

275ﻫ

سنن

8

ابو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي 279ﻫ

سنن

9

حممد بن عيسى ااحلكيم الرتمذي

320ﻫ

10

ابو احلسن عيل بن عمر الدارقطني 385ﻫ

نوادر االصول يف أحاديث
الرسول
سنن  -العلل

11

امحد بن احلسن البيهقي

458ﻫ

12

ابو الفرج عبد الرمحن بن عيل

597ﻫ

السنن الكربى – شعب
االيامن
املتفق بني الصحيحني

4

املسند

املالحق
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 -3موارده يف أخبار السري واملغازي والتاريخ
ت

اسم صاحب الكتاب

سنة الوفاة

اسم الكتاب

1

حممد بن اسحاق املطلبي

151ﻫ

السري واملغازي

2

حممد بن عمر الواقدي

207ﻫ

املغازي

3

حممد بن جرير الطربي

310ﻫ

تاريخ الرسل وامللوك

4

ابو الرحيان حممد بن امحد البريوين

440ﻫ

5

ابو بكر امحد بن عيل اخلطيب
البغدادي

463ﻫ

االثار الباقية عن
القرون اخلالية
تاريخ بغداد

وهذه أهم موارده التي رجع إليها يف كتابه (مفاتيح الغيب ) ومل نتطرق إىل مراجعه يف

اللغة حتاشيا لالكثار واالطالة .

املصادر واملراجع
•القرآن الكريم
•املصادر

•االبنايس ،ابراهيم بن موسى الشافعي (ت802 :هـ1299/م).

-الشذ الفياح من علوم ابن الصالح ،تح :صالح فتحي ،مكتبة الرشد – 1998م.

•ابن االثري ،عز الدين بن عيل اجلزري (ت630 :هـ1232 /م).

 -اسد الغابة يف معرفة الصحابة ،تح :عيل حممد – عادل امحد ،دار الكتب العلمية،

بريوت – 1994م.

 -الكامل يف التاريخ ،تح :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت –

.1997

-اللباب يف هتذيب االنساب ،دار صادر ،بريوت.

•ابن االثري ،جمد الدين املبارك بن حممد (ت606 :هـ1210/م).

جامع االصول يف أحاديث الرسول ،تح :عبد القادر االرنؤوط – بشري عيون ،مط:املالح .

•االربيل ،عيل بن عيسى (ت693 :هـ1293 /م).

-كشف الغمة يف معرفة األئمة ،ط ،2دار االضواء ،بريوت1985 -م.

•االزهري  ،حممد بن امحد اهلروي (370ﻫ981/م).

-هتذيب اللغة ،تح :حممد معوض ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت2001 -م.
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•االجري ،أبو بكر حممد بن احلسني (ت360 :هـ970/م).

-الرشيعة ،تح :عبد اهلل عمر ،ط ،2دار الوطن ،الرياض1999 -م.

•االسرتابادي ،رشف الدين عيل (ت965 :هـ1557/م).

-تأويل اآليات الظاهرة ،تح :مدرسة اإلمام املهدي ( ،)مط :أمري ،قم – 1986م.

•االسرتابادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب (ت817:ه1414/م).
 -رسالة يف بيان مامل يثبت فيه حديث صحيح من األبواب .

•ابن أيب اسامه ،احلارث بن حممد (ت282:هـ895/م).

بغية الباحث عن زوائد احلارث ،مجع :عيل بن أيب بكر اهليثمي (ت807ه/1404م) ،تح :حسني الباكري ،املدينة املنورة.1992 -

-ابن اسحاق ،حممد بن اسحاق املطلبي (ت151:هـ768/م).

-السري واملغازي ،تح :سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت1978 -م.

•االسفراييني ،طاهر بن حممد (ت471 :هـ1078/م).

التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن فرق اهلالكني ،تح :كامل يوسف ،عاملالكتب ،لبنان1983 -م.

•االسكايف ،أبو جعفر حممد بن عبد اهلل املعتزيل (ت220 :هـ835/م).
-املعيار واملوازنة ،تح :حممد باقر املحمودي1981 ،م.

•االشعري ،أبو احلسن عيل بن اسامعيل (ت324 :هـ935/م).

-مقاالت اإلسالمني ،تح :فوقيه حسني ،دار االنصار ،القاهرة1976 -م.

•االصبهاين ،أبو حممد عبد اهلل بن حممد (ت369:هـ979/م).

-اخالق النبي وادابه ،تح :صالح حممد ،دار العلم1988 ،م.

•االصطخري ،أبو اسحاق ابراهيم بن حممد (ت346 :هـ956/م).
-املسالك واملاملك ،دار صادر ،بريوت – 2004م.

املصادر واملراجع
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•االصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب (502هـ 1108 /م)
-تفسري ،حممد عبد العزيز بسيوين،جامعة طنطا1999-م.

•ابن أيب اصيبعة ،امحد بن القاسم بن خليفة (ت668 :هـ1269/م).

-عيون االنباء يف طبقات االطباء ،تح :نزار رضا ،دار مكتبة احلياة ،بريوت.

•االشبييل ،حممد بن عبد اهلل (ت543:هـ1148/م).

القبس يف رشح موطأ مالك بن انس ،تح:حممد عبد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي،1992م.

•االمدي ،سيد الدين عيل بن أيب عيل (ت631:هـ1233/م).

-االحكام يف اصول االحكام ،تح :عبد الرزاق عفيفي ،املكتب اإلسالمي – بريوت.

•االمري ،حممد بن اسامعيل (ت1182:هـ1768/م).

-التنوير يف رشح اجلامع الصغري ،تح :حممد اسحاق ،دار السالم ،الرياض2011 -م.

•االنباري ،عبد الرمحن بن حممد (ت577 :هـ1181/م).

االنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصين والكوفيني ،املكتبة العرصية-2003م.

•االجيي ،عبد الرمحن بن امحد (ت756 :هـ1355/م).

-املواقف ،تح:عبد الرمحن عمريه ،دار اجليل ،بريوت1997 -م.

•الباعوين ،شمس الدين حممد بن امحد الشافعي (ت878:هـ1466/م).

جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل ( ،)تح :حممد باقر املحمودي ،مط:دانش ،قم1994 -م.

•الربي ،حممد بن أيب بكر بن عبد اهلل التلمساين (ت645:هـ1247/م).

اجلوهرة يف نسب النبي واصحابه العرشة ،تح :حممد النوبختي ،دار الرفاعي،الرياض1983 -م.
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•البحراين ،مفلح بن احلسن (ت900:هـ1494/م).

غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم ،تح :جعفر الكوثراين ،دار اهلادي ،بريوت-1999م.

•البحراين ،هاشم احلسيني (ت1107:هـ1695/م).

-الربهان يف تفسري القرآن ،تح :قسم الدراسات اإلسالمية – قم .

•البحراين ،يوسف بن امحد (ت1186:هـ1775/م).

لؤلؤة البحرين ،تح :حممد صادق بحر العلوم ،مكتبة فخراوي ،البرصين 2008-م.الشهاب الثاقب يف بيان معنى الناصب ،تح :مهدي الرجائي ،مط :أمري ،قم1998-م.

•البخاري ،حممد بن اسامعيل (ت256:هـ869/م).

التاريخ االوسط ،تح :حممود ابراهيم ،دار الوعي ،مكتبة دار الرتاث ،حلب –1977م.

-التاريخ الكبري ،دار املعارف العثامنية ،حيدر اباد – الدكن.

-اجلامع الصحيح ،تح:حممد زهري ،دار طوق النجاة – 2002م.

-الضعفاء ،تح :امحد بن أيب العينني ،مكتبة ابن عباس2005 ،م.

•البزار ،أبو بكر امحد بن عمرو (ت292:هـ904/م).

-املسند ،تح :حمفوظ الرمحن – صريي عبد اخلالق ،املدينة املنورة2009-م.

•البستي ،اسامعيل بن امحد املعتزيل (ت420:هـ1209/م).

املراتب يف فضائل أمري املؤمنني وسيد والوصني عيل بن أيب طالب ،تح :حممد رضااالنصاري ،د.ت ،د:م.

•البغوي ،احلسني بن مسعود الشافعي (ت516:هـ1122/م).

-رشح السنة،تح:شعيب االرنؤوط – حممد الشاويش ،ط ،2دمشق1983 -م.

املصادر واملراجع
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•البغوي ،عبد اهلل بن حممد (ت317:هـ929/م).

-معجم الصحابة ،تح :امني ،دار البيان ،الكويت2000 -م.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،تح:عبد الرزاق املهدي ،دار احياء الرتاث العريب،بريوت2000 -م.

•ابن البطريق ،شمس الدين حييى بن احلسن االسدي (ت600:هـ1203/م).

-خصائص الوحي املبني ،تح:مالك املحمودي ،مط:نكني ،قم – 1996م.

عمدة عيون صحاح االخبار يف مناقب امام االبرار ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم –1986م.

•ابن بطه ،عبيد اهلل حممد (ت387:هـ997/م).

-االبانة الكربى ،تح:رضا معطي واخرون ،دار الراية ،الرياض.

•البكري ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز (ت487:هـ1094/م).

-معجم ما استعجم من اسامء البالد واملواضع ،ط ،3عامل الكتب ،بريوت1982 -م.

•البالذري ،امحد بن حييى بن جابر (ت279:هـ892/م).

-مجل من انساب االرشاف ،تح :سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت1996 -م.

•البيضاوي ،نارص الدين عبد اهلل بن عمر (ت685:هـ1286/م).

انوار التنزيل وارسار التأويل ،تح :حممد عبد الرمحن ،دار احياء الرتاث العريب،بريوت1997 -م.

•البيهقي ،امحد بن احلسني (ت458:هـ1065/م).

السنن الكربى ،تح:حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت-2003م.

دالئل النبوة ومعرفة احوال صاحب الرشيعة ،دار الكتب العلمية ،بريوت-1984م.
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•تاج القراء ،حممود بن محزه (ت505:هـ1110/م).

-غرائب التفسري وعجائب التأويل ،دار القبلة ،جده.

•الرتمذي ،حممد بن عيل احلكيم (ت320:هـ932/م).

نوادر االصول يف أحاديث الرسول ،تح:امحد عبد الرحيم ،الدار املرصية اللبنانية،مرص1993 ،م.

•الرتمذي ،حممد بن عيسى (ت279:هـ982/م).

السنن ،تح :بشار عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1998 -م.-الشامئل املحمدية ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت.

•التسرتي ،أبو حممد سهل بن عبد اهلل (ت283:هـ896/م).

تفسري ،تح :حممد باسل ،دار الكتب العلمية ،منشورات حممد عيل بيضون ،بريوت-2003م.

•ابن تغرى بردي ،يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل (ت874:هـ1469/م).
-النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،دار الكتب ،مرص.

•التهناوي ،حممد بن عيل احلنفي (ت1158:هـ1745/م).

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون ،تح :عيل دحروج ،تر :عبد اهلل اخلالدي،مكتبة لبنان ،بريوت1996 -م.

•ابن تيمية ،تقي الدين بن عبد احلليم (ت728:هـ1327/م).

بغية املرتاد يف الرد عىل املتفلسفة والقرامطة والباطنية ،تح :موسى الدرويش ،مكتبةالعلوم واحلكم،ط ،3املدينة املنورة1995 -م.

دقائق التفسري ،تح :حممد السيد ،ط ،2مؤسسة علوم القرآن ،دمشق – 1983م.منهاج السنة النبوية ،تح :حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن مسعود،السعودية1986 -م.
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•الثعالبي ،أبو زيد عبد الرمحن بن حممد (ت875 :هـ1470/م).

اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،تح :حممد عيل – عادل امحد ،دار احياء الرتاث،بريوت1997 -م.

•الثعلبي ،امحد بن حممد (ت427:هـ1035/م).

الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،تح :أبو حممد بن عاشور ،دار احياء الرتاثالعريب ،بريوت2002 -م.

•اجلاحظ ،أيب عثامن عمرو بن بحر (ت255:هـ868/م).

-العثامنية ،تح :عبد السالم حممد هارون ،دار الكتاب العريب ،مرص1955 -م.

•ابن جرب ،زين الدين عيل بن يوسف (ت:ق 7هـ/ق13م).

-هنج االيامن ،تح :امحد احلسيني ،مط :ستاره ،قم – 1997م.

•ابن جزي ،حممد بن امحد الكلبي (ت741:هـ1340/م).

-تفسري ،تح :عبد اهلل اخلالدي ،دار االرقم ،بريوت1995 -م.

•اجلصاص ،امحد بن عيل الرازي (ت370:هـ980/م).

احكام القرآن ،تح:حممد صادق القمحاوي ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت-1984م.

•ابو اجلعد ،عيل بن اجلعد البغدادي (ت230:هـ845/م).

-املسند ،تح :عامر امحد ،مؤسسة نادر ،بريوت1990 -م.

•ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل (ت597:هـ1200/م).

زاد املسري يف علم التفسري،تح :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب ،بريوت-2001م.

-املوضوعات ،تح :عبد الرمحن حممد عثامن ،املكتبة السلفية ،الرياض1966 -م.

•اجلوهري ،امحد بن العزيز (ت323:هـ933/م).
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-السقيفة وفدك ،تح :حممد هادي االميني ،مط :الكتبي ،ط ،2بريوت1993 -م.

•اجلوهري ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر (ت666ﻫ1268/م).

-خمتار الصحاح،تح :يوسف الشيخ حممد،ط ،5الدار النموذجية  ،لبنان_ .1999

•ابن أيب حاتم ،أبو حممد عبد الرمحن الرازي (ت327:هـ938/م).

تفسري القرآن العظيم ،تح :اسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار الباز ،ط ،3السعودية-1998م.

-اجلرح والتعديل ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت1952 -م.

•حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني (ت1067:هـ1657/م).

سلم الوصول إىل طبقات الفحول ،تح :حممود عبد القادر االرنؤوط ،مكتبة اريكا-اسطنبول2010-م.

-كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ،مكتبة بغداد1941 ،م.

•احلاكم ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري (ت405:هـ1014/م).

املستدرك عىل الصحيحني ،تح :مصطفى عبد القادر ،دار الكتب العلمية ،بريوت-1990م.

معرفة علوم احلديث ،تح :معظم حسن ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت-1977م.

•ابن حبان ،حممد بن حبان البستي (354هـ965/م).

-الثقات ،دائرة املعارف العثامنية ،حيد آباد ،الدكن1973 -م.

السرية النبوية واخبار اخللفاء ،تح :عزيز بك واخرون ،الكتب الثقافية ،بريوت-1996م.

مشاهري علامء االمصار ،تح :مرزوق عيل ،دار الوفاء للطباعة والنرش ،املنصوره-1991م.
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-الصحيح ،تح :شعيب االرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1988 -م.

•ابن حجر ،امحد بن عيل بن حممد العسقالين (ت852:هـ1848/م).

االصابة يف متييز الصحابة ،تح :عادل امحد – عيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية،بريوت1994 -م.

تبصري املتنبه بتحرير املشتبه ،تح :حممد عيل النجار ،املكتبة العلمية ،بريوت.-هتذيب التهذيب ،دائرة املعارف النظامية ،اهلند – 1908م.

رفع االرص عن قضاة مرص ،تح :عيل حممد عمر ،مكتبة اخلانجي ،مرص1998 -ملسان امليزان ،تح :دائرة املعارف النظامية ،مؤسسة االعلمي ،ط ،2بريوت-1971م.

•ابن حجر ،امحد بن عيل اهليتمي (ت974:هـ1585/م).

الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة ،تح :عبد الرمحن تركي -كاملاخلراط ،مؤسسة الرسالة ،لبنان1997 -م.

•ابن أيب احلديد ،عز الدين أبو حامد بن هبة اهلل املدائني (ت656:هـ1258/م).

رشح مهج البالغة ،تح :حممد أبو الفضل ابراهيم ،دار احياء الكتب العربية،بريوت1995 -م.

•ابن حزم ،أبو حممد عيل بن امحد األندليس (ت456:هـ1063/م).
-مراتب االمجاع ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

مجهرة النسب ،تح :جلنة من العلامء ،دار الكتب العربية ،بريوت.1981 --جوامع السرية النبوية ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

•احلسكاين ،عبيد اهلل بن امحد (ت468:هـ1075/م).

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،تح :حممد باقر املحمودي ،جممع احياء الثقافةاإلسالمية1990 -م.
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•احليل ،مجال الدين احلسن بن يوسف (ت726:هـ1325/م).
-اجوبة املسائل املهنائية ،مط :اخليام ،قم – 1980م.

-خالصة االقوال ،تح :جواد القيومي ،مؤسسة النرش اإلسالمي1996 ،م.

•احلمويني ،ابراهيم بن حممد (ت730:هـ1329/م).

-فرائد السمطني ،تح :حممد باقر املحمودي ،د:مط ،د:ت.

•احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل الرومي (ت626 :هـ1228/م).
-معجم البلدان ،ط ،2دار صادر ،بريوت1995 -م.

-معجم األدباء ،تح :احسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1993 -م.

•احلمريي ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل (ت900:هـ1494/م).

الروض املعطار يف خرب االقطار ،تح :احسان عباس ،ط ،2دار الرساج ،بريوت-1980م.

•ابن حنبل ،امحد بن حممد الشيباين (ت241:هـ855/م).

فضائل الصحابة ،تح :ويص اهلل حممد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1983 -م.-املسند ،تح :امحد حممد شاكر ،دار احلديث ،القاهرة1995 -م.

•احلنفي ،امحد بن حممد الرازي (ت630:هـ1233/م).

حجج القرآن ،تح :امحد عمر ،ط ،2دار الرائد ،لبنان1982 -م.احلنفي ،عبد القادر بن نرص اهلل (ت775:هـ1373/م).-اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،كراتيش.

•احلنفي ،مجال الدين حممد بن يوسف الزرندي (ت750:هـ1349/م).
-نظم درر السمطني ،د :مط1958 ،م.

•ابو حفص ،عمر بن بدر (ت622:هـ1234/م).

-املغني عن احلفظ والكتاب ،دار الكتاب العريب ،بريوت1980 -م.
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•احللبي ،عيل بن ابراهيم (ت1044:هـ1634/م)

إنسان العيون يف سرية االمني املأمون (السرية احللبية) ،ط ،2دار الكتب العلمية،بريوت2006 -م.

•احللبي ،أبو الصالح تقي بن نجم (ت447:هـ1055/م).
-تقريب املعارف ،تح :فارس تربيزيان1996 -م.

•ابن محاد ،نعيم بن محاد املروزي (ت228:هـ842/م).

-الفتن ،تح :سمري امني االزهري ،مكتبة التوحيد ،القاهرة1991 -م.

•احلميدي ،عبد اهلل بن الزبري املكي (ت219:هـ834/م).

-املسند ،تح :سليم الداراين ،دار السقا ،دمشق1996 -م.

•احلويزي ،عبد عيل بن مجعه (ت1112:هـ1700/م).

-تفسري نور الثقلني ،تح :هاشم الرسويل ،ط ،4مؤسسة اسامعليان ،قم – 1991م.

•اخلازن ،عيل بن حممد (ت741:هـ1340/م).

لباب التأويل يف معاين التنزيل ،تح :حممد عيل شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت-1994م.

•اخلزار ،عيل بن حممد القمي (ت400هـ1009 /م).

-كفاية االثر ،تح :عبد اللطيف اخلوئي ،مط :اخليام ،قم1980 -م.

•اخلزار ،حممد بن العباس (ت382:هـ923/م).
 -الثالث من مشيخة ابن حيويه.

•ابن خزيمه ،حممد بن اسحاق النيسابوري (ت311:هـ923/م).

-صحيح ،تح :حممد مصطفى االعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.

•اخلصيبي ،احلسن بن محدان (ت334 :هـ945/م)
-اهلداية الكربى ،ط ،2بريوت1991 -م.
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•ابن اخلطيب ،لسان الدين حممد بن عبد اهلل (ت776:هـ1374/م).

-االحاطة يف أخبار غرناطه ،دار الكتب العلمية ،بريوت2004 -م.

•اخلطيب البغدادي ،أبو بكر امحد بن عيل (ت463:هـ1070/م).

-تاريخ بغداد ،تح :بشار عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت2002 -م.

•ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد (ت808:هـ1405/م).

العرب وديوان املبتدأ واخلرب ،تح :خليل شحاده ،ط ،2دار الفكر ،بريوت1988 -م.-املقدمة ،تح :عيل عبد الواحد وايف ،دار النهضة ،مرص ،ط2014 ،7م.

•اخللعي ،عيل بن احلسن الشافعي (ت492:هـ1099/م).

-اخلليعيات ،خمطوط منشور يف جوامع الكلم التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية.

•ابن خلكان ،شمس الدين امحد بن حممد الربمكي (ت681:هـ1282/م).

وفيات االعيان ،وانباء ابناء الزمان ،تح :احسان عباس ،دار صادر ،بريوت-1900م.

•اخلوارزمي ،املوافق امحد بن حممد (ت568:هـ1172 /م).

-املناقب ،تح :مالك املحمودي ،ط ،2مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم1993 -م.

•ابن خياط ،خليفة بن خياط العصفري (ت241:هـ855/م)
-الطبقات ،تح :سهيل زكار ،دار الفكر1993 ،م.

•ابن أيب خثيمه ،أبو بكر امحد بن أيب خثيمه (ت279 :هـ892/م).

-التاريخ الكبري ،تح :صالح فتحي ،الفاروق احلديثة للطباعة ،القاهرة2006 -م.

•الداماد ،حممدباقر املرعيش (ت1041:هـ1631/م).
-شارع النجاة وعيون املسائل ،د:تح  ،د،مط.

•الداوودي ،حممد بن عيل املالكي (ت945 :هـ1538/م).

-طبقات املفرسين ،تح :جلنة من العلامء ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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•الدارقطني ،عيل بن عمر (ت385:هـ995/م).

-السنن ،تح :شعيب االرنؤوط واخرون ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.2004 -

املؤتلف واملختلف ،تح :موفق عبد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1986 -م.-رؤية اهلل ،تح :ابراهيم العيل -امحد فخري ،االردن1990 -م.

•ابو داود ،سليامن بن االشعث (ت275:هـ889/م).

-السنن ،تح :حممد حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.

•ابن دريد ،حممد بن احلسن (ت321 :هـ932/م).

-مجهرة اللغة ،تح :رمزي منري ،دار العلم للمالين ،بريوت1987 -م.

-االشتقاق ،تح :عبد السالم حممد هارون ،دار اجليل ،بريوت1991 -م.

•الدواليب ،حممد بن امحد (ت310:هـ922/م).

-الكنى واالسامء ،تح :أبو قتبة ،دار ابن حزم ،بريوت2000 -م.

•الدياربكري ،حسني بن حممد (ت966:هـ1558/م).

-تاريخ اخلميس يف احوال انفس النفيس ،دار صادر ،بريوت.

•الذهبي ،شمس الدين حممد بن امحد بن قايامز (ت748:هـ1347/م).

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واالعالم ،تح :بشار عواد معروف ،دار الغرباإلسالمي ،بريوت2003 -م.

-سري اعالم النبالء ،دار احلديث ،القاهرة2006 -م.

العرش ،تح :حممد بن خليفة ،ط ،2عامدة البحث العلمي ،املدينة املنورة2003 -م.-املغني يف الضعفاء ،تح :نور الدين عرت ،د:ت ،د :مط.

ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،تح :عيل حممد البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت-1963م.

•الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر (ت606:هـ1209/م).
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-االربعني يف اصول الدين ،تح :امحد السقا  ،القاهرة االزهر.

-اساس التقديس ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت1995 -م.

اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني ،تح :عيل سامي النشار  ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

معامل اصول الدين،تح :طه عبد الرؤف ،دار الكتاب العريب  ،لبنان.-املحصول  ،تح:طه جابرط، 3مؤسسة الرسالة .1997،

-مفاتيح الغيب،ط، 3دار إحياء الكتاب العريب ،بريوت.1999،

•ابن راهوية ،اسحاق بن ابراهيم (ت238:هـ852/م).

-املسند ،تح :عبد الغفور عبد احلق ،مكتبة االيامن ،املدينة املنورة1991 -م.

•الراوندي ،أبو الفضل حممد بن سعيد (ت573:هـ1177/م).

اخلرائج واجلرائج ،تح :مؤسسة اإلمام املهدي ( ،)مط :العلمية ،قم1989 -م.منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،تح :عبد اللطيف الكوهكمري ،مط :اخليام،قم1983 -م.

•الرزاز ،حممد بن عمرو البخرتي (ت339:هـ950/م).

-املجموع ،تح :نبيل سعد الدين ،دار البشائر ،لبنان2001-م.

•الروياين ،حممد بن هارون (ت307:هـ919/م).

-املسند ،تح :ايمن عيل ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة1995 -م.

•الزجاج ،ابراهيم بن الرسي (ت311:هـ923/م).

-معاين القرآن واعرابه ،تح :عبد اجلليل عبده ،عامل الكتب ،بريوت1998-م.

•الزركيش ،بدر الدين محد بن عبد اهلل (ت794:هـ1392/م).
-البحر املحيط يف اصول الفقه ،دار الكتبي1994 ،م.

•الزخمرشي ،أبو القاسم حممود بن عمر (ت538:هـ1143/م).
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-الكاشف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط ،3دار الكتاب العريب ،بريوت1986 -م.

•ابن أيب زمنني ،حممد بن عبد اهلل االلبريي (ت339:هـ1008/م).

تفسري القرآن العزيز ،تح :حسني عكاشة – حممد الكنز ،الفاروق احلديثة ،القاهرة-2002م.

•الزيلعي ،مجال الدين عبد اهلل بن يوسف (ت762:هـ1360/م).

ختريج األحاديث واالثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمرشي ،تح :عبد اهلل السعد،دار خزيمة ،الرياض1993 -م.

•ابن الساعي ،عيل بن انجب (ت674:هـ1275/م).

اجلامع املخترص يف عنوان التواريخ وعيون السري ،تح :مصطفى جواد ،املطبعةالرسيانية ،بغداد1934-م.

الدر الثمني يف اسامء املصنفني ،تح :امحد شوقي -حممد سعيد ،دار الغرب ،تونس-2009م.

•سبط ابن اجلوزي ،شمس الدين أبو املظفر بن فرغيل (ت654:هـ1256/م).
-تذكرة اخلواص ،دار العلوم ،بريوت2004 -م.

مرآة الزمان يف تواريخ االعيان ،تح :حممد بركات وآخرون ،دار الرسالة ،دمشق-2013م.

•السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت771:هـ1369/م).

طبقات الشافعية الكربى ،تح:حممود حممد الطنامي -عبد الفتاح احللو ،ط ،2هجرللطباعة والنرش1992 ،م.

•السخاوي ،أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن (ت902:هـ1497 /م).

-البلدانيات ،تح :جسام القطان ،دار العطاء ،السعودية2001 -م.

•ابن سعد ،حممد بن سعد البرصي (ت230:هـ844/م).
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-الطبقات الكربى ،تح :حممد عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت1990-م.

•ابو السعود ،حممد بن حممد (ت982:هـ1574/م).
-تفسري ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت.

•السفاريني ،أبو العون حممد بن امحداحنبيل (ت1188:هـ1774 /م).

-لوامع االنوار البهية ،مؤسسة دار اخلافقني ،ط ،2دمشق1982 -م.

•السمرقندي ،أبو الليث نرص بن حممد (ت573:هـ983/م).
-بحر العلوم ،د:تح ،د:مط.

•السمعاين ،أبو املظفر منصور بن حممد (ت489:هـ1095/م).

-تفسري القرآن ،تح :يارس ابراهيم -غنيم عباس ،دار الوطن ،الرياض1997 -م.

•السهييل ،أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل (ت581:هـ1185/م).

الروض االنف يف رشح السرية النبوية ألبن هشام ،تح:عمر عبد السالم ،دار احياءالرتاث العريب ،بريوت2000 -م.

•ابن سيد الناس ،حممد بن حممد بن حممد (ت734:هـ1333/م).

عيون االثر يف فنون املغازي الشامئل والسري ،تح:ابراهيم حممد ،دار القلم ،بريوت-1993م.

•السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر (ت911:هـ1505/م).

االتقان يف علوم القرآن ،تح:حممد أبو الفضل ابراهيم ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،1974م.

االكليل يف استنباط التنزيل ،تح :سيف الدين عبد القادر ،دار الكتب العلمية،بريوت1981 -م.

بغية الوعاة ،تح :حممد أبو الفضل ابراهيم ،املكتبة العرصية ،لبنان.-تاريخ اخللفاء ،تح :محدي الدمرداش ،مكتبة نزار2004 ،م.

املصادر واملراجع

345

حسن املحارضه يف تاريخ مرص والقاهرة ،تح :حممد أبو الفضل ابراهيم ،دار احياءالكتب العربية ،مرص1967 -م.

-الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،دار الفكر ،بريوت.

-طبقات املفرسين ،تح :عيل حممد عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة1976 -م.

الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ،تح :صالح حممد ،دار الكتب العلمية،بريوت1996 -م.

•ابن شاذان ،أبو الفضل شاذان بن جربائيل (ت606:هـ1261/م).

-فضائل اإلمام عيل (عليه السالم) ،مط :احليدرية ،النجف1962 -م.

•الشافعي ،حممد بن عبد املنعم (ت889:هـ1484/م).

-رشح شذر الذهب يف معرفة كالم العرب ،تح:نواف احلارثي ،السعودية2004 -م.

•ابو شامه ،شهاب الدين عبد الرمحن بن اسامعل (ت665:هـ1266/م).
-ابرز املعاين من حرز االماين ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

-الذيل عىل الروضتني ،تح :عزت العطار ،دار اجليل ،بريوت ،ط1974 ،2م.

•ابن شاهني ،عمر بن امحد البغدادي (ت385:هـ995/م).

-جزء من حديث ابن شاهني ،تح :هشام حممد ،الرياض1998 -م.

•الرشبيني ،حممد بن امحد الشافعي (ت977:هـ1570/م).

الرساج املنري يف االعانة عىل معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري ،مط:بوالق ،القاهرة.

•الرشيف املرتىض ،عيل بن احلسني املوسوي (ت436:هـ1044/م).
-الشايف يف اإلمامة ،ط ،2مؤسسة اسامعليان ،قم1989 -م.

•الشجري ،حييى بن احلسني اجلرجاين (ت499:هـ1105/م).

-ترتيب االمايل اخلميسية ،تح :حممد حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت2001 -م.
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•ابن شهراشوب ،مشري الدين حممد بن عيل (ت588:هـ1192/م).

مناقب آل أيب طالب ،تح :جلنة من اساتذة النجف ،مط :احليدرية ،النجف –1956م.

•الشهرستاين ،أبو الفتح حممد بن عبد الكريم (ت548 :هـ1153/م)
-امللل والنحل ،مؤسسة احللبي.

•الشوكاين ،حممد بن عيل اليمني (ت1250:هـ1834 /م).
-فتح القدير ،دار ابن كثري ،دمشق1993 -م.

الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة ،تح :عبد الرمحن حييى ،دار الكتباللمية ،بريوت.

•ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد (ت235:هـ849/م).
-املصنف ،تح :كامل يوسف احلوت ،الرياض1980 -م.

•الشريازي ،ابراهيم بن عيل (ت476:هـ1083/م).

-طبقات الفقهاء ،تح :حممد مكرم ،دار الرائد العريب ،بريوت1970 -م.

•الصاحلي ،حممد بن يوسف الشامي (ت942:هـ1535/م).

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،تح :عادل امحد -عيل حممد ،دار الكتبالعلمية ،بريوت1993 -م.

•ابن الصباغ ،عيل بن حممد املالكي (ت855:هـ1451/م).

الفصول املهمة يف معرفة األئمة ،تح :سامي العزيزي ،مط :رسور ،دار احلديث،ثقم2001-م.

•الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل (ت381:هـ991/م).

االعتقادات يف دين اإلمامة ،تح :عصام عبد السيد ،دار املفيد ،ط ،2بريوت-1993م.
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االمايل ،تح:قسم الدراسات اإلسالمية ،مؤسسة البعثة ،قم1996 -م.-عيون أخبار الرضا ،تح:حسني االعلمي ،بريوت1984 -م.

اخلصال ،تح :عيل اكرب غفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم1982 -م.-كامل الدين ومتام النعمة ،تح :عيل اكرب غفاري ،قم1984 -م.

•الصفار ،أبو جعفر حممد بن احلسن (ت290:هـ902/م).

-بصائر الدرجات ،تح :حسن كوجه ،مط:االمحدي ،طهران1983 -م.

•الصفدي ،صالح الدين ايبك (ت764:هـ1362/م).

اعيان العرص واعوان النرص ،تح:عيل أبو زيد واخرون ،دار الفكر املعارص ،بريوت-1998م.

الوايف بالوفيات ،تح:امحد االرنؤوط -تركي مصطفى ،دار احياء الرتاث ،بريوت-2000م.

•الصقيل ،عيل بن جعفر بن عيل السعدي (ت515ﻫ1121/م)
-كتاب االفعال،د:تح،عامل الكتب 1983،م.

•الصنعاين ،عبد الرزاق بن مهام اليامين (ت211:هـ826/م).

-تفسري ،تح :حممود حممد عبده ،دار الكتب العلمية ،بريوت1998 -م.

•الصواف ،حممد بن امحد البغدادي (ت359:هـ969/م).

جزء من حديث ابن عيل الصواف ،خمطوط منشور يف جوامع الكلم التابع ملوقعالشبكة اإلسالمية.

•الضبي ،أمحد بن حييى بن أمحد بن عمرية (ت 599هـ 1203/م)

-بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس ،دار الكاتب العريب،القاهرة.1967،

•ابن طاووس ،ريض الدين عيل بن موسى (ت664:هـ1265/م).

-الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ،مط :اخليام ،قم1979 -م.
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•الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلسن (ت:ق6هـ/ق12م).

االحتجاج ،تح :حممد باقر اخلراساين ،دار النعامن ،النجف االرشف1966 -م.-جممع البيان ،تح :جلنة من العلامء ،مؤسسة االعلمي ،بريوت1995 -م.

•الطربي ،حممد بن أيب القاسم (ت525:هـ1130/م).

-بشارة املصطفى ،تح :جواد القيومي ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم1999 -م.

•الطربي ،حممد بن جرير (ت310:هـ922/م).

-تاريخ الرسل وامللوك ،ط ،2دار الرتاث ،بريوت1967 -م).

-جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،تح :امحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة2000 ،م.

•الطربي ،حممد بن جريرالشيعي (ت:ق4هـ/ق10م).

-املسرتشد ،تح :امحد املحمدي ،ط :سليامن الفاريس ،قم1994 -م.

•الطرباين ،سليامن بن امحد الشامي (ت360:هـ970/م).

املعجم االوسط ،تح:طارق عوض اهلل -عبد املحسن ابراهيم ،دار احلرمني،القاهرة.

املعجم الصغري (الروض الداين) ،تح :حممد مشكور ،دار عامر ،بريوت1985 -م.-املعجم الكبري ،تح:محدي عبد املجيد ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط1994 ،2م.

•الطحاوي ،امحد بن حممد (ت321:هـ933/م).

-احكام القرآن ،تح :سعد الدين اونال ،استنابول1995 -م.

-رشح مشكل االثار ،تح :شعيب االرناؤوط ،مؤسسة الرسالة1994 ،م.

•الطرطويس ،ابراهيم بن عيل (ت758:هـ1356/م).

-حتفة الرتك فيام جيب ان يعمل يف امللك ،تح:عبد الكريم حممد ،ط ،2د:ت.

•الطويس ،حممد بن احلسن (ت460:هـ1067/م).

-اختيار معرفة الرجال ،تح :مهدي الرجائي ،مط:بعثت ،قم – 1983م.
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-االمايل ،تح :قسم الدراسات اإلسالمية ،دار الثقافة ،قم1993 -م.

التبيان يف تفسري القرآن ،تح :امحد حبيب ،مكتب االعالم اإلسالمي ،دار احياءالرتاث العريب ،بريوت1988 -م.

•ابن طلحة ،كامل الدين حممد بن طلحة الشافعي (ت652:هـ1254/م).

-مطالب السؤوال يف مناقب آل لرسول ،تح :ماجد امحد ،د :مط ،د:ت.

•الطياليس ،أبو داوود سليامن بن داود (ت204 :هـ819 /م).

-املسند ،تح:حممد عبد املحسن ،دار هجر ،مرص1999 -م.

•الطيبي ،احلسني بن حممد (ت743:هـ1242/م).

اخلالصة يف معرفة احلديث ،تح :أبو عاصم الشوامي ،الرواد لالعالم2009 ،م.-فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب ،تح :اياد حممد ،ديب2013 -م.

•ابن طيفور ،أبو الفضل امد بن أيب طاهر (ت280:هـ990/م).

-بالغات النساء ،تح:امحد االلفي ،مط :والدة عباس األول ،القاهرة1908 -م.

•الطيوري ،امحد بن حممد (ت576:هـ1280/م).

الطيوريات ،تح :دسامن حييى -عباس صغر ،مكتبة اضواء السلف ،الرياض-2004م.

•ابن أيب عاصم ،امحد بن عمر الشيباين (ت287:هـ900/م).

االحاد واملثاين ،تح :باسم فيصل ،دار الراية ،الرياض1991 -م.-السنة ،تح :حممد نارص االلباين ،بريوت1979 -م.

-الوجوه والنظائر ،تح :حممد عثامن ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة2007 -م.

•ابن عبد ربه ،شهاب الدين امحد بن حممد (ت328:هـ939/م).
 ِالعقد الفريد ،دار الكتب العلمية ،بريوت1983 -م.

•ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل النمريي (ت463:هـ1070/م).
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االستذكار ،تح :سامل حممد -حممد عيل معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت-2000م.

االستيعاب يف معرفة االصحاب ،تح :عيل حممد البجاوي ،دار اجلبل ،لبنان-1992م.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واالسانيد ،تح :مصطفى امحد -حممد عبد الكبري،املغرب1967 -م.

جامع بيان العلم وفضله ،تح :أبو االشبال الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،السعودية-1994م.

الدرر يف اختصار املغازي والسري ،تح :شوقي ضيف ،ط ،2دار املعارف ،القاهرة،1982 -م.

•ابن عبد احلق ،عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي (ت739 :م1338/م).

-مراصد االطالع عىل اسامء االمكنة والبقاع ،دار اجلبل ،بريوت1991 -م.

•ابن العربي ،غريغوريوس بن هارون امللطي (ت685:هـ1286/م).
-تاريخ ،تح :انطوان صاحلاين ،دار الرشق ،بريوت1992 -م.

•العجلوين ،اسامعيل بن حممد (ت1162:هـ1748/م).

-كشف اخلفاء ،تح :عبد احلميد امحد ،املكتبة العرصية2000 -م.

•العجيل ،أبو احلسن امحد بن عبد اهلل الكويف (ت261:ه874 /م).
-تاريخ الثقات ،دار الباز1984 ،م.

•ابو عروبة ،احلسني بن حممد (ت318:هـ930/م).

-االوائل ،تح :مشعل باين ،دار ابن حزم ،بريوت2003 -م.

•العز بن سالم ،عز الدين عبد العزيز بن عبد إسالم (ت660:هـ1261/م).
-تفسري القرآن ،تح:عبد اهلل الوهبي ،دار ابن حزم ،بريوت1996 -م.
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•العزيزي ،عيل بن امحد (ت1070 :هـ1660/م).

-الرساج املنري رشح اجلامع الصغري يف حديث البشري النذير.

•ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن احلسن (ت571:هـ1175/م).

-تاريخ مدينة دمشق ،تح :عمرو غراه ،دار الفكر للطباعة والنرش1995 -م.

•العسكري ،احلسن بن عيل (ت260 :هـ873/م).

التفسري[املنسوب لالمام العسكري] ،تح :مدرسة اإلمام املهدي ( ،)مط ،قم-1988م.

•العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل (ت395:هـ1004/م).
-الفروق اللغوية ،تح :حممد ابراهيم ،دار العلم ،القاهرة.

•العصامي ،عبد امللك بن حسني املكي (ت1111 :هـ1699/م).

سمط النجوم العوايل ،تح :عادل امحد -عيل حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت-1998م.

•ابن عطيه ،أبو حممد عبد احلق بن غالب األندليس (ت542:هـ1147/م).

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،تح :عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتبالعلمية ،بريوت2001 -م.

•ابو عيل ،املحسن بن عيل بن حممد (ت384:هـ994/م).
-املستجاد من فعالت االجواد ،د:تح :د :ط.

•ابن عدي ،أبو امحد بن عدي (ت365 :هـ975/م).

الكامل يف ضعفاء الرجال ،تح :عادل امحد -عيل بن حممد ،دار الكتب العلمية،بريوت1997 -م.

•عيل ،اإلمام عيل بن أيب طالب (( )ت40:هـ660/م).

-هنج البالغة (خطب اإلمام عيل) ،تح :صبحي صالح1967 ،م.
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•ابن عقده ،عبد الرزاق حرز الدين (ت333:هـ944/م).
-الوالية ،د:تح ،د:مط.

•العكربي ،أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني (ت616:هـ1219/م).

-التبيان يف اعراب القرآن ،تح :عيل حممد البجاوي ،منشورات عيسى البايب.

•العمري ،امحد بن حييى القريش (ت749 :هـ348/م).

-مسالك االبصار يف ممالك االمصار ،املجمع الثقايف ،أبو ضبي2003 -م.

•العيايش ،حممد بن مسعود (ت320:هـ932 /م).

-تفسري ،تح :هاشم الرسويل ،املكتبة العلمية ،طهران.

•عياض ،القايض عياض بن موسى اليحصبي (ت544 :هـ1149 /م).

-الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،ط ،2دار الفيحاء ،عامن1986 -م.

•الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الطويس (ت505 :هـ1111/م).
-احياء علوم الدين ،دار املعرفة ،بريوت.

-رس العاملني وكشف ما يف الدارين ،د:تح ،د :ط.

•الفاكهي ،حممد بن اسحاق املطي ( ت272 :هـ888 /م).

-اخبار مكة :تح :عبد امللك الدرويش ،ط ،2دار خرض ،بريوت1993-،م.

•الفتال ،حممد بن الفتال النيسابوري (ت508 :هـ1114/م).

-روضة الواعظني ،تح :حممد مهدي اخلرسان ،منشورات الرشيف الريض ،قم.

•ابن فتوح ،حممد بن فتوح االزدي (ت488 :هـ1095/م).

تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم ،تح :زبيده حممد ،مكتبة السنة،القاهرة1995 -م.

•ابوالفداء ،عامد الدين اسامعيل بن عيل (ت732 :هـ1231 /م).
-املخترص يف أخبار البرش ،املطبعة احلسنية املرصية.
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•الفزاري ،أبو اسحاق ابراهيم بن حممد (ت188 :هـ803/هـ).

-السرية ،تح :فاروق محاده ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1997 -م.

•ابو الفضائل ،امحد بن حممد احلنفي (ت630:هـ1232 /م).

ما نزل من القرآن يف عيل بن أيب طالب ،تح :حسني املوسوي ،مؤسسة االعلمي،لبنان2013 -م.

•ابن الفوطي ،كامل الدين عبد الرزاق بن امحد (ت723 :هـ1323/م).

جممع اآلداب يف معجم االلقاب ،تح :حممد كاظم ،وزارة الثقافة واالرشاداإلسالمي ،ايران1995 -م.

•ابن فورك ،حممد بن احلسن (ت406 :هـ1015/م).

-تفسري ،تح :عالل عبد القادر ،جامعة ام القرى ،السعودية2009 -م.

•الفريوزابادي ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن عقوب (ت817 :هـ1414 /م).

-القاموس املحيط ،تح :مكتب حتقيق الرتاث ،مؤسسة الرسالة ،بريوت2005 -م.

•ابن قايض شهبة ،أبو بكر بن امحد بن حممد (ت851 :هـ1447 /م).

-طبقات الشافعية الكرى ،تح :عبد العليم خان ،عامل الكتب ،بروت1986 -م

القاري ،عيل بن سلطان اهلروي (ت1014 :هـ1605 /م).

-املوضوعات الكربى ،تح :حممد الصباغ ،دار االمانة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.

•ابن قانع ،عبد الباقي البغدادي (ت351:هـ962 /م).

-معجم الصحابة ،تح :صالح سامل املرصايت ،مكتبة الغرباء ،املدينة املنورة1997 -م.

•ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم الدينوري (ت276 :هـ889/م).

-اإلمامة والسياسة ،تح :طه حممد الزينبي ،مؤسسة احللبي.

-املعارف ،تح :ثروت عكاشة ،اهليئة املرصية للكتاب ،القاهرة1992 -م.

•ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن امحد (ت620 :هـ123 /م).
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-روضة الناظر وجنة املناظر ،مؤسسة الريان ،ط2002 ،2م.

•القرطبي ،حممد بن امحد اخلزرجي (ت671 :هـ 1272-م).

اجلامع ألحكام القرآن ،تح :امحد الربدوين -ابراهيم اطفيش ،دار الكتب املرصية،ط ،2القاهرة1964 -م.

•القزويني ،زكريا بن حممد (ت682 :هـ1383/م).
-اثار البالد واخبار العباد ،دار صادر ،بريوت.

•القزويني ،عبد الكريم بن حممد الرافعي (ت623 :هـ1226/م).

التدوين يف أخبار قزوين ،تح :عزيز اهلل العطاردي ،دار الكتب العلمية ،بريوت-1987م.

•القسطالين ،امحد بن حممد املرصي (ت923 :هـ1517/م).

-ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ،املطبعة الكربى ،مرص1905 -م.

•القفطي ،مجال الدين عيل بن يوسف (ت646 :هـ1248 /م).

اخبار العلامء أخبار احلكامء ،تح :ابراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية،بريوت2005 -م.

•القلقشندي ،أبو العباس امحد بن عيل (ت821 :هـ1418/م).

قالئد اجلامن يف التعريف بقبائل عرب الزمان ،تح :ابراهيم االبياري ،ط ،2دارالكتب املرصي1982 -م.

•ابن القالنيس ،محزه بن اسد بن عيل (ت555 :هـ1160/م).

-تاريخ دمشق ،تح :سهيل زكار ،دار احسان للطباعة والنرش ،دمشق1983 -م.

•القمي ،عيل بن ابراهيم (ت329 :هـ940/م).

-تفسري ،تح :طيب املوسوي ،ط ،3دار الكتاب ،قم1983 -م.

•القندوزي ،سليامن بن ابراهيم احلنفي (ت1294:هـ1877/م).
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-ينابيع املودة لذوي القربى ،تح :عيل مجال ارشف ،دار االسوة1995 -م.

•القريواين ،مكي بن أيب طالب املالكي (ت437 :هـ1045 /م).

-مشكل اعراب القرآن ،تح :حاتم صالح ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت.1984 -

•القيرساين ،حممد بن طاهر بن عيل (ت507:هـ1113/م).

-تذكرة احلفاظ ،تح :محدي عبد املجيد ،دار الصميعي ،الرياض1994 -م.

-ذخرية احلفاظ ،تح :عبد الرمحن القريوائي ،دار السلف ،الرياض1996 -م.

•ابن كثري ،أبو الفداء اسامعيل بن عمر الدمشقي (ت774:هـ1372/م).

البداية والنهاية ،تح :عيل شريي ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت1988 -م.-تفسري القرآن العظيم ،تح :سامي حممد سالمة ،دار طيبة ،ط1999 ،2م.

جامع املساند والسنن اهلادي ألقوم سنن ،تح :عبد امللك الدهيش ،دار خرض ،ط،21998م.

طبقات الشافعيني ،تح :امحد عمر هاشم -حممد زينهم حممد ،مكتبة الثقافة الدينية،1993م.

•الكرخي ،امحد بن املقرب (ت563:هـ1167/م).

اربعون حدي ًثا عن اربعني ًشيخا ،تح:صالح الشالجي ،دار ابن حزم ،بريوت-
1999م.

•الكرميل ،امحد محيد الدين (ت411 :هـ1020/م).

-املصابيح يف اثبات اإلمامة ،تح :مصطفى غالب ،دار املنتظر ،بريوت1996 -م.

•الكيش ،عبد احلميد بن محيد (ت249:هـ863/م).

-املنتخب من مسند عبد احلميد ،تح:مصطفى العدوي ،دار بلنسية ،ط2002 ،2م.

•الكعبي ،حممد بن عبد الباقي (ت535:هـ1141/م).

-أحاديث الشيوخ الثقات ،تح :حاتم عارف ،دار عامل2001 ،م.
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•الكالعي ،سليامن بن موسى (ت634 :هـ1236/م).

االكتفاء بام تضمنه عن مغازي رسول اهلل ( )والثالثة اخللفاء ،دار الكتبالعلمية ،بريوت1999 -م.

•الكليني ،حممد بن يعقوب (ت329:هـ940/م).

-الكايف ،تح :عيل اكرب غفاري ،ط ،5مط :حيدوي ،طهران1943 -م.

•لكهنوي ،حممد قيل موسى (ت1260:هـ1844/م).

-تشييد املطاعن لكشف الضغائن ،تح :برات عيل وآخرون ،د :مط ،د:ت.

•الكويف ،فرات بن ابراهيم (ت352:هـ963 /م).
-تفسري ،تح :حممد كاظم ،طهران1990 -م.

•الكويف ،حممد بن سليامن (ت:ق3هـ/ق9م).

-مناقب اإلمام عيل ( ،)تح :حممد باقر املحمدي ،مط :النهضة ،قم1991 -م.

•الكياهرايس ،عيل بن حممد الشافعي (ت504:هـ1110/م).

-احكام القرآن ،تح :موسى حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت -ط1984 ،2م.

•اللكي ،امحد بن القاسم (ت356:هـ).

نسخة نبيط بن رشيط االشجعي ،تح :خالف حممود ،دار الكتب العلمية ،بريوت-2002م.

•املاوردي ،أبو احلسن عيل بن حممد البغدادي (ت450:هـ1058/م).
-االحكام السلطانية ،دار احلديث ،القاهرة.

-النكت والعيون ،تح :السيد ابن عبد املقصود ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

•ابن املبارك ،عبد اهلل بن املبارك املروزي (ت181:هـ797/م).

-الزهد والرقائق ،تح :حبيب اهلل االعظمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

•املخلص ،حممد بن عبد الرمحن (ت393:هـ1002/م).
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-املخلصيات ،تح :نبيل سعد الدين ،وزارة االوقاف اإلسالمية ،قطر2008 -م.

•املفيد،أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي (ت413ﻫ1021/م)
إلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد،تح:مؤسسة أهل البيت «عليهمالسالم»،ط،2دار املفيد ،بريوت 1993-م.

-اوائل املقاالت،تح:ابراهيم االنصاري،ط، 2دار املفيد ،بريوت1993-م.

تفسري القرآن املجيد ،تح :حممد عيل ايازي  ،مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي،-قم2003-م.

-الفصول املختارة ،تح :عيل مري رشيفي،ط،2دار املفيد1993-م.

•النعامن ،القايض أبو حنيفة النعامن بن حممد (ت363:هـ973/م).

-رشح االخبار ،تح :حممد اجلاليل ،ط ،2مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم1993 -م.

•النيسابوري ،نظام الدين احلسني بن حممد (ت850:هـ1446/م).

غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،تح :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت-1995م.

•ابن هشام ،عبد اهلل بن يوسف (ت761 :هـ1360/م).

-اوضح املسالك إىل الفية مالك ،تح :يوسف البقاعي ،دار الفكر.

•ابن هشام ،عبد امللك بن هشام احلمريي (ت213 :هـ828/م).

السرية النبوية ،تح:مصطفى السقا وآخرون ،مط :مصطفى البايب ،ط ،2مرص-1955م.

•اهلاليل ،سليم بن قيس (ت76:هـ659 /م)

-كتاب سليم ،تح:حممد باقر االنصاري ،نكارش ،قم2001 -م.

•اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر (ت807:هـ1404/م).

-غاية املقاصد يف زوائد املسند ،تح :خالف حممود ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
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2001م.

-جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،تح :حسام الدين القديس ،القاهرة1994 -م.

•الواحدي ،أبو احلسن عيل بن امحد النيسابوري (ت468:هـ1075/م).

أسباب النزول ،تح :عصام عبد املحسن ،ط ،2دار اخلالج ،الدمام1992 -م.-التفسري البسسيط ،عامدة البحث العلمي ،السعودية2009 -م.

-التفسري الوسيط ،تح :عادل امحد وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت1994 -م.

-الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،تح :صفوان عدنان ،دار القلم ،دمشق1994 -م.

•الواقدي ،حممد بن عمر (ت207 :هـ822/م).

-املغازي ،تح :مارسدن جونس ،ط ،3دار االعلمي ،بريوت1988 -م.

•ابن وهب ،أبو حممد عبد اهلل بن وهب املرصي (ت197:هـ813/م).

-اجلامع ،تح :رفعت موزي -عيل عبد الباسط ،دار الوفاء2005 ،م.

•ابن الوردي ،عمر بن مظفر بن عمر الكندي (ت749:هـ1348/م).
-تاريخ ،دار الكتب العلمية ،بريوت1996 -م.

•اليافعي ،أبو حممد عفيف الدين عبد اهلل بن اسعد (ت768:هـ1366/م).

مرآة اجلنان وعربة اليضان ،تح :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت-1997م.

•ابو يعىل ،امحد بن عيل املوصيل (ت307:هـ919/ه).

-املسند ،تح :حسني سليم ،دار املأمون ،دمشق1984 -م.

•اليعقويب ،امحد بن أيب يعقوب بن جعفر (ت292:هـ904/م).
-تاريخ ،دار صادر ،بريوت.
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-املوسوعة القرآنية ،مؤسسة سجل العرب1984 ،م.

•االحوازي ،أبو العال حممد عبد الرمحن عبد الرحيم.

-حتفة االحوازي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1990 -م.

•االلباين ،حممد نارص.

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،دار املعارف السعودية1992 -م.-ضعيف اجلامع الصغري ،د:تح ،د:مط.

•االلويس شهاب الدين حممود بن عبد اهلل (ت1270:هـ1854/م).

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،تح:عيل عبد الباري ،دار الكتبالعلمية ،بريوت1994 -م.،

•االميني ،عبد احلسني امحد.

-الغدير ،ط ،4دار الكتاب العريب ،لبنان1977 -م.

•االنجري ،امحد بن حممد الصويف (1224هـ1809/م).

-البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد ،تح :امحد القريش ،القاهرة1998 -م.

•بروان ،ادوارد.

تاريخ االدب يف ايران من الفردويس إىل سعدي ،تح :ابراهيم امني ،مكتبة الثقافةاإلسالمية ،القاهرة2004 -م.

•الربوجردي ،عيل اصغر بن حممد اجلابلقي.

-جامع أحاديث الشيعة ،مط :العلمية ،قم1978 -م.

طرائف املقال يف نعرفة طبقات الرجال ،تح :مهدي الرجائي ،مط :هبمي ،قم-1989م.

•التميمي ،عبد الرمحن حسن.

-فتح املجيد رشح كتاب التوحيد ،تح :حممد الفقي ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة-
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1957م.

•اجلزائري ،نعمة اهلل .

-زهر الربيع ،د :تح ،د:مط.

•اجلويني ،أبو اسحاق امحد بن عطية.

-نثل النبال بمعجم طبقات الرجال ،دار ابن عباس ،مرص2012 -م.

•احلسني ،هاشم معروف.

-تاريخ الفقه اجلعفري ،قدمه :حممد جواد مغنية ،دار النرش للجامعني.

•حوى ،سعيد.

-االساس يف التفسري ،دار السالم ،ط ،6القاهرة2001 -م.

•اخلراط ،امحد حممد.

-املجتبى من مشكل اعراب القرآن ،املدينة املنورة2005 -م.

•اخلوانساري ،حممد باقر.

-روضات اجلنات يف احوال العلامء والسادات ،مكتبة اسامعليان ،قم.
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•الرومي ،حممد بن عبد الرمحن.
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•الزرقاين ،حممد عبد العظيم.

-مناهل العرفان يف علوم القرآن ،مط :عيسى البايب ،ط.3

•الزركيل ،خري اهلل بن حممود الدمشقي.
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-االعالم ،دار العلم للماليني2002 ،م.

•ابو زهرة ،حممد امحد.

-زهرة التفاسري ،دار الفكر العريب.

•سامل،امحد حممد.
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-االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،تح:كوشش.

•طاش كربي زاده ،امحد بن مصطفى.

مفتاح السعاة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم ،دار الكتب العلمية ،بريوت-1985م.

•الطباطبائي ،حممد حسني.

-امليزان يف تفسري القرآن ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم.

•عباس ،القمي.

-الكنى وااللقاب ،قدم :حممد هادي االميني ،مكتبة الصدر -طهران.

•عباس ،نجل الشيخ حسن.

-رسالة يف اإلمامة ،د:مط .د:ت.

•العاميل ،جعفر مرتىض.

-الصحيح يف سرية النبي االعظم ( ،)دار احلديث ،قم2005 -م.
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الصحيح من سرية اإلمام عيل ( ،)مط :دفرت تبليغات إسالمي2010 ،م.-خمترص مفيد ،املركز اإلسالمي للدراسات ،بريوت2002 -م.

•فتح اهلل.

-مناظرات الرازي يف بالد ما وراء النهر.

•الفوزان ،صالح بن فوزان.

-امللخص الفقهي ،دار العاصمة ،الرياض2002 -م.

•القاسمي ،حممد مجال الدين احلالق.

حماسن التأويل (تفسري القاسمي) ،تح :حممد باسل ،دار الكتب العلمية ،بريوت-1997م.

•القنوجي ،حممد صديق خان احلسيني.

-ابجد العلوم ،دار ابن حزم2002 ،م.

فتح البيان يف مقاصد القرآن ،قدم :عبد اهلل االنصاري ،املكتبة العرصية ،حممدحسن.

•الكاشاين ،حممد حمسن.

الوايف ،تح :ضياء الدين احلسيني ،مكتبة اإلمام أمري املؤمنني ( ،)اصفهان-1985م.

•كحاله ،عمر رضا.

-معجم املؤلفني ،دار احياء الرتاث ،بريوت.

•كرمي ،امحد عجاج.

-االدارة يف عرص الرسول ( ،)دار السالم ،القاهرة2006 -م.

•الكوراين ،عيل.

-الف سؤال واشكال ،د :مط2003 ،م.
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-آيات الغدير ،ط ،2مط :ستارة ،قم2001 -م.

•الكويتي ،نبيل منصور البصارة.

انيس الساري يف ختريج وحتقيق األحاديث التي ذكرها احلافظ ابن حجر العسقالينيف فتح الباري ،تح :نبيل البصارة ،مؤسسة السامحة ،بريوت2005 -م.

•جمموعة من العلامء.

-املوسوعة القرآنية ،زارة االوقاف ،القاهرة2002 -م.

•مصطفى ،حممود

-إعجالم األعالم ،مكتبة الثقافة الدينية،د:ت،د:م.

•املظهري ،حممد ثناء اهلل.

-تفسري ،تح :غالم نبي التونيس ،مكتبة الرشدية ،باكستان1991 -م.

•امليانجي ،عيل االمحدي.

-مواقف الشيعة ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم.1995 -

•امليالين ،عيل احلسيني.

-اإلمامة يف أهم الكتب الكالمية ،مط :مهر ،قم1992 -م.

•النجار ،حممد عبد العزيز.

-ضياء السالك إىل اوضح املسالك ،مؤسسة الرسالة2001 ،م.

•النمر ،عبد املنعم.

-علم التفسري كيف نشأ وتطور ،دار الكتب اإلسالمية ،القاهرة1985 -م.

* نوهيض،عادل

معجم املفرسين من صدر اإلسالم وحتى العرص احلارض،ط،3بريوت.1987-

•هيكل ،حممد حسني.

-حياة حممد ( ،)د:مط ،د:ت.
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